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Van de redactie
Volgens de aloude indeling van de maan-
den is juni de hooimaand. Om het hooi goed 
droog binnen te krijgen heb je op z’n minst 4 
(en nog beter 6) droge dagen achter elkaar 
nodig, graag vergezeld gaand met een lek-
ker briesje. 
Juni 2016 zal de boeken ingaan als de nat-
ste junimaand ooit - in ieder geval sedert ze 
alles over het weer hebben bijgehouden. Het 
kwam met bakken uit de lucht, de bomen 
dropen van de regen, ’s morgens stegen 
mistflarden op uit de velden, de slakken na-
men bezit van de moestuin en over de bloe-
mentuin hing een waas van chagrijn. 
Met grote regelmaat draafden de schapen 
met z’n allen naar hun schuilplaats - enkele 

dagen stonden ze daar zelfs de gehele dag 
te sikkeneuren. Niks geen vrolijk gedartel 
van de lammetjes, de hoosbuien uitzitten 
was de boodschap van de ouwelui. Niet dat 
ze bang waren om een beetje nat te worden, 
maar wanneer hun lange vochten zich vol 
water zouden zuigen zouden ze vele kilo’s 
extra mee te sjouwen hebben. En krijg zo’n 
nat pak maar weer eens droog!
Gelukkig komen we elk jaar toch wel weer 
op gemiddelde waarden uit. Dat kan alleen 
maar inhouden dat het na nu vooral droog 
zal moeten blijven om aan het eind van dit 
jaar het gemiddelde aantal millimeters neer-
slag te kunnen halen.
En het hooi……………? 
Juli: hooimaand?

Reinie Koch.

Op dit moment stromen de geboorteberichten binnen. 
De teller staat nu op 770 lammeren waarvan 390 ramlammeren en 380 ooilammeren.
Voor de “aanvraag van de identiteitskaarten bij de lammeren” verzoek ik u dit niet eerder te doen 
dan dat het lam minimaal 6 weken oud is, zodat u het lam goed kunt controleren op erfelijke ge-
breken. De termijn van “aanvraag identiteitskaarten lammeren” is binnen een half jaar nadat het 
lam is geboren. Gebruik hiervoor het formulier dat u in januari van mij heeft ontvangen of download 
deze van de site.

De mutaties van verkoop, overlijden en geboortes geeft u binnen 3 à 4 dagen aan ons kantoor door 
zodat wij dit zo snel mogelijk kunnen afwerken naar R.V.O. Binnen 8 kalenderdagen moet dit bij 
R.V.O. zijn gemeld, anders betaalt u per melding € 0,50 boete. 
Wilt u de originele formulieren gebruiken. Ik ontvang regelmatige eigengemaakte formulie-
ren of een stuk tekst via de email, wat voor mij vertragend werkt. Wilt u zich hier aan houden.

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 1 avond en wel op de maandagavond te bereiken 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.

Bureau Haverslag
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Foto van het kwartaal
Met de lammetjes stroomden de foto’s bin-
nen. En wel heel bijzondere!

Kijk maar eens naar deze trouwfoto van ons 
bestuurslid Frans Giesen. 

Op die gedenkwaardige 
dag kwam eerst bij de 
koeien een tweeling ter 
wereld, twee vaarskalf-
jes. En enkele uren later 
verschenen twee Oues-
santlammetjes: een zwart 
ramlammetje, “mijnheer 
Giesen” geheten en een 
bruin ooilammetje dat 
“mevrouw Giesen” werd 
gedoopt. Als dat geen 
vruchtbare grond is, daar 
in Angeren!
Frans en Chantal: van 
harte gefeliciteerd en we 
wensen jullie een lang en 
gelukkig huwelijk toe met 
veel nakomelingen van 
welke soort dan ook!

En hier de kinderen 
D’Hoe uit Deurne met hun 
eerste lammetje. Na twee 
jaar schapen houden is 
voor het eerst een ram 
bij hen wezen logeren. 
En kijk: de hele familie is 
apetrots op hun paaslam-
metje.
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Bij Lucia Janmaat uit Lopik komen ze 
per twee. Een knap stel, dat goed drink 
bij hun moeder en inmiddels al wel flink 
zal zijn gegroeid.

Dochter Denise heeft het fototoestel gehan-
teerd en de schapen van Bert en Ellen van 
Herp (van ’t Noahuus) uit Olst vereeuwigd. 
Joosje heet het lam, dat bemoederd wordt 
door alle ooien in de wei en door de fotogra-
fe zelf.

Blijf fotograferen en mooie foto’s insturen. Bij 
plaatsing ontvangt U een echt Ouessanten 
t-shirt.
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Sinds 1999 wordt het S-predicaat toegekend aan die dieren, die voor de belangrijkste kenmerken 
op volwassen leeftijd, vanaf 3 jaar, voldoen aan de rasstandaard. De toekenning van deze voor de 
fokkerij waardevolle onderscheiding vindt plaats op de bespreekdagen en ook bij de fokkers thuis. 
De hoogtemaat, het gewicht en het type wegen het zwaarst bij de beoordeling. Gedurende de 
laatste jaren worden de eisen wat verzwaard door in de beoordeling ook het gebit een duidelijke 
plaats te geven.
Vanaf 1999 is het Rammenboek en het register van S-ooien beschikbaar voor de leden. Vanaf de 
editie 2008, op de website van de FOS: www.ouessant.nl. Daarnaast wordt sinds 2010 de kwalifi-
catie VS (voorlopig S) toegekend aan die lammeren die S-ouders hebben.

In het Rammenboek wordt een bloedlijn toegerekend aan een basisram. De oorspronkelijke ram 
aan de vaderskant van de afstamming bepaalt de naam van een bloedlijn. Dit is niet zelden een 
ram uit de jaren tachtig of een geïmporteerde Franse ram, die, soms pas na jaren, een S-ram heeft 
weten voort te brengen. Wanneer een nieuwe S-ram niet uit een eerder benoemde basisram of 
bloedlijn voortkomt, wordt een nieuwe lijn toegevoegd. 

De kleuren       

Ooien
De kleurverdeling bij de ooien met het S-predicaat is weergegeven in onderstaand overzicht:

Kleur   Jaar van toekenning         Tot  %  
 <2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 
Zwart/grise  187  22  45  34  15  26  17  22  15  16  399  61,6 
Bruin  42  18  7  8  5  9  9  12  7  11  128 19,8
Wit  44  2  9  6  3  6  4  7  5  6  92  14,2
Schimmel  3  1  -  3 5  2  3  4  7  1  29  4,4 
  276  43  61  51  28  43  33  45  34  34  648  100%

Het register van S ooien is  met 34 ooien uitgebreid naar 648. De kleurverdeling onder de S-ge-
keurde ooien is niet wezenlijk anders dan het landelijke beeld. Verhoudingsgewijs is het aandeel wit 
kleiner, ten gunste van bruin. De kleurslag grise wordt vanaf 2012 bij zwart ondergebracht. In 2015 
zijn 3 grise ooien toegevoegd aan het S-register. Grise (grijs) wordt gezien als een oorspronkelijke 
Ouessant kleur. 

Rammen:  
De kleurverdeling bij de rammen waaraan het S-predicaat werd toegekend is als volgt:

Kleur   Jaar van toekenning        Tot  %   
 < 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015
Zwart/grise  66  6  8  20  9  6  12  10  13  9  159  61,4 
Bruin  13  3  2  2  4  7  4 10  2  5  52  20,1
Wit  13  3  3  2  2  3  3  2  2  3  36  13,9
Schimmel  2  1  -   4  -   -  2  -  1  2  12  4,6
Totaal  94  13  13  28  15  16  21  22  18  19  259  100%

S rammen en S ooien 2015
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In 2015 zijn 19 S-rammen aan het register toegevoegd. Ook bij de S-rammen zijn verhoudingsge-
wijs wat meer bruine en wat minder witte rammen t.o.v. het landelijke beeld. 

De maten en gewichten 
Zonder een blijvende en gerichte selectie op hoogtemaat en gewicht zouden de Ouessanten hier, 
in een voedselrijke omgeving, binnen enkele generaties te groot worden. Het meten, wegen en 
een evenwichtige selectie zijn de beste methodes om deze eigenschappen in de hand te houden.

De schofthoogte en het gewicht bij de S-ooien ontwikkelden zich de afgelopen 10 jaar als volgt:

Jaar  Schofthoogte in cm  Gewicht in kg
2006  44.9  15.5
2007  44.2  14.6
2008  44.5  15.0
2009  44.3  14.7
2010  43.8  14.3
2011  43.9  14.5
2012  43.8  14.6
2013  43,6  14,8
2014  44.1  14.8
2015  44,2  14,5

De schofthoogte bij de 34 S-ooien zit in 2015 weer iets boven de 44 cm. Ten opzichte van 10 jaar 
geleden zijn de S-ooien 0,7 cm kleiner en exact 1,0 kg lichter. Deze verhoudingen en gemiddelden 
zijn prima en passend bij een gezond Ouessant-schaap. 

De schofthoogte en het gewicht van de S-rammen de afgelopen 10 jaar:

Jaar  Schofthoogte in cm  Gewicht in kg 
2006  48.1  23.0
2007  47.6  22.1
2008  47.8  21.0
2009  46.9  20.0
2010  47.4  22.0
2011  46.8  21.9
2012  46.9  21.8
2013  46,4  20,9
2014  46,8  21,9
2015  47,2  22,9

Ten opzichte van 10 jaar geleden zijn de S-rammen ongeveer 1,0 cm kleiner met vrijwel hetzelfde 
gewicht. Ten opzichte van 2013 is de gemiddelde schofthoogte en gewicht bij de rammen signifi-
cant gestegen. Met name de zwoegervrije S-rammen van 2015 hebben aan hogere gemiddeldes 
bijgedragen. Concluderend kan gesteld worden dat de S-rammen van 2015 over prima gemiddel-
des en een uitstekende maat-gewicht verhouding beschikken. 
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Baukje van de Heuvel

Esmé 67 van de Bakkershoeve

Evidence 28 van Bouwmansgoed

Isaac 3 van de Finsterheerd
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Jannie 32 van de Olliemeulen

Milan van het Leudal

Mirthe van Haderks Hoeve

Nenne van de Raamburg
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Puntenbeoordeling 
Vanaf 2005 worden van de S-dieren de belangrijkste exterieurkenmerken vastgelegd op een lineai-
re puntenschaal. Die exterieurkenmerken zijn: de kop, bij de rammen de horens, het gebit, de romp, 
het beenwerk, de klauwen, de staart en de vacht. De puntenschaal loopt van 92 naar 110, waarbij 
100 als het gemiddelde moet worden gezien. Waarden onder 100 punten moeten gezien worden 
als matig of slecht terwijl boven 100 punten, goed, zeer goed of uitstekend betekent. Bij de beoorde-
ling van het algemeen voorkomen blijft het bekende lettersysteem gehandhaafd. Dus A, AB, B+ etc.

De lineaire beoordeling is een aanvulling op het lettersysteem voor algemeen voorkomen. Met de 
lineaire puntenschaal wordt zichtbaar hoe een dier op de afzonderlijke exterieurkenmerken scoort, 
welke kenmerken goed, zeer goed of uitstekend zijn of correctie behoeven. Via gerichte paringen 
kunnen de zwakke punten gecompenseerd worden. 

De gemiddelden van de lineair beoordeelde exterieurkenmerken bij de rammen en de ooien waren 
de afgelopen  jaren als volgt:

Bij met name de S-ooien van 2015 is het gebit lager beoordeeld. De rammen beschikken over wat 
mindere horens maar een significant betere bouw en romp.

De voor S-registratie aangeboden dieren mogen gerust als de beste dieren gezien worden binnen 
de Ouessantschapen-populatie van Nederland. 

Een doorlopende selectie op de volgende exterieuronderdelen blijft noodzakelijk:
● hoogtemaat in combinatie met het gewicht;
● te lichte, te magere dieren of dieren met doorlopende diarree;
● vruchtbaarheidsstoornissen of geboortemoeilijkheden;
● gebitsafwijkingen;
● onevenwichtige lichaamsverhoudingen;
● dieren met een te hoge schoft;
● dieren met matige klauwtjes of grof beenwerk.

