
 

 
Oornummer 

 
Geboorte 

datum 

Oren  Beenstand 

Hangend 
punt ↙ 

Hangend 
punt ↓ 

Half 
hangend Staand  Steil Goed 

Sabel 
benig 

          

          

          

          

 

Houding oren  
In de tabel zet u een kruisje bij de categorie waarin uw varken valt. Bij hangende oren wijzen de oren 
met de punt naar de neus of de grond. Bij half hangende oren wijzen de oren met de punt naar de 
zijkant en bij staande oren wijst de punt van de oren naar boven. Hieronder zijn de drie verschillende 
oorstanden weergegeven door middel van foto’s. 

 
Hangend punt ↙ 

 
Hangend punt ↓ 

 
Half hangend 

 
Staand 

 
 
 
 
 

Beenstand 
In de tabel zet u en kruisje in welke categorie uw varken valt. Onderstaande foto’s geven een 
duidelijk beeld weer van wat precies wordt bedoeld met een rechte, goede en kromme benenstand 
van het varken. 
      

 

 

 

            Steil      Goed  Sabelbenig 

 

Foto 

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

toelichting.  
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De tweede meting die bepaald of het varken door mag voor de fokkerij. Belangrijks is hier de  

houding van de oren en de stand van de benen. Er wordt een score aan de houding van de oren 

gegeven omdat de orenstand op deze leeftijd pas is te beoordelen. Loboren (hangende oren met de 

punt wijzend naar de neus) worden als een kenmerkende eigenschap van het Bonte Bentheimer 

varken gezien door het stamboek. Ook Varkens met halfhangende oren mogen voor de fokkerij 

gebruikt worden.  Hangende oren met punt naar beneden en staande oren zijn niet correct. 

Voor de fokkerij is het een algemene eis dat fokdieren in een goede gezondheid verkeren. Erfelijke 

gebreken en verkeerde beenstanden zijn kenmerken, die het functioneren van het dier kunnen 

belemmeren en mogelijk aan de nakomelingen worden doorgegeven. Hierdoor is het van belang dat 

alleen dieren met een goede beenstand goedgekeurd mogen worden voor het stamboek. 

 

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. 
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