
Beste texelaar fokker,

De aankondiging voor het houden van de Texelaar 2020 Online Show heeft bemoe-
digende maar nog niet voldoende reacties opgeleverd om de show tot een succes te 
maken. De initiatiefnemers hebben daarom besloten in overleg met de T.S.N.H. om ook de 
andere afdelingen te betrekken bij dit initiatief. Het NTS heeft aangegeven graag aan te 
willen sluiten en heeft haar steun uitgesproken dit initiatief van de Texelaar 2020 Online 
Show tot een succes te maken.
Inschrijvingen worden daarom per direct opengesteld voor alle afdelingen in Nederland. 

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 kostenloos 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. 

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 moe-
der 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 publieks-
voorkeur bekend worden gemaakt. Onder de deelnemers wordt een online enquête 
gehouden waarbij stemmen kunnen worden uitgebracht op de  dieren. 

Inschrijving
stuur ons een bevestiging van deelname met foto’s en gegevens t.n.v. Harry van Schie 
via e-mailadres: tsnhonlineshow@gmail.com

Inschrijving voor de rubrieken: 

• Ooilammeren

• Ramlammeren

• Eenjarige ooien

• Eenjarige rammen

• Oudere ooien

• Oudere rammen
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