
                    

Maart  2022 

Beste NTS-leden en overige geïnteresseerden.                                                                                                                         

Hierbij een nieuwsbrief vanuit het HB     

                                                                                                                      

Algemene leden vergadering 21 mei 2022 

De ALV wordt gehouden op 21 mei 2022 op Landgoed Het Rheins van de fam. Mol te Enter. 

Naast de te behandelen agendapunten in de ochtend zal in de namiddag de gelegenheid geboden 

worden om de schapen op dit bedrijf te bekijken. 

De agenda en andere bijzonderheden krijgen de leden ruim voor de vergaderdatum via een mail 

van de afdelingssecretaris toegezonden. 

 

Dag van het Schaap 11 juni 2022  

Na twee jaar afwezigheid door de Covid-19 pandemie zal deze dag dit jaar weer georganiseerd 

worden. NTS en TSNH zullen op deze dag aanwezig zijn met het volgende thema: 

Duurzame Texelaar en Texelaar uitgelicht in zijn bijzondere fokwaardes. 

De rassen presentatie zal bestaan uit bijzondere fok ooien. In samenwerking met NSFO en op hun 

paviljoen zal er een defilé aan bijzondere rammen worden gepresenteerd. Exterieur, hoge 

vruchtbaarheid index, hoge wormresistentie en hoge fokwaarde 20 weken gewicht. Gedurende de 

dag worden deze dieren aan u gepresenteerd, komt u ook om uw mede fokkers te ondersteunen 

en een gezellige dag te hebben. Zodra er meer bekend is wordt u nader geïnformeerd.  

 

Nationale keuring NTS/TsNH/SBT op 27 aug. 2022 te Wenum –Wiesel 

Toen in 2021 de “nationale” noodgedwongen, vanwege covid, moest worden geannuleerd, heeft 

de organisatiecommissie  direct al een datum in 2022 gepland en wel op 27 augustus. De 

voorbereidingen zullen binnenkort starten en we rekenen wederom op veel publiek en deelname.. 

 

 

 



Wolven problematiek 

Al eerder hebben we meegedeeld dat we als NTS contact onderhouden met de 

belangenorganisatie LTO over de wolvenproblematiek. We doen dat om versnippering van 

belangen te voorkomen en de krachten te bundelen. 

Op de HB vergadering in februari jl. heeft Saskia Duives-Cahuzak, voorzitter LTO vakgroep 

Schapenhouderij, ons bijgepraat. 

Saskia deelde mee dat veel van haar tijd bij LTO wordt  opgeslokt door de wolvenproblematiek.    
In Europa zijn ca 20.000 wolven en in Nederland ca. 20 stuks. 
Nederland is echter te klein om wolven te huisvesten. Er zijn zorgen over de veiligheid van mens 
en dier in het buitengebied. 
Ze roept op om schade altijd te melden. Het is geen LNV aangelegenheid maar berust bij de 
provincies. De ingestelde wolvencommissie in Gelderland o.l.v. Van Geel heeft goed werk 
geleverd. Andere provincies gaan dat werk soms overdoen. 
LTO zet zich in om niet alleen de directe schade vergoed te krijgen, maar ook de indirecte 
vervolgschade en preventieve schade. Ook zal de noodzakelijke arbeid vergoed moeten worden. 
Vanuit de EU zal de status van de wolf nader bezien moeten worden om het beheersbaar te 
houden. Inzetten om de publieke opinie te bewerken en wanneer dat niet landelijk lukt dan 
plaatselijk doen. Het hek in Friesland wordt als positieve actie gezien. 
LTO heeft een wolven alert. Als lid van deze organisatie kun je daarvoor aanmelden. 

 

Indien er sprake is van (vermoedelijke) schade door een wolf aan landbouwhuisdieren dient u dit 
zo spoedig mogelijk te melden. Dit kan bij BIJ12 op nummer 085-4862222 of bij 
het Wolvenmeldpunt van Wolven in Nederland. 

Aan de hand van de melding en toe te sturen foto’s wordt eerst bepaald of er nader 
sporenonderzoek, sectie van het kadaver en DNA-afname (moet binnen 24 uur na het contact) 
noodzakelijk is. 

 

http://www.wolveninnederland.nl/