Kenmerk     ♂       ♀                  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kop 106,9 108,0 106,5 107,2 109,2 108,6 108,2 107,2 106,8 106,8 107,0 107,8 107,6 107,5

Horens 104,7 105,9 104,8 106,5 107,5 107,1 106,4              

Gebit 108,1 105,3 105,2 106,9 108,6 107,9 107,0 105,8 104,4 106,1 106,7 107,6 107,4 105,1

Romp 107,6 106,8 106,5 107,1 107,7 107,5 108,5 107,0 107,1 107,3 107,2 108,3 108,3 108,0

Beenwerk 106,4 105,6 106,1 106,5 107,8 107,2 107,7 106,5 106,6 105,1 106,0 107,2 106,5 106,2

Klauwtjes 108,3 106,2 105,8 107,5 108,0 107,8 107,0 106,9 107,8 105,8 107,0 108,3 107,4 107,0

Staart 107,8 108,2 107,3 107,6 108,5 108,5 108,7 107,5 107,1 107,3 106,9 108,7 108,2 108,3

Vacht 107,1 107,4 107,2 107,7 109,0 108,6 108,5 107,5 107,5 107,3 107,8 109,0 108,1 108,1
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Bloedvoering van de S rammen: 
In de onderstaande tabel is per jaar en per bloedlijn het aantal S-rammen weergegeven:
Bloedlijn Jaar           
    <2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot
 6.  Michel 38 3 2 8 2 1 6 1 2 2 65
 10. Joris  7 3 4 7 4 3 4 4 2 2 40
 5. Maigret 7 - - 2 - 2 2 4 7 5 29
 2.  Charles 9 - - 2 1 1 1 4 2 2 22
 11. Hannes v/d Saksenstate 
    1 1 1 5 1 3 1 2 - 5 20
 3.  Frederico 6 - - 1 2 1 2 - - - 12
 17.  Arwin 1 - 1 1 2 1 1 2 2 1 12
 8.  Pierre 3 - 1 - 1 2 - 1 2 2 12
 7.  Peter 8 - - - - - 1 - - - 9
 1.  Balthazar 4 1 - - - - - 1 - - 6
 14.  Pierot 1 2 1 - 1 - - - - - 5
 19.  Philipe - 1 1 - - - 1 1 - - 4
 15.  Champion de France
    1 - - 1 - 1 - - - - 3
 4.  Gilles 2 1 - - - - - - - - 3
 9.  Wulfert v/d Tyeslemore 
    1 - - - - 1 - - - - 2
 12.  Jacques de l’Auxois
    2 - - - - - - - - - 2
 29.  Faolan - - - - - - - - 1 - 1
 27.  Darius de Abbé - - - - - - - 1 - - 1
 28.  St Rivoal de Carré - - - - - - - 1 - - 1
 25.  Mr Leduc - - - - - - 1 - - - 1
 26.  Tico  - - - - - - 1 - - - 1
 24.  Crozon - - - - 1 - - - - - 1
 23.  Arwin 2 - - - 1 - - - - - - 1
 21.  Kervezec Carré - - 1 - - - - - - - 1
 22.  Nostica - - 1 - - - - - - - 1
 20.  Relecq de Carré - 1 - - - - - - - - 1
 16.  Gwenny 1 - - - - - - - - - 1
 18.  Christian 1 - - - - - - - - - 1
 13.  Charly 1 - - - - - - - - - 1
            
    94 13 13 28 15 16 21 22 18 19 259

In 2015 zijn 19 rammen met een S beoordeeld. Weer een prima rammenjaar. 
De Maigret-lijn is nog steeds aan een opmars bezig.
Er is in 2015 geen nieuwe bloedlijn geïdentificeerd. 

Juni 2016,  Jan Postma
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Rexna Edith M16

Rexna Maigret 28

Vittel van de Klaverweide

Xhoris van de Klaverweide
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Agenda 2016
28 augustus: 
BOV keuring op het Domein Puyenbroek te Wachtebeke bij Gent, aanvang 10.00 uur.

Zaterdag 3 september:
Nationale bespreekdag in Didam, rammen en ooien niet-zwoegervrij.
Alle dieren moeten ingeënt zijn tegen de Q-koorts: de eerste enting zes weken voor de keuring en 
de tweede enting drie weken ervoor. De herhalingsenting (dus als het dier vorig jaar ook al is geënt) 
is een eenmalige enting die drie weken voor de keuring gegeven moet worden.
De entingen moeten gemeld worden bij Bureau Haverslag, of, indien men zelf aan- en afmeldt via 
sg-online, moet er een vlaggetje geplaatst worden in de sg-administratie.
Het aanmeldingsformulier voor de keuring staat op de website, maar kan ook worden aangevraagd 
bij één van de bestuursleden.
Per dier een formulier geheel invullen (dus ook hoogte en gewicht) en voor 15 augustus terugsturen 
naar Frans Giesen, bij voorkeur elektronisch.
Voor de deelname met een bedrijfsgroep staat er eveneens een aanmeldingsformulier op de site.
Per inzender maximaal 30 dieren.
Bij binnenkomst worden de dieren gecontroleerd door een dierenarts; deelnemers hebben dus 
geen dierenartsenverklaring nodig.
Aangevoerde dieren moeten weer terug naar het bedrijf van herkomst – de 21 dagen regeling is nog 
steeds van toepassing en ze mogen dus drie weken lang niet van eigenaar verwisselen.

Adres Didam: Manege ’t Hooge End, Hengelderweg 4, 8942 NC Didam, tel. 0316-228252
Via de A12, afslag 29 richting Didam, na ongeveer 2 kilometer op de rotonde de eerste afslag ne-
men en na enkele meters volgt aan de rechterkant de inrit van de manege.

De aanvoer van de dieren is tussen 8.30 en 9.30 uur, om 8.30 uur wordt meteen begonnen met het 
wegen en meten van de S-dieren. Om 10.00 uur begint de bespreking van de individuele dieren 
tot de lunch om 13.00 uur. Na de lunch worden de bedrijfsgroepen besproken, gevolgd door een 
uitgebreidere bespreking van enkele dieren. 

17 en 18 september: Concours National de GEMO in Rennes -Frankrijk.

Zaterdag 24 september: 
Zwoegervrije bespreekdag in Angeren, rammen en ooien.
Ook hiervoor geldt de entingsplicht tegen de Q-koorts, het melden van de enting, de 21-dagen re-
geling en de controle door een dierenarts aan de poort. De aanmeldingsformulieren voor de indivi-
duele dieren en voor de bedrijfsgroepen staan op de site. Per dier of per bedrijfsgroep een formulier 
invullen en terugsturen voor 1 september.
Per inzender maximaal 30 dieren.

Adres Angeren: fam. G. Giesen, Lodderhoeksestraat 26, 6687 LS Angeren, tel. 0481-421365.
Angeren ligt tussen Nijmegen en Arnhem. De A15 tot het eind volgen richting Bemmel en vervol-
gens Huissen aanhouden. Door Angeren heen rijden en na enkele kilometers ligt aan de rechter-
hand “De Meerhoeve” van de familie Giesen.
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stal aan de moespot
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

Alles voor de schapenhouderij, zoals:

universele schapenhekken / universele ruif
(voor binnen en/of buiten)
(geschikt voor alle soorten balen en kuilvoerblokken)
verrijdbare ruif (met dubbele morsbak) / wandruiven

Aflamhekjes met “speciaal” gaas: onder fijnmazig,
naar boven toe oplopend. Effectief en toch licht in
gewicht, ideaal voor Ouessantschapen!

Verder nog: emmerbeugels, opzetruifjes, optrekpoor-
ten, sorteerpoorten, behandelgangen,
lammer-(bij)voerbakken, behandelstoelen, toiletteer-
boxen, enz. (en natuurlijk uw specifieke wensen en
maten)

handelsondern. MEIJER
van der Pijlweg 17
7691 CK BERGENTHEIM

% (0523) 23 14 49
Fax (0523) 23 14 49

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

“DE BAKKERSHOEVE”
FOKKERIJ VAN BRUINE OUESSANTSCHAPEN MET VEEL ADEL EN EEN MOOIE MAAT.

Jan Brandts • Oldegoorweg 13 • 6942 PD DIDAM • Tel.: 0316 - 225 186
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De aanvoer van de dieren is tussen 9.00 en 10.00 uur.
De S-dieren worden meteen bij aankomst gewogen en gemeten, waarna het bespreken van de 
dieren kan beginnen.
Dit zal tot ongeveer 12.00 uur duren, waarna we afsluiten met een broodje en koffie.

30 september - 2 oktober
Steinhöfel (Brandenburg) - Duitsland, bespreekdag van de IGOU.

Leden, die mee zouden willen gaan naar een buitenlandse bespreekdag kunnen zich melden bij 
Aalt ten Hoeve.
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Keurmeestersdag 2016
De keurmeestersdag wordt dit jaar gehouden 
op de Emma Hoeve van de familie Ploegstra 
in Loenga en dat is vanuit de Achterhoek ge-
rekend een flinke rit. Dus vroeg uit de veren 
en met z’n vieren in de auto op weg naar het 
noorden. Onderweg wordt eigenlijk alles al 
besproken voor die dag, alleen de schapen 
ontbreken nog.

De Emma Hoeve is een grote Friese boer-
derij, waar diverse bedrijven van de familie 
onder één dak zijn gebracht, o.a. een kinder-
opvang, een afdeling voor het lichamelijke 
welbevinden en een grote verzamelingen 
dieren. We worden welkom geheten door 
nieuwsgierige Alpaca’s, die met z’n tweeën 
aan het hek staand, iedereen die aan komt 
rijden hooghartig bekijken. Konijnen, kip-
pen, geiten, van alles valt er te zien, behalve 
Ouessanten. Die staan op stal, klaar voor de 
grote inspectie.

De achterhand
Eerst maar even aan de koffie, die na zo’n 
lange rit extra goed smaakt. Jan Brandts, 
Aalt ten Hoeve, Jan Postma, Bertus Pape, 
Jan Kruyer en de aspirant keurmeester San-
der Meijer en Jenny Venhorst zijn van de 

partij en we krijgen te horen waar vandaag 
speciaal naar gekeken gaat worden. Elk jaar 
wordt één onderdeel extra onder de loupe 
genomen, naast alle onderdelen waar nor-
maal gesproken ook op gekeurd wordt. Hier-
door komen de keurmeesters wat dit onder-
deel betreft weer op één lijn, hoewel er altijd 
nuanceverschillen zullen blijven. Keurmees-
ters zijn ook maar mensen, met een eigen 
blik, voorkeur en ideeën.
Dit keer is de achterhand aan de beurt: die 
mag niet al te zeer hellend zijn, dus niet te 
schuin aflopen naar de achterpoten. Grof 
beenwerk hoort eveneens niet bij een Oues-
sant. Ook belangrijk is de manier van lopen 
– of de benen er goed onderstaan – en de 
stand van de hoeven. Daarbij valt de term 
“weke koten” nog wel eens: het gewricht bo-
ven de hoef zakt dan te ver door. 
Koehakkigheid is ook iets waar altijd flink op 
gelet wordt: ietsje mag omdat het een na-
tuurras is en lichte hakkigheid hoort daarbij. 
Koehakkigheid is een stand van de achter-
poten, waarbij de hakken, het gewricht hal-
verwege de poot, naar elkaar neigen. Dit 
is vooral waar te nemen als het dier rustig 
voorwaarts loopt. Als het goede achterpo-
ten heeft staan beide poten mooi verticaal 
naast elkaar; bij koehakkigheid ontstaat er 
een x-vorm en de ernst daarvan kan uiteen 
lopen van ernstige koehakkigheid tot een 
zeer lichte vorm daarvan. Hakkigheid samen 
met andere minpunten van een dier wordt 
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wel zwaarder aangerekend dan wanneer het 
verder een superdier is – dan neemt men het 
op de koop toe.
En tot slot het staartje: die zou idealiter en-
kele centimeters boven de hak moeten ein-
digen.

Aan het werk
De kudde staat al enige tijd opgehokt in de 
ruime stal en is zich, zo te zien flink te buiten 
gegaan aan het hooi in de ruif. Ze zijn zwart, 
maar om dat te zien moet er eerst flink ge-
klopt en over het dier geveegd worden eer 
er een toonbaar schaap onder de hooilaag 
vandaan komt. We kijken er vol bewondering 
naar: ranke, fijne dieren en van een klein for-
maat. 
Enkele jaren geleden werden tijdens een 
thuiskeuring bij Anne Ploegstra de toen aan-
wezige dieren als te fors omschreven. Er 
werden fokadviezen gegeven en vooral de 
inzet van een goede ram werd benadrukt. 
En zie hier het resultaat slechts enkele jaren 
later! 
Vooral de jaarlingen, weliswaar laat in het 
seizoen geboren, zijn superklein en prachtig 
qua bouw.
Bij toerbeurt kiezen de keurmeesters een 
dier uit de kudde en bespreken het aan de 
hand van het beoordelingsformulier, met dus 
extra aandacht voor de achterhand. Geluk-
kig voor de fokker, maar helaas voor de keur-
meesters zijn de meeste van de uitgekozen 
dieren zonder al te veel fouten. Het formaat 
is steeds goed, het ene dier heeft een be-

tere uitstraling dan een ander, de ene staart 
is langer dan de andere, maar echte fouten 
worden weinig gesignaleerd. Het gaat dus 
om de details en zet dan maar eens zeven 
keurmeesters bij één dier: ze zien altijd wel 
iets wat beter kan! Regelmatig moet een 
schaap een extra rondje door de stal lopen 
om te zien hoe het met de koehakkigheid 
staat. De één ziet het, een ander vindt het 
wel meevallen en een derde vindt dat ie goed 
op de poten staat. 
De eindconclusie is dat het een prachtige 
kudde is. De jaarlingen lijken een belofte 
voor de toekomt in te houden. Anne Ploeg-
stra is met zijn fokkerij duidelijk op de goede 
weg.

