
                         

April 2017 

Beste NTS-leden en overige geïnteresseerden, 

Hierbij een nieuwsbrief vanuit het HB.  

 

NSFO-online 

De transitie naar het vernieuwde NSFO-online duurt vele malen langer dan verwacht. Nog steeds ontbreken 

er bij sommige dieren gegevens. Dit kan gaan om stamboeknummers, worpgegevens en 

afstammingsgegevens. De stamboeknummers en worpgegevens zijn wel bekend, maar omdat deze 

gegevens niet in het juiste format zijn aangeleverd, kost dit extra tijd om ze in te lezen. Voor wat betreft de 

ontbrekende afstammingsgegevens betreft dit bijna altijd TES gerelateerde dieren (hetzij TES gefokt, hetzij 

verkocht/in laatste eigendom van een fokker die lid is van TES). Deze gegevens zijn voor zover deze dieren 

tijdens hun leven in het NTS of TSNH hebben gestaan onterecht niet afgegeven door de vorige 

automatiseerder.  De druk om deze gegevens alsnog te leveren is nu door het NSFO flink opgevoerd.  

Het NTS is teleurgesteld in het NSFO, aangezien er nog geen zicht is op een concrete planning. Daarnaast 

heeft het NTS meermaals haar zorgen geuit richting het NSFO omtrent het vernieuwde NSFO-online. 

 

Nationale Keuring 

Reserveer alvast in uw agenda! De Nationale Keuring 2017 zal plaatsvinden op zaterdag 19 augustus 2017 

in de oranjehal in Wenum-Wiesel. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Er is een organisatie 

samengesteld, waarin het NTS, TsNH en de Blauwe Texelaar vertegenwoordigd zijn. In de komende 

nieuwbrieven zullen we u op de hoogte houden van deze grote Texelaar-keuring. 

 

Onderhoud website 

De nieuwe website zal onderhouden worden door de diverse regio’s. Zo kan informatie snel geplaatst 

worden en de website up-to-date worden gehouden. De volgende personen zijn website-beheerders; 

- Hilde Pierik (secretaris NTS) 

- Romke Hoekstra en Henk Schuldink (regio Noord) 

 - Albert van Loo en Dinie Lusink (regio Midden) 

- Mathee Kamp en Corry de Veer (regio Zuid) 

- Wout Rodenburg (TsNH) 

 

 



 

Foktechnische Commissie (FTC) 

Op dit moment wordt er door de FTC gewerkt om de juiste formules te vinden om indexen te berekenen. 

Van de verschillende fokwaarden zal een juiste mix samengesteld worden, zodat er een betrouwbare index 

geleverd kan worden. Het FTC zal met voorstellen komen die door de besturen en de leden goedgekeurd 

moeten worden. Dit zal in de loop van het jaar gestalte krijgen.  

Daarnaast gaat het FTC, op initiatief van de afdeling Gelderland, bezig met het opstellen van een richtlijn 

voor het jureren op keuringen. Het doel van deze richtlijn moet zijn dat er éénduidiger gekeurd wordt op de 

fokdagen. 

Gesprek afdeling Gelderland 

Onlangs heeft er een gesprek plaats gevonden tussen de voorzitter/enkele HB-leden en enkele 

bestuursleden van afdeling en districten uit Gelderland inzake de actuele ontwikkelingen binnen de 

afdeling Gelderland. Het is erg goed geweest dat er een bijeenkomst is georganiseerd, waarbij iedereen zijn 

zegje heeft kunnen doen. Zo is er lang gediscussieerd over keuringen.  

Naar aanleiding van dit gesprek heeft de afdeling Gelderland een aantal voorstellen gedaan richting het HB, 
met daarin aandachtspunten voor de positionering van het NTS t.o.v. het NSFO, betere communicatie en 
het opstellen van een richtlijn voor juryleden.  

 

Overige mededelingen 

- We hopen dat u allen een mooie en goede lammertijd heeft/heeft gehad. Ongetwijfeld heeft u 

hiervan mooie foto’s gemaakt. Voor het jaarverslag zijn we nog op zoek naar enkele foto’s van uw 

schapen of lammeren. Heeft u foto’s, mail ze dan naar de secretaris (eric-hilde@hotmail.com). 

 

Agenda 2017 

HB-vergaderingen: 

- 24 april 2017 

- 11 september 2017 

- 11 december 2017  

Algemene Ledengadering: 

- 20 mei 2017 

Hierbij nodigen we u alvast uit voor onze Algemene Ledenvergadering op zaterdag 20 mei. De agenda 

van deze vergadering zal eind april/begin mei bekend zijn. We hopen u allen te zien en spreken! 

 

Tot slot 

Heeft u onze vernieuwde website al bekeken? Hier kunt u o.a. alle relevante informatie vinden omtrent de 

stamboeken, keuringsdata en – uitslagen, maar ook de (voorgaande) nieuwsbrieven.  

De volgende nieuwsbrief zal omtrent mei-juni 2017 uitkomen. 

Vriendelijke groet, 

Het hoofdbestuur 

April 2017 
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