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Beste NTS leden en overige geïnteresseerden,                                                                                                                      

Hierbij een nieuwsbrief vanuit het HB.  

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is weer achter de rug en uit die vergadering zijn een aantal 

mededelingen te doen. 

Preferentschap rammen. 

Het voorstel van de noordelijke afdelingen, met aanvulling van de Foktechnische Commissie(FTC), om de 

voorwaarden voor het preferentschap voor rammen aan te passen is aangenomen. Alleen de afdeling 

Gelderland stemde tegen dit voorstel. De FTC zal nog een aantal aanpassingen nader uitwerken. 

Financiën  

Het jaar 2017 kon met een positief saldo worden afgesloten. Op voorstel van de financiële 

controlecommissie werd de penningmeester decharge verleend door de ALV.                                

De contributie voor zowel leden (€ 45,-) als donateurs  (€ 25,-) blijft ook in 2019 gelijk aan voorgaande 

jaren. 

Herbenoeming voorzitter 

De zittingstermijn van voorzitter Johan de Beer is dit jaar afgelopen. Hij werd unaniem door de vergadering 

herkozen voor een nieuw termijn van 5 jaar.  

 

 

   

 

 

 

Afscheid Hilde Pierik-Schoemaker 

Tijdens de vergadering werd er officieel  afscheid van Hilde  

genomen.  Hilde was vanaf 1 oktober 2014 tot     1 maart 

2018 secretaris/penningmeester van het N.T.S.  De 

combinatie jong gezin, werk heeft haar doen besluiten te 

stoppen. Voorzitter Johan de Beer overhandigde Hilde een 

bos bloemen en waardebon als dank voor haar inzet als 

secretaris/penningmeester van het N.T.S.  



Regiovorming 

Nu de 3 noordelijke afdelingen hebben besloten om samen te gaan met de afdeling Overijssel/Flevoland zal 

bezien worden hoe groot de afvaardiging naar het HB moet worden en hoe de stemverhoudingen komen te 

liggen. De statuten zullen hiervoor aangepast moeten worden en wel zodanig dat deze toekomstbestendig 

gemaakt worden. 

NSFO 

- In de overzichten zijn de niet-stamboekdieren inmiddels verdwenen.  

- Rapportages nakomelingen is een nieuw functionaliteit. 

- De fokwaarden wormresistentie zijn in april uitgedraaid en de nieuwe uitdraai staat in juli gepland. Dit kan 

niet eerder vanwege de monsterneming die moet plaats vinden. Voor de fokkerij is het belangrijk dat er 

meer fokkers gaan deelnemen om de achterstand t.o.v. andere landen niet groter te laten worden. De FTC 

onderstreept het belang van dit project. Steeds meer fokkers van niet bij NSFO aangesloten stamboeken 

doen ook aan dit project mee. 

Foktechnische commissie  

- Gekeken naar het voorstel om preferentschap voor rammen aan te passen en het aangenomen voorstel 

zal nu nog nader uitgewerkt worden. 

- Jurydag zal op 6 juli 2018 plaatsvinden bij de fam. Van Norel in Oosterwolde. Juryleden die in de laatste 3 

jaar hebben gejureerd zijn persoonlijk uitgenodigd. Tevens een aantal jonge talenten benaderd om deel te 

nemen. 

- De lineaire scores zullen geëvalueerd worden. 

Afstammingsbewijzen 

Mocht u dier/dieren verkopen naar een ander stamboek dan dient er een volledige ingevuld 

afstammingsbewijs ondertekend door NSFO worden overlegd. Leden die gebruik maken van NSFO online 

kunnen zelf al zien of er gegevens ontbreken. Bij de aanvraag bij NSFO voor een ondertekend 

afstammingsbewijs kan men NSFO er al op wijzen dat er gegevens ontbreken. NSFO moet er dan voor 

zorgen dat het afstammingsbewijs compleet is.  

