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Van de redactie
En voorbij is het alweer, dit schapensei-
zoen. Het begon zo mooi, al vroeg in het
voorjaar. Vol spanning zaten we te wachten
op de lammeren: zou het allemaal goed ver-
lopen, hoeveel ooien en vooral hoe weinig
rammen en welke kleuren zouden we te
zien krijgen?
Plichtsgetrouw handelden we de hele
gebeurtenis administratief af met het invul-
len van alle papieren en vooral met de
goede nummertjes.
Maar dan volgen enkele maanden van
genieten van het jonge grut, dat huppelend
en dollend door de wei gaat en dat je week
na week groter ziet groeien. Kon het maar
zo blijven!
Dan nadert september en wordt het oordeel
geveld over al die leuke lammetjes van
enkele jaren geleden: ze moeten aantreden
voor het keurend oog van de meesters. Te
hard gegroeid of je gebit niet goed verzorgd
– je kunt het schudden. Alleen zij, die maat
hebben weten te houden en er bekoorlijk

uitzien, krijgen een boterbriefje mee naar
huis.
Inmiddels hebben vele knappe rammen
voor het nieuwe seizoen een harem toege-
wezen gekregen. Het was even aanpoten,
maar nu is het lange wachten opnieuw
begonnen.
In Engeland heeft een verveelde kudde een
voorraadje wied ter waarde van £6000,- sol-
daat weten te maken - het enige waar-
neembare effect was dat ze uitgelaten rond-
sprongen in de wei. Ja, je bent jong en je
zoekt wat afleiding tijdens het lange winter-
seizoen.
Dus fokkers, houdt Uw hennepplantage
goed in de gaten en zorg dat de kudde zich
niet teveel verveeld. Af en toe een frisse wei
of een bakje lekkere brokjes geven en lees
ze regelmatig voor uit het Bulletin.

Reinie Koch
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Bureau Haverslag
Tot op heden zijn er 1011 geboortemeldingen van lammeren binnengekomen, iets meer dan vorig
jaar. Het toegenomen aantal nieuwe leden speelt hierbij wellicht ook een rol.

Wilt u op tijd (d.w.z. binnen een half jaar na de geboorte van het lam) zorgen voor aanvraag identi-
teitskaarten lammeren 2014. Aan de hand van het bestelformulier en de betaling worden de identi-
teitskaarten verstrekt.

De mutaties van verkoop, overlijden en geboortes dient u binnen 3 à 4 dagen aan ons kantoor door
te geven zodat wij dit zo snel mogelijk kunnen afwerken naar DR (Dienst Regelingen).

De betreffende formulieren kunt u aanvragen door een email aan ons te sturen of door ze te downlo-
aden van de site.

Indien er vragen zijn kunt u ons het beste bereiken op maandag-, dinsdag of woensdagmorgen van
9.00 uur tot 12.00 uur.  Tevens zijn we 2 avonden te bereiken: de maandag- en woensdagavond van
19.00 uur tot 21.00 uur. Tel. 0570 – 56 32 86.
Uiteraard zijn wij ook per e-mail : klein.akker@planet.nl  of per fax 0570- 564848  bereikbaar.



Foto van het kwartaal
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Helaas dartelen de lammeren niet meer in
de wei. Het zijn inmiddels serieuze schapen
geworden, die met de kudde mee naar het
afdak rennen als er weer een buitje de wei
komt teisteren om even later weer rustig
verder te grazen waar ze gebleven waren.
De lammeren zijn gescheiden van hun moe-
der, de rammen van de ooien en inmiddels
worden de nieuwe kuddes weer samenge-
steld. Het nieuwe dekseizoen gaat alweer
beginnen.

Een wel heel originele manier om aan te kondigen dat de veestapel is uitgebreid stuurde Hans Boersma
uit Alkmaar van de Stal Stealight ons toe. 
Blijkbaar leeft ook in de schapenwereld het misverstand dat de lammetjes zomaar opeens door de ooi-
evaar langs gebracht worden. Enige voorlichting geven aan de ooien in het komende dekseizoen is hier
wel op zijn plaats, lijkt me.

Niet ingestuurd door onze lezers, maar wel het plaatje van het kwartaal: Bertus Pape met dochter en
hun twee door het publiek verkozen mooiste dieren van de bespreekdag in Didam. 
Als experiment, om het publiek meer te betrekken bij de keuring, werd aan het begin van de dag een
formulier uitgereikt, waarop de bezoekers naar hun inzien de mooiste ram en ooi in konden vullen. 
Aan het eind van de dag werden de stemmen geteld en daar kwamen Kim en Luxor van Haderks Hoeve
als “Mooiste ooi en mooiste ram van de dag” uit, een compliment van de bezoekers!



Concours National du Mouton d’Ouessant
Dit jaar is de 26ste  Concours National du
Mouton d’Ouessant gehouden als onder-
deel van een vrij groot feest, dat iedere jaar
gevierd word in het kader van de oude loka-
le veehouderij  uit de regio Pays de la Loire,
Bretagne  en Normandie (Fête de la Vache
nantaise et des races locales).

Nadat ik Martina Henke van de IGOU
(Duitse fokkersvereniging) opgepikt heb in
het Belgische Scheldewindeke bij Oues-
santfokker Johan Lateur, ging het verder
richting Bretagne. Weer helemaal bijgepraat
kwamen wij 6 uur later in Heric aan, waar
ons hotel was. De volgende ochtend reden
wij met stralend weer naar de keuring in Le
Dresny.
Het feestterrein was erg groot maar wij von-
den snel genoeg de Ouessantschapen.

De deelnemers
Er waren ca. 130 schapen voor de keuring
aangemeld. Wit en zwart, maar ook een
handvol grisekleurige en bruine Ouessant-
schapen. 

Deelnemers waren dit jaar:
Parc Naturel Régional d'Armorique, zwart /
wit
Monique Brillet-Abbé, zwart
Emilie Landerneau, zwart / wit
Michel Potier, zwart / wit

Thomas Szabo, zwart / wit / grise / bruin
Denis Durand, wit
Claude Billès, zwart 
Christopher Ballentyne, zwart
Renée Hemming, zwart / wit
Francois Persyn, wit
Dominique Leplant, zwart / wit / grise

Diane Falck, zwart / wit / bruin
Patrice Royer, zwart / wit / bruin
Hervé Vaillant, zwart / wit / grise
Paul Leduc, zwart / wit 
Écomusée du pays de Rennes, zwart
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En dan de keuring
De keuring van de GEMO was een heel
klein onderdeel rond dit “Boerenfeest” . Om
ons heen stonden prachtige koeien, geiten,
andere schapenrassen en ook kippen.
Ik vond de onderbrenging van de schapen
wat mager! De hekken waren wat gammel
en de ruimte voor de schapen was krap.
Verder stond de helft van de schapen in de
volle zon.

De ring waar de schapen werden tentoon-
gesteld moest helaas gedeeld worden met
de geiten. En alleen in de ochtend was er
een afrastering voor de keuring beschikbaar
- in de middag had iedereen zijn schapen
zelf aan een touw vast. Ook was er in begin
geen microfoon zodat je slecht kon volgen
wat er werd besproken. Toch wil ik proberen
samen te vatten wie de schoonste schapen
had die dag.
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De keurmeesters waren: Laurent Wynant uit
België, Gilles Tronson en Christian Coutant
uit Frankrijk. Verder aanwezig was de nieu-
we voorzitter van de GEMO, mevrouw
Monique Brillet-Abbé, de voorzitter van de
IGOU Armin Bergman en van de BOV waren
Johan Lateur en Laurent Wynant.
De zwarte schapen en ook de witte dieren
van Paul Leduc behaalden in bijna iedere
categorie de eerste, tweede of derde plaats.
Hij had ook de mooiste zwarte ram op deze
keuring. En deze Paul Leduc werd ook nog
eens de beste fokker van het jaar 2014.
Claude Billès had ook een mooi exemplaar
ram en die werd champion de champion
2014. Dat houdt in dat deze ram verleden
jaar de prix d' honneur had gekregen en nu

tegen de prix d' honneur van dit jaar moest
aantreden. Degene die dan wint is de
champion de champion. 
Verder waren er prachtige ooitjes te bezich-
tigen en een hele mooie bruine ram. Wat mij
vooral opviel was dat alle dieren een wat
bredere staart hadden dan de Nederlandse
Ouessantschapen.

Ik had jammer genoeg geen catalogus ter
beschikking om aantekeningen te maken.
Men heeft mij beloofd om die per mail toe te
zenden maar tot op heden niets ontvangen.
Voor meer uitslagen voor één-, twee- en
driejarige ooien en rammen verwijs ik naar
de Duitse website voor Ouessantschapen.
Armin Bergman had een catalogus en was
continu in de ring aanwezig om te schrijven
en foto’s te maken en hij brengt zeker ver-
slag uit.
Tenslotte bij de uitreiking van de prijzen
kreeg ik tot mijn verassing ook een herinne-
ringsplaatje van de GEMO 2014 uit handen
van Monique Brillet-Abbé, die bedankte dat
ook iemand van de Nederlandse fokkers-
vereniging aanwezig was.
Verder was het weer een belevenis om al
die Franse, Belgische en Duitse fokkers
terug te zien en gezellig te discussiëren over
“onze schaapjes “.

Marion Striepe.
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We hebben regelmatig mooie zwarte
Ouessantschapen te koop of te huur 

Bezoek ook eens onze website: demoespot.nl 
voor de actuele stallijst en veel leuke foto’s.

Ad Verbunt & Roelien Elgersma
Dijk 27, 6641 LA Beuningen 

tel: 024 675 0199 e-mail: stal@demoespot.nl

J.H. SLAGHUIS,
Slenkweg 2a, 6684 DK Ressen
tel. 0481-461386
E mail: j.h.slaghuis@hetnet.nl 

Rexna Charles C31   1610523-321

“REXNA”
Zwarte en witte Ouessant schapen

gecertificeerd zwoegervrij en
scrapie-resistent
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In juli ging de pen van Overijssel naar Zeeland,
naar Maja de Wolf van de stal “Het
Wolvennest” in Oost-Souburg.

Van Bertus Pape kreeg ik de pen door en ik
vertel graag over mijn hobby!
Ik ben Maja de Wolf, ben gepensioneerd en
woon in Zeeland tussen Middelburg en
Vlissingen samen met mijn echtgenoot en een
hele veestapel: honden, katten, kippen, dui-
ven, eenden, schapen, paarden en ganzen.
We wonen in een Zeeuws boerderijtje midden
in het dorp, wel met 2000 vierkante meter tuin.
Dat was in het begin genoeg voor enkele
schaapjes, maar zoals het vaak gaat met een
hobby - die liep ietsjes uit de hand! 

Een moeizame start
Mijn eerste kennismaking met Ouessantjes
was een kleine 20 jaar geleden op een ten-
toonstelling in Goes van Tuin en Vee. Er waren
er twee aanwezig en ik vond ze gelijk gewel-
dig! Ze waren van Jan van Erp (in schapenland
een bekende figuur, die ongelooflijk veel ras-
sen verzameld heeft (red.)), ik kwam in
gesprek met hem en zo ging het balletje rollen.
Aanvankelijk wilde ik eerst wachten tot mijn
twee gecastreerde bokken er niet meer waren,
maar gelukkig heb ik dat niet gedaan want ze
zijn 21 en 22 jaar geworden! Maar zoals ook
Bertus in zijn stuk beschreef was het nog niet
zo simpel om aan dieren te komen, zeker hier
in Zeeland niet. Ik kreeg van Jan van Erp de
naam van een fokker door uit Middelburg,
waarmee ik leuk contact heb gehad en op een

dag een ooi en ram van heb gekocht. Nu weet
ik dat deze aankoop geen goede start is
geweest. Zelf verkoop ik nooit een ram en ooi
aan mensen die nog niets hebben, maar op
zijn minst twee ooien. Afijn, al doende leert
men!
Mijn start was niet geweldig: het eerste jaar
bleef de ooi gust. Van de verkoper kreeg ik
een nieuwe ooi; de andere wilde hij niet terug,
dus had ik twee ooien en een ram. En dat liep
niet goed af: de ram heeft beide ooien gedood
- volledig kapot gestoten zonder dat we ook
maar iets gemerkt hebben. Ik heb ze laten
onderzoeken en het sectierapport loog er niet
om.
Er was wel de dag voor dat dramatische
gebeuren een lam geboren: het begin van mijn
kudde. Antoinetje, inmiddels 16,5 jaar, was
mijn eerste flessenlam en ze groeide op met
de Jack Russell, die ook net geboren was. Ze
hadden beiden hetzelfde springgedrag met
vier poten van de grond (dat kennen we alle-
maal wel van onze lammeren!). 

Rammen
Er moest het jaar daarop natuurlijk weer een
nieuwe ram komen en ik kreeg een tip om
eens bij Kax in Zeeuws Vlaanderen te gaan kij-
ken. De man woonde geweldig mooi in de
heuvels van België. Gelukkig kon ik een ram
leasen, want ik was even genezen van ram-
men in de wei! Hij wilde wel dat ik zwoegervrij
was, dus moest alles getest worden, ook de
bokken. En ja hoor, alles was oké! Het was
een prachtige ram, regelrecht uit Frankrijk.
Maar het kreeg nog een staartje, want de Belg
was niet zo precies met het stamboek terwijl
dat wel beloofd was. Wies en Wim Haverslag
hebben me goed geholpen en de ram alsnog
ingeschreven.

