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Voorwoord 

In de eerste helft van de 20ste eeuw waren
in Nederland de buitenlandse schapenras-
sen zo goed als verdwenen. De Texelaar
overheerste sterk en had de naam het beste
schaap te zijn. 
De van oorsprong Nederlandse rassen als
de heide- en de melkschapen namen in die
tijd zo sterk in aantallen af dat ze met uit-
sterven werden bedreigd. De Stichting
Zeldzame Huisdieren heeft met succes de
complete verdwijning van de heide- en
melkschapen weten te voorkomen. 
De Texelaar daarentegen leverde in de
tweede helft van de 20ste eeuw nog al
populariteit in. De sterk op vleesproductie
gerichte fokkerij bracht negatieve bijver-
schijnselen met zich mee zoals toenemende
geboorteproblemen en afname van vitaliteit.
Het houden van Texelaars werd daardoor
minder aantrekkelijk, niet alleen als econo-
misch schaap maar ook voor de hobbyma-
tige houderij. 
Door schaalvergroting van de veehouderij
veranderde er veel op het platteland. Meer
en meer kwamen kleine boerderijen in han-
den van niet agrariërs en die nieuwe platte-
landsbewoners wilden dan niet zelden wat
bijzonders in de wei hebben. De belangstel-
ling voor andere schapen nam toe: anders
van bouw, type, grootte, kleur en soms met
horens De eerste buitenlandse rassen
waren overwegend vleesschapen zoals de
Engelse Suffolk, de Hampshire Down en de
Clun Forest. Het Gotlandschaap was als
pelsschaap ook één van de eerste. De eco-
nomisch minder interessante rassen als de
Jacob, de Shetland en de Soay trokken
meer en meer liefhebbers aan.

In het begin van de jaren zeventig kwamen
er in Vorden erg kleine zwarte schaapjes uit
België - oorspronkelijk afkomstig van het
eiland Ouessant, gelegen voor de westkust
van Bretagne in de Atlantische Oceaan.
Deze Ouessantschapen hadden aantrekke-

lijke houderijkenmerken. Ze waren klein,
zeer sober en gemakkelijk te verzorgen en
te hanteren. Het waren sierlijke beestjes,
die bovendien gehouden konden worden
op een kleiner stuk grond.
De Ouessantschapen genoten vanaf hun
introductie in Nederland grote belangstel-
ling. 
Het was echter een zeer zeldzaam ras, dat
in België door een beperkt aantal liefheb-
bers werd gehouden. In Frankrijk of wel in
Bretagne was vrijwel geen fokmateriaal te
bemachtigen vanwege een exportverbod.
Gevolg was dat het ruim tien jaar duurde
voordat de liefhebbers in Nederland toe
waren aan stamboekregistratie.
Vanaf 1987 kwam de gang er in en was er
een groot enthousiasme voor de Oues-
santen. 

Na een kwart eeuw kenmerkt de Oues-
santschapenfokkerij in Nederland zich door
een eenvoudige, laagdrempelige aanpak
van de fokkerij. Een goedkoop registratie
systeem en een wijze van keuren geba-
seerd op vrijwilligheid, die de kwaliteit van
de dieren wel aangeeft, maar de rangorde
in kwaliteit niet. Door de jaren heen is het
percentage gekeurde dieren met drie tot
vier procent van het aantal geregistreerde
dieren niet hoog.
Door dit systeem is min of meer een fokke-
rijpiramide ontstaan. De actieve leden-fok-
kers leveren vooral rammen aan de leden,
die niet met hun materiaal aan keuringen
deel nemen. 
In het voorjaar van 2012 verschenen twee
rapporten van het Department of Animal
Breeding and Genetics, Insitute of Farm
Animals Genetics in Mariensee over de
structuur en afstammingenanalyse bij de
Nederlandse Ouessantschapen. Uit het
onderzoek bleek dat de Ouessantscha-
penfokkerij in Nederland er goed voor
staat. De inteeltpercentages zowel bij de



rammen als bij de ooien zijn laag evenals de
jaarlijkse inteelt toename in populatie. De
effectieve populatiegrootte, een maat voor
de genetische variatie, kan wedijveren met
welke grootveefokkerij dan ook. 
Het kleine formaat en de ontwikkeling, de
stand van de horens bij de rammen, de vita-
liteit en de soberheid zijn hoofdkenmerken
bij het Ouessantschaap. Met het meten van
de schofthoogte en het wegen van de vol-
wassen dieren op de bespreekdagen wor-
den objectieve waarnemingen van deze
hoofdkenmerken vastgelegd. De vanaf
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afkomstige Skuddeschaap. Het van Kel-
tische oorsprong Noord-Spaanse Xalda-
schaap lijkt ook veel op de Ouessant, hoe-
wel het wat groter is. De grootte en het
gewicht zijn vergelijkbaar met de Skudde. 

1994 beschikbare meet- en weeggegevens
tonen een gunstige ontwikkeling aan van de
hierboven bovenvermelde hoofdkenmerken.
Een kwart eeuw stamboekregistratie is op
zich zelf al een reden een beschouwing te
wijden aan het wel en wee van de Neder-
landse Ouessantschapenfokkerij.
De gezonde fokkerijstructuur en de gunstige
ontwikkeling van de hoofdkenmerken zijn
aanleiding te meer om de ontwikkeling, die
de fokkerij van 1987 tot 2012 doormaakte,
te beschrijven.

Het Ouessantschaap dankt de naam aan
het gelijknamige eiland Ouessant, dat voor
de kust van Bretagne in de Atlantische
Oceaan ligt. 
Het is waarschijnlijk dat Scandinavische
kortstaartschapen van invloed zijn geweest
op het ontstaan van het Ouessantschaap.
Rassen als het Hebridean of Sint Kilda
schaap, de Manx Loghtan en de North
Ronaldsey vertonen veel overeenkomsten
met het Ouessantschaap. 
Het Ouessantschaap lijkt ook veel op het
uit de Baltische landen en Oost-Pruisen

1.Het Ouessantschaap in Frankrijk
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In Bretagne kwam oorspronkelijk een oud
type schaap voor met een drietal varianten,
namelijk het Bretonse Race des Landes, het
Race des Deux en het Ouessantschaap. 
De zeer sobere omstandigheden waaronder
de Ouessantschapen op het eiland werden
gehouden, de karige voeding, het barre kli-
maat en wellicht de door de bewoners toe-
gepaste selectie zijn van grote invloed
geweest op het kleine formaat van de die-
ren. 
Het Ouessant schaap is een typisch voor-
beeld van “insular dwarfism”. Een verschijn-
sel dat voorkomt bij dierpopulaties die
generaties lang op een eiland of een sterk
afgesloten gebied leefden onder zeer karige
omstandigheden. 
Uit nog recent onderzoek van Gilles (M.G.)
Tronson is gebleken dat de schapen aan de
kust van het eiland Ouessant al lang de
aandacht trokken van vissers en zeelui. In
1754 worden excellente, maar kleine
Ouessant schapen gesignaleerd. In het jaar
1852 wordt gemeld dat op het eiland met
een oppervlakte van 1562 hectare 6000
schapen worden gehouden, die gemerkt
werden door een inkeping in het oor. Aan
het einde van de 19de eeuw worden met
matig succes grotere schapen beproefd.
Rond 1906 wordt een kudde witte Oues-
santen ontdekt op een kasteel in de ge-
meente Vertou, niet ver van Nantes. In die
tijd is gekruist met witte Arree of Bretonse
Landesschapen om de meer gevraagde
witte wol en een groter schaap te verkrijgen.

In 1920 wordt het Ouessantschaap als volgt
omschreven: 
“Het is een klein laatrijp ras dat in grootte de
35 tot 40 cm niet overschrijdt. De kleur is
zwart met soms witte vlekjes op de kop. De
rammen hebben dunne, zijwaarts gebogen
horens. 
De wol is kort en gekruld. Het vlees is van
goede kwaliteit”.
(Een hoogte van 35 tot 40 cm is onwaar-
schijnlijk klein, maar het is mogelijk dat niet
op de schoft is gemeten. Voorts is aanne-

melijk dat het karige en harde milieu van
invloed is geweest op de ontwikkeling van
de dieren destijds.) 
In 1935 leed het Griekse schip Mikonos
schipbreuk bij het eiland Ouessant en liet
een ram en twee ooien achter, die zich ver-
mengden met de schapen op het eiland.
Vanaf het begin van de 20ste eeuw had
echter al een vermenging plaats gevonden
met andere uitheemse schapen en na
omstreeks 1920 verdween het oorspronke-
lijke Ouessant schaap van het eiland.
Het oorspronkelijke type Ouessantschaap
zou uitgestorven zijn wanneer niet een aan-
tal particulieren, onder andere kasteelheren,
het ras voor een complete verdwijning had-
den behoed. Deze liefhebbers voelden zich
aangetrokken tot het oorspronkelijke type,
het kleine formaat en de overwegend zwar-
te wol. De familie Goulaine hield ruim hon-
derd jaar geleden een aantal Ouessanten
op het landgoed Saint Etienne-de-Carcoué
in het zuiden van de Loire Atlantique, bij de
Vendeé. Dankzij de samenwerking tussen
het Parc Regionel d’Armorique en de in
1970 opgerichte Groupement des Eleveurs
de Moutons d’Ouessant (GEMO) zijn de
populaties van Madame Fou de Kardinel uit
Valtorte (Mayenne) en die van Madame
Humières uit Bignan (Morbihan), de ge-
zusters uit de familie Goulaine, bewaard
gebleven en kon de fokkerij voortgezet wor-
den. 
Paul Abbé spoorde in de jaren zeventig de
laatste kuddes op. 
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De meeste waren nog te vinden in Loire
Atlantique, Morbihan, de Vendeé, Maine et
Loire, Sarthe, en Indre et Loire. Al die dieren
voerden het bloed van de lijnen van
Goulaine.
Paul Abbé vond een viertal verschillende
stammen met elk hun specifieke kenmer-
ken:
1. 10 dieren in de Jardin des Plantes te

Parijs: alle zwart met bij de rammen
mooie, ruim geplaatste horens en iets
groot formaat

2. 250 dieren in het departement Mor-
bihan: overwegend zwarte, een minder-
heid witte, met op enkele uitzonderin-
gen na matige horens en een klein for-
maat  

3. 90 dieren in het departement Vendeé:
alle zwart met mooie, voldoende ruim
geplaatste horens en iets groot formaat 

4. 12 dieren van een noordelijke stam, alle
zwart met bij de rammen mooie, vol-
doende ruim geplaatste horens en iets
groot formaat 

Uit deze inventarisatie blijkt dat er verschil-
len voorkwamen tussen de vier stammen.
De Morbihan-stam is verreweg het grootst
en is ongetwijfeld van grote invloed ge-
weest op de huidige populatie. Van de die-
ren uit de overige drie groepen wordt een
groter formaat gemeld.
Deze stammen hebben het uitgangsmateri-
aal gevormd voor de huidige Ouessant-
schapen populatie. 
De verspreiding over het vaste land, de ver-
schillende inzichten, de grondslag bij de
fokkers en de wijze waarop geselecteerd
werd bracht een heterogeniteit met zich
mee, die in het oorspronkelijke ras niet
voorkwam.
Paul Abbé heeft in 1970 de fokkersvereni-
ging Groupement des Eleveurs de Moutons
d’Ouessant (afgekort de GEMO) opgericht,
waarvan hij ook vele jaren voorzitter was.
Paul Abbé heeft als fokker en voorzitter van
de G.E.M.O. gedurende vele jaren een zeer
bepalende rol gespeeld in de Ouessant-
schapenfokkerij en het Ouessantschaap
voor uitsterven behoed en weer gerecon-
strueerd.

Ouessanten bij Paul Abbé
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1.1 Activiteiten G.E.M.O. 

De G.E.M.O. heeft ongeveer 300 leden
Onderstaand overzicht geeft over een reeks
van jaren een beeld van het aantal dieren bij
de leden onderverdeeld in de kleuren:

Zwart Wit Andere Totaal 
1977 421 65 - 486
1979 754 36 - 790
1985 883 101 6 990
1990 1643 189 14 1846
1995 2448 261 19 2728
2000 2481 136 14 2631
2005 2302 347 38 2687

Over een lange periode van ruim 30 jaar is
het percentage zwarte dieren 85 tot 90%. 
Het percentage witte is wat toegenomen. Er
komen voorts wat andere kleuren voor,
zoals recessief grijs en een enkele bruine,
die vanuit Nederland of België zijn geïmpor-
teerd. 
G.E.M.O. kent tot nu toe nog geen centrale
stamboekorganisatie. Enkele fokkers hou-
den zelfstandig de afstammingsgegevens
van hun dieren bij. 
De G.E.M.O. organiseert jaarlijks een
Concours National, meestal in Bretagne,
maar soms in Oost of Noord Frankrijk om
fokkers uit die gebieden ook gelegenheid te
bieden hun dieren in te zenden naar een
concours.
Het aantal inzendingen op het Concours
National wil nog wel eens wisselen, maar
beweegt zich meestal rond 70 - 80 dieren
afkomstig van 10 tot 15 fokkers. Het aantal
dieren per fokker is meestal hoger dan in
Nederland, waardoor gewoonlijk wel een
redelijke indruk verkregen kan worden van
het type schaap van de verschillende fok-
kers. De dieren worden tijdens de keuring
vast gebonden aan horizontaal bevestigde
paal en mogen niet worden voorgebracht
door de inzenders, ter voorkoming van
beïnvloeding.
De inzendingen worden ingedeeld per
geslacht en kleurslag (zwart, wit en soms

nog enkele andere kleuren), jaarlingen en
oudere rammen en ooien. De dieren worden
gemeten met het bekende type meetstok.
Per rubriek wordt een ereprijs, een eerste
en een tweede prijs toegekend. Zowel bij de
rammen als bij de ooien wordt per kleurslag
een ereprijs toegekend. Bij de rammen
wordt tot slot een Champion des Cham-
pions of een algemeen kampioen be-
noemd. Opmerkelijk is dat eervolle vermel-
dingen worden gegeven aan fokkers die voor
het eerst inzenden, die van verre komen of
voor andere opmerkelijke prestaties. 
De inzenders die met hun dieren in de prij-
zen vallen krijgen bekers of andere versier-
selen. Alle inzenders ontvangen ook een
gekleurde metalen herinneringsplak met
opschrift van plaats en datum van het
Concours National.
Er is wel verloop onder de inzenders, maar
ieder jaar zijn fokkers van de partij die al
jaren met hun dieren, over soms zeer grote
afstanden, naar het Concours National rei-
zen en enkele dagen uitrekken voor hun lief-
hebberij.
Bekende fokkers zijn voorzitter Patrick
Carré, Christin Coutant, Paul Leduc, Hervé
Vaillant, Claude Billes, Parc Naturel
Régional d’Armorique, Ecomusee Rennes,
Patrice Royer, Reneé Hemming, Dominique
Morzynsky. 
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1.2 Eigenschappen