De nazit
Iedere keer wil er iemand nog even dat spe-
ciale dier nader bekijken…..en dan nog één, 
maar de knorrende magen krijgen tegen 
14.00 uur de overhand. Een heerlijke lunch 
staat al enige tijd op ons te wachten als we 
dan toch uiteindelijk een punt zetten achter 
het bespreken van de dieren. 
Na de lunch wordt er vergaderd over de uit-
komsten van de internationale besprekingen 
over o.a. de kleuren van de Ouessanten. Het 
FAC neemt met meerderheid van stemmen 
het besluit om schimmelkeurige dieren geen 
S meer te geven, aangezien deze kleur dui-
delijk aanwijsbaar is ingefokt en niet behoort 
tot de standaard kleuren van het Ouessant-
schaap. Zoals een te groot schaap of een 
schaap waarvan het gebit niet compleet is 
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wel gekeurd kan worden en ook een goede 
beoordeling kan krijgen, maar nooit een S, 
zo kan ook een schimmelkleurig dier beoor-
deeld worden maar geen S krijgen. Dit ad-
vies zal naar het FOS-bestuur gaan.
Verder komen de minimummaten aan de 
orde, de halslelletjes en de grootte van de 
vlekken bij vooral de witte dieren. Uitgebreid 
wordt er stilgestaan bij het vertrek van twee 
FAC-leden en de zorgen om het aantal en de 
kennis van de keurmeesters op peil te hou-
den.
Moe maar tevreden ondernemen we aan het 
einde van de dag de lange reis terug naar 
huis.

R. Koch.

Alles voor de schapenhouderij, zoals:

universele schapenhekken / universele ruif
(voor binnen en/of buiten)
(geschikt voor alle soorten balen en kuilvoerblokken)
verrijdbare ruif (met dubbele morsbak) / wandruiven

Aflamhekjes met “speciaal” gaas: onder fijnmazig,
naar boven toe oplopend. Effectief en toch licht in
gewicht, ideaal voor Ouessantschapen!

Verder nog: emmerbeugels, opzetruifjes, optrekpoor-
ten, sorteerpoorten, behandelgangen,
lammer-(bij)voerbakken, behandelstoelen, toiletteer-
boxen, enz. (en natuurlijk uw specifieke wensen en
maten)

handelsondern. MEIJER
van der Pijlweg 17
7691 CK BERGENTHEIM

% (0523) 23 14 49
Fax (0523) 23 14 49

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

“DE BAKKERSHOEVE”
FOKKERIJ VAN BRUINE OUESSANTSCHAPEN MET VEEL ADEL EN EEN MOOIE MAAT.

Jan Brandts • Oldegoorweg 13 • 6942 PD DIDAM • Tel.: 0316 - 225 186
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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
klein vee

Voergoot verhoogd

Dierenverblijf voor klein vee
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Aanwezig: 
R. Brienen (Oploo), H. Kraassenberg (Vethui-
zen),  W. Kraassenberg (Vethuizen), 
P. Meijer (Didam), J. Postma (Wijhe), S. 
Meijer (Silvolde), J. Venhorst (Silvolde), P. 
Letmaath (Peize), P. de Kwant (Ankeveen), 
J. de Kwant (Ankeveen), S. de Kwant (Anke-
veen), E. Meier (Nieuweroord), Gerhard Paul 
(Laar), J. Groenewold (Dalfsen), J. Stolwijk 
(Reeuwijk), P. Koch (Doesburg), C. Dekker 
(Berkhout), J.Groenewold (Dalfsen), J. Ka-
per (Culemborg), G. Kievitsbosch (Twello), A. 
Verbunt (Beuningen) J. Derkx (Groesbeek), 
M. Derkx (Utrecht), F. van Rooden (Laren 

Gld), M. Rademaker (Ankeveen), M. Duyster 
(Lienden), J. Duyster (Lienden), F. Haffmans 
(Hattem).
Afwezig met kennisgeving:  W. Gooren , B. 
Pape, A. Schoots, A. van Oosten, W. en W. 
Haverslag, H. Hopman, fam. Assenberg, P. 
van Zwijndrecht  en K. Dieker.

Aanwezig van het  bestuur: B. Elzerman,  
A. ten Hoeve,  R. Koch,  M. Lankhorst  en  A. 
Vrolijk.
Afwezig met kennisgeving: F. Giesen

Verslag van de algemene ledenvergadering op
16 april 2016 te Ankeveen

17



1.Opening
De voorzitter heet iedereen welkom op een 
unieke locatie: het clubgebouw van de An-
keveense IJsclub, aan de rand van de An-
keveense plassen. Het bestuur nam deze 
beslissing op initiatief van onze leden Jan en 
Peter de Kwant, die tijdens de vorige alge-
mene ledenvergadering in Dalfsen spontaan 
aanboden om de organisatie in 2016 op te 
nemen: succes verzekerd!
Tijdens deze vergadering bieden René Brie-
nen en Willy Gooren aan om de algemene 
ledenvergadering 2017 in Oploo te organise-
ren. Hulde. 

2.Ingekomen stukken
Geen

3.Verslag van de algemene ledenvergade-
ring d.d. 18 april 2015 te Dalfsen
Het verslag is gepubliceerd in het  “Bulle-
tin” (juli  2015). Geen op-  of aanmerkingen, 
waarmee het verslag wordt goedgekeurd.  
Tijdens die vergadering werden de nieuwe 
(groene) oormerken gepresenteerd. De voor-
zitter vraagt nu naar de ervaringen met deze 
nieuwe oormerken. In het algemeen reageer-
den de aanwezigen positief. 
Tip: leg de oormerken vooraf in de diepvries, 
daarna zijn ze beter in te brengen!

4.Medelingen van het bestuur  
a. Na het insturen van alle benodigde infor-

matie in het kader van de stamboeker-
kenning bij schapenrassen op 1 juni 2015 
naar de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, kregen wij op 31 december 
de schriftelijke bevestiging dat de jaarrap-
portage fokkerijorganisaties 2014 in orde 
was. Als een van weinige hobbyverenigin-
gen van schapen kregen wij de volledige 
erkenning. Wij zijn trots op de verworven 
en onderhouden status van stamboeker-
kenning.

b. Het inschrijven voor de nationale keu-
ringen in Didam (niet-zwoegervrij) en in 
Angeren (zwoegervrij) verloopt via ons 
bestuurslid Michiel Lankhorst – met een 

sterke voorkeur om de te keuren dieren 
digitaal aan te melden. De formulieren zijn 
tijdig te vinden op onze website en ook op 
papier  te verkrijgen via alle bestuursleden 
(adressen in het  Bulletin). Toelichting op 
het invullen van het Exelbestand “Inschrijf-
formulier voor maximaal 10 schapen” komt 
te staan in het komende Bulletin.

 Het bestuur zorgt voor twee evenemen-
ten-UBN-nummers (een UBN voor de 
keuring in Didam en een ander UBN voor 
Angeren). Tevens zal er bij beide keurin-
gen een dierenarts “bij de poort” voor de 
gezondheidsverklaringen zijn, dit beperkt 
de kosten voor de deelnemende leden. In 
samenwerking met de Fokadviescommis-
sie (de keurmeesters) zorgen wij voor een 
goed inhoudelijk en organisatorisch ver-
loop van de beide keuringen. 

 Opnieuw aandacht voor de verplichting 
van de 21 dagen regeling: schapen die 
aangevoerd worden moeten minimaal 21 
dagen terug naar de inzender. Er kunnen 
geen schapen van eigenaar gewisseld 
worden vanuit  een keuring.

- op 3 september 2016 Nationale keuring 
niet-zwoegervrije schapen in Didam                                                                                        

- op 24 september 2016 Nationale keuring 
zwoegervrije schapen in Angeren

c. Op grond van de enquête 2014 onder 
onze leden proberen wij de contacten met 
de buitenlandse Ouessantverenigingen te 
stimuleren.

 Het afgelopen jaar zijn bestuursleden, 
keurmeesters en leden van de FOS op de 
keuringen in Frankrijk, Duitsland en België 
geweest (zie verslagen in het Bulletin).

 Daarnaast zijn er het afgelopen jaar twee 
internationale vergaderingen geweest, 
waarbij de FOS vertegenwoordigd was.

 Wij nodigen ook dit jaar leden uit om sa-
men naar diverse nationale keuringen te 
reizen (zie agenda op onze website www.
ouessant.nl)

Contactpersoon: Aalt ten Hoeve (internatio-
nale betrekkingen).
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5. Bestuursverkiezing: 
Met algemene instemming wordt ons aspi-
rant-bestuurslid Peter Letmaath als bestuurs-
lid geïnstalleerd. Hij heeft  al enkele bestuurs-
vergaderingen meegedacht  en publiceerde 
in het vorige en dit Bulletin d’Ouessant.
Na vijf jaar is de bestuurstermijn van de se-
cretaris Albert Vrolijk verlopen. Met algemene 
stemmen wordt zijn bestuurstermijn verlengd.

6. Jaarverslag 2015 (gepubliceerd in
    Het Bulletin maart 2016).
De voorzitter geeft een korte toelichting bij 
het jaarverslag. Hij memoreert de “nieuwe” 
aanpak bij de Nationale Keuring in Didam: 
het keuren in twee ringen. De kwaliteit van 
het beoordelen leed niet onder een dubbele 
aanpak en het betekende tijdwinst en ont-
spanning voor alle betrokkenen.
De vergadering spreekt haar waardering voor 
het jaarverslag uit en heeft geen opmerkin-
gen.

7. Winst- en -Verliesrekening F.O.S.
    2015 en de begroting 2016
De  Winst- en Verliesrekening F.O.S. 2015 
wordt tijdens de vergadering onder alle aan-
wezigen verspreid, daarnaast wordt de Be-
groting 2016 uitgedeeld. Beide stukken wor-
den bovendien gepubliceerd  in het “Bulletin 
d’Ouessant” juli 2016. 
De voorzitter licht de uitgaven en ontvangsten 
beknopt toe. De belangrijkste inkomstenbron, 
de contributie, staat de laatste jaren onder 
druk door een geringer aantal leden (2005: 
566 leden, 1-1-2016: 435 leden) en een da-
lend aantal advertenties. De belangrijkste 

uitgavenpost vormt ons zeer gewaardeerde 
tijdschrift: Bulletin d’Ouessant met stijgende 
papier- en portokosten.
Geen verdere op- of aanmerkingen van de 
aanwezigen. Kleine kanttekening bij de do-
meinkosten van onze website (niet opgeno-
men?).
Nadat de begroting en de winst- en verliesre-
kening werden goedgekeurd, leest de voor-
zitter de positieve verklaring van Wim Haver-
slag over het gevoerde financiële beleid voor.

8. De kleuren van de Ouessanten 
    (Bert Elzerman)
De voorzitter schetst beknopt de nationa-
le en internationale ontwikkelingen rond de 
rasstandaard, met name de kleuren van de 
Ouessanten: zwart, wit, bruin, grise.
Door het ontbreken van een duidelijk Neder-
lands standpunt ten aanzien van de schim-
mels, groeiden de spanningen.  
Het is een feit dat de (dominant verervende) 
schimmelkleur geen oorspronkelijke Oues-
santkleur is. De schimmelkleur is in Neder-
land door kruising met een ander ras ont-
staan.
Als bestuur hebben wij de FAC om een ad-
vies gevraagd. Zij hebben het advies opge-
steld tijdens de jaarlijkse oefendag op 26 
maart en verstuurd op 2 april jl. naar alle be-
stuursleden:   

“Wij hebben vastgesteld dat de schimmel-
kleur geen oorspronkelijke Ouessantkleur 
is. Dat wil niet zeggen dat wij vinden dat de 
schimmels niet stamboektechnisch erkend 
kunnen worden of moeten verdwijnen. De 
schimmels worden net als de andere kleuren 
besproken, gaan met een zorgvuldig ingevuld 
beoordelingsformulier naar huis. Zij kunnen 
alleen geen S(tandaard) krijgen omdat wij 
vinden dat ze voor het verkrijgen van de S 
(voldoen aan de rasstandaard) over een oor-
spronkelijke Ouessantkleur moeten beschik-
ken”.
Gezien het duidelijke advies van de FAC (de 
keurmeesters) wil de voorzitter reacties van 
de algemene ledenvergadering. Begrijpelijk 
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dat diverse standpunten onder een breder 
publiek worden verspreid; betrokkenheid en 
zorgvuldigheid spreken uit de gestelde vra-
gen en opmerkingen

ARTIKEL 1. FOKADVIESCOMMISSIE
De vereniging geeft aan haar in artikel 2 van 
de statuten omschreven doel onder meer uit-
voering door het navolgende:
A. Het doen opstellen en bijhouden van de 
normen, het zgn. fokdoel, van de Fokkersver-
eniging Ouessantschapen door een fokad-
viescommissie, welke goedkeuring over deze 
normen behoeft in de algemene ledenverga-
dering. Deze normen bestaan minimaal uit 
een rassenbeschrijving (standaard) met alle 
raskenmerken en de te hanteren keuring-
snormen.
De rasstandaard kan alleen door de algeme-
ne ledenvergadering worden vastgesteld.
De algemene vergadering is nu bijeen en wil 
nu een uitspraak over het wel  / niet volgen 
van het advies van de Fokadviescommissie.
Met grote meerderheid wordt het advies van 
de FAC over de kleuren onderschreven.
De vergadering vraagt het standpunt van de 
FOS te verspreiden, zowel nationaal (web-
site en Bulletin d’Ouessant) als internatio-
naal (contact met de buitenlandse zuster-
verenigingen: België, Duitsland, Frankrijk, 
Groot-Brittannië en Zwitserland)

9. Mededelingen van de FAC door de
    voorzitter Jan Postma
- De Fok Advies Commissie (de keurmees-

ters)  heeft haar jaarlijkse oefendag op 26 
maart 2016 bij E. Ploegstra in Loenga ge-
houden. 

