December 2021
Beste NTS-leden en overige geïnteresseerden.
Hierbij een nieuwsbrief vanuit het HB

Voorstel FTC voor verlenen predicaat Keurram uit database.
Op de ALV in augustus 2021 is met goedkeuring van de vergadering aan de FTC verzocht, om het voorstel tot
het verlenen van het predicaat keurram uit de database, nader uit te werken. Het gaat er dus om dat in de
toekomst het verlenen van dit predicaat zonder fysieke keuring van de nakomelingen zal gaan gebeuren. In
de HB vergadering van 13 december jl. is het uitgewerkte voorstel van de FTC besproken. Het HB wil dit
voorstel met een positief advies aan de afdelingen voorleggen om in de ALV van 2022 een definitief besluit
hierover te nemen.

Geschillen commissie fokkerijregelgeving
Van RVO is een brief ontvangen die aan fokkerijorganisaties is verzonden en waarin aandacht wordt
gevraagd om geschillen die te maken hebben met het fokprogramma in een geschillenregeling, die in het
huishoudelijk reglement moet worden opgenomen, vast te leggen.
Aan RVO zal worden voorgelegd of de bij het NTS in de statuten vastgelegde Beroepscommissie hiervoor kan
dienen.

Nieuwe adviseur voor NTS Jan ten Napel
Vanwege gezondheidsredenen is Albert Visscher teruggetreden als adviseur van het NTS. Jarenlang heeft hij
als adviseur voor zowel het HB als voor de FTC gefunctioneerd door zijn kennis en ervaring zowel in
schapenfokkerij als houderij bij allerlei vraagstukken in te brengen. Daar is nu helaas een eind aan gekomen.
Alhoewel we op een ander moment nog afscheid willen nemen van Albert spreken we hierbij alvast onze
oprechte dank uit voor zijn jarenlange inbreng en betrokkenheid bij het NTS. Gelukkig kunnen we een
nieuwe adviseur welkom heten in de persoon van Jan ten Napel die zichzelf in een volgende nieuwsbrief zal
voorstellen.

Vergaderdata 2022
Het HB heeft de vergaderdata in 2022 als volgt vastgelegd:
14 februari, 21 mei, 12 september en 12 december.
De ALV staat gepland op zaterdag 21 mei 2022.

Subsidie wormresistentie voor NSFO.
Kortgeleden ontving NSFO van de provincie Gelderland bericht dat de subsidie voor het project “Winnen van
Worminfecties “ is toegekend. Hierbij is de subsidie ca € 4,00 per test, waardoor de prijs van het onderzoek
rond de € 5,00 per monster zal uitkomen. Deze test kan alleen bij ooien na het aflammeren middels een
speekseltest.
Daarnaast is er subsidie beschikbaar om 800 dieren te genotyperen. Omdat de DNA techniek zich steeds
verder ontwikkelt zijn we in de toekomst in staat om van mannelijke dieren een fokwaarde voor
wormresistentie te kunnen bepalen zonder dat er geteste dochters zijn.
NSFO stelt voor om bij de najaarsinspectie 2022/2023 op vrijwillige basis middels een neusswab DNA af te
nemen van voor de fokkerij in te zetten ramlammeren en anderhalf jarige rammen.
Dit kan een enorme versnelling in het fokken op een meer wormresistente populatie brengen.
In het fokdoel 2025 van het NTS is opgenomen dat het o.a. doel is om een texelaar te fokken die minder
gevoelig is voor worminfecties. Om de genotypering kosteloos te kunnen aanbieden voor hun leden wordt
van het NTS een subsidie gevraagd van € 5000,- ex BTW. De voordelen van genotypering van zo’n brede
steekproef bij rammen strekt zich bovendien breder uit. Op basis van dezelfde principes kan van deze
rammen een betrouwbare inschatting gemaakt worden van hun fokwaarde totaal geboren, de groei
kenmerken en de exterieurkenmerken. Bovendien wordt bij alle onderzochte rammen de (aan- of
afwezigheid van de) blindfactor bepaald en wordt de scrapie genotype opnieuw bepaald.
Het HB stemt unaniem met dit voorstel in. In de jaarrekening 2022 en begroting 2023 zal dit verantwoord
worden.

Wegen lammeren
Het HB wil nogmaals onderstrepen het van essentieel belang te vinden dat zoveel mogelijk fokkers mee
doen aan het wegen van de lammeren bij geboorte, 8 weken en 20 weken leeftijd en deze gegevens
inbrengen in de data van NSFO.
Het wegen en invoeren in NSFO-online kan geheel door u zelf worden uitgevoerd.
Het invoeren in NSFO-online is eenvoudig en gebruiksvriendelijk.
We hebben een fantastische texelaar met uitstekende vleeskwaliteiten en groei. Om deze kwaliteiten nog
beter en met feiten te kunnen etaleren in PR-activiteiten, is het wegen van grote betekenis.
We willeen immers het beste vleesschaap ter wereld zijn en blijven fokken!
Heeft u nog niet mee gedaan? Begin dan straks bij de geboorte de lammeren te wegen.

Het wegen van pas geboren lammeren gaat prima met een elektronische bagageweegschaal.

Tot slot
Tot slot willen we u een goede jaarwisseling, een fijn 2022 en een mooie lammertijd toewensen!
Vriendelijke groet,
Het hoofdbestuur.

