
Versie 25-10-2016 – NOG NIET OFFICIEEL VASTGESTELD IN ALV 

Bijlage 3 KEURINGSREGLEMENT SFS 

   Maximaal 

aantal punten 

1. Schofthoogte & gewicht Ooien: 50-55 cm & 25-40 kg 

Rammen: 50-60 cm & 35-50 kg 

15 

2. Kop De kop wordt opgeheven gedragen en is enigszins 

wigvormig, van boven in verhouding breed, fijn, recht 

neusbeen, sprekende ogen en kleine oren. Tussen de 

horens/oren een pruikje wol. 

Rammen: gedraaide horens die symmetrisch zijn en vlak uit 

de kop treden. De ram mag geen agressief uiterlijk hebben. 

15 

3. Romp Rechte rug, met in verhouding niet te kleine lengte, diep 

bekken en fijn van geraamte. 

10 

4. Staart Korte staart: 12-16 wervels, bij de inplant bewold, bij 

voorkeur naar de punt behaard uitlopend.  

De karakteristieke staarthouding is recht naar achteren. 

15 

5. Beenwerk Droog, Krachtig, fijn, droog beenderstel, bewold tot iets 

boven de knie. Goede, harde, vaste klauwen. 

15 

6. Vacht Lange afhangende wol aan de uiteinde iets gedraaid en zeer 

fijne onderwol. Kleuren: wit, zwart, goudbruin, blauwgrijs en 

vosrood (bont wordt toegestaan). 

10 

7. Algemene indruk Alle raskenmerken moeten correct zijn, waarbij de alerte 

uitstraling van het dier, goede houding, stand van de poten 

en de verzorging van belang zijn. 

20 

 

 Bij keuring wordt er gekeurd naar deze gezichtspunten. 

 Per gezichtspunt zijn de vermelde punten maximaal. 

 Een A classificatie kan alleen gegeven worden aan dieren van drie jaar en ouder. 

 Indien een dier op één onderdeel minder dan de helft van de maximaal te behalen punten 

behaalt, is deze niet stamboekwaardig. 

 Dieren jonger dan 1,5 jaar oud worden niet tot de keuring toegelaten. 

 Dieren die minder dan 4 maanden geleden zijn geschoren worden niet tot de keuring 

toegelaten. 

 

RICHTLIJN  PUNTENWAARDERING 

A Meer dan 90 

punten 

Uitmuntend fokdier Goedgekeurd 

AB 81-90 punten Zeer goed fokdier Goedgekeurd 

B+ 71-80 punten Goed fokdier  Goedgekeurd 

B 60-70 punten Voldoende fokdier Goedgekeurd 

B- Minder dan 60 

punten 

Niet stamboekwaardig. Dit geldt ook bij 

minder dan de helft van de maximaal te 

behalen punten op één onderdeel. 

Afgekeurd 

 

STAMBOEKSTATUS 

 Ongekeurde dieren hebben in de dierregistratie de stamboekstatus N(iet gekeurd).  

 Gekeurde dieren hebben in de dierregistratie de stamboekstatus G(oedgekeurd), 

A(fgekeurd),V(ervallen) of H(ulpstamboek). 

 Volwassen ooien, waarvan de herkomst niet duidelijk is, kunnen alleen in een hulpstamboek 

worden opgenomen.  

 Rammen dienen elke 2 jaar herkeurd te worden en kunnen derhalve in de dierregistratie de 

stamboekstatus V(ervallen) krijgen. 


