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         Haringhuizen, 11 juni 2020 

Geachte leden, 
 
Hierbij weer een nieuwsbrief met actuele onderwerpen van ons stamboek. 
Het meeste dagelijkse nieuws gaat uiteraard over de corona-maatregelen. Hoe lang dit gaat duren, en in welke mate 
maatregelen worden afgeschaald, is onzeker. Iedereen zal zijn eigen verantwoordelijk moeten nemen, het gezond boeren 
verstand. Gezond blijven en aandacht hebben voor elkaar is eerste prioriteit. 
 
Naar verwachting dit seizoen geen fokdagen.  
Fokdagen zijn ”de” contactmomenten tussen fokkers en “het“ podium voor een goede discussie over de fokkerij. 
We zullen het dit seizoen erg gaan missen.  
Inmiddels zijn er enkele initiatieven ontplooit om toch onze grote passie met elkaar te delen. 
Zoals bijvoorbeeld de  online texelaar show en de al dan niet georganiseerde  bedrijfsbezoeken, mits de maatregelen in acht 
worden genomen, een kans zijn om toch onze dieren te tonen aan elkaar.  
 
 
Algemene Ledenvergadering (ALV).  

 
Nu de  geplande ALV in mei   vanwege de corona niet door kon gaan, zal deze waarschijnlijk in de herfst van dit jaar worden 
gehouden. 
 
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. 
 
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 
 

 
Texelaar online show 
 

 
Een  nieuw en innovatief initiatief , de “ Texelaar online show” heeft inmiddels vaste vorm gekregen en mede door de vele 
positieve en enthousiaste reacties kunnen de N.T.S. leden nu ook inschrijven met hun dieren. 
Betreft dus een landelijke  “Nationale”  online keuring . 
Mede doordat de leden van het N.T.S. ook mee kunnen doen is de sluitingsdatum verplaatst naar 7 juli 2020. 
 
Doe mee! Het succes hangt af van u als fokker. Breng ook uw stem uit en doe mee door uw beste fokdieren te tonen op de 
website en schrijf u kosteloos in. U maakt daarmee ook kans op een van die prijzen die onder de deelnemers zal worden 
uitgereikt. Een commissie van deskundigen van het stamboek zal om een kort commentaar worden gevraagd op de dieren waar 
de meeste stemmen op zijn binnengekomen.  
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U kunt inschrijven met maximaal 10 dieren per fokker. Voor deelname hoeft u alleen maar twee digitale foto’s per dier aan te 
leveren, met vermelding van het diernummer, geboortedatum (BE, AV, Fw1) en vermelding van deze gegevens van de vader en 
moeder van het dier. U wordt tevens verzocht een digitale foto aan te leveren van uw bedrijf. De ingeschreven dieren worden 
dan door ons geplaatst op een toegankelijke website. Op de website mag iedere bezoeker stemmen uitbrengen. Per rubriek zal 
de publieksvoorkeur bekend worden gemaakt. Onder de deelnemers wordt een online enquête gehouden waarbij stemmen 
kunnen worden uitgebracht op de  dieren.  
 
Binnenkort zal de speciaal voor deze show gemaakte website online gaan en kunt u zien hoe e.e.a. eruit komt te zien. 
 

Open Texelaar weekend       Top in de Kop ! 
 
Op  zaterdag 15 en zondag 16 augustus  2020, zullen zes  T.S.N.H. fokkers  hun bedrijf open stellen voor belangstellenden. 
U bent tussen 10.00 uur en 16.00 uur van harte uitgenodigd om hen te bezoeken en hun fokdieren  te bewonderen. 
 
De deelnemende bedrijven zijn : 
 
Dirk Reijne,                              Heerenweg 19 ,Barsingerhorn; 
Arjan Bossen,                          Schoolstraat 37 A,  Aartswoud; 
Gerard en Lenie Nuijens,      Grotesloot 113, Burgerbrug; 
Leo Gieling ,                            Grotesloot 91, Burgerbrug; 
Johan Roozendaal,                 Bleekmeerweg 12A, Waarland; 
Wout Rodenburg,                  Dorpsstraat 6, Haringhuizen. 
 
 
Opendeurdagen op Texel 
  
Op zaterdag 5 en zondag 6 september 2020 ,  zullen de  T.S.N.H. fokkers op Texel hun bedrijven openstellen voor 
belangstellenden. 
U bent van harte uitgenodigd ! 
 
 
Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
Namens het bestuur van het T.S.N.H. 

 
Vriendelijke groet, 
Wout  Rodenburg 
secretaris 
 