 Door het houden van gezamenlijke oe-
fendagen met een thuiskeuring en extra 
vergadermomenten van de keurmeesters 
blijft de kwaliteit en uniformiteit gewaar-
borgd. 

- Henk Slaghuis en Jan den Hartog, twee  
zeer ervaren en gewaardeerde keurmees-
ters, hebben besloten de FAC te verlaten, 
vooral ingegeven door het standpunt van 
de FAC aangaande de kleuren en de tra-

ge besluitvorming hieromtrent. We hopen 
op een andere plek en een ander tijdstip 
onze grote waardering voor hun jarenlan-
ge werkzaamheden uit te spreken.

- Jenny Venhorst en Sander Meijer starten  
hun tweede jaar als aspirant-keurmeester. 
Wij blijven zoeken naar verdere verster-
king van de FAC.

- Jan Postma maakt namens de FAC een 
wensenlijstje; centraal zullen analyse-
werkzaamheden staan. Er is veel in Exel 
vastgelegd, maar voor het verkrijgen van 
inzicht en voor het geven van adviezen is 
het van belang de benodigde informatie 
er uit te halen. Het POPreport levert ons 
al veel informatie. Een jaarlijks budget om 
b.v. een student de gegevens te laten ana-
lyseren, zou wenselijk zijn.

- Alle volwassen dieren, ook dieren met te-
kortkomingen voor de S, hebben recht op 
een volledig ingevuld beoordelingsformu-
lier. Dus alle volwassen dieren worden op 
de bespreekdagen in de ring beoordeeld.

- Het maximum aantal in te zenden dieren 
voor de bespreekdagen bedraagt 30 en 
blijft van toepassing.

10. Mededelingen PR, website en 
      Bulletin d’Ouessant
- Na diverse verzoeken in het Bulletin, op-

nieuw het verzoek om een uitbreiding van 
het huidige bestand van email-adressen 
van onze leden. Een ruwe schatting: Bu-
reau Haverslag beschikt over 350 email-
adressen. Reinie Koch heeft voor het eerst 
(succesvol) een groepsmail aan alle leden  
verstuurd: de herinnering aan deze alge-
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mene ledenvergadering!
- Het Bulletin, het paradeschaap van onze 

vereniging verschijnt dank zij het vele werk 
van Reinie Koch en Paul Meijer al 15 jaar 
vier maal per kalenderjaar - de laatste ja-
ren driemaal per jaar.  Een topprestatie die 
door zeer veel leden wordt erkend. 

- Aan het nieuwste Rammenboek wordt nog 
gewerkt en komt binnenkort op de site. 
Een prima basis om ieder jaar op voort te 
bouwen. De ledenlijst en het Kuddeboek 
worden regelmatig geactualiseerd. 

- Ad Verbunt biedt technische hulp voor de 
website aan, met name het plaatsen van 
foto’s van de nationale keuringen kan een-
voudiger. 

12. Rondvraag
- Carla Dekker: Is de FOS vertegenwoor-

digd op de Dag van het Schaap in Ermelo 
op 11 juni 2016 en zo ja, kan ik daar iets 
betekenen? 

 Prima, neem contact met Jan Kaper die 
daar met een deel van zijn Ouessantscha-
pen ons vertegenwoordigt.

- Peter Letmaath: heeft als schapenhouder 
een uitgebreide vragenlijst over de komst 
van wolven ingevuld. ( “Het Schaap”  /  
Drenthe)

- Albert Vrolijk, namens Willy Gooren: 
- Complimenten voor het Kuddeboek - is het 

mogelijk de nieuwe versie na de “lease-fa-
se” te publiceren? Nu zijn een aantal die-
ren verhuurd en worden andere eigenaren 
vermeld.

 Regelmatig wordt het kuddeboek op de 
site vernieuwd, dus dan staan de schapen 
weer bij de juiste eigenaar vermeld.

- Is de papieren rompslomp bij mutaties te 
verkleinen door scans en mutatielijsten 
per mail naar Bureau Haverslag te sturen? 

 Het wordt zelfs aangemoedigd.
- De foto’s van Angeren stonden erg laat op 

onze website. 
 Dit werd veroorzaakt door technische pro-

blemen bij het downloaden. Ad Verbunt wil 
Reinie graag assisteren.

13. Sluiting:
De voorzitter sluit om 12.00 uur de vergade-
ring en nodigt iedereen uit voor de lunch in de 
prachtige kantine van de IJsclub Ankeveen. 
Complimenten voor de totale ontvangst.

Middagprogramma:

Om 13.00 uur starten we  met de presentatie 
van Judith van Andel. In anderhalf uur behan-
delt zij de belangrijkste wormen bij schapen, 
hoe je worminfecties bij schapen oploopt en 
vooral hoe te voorkomen. Na afloop neemt de 
enthousiaste en deskundige Judith  ruim de 
tijd om te laten zien hoe het zelf mest onder-
zoeken in zijn werk gaat.

Om 15.00 uur gaat een kleine groep van onze 
leden voor een boeiende excursie per boot 
door de Ankeveense Plassen. Een enthou-
siaste medewerker van Natuurmonumenten 
toont de veelzijdigheid van dit prachtige na-
tuurgebied. 

Namens alle deelnemers:
Jan en Peter de Kwant - bedankt voor jullie 
aanbod om ons in het prachtige Ankeveen 
gastvrij te ontvangen. 

Albert Vrolijk
(secretaris)
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Thuiskeuringen zwoegervrije ooien en rammen.
          
 UBN Naam Kleur geb.datum Fokker Eigenaar gewicht hoogte uitslag opmerkingen
       kg. cm           
Thuiskeuring bij J. Postma te Wijhe d.d 16 augustus 2015                
101631684376 Netty van de Omloop zwart 04-04-12 J. Postma J. Postma 14,5 44,5 AB + S Beetje grijzend en iets hakkig   
101631684378 Vlinder van de Omloop zwart 08-04-12 J. Postma J. Postma 124 44 AB + S Mooie ooi. Iets hakkig   
101631681781 Naomi van de Omloop zwart 10-04-10 J. Postma J. Postma 13 42 A + S Mooi typisch ooitje. Beetje diarree.   
101632280825 Imka van de Klinker bruin 13-05-12 S. Blaauwwiekel J. Postma 14,5 44,5 B+ Slechts 4 tanden, hoornpuntjes. Iets hellend kruis en iets hakkig.
101631680021 Unica van de Klaverweide bruin 12-04-09 A. ten Hoeve J. Postma 14 43,5 AB Geen tanden, beetje diarree. Verder prachtige ooi.   
                  
Thuiskeuring M. Kusters te Kerkdriel d.d. 6 juni 2015        
100006566425 Eline grise 01-05-12 A. van Oudenallen M. Kusters 15,5 46 B+ + S Correct gebouwde ooi, maximale maat, zeer goed gebit. Vacht iets flets van kleur. 
Opname in het stamboek.
109882157506 Jill grise 23-03-11 A. van Oudenallen M. Kusters 20 47 B Forse ooi, kleine, maar zichtbare hoornpuntjes. Super gebit, beenwerk wat hakkig, 
goede vacht.
100006166427 Sanne grise 01-01-09 A. van Oudenallen M. Kusters 20 47 B Hoorntjes, en net te fors. Fraai gebouwde ooi, goed gebit, kort staartje, supervacht. 
100006766429 Vivian grise 01-05-12 A. van Oudenallen M. Kusters 20,5 48 B Te forse ooi, zichtbare hoornpuntjes. Super gebit en vacht.   

Nieuwe Leden
FOKL. NAAM STRAAT PC PLAATS TELEFOON

RMB A.J.H. Reijnen-Caris, Kempweg 20, 6051JN Maasbracht. 06 55863564
SOD J.J. Sommeling-v.Houselt, Leemberg 19, 4641TB Ossendrecht. 06 27312578
BHC A. van den Bogert, Hei-en Boeicopseweg 55, 4126RE Hei-en Boeicop. 06 39275222
RAV M.M. Rademaker-Verdegaal, Stichtse Kade 33, 1244NV Ankeveen. 06 51338502
BUR N. van Bezooijen, Dominieesweg 32C, 8321DZ Urk. 0527 687470
NDZ P.Q. Nulkes, Ruigenhoek 17, 2191AG De Zilk. 0252 376001
VNB G. Visser, Tsjerkepaed 19, 9257WG Noordbergum. 06 45065537
AVH M. Appeldoorn, Lange Zuiderweg 58, 3781PL Voorthuizen. 0342 473086
WAG H.J. van de Weitgraven, Ganzepoelweg 10, 6986CM Angerlo. 06 51266957
ANR A.P. van Abeelen, Manestraat 3, 6015RD Neeritter. 06 45792692
DTB H.K. Dijkema, Stadsweg 89, 9791KC Ten Boer. 06 14555589
GCK J.A.M. Gardien-Hoefman, Papendel 30, 6267GA Cadier en Keer. 043 4071603
FLD E.C. Floor, Melafier 20, 3831VS Leusden. 06 28230372
KER N.G.B. Kroeze, Zuiderveldsweg 5A, 7468MA Enter. 06 20399563
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Thuiskeuringen zwoegervrije ooien en rammen.
          
 UBN Naam Kleur geb.datum Fokker Eigenaar gewicht hoogte uitslag opmerkingen
       kg. cm           
Thuiskeuring bij J. Postma te Wijhe d.d 16 augustus 2015                
101631684376 Netty van de Omloop zwart 04-04-12 J. Postma J. Postma 14,5 44,5 AB + S Beetje grijzend en iets hakkig   
101631684378 Vlinder van de Omloop zwart 08-04-12 J. Postma J. Postma 124 44 AB + S Mooie ooi. Iets hakkig   
101631681781 Naomi van de Omloop zwart 10-04-10 J. Postma J. Postma 13 42 A + S Mooi typisch ooitje. Beetje diarree.   
101632280825 Imka van de Klinker bruin 13-05-12 S. Blaauwwiekel J. Postma 14,5 44,5 B+ Slechts 4 tanden, hoornpuntjes. Iets hellend kruis en iets hakkig.
101631680021 Unica van de Klaverweide bruin 12-04-09 A. ten Hoeve J. Postma 14 43,5 AB Geen tanden, beetje diarree. Verder prachtige ooi.   
                  
Thuiskeuring M. Kusters te Kerkdriel d.d. 6 juni 2015        
100006566425 Eline grise 01-05-12 A. van Oudenallen M. Kusters 15,5 46 B+ + S Correct gebouwde ooi, maximale maat, zeer goed gebit. Vacht iets flets van kleur. 
Opname in het stamboek.
109882157506 Jill grise 23-03-11 A. van Oudenallen M. Kusters 20 47 B Forse ooi, kleine, maar zichtbare hoornpuntjes. Super gebit, beenwerk wat hakkig, 
goede vacht.
100006166427 Sanne grise 01-01-09 A. van Oudenallen M. Kusters 20 47 B Hoorntjes, en net te fors. Fraai gebouwde ooi, goed gebit, kort staartje, supervacht. 
100006766429 Vivian grise 01-05-12 A. van Oudenallen M. Kusters 20,5 48 B Te forse ooi, zichtbare hoornpuntjes. Super gebit en vacht.   

Vertrokken Leden
FOKL. NAAM PC    PLAATS
BHN T.W. Bil, 3274BA Heinenoord.
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Wormbestrijding
Een verslag van de presentatie, die Judith 
van Andel gehouden heeft tijdens de alge-
mene ledenvergadering in Ankeveen. De 
sheets, met tekeningen en foto’s, die zij 
daarbij gebruikt heeft zijn te zien op de web-
site onder “Verzorging” – dierziekten. Tevens 
hoe mestonderzoek verricht moet worden 
met behulp van een mestonderzoekkit.

Een aantal belangrijke principes:

◗	 Ontwormingsmiddelen komen via de mest 
op het grasland terecht. Het gras kan hier-
door bepaalde voedingsstoffen, oa. koper 
niet opnemen uit de grond. Het toedienen 
van ontwormingsmiddelen heeft dus grote 
invloed op de conditie van het grasland en 
op het milieu.

◗ Alle schapen en geiten hebben wormen.
◗ Wormen kunnen / hoeven niet te worden 

uitgeroeid maar moeten worden beheerst.
◗		 Standaard alle dieren één of meerdere 

keren per jaar ontwormen heeft weinig 
zin: de diverse wormensoorten hebben 
een verschillende cyclus. De wormen 
worden als eitje uitgescheiden, blijven op 
het gras op ongeveer 3 cm. hoogte zitten 
en afhankelijk van de omstandigheden 
(oa. temperatuur) worden ze als worm-
pjes weer opgenomen door de dieren.