Het Ouessantschaap is het kleinste of één
der kleinste schapenrassen ter wereld. Het
is een klein en rechthoekig gebouwd
schaap. 
Volwassen rammen wegen rond 20 kg en
hebben een schofthoogte van maximaal 49
cm. Volwassen ooien wegen rond 15 kg en
hebben een schofthoogte van maximaal
46.0 cm. 
In Frankrijk overheerst de zwarte kleur.
Bruin komt daar vrijwel niet voor, omdat de
bewoners van het eiland voor het vervaardi-
gen van kleding voor de vissers en zeelui
een sterke voorkeur hadden voor zwarte
vachten. Witte en grijze Ouessantschapen
vormen een minderheid in Frankrijk. De
kwaliteit van de witte Ouessanten in
Frankrijk is de laatste jaren erg goed. 
De vacht is lang met een zeer dichte onder-
vacht, die bescherming biedt aan een ruw
zeeklimaat. Het gewicht van de vacht vari-
eert bij de rammen van 1.2 tot 1.8 kg en bij
de ooien van 1.0 tot 1.5 kg. Het Ouessant-
schaap heeft hiermee per kilo levend
gewicht een wolopbrengst, die niet door
veel rassen wordt geëvenaard. 
Het bronstseizoen is kort, van oktober tot in

januari. De ooien werpen gewoonlijk één
lam, tweelingen worden slechts bij uitzon-
dering geboren. Geboorteproblemen
komen vrijwel niet voor. De ooien hebben
goede moedereigenschappen en de lam-
meren zijn zeer vitaal. 
Het Ouessantschaap is zeer sober, heeft
een groot weerstandsvermogen tegen ziek-
ten en stelt geen hoge eisen aan voeding en
verzorging. 

Niet alleen de kleinste
In West-Bengalen in India komt het
Garoleschaap voor, dat qua grootte en
gewicht goed overeenkomt met het
Ouessantschaap. Het Garoleschaap heeft
een gewicht van 10 tot 14 kg en een schoft-
hoogte van 43.75 tot 50.00 cm. Het
schaapje is drager van het FecB gen, een
gen dat bij dragers een verhoogde vrucht-
baarheid geeft.
Dit FecB gen van het Garoleschaap is in
Australië ooit ingebracht bij de Merino’s.
Het Instituut voor Veeteelt Onderzoek heeft
dit FecB gen of zogeheten Booroola-gen
vanuit Merino’s in de Texelaar gefokt. Zo
hebben wij nu in Nederland Texelaars met
het FecB gen of de Booroola Texelaars. 

Frans Haccou en Evert Jan van Tongeren
uit Vorden importeerden in het begin van de

jaren zeventig de eerste vier Ouessant-
schapen uit België. De schapen waren
afkomstig van ene Mark Verhaegen uit
Vlaanderen. Mark Verhaegen was de eige-

2. Eerste Ouessantschapen in Nederland 

Frans Haccou Evert Jan van Tongeren
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naar-fabrikant van de Clayson – maaidor-
sers of combines. Het waren in Nederland
absoluut onbekende schapen. De import
bestond uit een zwarte ram, een bruine ram
en twee zwarte ooien. 
Om het ras te beschermen werd in Frankrijk
aanvankelijk een uitvoerverbod ingesteld,
waardoor het niet mogelijk of erg moeilijk
was Ouessantschapen te bemachtigen.

Enkele jaren later in 1978 konden Frans
Haccou en Evert-Jan van Tongeren een
aantal oudere ooien en een ram van Paul
Abbé in Bretagne bemachtigen. Deze stap
werd al gauw bekend en er ontstond
uiteraard vraag naar deze minischaapjes. 
Voorts importeerde Luuk Hopman uit Heiloo
met zoon Han drie raszuivere ooien en twee
rammen van de grondlegger van de
Ouessantschapenfokkerij Paul Abbé in
Bretagne en van Jean Edouard Ducatillon in
Noord-Frankrijk. 
In Nederland doken ook rastypische Oues-
santen op in Noord-Brabant, die afkomstig
waren van Dierenpark “De Beekse Bergen”
in Hilvarenbeek en mogelijk ook kwamen uit
de fokkerij van Ducatillon, omdat Ducatillon
een dierenpark had in Noord-Frankrijk.

Ook in Vlaanderen waren enkele liefhebbers
die zich met Ouessantschapen bezig hiel-
den en uit deze populaties werden ook nog
al wat dieren naar Nederland gehaald.
In 1990 kocht Kielman uit Axel in Zeeuws-
Vlaanderen vier ooien en een ram bij Paul
Abbé.
En Gea van Putten uit Putten kocht een
witte ram en een witte ooi van Michel
Rondeau, een buurman van Paul Abbé.

Ram Blanc Belier, gefokt bij Ducatillion,
geïmporteerd door Hopman

In grote lijnen is dit het uitgangsmateriaal
geweest voor de huidige Ouessantscha-
penfokkerij in Nederland. Het waren over-
wegend Ouessanten van de zwarte kleur-
slag. Enkele witte werden ingevoerd en de
bruine dieren ontstonden uit de zwarte en
stamden voor een belangrijk deel af van één
der eerste importrammen van Haccou en
Van Tongeren uit de populatie van Mark
Verhage.
De veronderstelling dat de bruinfactor in
Nederland vanuit een ander ras zou zijn
ingebracht is dus niet juist.

Ram Maigret, gefokt bij Abbé, import
Haccou en van Tongeren
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3. Registratie 

In de jaren zeventig was nog geen stam-
boek voorhanden. De eerste liefhebbers
van Ouessantschapen registreerden hun
schapen op zelf ontworpen registratiefor-
mulieren.
In 1987 werd een centrale registratie inge-
voerd bij Wim en Wies Haverslag in Olst,
waar intussen ook de nieuw opgerichte
Federatie Buitenlandse Schapenstamboe-
ken de administratie had ondergebracht.
De Ouessantschapenfokkers wilden echter
hun eenvoudige en goedkope systeem
behouden. 
De stamboekregistratie was aanvankelijk
open. Na keuring konden niet geregistreer-
de dieren worden goedgekeurd voor
registratie en opname in het stamboek. Pas
later werden hieraan hogere eisen gesteld.
In 1997 werd besloten het stamboek niet te
sluiten maar de keuring van niet gere-
gistreerde dieren te ontmoedigen. Als eis
werd gesteld dat alleen dieren met mini-
maal een B+ classificatie geregistreerd kon-
den worden – en een inschrijvingstarief van
ƒ 100.00. 

De identiteitskaarten werden door Haverslag
blanco tegen een kleine vergoeding ver-
strekt, door de fokkers ingevuld en door
Haverslag geparafeerd.

De schimmelkleur ontstond ook in de
beginjaren zeventig. Omdat geen raszuivere
Ouessanten te verkrijgen waren werd met
een schimmelkleurige Finse- en met een
schimmelkleurige Romanov-ooi terugge-
kruist met Ouessant rammen. 
De schimmelkleur vererft dominant. Enkele
fokkers voelden zich aangetrokken tot deze
kleurslag, waardoor er nu ongeveer 7 % van
de populatie bestaat uit schimmels. Hierbij
zijn inbegrepen de recessief grijze exempla-
ren, die in aantal toenemen. Deze grijze die-
ren werden spontaan geboren uit dieren
met bloed van Franse importen.
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Ram John Brown, gefokt bij Ducatillion, geïmpor-
teerd door Luuk en Han Hopman
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4. Samenwerking met

fokkers Soayschapen

Er werd samengewerkt met de fokkers van
het Soayschaap, die hetzelfde administra-
tiesysteem hadden. Ook werden gezamen-
lijke bespreekdagen en vergaderingen
gehouden. 

Soayschapen

Die samenwerking werd in februari 1992 in
goed overleg afgebouwd mede omdat de
het aantal fokkers bij de Ouessanten sterk
toenam. De Soayfokkers werden een min-
derheid en voelden zich niet meer thuis in
deze combinatie en richtten daarna ook een
eigen rasafdeling op. 

5. Fokkersgroep

Ouessantschapen bij F.B.S. 

Op 1 februari 1987 werd de Rasafdelingen
Ouessant bij F.B.S. opgericht in het club-
huis van de postduiven vereniging “De
Woudvliegers” in Putten. 
Op 12 november 1994 wordt de Fokkers-
groep van de Nederlandse Ouessant-scha-
pen binnen de F.B.S. erkend door de Franse
G.E.M.O. als enige vereniging in Nederland
die de belangen van de fokkers van
Ouessantschapen behartigt (de F.B.S.
registreerde destijds ook nog enkele
Ouessantschapen buiten de F.O.S. om). 

6. Automatiseringadministratie 

Vanaf 1 januari 1996 werd de administratie
geautomatiseerd en kreeg de vorm die we
nu nog hebben. Vanaf de invoering van de
nieuwe administratie moeten de fokkers
ook deklijsten en geboorteberichten instu-
ren. Hiermee is een praktisch werkbaar en
niet al te kostbaar administratiesysteem
ingevoerd, dat staat voor een zeer redelijke
betrouwbaarheid van de afstamming.

7. Oprichting Fokkersvereniging

Ouessant Schapen

Per 1 januari 1999 werd samenwerking met
de F.B.S. opgezegd. De werkwijze en de
prioriteiten van de F.B.S. en de Ouessant-
schapenfokkers liepen te ver uiteen.
De Ouessantschapenfokkers hebben een
ander en minder kostbaar keuringssysteem
met bespreekdagen, zonder prijzen en
kampioenschappen.
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De F.O.S. werd vanaf die datum een zelf-
standige vereniging. 
Tot 1999 werden de mededelingen nog
gepubliceerd in het F.B.S. orgaan ”De
Schaapskooi” - de voorkeur ging echter al
snel uit naar eigen mededelingenorgaan. 
In maart 2000 verscheen de 1ste jaargang
van het mededelingen orgaan het Bulletin
d’Ouessant: een zeer verzorgde en profes-
sioneel uitgevoerde kwartaaluitgave, waarin
de activiteiten van de vereniging, veel
aspecten van de fokkerij en houderij en de
regelgeving aan de orde komen.

Voorts worden de verslagen en uitslagen
van de bespreekdagen en keuringen van
zusterverenigingen in Frankrijk, België en
Duitsland gepubliceerd.
Het Bulletin d’Ouessant is een zeer waarde-
vol, onmisbaar communicatiemiddel, dat
zowel door de leden als buitenstaanders
erg wordt gewaardeerd. Van het Bulletin
d’Ouessant zijn inmiddels al 50 uitgaven
verschenen en deze speciale editie is dus
nr. 51. 

8. Aantal leden en geregistreerde

dieren 

Het Ouessantschaap heeft in Nederland
steeds een goede belangstelling genoten,
dat zich vertaalde in een groot aantal leden
en geregistreerde dieren.
Het aantal leden van de F.O.S. bedroeg in
2010 424 met een aantal geregistreerde
dieren van 4038. 
Onderstaande tabel geeft een goed beeld
van het aantal leden en geregistreerde die-
ren.

Jaar Aantal leden Aantal ingeschreven
dieren

1987 18
1988 31
1989 43
1990 100 212
1991 - 547
1992 123 ±1000
1993 163
1994
1995 133 1507 
1996 220
1997
1998
1999 498 3939
2000 550
2001
2002 642 5231 
2003 680 5809
2004 592 5580
2005 566 5399
2006 532 5325
2007 513 5282 
2008 499 4770
2009 450 4309
2010 424 4038 
2011 398 3570

Gedurende de laatste jaren nam het aantal
leden en het aantal geregistreerde dieren af.
Enerzijds is er sprake van een verzadiging.
Voorts wordt het houden van hobbyscha-
pen als de Ouessanten bewust of onbewust
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ontmoedigd door de regelgeving en de
daarmee gepaard gaande kosten. 
Op het ogenblik is wel weer belangstelling
waar te nemen van liefhebbers en aspirant
liefhebbers, die de lasten en de kosten van
de regelgeving meer als een gegeven
accepteren.

9. Bespreekdagen

Op de bespreekdagen krijgen de leden de
gelegenheid hun dieren te laten beoordelen.
Het zijn de jaarlijkse hoogtepunten voor de
liefhebbers en fokkers van Ouessantscha-
pen. 
Vanaf het begin is gekozen voor een beoor-
deling en niet voor rangschikking van de
dieren. Er worden geen prijzen en kampi-
oenschappen toegekend. 
De keurmeesters, gekozen uit de leden en
gedurende enkele jaren opgeleid door de
meer ervaren keurmeesters, beoordelen de
dieren en geven de volgende classificatie: 

A uitmuntend dier, geen fouten;
AB zeer goed fokdier; 
B+ goed fokdier, met enkele schoon-

heidsfoutjes;
B ruim voldoende fokdier met bemer-

kingen, maar geschikt om mee te 
fokken

B- voldoende fokdier met bemerkingen; 
C onvoldoende fokdier.

