September 2018
Beste NTS-leden en overige geïnteresseerden,
Hierbij een nieuwsbrief vanuit het HB.

Luxemburgse fokkers
Al vele jaren is er een nauwe relatie tussen Luxemburgse texelaar fokkers en het NTS. NSFO verzorgt ook al
geruime tijd de stamboekadministratie voor deze fokkers en inspecteurs verzorgen de inspectie. Door de
nieuwe Europese wetgeving per 1 november a.s. is het noodzakelijk om dit te formaliseren. Daarom heeft
het hoofdbestuur besloten om dit proces in gang te zetten zodat deze collega’s in Luxemburg lid kunnen
worden van het NTS. De Algemene Ledenvergadering moet dit voorgenomen besluit bekrachtigen.

Overeenkomst NTS-NSFO Fokkerijverordening en AVG vastgesteld.
In het kader van nieuwe Europese regelgeving dienen een aantal zaken schriftelijk te worden vastgelegd.
Hiertoe is een overeenkomst tussen NTS en NSFO opgemaakt waarin o.a. is vastgelegd wie het
prestatieonderzoek en de genetische evaluatie uitvoert. Ook de afgifte van afstammingsbewijzen is hierin
geregeld. Tevens zijn er artikelen opgenomen die de relatie m.b.t. de AVG regelen.

Fokprogramma Schapen en Geiten
De Europese Fokkerijverordening stelt ingaande 1 november nieuwe eisen aan fokkerijorganisaties zoals
het NTS. Dit betekent dat ook het NTS voor deze genoemde datum een fokprogramma moet opstellen en
indienen bij RVO.
Door het HB zijn hiervoor afspraken gemaakt zodat we aan de gestelde verplichtingen kunnen voldoen.

Voorstellen FTC.
De FTC heeft een aantal voorstellen ingediend:
-Toevoegen DOO(dood voor def. keuring)
Wanneer een ram doodgaat voordat hij definitief is ingeschreven dan dient de eigenaar dit te melden bij de
inspecteur. De ram krijgt dan een keuringsbalk met DO(dood voor opname) en de balk blijft verder leeg. De
nakomelingen kunnen zodoende wel de status volbloed krijgen. Wanneer deze ram wel een voorlopige
inschrijving heeft dan verdwijnt deze voorlopige balk op het afstammingsbewijs.
Dit lijkt niet wenselijk en daarom wordt voorgesteld om een keuringssoort toe te voegen: DOO(dood voor
def. keuring) en de voorlopige keuring te blijven vermelden.

- Index worpgrootte voor rammen.
Op dit moment is in het Fokreglement opgenomen dat een ram een minimale fokwaarde van 85 voor
worpgrootte moet hebben om ingezet te mogen worden voor de fokkerij De fokwaardes worden sinds
vorig jaar anders uitgedrukt en voor de oude 85 moet je nu -0.17 lezen. Er zijn nu meer fokwaarden en dan
is het de vraag waarom alleen voor worpgrootte een ram uitgesloten moet worden. Een dergelijke ram kan
bv. wel heel goed scoren op andere kenmerken zoals groei of exterieur. De FTC adviseert daarom om dit
jaar geen eis voor worpgrootte te stellen. Voor de toekomst komt de FTC met een nieuw voorstel waarbij
meer kenmerken betrokken worden.
-Blind verervende dieren.
Voorgesteld wordt om alle nakomelingen van blindvervende dieren de status B te geven. Nu geldt dit
alleen voor dieren die na deze constatering zijn geboren.
De genoemde voorstellen zijn door het HB overgenomen en zullen op de ALV nader worden toegelicht en
officieel vastgesteld.

2 rammen ingeschreven met A90
Deze zomer zijn 2 rammen ingeschreven met A90 het betreft twee rammen die gefokt zijn door de fam.
Brinke (Elst)

Ram 01947-08338
Eigenaar: fam. Brinke (Elst)
Fokker : fam. Brinke (Elst)
kop-ont-bes-eve-typ-bee-vac-alg
-89 90 90 89 91 85 88 90

Ram 01947-08286
Eigenaar: J. Zomerman (Appingedam)
Fokker: fam. Brinke (Elst)
kop-ont-bes-eve-typ-bee-vac-alg
-91 92 91 89 90 85 91 90

hgt-lgt-bdp
74 83 38-

hgt-lgt-bdp
73 82 36-

Premierammen
Onderstaande rammen zijn op grond van de getoonde nakomelingen bevorderd tot premieram

Vanuit Drenthe:
Ram 00166-99608
Eigenaar: K. Klaassens (Zwiggelte)
Fokker: Mts. Schaaf (Hantumeruitburen)

Vanuit Overijssel/Flevoland:
Ram 05700-98078
Eigenaar : D.Valk (Mastenbroek)
Fokker: H. Zoetelief (Den Burg)

Vanuit Gelderland:
Ram: 02325-14516
Eigenaar: van Norel Klein Zuiderwijk (Oosterwolde)
Fokker: van Norel Klein Zuiderwijk (Oosterwolde)

Vanuit Groningen:
Ram 00586-11455
Eigenaar: H. Blok (Zuidwolde)
Fokker: H. Blok (Zuidwolde)

Voor meer informatie kijk op de site www.texelsheep.nl

