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1: Fokkersclub 

• De leden welke zich mede inzetten voor het behoud van het Nederlands 
Landvarken zijn lid van de Fokkersclub van het Nederlands Landvarken 
(Fokkersclub NL). 

• Dit fokkerijreglement is een bijlage bij de statuten van de vereniging Fokkersclub 
Nederlands Landvarken  vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de 
vereniging. 

• De werkzaamheden voor de instandhouding van het  Nederlands Landvarken 
worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Fokkersclub Nederlands 
Landvarken (Fokkersclub NL) . 

• De leden van de Fokkersclub van het Nederlands Landvarken (Fokkersclub NL) 
dienen zich te houden aan de regels op het gebied van de fokkerij en de houderij 
die zijn en worden gesteld door het bestuur en de leden van de Fokkersclub NL. 

2. Begrippen 
BASISZEUG:   een basiszeug is een zeug die geschikt is bevonden voor de 

zuiver ras fokkerij. 
BEERBIG:    jong mannelijk varken. 
CONSTITUTIE:  algemene fysieke structuur en conditie van het varken.  
DEK/INSEMINATIEGEGEVENS:  tatoeëernummer van de zeug, dek of inseminatiedatum, 

eerste-/ over-/herdekking/inseminatie, tatoeëernummer van de 
beer, beernaam. 

DEKKING:    bevruchting op natuurlijke wijze. 
DOE-HET-ZELF-KI:  inseminatie uitgevoerd door de fokker zelf.  
DOE-HET-ZELF-NUMMERING:  nummering die wordt uitgevoerd door de fokker zelf. 
EXTERIEUR:   visueel gewaardeerde uiterlijke eigenschappen en functies 

van het varken (bijv. beenwerk). 
FIETSER:   een erfelijk gebrek waarbij het big op de zij liggend 

fietsende bewegingen maakt. 
FOKKER  de als zodanig geregistreerde eigenaar van een big of varken 

opgenomen in het biggen of stamboek van Fokkersclub NL 
GELT  een vrouwelijk varken welke nog niet is gedekt of 

geïnsemineerd. 
HERDEKKING:  een dekking meer dan vijf dagen later als de vorige dekking, 

echter zonder dat de zeug eraan voorafgaand heeft geworpen. 
K.I.:  Kunstmatige Inseminatie 
INSEMINATIE  inbrengen van berensperma in het geslachtsapparaat van een 

zeug. 
INSEMINATOREN-KI: inseminatie uitgevoerd door een inseminator 
DIEPVRIES-KI inseminatie met berensperma wat eerder is ingevroren 
AFSTAMMINGSBEWIJS:  een door Fokkersclub NL uitgegeven afstammingsbewijs. 
NUMMEREN:   het registreren van varkens door middel van een uniek 

plastic nummer uitgegeven door / namens Fokkersclub NL. 
OVERDEKKING:  een dekking of inseminatie binnen zes dagen na een vorige 

dekking.  
PERSISTEREND FRENULUM:  aangeboren afwijking van de penis, waardoor 

volledige erectie wordt verhinderd. 
SPEENGEGEVENS:  tatoeëernummer van de zeug, speendatum, aantal gespeende 

biggen, aantal bij- en weggelegde biggen, bijzonderheden.  
SPRONGNUMMER:  een door een Kl-organisatie aan een ejaculaat en de daaruit 

geproduceerde doses sperma gegeven volgnummer. 
STAMBOEK:   stamregister, waarin aantekening wordt bijgehouden te zake 

van o.a. geboorte, afstamming, exterieurbeoordeling, mest- 
en slachteigenschappen en vruchtbaarheid van in dit 
stamboek opgenomen beren en zeugen, welke afstammen 
van in dit stamboek opgenomen ouders, dan wel van ouders 
die opgenomen zijn in een van de Registers van een officieel 
door Fokkersclub NL erkend Varkensstamboek. 

PLASTIC ID NUMMER:  het unieke, door of namens het Fokkersclub NL uitgegeven en in 
het linkeroor ingebrachte, registratienummer.  



 

 

3 van 5 

 

ZEUG:   vrouwelijk varken dat minimaal één keer is geïnsemineerd.  
ZEUGBIG:    jong vrouwelijk varken. 
ZOEKBEER:   beer waarmee bronstige zeugen worden opgespoord, maar 

die geen dekkingen verricht. 
 

3. Registers 
Door de Fokkersclub NL worden de navolgende Registers bijgehouden: 

a) Stamboek, een register waarin aantekening wordt bijgehouden inzake van o.a. 
geboorte, afstamming, erfelijke gebreken, exterieurbeoordeling, mest- en 
slachteigenschappen en vruchtbaarheid van in dit stamboek opgenomen beren en 
zeugen, welke afstammen van in dit stamboek opgenomen ouders, dan wel van ouders 
die opgenomen zijn in een register van een officieel door Fokkersclub NL erkend 
Varkensstamboek. 

b) Biggenboek, een register waarin aantekening terzake van o.a. geboorte en afstamming 
wordt gehouden van biggen, welke afstammen van de in het hiervoor genoemde 
stamboek opgenomen ouders. 

c) Hulpboek: voor opname in het Hulpboek komen in aanmerking fokvarkens, welke 
behoren tot een niet door Fokkersclub NL erkend ras respectievelijk kruising, en 
fokvarkens waarvan de afstamming niet officieel bekend is. 

d) Daarnaast komen voor opname in het Hulpboek in aanmerking uit het buitenland 
geïmporteerde fokvarkens, die aldaar in een erkend en geverifieerd stamboek zijn 
opgenomen. 

e) Opname in een Register kan alleen plaatsvinden van dieren welke eigendom zijn 
van leden van de Fokkersclub NL. 

