Nolana Schapenstamboek
FOKREGLEMENT
Artikel 1.
Registratie van de dieren.
Ooien en rammen waaruit dieren worden gefokt die in de registratie met stamboeknummer
opgenomen worden moeten op het bedrijf geregistreerd zijn met levensnummer (fokkers- en
volgnummer (=werknummer)).
Artikel 2.
Deklijsten.
De eigenaar van ingeschreven ooien is verplicht na afloop van de dektijd, in ieder geval vóór
1 december aan de fokregistratie een opgave te zenden of de dekkingen on line in het Nolana
schapenstamboek in te voeren inhoudende het fokkers- en volgnummer (=werknummer) van
de dekram, alsmede het fokkersnummer (en eventueel de naam en adres) van de eigenaar van
deze ram en het levensnummer van zijn ooien, die door deze ram zijn gedekt alsmede de
periode welke de ram tot deze ooien is toegelaten. Wanneer gedurende de dekperiode
meerdere rammen bij de ooien zijn toegelaten, dient er tussen de data van wisseling tenminste
een periode van drie dagen in acht te worden genomen. Indien er ooien worden gedekt door
een ram die niet het eigendom is van de eigenaar van de ooien dient de eigenaar van deze ram
zijn handtekening voor de uitlening op de deklijst te plaatsen.
Als er stoffen met oestrogene werking (bv. PMS) zijn toegepast dient dit op de deklijst
vermeld te worden.
Wanneer een ooi in het najaar niet als gedekt is opgegeven en toch vóór november het
volgend jaar gaat werpen (kan voorkomen bij in het najaar geboren ooilammeren) of na een
worp in het voorjaar vóór november opnieuw gaat werpen, moet men deze geboorte apart
melden.
Wanneer zich na het melden van de deklijst wijzigingen voordoen dan dienen deze
wijzigingen bij de daaropvolgende geboortemeldingen door de fokker te worden aangebracht.
Artikel 3.
Geboorteberichten.
Gedurende de werptijd is de eigenaar van de ooien verplicht de worpen te melden aan de
stamboekregistratie hetzij op papier of digitaal via de computer. De melding moet vóór 1 mei
gedaan zijn van de ooien, die tot dat moment hebben gelammerd.
Lammeren na 1 mei geboren meldt men zo spoedig daarna.
Bij de geboortemelding dient vermeld te worden: de datum waarop de ooien geworpen
hebben; het aantal lammeren; het geslacht van de lammeren en van elk lam het (elektronisch)
levensnummer, dat op het plastic oormerk staat. Voor het registreren van de vruchtbaarheid is
het noodzakelijk, dat de doodgeboren lammeren ook worden vermeld.

Artikel 4.
Het niet tijdig inzenden van opgaven.
Niet tijdig ingezonden dek- en geboorteberichten kunnen worden geweigerd. Consequentie
hiervan is, dat in dat jaar geen lammeren worden geregistreerd. Er worden normaliter extra
kosten in rekening gebracht wanneer iemand zijn de meldingen te laat doorgeeft.
Artikel 5.
Identificatie.
De lammeren dienen direct na de geboorte op het bedrijf geïdentificeerd te zijn middels één
elektronische oormerk en één niet elektronisch oormerk. Op tenminste één van de oormerken
dienen bij voorkeur visueel de volgende nummers aangebracht te zijn: Het
werknummer=volgnummer (=laatste 5 cijfers van het 15-cijferige levensnummer) en het
fokkersnummer van het Nolana Schapenstamboek. In het buitenland kan dit anders zijn. In
België kent het “Sanitelnummer” een volgnummer van 4 cijfers.
Artikel 6.
Het registreren van de lammeren als stamboeklam.
De levende lammeren, die bij de geboortemelding zijn gemeld worden als stamboeklam
geregistreerd.
Deze lammeren dragen op tenminste een oormerk bij voorkeur het stamboeklevensnummer
(stamboekfokkersnummer + volgnummer (=werknummer)).
Bij verlies van de oormerken, dient men een ander oormerk aan te brengen. Dit kan men in de
registratie doorvoeren. Het eerste stamboeknummer verandert dan niet wel het elektronische
levensnummer.
Het stamboek is gerechtigd om steekproefsgewijs via DNA-onderzoek controle uit te oefenen
op de juistheid van de afstamming. De fokker is verplicht hier medewerking aan te verlenen.
Artikel 7.
Melding van erfelijke gebreken.
De fokker is verplicht alle afwijkingen van de geboren lammeren te vermelden. Deze
afwijkingen kunnen worden geregistreerd.
Artikel 8.
Inschrijving in het stamboek.
Als zuivere ras kunnen in het stamboek ingeschreven worden:
Lammeren geboren uit zuivere stamboek ouders van hetzelfde ras.
De Nolana en het Bruine Haarschaap worden als twee aparte rassen behandeld. Dus
kruising van deze twee rassen resulteert niet in een zuivere nakomeling maar een
“kruising”.
In het Stamboek kunnen ook ingeschreven worden alle andere schapen.
Een dier wordt alleen als "zuiver" voor het eerst ingebracht met eigen raskode, indien
men via een registratiebewijs van een van de stamboeken kan aantonen, dat het dier als
zodanig behandeld wordt.

-

-

Indien men een schaap met onbekende afstamming wil inschrijven, wordt dit dier
opgenomen met raskode OV ("Overige").
Indien men dieren, die bij het Nolana Stamboek zijn geregistreerd en verschillende
raskode (of beide raskode KR) hebben, met elkaar paart en dit volgens de normale
procedure bij het stamboek opgeeft, krijgt de nakomeling indien men die registreert
(als stamboekdier) raskode KR (kruising).
Een nakomeling uit een dier met raskode KR (kruising) wordt automatisch als "zuiver
ras" met eigen raskode geregistreerd, indien het rasaandeel van dat ras bij die nakomeling groter dan 7/8 wordt.

Artikel 9.
Afstammingsbewijzen.
De fokregistratie verstrekt op verzoek officiële afstammingsbewijzen tegen de daarvoor
geldende tarieven. Deze afstammingsbewijzen zijn voorzien van het Nolana
Schapenstamboek-logo en de handtekening van de fokadministrateur. Verzoeken om officiële
afstammingsbewijzen kunnen alleen worden ingediend door een stamboeklid.
Artikel 10.
De registratiegegevens van schapen fokkerijgroeperingen en stamboeken worden door het
Nolana stamboek erkend.
Terwolde, mei 2018.