◗	 Wormbesmetting is een “kinderziekte”: 
net geboren lammeren hebben nog geen 
weerstand opgebouwd. Dus alleen als er 
lammeren worden geboren moeten de 
ooien ontwormd worden ter bescherming 
van de net geboren lammeren. Doe dit 
kort na de geboorte, houdt de dieren ge-
durende drie dagen in de “vieze” weide / 
stal en verweidt ze pas na die drie dagen 
naar een schone wei. Want: na het toe-
dienen van een ontwormingsmiddel ver-
laten alle wormen binnen drie dagen het 
lichaam en door de dieren pas na drie da-
gen naar een schone wei te verplaatsen 
blijven de wormen en wormeieren achter 
in de vieze wei. Nog beter is de schapen 

in een potstal te houden gedurende die 
drie dagen: door het urinezuur in de mest 
gaan alle wormeieren dood.

◗		 Lammeren alleen ontwormen afhankelijk 
van de weidegeschiedenis en na sympto-
men en na mestonderzoek. 

◗	 Lammeren moeten weerstand kunnen 
opbouwen. Indien ze iedere maand ont-
wormd worden kunnen ze geen weer-
stand opbouwen en blijven als volwassen 
dier vatbaar voor infectie met wormen, 
met als gevolg veel diarree.

◗		 Een volwassen dier, dat er goed uitziet, 
goed eet en een gezonde indruk maakt, 
hoeft niet te worden ontwormd. Er is een 
evenwicht ontstaan.

◗		 Graasdruk: 
 wormlarven kruipen niet meer dan 3 cm 

in het gras omhoog; door de schapen het 
gras zeer kort te laten afgrazen ontstaan 
er meer worminfecties.

◗		 Dieren vermijden het grazen bij mestho-
pen. Als teveel dieren te lang op een wei-
land lopen worden ze gedwongen te eten 
daar waar veel larven zijn, met als gevolg 
meer worminfecties.

◗		 Wormdruk verlagen: 
 Omweiden. 
 Maaien heeft wel effect, maar levert geen 

schoon weiland.
 Afwisselend laten begrazen door runde-

ren en paarden help wel.

Enkele belangrijke wormen

Rode lebmaagworm ofwel Haemonchus
Houdt van warmte, trekt zich in de winter te-
rug in de lebmaag. Vanaf de lammertijd kan 
hij zich binnen twee weken tijd ontwikkelen 
tot larve. Ze kunnen 3 maand blijven leven 
bij vochtig warm weer en 2 maand bij droog 
en koud weer. De uitbraak vindt overwegend 
plaats in juni / juli.
Door herbesmetting krijgt het dier bloedar-
moede (bleke slijmvliezen), is suf en apa-
thisch en heeft harde keutels. Komt voor bij 
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zowel de ooien als de lammeren.

Nematodirus of dikke Engelsman
Is een inheemse parasiet, die overwintert 
op de weide en zich ontwikkelt in het voor-
jaar. Deze parasiet blijft langer leven en een 
weide is dan ook niet na drie maanden veilig 
– weerstand opbouwen is noodzakelijk. Vol-
wassen dieren hebben die weerstand opge-
bouwd. Hij zit in de lebmaag van lammeren 
van 6 tot 12 weken oud en de larve kan veel 
kapot maken. 
De zieke dieren hebben waterdunne diarree, 
staan steeds bij de waterbak om te drinken 
vanwege dorst. Ze zijn sloom en kunnen 
acuut doodgaan.
Vermijd weiland waar vorig jaar lammeren 
nematodirus kregen of behandel lammeren 
2 à 3 weken na het naar buiten gaan.

Coccidiën, is geen worm, maar protozoa
Alle lammeren, van drie weken tot drie 
maanden, hebben coccidiën, maar hoeven 
daar helemaal niet ziek van te worden. Daar-
na hebben ze weerstand opgebouwd en 
volwassen dieren hebben ze niet. Ze komen 
zowel in de stal als op de weide voor.
De lammeren hebben ernstige diarree (met 
bloed, zwart van kleur), buikpijn (persen, 
krom staan), zijn lusteloos, willen niet eten of 
drinken en sterfte komt voor.
Preventie: hygiëne tijdens het aflammeren, 
goede biest, regelmatig de stal uitmesten en 
van droog strooisel voorzien.

Leverbot
Een parasiet in de galgangen in de lever, 
komt via de mest op het land. In het water 
verplaatst het zich naar een gastheer, de le-
verbotslak. Vermenigvuldigen zich daar en 
kruipen vervolgens op het gras, waar een 
schaap ze binnenkrijgt. In de darmen vormt 
zich een kyste, van waaruit de parasiet naar 
de lever gaat, waar hij bloedingen veroor-
zaakt.
Het is voor het lam en de ooi gevaarlijk; er is 
geen weerstandsopbouw. 
Na 15 augustus doet het probleem zich voor 

in natte gebieden met de zoetwaterslak. Be-
rucht zijn poeltjes, greppels, 15 cm. diep wa-
ter met veel organisch materiaal. 
Symptomen: acuut dode dieren, bloedar-
moede, vochtzakken bij de kaak, dorre, grau-
we wol en verwerpen.
Preventief de natte plekken afrasteren van 
augustus tot en met februari, natte plekken 
en greppels los frezen, waterbakken met 
schoon drinkwater plaatsen of loopeenden 
inzetten (verorberen de slakjes).

Lintwormen
De enige worm die met het blote oog zicht-
baar is en die voorkomt bij zowel lammeren 
als bij jaarlingen. De lintworm hoeft niet be-
handeld te worden.
Met omweiden wordt de wormcyclus door-
broken: pas na minimaal 2 maanden (in de 
winter en het voorjaar) of 3 maanden (in de 
zomer) weer terugkomen op hetzelfde stuk 
weiland.

Bestrijding

Wormmiddelen
Ivermectine in de mest doodt ook mestke-
vers en vliegen (insecten) en is slecht voor 
het milieu. Cydectin is “minder” schadelijk 
voor de mestfauna.
Levamisol (endex) of benzimidazolen (valba-
zen, panacur) zijn relatief ongevaarlijk voor 
de mestfauna.

Voorkoming resistentie
- Ontworm zo min mogelijk
- Voorkom onderdoseren
- Sla 2 – 5 % van de dieren over
- Gebruik niet elke keer een ander wormmid-
   del

Omweiden
Deel het beschikbare weiland in kleinere per-
celen en bedenkt van te voren hoe je gaat 
omweiden: hoe deel ik de weiden in, hoelang 
staan ze er, wanneer komen ze er op terug, 
weet wanneer een wei veilig is. 

R. Koch.
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Winst en Verliesrekening  F.O.S. 2015

   Uitgaven  Ontvangst

Contributie c    c  14.189,20
Rente    - 35,90
Advertenties en Petietjes   - --,--

Afschrijvingen - 845,--
Secretariaat - 15,10
Vergaderkosten - 543,50 
Ledenadministratie - 1.527,20
Stamboekadministratie - 985,38
Bulletin  - 5.950,75
Kuddeboek   - 30,--
Handboek - --,--
Beoordelingsdagen - 1.412,42
Scrapie onderzoek - 118,15
Website  - --,--
Rammenboek - --,--
Promotiekosten & Ledenwerving - 262,50
Verzekeringen - 422,76
Bank- en Boekhoudkosten - 422,06
Bijdrage K.S.G. - 497,50
Onkosten erkenning R.V.O. - 201,95
Diverse kosten - 341,15
Toename Reserve - 709,68

  c 14.255,10 c 14.255,10
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Balans per 31 december 2015

   Activa  Passiva

Geluidsinstallatie c 0,50 
Weegschaal - 0,50
Billboards - 0,50
Materiaal Beoord.dagen - 0,50
Foto apparatuur - 5,--
Reader en Bolus Applicator - 0,50
Aanpassen Software 2010 - 240,00
Website bouwen - 1.000,00
Debiteuren - 535,14
Te vorderen rente - 35,00
Bank rekening-courant - 3.003,10
Spaarrekening - 7.429,97
Kasgeld  - 409,55
Voorraad promotiemateriaal - 2.650,--
Verrekening inz. Bulletin - --,-- c 39,75
Crediteuren   - 1.629,35
Reservering kuddeboek   - --,--
Reservering Juridische Bijstand e.d.   - --,--
Eigen vermogen   - 13.641,16

  c 15.310,26 c  15.310,16
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Begroting 2016 FOS    
     
Inkomsten Begroting 2015 Begroting 2016
    
 
Contributie 14250,00 14500,00
Rente  100,00 50,00
Advertenties Bulletin 500,00 500,00
Beoordelingsdagen 0,00 100,00
Promotie artikelen 200,00 200,00
Advertenties website 50,00 25,00

   € 15.100,00  € 15.375,00 
   
    
 
Uitgaven Begroting 2015 Begroting 2016
    
Secretariaat 250,00 150,00
Vergaderkosten 900,00 600,00
Ledenadministratie 1600,00 2000,00
Stamboekadministratie 300,00 1000,00
Bulletin  6000,00 6000,00
Kuddeboek 0,00 0,00
Rammenboek 0,00 0,00
Handboek 50,00 50,00
Promotiekosten/ledenwerving 400,00 400,00
Beoordelingsdagen 1000,00 1500,00
Scrapie  0,00 0,00
Website  500,00 500,00
Verzekeringen 350,00 400,00
Diversen 600,00 600,00
Bank/Boekhoudkosten 400,00 400,00
Reserve  2750,00 1775,00
   
   € 15.100,00  € 15.375,00
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Ankeveen, jaarvergadering FOS 2016.
Zoals gebruikelijk interviewde ik een paar 
van de aanwezigen.
Sander de Kwant is één van de nieuwste 

leden en komt uit een 
zeer bekende familie 
van Ouessantfokkers. 
Oom Jan en vader 
Peter de Kwant zijn 
jarenlang bestuurslid 
geweest en hebben zo 
heel veel voor de FOS 
betekend.
Sander verzorgde de 
kudde met Jan en Peter 
samen. Toen zij verder 
wilden gaan met het 
fokken van alleen brui-
ne dieren vond San-
der dit zonde. Hij vindt 
pikzwarte Ouessanten 

heel mooi en wilde graag met deze groep 
verder. Alle zwarte dieren zijn nu naar hem 
overgeschreven. Vorig jaar heeft hij een 
prachtige zwarte ram gekocht en deze kan 
hij straks aan Jan en Peter uitlenen om er 
een mooie donkerbruine kleur uit te fokken.
Sander vond de discussies over de schim-
mels erg interessant. Iedereen kon zijn 
ideeën naar voren brengen en gelukkig is 
er uiteindelijk een beslissing genomen, want 
anders blijft men er over praten.  

Frank van Rooden uit Laren (Gelderland) 
is sinds kort lid. Twee 
jaar geleden heeft hij 
een stuk grond naast 
zijn huis gekocht en 
geschikt gemaakt voor 
de Ouessanten. Op in-
ternet heeft hij gezocht 
naar makkelijk te hou-
den schapen, die sober 
en solide zijn, weinig 
problemen geven en 
maar één lam krijgen. 
De basis is goed en ze 

zijn zeer aanhankelijk naar hun baasje toe, 
vooral als hij met voer voor ze aankomt. 
Frank is bij Aalt op bezoek geweest en was 
meteen gecharmeerd van de schaapjes. Hij 
heeft bewust gekozen voor zwart omdat dat 
één van de basiskleuren is en daar is geluk-
kig geen discussie over.
De ledenvergadering vond hij zeer con-
structief, met name de discussie rondom 
de kleuren. Men blijft bij de basis en gaat er 
niet teveel mee experimenteren. Persoonlij-
ke smaak moet wel in de FOS blijven, vindt 
Frank.

Joep Derkx en zijn dochter Meike komen 
uit Groesbeek. Ze zijn begonnen met Zwart-

blesschapen maar die werden voor hun ge-
voel steeds zwaarder en al snel werd de 
koppel verkocht. Het schapenboek met alle 
rassen erbij gepakt en gezellig samen geke-
ken welk soort schapen ze leuk vonden en 
uiteraard bij hen pasten. Zo kozen ze voor 
het Ouessantschaap omdat ze gemakkelijk 
hanteerbaar zijn en redelijk leuk. Bovendien 
krijgt een Ouessant normaal maar één lam 
en dat waren er bij de Zwartbles soms wel 
drie.
In de wei staan alle kleuren, dus ook de 
schimmels. Alleen de bruinschimmel is er 
nog niet bij maar een bruinschimmelram 

29



heeft alle 28 ooien gedekt en dus klopt hun 
hart vol verwachting.
Bij hen gaat het vooral om het schaap zelf: 
de kleur en de rasstandaard zijn niet persé 
het uitgangspunt. Gezond is wel belangrijk 
en ook moeten ze mooi op de poten staan 
en fijn van bouw zijn - dus de rasstandaard 
speelt toch wel mee. Het lijkt hen ook wel 
goed om binnenkort naar de keuring in Di-
dam te komen en dan te kijken hoe de daar 
aanwezige Ouessanten eruit zien. 
Ze zijn heel blij met het karakter van hun 
Ouessantjes:  alert, aanhankelijk, watervlug 
en vrolijk. Zelfs hun Bordercollie kan ze niet 
echt de baas en valt na een poosje zowat 
omver om uit te hijgen. Er zijn zelfs ooitjes 
die hem aanvallen.
De vergadering vonden ze interessant. De 
onderwerpen liepen vlot door. Ze waren wel 
verrast door het schimmelverhaal, want ze 
wisten niet dat het zo’n belangrijk item was. 
De uitkomst was ook naar hun zin. De schim-
mel krijgt geen S maar wordt wel geaccep-
teerd. Zo houdt je de toch al niet zo grote 
Ouessantenpopulatie mooi breed. Ook de 
structuur van de FOS is open, met een ad-
viserende FAC en een onafhankelijk bestuur 
en een ledenvergadering die beslist. 
Tot slot: het Bulletin moet blijven - ze vinden 
het zeer waardevol en het ziet er als blad 
fantastisch uit.