4. Ras  
In het stamboek en het biggenboek van de Fokkersclub NL kunnen alleen dieren worden 
opgenomen die behoren tot de door het Fokkersclub NL ingeschreven Nederlands 
Landvarken dieren. Deze dieren zijn allen nakomelingen uit het door TOPIGS tot 2014 
gefokte Nederlands Landras.  

 
5. Opname in het Biggenboek 
Opname van biggen in het biggenboek kan plaatsvinden als aan de volgende voorwaarden is 
voldaan. 

a) De moeder van het big dient in het stamboek opgenomen te zijn. 
b) De moeder van het big dient in het stamboek op naam van de aanvrager te staan. 
c) De draagtijd van de toom waarin het big is geboren, dient tussen 108 en 120 dagen te 

zijn geweest. 
d) De Fokkersclub NL leden zijn verplicht om bij verkoop van geregistreerde 

Fokkersclub NL biggen hiervan notitie te geven aan het Fokkersclub NL via een door 
of namens het Fokkersclub NL aangegeven methode. De uiteindelijke verblijfplaats 
van de big dient voordat de big de leeftijd van 6 maanden heeft bereikt bij de 
vereniging bekend te zijn. 
 

6. Opname van Zeugen in het Stamboek 
a) Opname van een zeug in het stamboek kan alleen plaatsvinden indien het vrouwelijk 

varken als big is ingeschreven in het biggenboek en vindt automatisch plaats op het 
moment dat de gegevens van de eerste dekking/inseminatie bij Fokkersclub NL 
beschikbaar komen. 

b) De Fokkersclub NL leden zijn verplicht om bij verkoop van een stamboekzeug 
hiervan notitie te geven aan het Fokkersclub NL via een door of namens het 
Fokkersclub NL aangegeven methode. De uiteindelijke verblijfplaats van de zeug 
dient voordat de zeug de leeftijd van één jaar heeft bereikt bij de vereniging bekend te 
zijn. 

c) Fokkersclub NL leden zijn verplicht om alle in het stamboek opgenomen zuiver ras 
zeugen kenbaar te maken aan Fokkersclub NL. 

d) Fokkersclub NL leden ontvangen van het Fokkersclub NL een overzicht van de door 
hem/haar ingeschreven zeugen. 

 
7. Opname van Beren in het Stamboek 

a) Opname van een beer in het stamboek kan plaatsvinden indien de beer als big is 
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ingeschreven in het biggenboek. 
b) Opname van beren in het stamboek vindt plaats door een medewerker die optreedt 

namens het Fokkersclub NL. 
c) Opname van een beer in het stamboek is toegestaan als de beer in het biggenboek 

staat geregistreerd op naam van de aanvrager. 
d) Opname van een beer in het stamboek kan gebeuren als de beer minimaal 6 maanden 

en maximaal 10 maanden oud is. 
e) De Fokkersclub NL leden zijn verplicht om bij verkoop van een stamboekbeer  

hiervan notitie te geven aan het Fokkersclub NL via een door of namens het 
Fokkersclub NL aangegeven methode. De uiteindelijke verblijfplaats van de beer 
dient voordat de beer de leeftijd van één jaar heeft bereikt bij de vereniging bekend te 
zijn. 

f) Eigenaren van natuurlijk dekkende Nederlands Landvarken beren en gebruikers van 
(diepvries) K.I. Nederlands Landvarken beren zijn verplicht lid te zijn van het 
Fokkersclub NL. 

g) Een beer die niet opgenomen wordt in het stamboek moet binnen 30 dagen na de 
keuringsdatum geslacht worden, hetgeen de eigenaar van de beer  moet kunnen 
aantonen. 

h) Zonder schriftelijke toestemming van het Fokkersclub NL is het voor de leden van de 
vereniging verboden om de door hun gehouden stamboekberen zelf aan te wenden 
voor K.I.-doeleinden, andere personen of instellingen de aanwending voor K.I.-
doeleinden toe te staan, of stamboekberen te bestemmen of te verkopen ten behoeve 
van K.I.- doeleinden. 

i) Beren met een persisterend frenulum kunnen uitsluitend ingezet worden voor 
mestbiggenproductie. 
 
 

8. Opname van Dieren in het Hulpboek 
a) Aanvragen tot registratie in een afdeling van het Hulpboek zullen van geval tot geval 

door het bestuur van het Fokkersclub NL worden beoordeeld. 
b) Voor opname in het Hulpboek geldt de volgende procedure: 

➢ Na goedkeuring op exterieur door een Fokkersclub NL aangewezen persoon, 
kan voorlopige registratie in het Hulpboek plaatsvinden. 

