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Een Ouessantenlam als filmster

lammetje Jessie van Stal D’n Driehoek treedt
op in de speelfilm “Gek van Geluk”.

Verslag van de algemene
ledenvergadering
gehouden op 24 april in Oploo.

16
21
1

Van de redactie
De lente met de net geboren lammetjes lijkt
alweer heel ver achter ons te liggen. Inmiddels zijn de lammeren echte schapen geworden, die in het hoge gras met de rest van
de kudde mee lopen te grazen alsof ze dit
jarenlang al zo gedaan hebben. Hoogzomer
is het nu, met soms bloedhete dagen en dan
opeens weer slagregens, onweer en een
frisse wind. Alsof de herfst zit te popelen om
aan de slag te mogen.
En de aankondiging dat de bespreekdagen
eraan zitten te komen helpt ook al niet om
het zomerse gevoel vast te houden. Bespreekdagen betekenen immers dat de lammeren groot geworden zijn, gekeurd zouden
kunnen worden als zijnde jaarlingen, maar
ook dat er een ram gezocht moet worden en
de kudde opnieuw gedekt kan gaan worden.
De cyclus is rond en alles begint opnieuw.
De kunst is om de fokdoelen, die je jezelf gesteld hebt, voor ogen te houden en daarop
je kudde samen te stellen.

En geduld betrachten, want het ene jaar
gaat het voorspoedig en maak je sprongen
voorwaarts, dan weer zit het tegen en fok
je alleen maar rammen, is de kleur niet die
je beoogde of staan de tanden niet goed.
Daarbij heb je per ooi elk jaar maar één
kans, wat in de dierenwereld een traag tempo mag heten. Dit alleen al maakt het schapenfokken tot een rustgevende hobby – als
eenmaal de keuzes voor de kudde voor het
komende jaar zijn gemaakt kun je de rest
van het jaar niet anders doen dan de resultaten maar af te wachten en volop van ze te
genieten. Meer mindfull vind je het nergens.
Zet dus die stoel bij het weitje neer en geniet volop van het zonnetje en de grazende
schapen. Het echte werk begint pas over
drie maanden.
Reinie Koch.

Bureau Haverslag
Op dit moment stromen de geboorteberichten binnen. De teller staat nu op 920 lammeren, waarvan
487 ramlammeren en 433 ooilammeren. Een flink aantal meer als vorig jaar rond deze tijd.
Voor de aanvraag van de identiteitskaarten van de lammeren verzoek ik u dit niet eerder te doen
dan dat het lam minimaal 6 weken oud is zodat u het lam goed kunt controleren op erfelijke gebreken. De termijn van aanvraag identiteitskaarten lammeren is binnen een half jaar nadat het lam is
geboren. Gebruik hiervoor het formulier dat u in januari van mij heeft ontvangen of download deze
van de site. En graag volledig invullen.
De mutaties van verkoop en overlijden geeft u binnen 3 à 4 dagen aan ons kantoor door zodat wij
dit zo snel mogelijk kunnen afwerken naar R.V.O. Binnen 8 kalenderdagen moet dit bij R.V.O. zijn
gemeld anders betaalt u per melding € 0,50 boete.
Alle formulieren kunt u van de website downloaden.
Indien er vragen zijn kunt u ons het beste bereiken op maandag-, dinsdag- en woensdagmorgen
van 9.00 uur tot 12.00 uur. Tevens zijn we één avond, maandagavond, te bereiken van 19.00 uur
tot 21.00 uur. Tel. 0570 – 56 32 86.
Uiteraard zijn wij ook per e-mail : klein.akker@planet.nl of per fax 0570- 564848 bereikbaar.
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Foto van het kwartaal

Ze heeft het weer geflikt, die Maja de Wolf
van de vette Zeeuwse klei: dit keer zelfs een
drieling, wat een unicum is in de Nederlandse Ouessantengeschiedenis.

De rammen van Aalt ten Hoeve zien ze af
en toe vliegen, maar wat wil je ook met een
weide waarin zoveel rammen af- en aangevoerd worden.

Helaas kwam na de eerste twee lammetjes
het derde lam opgefrommeld en met veel
problemen ter wereld. Ondanks veel extra
verzorging en het geven van biest ging het
diertje de volgende dag dood.
Blijft over dat dit de tiende tweeling is die in
Oost Souburg in de wei loopt.

Bij de familie Van der Meulen hebben ze nu
twee Hedwichen.
Hedwich van Groot Mellema loopt gewoonlijk
in de wei te dartelen, terwijl dochter Hedwich
dat ook heel graag doet, maar toch af en toe
thuis moet komen. Zo te zien zijn ze onafscheidelijk.

