
                

Januari 2019, 

 

Beste NTS-leden en overige geïnteresseerden,                                                                                                                      

Hierbij een nieuwsbrief vanuit het HB.  

 

Kleurvarianten en nieuwe Fokkerijverordening. 

Sinds 1 november jl. is de nieuwe Europese Fokkerijverordening van kracht. Deze verordening heeft als doel 

de Europese regelgeving op fokkerijgebied in Europa te harmoniseren. In het kader van deze nieuwe 

verordening heeft het NTS via NSFO haar fokprogramma bij RVO ingediend. RVO heeft vervolgens vier 

maanden de tijd om dit fokprogramma te beoordelen. 

Vanwege de nieuwe verordening is ook het afstammingsbewijs aangepast. In de praktijk vraagt dit even 

gewenning. 

In de nieuwe fokkerijverordening is sprake van hoofdsecties en aanvullende secties. In de hoofdsectie staan 

volbloed- en registerdieren. In de aanvullende sectie staan de dieren die voorheen in het hulpstamboek 

stonden. Een dier kan volgens de nieuwe regelgeving alleen worden opgenomen in de hoofdsectie van een 

stamboek, als de ouders en grootouders ook in de hoofdsectie van een stamboek van hetzelfde ras staan 

ingeschreven. Om gekleurde texelaars (zwart, blauw en dassenkop) die geboren worden uit witte dieren 

niet verloren te laten gaan voor de stamboekfokkerij heeft het NTS in haar fokprogramma ook voor deze 

kleurvariaties hoofdsectieklassen omschreven.  

Op deze manier kunnen gekleurde Texelaars geboren uit wit als volbloeddier behouden blijven voor de 

Texelaarfokkerij in Europa.  

 

Ondanks dat er door NSFO vooraf overleg geweest is met Stamboek Blauwe Texelaar heeft deze keuze 

onbedoeld voor onrust gezorgd bij een aantal van hun leden. Zij maken zich zorgen over de mogelijkheid 

die het NTS hiermee biedt om ook gekleurde Texelaars bij het NTS te registreren. Voor het NTS 

hoofdbestuur reden om met het bestuur van Stamboek Blauwe Texelaar in gesprek te gaan om eventuele 

consequenties van de nieuwe Fokkerijverordening en de ingediende fokprogramma’s te bespreken. 

 

Nationale Keuring zaterdag 24 augustus 2019. 

De nationale keuring georganiseerd door  NTS, SBT en TsNH zal op zaterdag 24 augustus 2019 in de 

Oranjehal te Wenum-Wiesel worden gehouden. Dit hebben de 3 stamboeken met elkaar afgesproken 

 



 

Vergaderdata HB en ALV in 2019 

De HB vergaderingen in 2019 zijn gepland op 7 februari, 29 april, 9 september en 9 december. 

De ALV zal op zaterdag 25 mei plaats vinden.  

Het HB onderzoekt of de ALV op een andere wijze gehouden kan worden om de bijeenkomst meer 

uitnodigend te maken. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om naast  de formele vergadering op een 

meer informele wijze met elkaar in contact te komen door b.v. het houden van een bedrijfsbezoek en met 

afsluiting met  BBQ. Suggesties en ideeën van leden zijn daarbij van harte welkom. Graag bij de secretaris 

kenbaar maken. 

Samengaan van afdelingen. 

De afdelingen Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel/Flevoland hebben besloten om met ingang van 1 

januari 2019 samen te gaan in een afdeling Noord-Oost. Het bestuur zal bestaan uit 9 leden en is met een 

evenredige verdeling  afkomstig uit de genoemde afdelingen. 

NTS - bijdrage in Het Schaap.  

Het HB ziet graag dat de mogelijkheden om de Texelaarfokkerij in Het Schaap te promoten beter worden 

benut. 

De mogelijkheden daartoe zijn aanwezig en daarom zijn de afdelingen en het HB op zoek naar auteurs die 

hieraan een bijdrage willen leveren. Uw belangstelling hiervoor graag kenbaar maken bij de secretaris of bij 

uw afdelingsbestuur. 

Nog komende winterkeuringen NTS/ TSNH 

Zaterdag 12 januari 2019                                                                                                                             

Winterkeuring op Texel ,Aegles Ranche, Burgerdijk4, 1791 MH Den Burg                                                                                                                                      

Aanvang : 11.15uur                                                                                                                                                             

Informatie: W. Rodenburg, woutrodenburg@gmail.com / 06-55740551 

Zaterdag 26 januari 2019                                                                                                                                       

Winterkeuring Sint-Oedenrode, Manege de Pijnhorst, Bremhorst 6, 5491 LR                                                     

Aanvang: 10.00 uur                                                                                                                                                                             

Informatie: J. Fransman, jgm.fransman.5853ek@canaldigital.nl / 0485-441411 

Zaterdag 2 februari 2019                                                                                                                                     

Rammenkeuring Tolbert HJC Manege, Hoofdstraat 53, 9356 AV                                                                            

Aanvang: 9.30 uur                                                                                                                                                                        

Informatie: G. Kuipers gorrit kuipers@hotmail.com / 06-16784833 

Zaterdag 9 februari 2019                                                                                                                     

Midwinterkeuring/veiling  Middenbeemster , Manege van de Beemsterruiters, Nekkerweg 13a  1462 LB                                                                                                             

Aanvang : 9.30 uur                                                                                                                                                                     

Informatie: W. Rodenburg, woutrodenburg@gmail.com / 06-55740551 

 

Tenslotte 

Het HB wenst u een gezond 2019 toe en hoopt dat u de schapenfokkerij,ook in het nieuwe jaar, met veel 

plezier mag uitoefenen.    
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