
 

 

 

District Oost Gelderland 

8e jaargang no. 3 

Inleiding 

Momenteel zijn wij druk bezig met de 
voorbereidingen voor onze open witte en 
blauwe Texelaar keuring op onze nieuw 
locatie:                                                   
Hippisch Centrum de Boleemhoeve, 
Boleemweg 6  6903 PE Zevenaar.    
Deze zal gehouden worden op zaterdag 
5 aug. a.s. aanvang 9.30 uur. 

46 inzenders hebben 494 (359 wit en 135 
blauwe) Texelaars ingeschreven. 

70 sponsoren hebben toegezegd de 
keuring te steunen in de vorm van een 
advertentie of reclame in de manege.  

Een keuring die u niet mag missen !! 

Dinie Lusink. 

 

. 

Rode lebmaagworm (haemonchus) 

 

Momenteel is er weer een grote uitbraak 
van de rode lebmaagworm. De hitte in 
combinatie met het vele regen van de 
afgelopen weken waren de ideale 
omstandigheden voor deze worm om te 
gedijen. Wees extra alert !!     

 

 

 

 

Vruchtbaar indexen berekening  

 
Zoals iedereen heeft kunnen zien zijn de 
nieuwe vruchtbaar indexen bekend. 
Dit was “schrikken” met de minnetjes en 
plusjes. Kleine indicatie naar de oude 
berekening  
 
0,000  is gelijk aan 100 oude index  
+ 0,013 = 101     - 0,013 = 99 
+ 0,026 = 102     - 0,026 = 98 
+ 0,039 = 103     - 0,039 = 97 
+ 0,052 = 104     - 0,052 = 96 
+ 0,065 = 105     - 0,065 = 95 
+ 0,078 = 106     - 0,078 = 94 
+ 0,091 = 107     - 0,091 = 93 
+ 0,104 = 108     - 0,104 = 92 
+ 0,117 = 109     - 0,117 = 91 
+ 0,13   = 110     - 0,13   = 90  
+ 0.143 = 111     - 0.143 = 89 
+ 0.156 = 112     - 0.156 = 88 
+ 0.169 = 113     - 0.169 = 87 
+ 0.182 = 114     - 0.182 = 86 
+ 0.195 = 115     - 0.195 = 85 
+ 0.208 = 116     - 0.208 = 84 
+ 0.221 = 117     - 0.221 = 83 
+ 0.234 = 118     - 0.234 = 82 
+ 0.247 = 119     - 0.247 = 81 
+ 0.260 = 120     - 0.260 = 80 
Enz.                       enz.  
  
 

NSFO berichten 

 
Controleer het aantal schapen dat op de 
stallijst staat wel klopt met de 
werkelijkheid. Enkele maanden zijn 
afgevoerde schapen één dag van de 
stallijst geweest, maar deze  schapen 
stonden de andere dag er weer op. Bij 
Rvo zijn ze wel afgemeld. Staan bij u 
meer schapen op de stallijst dan de 
werkelijkheid meld dit dan bij NSFO.  
Marjo is momenteel met vakantie maar 
Johan Knaap neem de honneurs voor 
Marjo waar.  
 
 

 



Lammeren kijkdagen  

Verschillende bedrijven zijn weer bezocht 
De belangstelling was weer prima met 
als afsluiting de barbecue bij de Fam. H. 
Kraaijevanger. De salades en de sausen 
werden gemaakt door Marco Derksen 
(neef van Gerard en Henri) die een 
kookstudio in Wehl heeft genaamd 
Kookstudio 75 hij organiseert cursussen 
en workshops. Belangeloos heeft hij voor 
ons staan bakken op een speciaal door 
hem ontworpen barbecue die verwarmd  
werd met houtskool.    
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