
                    

Januari 2021 

Beste NTS-leden en overige geïnteresseerden,                                                                                                                          

Van de voorzitter 

Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2021, gebaseerd op informatie van de decembervergadering van 

het hoofdbestuur. 

Allereerst een gezond en hoopvol 2021 toegewenst. Dat we snel naar het normale leven kunnen 

en onze sociale contacten weer kunnen hervatten. We blijven de ontwikkelingen van de crisis op 

onze sector op de voet volgen.  

De ooien zijn  drachtig en met 8 tot 10 weken zitten de meesten van onze weer in de 

lammerentijd. Een mooie periode om naar uit te kijken. Nieuw leven, een nieuw begin, naar een 

beter jaar. Zo’n perspectief kunnen we nu extra gebruiken. 

We gaan in februari/maart ook bekijken, met de Covid-19 ontwikkelingen op dat moment in 

oogschouw nemende, of een Nationale keuring in 2021 haalbaar is. Dat lijkt mij een mooie wens 

voor ons allen voor het nieuwe jaar. 

 

Met een vriendelijk groet, 

 Johan de Beer. 

 

Vergaderingen 

Andere jaren werd u aan het begin van het jaar geïnformeerd over de vergaderdata van het 

komende jaar, maar door corona gaat heel veel anders dan het in een normaal jaar zou gaan.                                                     

Het ging dan over de HB vergaderingen en de Algemene ledenvergadering.                                                        

We hebben vanwege de onzekerheden van corona alleen nog maar de eerste HB vergadering van 

15 feb. 2021 vastgesteld. Mogelijk wordt dat ook weer een digitale vergadering. We hebben daar 

in december ervaring mee opgedaan en het is naar tevredenheid verlopen. We hopen dit jaar wel 

weer een ALV te houden, maar hoe en wanneer is nog onzeker. 

 

Jaarverslag 

In overleg met TsNH worden de ingediende voorstellen van de herijking van het jaarverslag nader 

uitgewerkt. Omdat er ook nieuwe elementen worden toegevoegd zal een strakke planning moeten 

worden gehanteerd wat betreft het inleveren van kopy. 

 



 
Mededelingen Foktechnische commissie,  
 
De FTC is voor het laatst bij elkaar geweest op 18 februari 2020. We konden daar twee nieuwe 
commissie leden begroeten, namelijk Eddie Kasperink uit Oldebroek en Arie Zee uit 
Lambertschaag. We hebben daar vol goede moed plannen gemaakt voor het toen aankomende 
seizoen. Helaas is daar niets van terecht gekomen. Corona trof en treft ons nog steeds hard.  
Eén van de plannen is om als FTC en inspecteurs gezamenlijk een bespreek dag te organiseren 
over het keuren van schapen. We hopen dat we hier deze zomer wel aan toe komen.  
Er wordt ook onderzoek gedaan om keurrammen uit de databank van NSFO te halen. Dit zal via 
een soort gelijk model als de preferente rammen gaan.  
NSFO heeft uitgezocht of er in 2020 rammen in aanmerking komen voor het predicaat Preferent. 
Helaas zat er dit jaar niet één bij.  
Aankomende vergadering gaan we het o.a. hebben over de focus punten voor 2021. Hier staan 
o.a. bij de verwerking van de lineaire scores die de afgelopen jaren verzameld zijn. We willen graag 
meer leden aan het wegen van hun dieren krijgen, zodat de fokwaarden steeds betrouwbaarder 
worden. Er valt nog veel te winnen in de schapenfokkerij in het selecteren op jeugdgroei. En 
blijven we actief meedenken en meedoen bij het genomics project van NSFO.  
Verder willen we u vragen als u fokkerij vragen heeft, of wanneer er zaken zijn waar aandacht aan 
besteed moet worden, laat het ons weten. U kunt contact opnemen met uw afdelingsbestuur, of 
met Marjo van Bergen. Uw vraag komt dan bij ons terecht en wij zorgen ervoor dat het aandacht 
krijgt.  
Dan rest ons nog u allen een gezond, corona vrij 2021 toe te wensen en dat we weer veel plezier 

mogen beleven aan onze passie; het fokken van Texelaar schapen. 

 

De ram van …… 

Door de corona kunnen ook nieuwe en positieve ideeën tot stand komen. Het bestuur van de NTS 

afdeling Zuid-Holland/Utrecht is daar een voorbeeld van. Nu het samenkomen wordt bemoeilijkt 

door corona is naar andere wegen gezocht om elkaar te kunnen ontmoeten. Zo is een eigen 

website opgericht, een app groep voor de leden in het leven geroepen met als doel om te 

verbinden. Op de website kunnen de leden van de afdeling de rammen laten zien en achtergrond 

informatie meedelen.   Een prachtig en creatief idee van deze afdeling.                                                        

Dus kijken op ….(https://deramvan.blogspot.com/) 
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