De pen geef ik door aan…………….
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Zo is de kudde ontstaan en nu heb ik 19 ooien
en 5 rammen, twee voor de fok en enkele om
te leasen.  
Ik was eigenlijk al snel per toeval in het bezit
van een zelf gefokte dubbel ARR ram (wat
toentertijd sterk speelde i.v.m. de scrapiebe-
strijding) en heb ook tot vorig jaar een zwoe-
gervrije status gehad. Die heb ik nu opgege-
ven: ik kom niet op tentoonstellingen of keu-
ringen, aangezien ik voor alle activiteiten te
ver weg woon. En ben daar ook niet mee
bezig.
Waar ik wel voor zorg is altijd heel goede ram-
men aan te schaffen, de laatste jaren van
Henk Slaghuis. En omdat ik geen lammeren
meer aanhoud kan ik de rammen lang gebrui-
ken.
Mijn eerste schapen waren naar de huidige
maatstaven iets te groot maar met een goede
ram moet ik zeggen dat de resultaten bevredi-
gend zijn met soms enkele positieve uitschie-
ters. Het verkopen is nooit een probleem: de
ooitjes zijn meestal al besteld. In de loop der
jaren heb ik naar  België en Frankrijk verkocht,
maar dat is nu verleden tijd - ze blijven nu
meestal in de omgeving. Ik heb het voordeel
dat er weinig tot geen concurrentie in de buurt
is. 
Voor het eerst heb ik enkele rammen regel-
recht aan de slager verkocht, via het slacht-
huis natuurlijk. Hoe korter de lijn hoe beter uit
dierenwelzijnoogpunt. 
De oudere schapen (de 6 oudste zijn samen
87 jaar) gaan per 1 november apart en de ram-
men gaan bij de ooien die gedekt worden.
Meestal laat ik 12 ooien dekken. Ik heb het
voordeel dat we ruimte hebben: onze wei is 5
minuten op de fiets van huis en 1,6 hectare
groot. Daar lopen ze samen met de pony's en
ganzen met een stal en een paddock waar ze
de hele dag in kunnen. 

Tweelingen
In de loop der jaren heb ik veel tweelingen
gehad, ook dit seizoen weer en ik geloof nu
voor de zevende keer. Zelfs de nu oudste ooi
kreeg enkele jaren geleden nog een tweeling,
die ze keurig zelf opgevoed heeft! Ja en waar
ligt dat aan? Zelf denk ik dat de grond of de
mineralen er iets mee te maken hebben,
anders kan ik het niet bedenken, want het zijn
nooit dezelfde ooien of rammen die tweelin-
gen geven. 

Een jaar of vier geleden had een ooi gelam-
merd en 9 dagen later beviel hetzelfde schaap
van nog een lam. De eerste lam was wit en de
tweede zwart - van twee verschillende ram-
men dus. Ik ben er wel een beetje om uitgela-
chen, want bijna niemand geloofde het. Maar
ik stond er naast - niet zo moeilijk dus!
Gelukkig had ik een jonge veearts (een Belg)
die gelijk zei dat hij het in zijn opleiding
geleerd had. Het komt niet veel voor maar het
kan! 
Er mocht er maar ééntje in het stamboek, dus
ook daar werd het niet helemaal geloofd. Ik
heb er geen punt van gemaakt. Het was een
klein wondertje!

Zoals het er nu uitziet gaat de kudde vanzelf
kleiner worden, want de helft zijn oude scha-
pen. Ik vind het zelf geweldig dat mijn dieren
zo lang leven. De oude, bijna tandeloze dieren
voer ik natuurlijk extra en veelal uit de hand,
zodat ik zeker weet dat  het binnen  komt. De
hele kudde is familie en dat merk je ook aan
de hiërarchie, die er is. Als de dekperiode
voorbij is en alles loopt weer bij elkaar, zijn ze
gewoon blij.
Gelukkig heb ik mijn dochter en haar gezin
ook aangestoken met het schapenvirus, dus
daar lopen sinds kort ook al enkele lammeren
en weer een nieuw lid er bij, denk ik maar!
Genieten doen we nog steeds van ons vee en
we hopen het nog een poosje vol te houden!
Groeten aan allen, 

Maja.

Ad Verbunt van de stal De Moespot uit
Beuningen heeft de pen opgepakt die Maja
neergelegd had. 



Yves staat in de stal naar buiten te turen. De
wind brult, de takken slaan op de schuur en
de wolken storten hun ballast uit over de
wereld. Het regent zo hard dat Yves niets
meer ziet buiten. 
De ooien liggen in het stro en hebben hele-
maal nergens aandacht voor, zelfs niet voor
zo’n knappe ram.
‘s Avonds schrijft hij een briefje naar mij, zijn
baas, en vraagt of we na al die jaren niet eens
een keer iets samen kunnen doen. Als ik het
lees moet ik lang nadenken, maar uiteindelijk
kom ik uit bij Texas in de Verenigde Staten
waar ze uitbundig Halloween vieren.
Als ik het aan Yves vertel is hij meteen enthou-
siast en een week later zijn we onderweg naar
Austin. Oorspronkelijk werd het gevierd
op 31 oktober: “All Hallows
Eve”. Het werd beinvloed
door Westeuropese
oogstfeesten en de
feesten van de
doden, met mogelijk
heidense wortels en
met name de
Keltische “Samhain”
met duidelijk christelijke
invloeden. Men woonde
kostuumpartijen bij, men deed aan
carving pompoenen met erin een jack-o-lan-
taarn, men legde vreugdevuren aan en vertel-
de daar enge verhalen bij, keek naar horror-
films en men probeerde iemand een poets te
bakken.
In Austin logeren we bij Courtney en de vol-
gende ochtend staat Yves al te popelen om
eens wat rond te neuzen. Overal in de stad is
men volop bezig met de voorbereidingen: tui-
nen met veel graven waaruit geraamtes ste-
ken, kolossale spinnen, kruisen en natuurlijk
heel veel spoken. Op de voorgevels van de
huizen en zelfs op de daken is men heel lugu-
bere voorstellingen aan het bouwen. Yves
vindt het prachtig als hij in een tuin zijn eigen
graf ontdekt met een eng spook er half uit.
Als de schemering valt gaan overal kinderen
met hun zelfgemaakte pompoenen langs de
huizen en ook Yves, uiteraard als spook ver-

kleed, loopt met zijn eigen pompoen mee.
Onderweg hoor je overal doodskreten en
springen rammelende geraamtes uit de gra-
ven, maar Yves wenst iedereen een Happy
Halloween en krijgt zijn zakken vol met snoep.
Als hij onderweg een lekkere zuring ziet staan,
eet hij die gauw op – lekkerder dan al dat
snoep.  De mensen vinden dat raar, maar op
Halloween doet iedereen tenslotte gek. 
Yves heeft een bandje bij zich met schapen-
geluiden en hij laat regelmatig een afschuwe-
lijk geblaat horen. Als de kinderen dat horen,
stoppen ze hun vingers in de oren en rennen
hard weg. De ouders die hen begeleiden vin-
den dat geluid wel gaaf en willen het zelf voor
volgend jaar hebben. Ik geef ze Yves’ email-

adres.
Weer thuisgekomen geeft Yves

zijn zak vol snoep aan
Courtney, die het aan de
buurkinderen uitdeelt.
Voor Yves heeft ze een
grote zak wortelen
gekocht die hij met
smaak opeet.

Als de kinderen naar bed
zijn, komen de volwasse-

nen in hun tuinen bij elkaar en
tussen alle vreselijke geluiden en

spoken die je lastig vallen hebben ze veel pret
en drinken en kletsen ze wat. Het is een leuke
afsluiting van een gezellige dag.
Yves heeft tijdens de pompoenentocht ook
geld en andere spullen, zoals tekenboekjes en
sprookjes-cd’s, gekregen en als hij weer thuis
in Nederland is koopt hij voor zijn ooien en kin-
deren een grote zak biks. Ze tekenen en dan-
sen en luisteren naar de sprookjes met de
enge geluiden van Halloween. De koeien in de
wei naast hen komen klagen vanwege
geluidsoverlast, maar daar trekken ze zich
niets van aan. De ezels vinden het wel leuk en
ia-en dat het een lust is.
Lekker veilig tegen elkaar aangeschurkt vallen
ze in slaap en dromen dat ze volgend jaar alle-
maal het feest in Austin kunnen vieren.

Paul Meijer 
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Yves viert Halloween

De droom van een Ouessant



“De Schenkhof”

Voor zwarte, zwoegervrije Ouessants
Raszuiver

Fam. D.M. Waverijn

Nedereindsestraat 8

4041 XG Kesteren

Tel.: (0488) 481791

Schoffel 16, 1648 GG  De Goorn
Telefoon 0229-54 41 00
Telefax 0229-54 40 30

E-mail veno@veno-degoorn.nl
KIJK OP ONZE WEBSITE: WWW.VENOSTAL.NL

De ideale schapen-stalinrichting
Voor al uw dagelijks gebruik van schapen- en lammerenhekwerken

VENO produceert een groot aantal speciale producten:
Opzetruifjes  Voerbanden Doorloopbaden

 Voerhekken  Behandelingssystemen  Schuilhokken

 Lammerenvoerbak  Overwenbok  Kraamhokken

 Hooiruiven  Kantelaars  Melkhekken

Wij leveren maatwerk!

Kijk op onze site voor:
Ingerichte stallen, VENO nieuws, Seizoensartikelen, Drinkbakken etc. etc.

www.venostal.nl

Engelse hooiruif 1,25 mtr

Schuilhok voor schapen en 
kleinvee

Voergoot verhoogd

Dierenverblijf voor klein vee
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September 2014 begon met prachtig nazo-
mer weer en ook de keuring in Didam kon
gehouden worden op een zeer fraaie dag.
Gelukkig waren er andermaal nieuwe inzen-
ders en nieuwe gezichten te verwelkomen.
De verplichte vaccinatie heeft er ook niet
toe geleid dat er onvoldoende dieren aan-
gevoerd zijn.  Bij de bestudering van de
catalogus viel al snel het grote aandeel 3-
jarige, volwassen dieren op. Dan wordt er
vooraf veel gemeten en gewogen en, zo
bleek al snel, dan wordt het passen en
meten met de beschikbare tijd.
Onderstaand het verslag van deze dag.
Even na half negen werd al begonnen met
het meten en wegen van de driejarige die-
ren. Dat waren er deze keer veel. Van de
opgegeven 82 dieren bleken er maar liefst
60(!) drie jaar of ouder te zijn. Werk aan de
winkel voor de keurmeesters Jan den
Hartog, Willy Gooren en ondergetekende.
Snel dus naar de eerste rubriek.

De bruine ooien in rubriek 1 waren van
2012 en dus nog te jong voor de S.
Deze groep kon verhoudingsgewijs vlot
beoordeeld worden. Tweejarigen laten al

veel zien en een rubriek met tweejarigen is
niet zelden een goede. Zo ook deze. Van de
zes bruine ooien kregen vijf een AB of A.
Eén ooi miste kracht in beenwerk en uitstra-
ling om voor een hoge beoordeling in aan-
merking te komen, zij kreeg een B.  
Hilde Rutgers haar twee dieren in deze
rubriek kregen een AB en een A. Een doch-
ter van AB en S ram Buxus kreeg een AB.
Deze brede ooi
was fraai bruin
van kleur, begon
wel iets te ver-
grijzen. 
De A was voor
een heel mooie
dochter van
Pyrus van de
Weeshuisgaard;
een ooi met een
fraaie vacht en
een mooi kort
staartje.                                                

12

Bespreekdag Didam, niet-zwoegervrije dieren,
6 september 2014
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De twee ooien van
Jan Brandts, beide
dochters van
Dexter 17 van de
Bakkershoeve,
kregen ook een AB
en een A. De A-ooi
had meer volume
en prima beenwerk.
De AB-ooi toonde
meer laatrijpheid,
was iets fijner en 
smaller.
Bertus Pape was
met zijn dochter
afgereisd. Zij kon-
den naast de B-ooi
gelukkig ook een
heel fraaie ooi laten
zien: Maxime van
Haderks Hoeve
toonde adel en was
typisch, een fraaie
rasvertegenwoor-
digster.

Oudere zwarte rammen, de meeste van
2011, kwamen aan bod in rubriek 2.
Aalt ten Hoeve was, na afstemming met het
bestuur, met maar liefst 40 dieren naar
Didam afgereisd. Allemaal 3-jarige en zelfs
een aantal al wat oudere dieren. 
Zo ook de eerste ram in deze rubriek: een 5-
jarige fraai-zwarte ram, gefokt door Han

Hopman en nu dus in het bezit van ten
Hoeve. Aalt zal op een S gehoopt hebben;
helaas zat het er niet in. Zijn gebit bleek de
spelbederver - niet goed genoeg voor de S.
Kop, horens en type waren overigens prima
verzorgd bij deze ram die de zeldzame
Christian-bloedlijn vertegenwoordigde. De
één na oudste ram, van 2010, kreeg wel de
S én een A. Deze zoon van Boef van de
Vijverhof had het gebit compleet, was uit-
stekend op gewicht en nog diepzwart.
Alleen zijn achterbenen kregen een kleine
bemerking te verwerken. De andere vijf, in
deze Aalt ten Hoeve-rammenrubriek, waren
alle van 2011 en vier van de vijf konden met
de S naar huis. Drie van de vier met een AB,
de vierde  met een A. Deze A en S ram,
Nicolas van de Gagelhof, is een zoon van S
en A-ram Maigret 2 van Bouwmansgoed en
blonk uit door een prima maat en gewicht
verhouding. De ram zelf was qua bouw iets
gesloten en toonde ook wat spanning in de
bovenbouw. Een ram die zijn A mede ver-
diende door prima beenwerk.
Twee van de 4 AB-rammen zijn zonen van S
en A ram, Raimund 5 vom Tannenhof. Duits
gefokte Raimund 5 kreeg zijn S en A in
Nederland op 8-jarige leeftijd! Beide zonen
misten echter wat kracht in de achterbenen
(het zou vaker benoemd worden deze dag)
en hadden in bouw of uitstraling ook kleine

tekortkomingen. Van deze twee sprak Irano
van de Omloop wellicht nog wat meer aan
door een hoger gewicht en een mannelijker
voorkomen. 



