
PROCEDURE LAMMERENCONTROLE  NAFV   

 

1. De fokker dient de lammeren te voorzien van de door de overheid verplichte oormerken.  

2. Vult het formulier voor zover mogelijk (paarse vakken) en stuurt dit naar de stamboekbeheerder. 

Tijdens de controle moet duidelijk  zijn welk lam bij welke moedergeit hoort.  Om die reden is het 

wenselijk dat de fokker binnen 3 maanden het formulier opstuurt naar de stamboekhouder. Dit 

formulier is uit te printen vanaf de website: www.angorageit.nl.  

3. De stamboekhouder kijkt of alle gegevens kloppen, berekent het inteeltpercentage en stuurt het 

controleformulier door naar de lammerencontroleur. 

4. De controleur maakt een afspraak met fokker en controleert de lammeren. Hij/zij vult het formulier 

verder in en doet opgave van de kosten.  

5. Kosten: € 15,00 per bezoek en € 2,00 per lam, € 7,00 per stamboekcertificaat. De fokker kan ook 

kiezen voor controle en registratie zonder bijbehorende stamboekcertificaten. 

6. De controleur neemt na de controle het ingevulde controleformulier mee, en zorgt ervoor dat het bij 

de stamboekbeheerder terecht komt. De fokker kan voor zichzelf een kopie maken van het ingevulde 

formulier. 

7. De fokker maakt de kosten over naar de stamboekbeheerder: E.G.P. Schuivens NL87 INGB 0003 1242 

79 Als deze het bedrag heeft ontvangen, wordt het stamboekcertificaat per post naar fokker 

gestuurd.  

8. De lammerencontroleur stelt eventueel een route samen van te bezoeken fokkers in overleg met de 

stamboekbeheerder. In het algemeen zal de controleur binnen 6 weken na aanmelding de fokker 

bezoeken. Indien er veel tijd zit tussen het moment dat een geit af gelammerd heeft en de te 

verwachten datum van af lammeren van de volgende geit is het raadzaam om te overleggen met de 

stamboekbeheerder wanneer er gecontroleerd wordt.  

9. De controleur houdt bij hoeveel km hij gereden heeft, hij/zij maakt een overzicht van de km die 

afgelegd zijn en geeft dit door aan de penningmeester.  Penningmeester maakt het bedrag (€ 0,20 

per km) over aan de controleur.  

 

Met het stoppen van het tatoeëren is ook het bekijken van de lammeren door de tatoeëerder vervallen. 

De ledenvergadering van 8 sept. 2007 heeft besloten dat er een andere vorm van lammereninspectie (= 

lammerencontrole) dient te komen. 

Doel van de lammereninspectie is kwaliteitsbewaking. De NAFV kan alleen na lammerencontrole  dieren 

opnemen in het stamboek.  

 

Enkele leden, welke verspreid over het land wonen, zullen als lammerencontroleur op bezoek gaan bij 

fokkers. Aangezien er ca. 25 leden zijn welke af en toe fokken, en er doorgaans per jaar een vijftiental 

fokkers zijn, betekent dit voor elke controleur 4 á 5 bezoeken per jaar. 

Alle lammeren, zowel geiten als bokken, dienen in principe te worden gecontroleerd.  

 



De volgende NAFV-leden zijn aangesteld als lammerencontroleurs: 

Arie Bom - Oosteind 76 te 3356 AC Papendrecht 078 6159057 (Nh., Zh., Zl., West-Br.) 

Hans Drost  - Zwijnsbergen 45 te 3921 DW Elst (bij Rhenen) 0318 471199 (West-Gld,Ut) 

Gerrit Houwers - Kolenbroekweg 2 a te 7122 NP Aalten 0543 461542 (Oost-Gld, Oost-Br, Lb.) 

Henk de Jong, Bruchterbeekweg 16, 7696 BA  Brucht 0523 232782 (Oost-Ov., Dr., Gr.)  

 

Bij de controle zijn de volgende waarderingen mogelijk: 

- zeer goed 

- goed 

- niet goed (betekent niet fokwaardig) 

- herinspectie nodig 

Herinspectie kan wenselijk of nodig zijn indien de fokker het niet eens is met de beoordeling “niet goed”. 

In dat geval is het soms beter dat een andere inspecteur ook komt kijken. Ook kan herinspectie 

bijvoorbeeld nodig zijn in geval van afwijkingen aan de poten welke nog kunnen herstellen, of in het 

geval dat een tweede bal bij een bok niet goed voelbaar is. 

 