Stuur leuke, spannende of originele foto’s in
naar de redactie en na plaatsing ontvangt U
het enige echte Ouessanten T-shirt.
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S rammen en S ooien in 2016

Sinds 1999 wordt het S-predicaat toegekend aan die dieren, die voor de belangrijkste kenmerken
op volwassen leeftijd, dus vanaf 3 jaar, voldoen aan de rasstandaard. De toekenning van deze voor
de fokkerij waardevolle onderscheiding vindt plaats op de bespreekdagen en ook bij de fokkers
thuis.
De hoogtemaat, het gewicht en het Ouessant type wegen het zwaarst bij de beoordeling. Vanaf
2016 wordt het S-predicaat niet meer aan schimmelkleurige dieren toegekend.
Sinds 1999 is het Rammenboek en het register van S-ooien beschikbaar voor de leden. Vanaf de
editie 2008 op de website van de FOS: www.ouessant.nl. In het kuddeboek, ook te vinden op deze
site, worden de S-dieren met de groene kleur weergegeven. Dit maakt het voor leden die goede
fokdieren zoeken, gemakkelijker deze te identificeren. Sinds 2010 wordt de kwalificatie VS (voorlopig S) toegekend en getoond op de ID-kaarten, aan die lammeren die geboren zijn uit S-ouders.
In het Rammenboek wordt een bloedlijn toegerekend aan een basisram. De oorspronkelijke ram
aan de vaderskant van de afstamming bepaalt de naam van een bloedlijn. Dit is niet zelden een
ram uit de jaren tachtig of een geïmporteerde Franse of Belgische ram, die, soms pas na jaren, een
S-ram heeft weten voort te brengen. Wanneer een nieuwe S-ram niet uit een eerder benoemde
basisram of bloedlijn voortkomt, wordt een nieuwe lijn toegevoegd.

De kleuren
Ooien
De kleurverdeling bij de ooien met het S-predicaat is weergegeven in onderstaand overzicht:
Kleur
Jaar van toekenning 								
		 <2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Zwart/grijs 			209
45
34
15
26
17
22
15
16
23
Bruin
			 60
7
8
5
9
9
12
7
11
7
Wit 				 46
9
6
3
6
4
7
5
6
10
Schimmel 			 4
–
3
5
2
3
4
7
1
-

Tot

%

422
135
102
29

61,3
19,6
14,8
4,3

			
				276

688

100

61

51

28

43

33

45

34

34

40

Het register van S ooien is met maar liefst 40 ooien uitgebreid naar 688. Het was een uitstekend
S-ooienjaar! De kleurverdeling onder de S-gekeurde ooien is iets veranderd ten gunste van de witte
kleurslag. De kleurslag grijs wordt vanaf 2012 bij zwart ondergebracht. In 2016 zijn 2 grijze ooien
toegevoegd aan het S-register. Grijs wordt gezien als een oorspronkelijke Ouessant-kleur.
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Bertha v.d. Witte Hoeve
No-Na-Me

Neuf v.d. Omloop
Drewes v.d. Emma Hoeve

Igor v. D’n Driehoek
Julia v. D’n Driehoek

Rexna Charles C41
Fieke v.’t Kempke
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Minoesj v. Bellewierde
Esme 71 v.d. Bakkershoeve

Ireya v. D’n Driehoek
Keetje v. D’n Driehoek

Elles 9 v. Bellewierde
Nelleke v. Haderks Hoeve

Nina v. Stal Hortus
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Ymke v.d. Klaverweide

Rammen
De kleurverdeling bij de rammen waaraan het S-predicaat werd toegekend is als volgt:
Kleur
Jaar van toekenning 								
Tot
< 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Zwart/grijs 		 72
8
20
9
6
12
10
13
9
7
166
Bruin 		 16
2
2
4
7
4
10
2
5
2
54
Wit 		 16
3
2
2
3
3
2
2
3
3
39
Schimmel 		
3
4
2
1
2
12
Totaal 		

94

13

28

15

16

21

22

18

19

12

%
61,3
19,9
14,4
4,4

271 100%

In 2016 zijn duidelijk minder S-rammen aan het register toegevoegd. Net als bij de S-ooien zijn ook
bij de S-rammen verhoudingsgewijs wat meer bruine en wat minder witte dieren vertegenwoordigd
t.o.v. het landelijke beeld.

