In de rasstandaard van het zwartbles kunnen we de





volgende aandachtsgebieden onderscheiden:

algemeenheden
aftekening
overige exterieurkenmerken
hoogtematen

1. ALGEMEENHEDEN
Het KHV kent de volgende dierstatussen:
-status V; erkende afstamming plus gewenste aftekening en type
-status R; erkende afstamming zonder de gewenste aftekening en/of type
Om in het stamboek ingeschreven te worden met status V, moeten de lammeren:
-afkomstig zijn van rammen met status V en ooien met status V of R
-aan de aftekeningseisen voldoen en voldoende rastypisch worden bevonden; dit ter beoordeling van
een inspecteur van het KHV.
Ooilammeren afkomstig van rammen met status V en ooien met status V of R die niet aan de
aftekeningseisen voldoen, krijgen de status R. Rammen met status R worden door het KHV niet voor
de fokkerij erkend.
Schapen met de volgende afwijkingen worden voor de fokkerij uitgesloten:
-

een pijlstaart
een snoek- of varkensbek
geheel of gedeeltelijke glasogen
geheel of gedeeltelijk blind
gelachtsafwijkingen (zoals rammen waarbij geen twee ongeveer even grote en voldoende
ontwikkelde testikels in het scrotum voelbaar zijn
ernstige kleurafwijkingen

2. AFTEKENING
Voor de verkoop en ten laatste op de leeftijd van zes maanden worden alle lammeren gekeurd op
afwijkingen en aftekening door een inspecteur van het KHV. Als een dier geen afwijkingen vertoont
en voldoet aan alle aftekeningseisen dan wordt het in het stamboek opgenomen met status V. Het
krijgt dan ook een tweeletterige code die de vorm van de bles en het aantal witte voeten weergeeft.
Ooilammeren zonder afwijkingen die niet voldoen aan de aftekeningseisen krijgen status R.

2.1 aftekeningseisen
OOILAMMEREN
-

zwarte of bruine vacht (bij voorkeur zwart)
een on-onderbroken bles
rondom aan de achterpoten wit en direct zichtbaar
een witte punt aan het einde van de staart

Toegestaan: (nieuw)
- een niet gepigmenteerde neusspiegel
- een vlindertje op de neus
- zwarte stippen op het wit van de bles
- wit op de kruin tot achterkant van de oorlijn
- wit aan de onderkaak binnen het kaakbeen
- wit aan de oren kleiner dan een euro
- bef niet groter dan 5 cm (bij opname als lam)
- zwarte of witte voorpoten
- los zwart in het wit van de voor- en/of
achterpoten
- zwarte of witte hoeven (bij voorkeur zwart)

Niet toegestaan zijn: (nieuw)
- wit op de kruin voorbij achterkant oorlijn
- wit aan de onderkaak buiten de kaaklijn
- wit aan de oren groter dan een euro
- bef groter dan 5 cm. (bij opname als lam)
- wit aan de voorpoten op of hoger dan de knie
- wit aan de achterpoten op of hoger dan het
spronggewricht
- staart meer dan 2/3 wit
- los wit of anders gekleurde vlekken
- een gecoupeerde staart

RAMLAMMEREN

- zwarte of bruine vacht (bij voorkeur zwart)
- een evenredige en ononderbroken bles
- een gepigmenteerde neusspiegel
- rondom aan de achterpoten wit en direkt zichtbaar
- een witte punt aan het einde van de staart
Toegestaan zijn: (nieuw)
- een vlindertje op de neus
- zwarte stippen in het wit van de bles
(voorkeur voor schoon wit )
- wit op de kruin tot achterkant van de oorlijn
- wit aan de onderkaak binnen het
kaakgewricht
- zwarte of witte voorpoten
- los zwart in het wit van de voor en/of
achterpoten (bij voorkeur wit)
- zwarte of witte hoeven (bij voorkeur zwart)

Niet toegestaan zijn: (nieuw)
- wit op de kruin verder dan begin van de
oorlijn
- wit aan de onderkaak buiten de kaaklijn
- een onevenredige of onderbroken bles
- wit op de oren, dus ook geen wit op de
ooraanzet
- een bef* groter dan 2 cm. (bij opname als
lam)
-wit aan de voor en/of achterpoten hoger dan
de helft van de voor- en/of achterpijp
- staart meer dan half wit
- los wit of anders gekleurde vlekken
- een gecoupeerde staart
- volledig zwarte kroonranden (rondom zwart
aansluitend aan de hoef)

(*) de bef bevindt zich aan de voorzijde van de hals en borst vanaf de wolgrens hals/kop tot aan de voorste
punt van het borstveen