Belangrijke aspecten: de keurmeesters
geven na het keuren van een rubriek een
toelichting op de classificatie van ieder dier
afzonderlijk en de fokkers ontvangen een
beoordelingsformulier.
Naast de beoordeling van individuele dieren
kunnen de fokkers op de bespreekdagen
een bedrijfsgroep opstellen en laten classi-
ficeren. 
Voor het niet toekennen van prijzen en kam-
pioenen waren vanaf het begin belangrijke
redenen, die nu nog gelden:
- een te grote toeloop op topdieren, te in-
tensief gebruik van bepaalde vaderdie-
ren; 

- versmalling van de bloedvoering;
- verlies aan variatie binnen de populatie;
- negatieve effecten als gevolg van moge-
lijke rivaliteit tussen fokkers;

- behoud van een prettige sfeer binnen de
fokkersgroep. 

Jaar Bespreekdag Rammen- Totaal
bespreekdag 

1988 62 - 62
1989 55 - 55
1990 59 - 59
1991 90 - 90 
1992 110 30 140
1993 130 26 156
1994 110 35 145 
1995 51 43 94
1996 74 48 122
1997 114 - 234 
1998 162 36 198 
1999 194 54 248
2000 279 24 303
2001 - - - 
2002 131 48 179
2003 156 18 174
2004 139 17 156
2005 91 26 117
2006 - 29 29
2007 93 - 93
2008 124 23 147
2009 153 - 153 
2010 100 24 140
2011 168 - 168 



Voor de fokkers met het certificaat zwoe-
gerziektevrij moest een afzonderlijke
bespreekdag worden gehouden omdat de
Gezondheids dienst geen vermenging van
wel en niet gecertificeerde dieren toestaat.
Om de fokkers de gelegenheid te bieden
hun fokrammen te laten beoordelen voor
inzet in de fokkerij, werden in het voorjaar
bespreekdagen voor rammen gehouden.
De belangstelling voor de rammenbe-
spreekdagen was nog al wisselend. Het
was verder organisatorisch vrijwel niet
mogelijk ook nog eens een zwoegerziekte-
vrije rammenbespreekdag te houden. 
Het een en ander heeft er toe geleid dat de
rammenbespreekdag in het voorjaar ver-
vangen wordt door aandacht te besteden
aan specifieke fokkerij thema’s.

9.1 Veilingen

Op bespreekdagen werd na afloop van de
beoordelingen een veiling gehouden waar
fokkers de gelegenheid geboden werd fok-
materiaal bij opbod te kopen of te ver-
kopen.
Aanvankelijk verliepen deze veilingen zeer
succesvol. Er was veel belangstelling voor
Ouessantschapen en de opbrengst vooral
voor goede dieren was hoog. Zo werd voor
ram Jacque JAM 001 fl. 700, - betaald, ter-
wijl beste ooien soms meer dan fl. 400,-
opbrachten.
Later nam de belangstelling af met als

gevolg lagere prijzen en soms werden
zelfs beste rammen niet verkocht of voor
een niet interessante prijs. Intussen von-
den ook veel rechtstreekse transacties
tussen de fokkers plaats en deed
Marktplaats zijn intrede. Na het jaar 2000
werd afgezien van veilingen op de
bespreekdagen vanwege onvoldoende
animo.

9.2 Locaties bespreekdagen

In 1988 werd de eerste bespreekdag
gehouden in het verenigingsgebouw van
de postduivenvereniging “De Woudvlie-
gers” te Putten. 
Vervolgens werden in 1989 en 1990 twee
zeer geslaagde bespreekdagen georgani-
seerd op de Flevohof in Dronten. 
In 1991 was er een mooie bespreekdag te
Olst 
In 1992 werd de eerste rammenbespreek-
dag gehouden bij de Raaphof te Bunnik. 
Daarna werd tot en met 1998 de Manage
“Haras et Alors” in Kesteren de basis.
Door de aanleg van de Betuweroute
moest de manege en dus ook wij het veld
ruimen. 
In 1999 werd een prachtige locatie gevon-
den bij de familie Hamoen op de histori-
sche boerderij “Schoonderlocht” in Elst.
Vanwege een zeer tragisch dodelijk onge-
val van de heer Hamoen moest in 2000
opnieuw naar een andere locatie uitgeke-
ken worden. 
De F.O.S. ging vanaf het jaar 2000 voor de
bespreekdagen naar Manage “t Hooge
End” in Didam.
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In de jaren 1998, 1999 en 2000 werden op
verzoek van fokkers in Noord-Nederland
regionale bespreekdagen georganiseerd in
het Friese Jubbega. Hierna nam de belang-
stelling voor de noordelijke bespreekdag af,
mede door ziekte-uitbraken. 
Het aantal zwoegerziektevrije fokkers werd
vooral vanwege de kosten kleiner met als
gevolg dat ook minder dieren ingezonden
werden op de bespreekdagen. Daarom
werd vanaf 2008 uitgeweken naar de boer-
derij “De Meerhoeve” van de familie Giesen
te Angeren: een prachtige locatie die zich in
alle opzichten leent voor bespreekdagen
van kleinere omvang.

10. Fok Advies Commissie (F.A.C.)

In de beginjaren, toen nog met de
Soayfokkers werd samengewerkt, werden
de keuringen verricht door Bert van Opstal
en Henk Slaghuis. 
Op de Algemene ledenvergadering van 5
juni 1993 wordt besloten een foktechnische
commissie in te stellen, de latere Fok
Advies Commissie. De eerste leden van de
F.A.C. waren Frans Haccou, Aalt ten Hoeve
en Henk Slaghuis.

Toen de samenwerking met de Soayfokkers
werd beëindigd bestond de groep keur-
meesters uit Jan Brandts, Frans Haccou,
Aalt ten Hoeve, Han Hopman, Ad Oost en
Henk Slaghuis. Han Hopman heeft in de
eerste jaren als keurmeester en ook als fok-
ker een inspirerende rol gespeeld 
De F.A.C. wordt gevormd door de geza-
menlijke keurmeesters. 
Henk Slaghuis was de eerste voorzitter,
opgevolgd door Frans Haccou. Na het
afscheid van Frans Haccou werd Jan den
Hartog voorzitter.
De F.A.C. organiseert jaarlijks een oefendag
voor de keurmeesters voor een goede
afstemming over de beoordeling van de
dieren naar de rasstandaard en andere fok-
technische aspecten. 

Op de bespreekdagen verzorgen de keur-
meesters niet alleen de beoordeling van de
dieren maar ook het wegen en het meten
van de te beoordelen schapen.
Sinds enkele jaren worden op verzoek van
leden, tegen onkostenvergoeding ook keu-
ringen aan huis verricht. Deze huiskeurin-
gen worden aangevraagd bij het bestuur en
daarna uitgevoerd door leden van de F.A.C.,
dus door de keurmeesters.
Na de bespreekdagen vind ook jaarlijks een
evaluatie plaats van de F.A.C. met het
bestuur. De evenwichtige samenwerking en
afstemming tussen bestuur van de F.O.S.
en de F.A.C. heeft veel bijgedragen aan de
fokkerij van Ouessantschapen in Nederland
zoals die er nu voorstaat.
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“De Meerhoeve” van de familie Giesen te Angeren

Keurmeesters op bespreekdag:
Henk Slaghuis, Ad Oost en Tekla Buitendijk

Keurmeesters op bespreekdag:
Han Hopman, Frans Haccou en Aalt ten Hoeve
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 6. 6006778/012 OOI 20/05/2007 Zwart Juliette van de Gagelhof 2504298-002 6006778/005
 7. 6006778/014 OOI 30/04/2008 Zwart Trix van de Gagelhof 2462804-041 6006778/003
 8. 6006778/020 OOI 06/06/2008 Zwart Jetje van de Gagelhof 2462804-041 6006778/012

U.B.N. : 2652690 Fokletter  : BUI  Tel : 020-4033681
Naam : Brandt, H.
Adres : Zeedijk 7,  Uitdam. Postcode : 1154 PP
 Diernummer  Gesl. Geb.dat. Kleur Naam Vader Moeder
 1. LNM/004 OOI 16/05/1995 Zwart Lammie  ZRD-006 LNM/002
 2. 2234104/015 OOI 05/04/2000 Bruin Maxime van de Tweede Akker 2234104-011 KAV/002
 3. 2234104/016 OOI 13/04/2000 Bruin Joselin van de Tweede Akker 1949634-158 2234104/004
 4. 2234104/019 OOI 12/04/2001 Bruin Vivian van de Tweede Akker 1949634-158 2234104/007
 5. 2234104/029 OOI 23/04/2002 Bruin Britt van de Tweede Akker 1949627-158 2234104/016
 6. 2652690/013 OOI  23/04/2003 Bruin . . .  2234104-020 2234104/015

U.B.N. : 1608119 Fokletter  : BDD  Tel : 0316-225186
Naam : Brandts, J.C.M.
Adres : Oldegoorweg 13,  Didam. Postcode : 6942 PD
 Diernummer  Gesl. Geb.dat. Kleur Naam Vader Moeder
 1. 2270670/012 OOI 20/04/2002 Bruin  Tessa 2 van de Duffelt 2054009-204 2270670/003
 2. 1608119/166  OOI 07/04/2004 Bruin  1608119/196 Esme 32 2054009-204 1608119/115
 3. 2270670/013  OOI 23/04/2004 Bruin  Tessa 3 van de Duffelt 2054009-204 2270670/003
 4. 1608119/181  OOI 11/04/2005 Zwart  1608119/195 Esme 35 2079314-049 1608119/170 
 5. 2740344-011  RAM 04/06/2006 Bruin  Sammy van de Waahorst 2740344-002  2740344/003
 6. 1608119-203 RAM  20/04/2007 Zwart  Marnix 3 van de Bakkershoeve 1610523-278  1608119/170
 7. 1608119-206  RAM  21/04/2007  Bruin  Diederik 5 van de Bakkershoeve 1608119-183 2270670/012
 8. 1608119-210 RAM 24/04/2007 Zwart  Marnix 4 van de Bakkershoeve 1610523-278 1608119/167
 9. 1608119-215 RAM 10/04/2008  Bruin  Dexter 14 van de Bakkershoeve 2740344-011 1608119/001
 10. 1608119-224  RAM 30/04/2008  Bruin   Dexter 16 van de Bakkershoeve 2740344-011 1608119/213
 11. 1608119-227 RAM 06/06/2008 Zwart  Marnix 7 van de Bakkershoeve 1608119-210  1608119/209
 12. 1608119/001 OOI 18/04/2006 Bruin Esme 39 van de Bakkershoeve 1608119-183 2270670/012
 13. 1608119/012 OOI 05/05/2006  Bruin   Esme 41 van de Bakkershoeve 1608119-183 2270670/013
 14. 1608119/213 OOI 10/05/2007 Bruin   Esme 45 van de Bakkershoeve 2238069-069 1608119/001
 15. 1608119/217 OOI 13/04/2008 Zwart   Esme 47 van de Bakkershoeve 1608119-210 1608119/181
 16. 1608119/218 OOI 22/04/2008 Bruin   Esme 48 van de Bakkershoeve 2740344-011 1608119/012
 17. 1608119/219 OOI 24/04/2008 Zwart  Esme 49 van de Bakkershoeve 1608119-210 1608119/169
 18. 1608119/221 OOI 25/04/2008 Bruin   Esme 50 van de Bakkershoeve 2740344-011 2270670/013
 19. 1608119/222 OOI 27/04/2008 Bruin  Esme 51 van de Bakkershoeve 2740344-011 1608119/166
 20. 1608119/223 OOI 30/04/2008  Zwart  Esme 52 van de Bakkershoeve 1608119-210 1608119/170
 21. 1608119/226 OOI 06/06/2008 Zwart   Esme 53 van de Bakkershoeve 1608119-212 1608119/204

U.B.N. : 2483876 Fokletter  : BOO  Tel : 0485-383236
Naam : Brienen, R.L.M.P.
Adres : Driehoek 15,  Oploo. Postcode : 5841 CW
 Diernummer  Gesl. Geb.dat. Kleur Naam Vader Moeder
 1. 1910601-090  RAM  25/03/2003  Wit  2483876-085 Caspar 1910601-067 1910601/066
 2. 2079527-203  RAM  06/05/2004 Wit   Kees 11 van het Dijkje 2079527-129 2077471/061
 3. 2428563/043  OOI  04/04/2004  Zwart  Elsje van Haderks Hoeve 2434863-006 1046300/282
 4. 2428563/047  OOI 23/05/2004  Zwart  Esther van Haderks Hoeve 2428563-020 1910601/038
 5. 2483876/038  OOI 28/04/2004 Wit   Fientje 2 van D’n Driehoek 2483876-026 2483876/029
 6. 1726785/252  OOI 03/04/2005  Zwart  Steehorst Renske 1949593-176 2315102/022
 7. 1726785/259  OOI 15/05/2005  Zwart 2483876/097 Steehorst Anka 1726785-246 1726785/245
 8. 1726785-283  RAM 03/04/2007  Zwart  Steehorst Lowieke 2462804-029 1726785/248
 9. 2483876-077  RAM 28/04/2007 Wit Bas van D’n Driehoek 2483876-045 2483876/002

11.Kuddeboek 

Vanaf 1992 wordt door de F.O.S. een kud-
deboek uitgegeven. Per fokker worden
daarin de dieren vermeld met naam,
registratienummer, geboortedatum, de
vader en de moeder. 
Van 1992 tot en met 1996 was opgave voor
het kuddeboek vrijwillig, daarna werd een
kuddeboek uitgegeven, waarin alle leden
met de bij hun geregistreerde dieren staan
vermeld.

