
 
 

 

Geacht lid, 
We willen U graag middels deze brief op de hoogte brengen van enkele verenigingszaken. 

 

Samenstelling bestuur 
                                                                                                                                      Jaar van aantreden. 

J.Zomerman: Voorzitter en HB afgevaardigde + Raad van toezicht.                                               2012..                                                                         

H.Blok jr: Secretaris en tevens lid landelijke foktechnische commissie.                                          2012. 

J.Leeuwma: Penningmeester.                                                                                                            2012. 

G.Huisman: Lid                                                                                                                                 2014. 

R.Lokerse: Lid                                                                                                                                   2014. 

 

W.Rodenburg: Inspecteur 

 

Ledental. 
Aantal leden per 01-01-2017 bedroeg 41.  

 

Premierammenkeuring 
In de eerste week van augustus zal de jaarlijkse premierammen- en keurrammenkeuring plaatsvinden.  

De gestelde eisen voor een premieram zijn: 

● Vruchtbaarheidsindex moet minimaal 95 zijn. 

● 75 % van de lammeren moet worden getoond. Daarbij geldt een maximum van 50 lammeren en 

een minimum van 10 lammeren.  

• 1/3 van de te tonen lammeren moet ramlam zijn. 

• Bij de verlening van het predicaat premie- en keurram blijft een blindvrijverklaring 

vereist, er zal een speekselmonster van de ram tijdens de premiekeuring genomen 

worden door de inspecteur. De onderzoekskosten komen voor rekening van het NTS. 
Verdere informatie volgt na opgave.  

Het keurrampredicaat kanworden toegekend aan rammen die het predicaat premieram bezitten. 

Toekenning gebeurt op grond van de kwaliteit van de lammeren en de 1-jarige of oudere 

nakomelingen. De vruchtbaarheidsindex dient hier eveneens minimaal 95 te zijn. Ook hierbij geldt, na 

opgave volgt meer informatie. 

Opgaven en informatie zijn te verkrijgen bij de secretaris. Opgave dient te gebeuren bij de secretaris 

voor 1 juli 2017. Kosten € 50, - dienen bij opgave te worden betaald op rekeningnummer:  

NL77 ABNA 0844 8066 09 t.n.v. provinciaal Groninger stamboek. 
 

Voorstellen op de Algemene Ledenvergadering NTS 

Er zijn een tweetal voorstellen binnengekomen en op de Algemene ledenvergadering van 22 

mei jl. in stemming gebracht. 

Voorstel 1: 

Ingediend door: Afdelingen Groningen-Friesland-Drenthe 
Betreft: 

Verlenen Predicaat Preferentschap aan fokrammen uit het NTS gebied. 

  



Het verlenen van premie, keur en preferent predicaten aan fokrammen gaat volgens ons 

fokreglement van het NTS. 

Premie en keurrammen geschiedt in de praktijk aan de hand van getoonde dieren op het bedrijf 

(bedrijven) waar de desbetreffende ram is gebruikt. 

  

Graag zouden wij dit ook weer terug zien bij het predicaat preferent. 

Het verlenen van dit predicaat gaat nu volgens een berekening digitaal (NSFO). 

Ons voorstel is om dit predicaat weer in de praktijk bij de boer zelf te verlenen, net zoals bij 

premie en keurram het geval is. 

Eventuele voorwaarden aanpassen voor grote en kleine bedrijven. 

 

Voorstel 2: 

Ingediend door: FTC 

Betreft: Vernieuwd fokreglement. Per mail verzonden naar alle leden. 
 

Excursie. OPGEVEN!!!!!!!  
Betreft een avondexcursie in onze eigen provincie. We zijn van harte welkom bij Markus 

Postma, deze stelt zijn bedrijf open voor leden vanuit onze provincie. 

Datum: vrijdagavond 14 juli a.s.  
Aanvang: 19.00 uur 

Adres: Havinga’s reed 7a in Grootegast. 

Opgave graag voor 7 juli bij de secretaris van uw afdeling! 

 

Excursie buiten de provincie gaat dit jaar niet door. Er kan geen geschikte datum 

worden gevonden! 

 

Agenda keuringen NTS/TSNH en belangrijke data: 

 

• Vrijdagavond 14 juli avondexcursie bij M.Postma. 

• Keuring Luttenberg op vrijdagavond 28 juli. Aanvang:18.00 uur. 

• Zaterdag 29 juli regionale keuring Blijham(manege de wittenberg) 

• Premiekeuringen: opgave voor 1 juli. 

• Zaterdag 5 augustus keuring in Zevenaar, voorheen Didam. 

• Maandag 7 augustus keuring Opmeer. 

• Zaterdag 12 augustus in Oldebroek. 

• Zaterdag 19 augustus de Nationale keuring. 

• Zaterdag 29 augustus keuring in Sint-Oedenrode. 

• Zaterdag 2 september keuring in Tolbert. 

• Maandag 4 september keuring den Burg(Texel) 

• Dinsdag 12 september keuring in Purmerend. 

• December kerstshow Ambt-Delden. 



 

                                               Dit alles onder voorbehoud! 

 

Wij hopen als bestuur U zo weer voldoende op de hoogte hebben gebracht, laatste nieuws en 

actualiteit kunt U volgen op de website van ons stamboek: www.texelsheep.nl  

We wensen iedereen een goede zomer en veel kijk en leesplezier.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Namens het bestuur,                                                                                                                                                                        

Secretaris:                                                                                                                        

Henri Blok                                                                                                 

Tuinbouwstraat 10 

9785 BE 

Zuidwolde gn.  

Tel: 06-13022665/ henriblok@home.nl                          
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mailto:henriblok@home.nl