De vierde S en AB ram is een zoon van
Isagram van de Wandeling, een ram met
veel nakomelingen in het stamboek. Deze
Waldon van de Klaverweide werd als een
beste ram omschreven. Een ram met wijde
horens, dat wel, en een voldoende maar
niet heel goed gebit. Jammer genoeg kon in
verband met het ontbreken van de zesde
tand geen S uitgedeeld worden aan
Wollcott van de Klaverweide, een zoon van
Samasha van Home Free, een schimmel-
ram met wellicht de meeste nakomelingen
in het stamboek. Wollcott is verder een
beste ram, die een volgend jaar terug mag
komen en bij een volledig gebit een hogere
beoordeling zou kunnen krijgen.

Oudere én jongere witte ooien werden
opgesteld in rubriek 3.
De oudste ooi, van 2006, kreeg een S en
een B+. Een 8-jarige ooi dus en met haar 13
kg genoeg gewicht voor de S. Haar gebit
was niet meer compleet, dan moeten con-
ditie en gewicht in orde zijn wil een dergelijk
dier een S kunnen krijgen.
Een 6-jarige ooi, gefokt door Mari van der
Donk en opgesteld door Aalt ten Hoeve,
ging ook met de S en een AB naar huis. Een
kleine, fraaie, compacte ooi van 42 cm en
13 kg.  

De vier jongere witte ooien waren van 2012
en 2013. Drie van deze vier zijn van de fami-
lie Brienen en van deze drie ooien kreeg één
een B+ in verband met een wat langere

staart en een grotere kop. Bij de witte zien
we regelmatig type verschillen. Van duidelijk
zwaardere en groffere dieren naar fraai typi-
sche dieren met mooie kopjes. Beide ande-
re ooien van René en Ineke Brienen kregen
een AB. Met name het ooitje uit 2013, Fieke
van ’t Kempke, viel in de smaak bij de jury. 
De andere AB in deze rubriek was voor een
ooitje van de familie Meijer uit Silvolde. Een
heel wit ooitje, ook van 2013, met een mooi
kort staartje en goed beenwerk. 

Bruine rammen, vier van 2011 en twee
van 2012 werden gekeurd in rubriek 4. 
Van de vier driejarige rammen kregen twee
de S, maar twee ook niet; deze beide ram-
men hadden het gebit nog niet compleet.
Wel een AB voor beide niet S-rammen
waarbij Akkermannetje door een beste

14



romp en heel goed beenwerk nog wat meer
aansprak. 
De S werd wel toegekend aan Luxor van
Haderks Hoeve, een ram met een goede
romp en goed beenwerk. Iets compacter
gebouwd wellicht en voorzien van een
beste kop met horens. Een S én een A voor
deze ram. 

Ook een S en A voor Cedrus van de
Weeshuisgaard. Een ram met weer die
mooie bruine kleur en met een beste kop en
een zeer goede vacht. 
Van de twee 2012 rammen kreeg Maarten
van Haderks Hoeve een B+, een ram met
een wat hoge schoft en een extra hellend
kruis. De AB was voor een andere zoon van
Pyrus van de Weeshuisgaard, ook weer fraai
bruin van kleur, wel duidelijk wijdere hoorns
en een opmerking over zijn wat wekere
koten.

Maar liefst 8 zwart-schimmel ooien
maakten hun opwachting in rubriek 5.
Zeven van deze acht van 2011 en eentje
zelfs van 2009. Deze oudste ooi, 5 jaar oud
en met een compleet gebit, kreeg de S met
een B+. Niet helemaal het type ooi zoals we
ze graag zien. Daarvoor was ze net wat te
hoogbenig en ze had een vrij forse kop. Ook
haar wat mindere conditie hield haar van
een hogere beoordeling af. Van deze acht
ooien kregen zeven de S, één ooi kon de S
niet krijgen, zij miste nog twee tanden.
Grote kans dat die een volgend jaar wel
aanwezig zijn. Zeven van de acht dus wel
een S. Vier van deze zeven kregen daar een
AB bij. Twee van deze vier zijn gefokt door

en van Aalt ten Hoeve, de derde is gefokt
door Wijnker en nu ook van ten Hoeve.
Goede ooien, zonder meer, waarbij Wisla
van de Klaverweide nog de meeste compli-
menten kreeg. Deze ooi had een mooie uit-
straling en een goed gebit. Wel wat krom-
mere achterbenen, maar van achteren
gezien goed parallel geplaatst. 
De vierde AB-ooi is gefokt door dhr.
Roskam en nu van Peter Letmaath. Een
zware ooi (17,5kg) met ook een wat
zwaardere kop. Dhr Letmaath had nog een
ijzer in het vuur: zijn Alana 11 van de
Exlooselanden werd als een plaatje betiteld.

15
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Ook een zware ooi (zij woog zelfs 18,5kg)
maar heel goed van verhouding. Een S dus
met een A.
Ook de ooi van Dorothé Becu, Margot van
Maldericke, kreeg de S met een A.
Wederom een zware ooi, fraai van zijaan-
zicht, wél een tikje hoogbenig van bouw.

Rubriek 6
De bruine dieren zijn de laatste jaren goed
vertegenwoordigd op de bespreekdagen en
ook dit jaar was het niet anders. Zo was
rubriek zes geheel bruin, zij het niet geheel
homogeen qua leeftijd en wat minder
gevuld dan andere rubrieken. Vijf ooien
maakten hun opwachting: twee van 2013,
twee van 2011 en één van 2010. Deze laat-
ste, een vierjarige ooi van Bertus Pape, van

vader Dexter 17 van de Bakkershoeve,
werd als een heel goede ooi omschreven.
Een ooi met een goed gebit en eigenlijk
geen fouten.  
De beide ooien van 2011, beide door van
der Spek uit Hall gefokt en ook beide van
ram Udono van de Klaverweide, konden
helaas niet met de S naar huis. Qua leeftijd
had het gekund, maar SHL Marilene haar

beenwerk was te matig en haar staart te
lang. SHL Clara had haar gebit nog niet
compleet en ook over haar beenwerk wer-
den opmerkingen gemaakt. De twee jonge
ooien van 2013, beide van Jan Brandts,
konden de keurmeesters wél bekoren; ze
kregen de maximale score voor eenjarigen,

een AB. De ooitjes, beide van ram Acer van
de Weeshuisgaard, waren correct en fraai
bruin en zijn een belofte voor de toekomst.  

Door met rubriek 7
Zeven zwarte rammen, waarvan zes 3-jari-
gen en dan duurt het even voor alles beoor-
deeld, ingevuld en besproken is. Van de zes
rammen die een S konden krijgen, werden
er vijf met een S beoordeeld. Van één ram
was het gebit nog niet compleet. 

De beste ram was wellicht Eragon van de
Engelanderhoeve. Gefokt door Lankhorst-
Schreuder (en inmiddels van Aalt ten Hoeve),
een zoon van S en A ram Spartacus van de
Klaverweide. Eragon is een rondom beste
ram met een prima kop en goed beenwerk.
Nog iets meer allure had hem niet misstaan.
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Dan werden er vier S-en met een AB uitge-
deeld aan vier rammen die alle een andere
S-vader hadden. Een makkelijke AB werd
bemachtigd door Olaf van de Roemajjha
Hoeve, zoon van Rexna Pierre 14. Een diep-
zwarte ram met veel volume, een goede
kop en een bemerking op zijn beenwerk.
Nico van de Gagelhof, net als Olaf
inmiddels van Aalt ten Hoeve, is een com-
pacte ram, goed van type en met een beste
kop. Zijn horens zijn niet geheel gelijk qua
stand en vorm.
Rexna Pierre 25 van Dorothee Becu liet zich

goed zien: een ram met een goede kop en
duidelijk wat kleinere horens. Goed been-
werk bij deze zoon van Lolee Ivan 15.
Lowie van het Wolvennest sluit de rij met S
en AB rammen af. Deze ram heeft een heel
beste kop met horens. Kon in zijn romp nog
iets regelmatiger. De zevende ram in deze
rubriek was een tweejarige ram, in het bezit
van Bertus Pape en gefokt door Koen
Dieker. Een ram met een beste kop en al
heel veel horens - wijd geplaatste horens!
Een AB, de maximale score, voor deze ram.

Vervolgens naar de zwarte S-ooien in
rubriek 8.
Tenminste, daar wilden de zes aanwezig
ooien aanspraak op maken, maar dat lukte
slechts in vier van de zes gevallen.
Andermaal hadden twee ooien van Aalt ten
Hoeve het gebit niet compleet. Van de vier
ooien die wel een S kregen, kregen twee
een AB en twee een A. De AB ooi van Peter
Letmaath was een correcte ooi met een iets

hellend kruis en dit type ooien wil dan nog
wel eens wat snit missen. De andere AB
was voor Wabana van de Klaverweide, ook
zij mocht wat meer uitstraling hebben. 
De twee A-ooien waren verschillend van
formaat; beide waren echter zeer correct
gebouwd met veel conditie. Vooral Koosje
van Maldericke van Dorothee Becu, gefokt
uit een bruine vader en een witte moeder,
was zwaar met haar 16,5 kg en 45,5 cm.
Maar net als Josephine van de Gagelhof
correct qua bouw, al was deze Josephine
eerder mooi klein te noemen met haar 42,5
cm.

Rubriek 9 bleek een rubriek met
wisselende dieren te zijn.
Wisselend van kwaliteit, wisselend van
type, maar alle wit gekleurd. Van de vijf
voorgebrachte ooien kregen maar twee de
S. De andere drie misten een rastypische
uitstraling, kregen flinke bemerkingen op
beenwerk of conditie te verwerken. Ook het
gebit was bij deze drie meestal nog niet
compleet. 
De twee witte ooien die wel een S kregen
zijn Lea van den Ostrik, gefokt door dhr.
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Versteegen en nu van Aalt ten Hoeve. Een
heel typische ooi, iets smal, met een mooie
maat. Lea kreeg een A. De andere S-ooi
kreeg een B+. Een zware, vrij buikige ooi,
met ook wat minder beenwerk. 

Rubriek 9 liet zien dat de fokkerij van witte
Ouessanten lang niet altijd eenduidige
resultaten laat zien. Het is nog niet vaak
voorgekomen dat uitsluitend door gebrek
aan Quessant-type en matig beenwerk, de
S niet uitgedeeld is. In deze rubriek kwam
het helaas 2x voor.

Rubriek 10 bevatte 6 bruine ooien van
2011.
Andermaal werd van het publiek het nodige
geduld gevraagd. Gelukkig waren er enkele
pareltjes in deze rubriek te bewonderen.
Slechts eenmaal kon de S niet uitgedeeld
worden, weer in verband met het gebit.
Daarnaast was deze Julia van Klaarwater
nog wat licht met haar 11,5 kg.  
De andere vijf ooien kregen dus wel de S;

vier van deze vijf met een AB, de vijfde met
een A.  Edda 5 Kevin 6 van ’t Oelehof van
de familie Meijer was met haar 11 kg ook
aan de lichte kant. Toch een AB voor deze
verder correcte, zij het iets hoogbenige ooi.  
Ook een S en AB voor Nanana van de
Omloop, een fraai bruine ooi met een goede
romp en een sprekend kopje. Haar been-
werk, wat krom en minder krachtig ogend,

stond een A-kwalificatie in de weg. 
Hilde Rutgers haar twee ooien mochten er
zijn. Prima in conditie, zelfs iets aan de
zware kant, beide met die prachtige bruine
kleur waar Hilde patent op lijkt te hebben.
De ene ooi kreeg de AB; deze ooi was wel-
iswaar correct, maar miste wat snit. De
andere ooi was een plaatje, een bijna per-
fecte ooi: Robinia van de Weeshuisgaard
van vader Herik mat 43,5 cm en woog 15,5

kg. Een dikke A voor deze Robinia.
Jan Brandts zijn 3-jarige bruine was (bijna
te) klein maar had een goed gewicht: Esmé
68 kreeg een AB. Was ze ietsje groter
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geweest en had haar beenwerk nog wat
meer kunnen overtuigen, dan was zij zeker
voor een A in aanmerking gekomen.

Een mix aan kleuren kwam aan bod in
de rammenrubriek 11: wit, schimmel
en zwart.
Vier van de zes aanwezige rammen kwa-
men voor de S en twee van de vier kregen
deze. De twee zwarte rammen waren beide
van 2013 en waren zeer uiteenlopend van
kwaliteit.
De eenjarige van Dorothé Becu mat al 48

cm, had wat nauw geplaatste horens en een
wat lange staart: helaas kwam hij niet ver-
der dan een B. De eenjarige van de fam.
Meijer uit Silvolde daarentegen, Rexna
Charles C41, was een plaatje. Een zeer
correcte en veelbelovende ram, die de
Charles-lijn ongetwijfeld verder gaat ver-
sterken. 
De 2011 rammen die de S niet konden krij-
gen misten andermaal de 6e tand. Verder
was er aan met name Wilton van de
Klaverweide weinig aan te merken: een

fraaie zwartschimmel-ram met een goed
Ouessant-type die we volgend jaar graag
terug zien. De beide rammen die de S wél
kregen, werden met een B+ en een AB
beoordeeld. De B+ was er voor Gerrit 1 van
de Olliemeulen, gefokt door Willy Gooren en
nu van Aalt ten Hoeve. Zijn kop en horens
waren goed, maar beenwerk en klauwtjes
vóór konden niet overtuigen. De AB tenslot-
te was voor Eberhard van de Engelander-
hoeve. Een ram met een mooie maat-
gewicht verhouding en een beste vacht.
Kon een fractie gerekter en zijn wat hellen-
de kruis maakte zijn romp en bouw wat min-
der fraai afgewerkt. 