Wanneer u een dier aankoopt wat is geregistreerd bij een stamboek buiten NTS, dan dient u, om dit dier te 

kunnen laten registreren bij het NTS, een afstammingsbewijs te overleggen wat uitgegeven is door de 

secretaris/administrateur van dat desbetreffende stamboek. Het afstammingsbewijs dient te zijn voorzien 

van een handtekening van een stamboekmedewerker. Ditzelfde geldt ook wanneer u een dier huurt wat in 

eigendom is van een fokker buiten een NTS stamboek. Om de lammeren van zo’n dier in het stamboek 

geregistreerd te krijgen is een officieel afstammingsbewijs, met handtekening, nodig.  NSFO krijgt nu soms 

nog bijv. van afstammingsbewijs van een ram, die afgelopen herfst is gekeurd en waar men de keuringsbalk 

met de pen heeft bijgeschreven. Dit wordt niet geaccepteerd. 

Wolf 

Wolven in Nederland is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. De 

schapenhouderijsector moet hierin ook zitting gaan nemen. Tot nu toe wordt schade door de overheid 

betaald uit het Faunafonds. Op dit moment zoeken diverse schapenhouderij organisaties contact met 

elkaar om gezamenlijk te gaan optrekken. Hierin zijn GSN en NSFO vertegenwoordigd. Men streeft naar 

objectivering van de schades om de waarde van stamboekschapen beter tot uitdrukking te laten komen.  

Wolvenmeldpunt  

Voor het melden van door wolven gedode schapen kunt u contact op nemen met  BIJ12 Faunafonds 085-

4862222. Buiten kantooruren kunt contact opnemen met het wolvenmeldpunt op 06-23846524. 



Jaarverslag NTS/TsNH 

Er is gebleken dat niet alle leden het jaarverslag hebben ontvangen. Er is vanuit gegaan dat alle leden het 

Schaap lezen dit is al jaren zo. Wil diegene die lid is en geen  jaarverslag ontvangen heeft dit melden bij 

Dinie Lusink dit kan per mail info@texelsheep.nl  of telefonisch 0573-461234 Zij zal er dan voor zorgen dat 

u alsnog een jaarverslag toegestuurd krijgt. Verder kunnen we dan een lijst maken met namen zodat 

volgend jaar iedereen het jaarverslag krijgt.     

 

Keuringsagenda NTS/TsNH 

Vrijdagavond 20 juli 2018 
Manege te Luttenberg, Looweg 6, 8105 SL Luttenberg 
Aanvang 18.00 uur 
Informatie: H. Schuldink, secretariaat.nts.ov.fl@gmail.com / 0524-562517 
 
Zaterdag 28 juli 2018 

Manege Wittenburg, Oosteinde 8, Blijham 
Aanvang 9.30 uur 
Informatie: J. Leeuwma, de.leeuwma@wxs.nl / 06-10280566 
 
Zaterdag 4 augustus 2018 
Hippisch Centrum de Boleemhoeve, Boleemweg 6, 6903 PE Zevenaar 
Aanvang 9.30 uur 
Informatie: D. Lusink, famlusink@caiwayl.nl / 0573-461234 
 
Maandag 6 augustus 2018 

Keuring Opmeer op het terrein van de landbouwshow Opmeer 
Aanvang   9.30 uur 
Informatie: W. Rodenburg, woutrodenburg@gmail.com / 06-55740551 
 
Zaterdag 11 augustus 2018 
Museumboerderij, Bovenstraatweg 10a, Oldebroek 
Aanvang  10.00 uur 
Informatie: R. van Kamp, roelie.van.de.kamp@gmail.com/ 0525-621312 
 
Zaterdag 25 augustus 2018 
Keuring St Oedenrode, Manege de Pijnhorst, Bremhorst 6, 5491 LR St Oedenrode 
Aanvang  9.30 uur 
Informatie: J. Fransman, jgm.fransman.5853ek@canaldigital.nl / 0485-441411 
 
Zaterdag 1 september 2018 
Fokdag Tolbert, HJC Manege, Hoofdstraat 53, 9356 AV Tolbert 
Aanvang 9.30 uur  
Informatie: F. Hoekstra, filippushoekstra@hotmail.nl  / 06-41167571 
 
Maandag 3 september 2018 
Keuring Texel, De Groene Plaats, Den Burg 
Aanvang  09.30 uur 
Informatie: Jan Kolk, 0222-320912 
 
Dinsdag 11 september 2018 
Keuring Purmerend, Koemarkt 
Aanvang  09.30 uur 
Informatie: W. Rodenburg, woutrodenburg@gmail.com / 06-55740551 
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