George Kievitsbosch uit Twello heeft 
zwarte en witte Oues-
santen. De zwarte 
heeft hij altijd gefokt - 
voor hem is een echte 
Ouessant zwart - maar 
een wit schaap vond 
hij ook heel mooi. 
Voor hem is zo’n ver-
gadering nieuw en 
zulke discussies heeft 
hij ook nooit gevoerd. 
George weet nu voor 
het eerst wat het 
FAC inhoudt. Vooral 
de vaak felle uitingen 

over de kleur vielen hem op: “een heet hang-
ijzer.” Het FOS en de FAC wilden wel graag 
hun ideeën verwezenlijkt zien. Beide leggen 
zich moeilijk bij een beslissing neer. De dis-
cussie werd laagdrempelig gevoerd zodat 
iedereen mee kon doen.
Hij was aanwezig omdat hij een mailtje kreeg 
dat hem aan de vergadering herinnerde - dat 
hij het in het Bulletin had zien staan was hij 
allang weer vergeten. Goed gedaan FOS.
Ook de uitleg over wormen was interessant. 
Je weet er een heleboel over maar het is 
goed om te horen hoe een dierenarts er te-
genaan kijkt. Als je iets wilt weten over een 
dier waar je van houdt dan moet je naar voor-
lichtingsbijeenkomsten gaan.

Frieke Haffmans uit Hattem heeft 5 zwar-

te Ouessantschapen op  kinderboerderij 
Dijkweitje.
Nog niet zo lang geleden werd deze kin-
derboerderij in Hattem gestart. Toen Albert 
Vrolijk dat vernam heeft hij meteen twee 
Ouessanten gedoneerd en even later deed 
voorzitter Bert dat ook. Er kwam een prach-
tige ram bij maar helaas bleek deze niet zo 
mooi te vererven, dus werd er een leenram 
bij Aalt gehaald. De oude ram mocht wel 
blijven maar werd gecastreerd. Deze week 
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is het eerste lam geboren: mooi en gezond. 
Afwachten of de hoorntjes goed groeien en 
de achterpootjes mooi staan. Aalt heeft hen 
geleerd waar ze op moeten letten.
 De nieuwe ram is bruin en dat gaf aanlei-
ding tot enige discussie in de groep. De lam-
meren zullen zwart zijn maar wel het bruine 
gen hebben. De vraag is of je de kleur zuiver 
moet houden of niet. Voor de kinderboerderij 
zou het waarschijnlijk leuker zijn als alle kleu-
ren vertegenwoordigd waren.
De Ouessanten zijn leuk om te zien, klein, 
gezond, handtam en lammeren makkelijk af. 
Tot slot wil ze alle betrokken Ouessantfok-
kers bedanken voor hun hulp bij de start van 
de schaapjes en vooral ook bij de regelge-
ving. Website: kinderboerderijhattem.nl

Judith van Andel uit Venlo was deze mid-
dag de dierenarts die uitleg gaf over ontwor-
men en mestonderzoek. Ze heeft zelf een 
groot schapenbedrijf gehad met Kempische 
heideschapen en bekijkt de behandeling dus 
veel meer vanuit de praktijk: hoe werkt de 
natuur en wat voor impact heeft dat op de 
schapen. Met haar veterinaire kennis kijkt ze 
daardoor anders tegen de dingen aan en lost 
ze de problemen die ontstaan ook gemakke-
lijker op. Ze werkt niet als dierenarts in een 
praktijk die gericht is op zieke dieren maar 

in de preventieve diergeneeskunde om te 
voorkomen dat dieren ziek worden. Wel op 
een natuurlijke manier met zo weinig moge-
lijk aantasting van het milieu. Het heeft direct 
te maken met ons voedsel en wie wij zijn. 
Dus je teelt je schapen zo natuurlijk mogelijk 
zodat je weet dat er met het vlees dat je eet 
en de wol die je gebruikt zo weinig mogelijk 
geknoeid is. Medicijnen gebruik je alleen 
als iets uit de klauwen loopt en je zo weer 
naar het nulpunt gaat, maar daarna moet het 
evenwicht hersteld worden om de hele bio-
toop van het dier weer gezond te krijgen.
Je moet dus toe naar een systeem waarin je 
begrijpt hoe worminfecties werken en hoe je 
het kunt voorkomen. Dat is niet altijd eenvou-
dig omdat de percelen, waarop de schapen 
lopen vaak niet zo groot zijn. Toch moet je 
proberen meerdere en dan kleinere percelen 
te maken en dan vaker omweiden.
Website: provinos.nl .

Paul Meijer
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Van de bestuurstafel
Administratie
Bureau Haverslag verzorg al sinds de oprich-
ting van de FOS onze administratie en met 
name ons stamboek. Dit vereist grote nauw-
keurigheid, aangezien de overheid dit onder-
worpen heeft aan een groot aantal eisen en 
tijdslimieten. 
Alle leden ontvangen aan het begin van het 
jaar alle benodigde papieren: een stallijst, 
geboorteberichten, mutatieformulieren, aan-
vraagformulier voor de identiteitskaarten en 
een uitleg hoe hier mee om te gaan. Boven-
dien staat alles op de site en kan elk formulier 
zowel in de papieren versie als digitaal worden 
ingezonden. 
Eenvoudig en duidelijk, zou je zo zeggen.
Helaas zijn FOS leden op dit gebied zeer cre-
atief: Bureau Haverslag ontvangt regelmatig 
zelf ontworpen formulieren, soms kladbriefjes 
waar ze nauwelijks wijs uit kunnen worden, 
mailtjes met het verzoek om iets te wijzigen of 
in één keer zowel stallijst, geboorteberichten 
als aanvraag identiteitskaarten. Alsof er geen 
tijdslimieten en formulieren voor bestaan!
Ze zijn het een beetje beu.
Dus nogmaals een dringend verzoek de juiste 
formulieren te gebruiken en deze binnen de 
juiste termijn te verzenden. 
Bovendien zal het bestuur via de website-mail 
als extra herinnering ook nog eens de formu-
lieren toesturen en wel de deklijst / oornum-
mers-bestellen in januari, het geboortebericht 
op 1 april en het bestelformulier op 1 juli. 
Is er binnen een jaar geen verbetering waar-
neembaar dan volgen er andere maatregelen.

I&R
Voor een ieder die niet meer of nog niet pre-
cies weet hoe het ook alweer toegaat met het 
inbrengen van de oornummers (en eventueel 
de maagbolus) herhalen we alle instructies, 
regels en voorschriften nog even.

Alle schapen moeten voorzien worden van 
twee identificatiemiddelen: een oornummer en 
een elektronisch identificatiemiddel, wat kan 
bestaan uit een 2e oornummer met chip of een 
maagbolus. Er zijn inmiddels meerdere combi-

naties op de markt voor uiteenlopende prijzen 
en in principe maakt het niet uit welke soort U 
gebruikt als er maar een oornummer en een 
elektronische identificatie ingebracht worden. 
De F.O.S. had voorheen het aluminium PAT 
oornummer en de mini-maagbolus. Inmiddels 
zijn we overgegaan op de lichtgroene Dalton 
oornummertjes, één met en één zonder chip. 
Zowel de nummertjes als de bijbehorende 
tang zijn te bestellen via Bureau Haverslag

Oornummer + maagbolus: 
Zolang U nog een oude voorraad heeft kunt U 
deze blijven gebruiken.
De kleur van het oornummer (grijs / alumini-
um) verwijst naar het hebben van een maag-
bolus.
Het eerste identificatiemiddel, wat dus over-
wegend het oornummer zal zijn, moet in prin-
cipe ingebracht worden binnen een maand na 
de geboorte. Kijkend naar de grootte van het 
oortje en het nummertje ben ik geneigd nog 
maar even te wachten. - zorg dan wel dat de 
dieren anderszins, b.v. door een halsnummer-
tje, goed te identificeren zijn.
Het nummertje wordt met een tang in het lin-
keroor ingebracht, net over de oornerf heen en 
dicht tegen de kop. Goed dichtknijpen en de 
puntjes nog even goed plat drukken.
Maagbolus:
Deze moeten ingebracht worden als het dier 
een gewicht bereikt heeft van vier kilo of bij 
een leeftijd van maximaal 6 maanden. Op de 
bolus moet hetzelfde nummer staan als op het 
oornummer.
De bolus in de sla- of olijfolie dopen, wat ze 
gladder en smakelijker maakt. De kaken van 
het schaap uiteen duwen, met de hand de 
punt van de bolus zo diep mogelijk in de keel-
holte brengen, hand eruit en de bek nog even 
dicht houden tot er een slikbeweging gemaakt 
is.

Lichtgroene nummertjes van Dalton:
Het eerste nummertje (zonder elektronische 
chip) moet binnen een maand na geboorte in 
het linkeroor ingebracht worden met behulp 
van de bijbehorende tang. Plastic vervormt 
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gemakkelijk bij warm weer (eventueel even in 
de diepvries of koelkast leggen), dus dan extra 
opletten of de pin goed in het tegenoverliggen-
de gat van het nummertje komt. 
Het tweede nummertje met chip moet binnen 
een half jaar na de geboorte in het rechteroor 
ingebracht worden.

De nummering:
Er staan heel veel nummers op de twee oor-
nummertjes of op de bolus + het bijbehorende 
oornummer: eerst NL, nog meer cijfers en dan 
het werknummer. Hiervan zijn de laatste vier 
cijfers het meest relevant aangezien die het 
bewuste schaap betreffen. Aan deze laatste 
cijfers kan het schaap herkend worden en als 
U meerdere nummers tegelijk besteld heeft 
zal dit een oplopende serie vormen, wat de 
herkenning vergemakkelijkt. 

Tijdslimieten: 
De identificatiemiddelen (dus oornummers 
en bolus) moeten binnen een half jaar na de 
geboorte ingebracht worden of eerder, indien 
het lam voordat het een half jaar is het bedrijf 
verlaat. Gezien de geringe grootte van onze 
lammeren en het formaat van de oornummers 
/ bolussen zou ik in zo’n geval even overleg-
gen met de nieuwe eigenaar.
Bij onduidelijkheden kunt U altijd met be-
stuursleden of Bureau Haverslag overleggen.

Kleuren
Zoals U in het verslag van de ledenvergade-
ring heeft kunnen lezen heeft het FAC zich 
duidelijk uitgesproken over de schimmelkleur. 
De schimmelkleur is zo’n 20 jaar gelden aan-
wijsbaar ingefokt en derhalve geen oorspron-
kelijke Ouessantenkleur. Vorig jaar al gaf het 
FAC aan de schimmels daarom niet meer in 
aanmerking te willen laten komen voor een 
S-kwalificatie (wellicht ten overvloede: het 
FAC is het orgaan binnen de FOS, dat de 
foktechnische aspecten van ons schapenras 
bewaakt).
Het bestuur wilde, alvorens daar toe over te 
gaan, eerst onderzoeken hoe bij de buiten-
landse Ouessantenverenigingen gedacht 
werd over de schimmelkleur. De discussies 

daarover heeft U kunnen lezen in voorgaan-
de Bulletins en steeds duidelijker werd dat er 
elders geen draagvlak was voor het erkennen 
van de schimmelkleur. Ook de bruine kleur 
staat in enkele landen nog steeds ter discus-
sie – niet bij ons.
De FOS heeft op de ledenvergadering beslo-
ten dat de schimmels wel gefokt en gekeurd 
kunnen worden, maar geen S kunnen krijgen 
op grond van de kleur, die niet behoort tot de 
standaard Ouessantenkleur. 
De standaard Ouessantenkleuren zijn zwart 
(met de variant griis), wit en bruin.
We grijpen daartoe terug op de Standaard van 
de GEMO, vastgelegd door de Assemblée 
Générale dd. 5-12-1981 en 16-11-1992 en op 
het recent gepubliceerde boek van de GEMO: 
le Mouton d’ Ouessant, waarin diezelfde stan-
daard staat opgenomen en waarin de drie 
Ouessantenkleuren staan benoemd: zwart, 
wit en bruin.

