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Januari 2022 

Beste TSNH-leden/donateurs en overige geïnteresseerden.                                                                                                                         

Hierbij  de eerste nieuwsbrief van dit jaar met  informatie en wetenswaardigheden 

                                                        

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 gedaan worden.                                                                                                                                                        

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  najaars inspectie 2022/2023 op vrijwillige basis middels een neus swab 

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  is  onder andere opgenomen dat wij een texelaar willen fokken die minder 

gevoelig is voor worminfecties. Om de genotypering kosteloos te kunnen aanbieden voor onze leden 

wordt van het TSNH een bijdrage gevraagd van € 1250,-  Het bestuur heeft hier onlangs unaniem 

mee ingestemd. Het NTS zal hieraan een naar ledental evenredige bijdrage leveren van   € 5000,-  

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 het scrapie genotype opnieuw bepaald.         

                                                               

 

Wegen van uw lammeren                           
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Het bestuur  wil nogmaals onderstrepen het van 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 willen 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 is eenvoudig te doen met een elektronische 

bagageweegschaal of een unster . 

Exporteisen versoepeld  

 

 

Onlangs zijn door de nVWA een aantal eisen voor de export van fokschapen gewijzigd. 

 Zo dienen ooien en rammen  30 dagen voorafgaand aan de export op het bedrijf van 
herkomst te zijn verbleven. ( voorheen was dit voor rammen 60 dagen ) 

 Een dierenartsverklaring hoeft niet meer aanwezig te zijn bij de export; 

 De dieren hoeven niet de status zwoegervrij te bezitten ( Dit kan uiteraard wel door de koper 
worden geëist, als zijn fokkerij die status bezit ) 

 Niet voor alle landen is een ARR/ARR  scrapie genotype meer vereist; 

 Op de website van nvwa.nl  kunt u alle eisen terug vinden. 
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Ledenmutaties 2021 

 

Nieuw lid :  

Stichting Crosshill,    Heemskerk        

      

     Afmeldingen leden : 

G.Molhoek,  Uithoorn 

F.Smit,  Wognum 

Vof Oomes-Rinkel, De Weere 

 

Donateur nieuw : 

Vof Oomes-Rinkel, De Weere 

     Afmeldingen donateurs : 

     F.Groot,  Sint Maarten 

     Gebr. Kok,  Westwoud 

     H.J.Rigter,  Blaricum 

     R.P.Ran,  De Cocksdorp 

     Veeger-Lindehoeve, Den Hoorn 

 

 

 

Per 1 januari 2022 telt onze vereniging  56  leden en  35 donateurs. 

 
Uw secretaris  Wout Rodenburg 


