
Score 4
De mest is dik; er klinkt een zwaar ploppend
geluid bij vallen. De mestflat is duidelijk omschreven
en stapelt in meerdere ringen.
Laarsproef: het zoolprofiel blijft achter op de
mestflat en de mest zuigt vast bij optillen van de
laars.

Score2
De mest ziet eruit als dunne vla en is wel als
zodanig herkenbaar. De mest spettert ver uiteen
bij neerkomen op harde bodem 

Score 3
De mest ziet eruit als dikke vla die bijeen blijft.
Bij vallen klinkt er een licht ploppend geluid.
Laarsproef: er blijft geen zoolprofiel achter op
de flat en de mest zuigt niet aan bij optillen
van de laars

Score 5
De mest ligt in stijve mestballen
(vergelijk paardenmest). 
Laarsproef: het zoolprofiel van de laars staat op 
de mest.

Score 4
De mest is dik; er klinkt een zwaar ploppend
geluid bij vallen. De mestflat is duidelijk omschreven
en stapelt in meerdere ringen.
Laarsproef: het zoolprofiel blijft achter op de
mestflat en de mest zuigt vast bij optillen van de
laars.

Score2
De mest ziet eruit als dunne vla en is wel als
zodanig herkenbaar. De mest spettert ver uiteen
bij neerkomen op harde bodem 

Score 3
De mest ziet eruit als dikke vla die bijeen blijft.
Bij vallen klinkt er een licht ploppend geluid.
Laarsproef: er blijft geen zoolprofiel achter op
de flat en de mest zuigt niet aan bij optillen
van de laars

Score 5
De mest ligt in stijve mestballen
(vergelijk paardenmest). 
Laarsproef: het zoolprofiel van de laars staat op 
de mest.

Score2
De mest ziet eruit als dunne vla en is wel als
zodanig herkenbaar. De mest spettert ver uiteen
bij neerkomen op harde bodem 

Score 3
De mest ziet eruit als dikke vla die bijeen blijft.
Bij vallen klinkt er een licht ploppend geluid.
Laarsproef: er blijft geen zoolprofiel achter op
de flat en de mest zuigt niet aan bij optillen
van de laars

Score 4
De huid over de dwarsuitsteeksels van de lenden-
wervels buigt direct naar buiten.
Er is achter de ribboog geen pensgroeve zichtbaar.

Score 2
De huid over de dwarsuitsteeksels van de lenden-
wervels stulpt naar binnen. De huidplooi vanaf
de heupbeensknobbel loopt schuin naar voren,
naar de ribboog.
De pensgroeve achter de ribboog is een hand-
breed. Van opzij gezien is het beeld driehoekig. 

Score 3
De huid over de dwarsuitsteekseIs van de lenden-
wervels gaat eerst verticaal omlaag en buigt daarna 
naar buiten. 
De huidplooi vanaf de heupbeensknobbel is niet 
zichtbaar. De pensgroeve achter de ribboog is zicht-
baar.

Score 5
De dwarsuitsteeksels van de lendenwervels zijn
niet zichtbaar door de sterk gevulde pens. 
De buikhuid is tonrond gespannen. Er is geen
overgang te zien van flank naar ribben.
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Het scoren van de pensvulling bij melkvee 
(staande schuin achter de koe)

Score I
Diep ingevallen linkerflank; de huid over de dwars- 
uitsteeksels van de lendenwervels stulpt naar binnen.
De huidplooi vanaf de heupbeensknobbel loopt in
verticale richting omlaag. De pensgroeve achter de 
ribboog is meer dan een hand breed. Van opzij is het 
beeld van dit flankgedeelte rechthoekig.

.