In 2001 wordt besloten het kuddeboek van-
wege de hoge kosten eens per twee jaar uit
te geven en vanaf 2011 is het kuddeboek
beschikbaar gesteld op de website van de
F.O.S. 
Het kuddeboek is niet alleen een nuttig
adresboek, maar voor de fokkers een
onmisbare bron van informatie en onder-
steuning voor het nemen van wel overwo-
gen fokkerijbeslissingen.
Zoals het er nu naar uit ziet is de F.O.S. met
de publicatie van het kuddeboek uniek in de
schapenfokkerij.
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12.Meten en wegen

Het kenmerk dat het Ouessantschaap zo
gewild maakt is het kleine formaat, gecom-
bineerd met de soberheid, de grote weer-
stand tegen ziekten, het geboortegemak en
de vitaliteit van de lammeren.
In de standaard wordt een schofthoogte van
maximaal 49 cm bij de rammen en 46 cm  bij
de ooien aangeven. Het handhaven van de
maten vergt doorlopend aandacht en selec-
tie in de fokkerij. Eenzijdige selectie op een
schofthoogte van minder dan 49 en 46 cm is
niet ongevaarlijk omdat dat kan leiden tot
afname van vitaliteit en vermindering van
het grote weerstandsvermogen. Bij teeltkeu-
ze en de selectie op een klein formaat is
voor het behoud van evenwicht in de fokke-
rij de combinatie van hoogtemaat en
gewicht van groot belang.
Vanaf 1994 zijn op de bespreekdagen alle
dieren, die beoordeeld werden, gewogen en
gemeten. Deze werkwijze heeft geleid tot
een aanzienlijke afname van de hoogtemaat
met behoud van gewicht. 

Grafiek
resultaten
hoogte-
maat en
gewichten
van 1994
t/m 2011

Ontwikkeling schofthoogte en gewicht van
de volwassen rammen en ooien beoordeeld
op de bespreekdagen in de periode van
1994 t/m 2011 
Jaar Schofth. Gew. Schofth. Gew.

Rammen Ooien 
1994 50.2 22.3 47.5 17.8 
1995 49.2 20.2 46.4 16.1
1996 49.7 19.8 46.8 15.9
1997 49.7 21.4 46.2 15.1
1998 48.8 19.3 46.1 19.3 
1999 48.4 21.1 45.5 14.0
2000 48.0 20.4 45.3 14.1
2002 48.4 21.4 45.0 14.1 
2003 48.7 20.7 44.7 14.1
2004 47.8 21.0 44.5 13.8
2005 48.0 19.8 44.6 15.9 
2006 48.1 23.0 44.9 15.5
2007 47.6 22.1 44.2 14.6
2008 47.8 21.0 44.5 15.0
2009 46.9 20.0 44.3 14.7 
2010 47.6 22.5 43.8 14.3 
2011 46.9 21.5 43.9 14.5

De schofthoogtehoogte nam bij de rammen
af van 50.2 cm naar 46.9 cm of 6.5 %
Het gewicht ontwikkelde zich van 22.3 kg
naar 20.0 kg of 10.3 %
De schofthoogte bij de ooien nam af van
47.5 cm tot 44.3 cm of 6.7 %
Het gewicht ontwikkelde zich van 17.8 kg
naar 14.7 kg of 17.4 %
Deze tendens komt duidelijk overeen met de
ervaringen die in de praktische fokkerij
waargenomen worden.
Een bijzondere verdienste van fokkerij is
dat de verlaging van de schofthoogte niet
heeft geleid tot een waarneembare afname
van het weerstandsvermogen, soberheid,
vruchtbaarheid en vitaliteit van de lamme-
ren.
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13.Standaard Kwalificatie

Vanuit foktechnisch oogpunt wordt het
wenselijk gevonden de betere dieren te
onderscheiden en met een predicaat te
belonen. Dieren die in alle opzichte voldoen
aan de eisen van de rasstandaard kunnen
op volwassen leeftijd, vanaf drie jaar, beoor-
deeld worden voor de Standaard kwalifica-
tie, in de wandeling S predicaat genoemd. 
Dit S predicaat wordt vermeld op de identi-
teitkaarten en vervolgens gepubliceerd in
het Bulletin d’Ouessant.
Het aantal rammen en ooien waaraan het S
predicaat is toegekend staat vermeld in
onderstaande tabel.

Ontwikkeling aantal S rammen en S ooien
per jaar vanaf 1999

Jaar Rammen Ooien 
1999 12 47
2000 10 49
2001 M.K.Z.- geen bespreekdagen 
2002 20 50
2003 21 23
2004 7 47
2005 11 30
2006 14 28
2007 13 42 
2008 13 47 
2009 28 51 
2010 15 28
2011 15 42

Op de bespreekdagen bleek dat de fokkers
behoefte hadden aan een verfijndere weer-
gave van de exterieurkenmerken. Vanaf
2005 worden de voor het S predicaat in
aanmerking komende dieren, zowel van de
ooien als van de rammen, de belangrijkste
exterieurkenmerken beoordeeld met een
puntenschaal, die loopt van 92 naar 110.

De exterieurkenmerken zijn: kop, horens bij
de rammen, gebit, romp, beenwerk, klau-
wen, staart en vacht. Waarden onder 100
punten moeten worden gezien als matig of
slecht, terwijl waarden boven honderd als
goed, zeer goed of uitmuntend zijn. 
Met dit puntensysteem wordt zichtbaar hoe
een dier op de afzonderlijke kenmerken
scoort en op welke exterieuronderdelen
gecorrigeerd moet worden. Deze punten-
waardering biedt de fokkers de mogelijk-
heid bij de rammenkeuze en de selectie op
bepaalde exterieurkenmerken effectiever te
selecteren.
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Beoordelingsformulier Ouessanten: RAM

Bespreekdag te d.d.

Diernummer Diernaam
Geboortedatum Kleur
Fokker Eigenaar
Schofthoogte        cm Gewicht kg

Algemeen 

Voorkomen

Omschrijving C BC B- B B+ AB A

<90 - 92 93 - 95 96-98 99-102 103-105 106-108 109-110>

Kop

Horens

Gebit

Romp

Beenwerk

Klauwtjes

Staart

Vacht

Bijzonderheden

Komt in aanmerking voor de S-registratie: Ja / Nee Paraaf Keurmeester:



14. Rammenboek en register
van S ooien

Na de introductie van het S predicaat werd
besloten tot een uitgave van een rammen-
boek en een register van S ooien. 
In het rammenboek wordt van de rammen
vermeld: 
- de identiteitskaart met de afstamming en
daarop het jaar van toekenning van het S
predicaat de hoogtemaat en de classifi-
catie

- de scrapiecode
- een foto en een korte omschrijving van
het exterieur

- de bloedlijn waartoe de ram behoort

In het ooienregister staan de ooien vermeld
aan welke het S predicaat is toegekend.

Per ooi is vermeld: 
- de naam 
- stamboeknummer
- kleur
- geboortedatum
- jaar toekenning S predicaat
- hoogtemaart 
- classificatie 
- vader 
- moeder
- lettercode eigenaar
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Een belangrijk foktechnisch gegeven in het rammenboek is de weergave van het aantal rammen
per bloedlijn. In dit overzicht is ook vermeld het aantal rammen per bloedlijn over de verschillen-
de jaren. Dit geeft een overzicht over de ontwikkelingen van de diverse bloedlijnen in de tijd en
welke bloedlijnen goed bezet zijn en welke voor handhaving ondersteuning moeten hebben.

Bloedlijn Jaar 
<’02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 Totaal

1. Balthazar 2 - - 1 1 1 - - 5
2. Charles 2 3 1 1 2 - - 2 11
3. Frederico 1 4 - - 1 - - 1 7
4. Gilles 1 - - 1 – 1 - - 3
5. Maigret 4 1 1 - 1 - - 2 9
6. Michel 21 8 3 3 3 3 2 8 51
7. Peter 4 1  - 1 2 - - - 8
8. Pierre 1 - 1 – 1 - 1 - 4
9. Wulfert v/d Tyeslemore 1 - - - - - - - 1
10. Joris 3 2 – 2 – 3 4 7 21
11. Hannes v/d Saksenstate 1 - - - - 1 1 5 7
12. Jacques de l’Auxois – 1 – 1 - - - - 2
13. Charly – 1 - - - - - - 1
14. Pierot - - 1 - - 2 1 - 4
15. Champion de France - - - 1 - - - 1 2
16. Gwenny - - - - 1 - - - 1
17  Arwin - - - - 1 – 1 1 3
18  Christian - - - - 1 - - - 1
19  Philipe - - - - - 1 1 - 2
20  Relecq de Carré - - - - - 1 - - 1
21  Kervezec Carré - - - - - - 1 - 1
22  Nostica - - - - - - 1 - 1
23  Arwin 2 - -  - - - - - 1 1

41 21 7 11 14 13 13 28 148



15. Scrapie

Scrapie is een zogenoemde prionziekte:
een langzaam verlopende aandoening van
het centrale zenuwstelsel, verwekt door een
eiwitdeeltje dat zeer ongevoelig is voor
allerlei desinfectantia en hoge temperatu-
ren.
Deze prionziekten komen ook bij andere
diersoorten en bij de mens voor. Bij het
rundvee is deze aandoening bekend als de
“gekke koeienziekte” of bovine spongiform
encephalopathy, afgekort BSE. Deze BSE
kan de mens ook besmetten en de onge-
neeslijke Creutzfeldt - Jacob ziekte veroor-
zaken.
Aanvankelijk werd aangenomen dat met
scrapie besmette schapen ook gevaarlijk
konden zijn voor mensen of dat schapen
besmet zouden kunnen worden met BSE en
op die manier weer gevaarlijk konden zijn
voor de mens. 
De gevoeligheid voor scrapie bleek bij
schapen afhankelijk te zijn van het DNA-
profiel. Met bloedonderzoek kan die gevoe-
ligheid worden bepaald aan de hand van
verschillende genetische codes. 
De genetisch code ARR/ARR bleek onge-
voelig te zijn, ARQ /ARQ overwegend onge-
voelig maar minder veilig dan ARR/ARR. De
code VRQ bleek gevoelig te zijn.
Vanuit Brussel kwam een regelgeving voor
een inventarisatie van het genetische mate-
riaal dat moest leiden tot een effectief
bestrijdingsprogramma. Bij het Ouessant-
schaap kwamen de codes ARR/ARR,
ARR/ARQ en ARQ/ARQ voor. In 2004 kwam
er een verordening dat uitsluitend ongevoe-
lige rammen mochten worden ingezet in de
fokkerij. 
In de daarop volgende jaren bleek dat het
belang van de bestrijding van de schapen-
ziekte scrapie ingezien werd, maar bij de
rassen waar zelden of nooit scrapie was
geconstateerd werd het programma door
de sector niet gedragen. 
Ook de F.O.S. werd verplicht deel te nemen

aan de scrapiebestrijding en van veel dieren
werd de genetische code onderzocht.
Aanvankelijk waren er nogal wat bloeduit-
slagen die niet overeen kwamen met
bekende genetische code van verwante
dieren. De verplichte deelname en de selec-
tie op ARR/ARR dieren heeft tot gevolg
gehad dat een vrij groot aantal dieren, voor-
al beste rammen, uit de fokkerij moesten
worden genomen. Slechts bij uitzondering
werd ontheffing verleend voor inzet van een
ram met de code ARR/ ARQ.
Intussen was de BSE bij de koeien zo goed
als bestreden door het afslachten van
besmette veestapels en door de verscher-
ping van sanitaire maatregelen bij de berei-
ding van diermeel.
Het scrapie-bestrijdingsprogramma wordt
voor de schapenfokkerij nu niet meer ver-
plicht gesteld. Stamboeken kunnen deelne-
men aan een vrijwillig programma voor
bestrijding van scrapie, maar de F.O.S.
neemt ook hieraan niet meer deel. Wel
enkele individuele leden / fokkers en die
hebben intussen het scrapieresistent certifi-
caat verkregen - een vereiste voor het ver-
krijgen van exportcertificaten. 

16. Kleuren 

Bij de Fokkersvereniging Ouessant Scha-
pen vindt al vanaf 1987 individuele dierre-
gistratie plaats. Doordat van ieder gere-
gistreerd dier de kleur wordt vastgelegd is
het mogelijk de kleurverdeling van de inge-
schreven dieren exact weer te geven. 
Zo was de procentuele verdeling over de
kleurslagen van de bij de stamboekregistra-
tie Haverslag van de in de jaren 1999 tot
2011 geregistreerde dieren als volgt: 

1999 2010 2011 
zwart 61.5 % 56.9 % 58.6 %
bruin 25.4 % 20.5 %  21.4%
wit 12.1 % 15.6 % 13.1%
schimmel
en grijs 1.0 % 7.0 %  6.9 %
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We zien een afname bij de zwarte; bij de
bruine en bij de witte dieren een wat wisse-
lend beeld. Met 6.9 % lijkt der toename van
de schimmels en de grijze wat tot staan te
zijn gekomen.
Bij de kleurslagen zwart, bruin en wit staan
bekwame en enthousiaste fokkers borg
voor een voldoende ruime basis voor de
fokkerij. De schimmelkleurige dieren zijn
vaak verspreid over kuddes met ook ande-
re kleurslagen. Het aantal recessief grijze
dieren is nog klein.

