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Nieuwsbrief 
Afdeling Noord-Oost 

 
 
 
Beste leden, 
 
Graag attendeer ik u op de volgende onderwerpen.  
 
Dag van het Schaap. 
Op zaterdag 11 juni wordt er weer een Dag van Schaap georganiseerd. Vanuit het NTS en het TSNH 
wordt gezamenlijk de Texelaar gepromoot.  
 

Keurram. 
Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering van het NTS is het voorstel om keurrammen op basis 
van systeemdata  te selecteren met algemene stemmen aangenomen. Hieraan gekoppeld zit een 
evaluatieperiode van 3 jaar. Met dit voorstel vervalt de mogelijkheid om een ram op te geven voor een 
keurramkeuring.  
 

Premiekeuring 2022 
Heeft u een ram waarvan u denkt dat deze in aanmerking kan komen voor het predicaat premieram en 
zou u graag willen dat de commissie bij u langskomt om dit te beoordelen, dan kunt u dit voor 1 juli 
2022 aan het secretariaat van de afdeling Noord-Oost doorgeven. Voor contactgegevens: zie onderaan 
de brief. Nb. De kosten voor een premieramkeuring bedragen 50 euro per ram, waarbij het maximaal 
aantal te bezoeken bedrijven per ram is gesteld op 3. 
 
De premieramkeuring wordt onder voorbehoud gehouden op maandag 8 augustus. Als eventuele 
uitloopdag  is vrijdag 12 augustus gekozen. 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. 

 
Fokdagen. 
Waar staat u met uw fokkerij? Een uitgelezen mogelijkheid om hier achter te komen is door met uw 
dieren een fokdag te bezoeken. Maar ook zonder dieren zien we u graag. Wij attenderen u graag op de 
volgende fokdagen georganiseerd onder de vlag van het NTS: 
 

1. Luttenberg, 23 juli; 
2. Nationale Apeldoorn, 27 augustus; 
3. Buitenpost, 3 september.  

 

Secretariaat: 
 
O. Uineken 
Werdmuller von Elggstraat 4 
7491 CH Delden 
Tel.: 06-41467564 

Uinekenolaf@gmail.com 
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Het is noodzakelijk om een Q-koorts enting  te geven aan de schapen die worden aangevoerd op de 
keuring. De eerste keer dient minimaal 6 weken plaats te vinden voorafgaand aan de fokdag en de 
tweede enting minimaal 3 weken. Schapen die vorig jaar ook al geënt zijn hoeven nog maar één keer 
geënt te worden, maar bespreek dit punt goed met uw dierenarts. U bent zelf verantwoordelijk voor een 
correcte registratie van deze entingen bij de instanties.  
 
Wanneer u dieren opgeeft voor een keuring dan worden deze dieren meestal door de fokdag-organisatie 
aan- en afgevoerd. Houdt u hier rekening mee en neem de I&R regels in acht. Dit voorkomt een hoop 
administratieve last bij de organisatie.  
 
Voor de organisatie van de diverse keuringen wordt nog gezocht naar vrijwilligers, bijvoorbeeld voor het 
opbouwen van hokken, maar vooral ook voor het weer opruimen achteraf. U doet de organisatie hier 
een groot plezier mee. En bedenk dat dit soort evenementen niet zonder uw hulp kunnen blijven worden 
georganiseerd!  
 
Bestuurssamenstelling. 
Er heeft zicht een mutatie voorgedaan in de bestuurssamenstelling. Fons Pierik is afgetreden en Martijn 
Berendsen is toegetreden. Riemer van der Molen is herkozen voor een nieuwe periode. 
 
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. 
 
Olaf Uineken 
Werdmuller von Elggstraat 4 
7491 CH Delden 
uinekenolaf@gmail.com 
06 41467564 
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