Een ramlam dat maximaal één kleine kleurafwijking vertoont en niet afstamt van een VX-vader maar
potentieel een meerwaarde kan betekenen voor de fokkerij krijgt van de inspecteur onmiddellijk het
statuut VX. De toegelaten kleine kleurafwijkingen zijn als volgt beschreven:

a) Een kleine uitschieter in het wit van één van de achterpoten boven de helft.
b) Een kleine uitschieter in het wit van de staart boven de helft

2.2 Coderingen voor het vastleggen van de vorm van de bles en het aantal witte voeten

vorm van de bles

aantal witte voeten
2

3

4

mooi

AA

BA

CA

Zandloper

AB

BB

CB

Breed

AC

BC

CC

zeer small

AD

BD

CD

3. OVERIGE EXTERIEURKENMERKEN

In deze paragraaf is per onderdeel aangegeven hoe het ideaalbeeld van een zwartbles, dat voldoet
aan de aftekeningseisen er uit ziet. Tevens zijn mogelijke afwijkingen aangegeven.

3.1 Kop
De kop moet lang en smal zijn met een gebogen neuslijn (ramsneus). Het moet een fijn besneden kop
zijn, passend bij de totale bouw van het dier. De oren moeten vrijwel horizontaal geplaatst en groot
zijn. Ze mogen niet te vlezig zijn. De ogen moeten een levendige en heldere blik vertonen.
Afwijkingen:
- vlakke neuslijn
- te brede kop
- snoeksbek
- glasogen
- te korte oren (muizenoren)
- groenkauwer
- te smalle schedel

- holle neuslijn
- te korte kop
- varkensbek
- afhangende oren

- verticaal geplaatste oren

3.2 Hals
De hals moet vrij lang, slank en beweeglijk zijn. De hals moet schuin oplopen naar de kop, waardoor
deze opgericht gedragen wordt. Bij rammen moet de hals meer bespierd zijn en daardoor meer
evenwijdig lopen. Er zijn 7 halswervels.
Afwijkingen:
- te korte hals
- te brede hals
- bij rammen; een te vrouwelijke hals (te slank)

3.3 Schouders
Stevige, iets schuin geplaatste, goed aangesloten schouders zijn gewenst. Wanneer de aanhechting
van de schouders aan de romp doormiddel van spieren en pezen niet sterk genoeg is, ontstaan losse
schouders. Dan komen de toppen van de schouderbladen in beweging en ontstaat er ruimte tussen
het schouderblad en de ruglijn. Ook als het schouderblad aan de onderzijde van de borstkas
afstaat, steekt deze af van de overgang hals-borst. Dat noemt men boegig. Bovenstaande
afwijkingen gaan vaak ten koste van de levensduur en daarom zijn ze ongewenst. Bij een goed
geplaatste schouder zal de middenhand ook sterker zijn.
Afwijkingen:
- steile schouders
- losse schouders
- scherpe schoft

- te ver naar voren geplaatste schouders
- boegig

3.4 Borst
De borst zien we graag goed ontwikkeld en voldoende breed. Er is dan voldoende ruimte voor de
vitale organen hart en longen. Bij een volwassen zwartbles dient er voldoende ruimte tussen de
poten aanwezig te zijn. Is dit niet het geval dan spreken we van te nauw in de borst. Te nauw in de
borst wijst op te weinig ontwikkeling. Echter het tegenovergestelde, een zware bespierde borst, is
bij de zwartbles ook niet gewenst. Dit in verband met geboorteproblemen die kunnen ontstaan. In
zijaanzicht moet de borst duidelijk tussen de voorbenen uitkomen. Bij een volwassen zwartbles
moeten de buik en het uier de diepste punten zijn.
Afwijkingen:
- te smal in de borst
- te nauw in de borst

- te breed in de borst
- te diep in de borst

3.5 Rug
Door de opgeheven kop en hals zal de ruglijn wat flauw verlopen. Dit neemt niet weg dat de rug dan
toch voldoende sterk moet zijn. Een weke rug (ook wel zadelrug genoemd) is een gevolg van een
verkeerde bouw van het skelet. Zo kan een voorwaarts geplaatste schouder de rug dusdanig lang
maken dat deze niet meer sterk is. Soms is de rug wat naar boven gebogen (karperrug). Ook dit is
het gevolg van een verkeerde bouw van het skelet. De rug heeft 13 rugwervels.
Afwijkingen:
- te weke rug (zadelrug)
- te strakke rug (karperrug)