De maten en gewichten
Zonder een blijvende en gerichte selectie op hoogtemaat en gewicht zouden de Ouessanten hier,
in een voedselrijke omgeving, binnen enkele generaties te groot worden.
De schofthoogte en het gewicht bij de S-ooien ontwikkelden zich de afgelopen 10 jaar als volgt:
Jaar Schofthoogte in cm
Gewicht in kg
2007
44.2
14.6
2008
44.5
15.0
2009
44.3
14.7
2010
43.8
14.3
2011
43.9
14.5
2012
43.8
14.6
2013
43,6
14,8
2014
44.1
14.8
2015
44,2
14,5
2016
44,1
14,6
De schofthoogte bij de 40 S-ooien zit ook in 2016 weer iets boven de 44 cm. In de gewichten kan
de afgelopen 10 jaar geen wezenlijke verandering geconstateerd worden. De Nederlandse S-ooien
hebben een uitstekende Ouessantenmaat met daarbij een passend gewicht.
De schofthoogte en het gewicht van de S-rammen de afgelopen 10 jaar:
Jaar Schofthoogte in cm
Gewicht in kg
2007 		
47.6
22.1
2008 		
47.8
21.0
2009 		
46.9
20.0
2010
47.4
22.0
2011 		
46.8
21.9
2012 		
46.9
21.8
2013 		
46,4
20,9
2014 		
46,8
21,9
2015 		
47,2
22,9
2016 		
47,5
23,2
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Er zijn in 2016 dus minder rammen met het S-predicaat uitgerust. Ten opzichte van 10 jaar geleden
zijn de S-rammen net zo groot, maar gemiddeld ruim een kg zwaarder. Ten opzichte van 2013 is
de gemiddelde schofthoogte en gewicht bij de rammen significant gestegen. Concluderend kan gesteld worden dat de S-rammen van 2016 over prima gemiddeldes en een uitstekende maat-gewicht
verhouding beschikken.

Puntenbeoordeling
Vanaf 2005 worden van de S-dieren de belangrijkste exterieurkenmerken vastgelegd op een lineaire puntenschaal. Die exterieurkenmerken zijn: de kop, bij de rammen de horens, het gebit, de
romp, het beenwerk, de klauwen, de staart en de vacht. De puntenschaal loopt van 92 naar 110,
waarbij 100 als het gemiddelde moet worden gezien. Waarden onder 100 punten moeten gezien
worden als matig of slecht terwijl boven 100 punten, goed, zeer goed of uitstekend betekent. Bij
de beoordeling van het algemeen voorkomen blijft het bekende lettersysteem gehandhaafd, dus A,
AB, B+ et cetera.
De lineaire beoordeling is een aanvulling op het lettersysteem voor algemeen voorkomen. Met de
lineaire puntenschaal wordt zichtbaar hoe een dier op de afzonderlijke exterieurkenmerken scoort,
welke kenmerken goed, zeer goed of uitstekend zijn of correctie behoeven. Via gerichte paringen
kunnen de zwakke punten gecompenseerd worden.
De gemiddelden van de lineair beoordeelde exterieurkenmerken bij de rammen en de ooien waren
de afgelopen jaren als volgt:
Kenmerk
2010 2011

2012

2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kop

108,0 106,5 107,2 109,2 108,6 108,2 108,7 106,8 106,8 107,0 107,8 107,6 107,5 108,2

Horens

105,9 104,8 106,5 107,5 107,1 106,4 107,6							

Gebit

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

Romp

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

Beenwerk 105,6 106,1 106,5 107,8 107,2 107,7 107,7 106,6 105,1 106,0 107,2 106,5 106,2 108,0
Klauwtjes 106,2 105,8 107,5 108,0 107,8 107,0 107,3 107,8 105,8 107,0 108,3 107,4 107,0 107,2
Staart

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

Vacht

107,4 107,2 107,7 109,0 108,6 108,5 108,7 107,5 107,3 107,8 109,0 108,1 108,1 108,4

Over de hele linie zijn met name de S-ooien 2016 hoger beoordeeld, een uitstekende ontwikkeling.
De rammen zijn gemiddeld ook hoger beoordeeld, waarbij de gemiddelde hoge score voor gebitten
opvalt. De vooruitgang in gebitten en horens mag uitstekend genoemd worden. Betere gebitten
staan ook aan de basis voor gezondere en wat vollere, zwaardere dieren, zoals de 2016 S-rammen
hebben laten zien.
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Aafke v. Maldericke
Romeo v. D’n Driehoek

Yazoo v.d. Klaverweide
Xirque v.d. Klaverweide

Xaxim v.d. Klaverweide
Fijco v. D’n Driehoek

Xhuma v.d. Klaverweide
Sklaerenn v.d.Watermolen
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Yuma vd Klaverweide
Esme 70 vd Bakkershoeve