Rubriek 12 kon vlotter besproken wor-
den: 6 eenjarige zwarte ooitjes.
Vier van deze zes zijn gefokt door en voor-
gebracht door Dorothé Becu, met Rexna
Pierre 25 als vader.  Gemiddeld waren ze

aan de grote kant: twee waren met 46 cm al
te groot en komen dan niet verder dan een
B. De twee andere ooitjes waren erg goed
van type ondanks het al vrij forse lichaams-
gewicht. Deze beide ooitjes kregen een AB. 
Meijer uit Silvolde was ook in deze rubriek
vertegenwoordigd, nu met een prima ooitje,
die ondanks haar wat hoogbenige voorko-
men een verdiende AB kreeg. 
Jan Brandts tenslotte heeft ook zwarte
Esmé’s. Zijn Esmé 71 mat 43 cm, was daar-
mee een van de kleinere ooien in deze
rubriek en kreeg door haar mooitypische zij-
aanzicht en kopje een AB.
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De laatste rubriek telde uitsluitend
zwarte volwassen ooien van 2010 en
2011.
De vier aanwezige ooien van 2010, dus al
ruim 4 jaar oud ten tijde van keuring, kregen
alle de S, zowaar een hele prestatie. Dit
maal waren de gebitten compleet, er wer-
den zelfs 7 en 8 tanden geteld, en ook de
maat van deze rijpere ooien gooide geen
roet in het eten. Twee van deze vier ooien

kregen zelfs een A. Die werd uitgereikt aan
Meike 4 van ‘Teiland en Esmé 60 van de
Bakkershoeve. Meike 4 was een bijna com-
plete ooi: ietsje krommere benen van opzij
gezien en ze miste wat buikvulling. Esmé 60
had duidelijk meer vulling en gewicht, was
ook breed gebouwd en had een heel mooie

kop. 
De twee andere S-ooien kregen een AB en
een B+. Deze ooien hadden het gebit hele-
maal compleet - extra compleet zelfs. Maar
Verlaine van de Klaverweide hoefde niet

lichter en kleiner en ook haar beenwerk
stond een hogere dan de B+ klassering in
de weg. Valetta van de Klaverweide was uit
ander hout gesneden: een forsere ooi van
bijna 16 kg, diepzwart en goed van zijaan-
zicht. Een verdiende AB (voor de A net wat
te fors ogend).

En toen was het al drie uur ’s middags
geworden. Nog nooit zijn er op een
bespreekdag zoveel dieren voor de S aan-
geboden en besproken. Interessante kost
voor de liefhebbers, al die potentiële S-die-
ren. In Didam werd het in de loop van de
middag aan de ring echter stiller en stiller.
En dit was extra jammer omdat de bedrijfs-
groepen, traditioneel aan het einde van de
bespreekdag, extra aandacht verdienen.

Twee bedrijfsgroepen dit maal. 
Aalt ten Hoeve is altijd aanwezig met een
groep, soms zelfs met twee. Dit keer stelde
hij een groep zwartschimmels op. Hilde
Rutgers heeft geen kleuren om uit te kiezen,
zij kwam met een groep diepbruine ooien.
En natuurlijk worden de groepen ooien
voorgegaan door een ram. In het geval van
Aalt zijn groep was dit een aansprekende
schimmelram, eerder ook besproken als
een ram met een prima Ouessant type. De
ooien waren ook beslist typisch te noemen.
Sommige net even iets te hoogbenig en wat
schraler, zodat de groep als geheel geen A
kreeg, maar wel een verdiende AB. 
Mistte de groep zwartschimmels iets unifor-
miteit, in de groep van Hilde Rutgers was
uniformiteit een sterk punt. Niet alleen qua
kleur, ook qua type, uitstraling en bouw was
dit een aansprekende groep zelf gefokte
dieren. Ram Cedrus stal ietsje qua been-
werk, maar dit hield deze groep niet van de
A af. Een fraai stukje fokkerswerk. 

Al met al kijken we terug op een drukke dag
en een goede belangstelling langs de ring -
tot twee uur was het gezellig druk in Didam.
Een dag ook met relatief veel volwassen
dieren die besproken konden worden.  De



gebitten van deze groep waren niet altijd
onberispelijk van kwaliteit en de keur-
meesters hebben extra gelet op type en uit-
straling. We hebben gelukkig ook veel
goede dieren mogen bewonderen en kun-

nen tevreden zijn over de prestaties van zo
veel (nieuwe) leden en fokkers.
Graag tot een volgende keer.

Jan Postma, 
Wijhe, Oktober 2014
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Nationale Bespreekdag Didam op 6 september 2014,                     
UBN Naam Fokker Eigenaar Kleur    

Rubriek 1 ooien bruin 2012
1 101632280082 Melanie van Haderks Hoeve L. Pape L. Pape bruin
2 101632280086 Maxime van Haderks Hoeve L. Pape L. Pape bruin     
3 101631682012 Briza van de Weeshuisgaard H. Rutgers H. Rutgers bruin
4 101631682013 Avena van de Weeshuisgaard H. Rutgers H. Rutgers bruin      
5 101631684643 Esmé 69 van de Bakkershoeve J. Brandts J. Brandts bruin  
6 101632280530 Esmé 70 van de Bakkershoeve J. Brandts J. Brandts bruin      

Rubriek 2: rammen zwart 2009 - 2010 -2011
7 1898486283 HH Remy J. Hopman A. ten Hoeve zwart   
8 101631683343 Vincent van de Kieuwitshorn E. van Beek A. ten Hoeve zwart              

 
9 101631683620 Wollcott van de Klaverweide A. ten Hoeve A. ten Hoeve zwart   
10 101631683647 Waldon van de Klaverweide A. ten Hoeve A. ten Hoeve zwart     
11 101631681794 Neuf van de Omloop J. Postma A. ten Hoeve zwart     
12 101631684372 Irano van de Omloop J. Postma A. ten Hoeve zwart           
13 101631683480 Nicolas van de Gagelhof G. Braakman A. ten Hoeve zwart        

Rubriek 3: ooien wit 2006 - 2008 - 2012 - 2013
14 1046300682 Iris 20 van de Broekse Hoeve G. Derksen A. ten Hoeve wit            

   
15 2222673226 Kaxine 21 - Ceasar 17 van 't OelehofM. van den Donk A. ten Hoeve wit        
16 101631684208 Lolita van D'n Driehoek R. Brienen R. Brienen wit    
17 101631684204 Fije van D'n Driehoek R. Brienen R. Brienen wit          
18 101632280323 Beau van de Witte Hoeve A. Meijer A. Meijer wit    
19 101631684772 Fieke van 't Kempke T. van der Wind R. Brienen wit  

Rubriek 4: rammen bruin 2011 - 2012
20 101631684235 Luxor van Haderks Hoeve L. Pape L. Pape bruin          
21 101631682007 Acer van de Weeshuisgaard H. Rutgers A. ten Hoeve bruin      
22 101631680506 Akkermannetje M. Akkermans A. ten Hoeve bruin           
24 101631682011 Cedrus van de Weeshuisgaard H. Rutgers H. Rutgers bruin         
25 101632280087 Maarten van Haderks Hoeve L. Pape L. Pape bruin          
26 101631682014 Bromus van de Weeshuisgaard H. Rutgers H. Rutgers bruin        

Rubriek 5: ooien schimmel 2009 - 2011
27 2713151015 Djindja van Novus Arbere B. de Vries A. ten Hoeve zwartschimmel           
28 101631681913 Claire 7 van de Exlooschelanden W. Roskam S. Lethmaat schimmel       
29 101631683661 Wisla van de Klaverweide A.ten Hoeve A. ten Hoeve zwartschimmel         
30 101631683656 Winnie van de Klaverweide A.ten Hoeve A. ten Hoeve zwartschimmel        
31 101631684023 Margot van Maldericke D. Becu D. Becu zwartschimmel      
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                       ooien en rammen niet zwoegervrij.
Geb. Datum Gew. Kg Hoogte cm Uitslag Opmerkingen

    
     20-04-12 44 B
     23-04-12 44,5 A Mooie typische ooi, edel. 

     08-04-12 15 45 AB
     14-04-12 15 44,5 A Zeer fraai gebouwde ooi, mooie vacht.
      12-04-12 14 44 AB Correcte ooi.
      28-04-12 14 44 A Mooie ooi, veel volume, prima beenwerk.

       
    31-05-09 20,5 48,5 B+ Slechts 2 tanden.

       22-04-10 25,5 47,5 A + S Horens niet symmetrisch, romp goed, zou meer kracht in de achterbenen 
moeten hebben.

       11-04-11 22,5 46,5 AB Maar 5 tanden.
       29-04-11 21,5 47 AB + S Horens erg wijd.

      11-04-11 21 46 AB + S Beetje vrouwelijke kop.
      15-04-11 24 47 AB + S Beetje lange tanden en wat zwak in de achterbenen.
      08-05-11 21 47 A + S Mooie ram, mooie romp en gebit.

          
        10-04-06 13 44,5 B + S Geen tanden, iets mindere romp door mindere conditie, zwakke achter-

benen, iets lange staart.
            27-03-08 13 42 AB + S Slechts 1 tand, mooie compacte ooi.
     10-04-12 14 43,5 AB Hellend kruis, mist uitstraling.

     03-04-12 16 42 B+ Lange staart, mist wat snit, kan krachtiger in de benen.
      13-03-13 13 43 AB Kort staartje. Mooie ooi.
       20-04-13 15 43,5 AB Mooi kopje.

      
     20-06-11 20 46 A + S Compacte ram. Goede kop met horens, dichte vacht.
      25-04-11 20,5 47 AB Slechts 5 tanden, staart iets lang.

   07-07-11 20,5 45,5 AB Iets fijne kop, verder prachtige ram, mooi klein. Slechts 4 tanden.
     14-05-11 22 48 A + S Benen konden wat krachtiger, weke klauwtjes achter.
     24-04-12 47,5 B+ Hoge schoft, hellend kruis, gespannen bovenbouw. Kop en horens goed.
     14-04-12 21 44,5 AB Imponerende ram, wat zwakker beenwerk met zwakke koten.

      
       25-03-09 13,5 45,5 B+ + S Hoogbenig type, iets forse kop en wat kromme benen.
      15-04-11 17,5 44 AB + S Goed gebouwde ooi, zwaar neusbeen.
      17-05-11 13,5 42 AB + S Typische ooi. Benen kunnen krachtiger, prima gebit.
      09-05-11 11,5 42 B Slechts 4 tanden. Magere ooi met kromme benen.
    10-03-11 15 46 A + S Mooi typische ooi, hoogbenig.
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UBN Naam Fokker Eigenaar Kleur    
32 101631683634 Warantha van de Klaverweide A.ten Hoeve A. ten Hoeve zwartschimmel          
33 101631682496 Utopias Dionne J. Wijnker A. ten Hoeve zwartschimmel     
34 101631681919 Alana 11 van de Exlooschelanden W. Roskam S. Lethmaat schimmel     

Rubriek 6: ooien bruin 2010 - 2011 - 2013
35 101632281925 Esmé 73 van de Bakkershoeve J. Brandts J. Brandts bruin       
36 101632281924 Esmé 72 van de Bakkershoeve J. Brandts J. Brandts bruin      
37 101631682224 SHL Marilene D. van der Spek A. ten Hoeve bruin          
38 101631682230 SHL Clara D. van der Spek A. ten Hoeve bruin        
39 101631681664 Kim van Haderks Hoeve L. Pape L. Pape bruin    

Rubriek 7: rammen zwart 2011 - 2012
40 101631683485 Nico van de Gagelhof G. Braakman A. ten Hoeve zwart         
41 101631684404 Olaf van de Roemajjha Hoeve R. Sikken A. ten Hoeve zwart                   

  
42 101631684405 Melcher van de Roemajjha Hoeve R. Sikken A. ten Hoeve zwart       
43 101631684211 Lowie van het Wolvennest M. de Wolf A. ten Hoeve zwart            
44 101631682087 Eragon van de Engelanderhoeve M. Lankhorst A. ten Hoeve zwart            
45 101631684368 Rexna Pierre 25 J. Slahjuis D. Becu zwart            
46 1000271112886 Stefan van de Watermolen K. Dieker L. Pape zwart         

Rubriek 8: ooien zwart 2011
47 101631681914 Anne 4 van de Exlooschelanden W. Roskam S. Lethmaath zwart        
48 101631683345 Willemijn van de Kieuwitshorn E. van Beek A. ten Hoeve zwart             

   
49 101631683483 Josephine van de Gagelhof G. Braakman A. ten Hoeve zwart        
50 101631683622 Wabana van de Klaverweide A. ten Hoeve A. ten Hoeve zwart               

  
51 101631680888 Irene van de Dorskamp F. Eysvogel A. ten Hoeve zwart     
52 101631684027 Koosje van Maldericke D. Becu D. Becu zwart       

Rubriek 9: ooien wit 2010 - 2011
53 101631682687 Ayla van 't Laareind A. Thomassen A. Meijer wit        
54 101631684519 Kaxine 26 Tico 9 van 't Oelehof M. van der Donk A. Meijer wit          
56 101631683655 Wilmette van de klaverweide A. ten Hoeve A. ten Hoeve wit           
57 101631682357 Lea van Osterik L. Versteegen A. ten Hoeve wit     
58 101631684520 Yvette 28 Tico 9 van 't Oelehof M. van der Donk A. ten Hoeve wit         

Rubriek 10: ooien bruin 2011
59 101631680763 Edda 5 Kevin 6 van 't Oelehof M. van der Donk A. Meijer bruin          
60 101631684375 Nanana van de Omloop J. Postma A .ten Hoeve bruin             
61 10001039535 Julia van Klaarwater R. Verhoef A. ten Hoeve bruin          
62 101631682001 Tilia van de Weeshuisgaard H. Rutgers H. Rutgers bruin               



Geb. Datum Gew. Kg Hoogte cm Uitslag Opmerkingen
      23-04-11 13,5 42 AB + S Mooi ooitje met zwarte streep over de rug.