3.6 Lendenen
De lendenen vormen de verbinding tussen de middenhand en de achterhand. De lendenen moeten
recht, breed en sterk zijn. Bij voldoende breedte zorgen de dwarse uitsteeksels voor veel ruimte in
de buik. Gedrukte of weke lendenen geven een slechte verbinding en een verkeerde overgang naar
het kruis. Opgebogen lendenen wijzen, evenals bij de rug, op een skeletfout. Er zijn 6 of 7
lendenwervels.
Afwijkingen: - weke lendenen

- opgebogen lendenen

3.7 Ribben
Vanuit de rug behoren de ribben gewelfd en lang te zijn. De overgang van de schouder naar de
ribben moet vloeiend zijn. Als bij deze overgang de borstkas invalt, spreken we van platribbig. Soms
zijn de ribben wel rond (gewelfd), maar te kort. Dit geeft een wat ondiep schaap met tonronde
ribben. De borstkas wordt gevormd door 13 ribben.
Afwijkingen:
- te platte ribben
- te korte ribben

3.8 Buik
De buik moet voldoende ruim zijn om plaats te bieden aan onder andere de spijsverteringsorganen en
de baarmoeder. Voldoende ruimte in de buik is ook van belang om veel en goed ontwikkelde lammeren
voort te brengen. Soms zien we een hangbuik. Dit komt meestal voor bij oude schapen, die veel grote
worpen hebben gegeven. Een slechte spijsvertering heeft veelal een opgetrokken of ondiepe buik tot
gevolg. Korte ribben geven ook vaak een ondiepe buik. Het gedeelte onder de lendenen, tussen de
laatste rib en de heup, noemt men de hongergroeve of miltkuil. Verder naar onderen toe vindt men
de flanken. De flanken zien we ook graag voldoende diep.
Afwijkingen:
- opgetrokken buik (ondiep)
- holle flanken

3.9 Kruis
Het kruis van een zwartbles moet voldoende lang, iets hellend, breed en ruim zijn. Een ruim kruis is in
de eerste plaats van belang bij het aflammeren. Een vernauwd kruis (spits naar achteren lopend)
wordt als een ernstige afwijking beschouwd. Een voldoende breed kruis geeft ook plaats aan een
brede uieraanhechting, hetgeen van belang is om voldoende melk te produceren. Het kruis moet ook
iets hellend zijn. Dit houdt in dat de zitbeenderen enige centimeters lager liggen dan de heupen.
Evenals een breed kruis heeft ook een iets hellend kruis een gunstig effect op het gemakkelijk
aflammeren. Bij teveel helling is sprake van een skeletafwijking. Het kruis mag enige centimeters
hoger liggen dan de schoft. Er zijn 4 kruiswervels.
Afwijkingen:
- te smal of versmallend kruis
- te kort kruis
- te hellend kruis

- te vlak kruis
- te lang kruis

3.10 Dijen
De dijen zien we graag voldoende bespierd (voldoende lang en enigszins rond). De achterkant en de
buitenkant van de dijen wordt ook wel de broek genoemd. Een zogend schaap, of een schaap waar de
lammeren net van gespeend zijn, zal in de dijen vaak wat arm aandoen.

Afwijkingen:
- te licht bespierd
- te zwaar bespierd

3.11 Staart
De staart van een zwartbles dient voldoende lang (tot op de hak) en min of meer bewold te zijn. Het
aantal staartwervels kan variëren van 10 tot 16.
Afwijkingen:
- te korte staart
- onbewolde staart (pijlstaart)
- te lange staart

3.12 Beenwerk
De algemene eis die aan het beenwerk wordt gesteld is hard en droog. Bij droog beenwerk ligt de huis
vrij strak over de onderliggende botten en spieren, waarbij de benen toch voldoende stevig en sterk
zijn. Het tegenovergestelde is voos beenwerk. Hierbij ziet men dikke gewrichten en te volle
slijmbeurzen, die daardoor zacht aanvoelen. We zien graag een correcte stand met rechte en
evenwijdig geplaatste benen. Ook dienen de benen voldoende lengte te hebben. De gang moet vlot,
soepel en recht zijn met voldoende veerkracht. Voor een lange levensduur zijn middellange koteen en
voldoende hak van groot belang. Te weinig hak (achterbeen te recht) beïnvloedt de veerkracht
negatief. De gehele ondervoet behoort ten opzichte van de grond een hoek van 45° te maken. Te veel
hak (achterbeen te schuin) noemt men sabelbenig. Als het dier van u wegloopt, dienen de hakken
recht naar achteren te wijzen. Staan deze naar binnen dan wordt dit koehakkig of te nauw in de
hakken genoemd. Wijd in de hakken komt ook wel voor en geeft vroegtijdige slijtage. Bij de
voorbenen komt soms een franse stand voor. Dit is mogelijk vanuit de knie of de kogel. Hierbij wijzen
respectievelijk de onderpijpen of de koten naar buiten. Het tegenovergestelde is de troontrede
stand. Dit is een ernstige afwijking. Kromme voorbenen (knie strekt niet geheel) komen ook voor. Een
ernstige afwijking is dit niet, maar het is wel een lelijk gezicht. Wel ernstig is een hol voorbeen (knie
staat wat terug). Dit levert een zwakke stand op en daardoor een snelle slijtage.
Afwijkingen:
- te grof beenwerk
- te nauw in de hakken
- sabelbenig
- weke koten
- troontredig
- frans vanuit de kogel
- krom voorbeen
- hol voorbeen

