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Structuur fokprogramma willekeurig ras







Basisstructuur stamboek willekeurig ras



Hoofdsectie

• Is het stamboek zoals wij dat voor 1 november 2018 kenden.



Klasse: geboorteboek

• Alle dieren die geboren worden uit een vader én een moeder geregistreerd in de 
hoofdsectie van het stamboek, worden geregistreerd in het geboorteboek van de 
hoofdsectie

• Na keuring kunnen dieren geboren uit ouders die beiden geregistreerd zijn in 
de/een promotieklasse, promoveren naar de/een ‘promotieklasse’ van de 
hoofdsectie

• Het staat de fokker vrij te fokken met dieren die afgekeurd zijn of nooit voor 
promotie aangeboden werden aan een stamboekcommissie. De lammeren die uit 
deze dieren geboren worden, kunnen echter nooit promoveren en blijven dus 
levenslang in het geboorteboek (omwille van mogelijke afwijkingen zoals zwarte 
vlekken, grimmel, varkens- en snoeksbekken, zichtbare gebreken aan het
geslachtsapparaat, … )



Promotieklasse(s)

• Dieren die ingeschreven zijn in het geboorteboek en die afstammen
van twee ouders die ingeschreven zijn in de/een promotieklasse, 
kunnen door de fokker volgens de voorschriften van het stamboek 
worden aangeboden voor stamboekkeuring. Indien de
stamboekkeurder oordeelt dat de dieren voldoen aan de 
rasstandaard en geen zichtbare gebreken vertonen die promotie in de 
weg staan, dan wordt het dier opgenomen in de promotieklasse. 



Aanvullende sectie (is te vergelijken met een 
hulpstamboek)
• Heb je een dier dat:

• Is geregistreerd (oormerken)

• Niet is geregistreerd in een stamboek

• Voldoet aan de rasstandaard

• Voldoet aan de minimale prestatievereisten zoals beschreven in het 
goedgekeurde fokprogramma 

• dan kan je dat dier aanbieden aan de keuringscommissie om het te 
laten opnemen in de aanvullende sectie van het stamboek.



Opwaardering van dieren in de aanvullende 
sectie van een stamboek:
• Hieronder volgt de tekst uit de Europese fokkerijverordening (dia 16)

• Twee dia’s verder vind je een overzichtelijk schema dat duidelijk maakt hoe 
de vork aan de steel zit:
• De overgrootmoeder (blauwe tekst in het schema van dia 17) is het dier waarvan 

geen gegevens bekend zijn en dat door een stamboeklid werd aangeboden aan de 
stamboekcommissie die tot de bevinding kwam dat het dier voldeed aan de 
voorwaarden om opgenomen te worden in de aanvullende sectie. 

• De moeder (rode tekst in het schema van dia 17 ) is het ‘vrouwelijk dier’ waarvan 
sprake in dia 16 (telkens rood omcirkeld in dia 16) 

• Het lam in dia 17 is de eerste onrechtsreekse nakomeling van de overgrootmoeder 
dat kan opgenomen worden in de promotieklasse als het voldoet aan de 
rasstandaard en als het geen zichtbare gebreken vertoont.





vader promotieklasse

lam 
promotieklasse

grootvader 
promotieklasse

moeder 
aanvullende sectie

overgrootvader 
promotieklasse

grootmoeder 
aanvullende sectie

overgrootmoeder 
aanvullende sectie



Op onderstaand basisschema zijn twee 
uitzonderingen: de zwartbles en de texelaar



Registerooien zijn 
ooien die voldoen aan 
de rasstandaard qua 
bouw en voorkomen, 
maar die licht afwijken 
van de 
kleurvoorschriften 



Het schema voor de texelaar vindt zijn oorsprong 
bij de hervorming van het texelaarstamboek.



Hervorming 
Texelaarstamboek



Een stelletje pasgeboren 
lammeren uit een Texelaar 
moeder. In dit geval een wit 
lam en een blauw lam.