HH Lampie
Yanna vd Klaverweide

Meerhoeve Edith 80
Yolanthe vd Klaverweide

Rexna Bernadette 23
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Noa v Haderks Hoeve

De voor S-registratie aangeboden dieren mogen gerust als de beste dieren gezien worden binnen
de Ouessantschapen-populatie van Nederland.
Een doorlopende selectie op de volgende exterieuronderdelen blijft echter noodzakelijk:
● hoogtemaat in combinatie met het gewicht;
● te licht, te magere dieren of dieren met doorlopende diarree;
● vruchtbaarheidsstoornissen of geboortemoeilijkheden;
● gebitsafwijkingen;
● onevenwichtige lichaamsverhoudingen;
● dieren met een te hoge schoft;
● dieren met matige klauwtjes of grof beenwerk.

Rexna Edda 41

Rexna Pierre 28

HH Lampie

Odilla v.d. Olliemeulen

11

Bloedvoering van de S rammen
In de onderstaande tabel is per jaar en per bloedlijn het aantal S-rammen weergegeven:
Bloedlijn
				

Jaar 										
<2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

6. Michel

41

2

8

2

1

6

1

2

2

2

67

10

4

7

4

3

4

4

2

2

-

40

5. Maigret

7

7

2

-

2

2

4

7

5

3

32

2. Charles

9

-

2

1

1

1

4

2

2

2

24

10. Joris		

11. Hannes v/d Saksenstate

2

1

5

1

3

1

2

-

5

2

22

8. Pierre		

3

1

-

1

2

-

1

2

2

2

14

3. Frederico

6

-

1

2

1

2

-

-

-

-

12

17. Arwin		

1

1

1

2

1

1

2

2

1

-

12

7. Peter		

8

-

-

-

-

1

-

-

-

-

9

1. Balthazar

5

-

-

-

-

-

1

-

-

-

6

14. Pierot		

3

1

-

1

-

-

-

-

-

-

5

19. Philipe

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

4

15. Champion de France

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

4. Gilles		
9. Wulfert v/d Tyeslemore

12

Tot

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2

12. Jacques de l’Auxois

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

27. Darius de Abbé

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

2

29. Faolan

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

28. St Rivoal de Carré

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

25. Mr Leduc

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

26. Tico		

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

24. Crozon

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

23. Arwin 2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

21. Kervezec Carré

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

22. Nostica

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

20. Relecq de Carré

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

16. Gwenny

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

18. Christian

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

13. Charly

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

				

107

13

28

15

16

21

22

18

19

12

271

In 2016 zijn beduidend minder rammen met een S beoordeeld. De 2016 S-rammen zijn gemiddeld
wel hoger beoordeeld, met iets meer maat en gewicht dan in andere jaren. Gelukkig kan er een
S-ram toegevoegd worden aan een vrij zeldzame lijn, de Darius de Abbé lijn. Hopelijk kunnen ook
de onlangs uit Duitsland geïmporteerde fokrammen voor bloedverversing zorgen. Het zal blijken.
Juli 2017
Jan Postma

Jannie 34 v.d. Olliemeulen

Jannie 35 v.d. Olliemeulen

Marit 2 v.h. Veldzicht

Rexna Mathilde 5

Marit 2 v.h. Veldzicht
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Schoffel 16, 1648 GG De Goorn
Telefoon 0229-54 41 00
Telefax 0229-54 40 30
E-mail veno@veno-degoorn.nl

KIJK OP ONZE WEBSITE: WWW.VENOSTAL.NL

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

stal aan de moespot

We hebben regelmatig mooie zwarte
Ouessantschapen te koop of te huur

VENO produceert een groot aantal speciale producten:
●
●
●
●

Opzetruifjes
●
Voerhekken
●
Lammerenvoerbak ●
Hooiruiven
●

Voerbanden
Behandelingssystemen
Overwenbok
Kantelaars

●
●
●
●

Doorloopbaden
Schuilhokken
Kraamhokken
Melkhekken

Wij leveren maatwerk!
Kijk op onze site voor:
Ingerichte stallen, VENO nieuws, Seizoensartikelen, Drinkbakken etc. etc.

www.venostal.nl
Engelse hooiruif 1,25 mtr

Voergoot verhoogd

Schuilhok voor schapen en
klein vee

Dierenverblijf voor klein vee

omslagbinnen
binnen2015:juni
2015:juni 2009
2009 17-02-15
17-02-15 11:49 Pagina 2
omslag

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

Ad Verbunt & Paulien Elgersma
Dijk 27, 6641 LA Beuningen
tel: 024 675 0199 e-mail: stal@demoespot.nl

“REXNA”

