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Protocol lammerinspectie/opmaken puntenbalk 2021 

Fokker/Eigenaar zorgt voor: 

 Schone laarzen maat 44 / 45 
 Schone (wegwerp) overall 
 Alle te inspecteren dieren zijn opgehokt 
 Alle dieren zijn voorzien van oormerken 
 Alle te inspecteren dieren zijn ingevoerd in Falcoo, “invullijst” uit Falcoo is uitgeprint 

en opgestuurd naar uw inspecteur. 
 

Inspecteur vraagt bedrijfskleding ( laarzen & overall) aan Fokker/Eigenaar of toestemming 
om in eigen kleding inspectie uit te voeren. Fokker/Eigenaar is eindverantwoordelijk. 

Inspecteur vraagt of de gebruikte ram een goedgekeurd dier was ( status V) 

 

Lammerinspectie: 

 Lammeren dienen minimaal 3 maanden oud te zijn. 
 Inspecteur controleert het oormerk en de invullijst 
 Inspecteur desinfecteert handen voor inspectie bekken of handschoentjes. 
 Dieren die niet vermeld staan op de Falcoo Invullijst worden niet geïnspecteerd, dus 

geen bijschrijvingen..!! 
 Nog niet geïnspecteerde oudere dieren (status X of blanco) ook meenemen, anders 

krijgen de nakomelingen daarvan status H0 
 Inspecteur keurt dieren op erfelijke afwijkingen en raskenmerken. 
 Bij twijfel ( horens, varkensbek, snoekbek, onvoldoende ontwikkeling etc ) wordt een 

lam voorlopig afgekeurd, herinspectie kan volgend jaar plaats vinden 
 Inspecteur vult invullijst aan per dier uitsluitend met de codes: JA, JA+, NEE 
 Eigenaar ontvangt de sticker ‘inspectie 2021’ 
 Eigenaar ontvangt een stalplaat bij een eerste keuring of wanneer de huidige 

stalplaat vol is 
 Bij gebruik van eigen kleding ontsmet inspecteur zijn laarzen mbv halamid-oplossing. 

 

Punten van dieren: 

Op verzoek van de eigenaar worden dieren ouder dan 1 jaar gekeurd. 

 Inspecteur beoordeeld het dier op bouw, raseigenschappen en algemeen voorkomen. 
 De punten voor algemeen voorkomen zijn doorslaggevend! 
 De inspecteur vult het keuringsformulier in en geeft eigenaar de doorslag hiervan. 
 Wanneer één of meerdere dieren 85 punten of hoger scoort voor algemeen 

voorkomen, ontvangt de eigenaar een gouden “top-dier” sticker voor op zijn stalplaat. 
 de inspecteur maakt een foto van het 85 + dier of vraagt de eigenaar een foto op te 

sturen naar het secretariaat voor de plaatsing in de Ruif. 



            
 

2 
 

Denk aan: 
 
-  Om de “invullijst” uit Falcoo samen met uw aanmelding te versturen naar  
   uw inspecteur. Zonder invullijst kan er niet gekeurd worden! 
 
-  Ingevulde keurings-formulieren / invullijst controleert inspecteur samen met    
   eigenaar.  
   Beiden ondertekenen voor akkoord en maken van deze formulieren een kopie of  
   foto.  
 

Inspecteur maakt rekening op voor eigenaar volgens standaard tarieven 

Eigenaar dient contant te betalen, alleen wanneer eigenaar betaald heeft worden gegevens 
verwerkt. 

Inspecties Tarief Aantal  Totaal 

Visite kosten volgens geplande route in NL, 
gemeld vóór 1 juni 2021 

€ 25,00  € 

Voorrijdkosten individuele afspraak per km € 0,25   

Voorrijdkosten buitenlandse inspectie    

Controle lammeren  per stuk, t/m 10 stuks €   2,00  € 

Controle lammeren  per stuk , vanaf 11 stuks         €   1,75  € 

Opmaken puntenbalk per dier €   4,00  € 

Totaal   € 

 

 

Ter informatie: 

 
 

Ouders V H75 H50 H0 A X 
V V V H75 H50 A H0 

H75 V H75 H75 H50 A H0 
H50 H75 H75 H50 H50 A H0 
H0 H50 H50 H50 H0 A H0 
A A A A A A A 
X H0 H0 H0 H0 A H0 

 


