De standaardmaten voor het Zwartbont F.H.-Veeslag,
Aangeboden door C. Dekker, Middelweg 5, Vierpolders, Post Brielle
1. De achterpoot onder de hak is 50 cm achter en 45 cm voorkant poot.
2. Van de hak tot de heup binnen is 90 cm.
3. Van de hak tot de heup buiten is 100 cm.
4. De heup lengte is 45 cm binnen en 50 cm buiten.
5. De staart is lang 87.5 tot 90 cm.
6. De staart ligt meest 2.5 cm boven de achterhak.
7. De voorpoot onder de knie is 30 cm.
8. Van de knie tot de boeg is 60 cm.
9. Van de boeg tot de schoft is 60 cm.
10. Van knobbeltje binnenkant voorpoot tot schoft is 100 cm.
11. De borst omvang is 2 x 100 cm; in conditie tot 210 cm.
12. Het kossum is op gelijke diepte met de achterhak, 50 cm vanaf bodem.
13. Van het kossum tot de schoft is 90 cm.
14. Lengte der koe van zitbeen tot voorhieloksel is 135 cm.
15. De zitbenen liggen 2.5 á 5 cm lager dan de kruisham.
16. De buik omvang bij de navel is van 250 tot 290 cm.
17. De meest gewenste diepte der buik is 47.5 á 50 cm vanaf bodem.
18. De standaard hoogte wordt bij deze maten 135 cm en is dan harmonisch.
19.	De omvang der koe gemeten op de navel is 1/3 meer dan de borst omvang en 2x de hoogte; tevens 2x
de lengte der koe.
In conditie of hoogdrachtig is dit enigzins afwijkend; normaal is dus 270 cm, dus 2 x 135.
20. Van oorpunt tot oorpunt is 60 cm.
21. Lengte der hals van kop naar schoft is 60 cm.
22. De middellijn der hals is 45 cm.
23. De koplengte onder de hoorns is 45 cm (vaak iets langer).
24. De kop is breed 22.5 cm.
25. De muilomvang is weer de lengte der kop, 45 cm.
26. De breedte van de schenkel of broek is 22.5 cm, van achter van uit het midden gemeten.
27. De pijpomvang onder de hak is 22.5 cm, de helft van de 45 cm maten.
28 De hoefbreedte is weer de helft van 22.5 cm, n.l. 11.5 cm.
29. Het uier vanaf de dam is 45 cm, bij oudere koeien tot 50 cm.
30. De uierlengte naar voren toe is 45 cm.
31. De uierdiepte vanaf de buik (dus voor kwartieren) is 22.5 cm, oudere koeien mogen iets afwijken.
32. De onderlinge afstand der spenen bedraagt 11.5 cm, weer de helft van 22.5 cm.
33. De speenlengte is 5.5 á 6 cm, weer de helft van 11.5 cm.
Toelichting
De punten 14 en 18, lengte en hoogte moeten corresponderen, dus beide 135 cm.
De toe te stane afwijking bedraagt ten hoogte 7 cm onder of bovende standaardmaten.
De andere maten zijn tussen maten, en corresponderen met de helft of één derde van de andere maten.
Uitgaande van deze maten krijgt men een harmonisch gebouwde koe.
In de praktijk echter zullen vele afwijkingen voorkomen. Naarmate deze afwijkingen groter zijn doen zij
meer afbreuk aan de harmonische bouw van de koe.
Voor de berekening der maten is uitgegaan van een 4- á 5-jarige koe.