Zwarte en
en witte
witte Ouessant schapen
Zwarte
gecertificeerd zwoegervrij en
gecertificeerd
scrapie-resistent
scrapie-resistent

handelsondern.
handelsondern.MEIJER
MEIJER

van
vander
derPijlweg
Pijlweg17
17
7691
7691CK
CKBERGENTHEIM
BERGENTHEIM
(0523)
23
14
(0523) 23 1449
49
Fax
Fax(0523)
(0523)23
2314
1449
49

☎
☎

Alles
Alles voor
voor de
deschapenhouderij,
schapenhouderij,zoals:
zoals:
universele
universeleschapenhekken
schapenhekken/ /universele
universeleruif
ruif
(voor
(voor binnen
binnenen/of
en/ofbuiten)
buiten)
(geschikt
(geschiktvoor
vooralle
allesoorten
soortenbalen
balenen
enkuilvoerblokken)
kuilvoerblokken)
verrijdbare
verrijdbareruif
ruif(met
(metdubbele
dubbelemorsbak)
morsbak)/ /wandruiven
wandruiven

Rexna Charles
Charles C31 1610523-321
Rexna
J.H. SLAGHUIS,
SLAGHUIS,
J.H.
Slenkweg 2a,
2a, 6684
6684 DK Ressen
Slenkweg
tel. 0481-461386
0481-461386
tel.
mail: j.h.slaghuis@hetnet.nl
j.h.slaghuis@hetnet.nl
EE mail:
eve

2414

Aflamhekjes
Aflamhekjesmet
met“speciaal”
“speciaal”gaas:
gaas:onder
onderfijnmazig,
fijnmazig,
naar
naar boven
boventoe
toeoplopend.
oplopend.Effectief
Effectiefen
entoch
tochlicht
lichtinin
gewicht,
gewicht,ideaal
ideaalvoor
voorOuessantschapen!
Ouessantschapen!
Verder
Verder nog:
nog:emmerbeugels,
emmerbeugels,opzetruifjes,
opzetruifjes,optrekpooroptrekpoorten,
ten, sorteerpoorten,
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Bespreekdagen 2017
Ben je altijd al benieuwd geweest wat de keurmeesters van jouw schapen vinden?
Met behulp van beoordelingsformulieren worden de dieren besproken. Hiermee leer je nog meer
over dit leuke schapenras.
Elk jaar zijn er twee bespreekdagen.
Op zaterdag 2 september vindt de niet zwoegervrije bespreekdag plaats in Didam.
We beginnen om 10 uur.
Drie weken later op 23 september is de zwoegervrije bespreekdag in Angeren.
Wil je een keer komen kijken of ben je benieuwd wat de keurmeesters van je schaapjes vinden:
geef je dan nu op!
Dit kan door een mail te sturen naar franskegiesen@hotmail.com of te bellen met 06-30403051. Ik
zal jullie dan wegwijs maken in de regels die hiervoor gelden.
Als je naar Didam of Angeren wilt komen dan moet ik dit voor 15 juli weten. Dit in verband met de
eerste Q-koorts enting die 6 weken voor aanvang van de keuring plaats moet vinden.
Mocht je al zeker weten dat je naar Didam of Angeren komt met schapen, dan kun je het opgaveformulier invullen op de website onder het ‘kopje’ bespreekdagen/formulieren.
Op het opgaveformulier moet je de volgende gegevens invullen:
● Naam, adres, woonplaats,
● UBN en Fokletters,
● Oornummer
● Schofthoogte
● Gewicht
● Bedrijfsgroep
Het bestand sla daarna op en stuur je vervolgens retour voor 10 augustus.
Ik hoor graag van jullie en als je het allemaal nog een beetje spannend vindt: je bent ook van harte
welkom om eerst een keer te komen kijken en luisteren!
Tot in Didam of Angeren……………..
Frans Giesen.
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Een Ouessantenlam als filmster
Begin juni kregen we via de website de vraag
voorgelegd of we mee zouden willen werken
aan filmopnames, ergens in de Betuwe. Het
was in die periode erg warm - lang rijden met
lammeren was niet verstandig, dus een paar
adressen in de buurt zijn aan de filmmakers
doorgespeeld. Via via zijn ze uiteindelijk terecht gekomen bij René Brienen, altijd wel
te vinden voor een aardigheidje en hieronder
een verslag van al zijn belevenissen.

