
                    

 

Oktober 2022 

Beste NTS-leden en overige geïnteresseerden.                                                                                                                         

Hierbij een nieuwsbrief vanuit het HB     

 

Eind september had het HB een fysieke bijeenkomst. Sinds corona vergadert het HB doorgaans 

digitaal, maar vanwege de aanwezigheid van adviseur Albert Visscher is gekozen voor een 

bijeenkomst in Nijkerk. 

 

Afscheid Albert Visscher. 

Vanwege gezondheidsredenen had Albert al eerder zijn functie als adviseur beëindigd, maar door 

de digitale vergaderingen was er nog geen mogelijkheid geweest om persoonlijk afscheid te 

nemen. Tijdens de HB vergadering is Albert officieel uitgezwaaid. Sinds 1985 is hij bij het NTS 

betrokken geweest als adviseur van het HB en de FTC. De omvorming naar een ruimere Texelaar, 

de invoering van de diverse fokwaarden, het binnen halen van het booroola gen zijn allemaal 

ontwikkelingen die Albert van dichtbij heeft 

meegemaakt en gestimuleerd. Deze summiere 

opsomming is geen adequate weergave van het werk 

wat Albert voor het NTS heeft gedaan. Hij deed het met 

een grote betrokkenheid. De voorzitter van het NTS 

Johan de Beer bedankte Albert voor zijn inzet en trouwe 

opkomst bij de vergaderingen en zijn brede inzet voor 

het NTS. Als blijk van waardering kreeg Albert een 

enveloppe met inhoud en een boeket overhandigd.                           

Albert sprak zijn dank uit voor de prettige samenwerking 

en het genoten vertrouwen. Albert  benadrukte nog 

eens dat de Texelaar mondiaal gezien een bijzondere positie inneemt vanwege de  gunstige vlees-

vetverhouding. Als HB zijn we ons bewust dat we in de persoon van Albert en met de komst van 

Jan ten Napel  als zijn opvolger als adviseur  kwalitatief  zeer bekwame schapendeskundige in ons 

midden mogen/mochten hebben. 

In hoofdlijnen werd teruggeblikt op de Algemene Ledenvergadering ,de Dag van het Schaap en de 

Nationale keuring: 

 



 

Algemene Ledenvergadering NTS 

De ALV had een grotere opkomst dan we de laatste jaren gewend waren. Naast het vergader 

gedeelte was er  ‘s middags de mogelijkheid om schapen te bekijken op een tweetal bedrijven 

dichtbij de vergaderlocatie. Dat is in de smaak gevallen. 

De vergadering is goed verlopen. 

Dag van het Schaap 

Met een weliswaar beperkte inzending van 2 ooien en 9 rammen is het  toch gelukt om de goede 

reputatie van onze Texelaar voor het voetlicht te brengen. Daarbij is gekozen voor duurzaamheid, 

een exterieur van minimaal 88 punten voor algemeen voorkomen, hoge fokwaarden voor totaal 

geboren lammeren, groei en wormweerstand. 

Voor de bespreking van de rammen, de uitleg van de diverse projecten was veel belangstelling. 

Voor Reinard Everts, Marjo van Bergen en Johan Knaap is een compliment op zijn plaats. Tenslotte 

dank aan Gorrit Haintje Kuipers voor de organisatie van de NTS afvaardiging op de Dag van het 

Schaap. 

 

 

Nationale keuring 

De organisatiecommissie gaat binnenkort evalueren. De uitkomst daarvan zullen door de 3   

verenigingen worden besproken. Het HB vind dat de nationale een positieve uistraling had. Ook de 

reportage in Het Schaap getuigt daarvan. 

Volgende HB vergadering 

Volgende HB vergadering zal op 12 december plaats vinden en zal weer digitaal gehouden worden 

om tijd en kosten te besparen. 

Leden kunnen vooraf eventuele onderwerpen aandragen ter bespreking.                                                                                                       


