
 
 
 

Oornummer Geboortedatum Lengte (in cm) Hoogte (in cm) 

    

    

    

    

 

In de tabel kunt u de hoogte en de lengte van uw varkens in centimeters noteren.  De hoogte van uw 

varken kunt u bepalen met een meetlint door  vanaf de onderkant van de voorpoot tot de bovenkant 

van het schouderblad te meten. Dit omvat precies de zwarte lijn die u ziet in het voorbeeldplaatje. 

De lengte van uw varken meet u vanaf de bovenkant  van het schouderblad (op de rug) tot de 

inplanting van de staart. Dit omvat precies de rode lijn die u ziet in het voorbeeldplaatje. 

 
Lengte (rode pijl) en hoogte (zwarte pijl) van het varken 

 

Foto 

Maak van de linker en van de rechterkant een foto van het varken.  Voor instructie en tips zie 

toelichting.  

  Scorekaart 3                    Volwassen                       Leeftijd 1 jaar 
                                                                                                                                                           



 

De hoogte en de lengte van het varken worden pas op de leeftijd van één jaar gemeten. De dieren 

zijn namelijk pas na één jaar uitgegroeid. De ideale schouderhoogtes zijn  75 centimeter voor een 

volwassen beer en 70 centimeter voor een zeug. De genoemde schouderhoogtes worden door de 

Bonte Bentheimer verenigingen in Duitsland en Nederland als ideaal gezien. Tevens staat het Bonte 

Bentheimer ras bekend als een middellang ras. 

 

Maak duidelijke foto’s van de linker en van de rechterkant van het varken. Deze foto’s  zijn belangrijk 

voor de identificatie van de individuele dieren. De foto’s moeten helder zijn en het vlekken patroon 

moet duidelijk herkenbaar zijn.  Gebruikt u een mobiele telefoon als camera houdt deze dan 

horizontaal als u de foto neemt. 

  
 

Tip1: Om het varken stil te laten staan gooi dan wat voer op de grond.  

Tip2: Maakt u voor het eerst foto’s van de varkens kijk dan eerst eens op de website www.bonte 

bentheimer.nl bij identificatie. Daar staat een uitgebreide instructie en voorbeeld foto’s van goede 

en foute identificatie foto’s. 

 

 

   Scorekaart 3                    Toelichting                       Leeftijd 12 weken 
                                                                                                                                                           