Lammetje Jessie
van Stal D’n Driehoek in de speelfilm
“Gek van Geluk”
Begin juni werd ik gebeld door Femma Sijtsma van Nijenhuis & Co of ik mee wilde werken
aan de nieuwe filmkomedie van Johan Nijenhuis. Ze zochten een klein wit lammetje voor
enkele opnames in de film “Gek van Geluk”.
Nadat ik de vrolijk klinkende Femma allerlei
vragen gesteld had over het reilen en zeilen
op zo’n filmset gaf ik aan er een nachtje over
te willen slapen. Ze zei dat ze begreep dat ik
hiermee overvallen werd en zou even alles op
de mail zetten in afwachting van mijn reactie.

Het gaat beginnen

De volgende dag heb ik haar gemaild dat ik
wel mee zou willen werken. We hebben wat
foto’s gemaakt van onze witte lammeren zodat
de regisseur van de film kon zien hoe groot
ze inmiddels waren - het was immers al begin
juni. Ik gaf ook aan dat het lammetje nog door
moeder gezoogd werd en dat ik dus beide
mee zou moeten nemen naar de filmset.
Nadat de regisseur de foto’s had bekeken
kregen wij de vraag of de wol wat korter kon
omdat het een jong lammetje moest lijken. De
keuze was gevallen op Jessie van D’n Driehoek het oudste maar kleinste ooilammetje
van dit jaar. Omdat lammeren het eerste jaar
nooit geschoren worden heeft mijn vrouw het
lammetje geheel met de schaar geknipt omdat
scheren te dicht op de huid zit.
Na wat vragen over grootte, gewicht en dergelijke kreeg ik van de wederom enthousiaste en
vrolijke Femma de bevestiging van de opnames op maandag 26 juni. Omdat ze verwachten dat ze niet alle opnames in één dag te kunnen doen werd ik gebeld om ook op vrijdag 23
juni aanwezig te zijn op de set.
Mijn jongste dochter die natuurlijk alle films
van Nijenhuis, zoals “Verliefd op Ibiza” en
“Toscaanse bruiloft” e.d. kent, vond het leuk
om mee te gaan en eens te kijken achter de
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De filmopname

schermen en natuurlijk de bekende acteurs
live te ontmoeten.

Op locatie

Vrijdagmorgen hebben we Jessie even een
heerlijke wasbeurt gegeven met lauwwarm
water, moeder Juliëtte ook in het veewagentje
en op avontuur richting het land van Maas en
Waal, waar de filmset gesitueerd was. Op de
set aangekomen werden wij aller hartelijkst
ontvangen door de locatiemanager van deze
filmlocatie. We hadden wat schapenhekjes
meegenomen en eerst maar eens de schaapjes op het groene gras gezet na een rit van bijna een uur. De organisatie was neergestreken
in een weiland pal aan de rivier en de filmset
was een prachtig wit, wat Frans aandoend
oud huisje op de dijk met zicht op de rivier. Er
stonden een aantal containers voor make-up,
grime en kleding van de acteurs en een grote
tent met een mobiele catering - het ontbreekt
ze aan niets daar! We mochten mee-eten met
cast en crew, wat natuurlijk het hoogtepunt
van de dag was voor mijn dochter.

Na een heerlijke maaltijd was het toch echt
tijd voor onze kleine Jessie om voor de eerste keer de filmset op te gaan. Voor de eerste
keer gescheiden van haar moeder leverde natuurlijk wel even wat geblaat op, maar op de
set, waar ze moeder niet meer kon horen, was
ze snel weer stil en zichtbaar onder de indruk
van wat er allemaal gebeurde.
Vooral Sander, één van de technici, een grote man met een gigantische baard, had een
enorm geruststellende invloed op Jessie. Een
mooi gezicht zo’n grote imposante man met
zo’n klein wit lammetje in z’n armen. Er werden van alle kanten foto’s en selfies gemaakt
van Josje, zoals het lammetje in de film heet.
Er werden kosten noch moeite gespaard om
het voor Josje zo aangenaam mogelijk te maken. Op een gegeven moment werd er zelfs
een tent geplaatst over het tijdelijk gecreëerde
weitje, omdat deze filmster toch over genoeg
schaduw moest kunnen beschikken.
En wat deed ze het goed tijdens de opnames!
Ze moest in allerlei scènes (waar ik nu natuurlijk niks over mag zeggen) bij diverse acteurs
in de armen en liet alles gelaten gebeuren. Ze
waren allemaal zo lief voor de kleine Josje en
ook regisseur Johan Nijenhuis en diens assistent waren zichtbaar tevreden over Josjes acteerprestaties. Niet gek toch voor een beestje
van amper 12 weken oud.