16.1 Vererving

Gedurende de laatste jaren is veel bekend
geworden over de kleurvererving bij de
Noord-Europese kortstaart rassen, in het
bijzonder van Shetland- en IJslandse scha-
pen. Het Ouessantschaap kan qua eigen-
schappenpatroon bij deze rassengroep
ingedeeld worden. De kleurvariatie is bij het
Ouessantschaap bescheidener, maar de
kleurvererving vertoont een grote overeen-
komst die van de Noord-Europese kort-
staartrassen.
Bij de kleurvererving van deze rassengroep
worden genetisch twee hoofdkleuren
onderscheiden: zwart en bruin. 
Wit, grijs, badger face, moeflon tekening en
eventueel bont worden beschouwd als
kleurpatronen

16.2 Zwart en bruin

Bij de Ouessantschapen is de vererving van
zwart en bruin betrekkelijk eenvoudig. 
Zwart vererft dominant, dus zwart x zwart
geeft zwart
Een zwart dier kan echter drager zijn van
recessief bruin.
Zwart-bruin drager x zwart-bruin drager
geeft: 25% fokzuiver zwart, 50 % zwart-
bruin drager en 25 % bruin. Bruin is reces-
sief, waardoor bruin x bruin altijd bruin
geeft.
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Een opmerkelijk verschil tussen de Franse
en de Nederlandse Ouessantschapenfok-
kerij is de grotere kleurenvariatie in
Nederland. Die grotere variatie doet zich
ook voor in België en Duitsland. 
In Frankrijk overheerste de zwarte kleur, dit
als gevolg van het feit dat de vissersvrou-
wen op het eiland Ouessant een duidelijke
voorkeur hadden voor zwart. In Bretagne
ontstond later de witte variant door bloedin-
breng van Arréé of Bretonse Landes-scha-
pen.
Onder de eerste importen van Ouessant-
schapen in Nederland bevond zich een
bruine ram die bij Frans Haccou de naam
“Rooinek” kreeg. Deze eerste importen gin-
gen terug op de fokkerij van Ducatillon in
Noord-Frankrijk. Ook de bruine John
Brown, die Luuk en Han Hopman impor-
teerden kwam van Ducatillion.
Uit de combinatie van de Beekse Bergen
schapen met zwarte dieren uit de fokkerij
van Frans Haccou werd ook af en toe een
bruine geboren (Frans Haccou had zich
intussen met succes toegelegd op het fok-
ken van bruine Ouessanten). 
In Belgié kwamen destijds ook bruine
Ouessanten voor.
Dat kan ook inhouden dat het eigenschap-
penpatroon de Ducatillon-Ouessanten wat
afweek van de meerderheid van de
Bretonse Ouessantschapen, ook mede
omdat bij de laatste de bruinfactor niet voor
leek te komen. De lichaambouw en het type
van de Bretonse of de Abbé schapen was,
zoals al vermeld, kortbeniger en compacter. 
Dat de bruine Ouessanten aanvankelijk wat
forser waren dan de zwarte zou verklaard
kunnen worden uit het feit dat de bruine
meer genen meegekregen hebben uit
Ducatillon-fokkerij.

16.3 Kleurverschillen bij zwart en
bruin 

Bij zwart en bruin komen nog al kleurnuan-
ces voor. Sommige zwarte vachten krijgen

in de loop van het jaar vaak bruinverkleuring
in de top van de wolvezels. Het komt rela-
tief meer voor bij jonge dieren die de eerste
vacht dragen. Deze bruinverkleuring berust
deels op de erfelijke aanleg, maar het is
bekend dat veel zonlicht en andere milieu-
invloeden een rol spelen. Op de zwarte
vachten kan echter wel geselecteerd wor-
den. 
Bij de bruine kleur komen dezelfde kleurnu-
ances van licht tot geelbruine tot roodbruin
gekleurde vachten. Ook bij de bruine kan
geselecteerd worden in de richting van de
roodbruine vachten. Selectie op intens
zwart en roodbruin is mogelijk, maar vergt
wel enige generaties voordat het resultaat
zichtbaar wordt, omdat ook het milieu hier-
bij een rol speelt . 

16.4 Leeftijd vergrijzing

Leeftijdvergrijzing komt niet alleen voor bij
de Nederlandse Ouessantschapen, maar
we zien het ook in sommige kuddes in
Frankrijk.
Bij deze leeftijdsvergrijzing ontstaan er witte
volvezels tussen de zwarte en de vacht
wordt hierdoor geleidelijk grijs.
Aangenomen wordt dat dit verschijnsel
dominant vererft. Dit houdt in dat ook op
deze leeftijdvergrijzing geselecteerd kan
worden door oudere, kleurechte dieren te
benutten in de fokkerij. 



16.5 Wit

Wit is dominant over zowel zwart als bruin
Wit x wit geeft wit, mits de ouders fokzuiver
wit zijn.
Wit x wit kan zwart geven als beide ouders
zwartdrager zijn. 
Wit x wit kan bruin geven als beide ouders
zwart-bruindrager zijn. 
Wit kan bruin geven als beide ouders bruin-
drager zijn. 
Wit is ook dominant over schimmel.
Bij de witte kleur komt, vaak bij de geboor-
te, een vrij grote variatie voor van bijna
geheel wit tot een geelbruine tot bruine
bovenvacht. Later verbleken bruine nek-
vlekken en bruin aan de poten tot vrijwel
geheel wit.

16.6 Vlekken

Vlekken komen af en toe voor in de vacht,
aan kop of aan de poten. Witte Ouessant-
schapen met zwarte vlekken en zwarte met
witte vlekken in de vacht komen in principe
niet in aanmerking voor registratie en voor
het S predicaat.
Het ziet er naar uit dat deze vlekken reces-
sief vererven. Door dieren met vlekken uit te
sluiten voor de fokkerij kan dit ongewenste
kenmerk uitgeselecteerd worden (hiermee
worden niet bedoeld de bovenomschreven
bruine nekvlekken en bruine poten bij pas-
geboren witte lammeren).

Door witte Ouessantschapen enige genera-
ties op kleur te fokken schijnt het mogelijk
te zijn vrijwel zwarte schapen te fokken die

genetisch wit zijn.
Rassen als de Franse Solognote en de
Coburger Füchse zijn genetisch wit en zijn
in zuivere teelt op de roodbruine kleur gese-
lecteerd.

16.7 Schimmel

Schimmel is recessief ten opzichte van wit,
maar dominant over zwart en bruin.
Als schimmels echter fokonzuiver zijn, is er
kans op zwarte en bruine lammeren.
De schimmelkleur maakt slechts een paar
procent uit van de geregistreerde schapen.
Voor voortgang in de fokkerij is veel bloed
uit de zwart- en wellicht ook uit de bruin-
fokkerij toegevoegd waardoor en niet veel
schimmels fokzuiver zijn. 
Dit betekent dat het wel eens moeilijk is
hoogte te krijgen van de vererving.
Bovendien zijn in de schimmelpopulatie
dieren ingezet, die een grijze vacht hadden
en genetisch niet schimmel waren. 
Belangrijke kenmerken van schimmels zijn:
- een menging van zwarte en witte wolve-
zels in de vacht; 

- snuit, punten van de oren zijn vaak lichter
gekleurd; 

- kop en poten zijn soms wat lichter
gekleurd;

- bij de rammen zijn de horens vaak zwart-
wit, of er komen zwarte strepen voor in de
horens.
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16.8 Extension-gen

Mogelijk komt in de Nederlandse Oues-
santschapenpopulatie het zo geheten
extension-gen voor. Dit gen bedekt alle
kleurpatronen zoals wit, schimmel en geeft
uitsluitend dominant zwart. Echter twee
zwarte dieren met het extension gen, die
tevens en wit- of schimmel-dragers zijn,
kunnen wit en schimmel geven. Wit en
schimmel zijn in dat geval recessief ten
opzichte van het dominante extension
zwart. Zo kan dit extension gen bedekt blij-
ven zo lang er geen wit of schimmel in de
fokkerij gebruikt wordt. Is dat wel het geval
dan kunnen uit twee zwarte dieren dus plot-
seling wit- of schimmellammeren geboren
worden.

Tijdens een bezoek aan Frankrijk werd bij
fokker Michel Rondeau een aangekochte
witte ram getoond die zou afstammen van
zwarte ouders. 
Ook In Nederland is een enkel geval bekend
van een wit lam geboren uit zwarte ouders.
Deze zeldzame gevallen kunnen verklaard
worden doordat de beide ouders drager
moeten zijn van het boven omschreven
“extension-gen”. 

16.9 Verdunnings- of dilution-gen

Het ziet er naar uit dat bij Ouessantschapen
ook een verdunnings- of dilution-gen kan
voorkomen. Deze eigenschap geeft ver-
kleuring van de vacht van zwart in blauw-
grijs en van bruin in bruingrijs. Het verdun-
nings of dilution-gen lijkt recessief te verer-
ven en komt voor bij Ouessanten in
Frankrijk en vermoedelijk ook in Nederland. 
Deze verkleuring kan generaties lang ver-
borgen aanwezig zijn in een populatie, maar
spontaan optreden als twee zwarte of brui-
ne schapen drager zijn van deze verdun-
ningsfactor. Gewoonlijk treed de kleurver-
dunning uitsluitend op in de vacht. 
De wol van schapen met deze kleurverdun-
ning hebben grijze wolvezels in tegenstel-

ling tot schimmel en leeftijdvergrijzing waar-
bij het grijs ontstaat door menging van
zwarte en witte wolvezels.
Ouessantschapen met deze verdunnings-
factor hebben gewoonlijk opvallend fijne en
zachte wol. 
Deze verdunningsfactor, de fijne zachte wol
en de bruine kleur worden wel toegeschre-
ven aan invloeden van het Shetland schaap.
Schapen met de recessief grijze kleur, het
verdunnings- of dilution-gen, worden door
G.E.M.O. wel geaccepteerd omdat dit een
recessief kenmerk is en vanouds in de
populatie aanwezig zou zijn geweest.

16. 10 Standpunt G.E.M.O.

In 2009 nam de G.E.M.O. het standpunt in
dat schapen met de dominante schimmel-
factor niet als raszuivere Ouessantschapen
erkend kunnen worden.
Hiermee worden bedoeld: schimmels, dra-
gers van de schimmelkleur en ook dragers
van het extension gen, omdat die weer
schimmels kunnen geven.
Geaccepteerd worden dus dominant wit,
ten opzichte van wit, recessief zwart en
bruin.
Het een en ander kan een aanleiding zijn in
Nederland de fokkerij van de schimmelkleur
om te buigen in de richting van recessief
grijs.
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17. Fokkerij

Voor fokkerijorganisaties, stamboeken, is het
belangrijk een officiële erkenning als stam-
boek te hebben. De voorwaarden voor stam-
boekerkenning worden volgens richtlijnen
vanuit Brussel opgesteld door het
Productschap voor Vee, Vlees, Pluimvee en
Eieren.
De erkenning heeft dan ook een EU-status en
is van belang bij calamiteiten met besmette-
lijke ziekten, het vergroot de exportmogelijk-
heden en draagt bij aan een goed imago. 
De F.O.S. heeft die erkenning altijd gehad,
maar per 1oktober 2011 zijn alle stamboeker-
kenningen vervallen.
Als aan een groot aantal voorwaarden wordt
voldaan kunnen de erkenningen weer
opnieuw verleend worden en die voor-
waarden zijn vooral afgestemd op de profes-
sionele schapenhouderij. Een stamboekvere-
niging als de F.O.S. moest nog al wat gege-
vens aanleveren die voor de stamboekre-
gistratie voor hobbymatige houderij niet zo
relevant zijn. De secretaris van de F.O.S. heeft
zich verdiept in die problematiek en met wel-
willende medewerking van Stamboekadmini-
stratie Haverslag zijn een tweetal bijzonder
interessante rapporten verschenen over de
populatie- en de fokkerij van de bij de FOS
geregistreerde schapen. 
De rapporten zijn samengesteld door: Het
Department of Animal  Breeding and Genetics
Institute of Farm Animal Genetics in
Mariensee in Duitsland. 
Alle gegevens zijn weergegeven vanaf het
begin van de in de stamboekregistratie opge-
nomen dieren tot 2011, dus over een lange
reeks van jaren. De gegevens van 25338
geregistreerde Nederlandse Ouessantscha-
pen zijn in deze analyse verwerkt

Een eerste conclusie is dat in 2011 van 91.8
% van de geregistreerde dieren een bekende
en complete afstamming van zes generaties
kan worden overlegd. Van slechts 8.2 % van
de dieren is de afstamming in zes generaties
dus onbekend. Aangenomen kan worden dat

die dieren, waarvan de pedigree in zes
generaties niet compleet is, van geïmpor-
teerde Franse rammen en ooien afstammen
(de G.E.M.O. heeft immers geen centrale
stamboekregistratie).
Voor de opzet van een doelgerichte fokkerij
is een betrouwbare stamboekregistratie
onmisbaar.



