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         Haringhuizen, 30  mei 2019 

Geachte leden, 
Hierbij ontvangt u informatie en een aantal mededelingen   voor het komende seizoen. 
 
Jaarverslag  
Om efficiency redenen is er  voor gekozen om ons jaarverslag gezamenlijk uit te voeren met de collega’s van het NTS.  
Inmiddels heeft u het jaarverslag mogen ontvangen. 
Mocht u nog suggesties of mooie foto’s hebben voor ons volgende jaarverslag dan horen wij dat graag. 
 
Erkenning stamboek TSNH  
 
Sinds 1 november 2018 is er een nieuwe Europese Fokkerijverordening. Om aan de erkenningsvoorwaarden te blijven voldoen 
moesten erkende stamboeken hun fokprogramma overleggen aan RVO. Het door TSNH ingediende fokprogramma voor de 
Texelaar heeft voldoende inzicht gegeven in de stamboekhuishouding van het  TSNH en is daarmee goedgekeurd door RVO. De 
stamboekerkenning die op het  TSNH rust blijft daardoor van kracht voor dit ras. Dit heeft RVO middels een brief aan het  TSNH 
kenbaar gemaakt. 

Het TSNH voldoet hiermee helemaal aan de nieuwe Europese fokkerijverordening ,en is berekend op  de toekomst. 

 
Nationale keuring 2019 
 
Op zaterdag 24 augustus 2019 vindt de tweejaarlijkse Nationale keuring voor witte, blauwe en dassenkop Texelaars plaats in de 
Oranjehal in Wenum-Wiesel (Apeldoorn). De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Inschrijfformulieren zijn vanaf 4 juni 
beschikbaar. Leden van het NTS, TsNH en Stamboek Blauwe Texelaar krijgen deze per mail van hun afdelingssecretaris. Ook zijn 
de inschrijfformulieren vanaf 4 juni te downloaden van de website www.texelsheep.nl. Inschrijven kan tot 19 juli 2019. 

Buitenlandse gasten 

Om onze Texelaars ook over de grens te promoten zouden wij tijdens de Nationale keuring graag zoveel mogelijk buitenlandse 
gasten ontvangen. Mocht u contacten hebben met schapenfokkers over de grens, nodig ze dan tijdig uit om een bezoek te 
brengen aan onze Nationale keuring of mail namen en adresgegevens door aan Bertus van Dorp bvandorp@solcon.nl. Wij sturen 
hen dan Engelstalige informatie over de keuring. 

 
 
Fokdagen TSNH zomer  2019 

 Opmeer, maandag  5 augustus, opgave binnen vóór 1 juli 2019 

 Naast de keuring wordt er  wederom een stallen presentatie gehouden. De dieren welke worden tentoongesteld voor de 

stallen presentatie mogen niet aan de keuring deelnemen. U kunt 2,4 of 6 hokken reserveren. De gegevens van de 

tentoongestelde dieren worden ook in de catalogus opgenomen. 

 Hiervoor geldt een vrije opgave. 

 Hoornderdonderdag  25 juli 2019; 

 Den Burg,Texel, maandag 2 september, opgave binnen vóór  1 augustus 2019 (opgave adres Annette Barhorst) 

 Purmerend, donderdag 12  september, opgave binnen vóór 8  augustus 2019 

 De aangevoerde dieren hebben minimaal 21 dagen op het bedrijf van herkomst verbleven. 
        Gedurende die tijd mogen geen evenhoevige dieren aan het bedrijf zijn toegevoegd. 

 Klinische keuring door een dierenarts zal ter plaatse worden uitgevoerd. 

http://www.texelsheep.nl/
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 Na afloop van de keuring moeten de dieren terug naar het bedrijf van herkomst. De tentoongestelde dieren moeten 21 
dagen op het bedrijf van herkomst blijven. Niet tentoongestelde dieren mogen afgevoerd worden. 

 Voor export moeten de ooien minimaal 30 dagen en rammen 60 dagen op het bedrijf van herkomst verblijven. 
 
Vraagprogramma 2019: 
 
Rubrieken: 

 oudere, tweejarige - en eenjarige rammen. 

 2- en 3 tallen ramlammeren. 

 schaap + 2 ramlammeren. 

 schaap + ooi en ramlam. 

 schaap + 2 ooilammeren. 

 schaap + 3 of meer lammeren. 

