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Algemene  zaken 

We konden er het afgelopen jaar natuurlijk 

niet omheen, het coronavirus beheerst  

vanaf half maart de samenleving. En net 

zoals alle verenigingen daar mee te maken 

hebben, bepaalde het ook in ons 

schapendistrict de activiteiten.  

We moeten wel constateren dat onze club 

langzamerhand een kleine groep geworden 

is. De leeftijd neemt toe en aanwas van 

jonge enthousiastelingen is er in ons 

district niet. Helaas zijn er ook twee leden 

als gevolg van ziekte overleden.  

Op 28 november Fred Kemperman 62 jaar 

oud  en 21 december Jan Meerdink in de 

leeftijd van 67 jaar. 

Fred Kemperman was een man van weinig 

woorden, maar die voor onze club 

belangrijk was, zonder dat veel mensen dat 

wisten. Hij verzette achter de schermen 

veel werk. Niets was Fred te veel; hij heeft 

zelfs  voor de fokdag in Didam een 

ontsmettingsinstallatie gebouwd. Hij 

verzorgde de aan- en afvoer van de 

hokken, de opslag en diverse andere zaken 

m.b.t. de fokdag.  

Net voor de Kerst is Jan Meerdink 

overleden. Jan die al decennia leed aan 

nierfalen, was een taai mannetje met een 

enorm doorzettingsvermogen. Ook kennen 

wij hem als fanatieke fokker, die erg van 

het “luxe type” hield. Het fokken van 

schapen heeft hij tot op het laatst 

volgehouden met steun van Gerrit Colstee. 

 

 

                                  

Wij zullen deze 2 fokkers gaan missen, 

maar we zullen ze zeker nooit vergeten. 

Fred en Jan rust zacht. 

Bij onze winteractiviteit, begin februari  

traditiegetrouw bij Gert Helmes in de 

schuur en werkplaats, hadden we gelukkig 

nog niet met het virus van doen. Met  een 

goede belangstelling konden we er samen 

een leerzame en gezellige middag van 

maken. We hebben enkele rammen en                                  

ramlammeren besproken en de gewichten 

ervan geschat. Onder het genot van een 

hapje en drankje stelden we vast dat de 

beste schatter dit jaar Wim Geesink was.  

De voorjaarsactiviteiten 2020 hebben we 

doorgeschoven naar de zomer, toen we 

weer  wat meer mochten van het RIVM. 

Het traditionele “lammeren kijken” verviel 

en ook  een gezamenlijke  excursie buiten 

ons district zat er niet in. 

In de zomer werd duidelijk dat een 

schapenkeuring organiseren niet verant-

woord was. Om toch de onderlinge 

samenhang in de club te behouden hebben 

we binnen het district bedrijfsexcursies 

georganiseerd met een afsluitende 

barbecue op de laatste zaterdagmiddag.   

Zo konden we op drie zaterdagen, uiteraard  

met inachtneming van de regelgeving mbt 

Covid-19,  genieten van 9 fokkerijen. 

Op dit programma  kunnen we tevreden 

terugkijken. De bezochte bedrijven hadden 

erg goed hun best gedaan om hun fokkerij 

te presenteren.  De barbecue bij Marius 

van Boekel / Wim Jansen was van een 

prima kwaliteit en de belangstelling op alle 

drie de zaterdagen, 25 juli, 8 augustus en 

29 augustus, was goed.   
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Hieronder staat van iedere fokkerij een 

foto. 

 

 

Arie Sprukkelhorst 

 

Gerrit Colstee 

 

Gerard Kraaijevanger 

 

Frank Geven 

 

 

 

Gert Helmes 

 

Leo / Jurgen Brinke 

 

Henk Damkot 

 

Leo de Reus 
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Marius van Boekel 

 

Ook elders in Nederland en België konden 

geen keuringen worden gehouden. Wij 

hopen als bestuur dat het dit jaar 2021 wel 

mogelijk zal zijn om een keuring te 

organiseren. We blijven positief en denken 

dat het ook reëel is om in september weer 

wat te mogen organiseren. 