Voorts zijn in genoemde rapporten
de inteeltpercentages weergege-
ven in de Nederlandse Ouessant-
schapenpopulatie over al die
jaren. De inteeltpercentages zijn
afzonderlijk weergegeven, van alle
dieren, van de rammen en van de
ooien.
De voor de continuïteit van de fok-
kerij belangrijke getallen waren in
2011: 0.0679 voor alle dieren,
0.0711 voor de rammen en 0.0589
voor de ooien. Ook de inteelttoe-
name in de populatie per genera-
tie is met 0.00819 % erg laag.
Voor een relatief kleine en nog vrij
jonge populatie is er voortdurend
een kans op inteelt. 
Het toepassen van inteelt kan in
individuele gevallen opmerkelijk
goede resultaten geven, echter
een toename van inteelt in de
totale populatie kan negatieve bij-
verschijnselen opwekken in de
fokkerij, zoals afname van vitaliteit
en vruchtbaarheid
Dat de gevonden waarden bij
onze Ouessanten opmerkelijk zo
gunstig zijn geeft aan dat de wijze
waarop de fokkerij bedreven
wordt een gezonde basis heeft en
dat er bovendien een ruime bloed-
spreiding voor handen is.
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17.1 Fokkerijmaatregelen

Het is de moeite waard nog eens stil te
staan bij de fokkerijmaatregelen die hebben
bijgedragen aan de conclusies van boven-
genoemd instituut.
Zoals al vermeld is de basis voor iedere
doelgerichte fokkerij een correcte dieradmi-
nistratie. Daarnaast is vanaf het begin grote
waarde toegekend aan het bespreken van
de dieren zonder de toekenning van prijzen
of kampioenen. Hierdoor wordt overmatig
gebruik van topdieren voorkomen. Dat voor
iedere bespreekdag een catalogus samen-
gesteld wordt met vermelding van vader en
moeder is een extra toevoeging voor de
fokkerij en geeft duidelijk informatie over de
afstamming van de ingezonden dieren.
Het handhaven van het kleine formaat vergt
voortdurend aandacht. Voor het handhaven
van de gewenste schofthoogte en de vita-
liteit zijn het meten van de schofthoogte en
vaststellen van het gewicht de meest
betrouwbare en onmisbare hulpmiddelen.
Het invoeren van de standaardkwalificatie
en de publicatie daarvan draagt er toe bij
dat de betere fokdieren bekend worden.
Sinds 2011 worden aan jonge dieren,
afstammende van twee S ouders, het VS (=
Voorlopig S) predicaat toegekend, dat na
keuring op volwassen leeftijd kan worden
omgezet in S. 
De kuddeboeken zijn niet alleen leden-
lijsten, maar geven over een reeks van jaren
een heel compleet beeld van de afstam-
ming en de kleur van de bij de leden aan-
wezige fokdieren. 
Daarnaast geven de rammenboeken met
het register van S ooien jaarlijks een uitste-
kend overzicht van beschikbare mannelijke
bloedlijnen.
Het percentage fokkers dat de fokkerij
intensief bedrijft is echter beperkt.
Van het aantal geregistreerde dieren wordt
jaarlijks rond 3.5 % beoordeeld op de
bespreekdagen. Wel is er nog een behoor-
lijk aantal fokkers dat wel serieus bezig is
met rammenkeuze en selectie, maar om

meerdere redenen niet toekomt aan het
inzenden op bespreekdagen. Ook zijn er
nog enkele fokkers die hun dieren thuislaten
beoordelen. Deze fokkers vormen een basis
voor de fokkerij, die ook minder actieve fok-
kers en houders van Ouessantschapen van
uitgangsmateriaal kunnen voorzien.
De zwoegerziektevrije afdeling, met een
kleine, actieve kern van rond de vijftien fok-
kers met in totaal tussen 100 en 200 fokdie-
ren, slaagt er in de fokkerij op een zeer goed
niveau te houden.Af en toe wordt in deze
populatie een ram of enkele ooien inge-
bracht uit het niet zwoegervrije circuit of uit
Frankrijk door deze dieren gedurende een
jaar in quarantaine te houden. Ofschoon er
zich geen tekenen voordoen van inteeltde-
generatie is het mogelijk dat het  inteeltper-
centage in deze populatie hoger is dan van
het Nederlandse rasgemiddelde. 
Overigens kan nog opgemerkt worden dat
in de Ouessantschapenfokkerij weinig erfe-
lijke afwijkingen voorkomen.
Zo blijkt dat de Nederlandse Ouessant-
schapenfokkers, met een beperkt aantal
fokkers en een beperkt aantal fokdieren, de
fokkerij ook voor de langere termijn goed
heeft ingericht met voor hobbymatige fok-
kerij een effectieve aanpak. 
Dat een aantal inzenders op de eerste
bespreekdag in 1989 te Putten nog steeds
actief is in de fokkerij getuigt van een grote
liefhebberij voor het Ouessantschaap en
van een beleid van de F.O.S. dat niet is
gericht op korte termijn successen.

In de catalogus van deze eerste bespreek-
dag zonden 16 fokkers dieren in. Uit gege-
vens van het kuddeboek van 2011 blijkt dat
daarvan nog vijf fokkers actief de fokkerij
bedrijven.
Het zijn: 
Jan Brandts, Didam, 
Familie Koch-v.d. Ham, Doesburg, 
Han Hopman, Keijenborg,
Gea van Putten, Putten 
Klaas de Ridder, Den Hoorn -Texel 
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Er zijn natuurlijk meer serieuze fokkers van
het eerste uur, die toen nog niet inzonden
op de bespreekdagen, maar met hun dieren
wel een stempel op de fokkerij hebben
gedrukt.   

17.2 Structuur Fokkerij 

Onder een bloedlijn wordt verstaan: een
opeenvolgende generatie van mannelijke
dieren. 
Voorbeeld (vetgedrukt zijn S-dieren): 

Ivanhoe van de Wandeling 1949593-332 

Michel 
|

Michel 2 JAM - 002
|

Michel 6 SOH - 012
|

Michel 7 SOH - 032
|

Emiel van de Bakkershoeve BDD - 028
|

Sam 63 van de Broekse Hoeve DHO - 234
|

Sam 84 van de Broekse Hoeve 1046300 - 019
|

Sam 108 van de Broekse Hoeve 1046300 - 130
|

Sam 152 van de Broekse Hoeve 1046300 - 267
|

Clerence van Haderkshoeve 2428563 - 020
|

Erik van Haderkshoeve 2428563-048
|

Ivanhoe van de Wandeling  1949593 - 332

Onder fokfamilie: een volgende generatie van vrouwelijke dieren. 
Voorbeeld:

HH Snuitje - 002  (Import Frankrijk)  
|

HH Iris – 005
|

HH Iberis - 074 
|

HH Isotoma - 117
|

HH  Isabella – 1898486-160
|

Ilse van de Wandeling - 2462804

Michel 6 SOH - 012
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Handhaving van een ruime spreiding in de
bloedlijnen en de fokfamilies is van vitaal
belang voor het behoud van genetische
variatie, het voorkomen van een te nauwe
bloedvoering en ongewenste inteelt.
Variatie in bloedvoering en genetische vari-
atie verruimt de mogelijkheden voor selec-
tie.

Nu kan een grotere variatie in type en uit-
wendige kenmerken ook meer mogelijkhe-
den bieden voor selectie. Dit kan echter als
nadeel hebben dat dit ten koste gaat van de
uniformiteit en dat er relatiefvrij meer dieren
komen die in mindere mate voldoen aan de
standaardeisen. 

17.3 Bloedlijnen

De Nederlandse Ouessantschapenfokkerij
beschikt over een grote verscheidenheid
aan bloedlijnen. In de bloedlijnenoverzich-
ten van de rammenboeken staan meer dan
twintig verschillende bloedlijnen vermeld.
Wel is het aantal rammen per bloedlijn erg
verschillend. De Michel-lijn (6) heeft vooral
gedurende de jaren 1999 t/m 2003 sterk
overheerst. Opvallend is verder dat de in
de laatste jaren toegevoegde bloedlijnen
van Franse oorsprong nog niet veel S ram-
men hebben toegevoegd. Het is mogelijk
en ook gewenst dat deze lijnen in de toe-
komst meer invloed krijgen.
Van de oorsprong van de diverse lijnen is
het volgende bekend:
1. Balthasar - onbekend 
2. Charles - Beekse Bergen gaat vermoedelijk terug naar fokkerij van Ducatillon in Noord Frankrijk
3. Frederico - Ducatillon, Frankrijk;
4. Gilles - Delorme, Frankrijk;

5. Maigret - eerste import Haccou en
Van Tongeren uit Frankrijk;

6. Michel - import België;

Frederico (Foto Derksen)



7. Peter - import België en Frankrijk
Van Tongeren;

8. Pierre - Beekse Bergen, zie Charles;
9. Wulfert van de Tyeslemore - onbekend;
10. Joris - import België; 
11. Hannes van de Saksenstate

- onbekend;
12. Jacques de l’Auxois - Parc de l’Auxois,

Jacques Mutter, Frankrijk;
13. Charly - import Frankrijk, Paul Abbé,

Frankrijk;
14. Pierrot - import Frankrijk,

Michel Rondeau 

15. Champion de France - import Frankrijk,
Christian Coutant 

16. Gwenny - import Frankrijk, Motrot 
17. Arwin - import Frankrijk, Jan Jonker 
18. Christian - import Frankrijk, Christian Coutant 
19. Philipe - import Frankrijk, Parc de l’Auxois, Jac Mutter
20. Relecq de Carré - import Frankrijk, Patrick Carré
21. Kervesec de Carré - import Frankrijk, Patrick Carré
22. Nostica - import Frankrijk Patrice Royer
23. Arwin 2

Voor de continuïteit van de fokkerij op lange termijn is het gewenst, zo niet noodzakelijk, de
bloedlijnen met een gering aantal S rammen te benutten in de fokkerij.
Natuurlijk kan altijd op import van Frans, Belgisch of Duits uitgangsmateriaal worden teruggegre-
pen. De F.O.S. heeft nu de EU-erkenning en zal het moeilijker worden of niet meer mogelijk zijn
dieren zonder een afstammingsbewijs te accepteren als volbloed Ouessantschapen. België en
Duitsland hebben wel een stamboek registratie maar Frankrijk tot op heden niet.
Het benutten van alle beschikbare bloedlijnen is in alle opzichten het meest aan te bevelen, al zou
dat ook gepaard moet gaan met de inzet van niet uitgesproken toprammen. Voor het behoud van
de zwak vertegenwoordigde bloedlijnen zullen rammen uit die lijnen, ook al zijn ze kwalitatief wat
minder, wel gepaard kunnen en moeten worden met beste ooien.
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Josef van Bellewierde uit de zeldzame
Wulfert van de Tyeslemore lijn
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17.3 Fokfamilies

Fokfamilies zijn niet uitgewerkt. Ooien
waaraan het S predicaat is toegekend, zijn
nog niet per fokfamilie ingedeeld. Het ligt
voor de hand dat ook hier een overwegend
deel teruggaat naar Frankrijk en België. 
De naamgeving, zowel van de ooien als van
de rammen, varieert sterk. Sommige fok-
kers blijven de naam van de eerste ooi
gebruiken en de opvolgend dieren worden
doorgenummerd, waardoor de fokfamilies
benoemd worden. Andere fokkers gebrui-
ken ieder jaar een andere beginletter en
weer andere geven willekeurige namen. 
Bij het doorbladeren van het kuddeboek
2011 treffen we vallen een aantal bekende
families aan als: 
Esme familie van Jan Brandts
Jannie’s van Willy Gooren
Edith ’s van Gerard Giesen   
Esme’s en de Evidence ’s van Jan den
Hartog
Edda’s, Bernadette’s en Eddith’s van Henk
Slaghuis 
Zo zijn er natuurlijk nog heel wat meer fami-
lies te vermelden maar die moeten eerst uit-
gewerkt worden. 

Meerhoeve Edith 60

Evidence 25 van Bouwmansgoed

Rexna Bernadette 20

Jannie 17 van de Olliemeulen

Esmee vd Bakkershoeve
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18.Typeverschillen

Uit de beschrijving van de geschiedenis van
het Ouessantschaap blijkt dat Paul Abbé bij
zijn inventarisatie in de jaren zeventig een
viertal stammen aangetroffen heeft die in
hoornvorm en grootte nog al variatie ver-
toonden.
De schapen uit de Jardin des Plantes had-
den best ontwikkelde horens maar waren
wat groot. Hetzelfde gold ook voor stam uit
de Vendeé en de schapen van de
Noordelijke stam. De Morbihan stam was
verreweg het grootst grootste groep. Hier
werden op enkele uitzonderingen na matige
horens aangetroffen maar een klein for-
maat.
De Ouessanten die Frans Haccou en Evert
Jan van Tongeren aankochten bij Mark
Verhaegen stamden uit de fokkerij van Jean
Edouard Ducatillon uit Noord-Frankrijk.
Aangenomen kan ook worden dat veel van
de destijds uit Vlaanderen naar Nederland
verplaatste Ouessanten ook Ducatillon-
genen in hun aderen hadden. Dat de
“Beekse Bergen” schapen ook terug gaan
op dezelfde bron ligt voor de hand omdat
Ducatillon ook een dierenpark exploiteerde.
Al deze schapen kenmerkten zich door een
rechthoekige bouw met bij de rammen
goed ontwikkelde horens, vrij lange sluike
vachten en relatief wat lange benen.
Dit type komt het meest overeen met de
beschrijving van de schapen uit de noorde-
lijke stam en uit de Vendeé en de stam van
de Jardin des Plantes uit Parijs.
De tweede import van Frans Haccou en
Evert Jan van Tongeren was afkomstig van
Abbé. Deze schapen waren anders van
type, kleiner, iets korter met een krullige
vacht en wat kortere kop en bredere bek.  
De huidige typeverschillen Nederlandse
Ouessantschapen populatie kunnen die
verschillen nog waargenomen worden. De
uniformiteit is groter geworden ofschoon er
nog wel variatie is in type.
Enige variatie in kenmerken komt ook wel
voor tussen de kleurslagen. Van de witte

Ouessanten is een snellere jeugdgroei
bekend en zwaardere vacht met langere en
soms wat fijnere wolvezels. De bruine
Ouessanten waren aanvankelijk nog al eens
wat forser gebouwd dan de zwarte, maar dit
kan beïnvloed zijn door fokzuivere zwarte
importdieren uit Frankrijk.
De verschillen tussen de bruine en de zwar-
te Ouessantschapen worden geleidelijk
zichtbaar kleiner.
Variatie in type geeft echter meer selectie-
mogelijkheden en betere kansen voor het
handhaven van vitaliteit en soberheid. De
individuele fokker kan voorts binnen de
eisen van de rasstandaard een eigen type
selecteren.
Een beschrijving van de verschillenden
typen kunnen gehanteerd worden op de
bespreekdagen bij de toelichting op de
beoordeling. Fokkers kunnen deze om-
schrijvingen gebruiken bij de rammenkeuze
en de selectie.
De volgende zes typen kunnen onderschei-
den worden: 

18.1 Hoogbenig, gerekt, edel

Kop: sprekend met heldere ogen, van voren
gezien driehoekig gevormd, lang, wat dak-
vormig neusbeen. Bij de ooien is het neus-
been recht, bij de rammen licht opgebogen.
De snuit en bek zijn vrij smal.

