


 

 Fokkerij informatie 

 

 Bewaken zuivere raseigenschappen 

 

 Voorlichting en promotie 

 

 Belangenbehartiging van de leden 



 

 Fokdoel 

  

 Exterieur keuringen 

 

 Keuringen, fokdagen, opfokstation 

 

 Predikaten 

 

 



 

 Lezingen 

 

 De Blonde 

 

 Uitleg op fokdagen en keuringen 

 

 De inspecteur 



 

 Bepaalt de richting van selectie 

 

 Meten is weten 

 

 Niet meten is niet weten  benaderen 

 

 Selectie op kenmerk 



 
 Samengaan van individueel en gemeenschappelijk 

belang 

 

 Objectieve exterieur informatie 

 

 Stierkeuze advies mogelijk 

 

 Algemeen belang 

 

 Betrouwbare fokwaarde schatting 

 



 

 Economische betekenis 

 

 Erfelijk 

 

 Variatie 

 

 Meetbaar 

 



Onderbalk: foto maken 
in getallen 

Bovenbalk: goed of 
slecht 

 

  Onderbalk 
 

 Lineair 1 t/m 9 
 Constateren 
 Gemiddeld 5    

 
   Bovenbalk 
 

 70 t/m 99 
 Waarderen 
 Gemiddeld 80 

 
 

 

 

 

 

      

 



Kenmerk schaal         1         t/m               9 
1. kopexpressie weinig veel 
2. inhoud voorhand weinig veel 
3. dikte v.d. lendenen dun dik 
4. lengte v.d. rug kort lang 
5. lengte v.h. bekken kort lang 
6. ronding v.d. bil recht rond 
7. kruisligging oplopend hellend 
8. lengte v.d. broek kort lang 
9. bovenbouw week opgebogen 
10. vorm rib vlak rond 
11. schoftbreedte smal breed 
12. breedte v.d. rug smal breed 
13. staartinplant laag hoog 
14. breedte v.h. bekken smal breed 
15. breedte v.d. broek smal breed 
16. achterbeen achteraanzicht naar buiten recht 
17. stand achterbenen recht krom 
18. klauwhoek weinig veel 
19. pijpomvang zwaar licht 
20. stand voorbenen frans recht 
21. huid/haar grof fijn 
22. karakter onhandelbaar zeer rustig 



Weinig expressie Veel expressie 



Veel expressie Platte horens 



Weinig naar veel Passende inhoud 



Veel inhoud Passende inhoud 



Dikte voelen is het beste Opbollende lende 



kort lang 



Kort bekken Lang bekken 



Weinig ronding Weinig ronding 



Goede ronding  Zeer veel ronding 



Oplopend  kruis Vlak kruis 





broeklengtes Lange broek 





Weke rug Weke rug 



Rechte ruglijn Rechte ruglijn 









Lengte van begin 
staartstuk tot zitbeen 

Staartbot niet belangrijk 



Lage staartinplant Lage staartinplant rechts 



Veel ruimte tussen de 
zitbeenderen 

Rechthoekig bekken 





Weinig breedte  Veel breedte 





Naar buiten (koehakkig) Recht 



Steil achterbeen Krom achterbeen 



Lang, gehoekt  Correcte stand 



Weinig hoek, platte 
klauw 

Veel hoek, steile klauw 



Fijne pijp Grove pijp 



Franse stand  Recht 







 Bovenbalk 

◦ ontwikkeling, rastype, bespiering, benen, algemeen 

voorkomen 

 

◦ bij de bovenbalkkenmerken worden de waarderingen 

uitgedrukt in een schaal van 70 tot 100: 

 70-74  onvoldoende 

 75-79  voldoende 

 80-84  goed 

 85-89  zeer goed 

 90-100 excellent 



Schofthoogte Kruishoogte 

 Ontwikkeling is inhoud 
van het dier 
 

 Dus niet alleen hoogte 
 

 Belangrijk ook lengte  
en breedte 



Belangrijk bij rastype 
Goede Blonde is nooit 
zwaar en lomp 

 Lengte 

 

 Fijnheid 

 

 Kopexpressie 

 

 Vorm bekken 

 

 Kleur 

 

 Uitstraling 
 

 Harmonie 
 

 Elegantie 
 
 



Garonnaise, Blonde der 
Pyreneeën, Quercy 

Kampioen Parijs begin 
jaren ‘70. 



Zwaar en breed Fijn en elegant 



Foktypisch met goede 
lende bespiering 

Weinig bespiering 



Fijne goed zichtbare 
bespiering 

Bespiering op alle 
onderdelen 



Stand en kwaliteit 
Lopen bepaald 2/3 van de 
score 



Gemiddelde van de vier 
onderdelen 

Afronden op rastype 



 Plus-en minpunten in beeld brengen 

 

 Stierkeuze advies 

 

 Fokwaarden 

 

 ‘Schat’ aan gegevens 

 

 Beperken gedwongen afvoer 



Stamboek objectieve gegevens verzameling 

Ondersteunend bij fokkerij beslissingen 

Conclusie 