Hervorming Texelaarstamboek

• De vier bekende kleurslagen van de texelaar werden traditioneel 
ondergebracht in twee stamboeken: Texel en Blauwe Texelaar;

• Dat bracht mee dat twee lammeren van dezelfde worp (een wit lam en een 
blauw lam) in twee verschillende stamboeken werden ondergebracht en 
dus tot twee verschillende rassen behoorden.

• Ieder snapt dat dit wetenschappelijk niet te onderbouwen valt en dat dit 
moest leiden tot verwarrende situaties met de bijhorende misbruiken.  

• De rassencommissies Texel en Blauwe Texelaar besloten na onderling 
overleg tot een hervorming van de stamboeken tot één stamboek: het 
Texelaarstamboek.

• De aanvraag werd na de zomervakantie 2018 ingediend bij het ministerie 
en goedgekeurd.



Eerste bladzijde van het aanvraagdossier tot 
herkenning van het stamboek van de Texelaar.



De rasstandaard van de Texelaar 
(fokprogramma Texelaar)
• De rassencommissie van de Texelaar heeft tijdens drie 

zomervergaderingen (2018) de rassenstandaard kritisch gekeken en 
herschreven. 

• Er werd één gemeenschappelijke rassenstandaard geschreven voor de 
vier kleurslagen (wit, blauw, dassenkop en zwart). Daaraan werd voor 
iedere kleurslag een addendum toegevoegd waarin wordt 
aangegeven wat de kleurstandaard is voor de desbetreffende 
kleurslag. 

• Hieronder vind je voorbeelden voor de witte texelaar en voor de 
dassenkoptexelaar. 







Hervorming Texelaarstamboeken

• Voortaan één stamboek met één hoofdsectie voor alle Texelaars

• Vier promotieklasses
• Witte Texelaar

• Blauwe Texelaar

• Dassenkoptexelaar

• Zwarte Texelaar



De stamboekstructuur voor de texelaar



Kleurvererving bij de Texelaar

• Kleurvarianten Texelaar: Agoutigen met vier mogelijke allelen (genvormen)
• Awh : wit

• Abl: blauw

• Arb : dassenkop

• a: zwart

• Wit is dominant over de drie andere

• Blauw en dassenkop zijn dominant over zwart en tegenover elkaar co-
dominant: zowel dassenkop als blauwe kenmerken komen tot uiting

• Zwart moet het afleggen tegenover de drie ander



Kleurgen van de texelaar: Agoutigen

• Agoutigen: vier verschillende vormen:

• Wit: dominant => Awh

• Blauw: Abl

co-dominant over zwart

• Dassenkop: Arb

• Zwart: recessief => a (wordt overdekt door de drie andere vormen)

• Ieder texelaarschaap draagt in iedere cel twee Agoutigenen, één gekregen 
van de vader en één van de moeder.



Hoe komt dat tot uiting in de lammeren?

• Ieder lam krijgt een agoutigen van vader en een agoutigen van 
moeder. 

• Als een lam zowel van vader als van moeder dezelfde genvorm krijgt 
(twee keer wit, twee keer zwart, twee keer blauw, twee keer 
dassenkop) noem je het lam homozygoot of fokzuiver voor dat 
kenmerk;

• Krijgt het lam van de ouders elk een verschillende vorm, dan is het 
heterozygoot of fok-onzuiver voor dat kenmerk (wit en blauw, blauw 
en dassenkop, zwart en blauw, …)



Witte texelaar

Awh/Awh

Of

Awh/Abl

Of

Awh/Arb

Of

Awh/a

Deze witte ram kan genetisch volgende combinaties op het Agouti-locus dragen:



Blauw
Abl/Abl

of
Abl/a

Mogelijke combinaties bij de blauwe texelaar



Uit wat je op de foto ziet, kan je achterhalen wat het genotype 
is van de ooi links en het zwarte lam in het midden. Je kan ook 
een uitspraak doen over het genotype van het dassenkoplam 
rechts en over dat van de vader van de lammeren.

