
Door het Nederlands Zwartbles Schapenstamboek worden 

alle gegevens van de raszuivere Zwartblessen bijgehouden 

en wordt het fokdoel vastgesteld. Het is in de fokkerij erg 

belangrijk om te weten welke prestaties het voorgeslacht en 

verdere familieleden van de fokdieren hebben geleverd. De 

goede eigenschappen van de Zwartbles zijn door selectie 

verkregen. Het fokken met raszuivere dieren maakt de kans 

groot dat de goede eigenschappen van de ouders terug te 

vinden zijn in de lammeren.

Het online stamboekprogramma Falcoo-Online biedt de 

leden de mogelijkheid om dit programma te raadplegen voor 

informatie over alle dieren die geregistreerd staan. De 

geboorte-, aan- en afvoermeldingen worden door de leden 

zelf uitgevoerd. Tevens is er de mogelijkheid om met het 

paringsprogramma het percentage inteelt te berekenen bij 

combinaties die men overweegt te maken. 

Het NZS organiseert elk jaar kijkdagen en keuringen. Dit 

biedt de gelegenheid dieren onderling te vergelijken en de 

voortgang te toetsen. Hierbij moet ook het sociale aspect 

niet onderschat worden. Op dit soort dagen wordt in de 

wandelgangen heel wat kennis uitgewisseld.

Voor de hobbyist biedt het NZS in de eerste plaats de 

mogelijkheid met allerlei vragen geholpen te worden door 

collega-schapenhouders. In het oiciële orgaan van het NZS 
“De Zwartbles” worden naast actuele informatie betrefende 
de fokkerij ook nuttige artikelen geschreven over voeding, 

diergezondheid etc.

Dan is er nog de NZS website: www.nzs.nl. Hierop 

algemene informatie van het NZS, zoals NAW gegevens van 

onze contactpersonen. Statuten, reglementen, het fokdoel 

van het NZS en de actuele ledenlijst. Verder vindt men op 

deze website uitslagen van gehouden keuringen met foto's 

van de kampioensdieren. Ook wordt de mogelijkheid 

geboden om gratis een advertentie met foto van te verkopen 

dieren te plaatsen. Tevens zijn er handige links naar 

aanverwante websites. 

    De Zwartbles:
          > een mooi schaap met een goed karakter 

          > beste hanteerbaarheid.

          > een economisch gebruiksschaap 

          > veel lammeren en weinig geboorteproblemen

          > uitstekende moedereigenschappen

          > hoge groeisnelheid en goede vleeskwaliteit

    Het NZS
          > een modern en actief stamboek

          > registreert alle dieren

          > online stamboekprogramma 

          > organiseert keuringen en andere bijeenkomsten

          > bemiddelt bij aan- en verkoop

          > informatief via “de Zwartbles” 

          > actueel op: www.nzs.nl

Voor persoonlijk contact of begeleiding bij aanschaf van 

zwartblessen kunt u contact opnemen met een van de 

NZS-functionarissen. U vindt hun gegevens onder het 

kopje “Contact” op de NZS-site.

Het Stamboek (NZS)

Waarom kiezen voor de 

Zwartbles en het NZS?

De Zwartbles,
een schaap om (van) te houden

Nederlands Zwartbles Schapenstamboek Voor meer informatie: www.nzs.nl



Omdat de Zwartbles een aantal economische 

eigenschappen heeft die erg belangrijk zijn, wordt  door 

professionele schapenhouders steeds vaker gekozen voor 

het Zwartblesras.

Vruchtbaarheid

De gemiddelde worpgrootte van volwassen ooien bedraagt 

2,3 lammeren. De eenjarige ooien werpen gemiddeld 1,6 

lammeren. Hierdoor is de Zwartbles één van de 

productiefste schapenrassen. 

Alammeren
De ooien bezitten een ruim bekken, terwijl de lammeren 

een smalle kop en niet te zware voorhand hebben. Hierdoor 

zal de geboorte in de meeste gevallen zonder hulp kunnen 

gebeuren. Dit kan een aanzienlijke besparing op de 

dierenartskosten geven.

Melkproductie

Wanneer een Zwartbles ooi in goede conditie verkeert, zal 

ze in staat zijn om 3- of 4 lammeren zelfstandig groot te 

brengen. Hierdoor kan er nogal wat worden bespaard op 

melkpoeder.

Groei

Zwartbles lammeren groeien snel. Er zijn groeisnelheden 

van meer dan 600 gr. per dag gemeten.

Slachtkwaliteit

De slachtkwaliteit is uitstekend. Omdat de lammeren 

vrijwel nooit te vet zijn is het vlees van uitmuntende 

kwaliteit en haalt men het hoogste rendement.

Vleeslam-moederdier

De Zwartbles is uitermate geschikt als vleeslam-

moederdier. Een kruising met een goede Texelaar- of 

Sufolkram levert een zeer goede kwaliteit slachtlam. Ook 
worden Zwartbles rammen gebruikt op ooien van andere 

rassen met het doel om gemakkelijker lammeren te krijgen.  

De Zwartbles, 

een ras voor professionals.

Voor diegene die als hobby schapen wil houden is de 

Zwartbles het ideale ras. Naast zijn uiterlijk beschikt dit ras 

over een aantal eigenschappen waar men het hele jaar 

plezier aan beleeft. 

Mooi

De Zwartbles is een prachtig gebouwd schaap, met een iere 
houding en fraaie aftekening. De lammeren zijn door hun 

bles, witte sokjes en dito staartpunt mooi om te zien. 

Daarnaast zijn ze nieuwsgierig en erg aaibaar. 

Hanteerbaarheid.

Door haar goede en rustige karakter is de Zwartbles een mak 

en vriendelijk schaap dat goed hanteerbaar is. Mede hierdoor 

is het een ideaal schaap voor “rond het huis”.

Sterk

De zwartbles is een sterk en robuust ras, dat op diverse 

soorten weidegronden prima presteert en weinig 

gezondheidsproblemen heeft. Ook is het ras niet erg gevoelig 

wat betreft mineralentekorten of overschotten.

Alammeren
De geboorte van de lammeren gebeurt bij de Zwartbles 

meestal zelfstandig. Door de smalle kop en niet te zware 

voorhand van de lammeren komen deze bijna altijd zonder 

hulp ter wereld. Daarnaast zijn de lammeren erg vitaal.

Moedergedrag

Zwartbles ooien zijn over het algemeen zeer goede moeders. 

Zelfs éénjarige ooien weten heel goed wat van hen als 

moeder wordt verlangd. Ooien van twee jaar en ouder zijn in 

staat om drie- tot vier lammeren zelfstandig groot te brengen.

De Zwartbles, het ideale ras voor de hobbyist.