    28-04-11 13 42 AB + S Kleine, typische ooi.
      29-04-11 18,5 44 A + S Mooie typische ooi.

        
      22-04-13 13 43 AB Mooie ooi, mooie kleur, achterklauwen wat week.
      21-04-13 13 43 AB Mooie ooi, achterkant kon wat sterker.
      24-05-11 15 46 B Grove kop, wat lange staart en hellend kruis. Goed gebit.
      03-06-11 13 45 B+ Slechts 4 tanden, ingezakte rug en hellend kruis.
     15-05-10 14,5 45 A + S Beste ooi.

      
      29-06-11 19 46 AB + S Compacte typische ram, horens niet helemaal gelijk.
       03-04-11 22 45,5 AB + S Mooi diepzwart, veel volume. Horens erg ver doorgedraaid en        

achterbenen kunnen sterker.
       04-04-11 20,5 46,5 AB Slechts 4 tanden, horens erg wijd geplaatst.

       16-04-11 22,5 46 AB + S Hele beste kop met horens, iets onregelmatig in de bouw.
      21-02-11 21,5 47 A + S Mooie typische ram, goed beenwerk en mooie kop met horens.
    07-05-11 23 48 AB + S Veel allure, goede kop met wat kleine horens. Goed beenwerk.
     13-05-12 47 AB Beste kop, goed ontwikkelde horens die wat wijd staan.

    
      19-04-11 15 45,5 AB + S Mist iets snit. Iets hellend kruis.

       18-04-11 14,5 44 B+ Slechts 4 tanden. Mist kracht in de achterbenen, hellend kruis en mist 
vulling in de buik.

      14-05-11 15 42,5 A + S Mooie typische ooi. Iets kromme achterbenen.
       14-04-11 15,5 45 AB + S Heeft wat dikke kaken. Kon wat meer kracht in de bovenbouw hebben en

mist wat uitstraling.
      04-04-11 13,5 45,5 AB Slechts 4 tanden. Wat hoogbenig.
    04-04-11 16,5 45,5 A + S Mooie ooi. Iets wegdraaiende klauw.

      
     01-05-10 20,5 46,5 AB Te groot. Mooi wit met een mooi kopje.
          08-05-11 17,5 44 B Zwak in de achterbenen, bonte vacht, 1 hoornpunt is zichtbaar.
       07-05-11 17,5 44,5 B+ + S Achterklauwtjes wat zwak en naar buiten gedraaid. Wat buikig.

     05-04-11 12,5 43 A + S Mooie typische ooi.
           08-05-11 11,5 43 B Slechts 4 tanden, erg licht en mist wat kracht.

    
          05-05-11 11 44 AB + S Mooie typische ooi, hoogbenig, wat ondiep en lichtgewicht.
      02-05-11 14 45 AB + S Fraai ooitje, mooi kopje, mist kracht in de benen, krom beenwerk.

     26-04-11 11,5 42 B+ Slechts 5 tanden, goede kop, correct, wel klein en licht.
     03-04-11 16,5 45,5 AB + S Mooie kleur, zware ooi met goede romp. Mist wat kracht in de benen.
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UBN Naam Fokker Eigenaar Kleur Geb. Datum   
63 101631682009 Robina van de Weeshuisgaard H. Rutgers H. Rutgers bruin        
64 101631684639 Esmé 68 van de Bakkershoeve J. Brandts J. Brandts bruin          

Rubriek 11: rammen wit 2011 - schimmel 2011 - zwart 2013
65 101631683645 Whitewood van de Klaverweide A. ten Hoeve A. ten Hoeve wit          
66 101631681042 Gerrit 1 van de Olliemeulen W. Gooren A. ten Hoeve wit             
67 101631683644 Wilton van de Klaverweide A. ten Hoeve A. ten Hoeve zwartschimmel       
68 101631682090 Eberhard van de Engelanderhoeve M. Lankhorst A. ten Hoeve zwartschimmel       
69 100164302420 Aike van Maldericke D. Becu D. Becu zwart        
70 101632281166 Rexna Charles C41 J. Slaghuis A. Meijer zwart        

Rubriek 12: ooien zwart 2013
71 101632280324 Betha van de Witte Hoeve A. Meijer A. Meijer zwart   
72 101632281920 Esmé van de Bakkershoeve J. Brandts J. Brandts zwart   
73 100164602414 Aafke van Maldericke D. Becu D. Becu zwart  
74 100164902415 Amera van Maldericke D. Becu D. Becu zwart  
75 100164702411 Azra van Maldericke D. Becu D. Becu zwart  
76 100164802425 Hazel van Maldericke D. Becu D. Becu zwart     

Rubriek 13: ooien zwart 2010 -2011
77 101631680094 Valetta van de Klaverweide A. ten Hoeve A. Meijer zwart          
78 101631680052 Verlaine van de Klaverweide A. ten Hoeve A. ten Hoeve zwart           
79 101631683351 Meike 4 van 'Teiland W. Groote A. ten Hoeve zwart            
80 101631680611 Esmé 60 van de Bakkershoeve J. Brandts J. Brandts zwart          
81 101631684374 Coco van de Wandeling J. Postma A. ten Hoeve zwart            

   
82 101631681860 Iris van het Roozenhofje M. Rienstra A. ten Hoeve grise   

Bedrijfsgroepen
fokker en eigenaar: H. Rutgers - Roedema te Culemborg.

101631682011 Cedrus van de Weeshuisgaard bruin         
101631682009 Robina van de Weeshuisgaard
101631682012 Briza van de Weeshuisgaard
101631682013 Avena van de Weeshuisgaard

fokker en eigenaar A. ten Hoeve uit Olst
101631683644 Wilton van de Klaverweide zwartschimmel           

101631683661 Wisla van de Klaverweide
101631683656 Winnie van de Klaverweide
101631683634 Warantha van de Klaverweide

Opgenomen in het stamboek:
101632280539 Suzannes Esmé J. Brandts bruin
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 Gew. Kg Hoogte cm Uitslag Opmerkingen
     03-05-11 15,5 43,5 A + S Mooie typische ooi met prachtige uitstraling.
      31-05-11 13,5 42 AB + S Mist wat kracht in de achterbenen. Erg klein.

          
       29-2-11 22,5 45,5 B+ Slechts 5 tanden, wat buikig, lange staart en gevlekte vacht.

       01-05-11 21 46,5 B + S Lange romp, voor gespreide klauwen en mist kracht in de achterbenen.
       28-04-11 24,5 48,5 AB Mooie typische ram met slechts 5 tanden.
      23-03-11 22,5 47 AB + S Hellend kruis en lange staart.

    02-04-13 19,5 48 B Te nauwe horens en nu al erg groot
    14-04-13 12 43 AB Mooie typische ram met mooie kop met horens.

    
      18-03-13 12 44 AB Mooie ooi, hoogbenig.
     17-04-13 14 43 AB Ooi met snit.
    03-04-13 15 43 AB Goed type.
    18-03-13 17,5 46 B Wat groot.

    05-04-13 17,5 46 B Wat groot.
    17-05=13 14 45 AB Mooie ooi met mooie maat.

     
      24-05-10 16 45,5 AB + S Diepzwarte ooi, wat gespreide klauwtjes en wat hakkig.
       14-05-10 12 42 B+ + S Erg kleine lichte ooi, mist kracht in de achterbenen.

      05-05-10 13,5 45 A + S Mooie typische ooi. Mist buikvulling en heeft wat krom beenwerk.
      20-04-10 16 43 A + S Correcte, goed gebouwde ooi, mooie kop, wat breed.
      28-04-11 13,5 44 AB + S Goed gebouwde ooi, iets gebogen neusbeen. Wat achterstandig en 

kromme benen. Mist uitstraling.
      11-05-11 15 45,5 AB Slechts 4 tanden

        
   14-05-11 A Klasse groep bruine dieren, zeer uniform op alle onderdelen.
   03-05-11

   08-04-12
   14-04-12

       
   28-04-11 AB Mooie groep met wat minder uniformiteit t.a.v. type, achterbenen en 

staartjes.
   17-06-11
   09-05-11
   23-04-11

   
  01-04-13 44,5
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Toch nog! 
Ondanks enkele nieuwe regels van de over-
heid voor het bijeenkomen van schapen,
ging de bespreekdag op 6-9-2014 in Didam
gewoon door. Wel moesten de acht fokkers
die hun Ouessanten wilden laten keuren
hun dieren twee maal tegen de Q-koorts
laten inenten met de daaraan verbonden
kosten. Voor deze dappere leden was dat
geen belemmering om met ruim 80 dieren
te komen. Hulde aan Bertus, Hilde, Jan,

Aalt, Sander en Jenny, René, Dorothé, Peter
en Albertina.
Jan Brandts had de hekjes voor de schapen
dichter bij de arena geplaatst zodat het er
gezelliger en knusser uitzag. De dag verliep
rustig en de keurmeesters namen de tijd.
Gelukkig werd er zeer kritisch gekeken
zodat de nieuwe leden en belangstellenden
er veel van konden leren.
Met enkele van hen had ik een gesprek.

De Nationale Bespreekdag voor niet-zwoegervrije
Ouessantschapen te Didam.



Matthijs en Ezelle Volmer uit
Overdinkel zijn nieuwe leden. 
Ze wilden met hun dieren komen, maar
besloten toch maar om eerst een keer te
komen kijken hoe alles in zijn werk gaat.
Dochter Iris en zoon Dani waren ook van de
partij en genoten van zoveel Ouessanten.
Thuis kunnen ze uren tussen de schapen
zitten waar ook een ram bij loopt die hele-
maal aan de kinderen gewend is.
Ze vonden het gebeuren zeer interessant.
Na een paar rondes kregen ze steeds beter
in de gaten hoe er naar een schaap geke-
ken werd door de keurmeesters. De uitleg
was duidelijk en al snel probeerden ze naar
de schapen te kijken en hun oordeel te vel-
len voordat er iets gezegd werd. Soms kre-
gen ze gelijk maar soms ook niet.
Ezelle is thuis opgegroeid met Dorpers, een
Zuidafrikaans vleesras. Een vergelijking met
de Ouessanten ging mank. Ze heeft veel
geleerd en gaat thuis de schapen met ande-
re ogen bekijken. Ze gaat eerst naar de tan-
den kijken en of ze zwakke benen hebben.
Van dat laatste had ze nog nooit gehoord en
ze wist ook niet wat ermee bedoeld werd.
Maar het Bulletin bracht uitkomst en nu

gaat ze er op letten. Matthijs gaat kijken
naar het hakkige, of de benen wat naar bui-
ten staan.
Ze vonden de sfeer uitstekend, het is gezel-
lig en toegankelijk. Je voelt je er bijhoren.
Heel veel fokkers hebben ze nog niet
gesproken maar dat komt nog wel.
De lammertijd ging niet echt goed. Nu is
Matthijs erachter gekomen dat ze teveel
voer krijgen zodat de lammeren te zwaar
zijn. Op advies van een buurman geven ze
de Ouessanten paardenmuesli met tuinkrui-
den naast de gebruikelijke brokjes, maar
daardoor worden ze veel te vet. Eén lam
werd dood geboren en een andere ooi
moest met een keizersnee verlost worden.
Ze waren zelf niet thuis: zijn vader hielp de
dierenarts in de donkere schuur en lichtte
het gebeuren bij. Dat duurde drie kwartier
en omdat hij zijn arm steeds hoog moest
houden liep alle bloed eruit en viel hij flauw.
Vervolgens kon de dierenarts toen met hem
naar de dokter toe. Het liep allemaal goed
af en ze kunnen er nu nog hartelijk om
lachen. 
Volgend jaar zien we het gezin terug met
enkele ooitjes.
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Martien Maas uit Neukirchen-Vluyn bij
Dusseldorf is met vrouw en kinderen naar
Didam gekomen. Hij vindt het “toll” om de
schapen van de andere fokkers te bekijken.
Hij leert veel van het ras door de uitleg van
de keurmeesters. Je weet dan waar je op
moet letten als je dieren aan- of verkoopt.
Hij weet nu hoe de stand en de sterkte van
de benen moet zijn. Verder zijn de tanden,
de vorm van de rug en de hele romp
belangrijk. Thuis heeft hij zwarte, witte en
bruine Ouessanten en hij weet nu waar hij
heen moet met zijn kudde. 
Vijftien jaar geleden begon hij met een paar
grote schapen, want hij heeft niet zoveel
grond. Sinds zes jaar heeft hij Ouessanten
omdat je dan een grotere kudde kunt hou-
den. Ze lopen tussen een paar Dexters en
een pony en kunnen goed met elkaar over-
weg. Hij heeft op internet gezocht en deze
keuringsdag gevonden. Normaal zoekt
hij op www.ouessant.de/Forum of op
www.ouessant.de. Daarop staat alles wat je
moet weten over dit ras en ook de agenda
van de IGOU Duitsland staat erop. Op het
forum kun je in contact komen met alle
leden en je kunt er je vragen en/of verhalen
kwijt. Misschien ook iets voor de FOS.
Zo kan het zijn dat Martien de bestuursle-
den niet persoonlijk kent maar wel alles van
hen weet. Eigenlijk houdt hij niet van inter-
net maar in deze moderne tijd moet je wel. 

Over de Ouessanten kan hij zo alles te
weten komen.
Zijn dochter speelt op de achtergrond met
de kinderen van de Volmers. Het is verma-
kelijk dat ze elkaar perfect begrijpen zonder
elkaars taal te spreken. Ook Martien is zeer
tevreden over de dag en de contacten met
de Nederlandse fokkers. Het is hem zeer
goed bevallen en we zien hem zeker terug.

