
                    

Februari 2023 

Beste NTS-leden en overige geïnteresseerden.                                                                                                                         

Hierbij een nieuwsbrief vanuit het HB                                                                                                                          

MEEDOEN MET FOKKEN OP WORMRESISTENTIE 

Ook in 2023 is een subsidie beschikbaar voor de speeksel IgA testen. Hoe meer er van het eiwitje 

Immunoglobuline A in het speeksel zit, des te meer weerstand de ooi tegen worminfecties heeft.   

De speeksel IgA waarde vormt de input voor de fokwaarde wormresistentie.                                                

Speekselmonsters kunnen genomen worden tussen de 2 en 8 weken na het aflammeren 

Ook ooien na het aflammeren laten bemonsteren? Meld je aan via kantoor@nsfo.nl 

Nationale keuring  

De nationale keuring van SBT, TsNH en NTS vindt plaats op zaterdag 26 augustus 2023 te Wenum-Wiesel. 

De ingestelde commissie van de 3 verenigingen is inmiddels met de voorbereidingen gestart. 

NB: in de nieuwsbrief van dec. 2022 stond een andere  datum vermeld, maar door het niet beschikbaar zijn 

van de Oranjehal is gekozen voor 26 augustus 2023. 

Algemene Ledenvergadering NTS 

De algemene Ledenvergadering van het NTS wordt dit jaar gehouden op zaterdag 27 mei 2023 (en dus niet 

op 13 mei zoals eerder is vermeld) 

Naast jaarrekening 2022 en begroting 2024 zal de herverkiezing van de voorzitter aan de orde komen. Ook 

de herziene indeling van de Afdeling Gelderland komt ter sprake. Tevens zullen we worden bijgepraat over 

allerlei actualiteiten in de schapenhouderij. Als sprekers zijn uitgenodigd Saskia Duives-Cahuzak, voorzitter 

van de LTO-vakgroep Schapenhouderij en Reinard Everts, directeur van NSFO. 

De volledige agenda en verdere informatie zal onder meer op de website worden geplaatst. 

Inkijkfunctie diergegevens. 

Om uw afnemers van schapen volledig te informeren en transparant te zijn moet u de inkijkfunctie op ja 

hebben staan. Via dashboard=> profiel=>bedrijfsgegevens,=>stallijst openbaar=>ja 

 Gewichten vastleggen van lammeren. 

De aflammertijd  is voor sommigen al begonnen en voor anderen spoedig aanstaande. Een mooi moment 

om de geboortegewichten van de lammeren vast te leggen. Doe dat ook op het moment dat de dieren 8 en 

20 weken oud zijn.  Die gegevens zijn belangrijk voor het berekenen van fokwaarden.  

Het inbrengen van de gegevens in de data van NSFO is heel gemakkelijk te realiseren. 
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Meten is weten is ook hier van toepassing. 

We hebben een fantastische Texelaar met uitstekende vleeskwaliteiten en groei. Om deze kwaliteiten nog 

beter en met feiten te kunnen etaleren 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 de geboortegewichten van de lammeren vast te leggen. 

Dit inbrengen van de geboortegewichten is ook van belang voor het project#blijlam. Een van de doelen van 

het project is om groeicurves voor lammeren te kunnen schatten. Deze kunnen gebruikt worden om 

schapenhouders snel te kunnen attenderen op afwijkingen. Afwijkingen kunnen bijvoorbeeld een indicatie 

zijn voor en worminfectie.  

Vermelding gegevens in Catalogussen. 

In het HB werd opgemerkt dat de volledigheid van de gegevensvermelding in de diverse catalogussen van 

de keuringen veel te wensen overlaat.  Zowel de inzenders als de organisaties van de fokdagen wordt 

verzocht om hun verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor volledigheid van de gevraagde 

gegevens.  

 

Vraag & aanbod 

Op de website www.texelsheep.nl staat een menu (vraag&aanbod) hier kunt u als lid gratis 

adverteren.  Onderaan de pagina staat een invul formulier.  Na goedkeuring door de website 

beheerder wordt deze vervolgens geplaatst.  Is de advertentie overbodig geworden mail dan  

naar info@texelsheep.nl  dan wordt uw advertentie verwijderd. De advertentie zal automatisch na 

twee maanden verwijderd worden.  

 

 

 

Tenslotte 

 
Het HB wenst u een goed aflammerseizoen toe met voldoende en gezonde lammeren. 
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