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Beste NTS-leden en overige geïnteresseerden,                                                                                                                      

Hierbij een nieuwsbrief vanuit het HB.  

 

De wolf in Nederland.                                                                                                                                              

Schapenhoudend Nederland ondervindt problemen met de komst van de wolf in ons land.                            

Dit roofdier wordt steeds vaker gesignaleerd en er komen steeds meer meldingen dat schapen zijn gedood 

door de wolf. Ook binnen NTS verband hebben we al fokkers die dode en gewonde dieren hebben.     

Daarom was dit onderwerp ook geagendeerd op de laatste HB vergadering . We kunnen constateren dat 

een behoorlijk deel van de Nederlandse bevolking content is met de komst van de wolf in Nederland omdat 

dit de natuur verrijkt. Voor de schapenhouderij is het belangrijk dat we een tegengeluid laten horen met 

woord en beeld van gewonde en gedode schapen van onze leden en dat we zoveel mogelijk samenwerken 

met andere organisaties. Wanneer u ook de dupe wordt/bent van dit roofdier laat het dan aan het 

secretariaat weten. Op onze ALV op 2 juni a.s. staat dit onderwerp ook op de agenda.                                                                                   

Daarnaast wijzen we ook op de bijeenkomst in Hellendoorn op 18 mei. a.s., inloop van 09.30-10.00 uur, in 

Buitencentrum Sallandse Heuvelrug te Hellendoorn.  

Afstammingsbewijzen.                                                                                                                                                             
Vanwege Europese regelgeving willen wij uw aandacht voor het volgende vragen:                               

Wanneer u een dier aankoopt wat is geregistreerd bij een stamboek buiten NSFO, 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 NSFO stamboek. Om de lammeren van zo’n dier in het stamboek 

geregistreerd te krijgen is een officieel afstammingsbewijs, met handtekening, nodig. 

Algemene Ledenvergadering 2 juni 2018 te Nijkerk.                                                                                                      

De ALV wordt op zaterdag 2 juni 2018, om 10.00 uur gehouden in de Schakel te Nijkerk.                                

Na afloop van de bijeenkomst om circa 13.00 uur, zal er een eenvoudige lunch aangeboden worden.                                         

Naast huishoudelijke zaken zal aandacht besteed worden aan de komst van de wolf in Nederland.              

De uitnodiging naar de leden zal via de afdelingssecretarissen verlopen en ook op de website geplaatst 

worden. NTS leden zijn hartelijk welkom. 

Dag van het Schaap 9 juni 2018 te Ermelo.                                                                                                                 
De voorbereiding voor de Dag van het Schaap zijn in volle gang. Evenals voorgaande jaren worden er 

duizenden bezoekers verwacht. Ook het NTS zal met dieren aanwezig zijn in de stand van de bij NSFO 

aangesloten stamboeken om hun mooie dieren te showen. Ook aan de rassenpresentatie zal het NTS 

deelnemen. We nodigen onze leden en mogelijke aspirant leden van harte uit om hier een kijkje te komen 

nemen. 

 