Albert-Jan Paulinde uit Nunspeet is
met zijn moeder Bertha naar de keuring
gekomen. De dag vindt hij zeer leerzaam.
Hij geniet van de sfeer en de hartelijkheid
van de fokkers.
Zijn schapen heeft hij gekocht bij Aalt. Hij
heeft twee witte en drie zwarte Ouessanten.
Bertha vindt de zwarten het mooist, ze zijn
compacter en de kleur is ongeёvenaard. 
Vandaag heeft hij geleerd dat het fokken van
zuiver witte schaapjes niet meevalt.
Albert-Jan is verreweg de jongste fokker
vandaag. Hij heeft altijd dieren gehad en het
fokken van stamboekschapen is zijn nieuwe
uitdaging. Het bevalt hem prima. Zo ook de
geboorte van de eerste lammeren dit jaar.
Toen hij ‘s morgens bij de Ouessanten
kwam, lagen de lammeren er allemaal keu-
rig bij. Erg makkelijk en een prachtig
gezicht.
Vandaag heeft hij veel geleerd over het
beenwerk van vooral de achterhand en
thuis gaat hij meteen kijken naar de lengte
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van de staarten. Het gebit is belangrijk maar
hijzelf vindt de conditie van het dier belang-
rijker. Hij beseft wel dat je zonder goede

tanden geen S kunt krijgen op de keuring.
Het algemeen uiterlijk is een eerste vereiste,
want een Ouessant moet zich wel tonen.

Suzanne van Rijsbergen en Jurgen
Wijnings uit Oosterhout komen vandaag
kijken hoe mooi een Ouessant is en hoe
goed het dier bij hen past.
Ze hoorden onlangs van hun bestaan en
gingen meteen op de site kijken. Ze vonden
de site heel leuk, erg duidelijk en bomvol
informatie. Het was niet in één keer te
bevatten. Wel ontdekten ze dat het een
gemakkelijk te houden schaapje was. Toch
wilden ze hem eerst zien en daar is de keu-
ring in Didam bij uitstek geschikt voor.
Suzanne wil samen met Jurgen de
Ouessanten fokken. Voor haar is het erg
belangrijk dat ze tam zijn en een goed
karakter hebben. Hier heeft ze rond de hok-
jes van de Ouessantjes gelopen en ze merkt
aan hun gedrag meteen dat ze bij haar pas-
sen of niet: het dier dat op haar afkomt en
nieuwsgierig is.
Jurgen vindt op de eertse plaats het type en
de bouw belangrijk en als tweede punt het
karakter. Hoe ziet het totale dier eruit en hoe
gedraagt het zich.
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Peter Letmaath en Albertina Jellema
uit Peize hebben nu zes Ouessanten,
vooral schimmels.
Peter vindt dat schimmels veel meer varia-
tie hebben dan schapen met een enkele
kleur. Geen enkele ziet er hetzelfde uit.
Albertina wil wel dat er voldoende kleur in
zit met een rugstreep en een zwartere kop.
Dit jaar kregen ze voor het eerst lammeren.
Helaas ging er een dood aan een ziekte,
waarschijnlijk “het bloed”. De andere lam-
meren werden meteen daarna gevaccineerd
tegen deze ziekte. Dat kon niet voorkomen
dat een ander lam verstrikt raakte in het
schapennet en overleed. Een schapennet is
dus ook niet alles. Van de andere twee
genieten ze elke dag. Vooral als ze klein zijn
maken ze de raarste capriolen en de onmo-
gelijkste sprongen. Ook rennen ze vaak
samen als doldwazen door de wei. In het
begin rent de ooi mee om het lam te
beschermen  en in de gaten te houden,
maar dat geven ze snel op; het is te ver-
moeiend.
Vandaag waren ze voor het eerst met twee
schimmelooitjes op de keuring. Ze kregen
een A en een AB en dus beiden een S. Van
tevoren hadden ze geen flauw idee welke
beoordeling er uit zou rollen dus ze waren
zeer tevreden.
Tot nu toe keken ze naar een schaap hoe
het eruit zag en of ze dat wel of niet mooi
vonden. De rasstandaard op de website 

was voor hen theorie. In Didam wordt op
een objectieve manier naar de Ouessant
gekeken of hij voldoet aan een aantal crite-
ria. Ze hebben goed geluisterd hoe hun
schapen beoordeeld werden en de score
krijgen ze mee naar huis. Ze weten nu zo
ongeveer waar ze op moeten letten want
hier hebben ze praktijkles gehad. Hoe is de
ruglijn, hoe staan de benen, is er een han-
gend kruis e.d.
Peter wil nog wel kwijt dat hij het jammer
vindt dat in Frankrijk de schimmel verboden
is en er in Nederland een ontmoedigingsbe-
leid gevoerd wordt. De schimmel zorgt voor
meer variatie in het ras en hij vindt ze
prachtig. Peter en Albertina hebben de
Ouessanten voor de leuk en genieten er met
volle teugen van.

Paul Meijer
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FOKL. NAAM STRAAT PC PLAATS TELEFOON
USW T.M.C. Uppelschoten-v.Drie, Kerkweg 23, 4145MP Schoonrewoerd. 06 41380823
HWL C.A. van Helvoirt, Grindstraat 7, 7031JJ Wehl. 0314 680936
LHM J.G.M. Louwers, Aan de Beek 2, 6866CV Heelsum. 0317 317762
FND M.F. Feteris-Feenstra, Hexelerweg 29, 7441PB Nijverdal. 0548 620170
WLT J. de Wolf-Rikkers, Koudhoornweg 10, 6741JG Lunteren. 06 20173067
KOU K. Kaslander, Marijkeweg 13, 3253BN Ouddorp. 06 45198951
NBG M.B.G. de Nooijer-Lamers, Lage Startwijk 6A, 5835CB Beugen. 0485 325129
VBJ B. de Vries, Stationsweg 24, 9171LS Blije. 06 11476223
SEB J. Steen, Heemstedeweg 5, 6961KB Eerbeek. 0313 438126
BKE C. Bakker, Grensweg 4, 8162RV Epe. 0578 628343
BNA J.F.& C.P. Bastiaanse- Naaijen, Klapstraat 49, 6842AD Arnhem. 026 3811253
BBB A. Buurman, Tullekensbocht 1, 7361ER Beekbergen. 06 51911590
OES K.C. Oosten, Helmerstraat 420, 7546PD Enschede. 06 22794039
BAS M. de Boer-Spoelstra, Dorpsstraat 204-N, 1566AT Assendelft. 06 30977257
ABX T.C.G. van den Aker, Kalksheuvel 26, 5281LT Boxtel. 06 22434728
DGK M.M.S. Derkx, Ashorst 6, 6562KV Groesbeek. 024 3977058
MOD F. van der Molen, Dorpsweg 11, 1631DD Oudendijk. 0229 785145
HSB R. Henstra, Kuzumerweg 14, 9862TC Sebaldeburen. 06 50361365
EGV W.W.M. van Eijsden, Rijksweg 42A, 6247AJ Gronsveld. 06 22453550
RMG C. de Reus, Mechels goed, Heisestraat 12, 7078BM Megchelen. 06 23807794
MMB J.A. Murre, Noordweg 375, 4333KB Middelburg. 0615012619
BHK M. van Burg-Sweers, Meerweg 10, 9415TD Hijken. 0593 566843
RSO R. Struis, Eikelhofweg 2A, 8121CV Olst. 0570 561937
DAL C. Dorrepaal, Oudhoornseweg 118B, 2401LD Alphen a/d Rijn. 0172 414845

Vertrokken Leden
Fokl. Naam PC Plaats
YAL L. IJland, Postweg 2, 7665SW Albergen.
MRL J.W.B. Meulman, Almelosestraat 7C, 8102HA Raalte.
SWI D.J. Sorensen, Zonnenbergstraat 51, 7384DL Wilp.

Nieuwe Leden



Samen met zijn vrouw heeft Geert Reintjes
een kapperszaak in Toldijk. Als je de tuin in
komt valt meteen de bloemenzee op en de
diverse zitjes. Alles ziet er prachtig uit: zelfs
de weitjes zijn keurig geschoren, maar dat
kun je uiteraard bij een kapper verwachten.
Geert is al vanaf 1-1-1988 lid van de FOS;
één van de oudste leden dus.

Dure beestjes 
Ze hadden eerst een kapperszaak in
Zutphen, maar toen het huis in Toldijk te
huur stond besloten ze naar het veel ruime-
re pand met een grote tuin te verhuizen. Hij
ging meteen op zoek naar een paar beest-
jes omdat ze allebei van het platteland
komen en eigenlijk niet zonder dieren kun-
nen.
Zijn overbuurman had Haccou als tandarts
en hij attendeerde hun op de mooie
schaapjes die bij het huis liepen. Gauw
gaan kijken in Linde bij Vorden en Geert
kocht daar een paar camelkleurige
Ouessantjes. Aangezien er nog nauwelijks
Ouessanten in Nederland rondliepen en hij

pas wat later andere Ouessanten zag, ont-
dekte Geert dat hij lang niet de mooiste die-
ren had gekocht. Hij moest het doen met
een ram die maar één hoorn had.
Later zijn ze met witte dieren begonnen
omdat ze die kleur veel mooier vonden. In
de buurt vielen zijn kleine schapen wel op
tussen de reuzen van Texelaars enz. Toen
hij vertelde dat ze voor fl.500 verkocht wer-
den, geloofden ze hem niet en verklaarden
hem voor gek. Toen hij even later weer zo’n
duur schaap verkocht, stonden de buren er
stomverbaasd bij te kijken.

De beginjaren
Geert is een paar maal op een keuring
geweest met een fokker uit de buurt, maar
veel herinnert hij zich er niet van. Zijn hoofd
was bij de kapsalon en bovendien houdt hij
niet van een massa mensen. Ook moest hij
elke zaterdag werken dus de mogelijkheid
om te gaan was er ook niet echt.
Waar de eerste keuringen werden gehou-
den weet hij niet meer. Hij herinnert zich nog
wel keurmeester Slaghuis, die de dieren
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woog en vaak de hoogtemaat wat door de
vingers zag. Want alle schapen waren toen
te groot en als je ze niet redelijk beoordeel-
de en alleen maar afkraakte was de fokker
diep teleurgesteld en kwam niet zo makke-
lijk terug op een keuring. Slaghuis is een
paar keer bij hem thuis geweest en vond dat
hij alles prima voor elkaar had. Zo’n positief
en vriendelijk mens had de vereniging
nodig.
Toen hij in contact kwam met Hopman zag
hij dat deze Ouessanten veel kleiner waren
dan de zijne en stapte hij over naar de witte
dieren van Han en zijn vader. De eerste lam-
meren kwamen en die kon hij meteen kwijt
voor een flinke prijs. Dat is jaren zo geble-
ven - soms werden de lammeren al in de
baarmoeder verkocht!
De bijzonderheid van het hebben van een
Ouessantschaap is er allang van af, zegt
Geert. In de Achterhoek kun je geen stap
zetten of je struikelt over een Ouessant. De
markt is verzadigd. Er staat niemand meer
voor zijn tuin te jodelen over de mooie
schaapjes die daar te zien zijn.
Ook de prijzen zijn nu erg laag en de regel-
gevingsdruk is alleen maar groter geworden

Een witte kudde
Zijn oudste schaap is al 15 jaar. Ze overleeft
omdat ze nog steeda tanden heft, zodat ze
goed kan herkauwen. In de zomertijd krij-
gen zijn schaapjes alleen gras, waar ze zich
prima mee redden. ‘s Winters komen de

brokjes met het hooi.
Een schaap dat vorig jaar dood ging werd
steeds magerder. Daaraan merkte Geert dat
ze geen tanden meer had. Ook vond hij
overal een soort braakballetjes. Ze kon dus
niet meer herkauwen en hij heeft haar toen
een spuitje laten geven. 
Als er een dier doodgaat neemt Geert de
laatstgeborene mee naar Hopman en laat
haar daar dekken. In het voorjaar wordt het
lam geboren en is de kudde weer compleet.
Helaas werd er vorig jaar een bokje geboren
en nog zwart ook. Vroeger had hij wel een
bok erbij maar die waren allemaal erg
agressief en vielen hem steeds van achte-
ren aan. Maar hij had in het Bulletin gelezen
dat, als je een bok castreert, hij tammer
wordt. En zo geschiedde en momenteel
doet de zwarte bok vrolijk mee met de witte
ooien. Zijn vrouw vindt het een prachtig
zwart dier en Geert vindt het ook prima.
Geert heeft drie weitjes zodat ze steeds een
schone grasmat hebben en er altijd gras
genoeg is. Hij verweidt ze als het gras in het
betreffende deel op is. Verder heeft hij een
prachtig hokje voor ze.
Geert en zijn vrouw maken zich geen zorgen
om de rasstandaard en alle regeltjes laten
ze voor wat het is. De schapen zijn mooi, lief
en gelukkig en ze zijn er heel blij mee.

Paul Meijer.
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Karin de Bruijn mailde me het onder-
staande probleem:
“Ik heb een Ouessantschaapje van onge-
veer 3 jaar, waarbij wij elke vijf weken haar
hoefjes moeten laten bekappen. We hebben
nog een ooitje, waarbij dat helemaal niet
nodig is. Beide dieren hebben we nu een
jaar. Ze lopen gedeeltelijk op beton en lig-
gen ‘s nachts in de stal (vanwege vossen),
dus slijten kunnen de hoefjes op zich wel.
De dierenarts weet niet wat het is: de hoef-
jes zijn keurig droog en er is geen rotting of
zo. Maar een week of vijf na het bekappen
zijn het net pipo-tenen.”