Eventjes rust voor de filmster

Na een lange, warme dag reden wij laat op
de avond weer huiswaarts, waar we begroet
werden door de hele kudde Ouessantschapen
van stal D’n Driehoek.
Na een weekend ravotten in de wei hebben
we Jessie maar weer even een douche gegeven en zijn opnieuw afgereisd naar het land
van Maas en Waal, alwaar ze weer als Josje
werd opgewacht. We hebben nog diverse scènes gedraaid tot laat in de avond.
Mijn dochter en ik waren erg onder de indruk
van wat er zo al achter de schermen gebeurt,
maar ook van de hoffelijkheid naar elkaar, de
sfeer en het snelle en accuraat handelen van
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de technici. Ook als figurant tel je gelijk mee
op de set.
Johan Nijenhuis kan trots zijn op zo’n team
mensen. Hij laat ze hard werken maar verwend ze ook met van alles en nog wat, en
zo werkt een geoliede machine. Mijn trots ligt
meer in het fokresultaat van 18 jaar fokken
en selecteren op temperament en aaibaarheid van een vriendelijk, raszuiver en klein
schaapje.
Gek van Geluk komt begin december in de
bioscoop.
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Ik ben erg benieuwd en natuurlijk vooral naar
de acteerprestaties van de kleine Josje. Maar
die kan het allemaal niks schelen: zij is Jessie
en loopt weer lekker in het malse groene gras
van stal D’n Driehoek in Sint Anthonis.
René Brienen

