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Nieuwsbrief
Afdeling Noord-Oost
Beste leden,
Nederland ‘ontwaakt’. Ook binnen schapenland worden sinds lange tijd de eerste activiteiten weer
georganiseerd. In onze regio zijn de eerste lokaal georganiseerde activiteiten al aangekondigd. Ook
bestuurlijk hopen we dit jaar de draad weer te kunnen oppakken met een najaarsledenvergadering.
Een aantal zaken brengen we specifiek onder uw aandacht.
Algemene Ledenvergadering (ALV) NTS
De ALV zal worden georganiseerd in het najaar. Berichtgeving hierover volgt via het NTS en op
www.texelsheep.nl .
Keuringen
Voor de zogenaamde vroege keuringen was het organiseren van een echte keuring nog best onzeker.
Om deze reden heeft de organisatie van de keuring in Luttenberg besloten voor het alternatief middels
een digitale presentatie.
Ook de organisatie van de Nationale keuring in Apeldoorn gepland op 28 augustus is reeds uit de
startblokken. Voor meer informatie verwijzen we naar www.texelsheep.nl .
Aanvraag voor Premie- of Keurram
Heeft u een ram waarvan u denkt dat deze in aanmerking kan komen voor het predicaat premie- of
keurram en zou u graag willen dat de commissie bij u langskomt om dit te beoordelen, dan kunt u dit
voor 1 juli aan het secretariaat van de afdeling Noord-Oost doorgeven.
De premieramkeuring wordt onder voorbehoud gehouden op dinsdag 10 en vrijdag 13 augustus.
Afhankelijk van de opgave zal een tijd- en rittenschema worden opgesteld. Verdere publicatie vindt door
de premiekeuringscommissie plaats via de website: www.texelsheep.nl Ook de precieze voorwaarden
voor een premieram kunt u op deze site vinden in het fokreglement.

Fokwaarden
In het bovenstaande is veel aandacht voor het exterieur van onze dieren, terecht want dat maakt dat de
Texelaar echt in het oog springt. Maar ook eigenschappen zoals geboortegemak, vruchtbaarheid,
wormresistentie, etc. maken onze Texelaar. Voor zowel exterieurkenmerken als vele andere kenmerken
zijn tegenwoordig fokwaarden beschikbaar. Fokwaarden zijn een verwachtingswaarde, een schatting
van de genetische aanleg. Fokwaarden kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn in de fokkerij, maar dan
moeten deze wel juist worden geïnterpreteerd. Daarom herhalen we uit een eerdere nieuwsbrief vanuit
het NTS nog eens de basisprincipes van fokwaarden.
• Bij de berekening van een fokwaarde is de invloed van de eigen prestatie van het dier hoger
wanneer de erfelijkheidsgraad van het kenmerk hoger is. Deze verschilt namelijk: voor worpgrootte
ligt de erfelijkheidsgraad op 12%, voor de groeikenmerken en de meeste exterieurkenmerken ligt de
erfelijkheidsgraad tussen de 25 en 40%.
• De fokwaarde totaal geboren wordt uitgedrukt in geboren lam/worp. Wanneer een dier van +0,10
zakt naar 0,0 heet dit in de volksmond dat een dier 10 punten is gezakt. Ter relativering: de
nakomelingen van zo’n ram zullen gemiddeld niet 2,0 lam maar 1,9 lam brengen! We hebben het
over 1/10 lam.
• Fokwaarden zeggen iets over het gemiddeld verwachte effect van een kenmerk: niet alle dochters
van een ram met een fokwaarde voor worpgrootte van +0,5 (en moeders met een FW van 0) zullen
+0,25 lam/worp meer brengen. Maar 100 dochters zullen samen wel 25 lammeren meer werpen dan
100 ooien met een FW van 0,0.
• Fokwaarden kennen 3 informatiebronnen: 1. De afstamming (het gemiddelde van de fokwaarde van
vader en moeder) 2. De eigen metingen 3. De metingen van nakomelingen.
• Bij de meeste rammen is de fokwaarde de 1e 2 jaar gebaseerd op alleen z’n afstamming. Zijn vader
en moeder bepalen zijn fokwaarde. Wanneer er geen 1-jarige dochters van een ram aflammeren
geldt dit zelfs tot 3 jaar.
• Bij een ram met 6 dochters met een worp, is de fokwaarde grofweg voor 75% gebaseerd op de
nakomelingen en voor 25% op de afstamming. Bij 50 dochters met een worp is de invloed van de
ouders nog 2%. Op het moment dat een ram meerdere dochters met een worp heeft, kan dit van
grote invloed zijn op de fokwaarde voor worpgrootte van die ram.
• Voor ooien geldt dat als zij 1x werpt, haar fokwaarde maar voor een paar procent op haar eigen worp
is gebaseerd en voor het resterende deel op die van haar ouders. Dit verklaart waarom een 1e-worps
ooi met een 2-ling nog niet heel duidelijk stijgt. Meerdere worpen en meerdere nakomelingen met
een eigen worp doen de invloed van de ouders dalen.
• De fokwaarde wordt gecorrigeerd voor bedrijfsomstandigheden. Neem een bedrijf waar de oude
ooien gemiddeld 2,3 lam/worp brengen: Een ram waarvan de dochters op dit bedrijf “slechts” 2
lam/worp brengen zal op basis van deze dochters met de fokwaarde lager uit kunnen komen dan
een vaderdier van dochters die op een bedrijf met een gemiddelde worpgrootte van 1,5 lam/worp
gemiddeld 1,8 lam/worp brengen.
• Wanneer van een ram met een FW van +0,5 de dochters dit jaar veel 3-lingen brengen, wil dit niet
direct zeggen dat de ram nóg verder zal stijgen in de fokwaarde (wel in de nauwkeurigheid). De
dochters doen namelijk precies wat de fokwaarde van de vader al voorspelde: zij brengen duidelijk
meer lammeren dan gemiddeld. Dus niet iedere 3-ling brengt weer ‘extra punten’ aan bij een vader
(of moeder!) met een positieve fokwaarde.
• Wanneer de fokwaarde van een ram in 2 achtereenvolgende berekeningen grote schommelingen
kent informeer dan eens of alle worpen tijdens de 1e berekening ook al waren ingevoerd.
• Een lage nauwkeurigheid (NKH) geeft aan dat de onzekerheid over de fokwaarde nog groot is.
Anders gezegd: het kan nog alle kanten uitgaan. Voor meer zekerheid is een NK van >90% aan te
raden. De meeste ramlammeren starten rond de 50%.
• Ieder jaar wordt het gemiddelde van de fokwaarde op 0 gezet. De basis is het gemiddelde van de
dieren die 5 jaar voor het huidige jaar zijn geboren. Aangezien de gemiddelde worpgrootte nog
steeds iets stijgt, zullen oudere dieren steeds iets verder dalen.
Tot slot.
We hopen u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben, bel of
mail gerust met het secretariaat of een van de andere bestuursleden. Ook op www.texelsheep.nl onder
de rubriek afd. Noord-Oost kunt u zich altijd op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen. We
adviseren u dit ook regelmatig te doen.
Het bestuur van NTS afd. Noord-Oost.