Met zekerheid: 
Ooi: Arb/a 
Lam zwart: a/a

Keuze tussen:
Lam dassenkop: 
Arb/a of Arb/Arb

Vader lammeren: Arb/a 
of Abl/a of a/a of Awh/a 



Wat kan uit volgende combinaties tevoorschijn komen?

• wit/wit  X  blauw/blauw

• wit/blauw  X   wit/zwart

• wit/dassenkop   X   wit/zwart





Registratie in de toekomst

• Bij stamboekkeuring bekijken we de kleur van ieder aangeboden lam: 
de kleur wordt geregistreerd.

• Wordt er uit een wit schaap een blauwe geboren, dan wordt bij dat 
wit schaap en bij de vader van het lam vermeld dat ze kleurdrager 
zijn. => we proberen de fokker maximale info te geven over wat er 
gebeurt als we bepaalde ouderdieren gebruiken.

• De vermelding kleurdrager heeft geen enkel gevolg voor deelname 
aan prijskampen: alle witte, alle blauwe, alle dassenkoppen, alle 
zwarte hebben prijskampen volgens hun kleurcategorie of volgens de 
afspraken in de prijskampreglementen.



De mengvorm Arb/Abl registeren en zetten we  
op de prijskampen bij de dassenkoppen

Nijeboer-aftekening
Schaap draagt 
dassenkopgen en 
blauwgen en toont 
beide aftekeningen.



Casus facebook

X



Allel via de vader 

Allel via de moeder 

dassenkop ? (kleur)

dassenkop
dassenkop/dassenkop

DASSENKOP

dassenkop/kleur

? KLEUR

blauw
blauw/dassenkop

NIJEBOER

blauw/kleur

? KLEUR

Paring in vorige dia in schema uitgezet



Het nieuwe zoötechnisch 
certificaat

Verplicht gebruik van het model dat de Europese uitvoerings-
verordening oplegt.

Modelcertificaat verknipt over de vier volgende dia’s











Mogelijkheid om bijlagen toe te voegen

• Oa in sectie 12 van het model bemerk je een verwijzing naar voetnoot 
(6): ‘indien nodig extra bladen bijvoegen’

• Bij het samenstellen van het zoötechnisch certificaat verkeert het 
stamboek in de mogelijkheid extra bladen toe te voegen. KHV heeft er 
voor gekozen om een vier-generatiestamboom toe te voegen onder 
de vorm van ons vorig zoötechnisch certificaat (dia 48). 

• Alle keuringsgegevens zullen we op een derde bladzijde 
samenbrengen die zal gegenereerd worden uitgaande van de 
gegevens die voor een gekeurd dier worden bijgehouden in onze 
databank (kleine wijzigingen en aanpassingen worden nog 
aangebracht) (dia 49)









activiteiten

Dit rapport geeft een overzicht van de activiteiten uitgevoerd ter 
ondersteuning van de fokkerij van de Kleine Herkauwers Vlaanderen 
vzw. in 2018.

1. Vruchtbaarheidsindex 9 rassen

2. Genetische evaluatie voor resistentie tegen maagdarmparasieten: 
een 5-tal fokkers van Texelaars en 298 lammeren werden in de 
zomer onderzocht. 

3. Inteelt bij de Hertengeit



Enkele cijfers: vruchtbaarheidsindex

• Er werden 2.949  records met worpen aangeleverd voor 10 rassen. Na 
selectie, controles  en  correcties  werden  hiervan  2.898  worpen  
behouden  en  deze  werden toegevoegd aan het historische bestand.

• Er werden fokwaarden geschat met een totaal  van 162.243  worpen 

• De duur van de berekeningen varieert van enkele seconden voor de 
minst talrijke rassen tot 8 uur voor het Texelras. De nieuwe indexen 
corresponderen goed met de indexen uit de vorige run.

• Pedigree  indexen  werden  berekend  op  basis  van  de  indexen  van  
de  ouders zodat het totaal aantal dieren met een index oploopt tot  
406.795  (juni 2018). 



Rammenlijsten: vruchtbaarheidsindexen

• In dia 54 worden de vruchtbaarheidsindexen en betrouwbaarheden 
weergegeven van drie minder vruchtbare rammen uit onze populatie en 
drie eerder vruchtbare rammen.

