
Keurings-eisen  VLR 
  
Kwalificatie Bloedvoering Uiterlijke kenmerken 
Waardevolle 
Fokkoe (WFK) 

>96,88% LV De koeien moeten op 1-1-2008 nog in leven zijn. Zij moeten minimaal Registerdier (R) zijn en dus minimaal 
voldoen aan de voor die kwalificatie gestelde uiterlijke kenmerken. De kwalificatie “Waardevolle  Fokkoe” kan 
door de (laatste) eigenaar worden aangevraagd voor koeien die op basis van ingeschreven, directe nakomelingen 
tenminste 70 punten behalen. Aan ossen worden geen punten toegekend. 
Puntentelling voor directe nakomelingen: 
• Registerkoe (R)                                     5 punten 
• Stamboekkoe (S)                                  10 punten 
• Keurstamboekkoe (KS)                        20 punten 
• Waardevolle fokkoe  (WFK)                10 punten 
• Fokstier (FS)                                        20 punten 

Keurstamboek 
(KS) 

Ouders en vier 
grootouders 100% 
LV en minimaal 
Stamboek 
 

Algemeen: 
• Bij keuring moeten de dieren aangebonden zijn en liefst op een harde ondergrond staan 
• Voldoende rastypisch 
• Minimaal 1 x gekalfd 
• Moeten voor de leeftijd voldoende ontwikkeling hebben 

Laken: 
• Geen ander wit dan aaneengesloten in het laken 
• Het laken moet regelmatig afgetekend zijn 
• Laken > 25 cm breed op volwassen leeftijd 
• Laken niet voor  de verticale lijn achter het schouderblad 
• Laken niet achter de verticale lijn voor de heupknobbel  

Overige kenmerken: 
• Van de uier moeten minimaal de achterkwartieren gepigmenteerd zijn 
• De uierdiepte, maximaal gelijk aan de hak 
• De huid moet dun en fijn behaard zijn 
• Sprekende kop 
• De horens, dun, licht vluchtig en rondstaand (onthoornd geeft geen uitsluiting, hoornloos wel) 
• Horens, klauwen en tong dienen gepigmenteerd te zijn 

Runderkenmerken: 
• Rug:  recht; niet hol of  krom 
• Kruis:  licht hellend 
• Kruishoogte minimaal 126 cm en maximaal 136 cm. ( 4 jaar en ouder max. 139 cm.) 
• Solide beenwerk die een lange levensduur mogelijk maakt 
• Een juiste stand van de achterbenen 
• Voorpoten evenwijdig met voldoende tussenruimte 
• Klauwhoek voldoende, dwz. een hoek van plm. 40 graden. 
• Passende bespiering 
• Conditie niet te vet en niet te schraal 

Karakter/gedrag is een constatering, maar dieren met een extreem agressief gedrag worden afgewezen. 
Stamboek (S) > 96,88% LV 

Vader fokstier, 
Moeder minimaal 
Register. 

Laken: 
• Geen vlek in het laken 
• Laken tussen schouderblad en hoogste punt van de heupknobbel en van daaruit loodrecht omlaag 
• Als volwassen rund dient het  laken > 20 cm breed te zijn 
• Dieren geboren tot en met 2006: witte sokjes achter toegestaan tot aan maximaal de bijklauwtjes.  

Dieren geboren in 2007 en 2008: 1 wit sokje achter toegestaan tot aan maximaal de bijklauwtjes. 
Dieren geboren vanaf 2009: geen witte sokjes toegestaan. (Onder witte sokjes wordt ook verstaan, andere 
afwijkende haarkleuring zoals witte haartjes of grijze vlekjes) 

Overige kenmerken: 
• Geen wit aan de kop 
• Geen witte pluim aan staart 
Bij voorkeur gepigmenteerde tong, horens, klauwen en uier 

Register (R) > 50% LV 
 

Laken: 
• Volledig laken (rondlopend); geen eisen aan breedte 
• Vlek in laken toegestaan   
Overige kenmerken 
• Witte sokken achter toegestaan 
• Geen wit aan voorpoten 
• Witte pluim aan staart toegestaan 
• Geen wit aan de kop 
• Geen eisen pigment tong, horens, klauwen en uier 
• Geen eisen aan type, bv. kop en huid 

Geen kwalificatie 
(X) 

< 50% LV 
 

• Overige dieren die niet aan bovenstaande eisen voldoen 
 

Opmerkingen: 
• Voor een kwalificatie komen dieren in aanmerking als aan beide soorten eisen wordt voldaan. Dat betekent dat een 100% LV rund, dat niet aan 

bovengenoemde eisen voldoet (bv. éénkleurig) “Geen kwalificatie” krijgt. Evenzo voor een goed getekende lakenvelder met < 50% geregistreerde 
bloedvoering.  

• In te zetten fokstieren moeten aan de eisen voor Keurstamboek voldoen en kunnen worden gekeurd vanaf een leeftijd van 10 maanden. In plaats van de 
uier dienen peniskoker en balzak gepigmenteerd te zijn. Voor stieren geboren vanaf  1-1-2014 hoeft de koker niet meer gepigmenteerd te zijn. De 
voorkeur gaat echter nog wel uit naar een gepigmenteerde koker. 

• Stieren dienen een minimale  kruishoogte te hebben van 115 cm. I.v.m. de op duurzaamheid gerichte fokkerij dient het beenwerk solide te zijn. 