Gelukkig mailde ze me wat later het ant-
woord op deze vraag, waar ik geen ant-
woord op had kunnen geven:
“Over de vergroeiing van de hoefjes heb ik
het antwoord gekregen en wil het nog even
doorgeven voor het geval U nog eens zo' n
vraag krijgt. Er is hier een schapenhouder
geweest om de hoefjes te kappen en die zei
dat dit schaapje hoefbevangen is geweest.
Dit zou kunnen ontstaan door een slechte
conditie en weinig weerstand ( ik kreeg haar
van een fokker en zij had een dood jong
gehad). Waarschijnlijk zou het wel weer
goed kunnen komen door steeds te bekap-
pen tot de hoeven weer de goede stand krij-
gen.” 

Red.: of deze diagnose juist is kan ik niet
nagaan. Hoefbevangenheid komt vooral bij
paarden, pony’s en ezels voor. Als het dan
bij schapen voorkomt als symptoom van
pensverzuring wordt het toegeschreven aan
een overmaat aan jong, voedselrijk gras en
is er sprake van een schilferende hoornlaag,
geen overmatige groei.
Wie hier meer over weet te vertellen, laat het
me dan weten.

Henriette Mebius uit Bladel van de
Lone Star Lodge stuurde een artikeltje dat
ze voor een blad geschreven had wegens
de haar overkomen ziekte ecthyma.
Hieronder een samenvatting.

Wát heb je? Nooit van gehoord...
Ecthyma oftewel zere bekjes ziekte,
een zoönose!
Elke paardenhouder hoort en leest van goed
weidebeheer, zeker nu de hele discussie
over periodieke ontworming, vanwege
resistentie, is ontstaan. Omweiden van
paarden met schapen, die niet vatbaar zijn
voor de paardenwormen, is een van de
mogelijkheden.
Daarnaast zijn schapen leuk, er zijn enorm
veel rassen met elk hun eigen kenmerken en
bijzonderheden én ze eten ook gras waar
het kieskeurige paard zijn mooie neus voor
ophaalt.....Schapen zijn makkelijk in de
omgang en raken snel gehecht aan hun
baasje. Nadeel is het gedoe met het
Ministerie en de verplichting een UBN num-
mer te hebben, hetgeen tegelijkertijd een
enorme rompslomp aan informatie en
papierwerk van ons Ministerie oplevert.
Maar, dat eenmaal overwonnen is het genie-
ten van de leuke wolletjes in de wei.
Zelf ben ik vijftien jaar geleden, na het lezen
van een artikel in Landleven, gevallen voor
het kleinste schapenras, de Ouessant. Mijn
oudste ooitje AnnaBelle heeft nu de respec-
tabele leeftijd van veertien of vijftien jaar
bereikt en mooie lammetjes gebracht. Een
paar weken geleden overleed haar klein-
kind, aan pensverzuring. Dat is de aanlei-
ding van het schrijven van dit artikeltje, dat
gaat over pensverzuring, maar vooral over
een volgende ziekte die over mij heen
kwam, ecthyma. Dat komt veel meer voor
dan gedacht en de humane artsen zijn er
volstrekt onbekend mee! Daarom leek het
me goed mijn niet zo prettige ervaringen op
papier te zetten.
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Uitgerekend die dag was ik 's morgens
binnen aan het werk geweest en kwam ik
pas in de middag bij de schaapjes. Mylène
wilde de dag ervoor al vrijwel niet eten en
liet zich niet pakken, maar dat gebeurde wel
vaker...... De dag daarvoor was ze springle-
vend immers.
Meteen als ik de wei inloop zie ik dat er iets
niet klopt. Mylène ligt en hijgt zwaar. Ik ren
terug en bel de dierenarts dat hij met spoed
moet komen. De dierenarts constateert
pensverzuring en met de nodige moeite
krijgt ze twee spuitjes met iets basisch
tegen de verzuring. Allebei hebben we er
een hard hoofd in. Ik leg het kleine schaap-
je, dat altijd al wat zwakker is dan de rest, in
het hokje op dik stro en hooi met een hon-
dendekentje om, ze rilt, kreunt. Om acht uur
is er weinig verandering en geef ik een klein
beetje water met een injectiespuitje zonder
naald. Helaas zijn alle tips van roosvicee
rozenbottelsap, bosbes of een minimale
hoeveelheid yoghurt -om de bacteriehuis-
houding in orde te brengen- te laat. Om half
één in de nacht ligt ze vredig in het stalletje
en is voorgoed ingeslapen. AnnaBelle staat
erbij. Opvallend was wel dat de andere
schaapjes de hele dag muisstil waren, ze
wisten het... Het was echt hartverscheurend
te zien dat Missty ineens achter me aan
rende toen ik net met Mylène wegliep en
door het gaas nog goed aan haar kind snuf-
felde en toen naar Anna-Belle, háár moeder
liep. En nog steeds stil.

De volgende ochtend krijg ik een mailtje van
de schapenboerderij (waar Henriëtte voor
de schapen en paarden veel contact mee
heeft (red)): "Er is een ieniemini lammetje
binnengebracht dat je wel mag hebben. Het
helpt je je verdriet te verwerken en geeft je
veel liefde terug! Dan krijg je er nog één bij,
want een lammetje moet niet alleen
opgroeien". Mijn hart juicht al bij het idee,
maar mijn verstand zegt: “ kun je het wel
aan en het is veel werk, twee flessenlam-
metjes....”.
De volgende ochtend word ik wakker met

toch een blij gevoel. Ik GA ervoor! Heb nog
een hoop vragen want het is een ander ras.
Ieniemini heeft geluk – haar twee broertjes
zullen de Pasen niet overleven. Ik mag ook
nog een ander ooitje uitzoeken, dat wordt
Akkie, een kruising melkschaap x Suffolk,
met haar flapoortjes, die ik direct in mijn
hart sluit. Akkie heeft twee dagen later
Pasteurella en ik breng haar terug om in
quarantaine te gaan. Wederom huilen,
hopen en bidden en ja, zij komt erdoor!
Ieniemini krijgt even een ander maatje en
heeft een paar dagen later bloed aan haar
bekje. Denk dat ze aan de braamstruiken
heeft gezeten. Maar nee, het wordt erger, er
ontstaan plekjes en ik weet het: zere bekjes
ziekte. Erg besmettelijk en het is een zoö-
nose, dus het kan overgaan op mensen.
Alles ontsmetten met Dettol en ja, Akkie
krijgt het ook, maar in mindere mate. Het
ziet er erg naar uit, grote korsten rondom
het bekje van het Texelaar-lammetje en niks
meer knuffelen met ze. Wat jammer!
Ecthyma
Ongeveer een week later zie ik -ondanks
alle voorzorgsmaatregelen van ontsmetten
en plastic handschoenen- een plekje op
mijn linkerhand. Het plekje lijkt de dag erop
een wratje en wordt steeds groter. Het is
ecthyma, een diepe bacteriële infectie.
Bactroban zalf helpt, dus dat besteld bij de
huisarts. 
Wát heb je? Nee, dat was onbekend....
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Internet brengt wat raad en de dame van
wie ik de schaapjes heb ook. In elk geval
niet openkrabben of stoten en heel voor-
zichtig zijn. Het doet erg pijn en je vergaat
van de jeuk! Ik dek het steeds goed af, met
dik zalf erop. Een dierenarts uit Groningen
(en ik woon aan de Belgische grens) weet er
meer van en vertelt dat hij al enkele scha-
penhouders van een operatie heeft gered
omdat humane artsen nog erg onbekend
zijn met deze ziekte en de dermatologen het
eruit wilden snijden. Dat is niet nodig, na
ruim een maand gaat het vanzelf weer over.
Wel opletten dat het niet in de lymfklierbaan
komt, dan heb je penicilline nodig.
En ja hoor, wat dat betreft heb ik weinig
geluk. Anderhalve week later voel ik zere
striemen aan de binnenkant van de elle-
boog en dat trekt verder door naar de
schouder. Dit is niet goed! Op vrijdagavond

naar een vervangende huisarts, die uitvoe-
rig het plekje op de hand gaat bevoelen,
ook al waarschuw ik hem dat het besmette-
lijk is. Het medisch handboek wordt
geraadpleegd ("Hóe zeg je dat het heet") en
ja, inderdaad, een penicilline-kuur wordt
voorgeschreven.
Daar moet je ook tegen kunnen, dus dat
betekende voor mij een weekeinde dood-
ziek met maag en buikkramp en heel dicht
in de buurt van het toilet blijven. Daarna
werd het langzaamaan beter.....
(Ecthyma is niet besmettelijk voor honden
en paarden.)
De reden dat ik dit artikeltje geschreven heb
is om anderen te waarschuwen er tijdig bij
te zijn als hun schaap of lam de zere bekjes
ziekte heeft. Want nog niet alle dierenartsen
en huisartsen hebben overleg over zoöno-
ses. 

Henriette.



Op 21 juli is Ad Oost overleden. Al langere
tijd ging het niet zo goed met zijn gezond-
heid, maar vooral de laatste maanden werd
hij regelmatig in het ziekenhuis opgenomen
met maag-darm en later longproblemen.
Ad is 75 jaar geworden.

De meeste mensen zullen hem nog kennen
uit de periode waarin hij bestuurslid en keur-
meester van de FOS was. 
Ad Oost was één van de eerste fokkers en
behoorde tot de groep mensen die betrok-
ken waren bij de oprichting van de
Fokkersvereniging Ouessant Schapen, eind
tachtiger jaren. Vanaf 1990 heeft hij zitting
gehad in het bestuur, waar hij een belangrij-
ke functie vervulde in o.a. het hele scrapie-
verhaal. Tevens zat hij als keurmeester /
inspecteur in de Fok Advies Commissie en
heeft hij het belang van een goed gebit bij de
Ouessanten op de kaart gezet, naast alle
andere onderwerpen waar hij zich vol over-
tuiging op stortte.
De verhuizing naar Frankrijk maakte in 2008
een eind aan de fokkerij, aan de bestuurs-
functie en aan het keurmeesterschap, maar
niet voordat we hem tot erelid hadden
benoemd gezien zijn vele verdiensten. En
gelukkig zagen we hem toch nog af en toe
verschijnen op een bespreekdag of stuurde
hij een mailtje over het één of andere onder-
werp: de betrokkenheid bleef.
Twee jaar geleden keerde de familie Oost
terug naar Nederland vanwege de slechter
wordende gezondheid. Met Ad hebben we
een Ouessantenliefhebber in hart en nieren
verloren. 
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Enquête
Bijgevoegd in dit Bulletin en op de site vindt
U een enquêteformulier. 
We hebben het al eerder aangekondigd,
maar het kost toch altijd meer voorberei-
ding dan verwacht. En nu is ie er dan ein-
delijk. 
Enquêtes zijn niet erg geliefd en worden
over het algemeen matig tot slecht ingevuld
en teruggestuurd. Desondanks wagen we
er ons toch aan.
Want we zouden graag willen weten wat U
op onderdelen van de vereniging vindt en
hoe Uw betrokkenheid is, maar nog meer:
wat er beter of anders zou kunnen. Dat
komt natuurlijk jaarlijks ter tafel op de
ledenvergadering, waar ook verbeterpunten
worden aangedragen, maar het aantal
leden dat we zodoende bereiken blijft erg
gering.
Op een ledenvergadering komen over het
algemeen niet meer dan 25 leden, terwijl we
er ruim 400 hebben. En juist om ook die
leden die niet naar bespreekdagen of leden-
vergaderingen komen te bereiken willen we
deze enquête houden.
We hopen dan ook dat een ieder hem invult,
op papier of per computer, en het formulier
retourneert naar Albert Vrolijk, onze secreta-
ris.
In maart zullen we verslag doen van de uit-
komsten.

Enten tegen Q-koorts
Het was flink schrikken in juli, toen we ver-
namen dat het “gedoogbeleid” t.a.v. het bij-
eenbrengen van dieren voor een besloten
keuring ten einde was, waarover U in het
vorige nummer al kon lezen. Tot uiterlijk 14
augustus werd het nog toegestaan; voor
keuringen na die datum moest elk dier
geënt zijn. Aangezien de entingsperiode
tegen Q-koorts 6 weken in beslag neemt,
geraakten wij met onze bespreekdag op 6
september bijna in de knel. De beide dagen

naar voren halen ging organisatorisch niet.
En met alle kosten en rompslomp van twee
maal de dierenarts laten komen voor het
enten, was het maar de vraag of er op de
geplande dagen nog wel leden met hun die-
ren zouden komen.
Het bestuur en de keurmeesters van de
FOS beschouwen de bespreekdagen als de
ruggengraat van onze vereniging: niet alleen
de plek om elkaar te ontmoeten, ervaringen
en nieuwtjes uit te wisselen, maar vooral
ook om te zien hoe de stand van zaken
t.a.v. de kwaliteit van onze dieren is – de
bestaansreden van de vereniging. 
Koortsachtig bestuursoverleg en een mailtje
naar alle leden, die de laatste jaren regel-
matig met dieren naar de bespreekdagen
waren gekomen, wees uit dat we beide
bespreekdagen door konden laten gaan. Er
zouden voldoende dieren komen, niet in de
laatste plaats omdat we de inzenders een
compensatie in de kosten aangeboden
hadden van € 50,- per inzender.
Gelukkig zijn beide dagen als vanouds pret-
tig verlopen. 
Vooraf hadden we al gemeld dat deze
“oplossing” eenmalig zou zijn gezien de
acuut opgetreden situatie. Normaal gespro-
ken leveren de bespreekdagen ons als ver-
eniging niets op: inschrijvingen en de cata-
logus zijn gratis, terwijl we wel kosten
maken o.a. in de vorm van huur van de
ruimte en administratiekosten. De compen-
satie aan de inzenders levert een extra
kostenpost, die niet jaarlijks op te brengen
is. 