FAC / FOS leden
Helaas heeft de hele kleurendiscussie veel 
commotie veroorzaakt tussen de fervente 
voor- en tegenstanders van de schimmelkleu-
rige dieren. Henk Slaghuis en Jan den Har-
tog hebben mede hierdoor het FAC verlaten 
en dat betreuren we ten zeerste. We zullen 
hun ervaring en inbreng tijdens de keuringen 
missen en we willen hen bedanken voor hun 
jarenlange inzet en betrokkenheid. Gelukkig 
blijven ze wel hun prachtige Ouessanten fok-
ken en zijn ze actief binnen de zwoegervrije 
groep fokkers.
Ook Michiel Lankhorst, een enthousiaste 
schimmelfokker, kon zich niet verenigen met 
het besluit en heeft het bestuur en de vereni-
ging verlaten. We willen ook hem bedanken 
voor het vele werk dat hij verricht heeft ten be-
hoeve van de keuringen.

Ledenvergadering 2017
Tijdens de ledenvergadering in Ankeveen 
hebben René Brienen en Willy Gooren zich 
bereid verklaard de volgende ledenvergade-
ring te organiseren in Oploo. 
De datum hebben we meteen ook maar vast-
gelegd en dat zal zaterdag 22 april worden.
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Het eerste gedeelte van dit artikel in het 
maartnummer handelde over de genetische 
principes, de kleurverering en de herkomst 
van het Ouessantschaap. Stevige kost met 
veel termen en begrippen. We vervolgen 
onze zoektocht in de literatuur.

Het extensie gen
Er zijn aanwijzingen dat het Ouessantschaap 
homozygoot is voor het wilde allel op het ex-
tensiegen, wat suggereert dat zwart in een 
ouessantschaap recessief is als gevolg van 
expressie van non-agouti op het agouti lo-
cus. Feit is dat in 40 jaar 2 à 3 casussen zijn 
gemeld, waarbij er witte lammeren zijn gebo-
ren uit zwart-zwarte kruisingen.
Nader onderzoek is nodig om deze observa-
tie te valideren.

Het bruine locus
Twee allelen op het bruine locus bepalen de 
basiskleur van een schaap. Het wilde allel 
geeft zwart pigment en is dominant ten op-
zichte het bruine allel. Indien homozygoot 
geeft dit een bruin pigment.
In 1981 zijn bij de invoering van de standaard 
zowel zwarte als bruine schapen opgeno-
men.  De grote meerderheid van Ouessant-
schapen is zwart en blijkt homozygoot te zijn 
voor het  wilde allel. Het bruine allel is rela-
tief gebruikelijk in de groep Noord-Europese 
kort-staartige schapen, maar is behoorlijk 
zeldzaam bij het Ouessantschaap. 
Hoewel opgenomen in de standaard is het 
onzeker of bruine schapen inheems zijn in 
de traditionele populatie. Aangezien bruine 
schapen betrekkelijk zeldzaam zijn, maar op 
basis van de observaties van  Falck, Morzyn-
ski, en Vaillant met een breed scala aan tin-
ten bruin, wordt gedacht dat de kleurvariatie 
het gevolg is van aanwezigheid van het ver-
dunningsgen. Bruine schapen lijken in ieder 
geval twee fenotypes te kennen: bruin met 

Kleurengenetica en het Ouessantschaap
zon gebleekte puntjes al dan niet in combina-
tie met leeftijdsgerelateerde vergrijzing. 

Het verdunnings Locus (Fading Locus)
Er is toenemend bewijs dat er een locus is 
die de expressie van de basiskleur van de 
vacht bepaalt. Het wilde allel is dominant en 
staat een volledige expressie van de basis-
kleur toe. Het verdunningsallel is recessief 
en indien homozygoot in een geleidelijke ver-
vaging van de basiskleur. Een zwarte vacht 
wordt geleidelijk grijs en een bruine vacht zal 
geleidelijk beige kleuren. Nader onderzoek 
hiernaar is gedaan in een vervolgstudie door 
Falck, Morzynski, Vaillant1. 

Spotting Locus
Bij de Ouessantschapen is beschreven: “een 
witte vlek op de kop, die in de regel na een 
jaar verdwijnt”. Dit witte toefje is recessief en 
wordt in bepaalde foklijnen gezien.
Het huidig inzicht is dat het witte toefje het 
gevolg is van een recessief allel op het spot-
ting locus, maar nader onderzoek is nodig.

Agoutilocus allelen
Tot voor kort werd er aangenomen dat er 
twee verschillende allelen aanwezig zijn in 
inheemse Franse Ouessantschapen: wit/
geelbruin en non-agouti. Daarbij zijn er re-
cent andere Agoutilocus allelen gevonden.
Het non-agoutiallel is het meest recessieve 
allel van de agoutireeks en in Ouessant-
schapen verantwoordelijk voor zowel zwarte 
als bruine schapen. Ouessantschapen zijn 
zwarter dan andere zwarte schapenrassen. 
Dit lijkt het gevolg te zijn van een extreme 
kleurverzadiging waarbij modificatoren bepa-
len dat er meer zwart eumelanine wordt ge-
produceerd. Er zijn echter nog veel vragen 
die te beantwoorden zijn.

In zwarte Ouessantschapen zijn 4 verschil-

1	 Falck	D,	Morzynski	D,	Vaillant	H.	Fading	of	the	basecolor	of	the	fleece	in	Ouessantsheep.	In	Timeless	colouredsheep,	
ed.	D.	du	Toit.	Petersberg,	Germany:		Michael	Imhof	Verlag;2014.

34



lende phenotypes te onderscheiden:
zwart met zongebleekte bruin puntjes, intens 
zwart zonder zonverbleking, intens zwart 
met leeftijdsgerelateerde vergrijzing en zwart 
met zongebleekte bruine puntjes en leeftijds-
gerelateerde vergrijzing.
Er wordt aangenomen dat deze verscheide-
ne fenotypes het gevolg zijn van een combi-
natie van modificatoren en/of genen op an-
dere loci. Hoe deze expressie tot stand komt 
vereist nader onderzoek.

Wit/geelbruin gen
Het wit/geelbruine allel is het meest domi-
nante allel en geeft witte Ouessantschapen. 
Witte Ouessantlammeren kunnen bij geboor-
te een breed scala aan tinten door pheao-
melanine, een pigment in de vacht, van wit 
tot geelbruin laten zien. Als het pheaomela-
nine in het eerste jaar vervaagt worden deze 
schapen witter.
In het verleden is er in het algemeen veel in-
spanning geleverd om puur witte schapen te 
fokken. Moderne rassen vertonen daardoor 
nauwelijks bruingele schapen.

De variatie van bruingele expressie biedt 
een kans om dit te bestuderen. Er zijn drie 
fenotypes te beschrijven waarbij er rekening 
moet worden gehouden met de kleurschake-
ringen door pheaomelanine waarbij vossen-
rood, duifgrijs tot zwartbruin en botergeel tot 
oranje voorkomen. Falck toont afbeeldingen 
van deze gekleurde lammeren. In aanvulling 
op de verschillende kleuren worden er ook 
verschillende tinten beschreven.
In 1969 heeft Auvergne2 al gepubliceerd over 
de variatie in de bruingele kleuring van witte 
lammeren. Zijn 8 punten échelle de panachu-
re geeft de variatie in bruingele verkleuring 
van Ouessantlammeren betrouwbaar weer.
Ook Adalsteinson heeft onderzoek gedaan 
naar het mechanisme rondom de fok van wit-

te schapen zonder bruingele verkleuring. Er 
wordt verondersteld dat er twee genen zijn 
die daarvoor verantwoordelijk zijn3.
In 1970 heeft Adalsteinson bij het IJslandse 
schaap geconcludeerd dat homozygoot zijn 
voor wit/bruingeel een belangrijke factor is 
om de bruingele verkleuring bij het IJslandse 
schaap te verwijderen4. Door selectief krui-
sen en het krijgen van deze homozygote die-
ren is de kleur dus te beïnvloeden.
Nu lijkt dit voor het Ouessantschaap niet te 
gelden. Veel Ouessantschapen, die bijzon-
der donker of bruingeel gekleurd zijn, blijken 
homozygoot te zijn voor wit/bruingeel.
Er zijn onderzoekers die aangeven dat het 
spotting gen verantwoordelijk is voor de on-
derdrukking van de expressie van de geel-
bruine kleur. 
Er zijn echter aanwijzingen dat dit onwaar-
schijnlijk is bij het Ouessantschaap. Bruin-
geel wordt noch onderdrukt door het spotting 
locus, noch door een homozygoot wit/bruin-
geel gekleurd schaap.
Het zou een goede suggestie zijn om de vi-
sie van Lauvergne (1969), dat de kleur van 
een wit lam door één gen wordt bepaald, te 
heroverwegen. 

Roger Lundie heeft dit verder opgepakt. In 
2014 heeft Lundie hierover gesuggereerd 
dat er een zogenaamd “brocket-gen”  be-
staat dat pheaomelanine afbreekt in witte 
schapen. Homozygote brocket lammeren 
zouden (vrijwel) wit moeten zijn. Heterozy-
gote lammeren met het brocket en het wilde 
allel zouden een mate van bruingele verkleu-
ring geven en homozygote lammeren met 
het twee wilde allelen zouden een uitgebrei-
de bruingele verkleuring moeten geven. 
Of dit het geval is, is niet aan te geven5. Er is 
geen onderzoek naar gedaan (hierover heb 
ik nog contact met Roger Lundie gehad).
Op basis van een review van de ruwe data 

2 Lauvergne JJ. Hérédité de la couleur blanche du mouton Berrichon croisé des solognots. Ann Génét. 1969;1;219-26.
3 Adalsteinson S, Dolling CHS, Lauvergne JJ. Breeding for white colour in sheep. Agric. Record. 1980;7:40-3.
4 Adalsteinson S. Colourinheritance in Icelandicsheep and relation between colour, fertility and fertilization. J. Agr. Res.
 Icel.  1970;2:3-135.
5 Lundie. Thoughts on the color of many Brittish sheep. In Timeless colouredsheep, ed. D. du Toit. Petersberg, Germany:  

Michael Imhof Verlag;2014.
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door Lundie van onderzoek Lauvergne uit 
1969 is gesuggereerd dat de wisselende ex-
pressie van geelbruine verkleuring het resul-
taat is van twee nieuwe voorgestelde agouti 
locus allelen. 
Nadere beschouwing en onderzoek zal ech-
ter nodig zijn. 
Er zijn op basis van de observaties van Falck 
aannames dat pheaomelanine expressie ge-
reguleerd wordt door een andere locus dan 
agouti. Het maakt duidelijk dat het wit/bruin-
gele  allel op de Agoutilocus meer complex 
is, waarbij er nog veel onduidelijk is.
Dit biedt uitdagingen voor aanvullend onder-
zoek.

Roestkleurige flanken.
In de kudde van Hervé Vaillant is in 2011 een 
atypisch Ouessantenramlam geboren. Uit 
een witte/geelbruine ooi, heterozygoot voor 
non-agouti en een witte/geelbruine ram werd 
een kleine zwarte ram geboren met sym-
metrische geelbruine tekening. In de weken 
daarop werd ook een witte ‘traandruppels’ 
geconstateerd. Contact met Lundie heeft de 
suggestie bevestigd dat men hier te maken 
had met een nieuwe agoutilocus allel. Ge-
naamd ‘rusty midside’: roestkleurige flanken.                                                                                                                   
In 2011 en 2012 is deze ram gebruikt als 
dekram voor 18 homozygoot zwarte ooien. 
Er zijn toen 16 rammen geboren, waarvan 
8 (50%) zwart waren en 8 (50%) roest-
kleurige flanken hadden, heterozygoot met 
non-agouti. Deze 8 lammeren vertoonden 
een verschillende mate van expressie van 
de roestkleurige flanken. Het lijkt er op dat 
de variatie in de expressie van deze geno-
typisch identieke lammeren het gevolg is 
van verschillende modificatoren. Het streven 
van de onderzoekers Vaillant en Falck is om 
een kleine kudde homozygote roestige flank 
Ouessantschapen te fokken. Hierbij zijn de 
onderzoekers in staat gebleken om een zeld-
zaam agoutilocus allel bewaard te houden, 
welke uniek is voor het Ouessantschaap. Af-
beeldingen van deze volwassen schapen la-
ten een grote gelijkenis zien met schimmels 
zoals wij in Nederland kennen.

Swiss markings
Ook in 2010 is er bij Vaillant een bijzonder 
zwart en wit ooilam geboren. Dit schaap was 
de aanleiding dat Falck en Vaillant samen 
zijn gaan werken op het gebied van kleur-
genetica bij het Ouessantschaap.
De ooi bleek zogenaamde swiss markings 
te hebben. Dit swiss markingsallel geeft een 
relatief zeldzaam kleurpatroon, gekenmerkt 
door een witte snor, die doorloopt in een bre-
de reebruine of witte band boven de traan-
buis en het oog door de hoornknopregio.
De fokresultaten in de daarop volgende ja-
ren met de vader van het bijzondere ooilam 
waren wisselend met veel gust gebleven 
ooien en slechts een heel klein percentage 
(2, 94%) swiss markings. Dit heeft de nodige 
vragen opgeworpen. In 2013 is een andere 
swissmarkingsram gebruikt om 20 zwarte 
ooien te dekken in twee wissende kuddes. 
De onderzoekers Falck en Vaillant hopen 
met de resultaten hiervan meer duidelijkheid 
te geven over de swiss marking. Pogingen 
om contact te krijgen met Diane Falck bleven 
helaas zonder resultaat, maar ik ben erg be-
nieuwd naar de resultaten.

