
              

December 2022 

Beste NTS-leden en overige geïnteresseerden.                                                                                                                         

Hierbij een nieuwsbrief vanuit het HB     

Nationale keuring 2023 

Wat betreft 2022 kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde en goed georganiseerde keuring. 

Door corona is de nationale in 2021 niet doorgegaan en verschoven naar 2022 met als gevolg dat 

de Nationale in hetzelfde jaar als de Dag van het Schaap plaats vond. Dat is geen optimale 

verdeling onder andere vanwege sponsoring.  Het streven is erop gericht dat de nationale in de 

oneven jaren wordt gehouden en de DvhS in de even jaren. Het financiële tekort van dit jaar is 

grotendeels hieraan toe te schrijven. Het tekort zal door de 3 stamboeken worden vereffend. 

Daarom hebben de 3 besturen, TsNH, SBT en NTS besloten om in 2023 weer een nationale keuring 

te houden en wel op zaterdag 26 augustus. 

De huidige organisatiecommissie zal ook in 2023 de organisatie ter hand nemen, maar met 

toevoeging van een aantal personen (Mathee Kamp voor sponsoring en Henk Visser als 

toekomstig vervanger van een vertrekkend commissielid) Voor het maken van het 

programmaboekje zal een opvolger gezocht worden voor Filippus Hoekstra. 

Na deze keuring zal een uitvoerige evaluatie plaats vinden met als doel om een financieel gezonde 

balans op te kunnen maken voor de toekomst.  

FTC 

De samenstelling van de Foktechnische Commissie (FTC) zal in 2023 wijzigen. De termijn van Henk 

Schuldink is verstreken en in zijn plaats is Alex van de Linde benoemd.  Ook vanaf deze plaats 

wordt Henk bedankt voor zijn jarenlange inzet in de FTC en wensen we Alex een goede tijd in de 

FTC toe. 

Afdeling Gelderland 

Het gehele bestuur van de afdeling Gelderland is in 2021 opgestapt waardoor er momenteel geen 

afvaardiging in het HB is en afgelopen jaren ook geen stem kon worden uitgebracht op de ALV-

voorstellen. De 3 districten zijn wel actief gebleven. 

Vanuit de 3 districten is een verzoek binnen gekomen om de organisatie van de afdeling 

Gelderland te herzien. 

Het HB heeft hier positief op gereageerd en zal de overige afdelingen de herziene organisatievorm 

ter bespreking voorleggen zodat op de ALV van 13 mei 2023 hierover gestemd kan worden. 



 

Meten van dieren bij inspectie 

Op dit moment worden niet alle dieren tijdens de inspectie gemeten omdat daar geen behoefte 

aan is. (Uitgezonderd rammen en A-ooien). Het meten gebeurt nu bij ca 60% van de dieren. 

Op een afdelingsvergadering kwam het verzoek om m.i.v. inspectie seizoen 2023/2024 alle dieren 

te meten. 

Bij aanmelding van de inspectie 2023/2024 kan dat aangegeven worden. Aan de schapenhouders 

met meer dan 25 inspecties zal dan verzocht worden om ondersteuning bij het opstellen van de 

dieren op een harde ondergrond  en een schrijver om de resultaten vast te leggen. Op deze wijze 

is het  waarschijnlijk mogelijk om het extra werk budgettair neutraal te kunnen uitvoeren. 

De afdeling inspectie van NSFO zal dit nog nader bezien. 

Vergaderdata 2023 

Voor DV 2023 zijn de navolgende HB vergaderingen gepland : 6 februari, 24 april, 11 september. 

en 11 december. 

De ALV staat gepland op zaterdag 13 mei 2023. 

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 in te brengen 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 ! 

Hebt u nog niet mee gedaan? Begin dan straks bij de geboorte de lammeren te wegen. 

Tot slot  
 
Tot slot willen we u een gezegend kerstfeest, goede jaarwisseling, een fijn 2023 toewensen!  
Vriendelijke groet,   
Het Hoofdbestuur.  
 

 