 1 jarige ooi + lam. 

 1 jarige ooi + lammeren 

 2- , 3- en 4 tal ooilammeren 

 3- en 4-  tal 1 jarige ooien 

 3- en 4-  tal oudere ooien 

 Ooi met minimaal 4 nakomelingen. 

 Afstammelingen groep van 1 ram met 4 of 5 nakomelingen. Nakomelingen naar keuze.    
       

Fokdagvoorwaarden:  
          

 De dieren dienen de volbloedstatus te bezitten. 

 De bedrijven moeten de status zwoegervrij bezitten. 

 Alle dieren dienen voor  1 augustus , gevaccineerd te zijn tegen Q-koorts. 

 Ooien waarop een keizersnede is toegepast worden uitgesloten van deelname. 
 
 
 
Opgaveformulieren fokdagen!  
 

 Om een vlotte verwerking van alle diergegevens voor de catalogus zo goed mogelijk uit te kunnen voeren zou het heel fijn 
zijn als u uw opgaven voor de fokdagen digitaal wilt aanleveren. 

 Dit kan door de op de computer  ingevulde formulieren voor de fokdag Opmeer en Purmerend te mailen naar       
woutrodenburg@gmail.com   en voor de fokdag in Den Burg naar   barhorstbrans@kpnplanet.nl  

 Graag voor de opgave van uw dieren gebruik maken van de speciaal hiervoor ontworpen  formulieren !! 

 Deze formulieren kunt u vinden op de site van ons stamboek (www.texelsheep.nl) ,bij Regio’s   TSNH 

 Mocht e.e.a.  niet mogelijk zijn, kunt u uiteraard ook de formulieren aanvragen bij het secretariaat. 
 
Aandachtspunten : 
 

 Graag alle gegevens(dus ook de Fokwaarde voor worpgrootte) invoeren, zodat voor collega fokkers en belangstellenden alle 
informatie beschikbaar is en er geen lege vakken in de catalogus ontstaan; 

 De aan-en afvoer van de dieren voor de fokdagen wordt centraal door het stamboek voor u geregeld. 

 Soms blijkt dat fokkers op eigen titel dieren wel of niet laten afmelden, dit wordt niet meer geaccepteerd ! 

 De nVWA heeft aangekondigd hier extra alert op te zijn dit jaar en dat bij geconstateerde onregelmatigheden dit 
consequenties zal hebben voor het stamboek en de fokker !! 

 Overmatig toiletteren van dieren  is niet toegestaan. 

Uitvoering vaccinatie  Q-koorts 

 Vaccinatie van schapen  die onder de vaccinatieplicht vallen moet jaarlijks vóór 1 augustus plaats vinden. 

 Schapen  die voor het eerst gevaccineerd worden, moeten tweemaal worden ingeënt met een tussenpoos van 
tenminste 3 weken. 

 De laatste vaccinatie dient minimaal 3 weken voor de fokdag te zijn gedaan. 

 Dieren die verleden jaar  gevaccineerd zijn, krijgen één herhalingsvaccinatie, welke plaats vindt binnen een jaar na de 
laatste vaccinatie . 
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 Het bij het vaccin geleverde formulier en de factuur van de dierenarts moeten bewaard worden. De dierenarts en de 
houder ondertekenen het formulier. 

 Daarnaast moet vaccinatie van ieder dier door middel van een melding ,binnen 7 dagen en uiterlijk 1 augustus 2019 
worden vastgelegd in de I&R  databank(diervlagmelding) 

 Ga hiervoor naar het klantportaal van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (www.rvo.nl) 

 Kies rechtsboven voor de optie “direct naar mijn rvo”  

 Kies bij onderwerpen  → dieren, kies vervolgens bij diersoort →schapen en geiten,  →schapen en geiten melden. 

Afstammelingenkeuring  ( premie-keurram) 

 Aanvraag voor premie-keur keuring van een ram vóór 1 juli  a.s. indienen bij het secretariaat. 

 75 % van de nakomelingen moet getoond worden ,minimaal 10 nakomelingen waarvan minimaal 1/3  ram is. 

 Minimale Fokwaarde voor worpgrootte  FW1  van -0,065 
 
 
Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Namens het bestuur van het TSNH, 
 
Vriendelijke groet, 

                Wout  Rodenburg 
 secretaris 
 

http://www.rvo.nl/