Financiën  

Financieel gezien hebben we dit jaar wel 

wat  moeten inleveren. Door het niet door 

kunnen gaan van de keuring hebben we 

bijna geen inkomsten gehad, terwijl enkele 

vaste kosten toch  blijven terugkomen.  In 

totaal hebben we  ca € 610,-- achteruit 

geboerd.  

 

NFSO zaken 

19-1-2021Het NFSO kampt met een 

inspecteurs probleem vanwege het vertrek 

van Ido Altenburg en de ziekte van Johan 

Knaap. 

Daarom zijn er 2 oud-inspecteurs, Geert 

Everts en Hans te Mebel “van stal” 

gehaald. Zij zijn alweer aan de slag en 

hebben het nog niet verleerd. 

 

Het NFSO heeft ook diverse aanpassingen 

aangebracht in het online programma. De 

Q-koortsenting is nu ook via het 

programma te regelen. Ook is het mogelijk 

de combi rapportage VKI en 

vervoersdocument op te roepen via een 

ingebrachte afvoermelding. Heel handig. 

 

De Wolf in Nederland 

De wolf heeft afgelopen jaren veel dood en 

verderf gebracht bij de schapenhouders. 

Zelfs diverse leden van het NTS hebben 

dode en gewonde schapen gehad. Er zijn in 

Nederland in 2020, 136 meldingen 

geweest waarbij minimaal 1 

schaap/alpaca/kalf of geit werd gedood. 

Ruim 98% van de aanvallen was op 

schapen. Er werden in totaal 361 dieren 

gedood, waarvan 351 schapen. 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunaza

ken/wolf/ 

Ik denk dat wij wel weten dat dit nog maar 

het begin is van een desastreuze wens 

natuur. Slechts een klein deel van 

Nederland wil de wolf terug in de “vrije” 

natuur. Maar het probleem is dat de rest 

van Nederland er achteraan loopt en dus 

ook bepaald dat de wolf er komt en niet 

weer weggaat.  Wij, schapenfokkers zijn 

daardoor het meest getroffen, omdat wij 

geen slachtschapen fokken, maar dat doen 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/wolf/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/wolf/
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om onze Texelaar te verbeteren. En om 

met die texelaar naar keuringen te gaan. 

Die texelaar heeft dus voor ons veel meer 

waarde dan alleen de slachtwaarde. Wij 

noemen dat fokkerijwaarde. Voor een deel 

wordt dat nu gelukkig door de 

medewerking van het NFSO redelijk 

vergoed, maar het overige fokkerijdeel dus 

niet. Wat is dan de waarde van dat 

fokkerijdeel? Voor ons is dat in ieder geval 

alle moeite, tijd, energie en geld die wij in 

die fokkerij stoppen. Ik zou hierover nog 

wel een tijdje kunnen doorgaan, maar ik 

sluit het hierbij voorlopig af. Het enige dat 

wij hieraan op dit moment kunnen doen, is 

ons organiseren  en via de geëigende 

kanalen aan de bel trekken. (LTO, NTS, 

NFSO etc.) 

 

 

 

 

 

Agenda 2021 District Oost (Voorlopig) 

- Mei/Juni jaarvergadering District 

- Juni / Juli lammeren kijken 

- BBQ en bezoek aan fokkers in 

Noord Holland. 

-  

Keuring in Zevenaar (Planning) 

De Open Texelaarkeuring in Zevenaar 

voor witte & blauwe Texelaars, wordt het 

komende jaar gehouden op zaterdag 11 

september 2021 (noteer dat alvast in je 

agenda). 

Dat is de 2e zaterdag in september. De 

locatie blijft “Manege de Boleemhoeve”, 

Boleemweg 6, 6903 PE Zevenaar. 

De overige activiteiten gaan we afhankelijk 

van de Covid 19 beperkingen invullen.  

Het lijkt ons goed om, zodra het weer 

enigszins mogelijk is en de lammerentijd 

voorbij is, als club bij elkaar te komen. We 

denken daarbij aan een jaarvergadering in 

mei/juni. Dan kunnen we ook de overige 

activiteiten vaststellen en bespreken. Heeft 

u daar ideeën over laat het ons gerust 

weten.  

Succes allemaal met de vaccinatie tegen 

Covid-19 en daarna hopen we het “oude 

normaal” weer te kunnen oppakken.  

 