Delibas van Bellewierde 2304278-013
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Hals: lang en wordt sierlijk gedragen. 
Voorhand: gesloten, niet breed met soms
een oplopende schoft. 
Romp: lang en recht, rechthoekig met
lange, vlakke ribben. 
Beenwerk: fijn en gaaf, voor soms wat
Franse stand achter soms wat sabelbenig.
Klauwen: hard en gaaf, soms wat ongelijk. 

18.2 Lang, correct gebouwd

Kop: sprekend met heldere ogen, van voren
gezien driehoekig gevormd, neusbeen nor-
male lengte, recht bij de ooien, bij de ram-
men licht opgebogen, snuit en bek breed..
Hals: gespierd en wordt goed gedragen.
Voorhand: ruim met een vlakke schoft. 
Romp: lang en rechte ruglijn, rechthoekig
met lange, gewelfde ribben. 
Beenwerk: correct geplaatst, soms wat
weke koten. 
Klauwen: soms wat open en ongelijk.

18.3. Edel, lichter gebouwd

Kop: sprekend met heldere ogen, van voren
gezien driehoekig, lengte neusbeen nor-
maal met voldoende brede snuit en bek, bij
de ooien recht en bij rammen licht gebogen
neusbeen. 
Hals: lang sierlijk en gespierd.
Voorhand: gesloten, met vlakke schoft en
vloeiende aansluiting met de romp. 
Romp; lang, recht, rechthoekig met gewelf-
de, maar soms ook wat vlakke ribben 
Beenwerk: correct en gaaf, soms iets hak-
kig of wat wijd achter.
Klauwen: gaaf, gewoonlijk gelijk.

18.4. Robuust

Kop: relatief kort met heldere ogen, van
voren gezien wat minder driehoekig, neus-
been normale lengte, bij ooien recht tot licht
gebogen, bij rammen gebogen neusbeen,
brede snuit en bek.
Hals: relatief kort en gespierd.
Voorhand: breed met vlakke of soms licht
opgebogen schoft of wat losse schouders.
Romp: wel rechthoekig, maar diep, wat kor-
ter, soms wat onregelmatig in de ruglijn,
ruim met gewelfde ribben.
Beenwerk: vrij zwaar, meestal correct, soms
wat wijd achter. 

Meerhoeve Larosso 0289890-024

Rexna Pierre 14 - 1610523-229

Ivanhoe v.d. Wandeling 1949593-332
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18.5 Harmonisch gebouwd, gesloten

Kop: sprekend met heldere ogen, driehoe-
kig gevormd, bij de ooien recht en bij de
rammen een licht opgebogen middelmatig
lang neusbeen met brede snuit en bek.
Hals: normale lengte, gespierd, sierlijk
goede aanhechting aan de schoft en schou-
ders.
Voorhand: ruim, breed met vlakke schoft,
vloeiende aansluiting met de romp.
Romp: lang en gesloten, rechthoekig vrij
diep, met rechte ruglijn.
Beenwerk: correct, gaaf.
Klauwen: gaaf, soms wat open.

18.6. Vierkant, geblokt

Kop: breed, van voren gezien wel driehoe-
kig, maar relatief kort, bij de ooien een recht
neusbeen en bij de rammen een licht opge-
bogen neusbeen, brede snuit en bek

Hals: gedrongen en gespierd. 
Voorhand: ruim, breed, soms wat losse stei-
le schouders. 
Romp: kort, breed en diep, minder recht-
hoekig, bovenbouw soms wat onregelma-
tig.
Beenwerk: gewoonlijk correct, soms wat
wijd achter of wat weke koten. 

19. Ouessanten in het buiten-
land

19.1 België

In België waren al in de jaren zeventig van
de 20ste eeuw een aantal fokkers met
Ouessantschapen. Eén van deze fokkers
was de al vermelde Mark Verhaegen, waar-
van Frans Haccou en Evert Jan van
Tongeren hun eerste Ouessantschapen
kochten. 
De Ouessantschapen van Mark Verhaegen
waren weer afkomstig van de Franse fokker
Jean Edouard Ducatillon, die in Noord-
Frankrijk een dierenpark had. Het is al ver-
meld dat de familie Hopman ook dieren
importeerde van Ducatillon. 
Mark Verhaegen emigreerde in de jaren
zeventig naar de Verenigde Staten van
Noord-Amerika. Het is niet waarschijnlijk
dat de Ouessantschapen meegegaan zijn.
In de tijd waren er in België al een klein aan-
tal liefhebbers met Ouessantschapen.
Bekende fokkers waren o.a. Willy Remue uit
Gentbrugge en Ronny de Clerq uit
Maarkedal bij Oudenaarde. Het is aanne-
melijk dat de oorsprong van veel van die
Ouessantschapen ook bij Ducatillon
gezocht moet worden. 
Van de Nederlandse Ouessanten gaan een
paar bloedlijnen en fokfamilies terug naar
schapen die afkomstig waren van
Safaripark “De Beekse Bergen”.
Omdat dierenparken gewoonlijk contact
met elkaar onderhouden is het aannemelijk
dat de oorsprong van de Beekse-Bergen-
schaapjes ook uit de fokkerij kwamen van

Dexter 12 v.d. Bakkershoeve
1708119-168
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Ducatillon. In België kwam het in die jaren
nog niet tot een stamboek of registratie. Wel
zijn toen nogal wat Ouessanten uit die
populaties naar Nederland gekomen. 
Er zijn een paar belangrijke bloedlijnen van
overgebleven, die nog steeds zeer goede
rammen leveren. Ongetwijfeld zijn er bij de
F.O.S.-fokkers nog een aantal fokfamilies,
die teruggaan naar die Vlaamse oorsprong
en indirect wellicht naar de Ducatillon fok-
kerij.

In 2007 werd de Belgische Ouessantscha-
pen Vereniging B.O.V. opgericht en officieel
erkend. Nu niet direct een grote club maar
wel een actieve groep enthousiaste fokkers
met een zeer gecontroleerd fokbeleid. 
Daaraan voorafgaand registreerde de
Vereniging van Vlaamse Hobbyhouders van
geiten en schapen enige jaren Ouessant-
schapen.
De fokkerij werd als het ware opnieuw
opgezet met veel goed uitgangsmateriaal
uit Frankrijk en ook wel uit Nederland. De
BOV telt 35 leden met ingeschreven 353
ooien en 183 rammen verdeeld over de ver-
schillende kleurslagen

De stamboekregistratie wordt verzorgd
door het Steunpunt Levend Erfgoed, de
Belgische zusterorganisatie van de
Nederlandse Stichting Zeldzame Huisdie-
ren, die ook de stamboekregistratie verricht
voor de zeldzame huisdieren. 
Alle dieren die op 1 januari 2010 ingeschre-
ven waren krijgen de status “blanco”. Vanaf
de leeftijd van drie jaar kunnen de dieren na
keuring een andere status krijgen, geba-
seerd op een indeling van kwaliteitsklassen,
die overeenkomsten vertoont met het
Nederlandse classificatiesysteem.
In 2010 wordt het onderstaande systeem
gehanteerd.
Gold =  dieren die volledig beantwoorden

aan de standaard van de BOV;
Zilver = dieren met maximaal drie kleine

fouten t.o.v standaard de BOV;
Bronze = dieren met maximaal een grote

fout in combinatie met kleine fou-
ten:

O = dieren die uitsluitingfouten verto-
nen t.o.v. de standaard van de
BOV.

Een belangrijk minder vrijblijvend verschil in
werkwijze met Nederland is dat vanaf het
dekseizoen 2010 verplicht is een gekeurde
dekram in te zetten met de status Gold, zil-
ver of bronze.
Aanvankelijk werden alle dieren thuis
gekeurd. Deze huiskeuringen vergden vrij
veel tijd en reistijd. De fokkers kunnen nu
hun dieren laten keuren op beoordelingsda-
gen.
Op de laatste zondag van augustus wordt
jaarlijks een beoordelingsdag gehouden ter
gelegenheid van de Dag van het Levend
Erfgoed op het unieke en prachtige
Landgoed Puijenbroek te Wachtebeeke. 
Aanvankelijk werden op de keuringen de
dieren in kwaliteitsvolgorde geplaatst, prij-
zen toegekend en kampioenen aangewe-
zen. Hier werd 2010 dus vanaf gestapt.
De aanpak van de fokkerij is zeer voortva-
rend, sterker gecontroleerd en minder vrij-
blijvend dan bij de F.O.S. in Nederland.
Het is de moeite waard de ontwikkelingen in

Belgische fokkers
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België goed te blijven volgen en te vergelij-
ken met de resultaten in Nederland. 

19.2 Duitsland

In Duitsland werden al enige jaren door een
aantal liefhebbers Ouessantschapen
gehouden. Eén van die liefhebbers was
Alfred Jansen uit Emlichheim, een dorp in
het Graafschap Bentheim niet ver van
Coevorden. Alfred Jansen was destijds een

actief lid van de F.O.S. en had een interes-
sante fokkerij opgebouwd uit zorgvuldig
geselecteerd materiaal uit Nederland, maar
importeerde veelbelovende Ouessanten
van goede fokkers uit Frankrijk als Delorme,
Carré en Vaillant. Vanuit Emlichheim werden
Ouessantschapen verspreid over Duitsland,

waar intussen ook andere liefhebbers
Ouessantschapen van diverse herkomst
o.a. uit Nederland en Frankrijk hadden aan-
geschaft.
In 2003 werd op initiatief van Dr. Horst
Roller uit Baden-Würtemberg en Ingo
Giebner uit Hirschfeld in Thürungen de eer-
ste ontmoeting gehouden van de
Ouessantschapenfokkers in Duitsland. Uit
een inventarisatie bleek dat in Duitsland
ongeveer 80 schapenhouders een 350
Ouessantschapen hielden. 
Die eerste bijeenkomst vond plaats in het
Oost-Duitse Pölzig, een dorpje in de buurt
van Gera in Thüringen. Tijdens een avond-
vergadering werd de rasbeschrijving opge-
steld, die uiteraard werd afgeleid van de
Franse en de Nederlandse rasstandaard.
Voorts werden voorstellen gedaan om tot
een organisatorische aanpak te komen. 
De organisatie van de schapenfokkerij in
Duitsland is niet vergelijkbaar met die in
Nederland. Iedere bondsstaat heeft een
“Zuchterverband” of schapenstamboek.
Deze structuur maakt een centrale aanpak
van de fokkerij, zoals wij die in Nederland
kennen, gecompliceerd. Ieder Zuchtver-
band heeft functionarissen in dienst, die
registratie- en keuringswerkzaamheden
verrichten. Een stamboekorganisatie voor
alleen Ouessantschapen zou grote organi-
satorische en financiële inspanningen ver-
gen. Besloten werd aansluiting te zoeken bij
de Schafzuchtverbände van de diverse
Bondsstaten en de schapen bij die organi-
saties te laten registreren en keuren. 

Raimund 4 von Tannenhof (20 kg) en
Duitse Zwartkop ram (167 kg)

Züchtertreffen 2009
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Op de bijeenkomst werd voorts besloten tot
de oprichting van de  “Interessengemein-
schaft Ouessantschafe.V, afgekort I.G.O.U.,
die de belangen van de fokkers behartigt en
de contacten onderhoud met de Schaf-
zuchtverbände en de zusterorganisaties. 
Deze “dakorganisatie” telt 62 leden met 125
geregistreerde rammen en 411 gere-
gistreerde ooien bij de diverse Zuchtver-
bände De I.G.O.U. organiseert jaarlijks een
ontmoeting met een algemene ledenverga-
dering en een nationale keuring. Omdat de
leden uit meerdere Bondsstaten komen
wordt het Jahrestreffen op verschillende
plaatsen in het land gehouden, vaak op
prachtige locaties.
Gedurende de laatste drie bijeenkomsten
werden door 15 tot 17 inzenders rond 100
dieren ingezonden. Voor de keuring wordt
een zeer goed gedocumenteerde catalogus
samengesteld. De dieren worden serieus
gewogen en gemeten en de gegevens wor-
den voor de keuring openbaar gemaakt. Te
grote dieren worden uitgesloten voor deel-
name aan de keuring.
Men stelt relatief kleine keuringrubrieken
samen, wat de overzichtelijkheid bevordert.
De dieren worden tijdens de keuring in kwa-
liteitsvolgorde opgesteld en daarna worden
alle dieren besproken door de jury. Per
kleurslag worden winnaars gekozen en tot
slot de kampioensram en -ooi.
Omdat de afstanden groot zijn wordt door
de fokkers gewoonlijk een weekend uitge-
trokken voor het Jahrestreffen. Zowel de
bijeenkomsten als de keuringen kenmerken
zich gewoonlijk door een levendige discus-
sie en een bijzonder gezellige sfeer.
De fokkerij wordt in Duitsland bedreven
door een aantal enthousiaste fokkers ver-
spreid over geheel Duitsland. Er is nogal
wat uitgangsmateriaal aangekocht uit
Frankrijk. Zo kocht de Interessengemein-
schaft een drietal rammen die op verzoek
bij verschillende fokkers ingezet worden.
Van de in 2011 ingezonden rammen gaat
van 59 % de afstamming terug op in
Duitsland ingevoerde Franse rammen. Op

bloedlijnen van Nederlandse herkomst gaat
41% terug; hierbij een groot percentage van
de bruine kleur. 
Met het Franse uitgangsmateriaal zijn type,
hoogtemaat, kop en horens duidelijk verbe-
terd. 
Op het beenwerk kan vaak nog wat gecor-
rigeerd worden, terwijl ook nog wel eens
een wat lange dikke staart voorkomt.
Interessant zijn de hoogtematen en de
gewichten van de schapen ingezonden op
het jaarlijkse Treffen in 2004, 2009 en 2011.