- voos beenwerk
- te wijd in de hakken
- te steil in de koten
- frans vanuit de knie

- te weinig hak

3.13 Vacht
De vacht van een zwartbles hoort goed gesloten en voldoende veerkrachtig te zijn met een fijne
kronkeling. Zwart (voorkeur), bruin en grijs zijn alle toegestaan. De bedekking moet regelmatig zijn.
Afwijkingen:
- losse vacht - grove vacht- open vacht - harige vacht

3.14 Geslachtskenmerken
Beide geslachten vertonen zowel in zijaanzicht als in bovenaanzicht een peervorm. In vergelijking
met volwassen ooien zijn de rammen groter en robuuster. Dit laatste komt vooral tot uiting door een
bredere kop en een zwaarder bespierde voorhand. Het karakter van rammen is vuriger dan van
ooien. Het scrotum van een ram moet fijn behaard en niet bewold zijn. De spermaproductie is
namelijk beter als de temperatuur van de testikels enkele graden lager is dan de normale
lichaamstemperatuur. Wol op het scrotum belemmert de warmte afgifte. De testikels moeten goed
ontwikkeld zijn. De spermaproductie en de geslachtsdrift zijn dan veelal ook beter. Een ram heeft
aan het eind van de penis een wormvormig aanhangsel. Dit moet men niet aanzien voor een afwijking.

4. LINEAIRE KEURING EN PUNTEN VAN EXTERIEUR
Eénjarige rammen worden verplicht lineair gekeurd en gepunt om definitief in het stamboek te
worden opgenomen. Het punten gebeurt aan de hand van onderstaand schema. Rammen met minder
dan tachtig punten mogen enkel nog het eerstvolgende dekseizoen worden ingezet. Daarna worden
geen nakomelingen van deze ram meer in het stamboek opgenomen.
Eénjarige ooien moeten verplicht opnieuw worden geïnspecteerd op afwijkingen vooraleer ze
definitief in het stamboek worden opgenomen. Bij deze gelegenheid kan de fokker op vrijwillige
basis een lineaire keuring van het dier laten uitvoeren tegen het gangbare tarief.
Vanaf tweejarige leeftijd kan een fokker zijn ooien op één van onze keuringen (Alden Biesen of
Pulderbos) vrijwillig laten punten.

puntensysteem voor één- of meerjarige rammen






sprekende kop met gebogen neuslijn
lange hals met opgeheven houding
gerekt, lang en ruim gebouwd
zowel in zijaanzicht als in bovenaanzicht peervorm, waarbij de voorhand
van rammen in verhouding meer ontwikkeld is









BESPIERING
5 - 9 punten

optimale schofthoogte voor volwassen ooien is minimaal 78 cm. Bij
lagere schofthoogte wordt per 2 cm met één punt bestraft.
optimale schofthoogte voor volwassen rammen is minimaal 88 cm. Bij
lagere schoftlengte wordt per 2 cm met één punt bestraft.
voldoende karkasinhoud.
juiste combinatie van lengte, breedte, hoogte en diepte. er wordt
gestreefd naar een lengte-hoogte verhouding van 1,1.
goede aanhechting schouder -rug - kruis
hoogbenig
hard en droog
rechte, evenwijdig geplaatste benen
vlotte gang (soepel en recht) met voldoende veerkracht




schouder, rug, lendenen, kruis en dijen moeten voldoende gespierd zijn
met lange bundels van gemiddelde dikte

VACHT
5 - 9 punten




gesloten met fijne kronkeling
regelmatig bedekt

TYPE
15 - 27 punten

ONTWIKKELING
10 - 18 punten

EVENREDIGHEID
10 - 18 punten
BEENWERK
10 - 18 punten

ALG. VOORKOMEN





Dit is een optelsom van de voorgaande punten, waarbij we aanhouden:
55 - 69 punten is eervolle vermelding
70 - 78 punten is derde premie
79 - 84 punten is tweede premie
85 - 99 punten is eerste premie