➢ Na een keuring ten behoeve van de opname in het Hulpboek kunnen de 
voorlopig geregistreerde dieren in aanmerking komen voor opname in het 
Hulpboek. 

➢ Na goedkeuring door het bestuur Fokkersclub NL kunnen voorlopig 
geregistreerde of opgenomen fokvarkens in aanmerking komen voor 
definitieve registratie of opname in Biggenboek of Stamboek. 

c) Voor opname in het Hulpboek is het noodzakelijk dat de afstamming van de dieren 
controleerbaar moet zijn. Het al of niet controleerbaar zijn van de afstamming wordt 
door het Fokkersclub NL bepaald. 

d) Beëindiging van de Hulpboekperiode vindt plaats nadat het bestuur van het 
Fokkersclub NL dat heeft besloten. 

 
9. Gegevensverzameling 

a) Gegevens rond het dekken, werpen en spenen van alle aanwezige geregistreerde 
raszuivere Nederlands Landvarken zeugen dienen door de fokker ter beschikking te 
worden gesteld aan de administratie van het Fokkersclub NL. 

b) Deze gegevens worden eigendom van het Fokkersclub NL, dat wil zeggen dat het 
Fokkersclub NL de gegevens mag gebruiken voor fokkerij-doel- einden die de 
doelstelling van het Fokkersclub NL helpen te bevorderen, 

c) De gegevens dienen door de fokker te worden aangeleverd op door de administratie 
van het Fokkersclub NL goedgekeurde wijze. 

d) De administratie van het Fokkersclub NL geeft aan welke gegevens noodzakelijk zijn 
voor een correcte registratie, hoe die moeten worden aangeleverd en hoe vaak. 

e) De informatie van dekkingen en inseminaties c.q. herdekkingen en inseminaties 
dienen op volgorde van datum genoteerd te worden op een door de administratie van 
het Fokkersclub NL goedgekeurde manier. De fokker is verplicht vóór de 15e van de 
op de verrichte dekkingen volgende maand de gegevens en bijbehorende zeug en 
beergegevens in te zenden naar de administratie van het Fokkersclub NL. 

f) De fokker is verplicht de worpgegevens van raszuivere zeugen ter beschikking te 
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stellen aan de administratie van het Fokkersclub NL. 
g) De fokker is verplicht de erfelijke gebreken vast te leggen en te melden bij de 

administratie van het Fokkersclub NL. 
h) De fokker dient ervoor zorg te dragen dat de speendatum en aantal gespeende biggen 

van raszuivere zeugen ter beschikking komt van de administratie van het Fokkersclub 
NL. 

 
 
10. Paringsadvies en voorkomen van inteelt 

a) De fokker is verplicht om bij een dekking of inseminatie van een Fokkersclub NL 
zeug of gelt het paringsadvies, opgesteld en afgegeven namens Fokkersclub NL, te 
volgen.  

b) Het paringsadvies wordt opgesteld ter vermijding van inteelt binnen het Nederlands 
Landvarken.  

i) Het paringsadvies wordt op verzoek door Fokkersclub NL verstrekt aan de bij 
Fokkersclub NL bekende eigenaar van de zeug. 

 
11. Erfelijke gebreken 

a) Het onderzoek op erfelijke gebreken vindt plaats op bedrijven bij alle geboren tomen 
van de aanwezige stamboekzeugen. 

b) De fokker is verplicht de erfelijke gebreken vast te leggen en te melden aan de 
administratie van Fokkersclub NL. 

c) Aan de volgende afwijkingen worden strafpunten toegekend: gesloten anus, 
binnenbeer, tweeslachtig en breuk. 

d) Beren met (te) veel strafpunten worden afgewezen voor de fokkerij. 
e) Bij constatering van 'fietsers' wordt nader deskundig onderzoek uitgevoerd. Bij 

bevestiging wordt de vader van de 'fietsende biggen' direct uitgeschakeld voor de 
fokkerij. 
 

12 Doe het zelf nummering. 
a) Doe-Het-Zelf-nummering (DHZ-nummering) vindt plaats door fokkers die daarvoor 

schriftelijk toestemming hebben verkregen van het Fokkersclub NL bestuur. Deze 
toestemming kan ook weer worden ingetrokken. 

b) De fokker is verplicht de dek en inseminatiegegevens zoals vermeld in artikel 9 aan 
te leveren aan de administratie van het Fokkersclub NL. 

c) De fokker dient de gegevens rond geboorte en nummering (incl. erfelijke gebreken) 
aan te leveren aan de administratie van het Fokkersclub NL, zoals beschreven in art. 
9. 

d) Een daartoe aangewezen medewerker ziet er namens Fokkersclub NL op toe, dat de 
nummering tijdig plaatsvindt en de administratie correct uitgevoerd wordt. De fokker 
stelt deze medewerker in de gelegenheid de controle zowel administratief als 
daadwerkelijk uit te voeren. 

 

 

  


