
 

Beste NTS-leden, 

Hierbij een nieuwsbrief vanuit het HB. 

 

Website NTS/TSNH 

De nieuwe website voor NTS en TSNH is inmiddels ontworpen, gebouwd en akkoord bevonden. De 

komende maand wordt de site gevuld met informatie. Daarbij krijgen we hulp van onze afdelingen en 

vanuit TSNH. In de maand november wordt er een informatieavond georganiseerd voor enkele mensen uit 

de afdelingen, die geleerd wordt hoe zijn in het vervolg zelfstandig informatie kunnen toevoegen en 

wijzigen. Hierdoor kunnen we u veel sneller en vaker van informatie voorzien en zo de website actueel 

houden. De website is integraal van opzet en bevat naast een centraal deel ook ruimte voor informatie 

vanuit de regio’s. Hierdoor kan er direct geschakeld worden tussen landelijke activiteiten vanuit het 

hoofdbestuur en activiteiten van afdelingen/regio’s. Wij verwachten dat de nieuwe website voor het einde 

van het jaar online staat. 

 

De ontwikkelingen van NTS-regio's 

Verschillende afdelingen zijn met elkaar in gesprek om te komen tot een nieuwe regio-indeling. De ene 

regio is al wat verder, terwijl de andere nog in een oriënterende fase verkeerd. Sommige afdelingen werken 

al samen aan één regionale keuring, terwijl andere regio's/afdelingen nog meerdere keuringen hebben. Het 

hoofdbestuur heeft de wens uitgesproken om op termijn te groeien naar drie regio's. Het hoofdbestuur 

constateert dat er door de afdelingen volop bewegingen worden gemaakt om daar invullen aan te geven. 

Een goede zaak, want het moet vooral een proces zijn dat vanuit de afdelingen komt en door de mensen 

binnen de afdelingen wordt gedragen. 

 

 

Dag van het Schaap 

De opzet van de dag van het Schaap en de gezamenlijke presentatie van het NTS, TSNH en NSFO daarin zijn 

geslaagd. Aandachtspunt is de zichtbaarheid van het NTS en TSNH ten opzichte van NSFO. Dat is een 

compliment voor NSFO en wij moeten daar als stamboeken meer werk van maken. Wederom is er gekozen 

voor een rassenpresentie en niet voor een keuring. Dank aan alle mensen die deze dag tot een succes 

hebben gemaakt en niet te vergeten de inzenders van de dieren. Dankzij jullie waren er prima Texelaars te 

bewonderen. Super dat jullie er waren. 

  



 

Gebruik van PMSG 

Bij het gebruik van hormonen om de bronst te synchroniseren werden de worpgegevens tot nu toe nooit 

meegenomen in de fokwaarden voor worpgrootte. NSFO heeft dit jaar samen met Wageningen Universiteit 

op basis van de worpgegevens in de NSFO database gekeken of het gebruik van hormonen daadwerkelijk 

invloed heeft op hoe de genetica van het dier invloed heeft op de worpgrootte. Daarbij zijn worpen van 

dieren waar zeker hormonen zijn gebruikt vergeleken met worpen van dieren waar zeker geen hormonen 

zijn gebruikt. De voorlopige conclusie is dat meer vruchtbare dieren die worden behandeld met hormonen 

grotere worpen geven dan minder vruchtbare dieren die worden behandeld met hormonen. De 'volgorde 

van de dieren' verandert dus niet. Daarmee zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat een worp van een 

dier dat is behandeld met hormonen genetisch gezien een ander kenmerk zou zijn dan een worp van dieren 

die niet behandeld zijn met hormonen. Worpen van dieren die behandeld zijn met hormonen zouden dus 

meegenomen kunnen worden in de fokwaardeschatting voor worpgrootte. Dit levert veel extra informatie 

en daarmee een hogere nauwkeurigheid van de geschatte fokwaarden op. Voor de extra lammeren die op 

een bedrijf worden geboren ten gevolge van de hormoonbehandelingen wordt dan op dezelfde wijze 

gecorrigeerd als bijvoorbeeld de extra lammeren die worden geboren door 'flushing' (zogeheten 

bedrijfseffecten). Hierdoor blijven fokwaarden tussen dieren van verschillende bedrijven vergelijkbaar. 

Op 18 oktober zijn tijdens een informatieavonden de hoofd- en afdelingsbesturen bijgepraat over de 

onderzoeksresultaten. In de maanden november en december zijn er voor de stamboekleden NSFO 

informatieavonden gepland. U heeft hierover kunnen lezen in onze nieuwsbrief of op onze website.  

 

Fokreglement  

De huidige fokreglement is sterk verouderd. Zo is in het huidige reglement geen rekening gehouden met de 

huidige digitale informatiestromen. Ook zijn in het verleden op foktechnisch gebied wijzigingen 

doorgevoerd, die niet in het fokreglement zijn opgenomen of aangepast. Dit is voor het hoofdbestuur 

reden geweest om het reglement te bespreken en bij te werken. Het nieuwe concept fokreglement is 

inmiddels vrijgegeven voor inspraak en zal naar de afdelingen worden gestuurd zodat zij eventuele op- of 

aanmerkingen kunnen maken. Daarna zal het nieuwe fokreglement tijdens de Algemene Ledenvergadering 

van mei/juni 2017 ter goedkeuring worden aangeboden. 

 

Vriendelijke groet, 

Het hoofdbestuur 

Oktober 2016 

 

 

 

 