• De rode kolom geeft de index weer in cijfers rond het getal 100 
(gemiddelde van het ras)

• De blauwe kolom geeft de ruwe fokwaardeschatting weer en die zegt 
eigenlijk het meest. Ze geeft met een negatief of een positief getal weer 
wat de verwachtingswaarde is voor een bepaald dier. Een negatief getal 
geeft aan hoeveel lammeren per worp je minder kan verwachten dan het 
rasgemiddelde bij de dochters van deze ram en een positieve getal geeft 
aan hoeveel lammeren je meer kan verwachten dan het gemiddelde. 



Texel Ram 1 201384.5 -0.2529 63 20

Texel Ram 2 201190.8 -0.14829 55 8

Texel Ram 3 201191.4 -0.13662 50 16

Texel Ram 4 2014115.3 0.24392 47 4

Texel Ram 5 2016115.6 0.2465 39 0

Texel Ram 6 2010119.9 0.31612 69 33



Ruwe fokwaarde schatting

• Vruchtbaarheidsindex 84,5 is een omrekening van een fokwaardeschatting
-0.2529 

• Wat wil zeggen dat de dochters van deze ram per worp 0,25 lammeren 
minder geven dan het gemiddelde van de populatie Texelaars. 

• Vruchtbaarheidsindex 119,9 => fokwaardeschatting +0.31612 

• Wat wil zeggen dat de dochters van deze ram per worp 0,32 lammeren 
meer geven dan het gemiddelde van de populatie Texelaars. 

• Bij de voorspelling van de vruchtbaarheid van dochters moet natuurlijk niet 
alleen rekening gehouden worden met de vader maar evenzeer met de 
moeder (volgende dia) 



Wat is de verwachtingswaarde van de 
worpgrootte van een ooilam/ooi?
• (fokwaarde van de vader + fokwaarde moeder)/2

• (vader + 0,3 x moeder +,02)/2= +0,25 of bij de dochters van zo’n stel 
verwacht je een worpgrootte die 0,25 lammeren boven het 
populatiegemiddelde ligt.

• Stel populatiegemiddelde is 1,65 dan verwacht je bij deze dochters 
een gemiddelde worpgrootte van 1,9 lammeren



Dieren 
met een 
index





In deze tabel kan je 
aflezen wat in 2018 de 
gemiddelde worpgrootte 
is bij de verschillende 
rassen en hoeveel 
lammeren er gemiddeld 
per worp als 
doodgeboren opgegeven 
worden. 



Nov

Dec

Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

Juni

Juli

Aug

Deze tabel geeft de 
spreiding van de geboortes 
over de maanden 
doorheen het jaar.







Project wormresitentie
2018







Deze tweede mest-staalname werd benut om na te gaan of 
bepaalde wormsoorten resistent zijn 
tegen het gebruikte ontwormmiddel.

Vijftien lammeren werden ontwormd en kwamen vervolgens niet 
meer in contact met bronnen van wormeieren. De meststalen van 
deze lammeren bevatten geen wormeieren tijdens de tweede 
telling. Dit duidt erop dat er op deze locatie geen resistentie tegen 
het ontwormmiddel optreedt. De meststalen van de lammeren die 
na het ontwormen op andere weiden verbleven herbergen lagere 
aantallen wormeieren (tabel 2).



Afstammingscontrole
via DNA-analyse



afstammingscontrole

• Het ministerie vraagt om jaarlijks van een aantal lammeren via DNA-
analyse de correctheid van de afstamming te controleren

• DNA-analyse vader-moeder-lam moet als resultaat een match geven 
tussen lam-vader en lam-moeder

• Rammen/bokken in veel gevallen niet meer aanwezig => oplossing 
DNA-bank van de gebruikte rammen/bokken

• Van alle op de stamboekkeuring aangeboden rammen/bokken wordt 
een druppel bloed uit het oor bewaard op een staalkaartje dat ook de 
identificatie van de ram/bok vermeldt.