Uitdagingen van conservatiefok
Er zijn minstens twee andere agoutilocus 
allelen bij Ouessantschapen die aandacht 
verdienen volgens Falck. Het gaat om het 
reebruine oog (fawn eye) en het grijze allel. 
Ten aanzien van het reebruine allel, is er nog 
veel onduidelijk.  Het is voor het eerst gevon-
den in het Dorset Horn rad in Nieuw-Zee-
land. Of dit gen oorspronkelijk in Ouessanten 
voorkomt is onduidelijk. Nader onderzoek zal 
moeten plaatsvinden. Beide bieden volgens 
Falck een bijzondere uitdaging in termen van 
conservatiefok.

Grijs
Ca. 20 jaar geleden zijn er in landen buiten 
Frankrijk kruisingen met andere rassen ge-
weest, waaronder het Romanovschaap en 
het Shetlandschaap.
Deze kruisingen werden uitgevoerd om nieu-
we kleurpatronen te introduceren. In Neder-
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landse lijnen is op deze wijze het grijze allel 
op het agoutilocus terecht gekomen. Hoewel 
niet geaccepteerd door de GEMO zijn derge-
lijke schapen wel in enkele kuddes in Frank-
rijk.
De grijze Ouessantschapen, die Falck heeft 
bestudeerd, worden allen beschouwd als he-
terozygoot op het agoutilocus.
Deze schapen worden grijs geboren en met 
wat witte vlekjes en wat witte plukjes haren 
in de oren. In de daarop volgende maanden 
ontstonden witte cirkels om de ogen en wer-
den de snuiten wit. Tegelijkertijd werd de se-
cundaire ondervacht wit.
Het grijs in het Ouessantschaap vond zij 
echter donkerder, maar minder uitgesproken 
dan bij andere rassen. De vraag is of dit het 
gevolg is van modificatoren in het Ouessant-
schaap. Het zou volgens haar interessant 
zijn om het fenotype van een homozygote 
groep grijze schapen te bestuderen.
Hemming stelt dat agoutigrijs het meest vari-
abele allel is, waar nog veel onduidelijk over 
is. Er wordt in onderzoek gesuggereerd dat 
er sprake is van een geheel andere geneti-
sche opzet dan bij andere agoutipatronen, 
waarbij het waarschijnlijk gaat om een gen-

mutatie die ooit is ontstaan. Het effect is een 
andere expressie van de kleur. Een schaap 
dat wit zou moeten zijn krijgt door meer eu-
melanine een grijze kleur.
Er zijn veel agouti-grijze allelen beschreven. 
Niet alle agouti-grijze schapen zijn gelijk en 
tussen de agouti-grijzen is de variatie in ge-
notype talrijk. Dit heeft ook betekenis voor de 
grijze Ouessantschapen.
Ik het kader van de Dutch grey, onze schim-
mels, is er in het verleden gekruist met ande-
re rassen (overigens niet alleen in Nederland 
maar ook in Duitsland). Hierover heeft ook 
Diane Falck al geschreven. 
Hemming stelt verder dat de dominante ge-
netische eigenschappen van aougigrijs in 
vergelijking tot de recessief zwarte schapen 
in de Franse populatie zou kunnen leiden tot 
verlies van het originele genotype voor re-
cessief zwarte schapen, die dus homozygoot 
zijn.  Het is niet met zekerheid te zeggen wat 
voor effect dit heeft, maar heeft ook een po-
tentieel voor een ongemerkt verlies van ori-
gineel genetisch materiaal.
Impliceert dit nu om schimmels uit te stellen? 
Hemming vervolgt dat niet alle zwarte scha-
pen gelijk zijn als deze recessief zwart zijn. 

Beschouwing
Het is duidelijk geworden dat de kleurgene-
tica van schapen een complex geheel is dat 
niet enkel door de mendeliaanse vererving te 
verklaren is, zoals bij de erwtenplant waar-
mee hij heeft geëxperimenteerd.
Het bestuderen van beschikbare literatuur 
prikkelt om dit verder uit te diepen, waarbij 
we kijken naar het Ouessantschaap en deze 
in een breder historisch, cultureel en ook 
biologisch verband moeten plaatsen. Wat de 
literatuur zeker helder maakt is dat er veel 
meer ‘verborgen’ genen zijn die van invloed 
zijn op de kleur van een Ouessantschaap. 
Het zou mooi zijn als een meer wetenschap-
pelijke onderbouwing daarbij van dienst zou 
kunnen zijn.
Zeker in het licht van de Europese discussie 
omtrent de kleur van het Ouessantschaap.
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Diane Falck benadrukt met de geboorte van 
swiss markings en roestkleurige flanklamme-
ren het belang van conservatie van zeldza-
me genetische eigenschappen.
Het is de intentie van Falck en Vaillant om het 
onderzoek op het gebied van de kleur van 
Ouessantschapen voort te zetten. Zij hebben 
de overtuiging dat deze fok veel heeft bij te 
dragen aan kennis over de kleurexpessie bij 
schapen.

Vanuit de agroculturele ontwikkeling is er se-
lectie geweest. Het gevolg van selectief fok-
ken is dat bijzondere eigenschappen worden 
uitgesloten en dus verloren kunnen gaan. 
Vanuit een biologisch kader is dat jammer. 
Selectie kan sommige kleuren bevorderen 
maar ook de gezondheid van het ras beïn-
vloeden. Standaardisatie van een ras moet 
de basis vormen van een identiteit maar een 
functie is ook om heterogeniteit te behouden. 
Het voorkomen van kleuren hoeft niet op ge-
spannen voet te staan met de fokhistorie.

De historische selectie van zwarte schapen 
heeft er toe geleid dat er een fokidentiteit is 
ontstaan, voornamelijk voor zwarte schapen, 
terwijl er ook een aantal kleurvarianten zijn 
die Ouessantschapen onderling onderschei-
den en die meer aandacht en consideratie 
verdienen.
Bij Ouessantschapen is niet alles wat het lijkt 
als het op kleur aankomt. Het is van belang 
om daar een dieper en breder inzicht in te 
krijgen wat betreft kleurvariatie en authenti-
citeit.

Hemming beschrijft dat het een gemakkelijke 
maar soms foute aanname is om een rassen-
standaard te gebruiken om inkruising aan te 
tonen, omdat er ook sprake is van variantie. 
Dit zijn volgens Hemming twee verschillende 
concepten.
Ook wordt er gesteld dat conservatie geneti-
ca meer is dan een ras in de mottenballen te 
zetten om  alles wat er in het verleden was 

ook in de toekomst een kans te geven.
Zeldzame rassen zijn belangrijk om een re-
servoir met genetisch materiaal te hebben. 
Keuzes gemaakt in acceptatie of afwijzing 
van een kleur hebben veel meer effect dan 
alleen de uiterlijk verschijning.
Laten we het lam vooral niet met het badwa-
ter weggooien. 

Peter Letmaath
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Laatste schapenberichten
Lammeren aan de fles en bij de 
(pleeg)moeder

Wanneer schapen meerlingen werpen, 
doodgaan of een uier hebben die niet werkt, 
kan het zijn dat de lammeren bijgevoerd 
moeten worden met flesmelk. Dat merk je 
bijvoorbeeld als de lammeren blijven mekke-
ren of slap zijn. Sommige schapenhouders 
bewaren wat biest van een (ander) schaap 
om te gebruiken bij pasgeboren meerlingen 
of zwakke lammeren. Ook is er poedermelk 
speciaal voor lammeren op de markt.
Lammeren die met de fles worden grootge-
bracht, worden wel eens bij elkaar gezet met 
een emmer met spenen. Wanneer ze echter 
worden bijgevoerd en bij een (pleeg)moeder 
lopen, krijgen ze van alles wat en worden ze 
iets meer schaap. Ze leren van hun (pleeg)
moeder.
Schapen die net bevallen zijn accepteren 
nog wel eens een stiefkind als het hun geur 
draagt. Krijgt een schaap een eenling, dan 
is er mogelijk plek voor een stiefkind. Wikkel 
het beoogde stiefkind (bijvoorbeeld de groot-
ste uit een grote worp) dan in het vruchtvlies 
van het bevallen schaap. Het schaap zal het 
kind aflikken en eerder accepteren. (Boeren-
vee, maart/april 2016)

Europese scrapie-eis bij de invoer en 
uitvoer van zeldzame schapenrassen 
gaat vervallen

De Europese Unie gaat de eisen voor scrapie 
bij import en export van zeldzame schapen-
rassen versoepelen. De dieren hoeven dan 
niet langer dubbel ARR te zijn. De nieuwe 
regels gaan ook gelden voor geitenrassen.
Het initiatief hiervoor komt van Nederland. 
In ons land zijn veel fokkers van zeldzame 
schapen. Van tal van rassen zijn slechts 
enkele fokkers. Zij lopen vast door inteelt. 
Importeren zou nieuw bloed in de fokkerij 
kunnen brengen maar als zij schapen uit 

een andere lidstaat halen, moeten die scra-
pie-ongevoelig (ARR/ARR) zijn. Vaak zijn die 
dieren dat niet en al zeker de zeldzame ras-
sen niet. Buitenlandse fokkers van die ras-
sen zien amper de noodzaak om hun scha-
pen op scrapiegevoeligheid te laten testen 
omdat het geld kost en ze het belang ervan 
niet zien. Scrapie speelt nog nauwelijks een 
rol.
De EU moet de regeling nog uitwerken. De 
bedoeling is dat dit in de zomer gaat gebeu-
ren, nog voor het komende dekseizoen.
Belangrijke voorwaarde voor de soepeler re-
gels is dat het te importeren ras in het land 
van herkomst op de lijst van zeldzame ras-
sen staat. Of dat een nationale lijst is of de 
lijst van de wereldorganisatie FAO, is nog 
niet bekend. Ook is nog niet helder of het 
moet gaan om “zeldzame” of “bedreigde” 
rassen.
Verder moet het importland akkoord zijn met 
de nieuwe regels. Omdat Nederland het ini-
tiatief heeft genomen zal dat hier geen ob-
stakel zijn.
Tot slot moeten de dieren in het importe-
rende land in een erkend stamboek worden 
geregistreerd. Zowel het exporterende als 
importerende land moeten fokprogramma’s 
hebben voor instandhouding van het ras.
Bij het Platform Kleinschalige Schapen- en 
Geitenhouders is de mededeling met gejuich 
ontvangen. “Hier pleiten we al jaren voor”, 
zegt Jan van der Zanden van het Platform 
KGS; hij is tevens voorzitter van de Vereni-
ging Zeldzame Schapenrassen. Zijn stam-
boek telt zeker veertig rassen die knel zitten 
in verband met inteelt. “Sommige fokkers 
stoppen omdat ze niet aan nieuwe dieren 
kunnen komen.”
Nederland telt ongeveer zeventig schapen-
rassen. Volgens het Centrum voor Gene-
tische Bronnen Nederland (CGN) waren er 
in 2014 van 23 van die rassen slechts één 
tot vijf fokkers in ons land. Om die rassen te 
kunnen blijven houden zijn volgens het CGN 
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importen nodig. (Het Schaap, april 2016)

Drenthe polst schapenhouders over 
wolven

De provincie Drenthe is een onderzoek be-
gonnen onder schapenhouders over de wolf. 
De provincie wil zich goed voorbereiden op 
de komst van dit roofdier. Drenthe noemt die 
komst aannemelijk.
De wolf is een beschermd dier en daarom 
moet elke provincie in Nederland daarvoor 
maatregelen nemen. Maar de provincie 
Drenthe wil ook plannen maken om schapen 
en geiten tegen aanvallen van wolven te be-
schermen. Om dat laatste goed te kunnen 
doen, wil de provincie van schapen- en gei-
tenhouders weten welke ervaringen zij heb-
ben met aanvallen op hun vee, welke opvat-
tingen zij hebben over de bescherming van 
hun vee en wat zij verwachten van de provin-
cie. Alle Drentse schapen- en geitenhouders 
hebben hiervoor een enquête gekregen. (Het 
Schaap, april 2016)

Minder schapen

De krimp van het aantal schapen in Neder-

land gaat door, maar minder hard. Dat blijkt 
uit cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. Het CBS baseert zich op de jaar-
lijkse verplichte landbouwtelling. Hieronder 
vallen alleen bedrijven waar schapen een 
belangrijke economische factor zijn. In 2015 
waren 11.380 bedrijven telplichtig. In 2014 
waren dat er 11.990.
Op die bedrijven waren er in 2015 in totaal 
946.080 schapen, 12.520 minder dan een 
jaar eerder. In 2014 slonk de schapenstapel 
nog met 75.000 stuks.
Opvallend in de nieuwe cijfers is dat het aan-
tal lammeren is gegroeid. Het aantal ooien 
daalde met zo’n 13.000 naar 523.080. (Het 
Schaap, februari 2016)

Kudde stopt boef

De politie in Nieuw-Zeeland heeft met behulp 
van schapen een crimineel ingerekend. De 
man reed rond zonder nummerplaten. Na 
een wilde rit kreeg de politie hem pas te pak-
ken toen de man zich klemreed in een kudde 
op de weg. (Het Schaap, februari 2016)
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