Het Platform voor Kleinschalige Geiten- en
Schapenhouders had in juli al fel protest
aangetekend tegen deze beleidsmaatregel
van het Ministerie van Economische Zaken,
echter zonder succes. Wel heeft het
Platform voor elkaar gekregen dat ze een
protocol voor besloten fokdagen mag
opstellen. Mogelijk dat daar dan alsnog de

Van de bestuurstafel
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entplicht voor vervalt, maar ze maken zich
niet veel illusies. Het Q-koorts-dossier ligt
zeer gevoelig bij het ministerie.
Hoe de bespreekdagen er komend jaar uit
zullen gaan zien kunnen we nu dus nog niet
meedelen. De voorlopige data staan ver-
meld in de agenda; of ze door zullen gaan
en in welke vorm weten we nu nog niet. We
maken ons er hard voor dat we ons jaarlijk-
se evenement kunnen behouden!

Organiseren ledenvergadering 2015
Onze oproep in het juli-nummer heeft nog
niet veel opgeleverd, of beter gezegd –
helemaal niets. 
Mocht er zich voor januari niemand melden,
dan zal het bestuur dit zelf  ter hand moeten
nemen. En komen we onvermijdelijk terecht
daar waar de meeste bestuursleden en
keurmeesters wonen: Gelderland. Terwijl
het zo leuk is om een keer een ander deel
van het land aan te doen. Nu liggen
Ameland of het zuidelijkste deel van
Limburg niet direct voor de hand qua
bereikbaarheid, hoewel het er heerlijk ver-
toeven is in die schitterende omgeving,
maar er blijft toch heel veel Nederland over
waar iedereen vlot heen kan rijden. 
Enkele bij elkaar wonende fokkers zouden
de bijeenkomst (samen met het bestuur)
kunnen organiseren: een vergader- en
lunchlocatie en één of meerdere bedrijfsbe-
zoeken volstaan. De datum hebben we al
vastgesteld op 18 april.
Laat het ons weten.

Fokkerij-erkenning
Half oktober ontvingen we bericht van Het
Productschap Veen en Vlees dat onze jaar-
lijkse rapportage m.b.t. de erkenningvoor-
waarden voor stamboeken over het jaar
2013 voldoende inzicht heeft gegeven in de
stamboekhuishouding. Hiermee heeft onze
organisatie aan de jaarlijkse  rapportage-
plicht voldaan.
“Per 1 januari worden de fokkerijzaken
overgenomen door de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland. Dit brengt een

aantal aanpassingen met zich mee. De
beperking van de erkenning tot vijf jaar zal
vervallen. Om goed toezicht te kunnen hou-
den zal de jaarlijkse rapportage op bepaal-
de onderwerpen worden uitgebreid”.
Benieuwd wat ons nu weer boven het hoofd
hangt en vooral hoeveel meer rapportage
we nu moeten gaan produceren, bovenop
de hoeveelheid die we tot op heden
moesten aanleveren.

Adverteren op de website
N.a.v. een vraag over het IBAN van de FOS
(en dat is NL04RABO0327408545) hebben
we besloten om het adverteren op de web-
site, net als op Marktplaats, kosteloos te
maken. Er kan alleen geadverteerd worden
door de leden van onze vereniging en met
dieren die geregistreerd staan bij Bureau
Haverslag en dus voorzien zijn van identi-
teitspapieren.
We hopen hiermee dat meer leden gaan
adverteren en dat meer zoekenden de weg
naar onze site zullen gaan vinden. In tegen-
stelling tot op Marktplaats is het in ieder
geval zeker dat in onze advertenties echte
Ouessanten aangeboden worden.

Mutaties op tijd doorgeven
Mutaties (dat wil zeggen geboorte, dood,
aan- en verkoop) moeten binnen drie dagen
aan Bureau Haverslag doorgegeven wor-
den. Volgens het I&R reglement moeten die
mutaties namelijk binnen 7 dagen bij dat
registratiebureau binnen zijn, zodat er voor
Haverslag niet veel speelruimte overblijft en
al helemaal niet wanneer de eerste schakel
veel te laat is. 
Om alle discussie te voorkomen stempelt
Bureau Haverslag alle post bij binnenkomst
meteen af, ook al wijkt dit af van de datum,
die de leden als datum op de papieren ver-
meld hebben. (Soms zijn de goede voorne-
mens er wel, maar laat de uitvoering op zich
wachten, ofwel blijft de brief of mail op het
bureau liggen! De I&R kent weinig tot geen
genade.)  
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Koortsachtig
De mededeling dat elk schaap dat aan een
keuring of andere evenementen deelneemt
voortaan tegen Q-koorts moet zijn gevacci-
neerd, geeft aan dat het hier gaat om een
uiterst delicaat onderwerp. Q-koorts ligt
gevoelig bij beleidsmakers. De uitbraken
hebben mensen besmet, op grote schaal en
met enorme gevolgen. Mogelijk komen er
fikse claims.
De overheid is regelgever. Voor een fokdag
gelden regels. Vanaf nu kan niemand meer
zeggen dat de overheid laks is geweest als
het om wetgeving voor keuringen gaat. De
overheid heeft ervoor gezorgd dat er op fok-
dagen alleen nog maar gevaccineerde scha-
pen lopen. Een argeloze bezoeker van zo’n
keuring kan daar geen Q-koorts meer
oplopen.
Maar vreemd is het wel. Vleesschapen leken
tot nu toe vrijwel geen rol te spelen bij Q-
koorts. Dat bewees het RIVM na een studie.
En als er al een risico zou zijn, dan speelt dat
alleen tijdens de lammertijd. Niet tijdens het
keuringsseizoen.
Pogingen om de entplicht ongedaan te
maken strandden. Er valt met het ministerie
niet te praten over versoepeling van Q-
koortsregels. In tegendeel: er heerst een
koortsachtige sfeer als het om dit onderwerp
gaat. (Jacques Engelen, redactioneel stuk in
Het Schaap, augustus 2014)

Conditieverlies ram in dektijd normaal
Tijdens de dekperiode verbruikt een ram
veel energie. Zeker als hij een flinke groep
ooien onder zijn hoede heeft. De ram is dan
druk met het opsporen van bronstige ooien
en het dekken ervan. Het is niet erg dat een
ram in deze periode wat conditie verliest. De
ram wat brok bijvoeren in de dekperiode is
prima maar niet per se nodig. (Boerenvee,
sept/okt 2014)

Erfelijkheid schaap ontrafeld
Wetenschappers hebben de complete erfe-
lijkheid van het schaap uitgepluisd. Het
gnoom, het genenbestand in een cel, is vol-
ledig in kaart gebracht. De onderzoekers
spreken over een doorbraak. Ze ontdekten
nieuwe genen die een rol spelen in de vor-
ming van de pens, de huid en wol. Ze weten
nu dat enkele genen ervoor zorgen dat het
dier in de pens niet alleen proteïnen maakt
uit plantaardige voeding, maar dat ook
bepaalde vetzuren worden gevormd die van
belang zijn bij de wolsynthese en de pro-
ductie van wolvet.
Door de ontrafeling van het gnoom is nu
ook bekend dat het schaap zich miljoenen
jaren geleden genetisch afsplitste van de
geit en andere verwante diersoorten.
Het onderzoek is een samenwerking van 73
wetenschappers uit acht landen. De resul-
taten zijn gepubliceerd in het wetenschap-
pelijke tijdschrift Science. (Het Schaap, 6/7
2014)

Vroege pijn
Een schaap dat pijn heeft gehad kort na de
geboorte, lijkt ook als volwassen dier meer
pijn te voelen. Dit ontdekten Engelse onder-
zoekers. Ooien waarvan op jonge leeftijd de
staartjes waren gecoupeerd, leden meer
pijn als ze zelf op latere leeftijd aflammerden
vergeleken met niet-gecoupeerde ooien.
(Het Schaap, augustus 2014)

Dure schapen
Een Schotse schapenhouder heeft flink
geïnvesteerd in beveiliging van zijn nieuwe
schapen. Waakhonden en camera’s moeten
zijn tien ooien en ram van het ras Walliser
Schwarznase in de gaten houden. De man
kocht het koppel voor tegen de 70.000 euro
in Zwitserland nadat hij er foto’s van had
gezien. (Het Schaap, augustus 2014)

Laatste schapenberichten
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Graasdierpremie van 160 euro per
rund en 24 euro per schaap
Veehouders die met hun runderen en scha-
pen natuurgebieden met een geringe gras-
productie begrazen komen in aanmerking
voor een graasdierpremie. Staatssecretaris
Dijksma (EZ) heeft die vastgesteld op 160
euro per rund en 24 euro per schaap.
Hobbyboeren komen niet in aanmerking.
(Boerenvee, juli / augustus 2014)

Herkomst Schmallenberg blijft raadsel
Wetenschappers zijn er niet in geslaagd de
herkomst van het Schmallenbergvirus te
achterhalen. Daardoor is nog steeds niet
bekend wat de oorzaak van de ziekte-uit-
braak in 2011 is geweest.
Instituten uit vijf Europese landen, waaron-
der het Nederlandse CVI in Lelystad, heb-
ben vorige maand een rapport over
Schmallenberg uitgebracht. Ze constateren
dat runderen en schapen het gevoeligst zijn
voor het Schmallenbergvirus, maar dat ook
in het wild levende herkauwers besmet
raken. Nadat het virus in 2011 in ons land
kwam, verspreidde het zich snel in groepen
dieren die er geen antistoffen tegen hadden.
Ook in de winter ging die verspreiding door.
(Het Schaap, augustus 2014)

Knut steekt liever koe dan schaap
Een vergelijkend veldonderzoek op de
Veluwe heeft uitgewezen dat runderen
negen keer meer knutten aantrekken dan
schapen. Dit heeft het Centraal Veterinair
Instituut (CVI) onderzocht.
Het verschil in voorkeur van de insecten is
een belangrijk gegeven voor de modelma-
kers die verspreiding van dierziekten voor-
spellen met wiskundige modellen.
In mei en juni 2013 voerden wetenschap-
pers gedurende 5 weken op 13 verschillen-
de dagen op een melkveebedrijf een verge-
lijkend onderzoek uit door in een weide
steeds een schaap en een melkkoe vast te
zetten en de aanwezige knutten vervolgens
van de huid op te zuigen. De onderzoekers

vingen onder dezelfde weersomstandighe-
den bij het rund gemiddeld 900 knutten en
bij het schaap gemiddeld 100 knutten.
Afgelopen voorjaar is het onderzoek her-
haald.
Knutten spelen een rol bij het overbrengen
van de besmettelijke ziekte Blauwtong. Ook
het Schmallenbergvirus wordt via knutten
verspreid. Wereldwijd zijn er meer dan 1200
knuttensoorten beschreven. Ongeveer 85
procent van de hier aanwezige knutten
behoren maar tot vijf soorten. (Boerenvee,
juli / augustus 2014)

Eenden tegen leverbot
Loopeenden die slakjes opvreten. Ze door-
breken de levenscyclus van de leverbot.
Het is een nieuwe en opmerkelijke aanpak,
waar geen medicijnen aan te pas komen.
Onlangs startte een praktijkproef.
Loopeenden zijn dol op slakken, ook de
slak Galba truncatula, beter bekend als de
leverbotslak. Dat slakje van slechts één tot
zeven millimeter groot speelt een cruciale
rol in de levenscyclus van de leverbot die
voor steeds meer en steeds grotere proble-
men zorgt bij schapen en koeien. Die lever-
bot blijkt resistentie op te bouwen tegen het
enige voor schapen toegestane bestrij-
dingsmiddel. Er is dus meer nodig voor de
bestrijding van deze parasiet. Een nieuw
bestrijdingsmiddel ligt niet voor de hand -
het ontwikkelen van medicijnen is duur.
Vandaar dat preventie meer voor de hand
ligt. En daarom is dat idee van die loopeen-
den zo boeiend.
De praktijkproef loopt tot eind oktober,
waarna de twee onderzoekers hun rapport
zullen schrijven. (Het Schaap, augustus
2014)

Suffolk stamboek nu ook lid Platform
KSG
Het Suffolk Stamboek Nederland heeft zich
aangemeld als 23-ste lid van het Platform
voor Kleinschalige Schapen- en Geiten-
houders (KSG). 
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Het Platform KSG bestaat nu uit alle
Nederlandse geitenrasverenigingen/stam-
boeken (5 verenigingen), 17 schapenrasver-
enigingen/stamboeken en de Nederlandse
Belangenvereniging van Hobbydierhouders
(NBvH). Daarnaast is er een samenwerking
met de Stichting Kinderboerderijen
Nederland en de Stichting Zeldzame
Huisdierenrassen (SZH). Via de verenigin-
gen zin er ongeveer 4500 houders van
schapen en geiten bij het platform aange-
sloten. (Boerenvee, juli / augustus 2014)

Fabel over natuurhooi
Hooi uit natuurgebieden heeft de naam “het
beste van het beste” te zijn. Dat is niet waar.
In natuurgebieden wordt laat gemaaid, als
het gras meer stengel dan blad heeft. Dit, in
combinatie met weinig of geen bemesting,
maakt dat de voedselwaarde van natuur-
hooi vaak de helft minder is dan van
gewoon weidehooi. (Het Schaap, septem-
ber 2014)

Geen snoeiafval
Tuin gesnoeid? Geef de restanten nooit aan
de schapen bij wijze van “ruwvoer”. Veel
tuinplanten zijn giftig voor ze zoals taxus,
oleander, klimop, laurier, goudenregen,
berenklauw, buxus, adelaarsvaten, azalea
en rododendron. Ook het loof van aardap-
pelen en tomaten is giftig. 
Schapen laten giftige planten vaak automa-
tisch staan. Maar eenmaal gesnoeid eten ze
die wel. Zeker jonge dieren doen dat, zij zijn
nieuwsgieriger dan oudere dieren. (Het
Schaap, september 2014)

Agenda 2015
18 april:
Voorjaarsvergadering

5 september:
Nationale bespreekdag in Didam, rammen en ooien niet-zwoegervrij.

19 september:
zwoegervrije bespreekdag in Angeren, rammen en ooien.