Jaar 2004 2009 2011 
mt gew. mt gew. mt gew. 

Oudere rammen
48.5 20.1 47.8 19.7 47.5 20.2

Tweejarige rammen
- - 48.8 21.9 47.9 18.8

Eenjarige rammen
47.4 15.8 46.0 18.1 45.9 17.5

Oudere ooien
47.4 17.4 44.3 13.2 44.5 13.9

Tweejarige ooien 
- - 44.7 14.2 43.5 12.7

Eenjarige ooien
46.1 14.1 46.0 12.7 43.0 12.6 

De hoogtematen vooral in 2011 hebben een
zeer goed niveau bereikt en dan met pas-
sende gewichten. 
Dr. Horst Roller trad dit jaar, vanwege toe-
nemende beroepsmatige verplichtingen af
als voorzitter van de Interessengemein-
schaft. Hij is als initiatiefnemer van grote
betekenis geweest voor de Ouessantscha-
penfokkers in Duitsland. De oprichting van
de Interessengemeinschaft, de introductie
daarvan en van het Ouessantschaap bij de
Zuchtverbände zijn zeer bepalende stappen
geweest. 
Als opvolger werd gekozen Armin
Bergmann uit Oldenburg, die als bestuurslid
en fokker respect afgedwongen heeft door
de samenstelling van de catalogus voor de
keuringen en voor het uitwerken van de
mannelijke bloedlijnen. 
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19.3 Engeland 

In Engeland houdt zich al jaren een aantal
fokkers bezig met Ouessant schapen. De
fokkers zijn verenigd in de Ouessant Sheep
Society of Great-Britain.
In Juli 2011 bedraagt het aantal gere-
gistreerde dieren 688, waarvan 213 rammen
en 455 ooien. De meerderheid van de scha-
pen (80 %) is zwart, 10% bruin en 10 % is
wit.
Veel Ouessanten zijn van Nederlandse origi-
ne ofschoon bekend is dat ook enkele die-
ren ingevoerd werden uit Frankrijk.
Een fokker met een grote kudde is James
Graham, de voorzitter van de Ouessant
Sheep Society.
Van een ram van James Graham werd sper-
ma gewonnen, ingevroren en verzonden
naar de Verenigde Staten van Noord-
Amerika alwaar een fokker met een verdrin-
gingskruising met sperma van Ouessant
rammen op Shetland ooien schapen wil
fokken van het Ouessant type.

19.4 Denemarken

In 2003 importeerden Annemarie Thomas-
sen en Michael Knuhtsen van het eiland
Lolland in Denemarken vijf rammen en
zeven ooien van verschilleden bloedvoering
uit Nederland.
Met deze import is serieus verder gefokt en
uit deze populatie zijn Ouessanten verkocht
naar Zweden en Finland.

Op de landbouwtentoonstellingen te Ros-
kilde en Kopenhagen zijn met rammen uit
deze import kampioenprijzen behaald. 

19.5 Tsjechië

In 2009 en 2010 werden Ouessantschapen
vanuit Nederland geleverd aan fokkers in
Tsjechië, die enthousiast met deze schapen
aan de slag zijn gegaan. 
De dieren zijn ingeschreven bij de
Tsjechische schapen fokkerij organisatie en
zijn daar met zeer goed resultaat beoor-
deeld op tentoonstellingen. 

Keuring witte rammen van
James Graham in Frankrijk 2005

James Graham op het eiland Man
met zijn kudde Ouessantschapen
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19.6 Overige landen

In Zwitserland, Oostenrijk en Italië worden
door liefhebbers Ouessantschapen gehou-
den.
Vanuit Duitsland is enkele jaren gelden een
groep Ouessantschapen uitgevoerd naar
Estland. In Ierland zijn Ouessanten inge-
voerd uit Engeland.

20. Ereleden

De Fokkersvereniging Ouessantschapen
heeft als blijk van waardering voor de ver-
diensten voor de vereniging en de fokkerij
het erelidmaatschap verleend aan de vol-
gende personen:

20.1 Luuk Hopman
Op 17 juni 1995 werd het erelidmaatschap
voor het eerst toegekend aan de heer 
Luuk Hopman te Heiloo. Luuk importeerde
in 1979 samen met zoon Han drie ooitjes en
twee rammen uit Frankrijk en onderhield de
contacten met de Franse fokkers, werd lid
en had zitting in het bestuur van de
G.E.M.O.
De heer Hopman was voorts mede oprich-
ter van de F.O.S., heeft de aanzet gegeven

tot de opzet van de huidige stamboekre-
gistratie en stelde de rasstandaard op van-
uit het Franse voorbeeld.

20.2 Paul Abbé

Tijdens de ledenvergadering van de
Fokkersvereniging Ouessantschapen op 7
juni 1997 werd unaniem besloten Paul Abbé
tot erelid te benoemen.
Paul Abbé is de geestelijke vader van het
Ouessantschaap. In 1970 begon hij met het
terugfokken van het oorspronkelijke type. In
1976 richtte hij samen met enkele liefheb-
bers de Fokkersvereniging G.E.M.O. op. 
Op een vergadering op 14 november 1998
droeg hij het voorzitterschap over aan
Patrick Carré en werd benoemd tot
Président d’Honneur. 
In het jaar 2005 ontving Paul Abbé de hoge
Franse onderscheiding: Chevalier de l’ordre
du Mérite Agricole. 
Paul Abbé was naast organisator een zeer
goede fokker, wiens uitgangsmateriaal de
basis vormde voor de Ouessantschapen-
fokkerij in Frankrijk.

20.3 Frans Haccou

Op 23 november 2002 werd in een
Algemene Ledenvergadering met algemene
stemmen besloten tot de benoeming van
Frans Haccou tot erelid van de vereniging.

Luuk Hopman

Paul Abbé
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Het waren Frans Haccou en met Evert-Jan
van Tongeren die de eerste Ouessantscha-
pen naar Nederland haalden.
Frans Haccou nam mede het initiatief tot
stamboekregistratie door aansluiting te
zoeken bij de Federatie Buitenlandse
Schapenstamboeken. Hij werd voorzitter
van de rasafdeling Ouessant en Soay en
mede op zijn initiatief is gekozen voor de
nog steeds toegepaste opzet van
bespreekdagen, het keuringsysteem en
introduceerde het kuddeboek en het ram-
menboek.
Frans Haccou was een inspirerende, voort-
varend voorzitter, die F.O.S. een eigen dui-
delijk gezicht gaf. Als fokker heeft hij een
belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling
van de bruine kleurslag.

20.4 Ad Oost

Voor het afscheid van Ad Oost van de
F.O.S. werd op 25 april 2008 een speciale
bijeenkomst gehouden: hij werd tot erelid
benoemd als waardering voor de grote ver-
diensten voor de Nederlandse Ouessant-
schapenfokkerij.
Ad Oost was gedurende vele jaren keur-
meester en actief lid van de F.A.C. Daarna
was hij jarenlang penningmeester van de
F.O.S. en inspecteur. 
Ad Oost moet bovendien gerekend worden
tot één der betere fokkers.

Frans Haccou

Ad Oost
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20.5 Bernhard de Wit 

Op de ledenvergadering van 20 november
2010 werd afscheid genomen van Bernhard
de Wit als voorzitter en bestuurslid van de
F.O.S. Aan Bernhard werd voor zijn langdu-
rige en intensieve inzet voor de vereniging
het erelidmaatschap uitgereikt. 
Bernhard de Wit was eerst secretaris en
vanaf 1997 voorzitter. Hij heeft de vereni-
ging op een zeer bekwame wijze geleid in
perioden, die veel stuurmanskunst vergden.
De vereniging werd in die tijd onafhankelijk
van de F.B.S. en een zelfstandige vereni-
ging. Voorts hebben introductie van de
automatisering van de administratie, de
Identificatie en Registratie Regeling en de
scrapieproblematiek veel energie gevraagd. 
De laatste jaren zette Bernhard zich tevens
in voor de algemene belangen van de leden
van het Platform Kleinschalige Schapen- en
Geitenhouders.

20.6 Henk Slaghuis

Ook op 20 november 2010 werd onder luid
applaus het erelidmaatschap uitgereikt aan
Henk Slaghuis: “Een van de oprichters van

de F.O.S., die ongelooflijk veel betekend
heeft voor het ras. Hij heeft een enorme fok-
technische kennis, die hij inzet ten behoeve
van de vereniging, maar ook met het eigen
fokmateriaal heeft hij het ras sterk verbe-
terd. Voor het eerst willen we iemand niet
pas eren als hij de vereniging verlaat, maar
terwijl hij er nog volop in bezig is. Meer dan
wie ook komt Henk het erelidmaatschap
van de F.O.S. toe en we hopen dat hij nog
een hele tijd bij de vereniging betrokken
blijft”, ”, aldus het verslag van de ledenver-
gadering.
Henk Slaghuis is één van de oprichters van
de Fokkersvereniging Ouessantschapen,
maar ook sterk betrokken bij de buitenland-
se fokkers en verenigingen. 
Hij was voorts vele jaren jurylid op het
Franse Concours National, tevens in België
en Duitsland en natuurlijk keurmeester op
onze eigen bespreekdagen.

Bernhard de Wit

Henk Slaghuis
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21. Bestuursleden FOS en leden FAC

Bestuursleden: 

Bert Elzerman, Emst, voorzitter a.i.
Albert Vrolijk, Hattem, secretaris 
Aalt ten Hoeve, Olst  
Reinie Koch, Doesburg 
Jan en Peter de Kwant, Ankeveen 
Mari van der Donk, Macharen.    

Leden FAC

Jan den Hartog, Lathum, voorzitter
Aalt ten Hoeve, Olst, secretaris
Jan Brandts, Didam.
Gerard Giesen, Angeren
Willy Gooren, Oploo
Jan Kruijer, Uithuizen 
Bertus Pape, Markelo 
Jan Postma, Wijhe 
Henk Slaghuis, Ressen 
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22. Samenvatting en nawoord

De F.O.S. kan door de jaren heen gekarak-
teriseerd worden als een evenwichtige en
stabiele club van hobbyschapenfokkers. 
Er kan niet voorbij gegaan worden aan de
afname van het aantal leden en het aantal
geregistreerde dieren. Enerzijds heeft de
minder grote belangstelling voor Ouessant-
schapen te maken met een mate van verza-
diging, anderzijds werken de toenemende
regelgeving en de daarmee gepaard gaan-
de kosten ook remmend op het houden van
hobbyschapen. Het geringe gewicht brengt
voorts ook nog met zich mee dat voor de
fokkerij uitgeselecteerde dieren weinig of
niets opbrengen. 
Afname van het aantal leden en stamboek-
registraties doet zich ook voor bij vrijwel alle
schapenstamboek organisaties. De Oues-
santschapenfokkerij heeft zich ondanks de
aangegeven redenen nog goed kunnen
handhaven - de F.O.S. is nog steeds één
der grootste stamboekverenigingen.
Het aanvankelijke opgezette beleid bleef
door de jaren heen gehandhaafd: een laag-
drempelig, wellicht wat foutgevoelig regi-
stratiesysteem, gepaard gaande met het
eenvoudige, maar wel duidelijke beoorde-
lingssysteem.
Het wegen en meten van de dieren blijkt het
beste hulpmiddel te zijn om het meest typi-
sche raskenmerk, het kleine formaat, in de
hand te houden zonder dat aan vitaliteit
ingeboet wordt. De gewichten en de hoog-
tematen zijn vanaf 1994 vastgelegd,
waardoor van jaar tot jaar de ontwikkeling
van dit belangrijke kenmerk gevolgd kan
worden. Met de door de vereniging
beschikbaar gestelde meetstokken kregen
de leden een hulpmiddel voor het selecte-
ren van hun schapen. Waardevolle informa-
tiebronnen voor de fokkerij worden uitgege-
ven, als het Bulletin d’ Ouessant, het kud-
deboek en het rammenboek met het
register van S ooien, aanvankelijk  in papie-
ren vorm, maar nu op de website van de
F.O.S.

Opvallend is voorts dat bestuursleden en
leden van de fokadviescommissie zich jaren
achtereen blijven inzetten voor de vereni-
ging en de fokkerij.
Fokkerij is een proces waarvan eerst op
lange termijn resultaat verwacht kan wor-
den. Goed doordachte beslissingen geno-
men door de FOS en die gericht zijn op de
lange termijn hebben de fokkerij op het peil
gebracht waar we nu aangeland zijn.
Ereleden hebben hier een bepaalde rol in
gespeeld, maar er zijn er meer. 
Reinie en Paul Koch verdienen ook ge-
noemd in de rij van de pioniers. Reinie komt
een groot compliment toe voor de redactie
en samenstelling van het Bulletin d’Oues-
sant en allerlei bijkomende aspecten. Paul
Koch was voorzitter van 1993 tot 1997 en
onderhoudt de contacten met het moeder-
land van het Ouessantschaap Frankrijk als
bestuurslid van de Conceil d’Administration
du G.E.M.O. Daarnaast heeft Paul Koch de
vereniging een dienst bewezen met zijn
goed onderbouwde visie op de scrapie pro-
blematiek.
Jan Postma verzorgt steeds op een prettig
leesbare en deskundige wijze de verslagge-
ving van de bespreekdagen en stelt ook het
rammenboek en het register van S ooien
samen.
Paul Meijer levert als verslaggever een heel
belangrijke bijdrage aan de samenstelling
van het Bulletin.
Jan Brandts, al jarenlang keurmeester,
zorgde door de jaren heen tevens voor de
opstelling van de hokken voor de bespreek-
dagen en de opslag van de hekjes.. 
Bij de Fokkersvereniging Ouessantschapen
zijn kenmerkend de prettige onderlinge
samenwerking en de goede sfeer op
bespreekdagen en vergaderingen.
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