Persbericht
Hilversum, 20 juni 2017

Plien van Bennekom pakt hoofdrol in
nieuwe Nijenhuis-film Gek van Geluk
HILVERSUM – Nederlands meest succesvolle regisseur van het moment Johan Nijenhuis
komt met een nieuwe romantische comedy: Gek van Geluk. Plien van Bennekom tekent
voor de hoofdrol. Het is voor de actrice haar eerste hoofdrol in een film. Andere rollen zijn
o.a. voor Carly Wijs, Matteo van der Grijn, Henry van Loon, Waldemar Torenstra, Beppie
Melissen en Loes Haverkort. Vorige week zijn de opnames van start gegaan.
Johan Nijenhuis mag met recht Nederlands meest succesvolle regisseur genoemd worden. De
afgelopen 15 jaar tekende hij voor 11 gouden films, waarvan er maar liefst 5 ook de platina
status behaalden. Voor zijn nieuwe film Gek van Geluk zijn de voortekenen goed. De film gaat
draaien in meer dan 120 bioscopen in de periode waarin Soof 2 vorig jaar vele zalen uitverkocht
en belooft nu al dé kersthit van 2017 te worden. “Gek van Geluk is het vlaggenschip van de
Nederlandse film in 2017”, aldus Wilco Wolfers, Managing Director van Entertainment One
Benelux.
In Gek van Geluk kruipt Plien van Bennekom in de rol van single moeder Lena. Ze schrijft
liefdesliedjes, maar door een gebrek aan romantiek komt er weinig meer uit haar pen. Dan
verzint de zangeres en haar beste vriendin Valerie (Carly Wijs) een oplossing: ze huurt een
werkloze acteur in om Lena’s hoofd ter inspiratie op hol te brengen. Lena valt als een blok voor
de aantrekkelijke Hugo (Matteo van der Grijn) en het plan lijkt te slagen. Tot Lena's buik zo vol
vlinders zit dat een nieuwe hitsingle wel het laatste is waar ze aan denkt. In een wanhopige
poging om Lena alsnog aan het schrijven te krijgen, zet Valerie hun jarenlange vriendschap op
het spel en confronteert Lena met de harde realiteit.
Johan Nijenhuis: “Ik wilde al jaren graag opnieuw samenwerken met Plien. Onze eerste film
samen was Bennie Stout, waarin ze als burgemeestersvrouw haar zoontje Roderick
beschermde. Ik ben blij dat ik in Gek van Geluk Plien’s drie grote talenten kan combineren. Ze is
een fantastische komedie-actrice en ze weet ook de kleine dramatische momenten uniek vorm
te geven. Bovendien is ze zelf een maker. De voorstellingen die ze schrijft en maakt met Bianca
Krijgsman zijn unieke stukken theater. Die talenten op de filmset in één actrice verenigd te zien,
moet wel een bijzondere film opleveren.”
Gek van Geluk, naar een oorspronkelijk scenario van Jacqueline Epskamp, wordt geproduceerd
door Nijenhuis & Co in samenwerking met filmdistributeur Entertainment One Benelux. Nijenhuis
& Co maakt de film in co-productie met AVROTROS, gesteund door het Nederlands Filmfonds
en het COBO fonds. De feelgood film is vanaf 7 december te zien in de bioscoop.
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Agenda
27 augustus: BOV keuring op het Domein Puyenbroek te Wachtebeke bij Gent, aanvang 10.00 uur.
Zaterdag 2 september: Nationale bespreekdag in Didam, rammen en ooien niet-zwoegervrij.
Alle dieren moeten ingeënt zijn tegen de Q-koorts: de eerste enting zes weken voor de keuring en de
tweede enting drie weken ervoor. De herhalingsenting (dus als het dier vorig jaar ook al is geënt) is een
eenmalige enting die drie weken voor de keuring gegeven moet worden. De entingen moeten gemeld
worden bij Bureau Haverslag, of, indien men zelf aan- en afmeldt via sg-online, moet er een vlaggetje
geplaatst worden in de sg-administratie.
Het aanmeldingsformulier voor de keuring staat op de website, maar kan ook worden aangevraagd bij
Frans Giesen. Per dier een formulier geheel invullen (dus ook hoogte en gewicht) en voor 1 augustus
terugsturen naar Frans Giesen, bij voorkeur elektronisch (franskegiesen@hotmail.com).
Voor de deelname met een bedrijfsgroep staat er eveneens een aanmeldingsformulier op de site.
Per inzender maximaal 30 dieren.
Bij binnenkomst worden de dieren gecontroleerd door een dierenarts; deelnemers hebben dus geen
dierenartsenverklaring nodig.
Aangevoerde dieren moeten weer terug naar het bedrijf van herkomst – de 21 dagen regeling is nog
steeds van toepassing en ze mogen dus drie weken lang niet van eigenaar verwisselen.
Adres Didam: Manege ’t Hooge End, Hengelderweg 4, 8942 NC Didam, tel. 0316-228252
Via de A12, afslag 29 richting Didam, na ongeveer 2 kilometer op de rotonde de eerste afslag nemen en
na enkele meters volgt aan de rechterkant de inrit van de manege.
De aanvoer van de dieren is tussen 8.30 en 9.30 uur, om 8.30 uur wordt gelijk begonnen met het wegen
en meten van de S-dieren. Om 10.00 uur begint de bespreking van de individuele dieren tot de lunch
om 13.00 uur. Na de lunch worden de bedrijfsgroepen besproken, gevolgd door een uitgebreidere bespreking van enkele dieren.
9 en 10 september: Concours National de GEMO - Frankrijk, wordt gehouden in Châteaubriant.
Zaterdag 23 september: Zwoegervrije bespreekdag in Angeren, rammen en ooien.
Ook hiervoor geldt de entingsplicht tegen de Q-koorts, het melden van de enting, de 21-dagen regeling
en de controle door een dierenarts aan de poort.
De aanmeldingsformulieren voor de individuele dieren en voor de bedrijfsgroepen staan op de site. Per
dier of per bedrijfsgroep een formulier invullen en terugsturen voor 10 augustus.
Per inzender maximaal 30 dieren.
Adres Angeren: fam. G. Giesen, Lodderhoeksestraat 26, 6687 LS Angeren, tel. 0481-421365.
Angeren ligt tussen Nijmegen en Arnhem. De A15 tot het eind volgen richting Bemmel en vervolgens
Huissen aanhouden. Door Angeren heen rijden en na enkele kilometers ligt aan de rechterhand “De
Meerhoeve” van de familie Giesen.
De aanvoer van de dieren is tussen 9.00 en 10.00 uur. De S-dieren worden meteen bij aankomst gewogen en gemeten, waarna het bespreken van de dieren kan beginnen. Dit zal tot ongeveer 12.00 uur
duren, waarna we afsluiten met een broodje en koffie.
30 september - 2 oktober Nordhessen - Duitsland, bespreekdag van de IGOU.
Leden, die mee zouden willen gaan naar een buitenlandse bespreekdag kunnen zich melden bij
Aalt ten Hoeve.
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Verslag van de algemene ledenvergadering op
24 april 2017 te Oploo.
Aanwezig: R.Brienen (Sint Anthonis),
H. Kraassenberg (Vethuizen),
W. Kraassenberg (Vethuizen), P. Meijer (Didam), S. Meijer (Silvolde), E. Meier (Nieuweroord), Gerhard Paul (Laar), P. Koch
(Doesburg), J. Kaper (Beusichem),
A. Verbunt (Beuningen) J. Derkx (Groesbeek), M. Derkx (Utrecht), F. van Rooden
(Laren Gld), C. Schreuders (Veen),
H. Wijnstekers (Veen), D. Prenger (Wanssum), H. Slaghuis (Ressen), W. Gooren (Oploo), J. Brandts (Didam), T. Kuepers (Hunhem), W. Haverslag (Olst), A. Duchateau
(Wanssum).

H. de Kluiver, H. v.Loon-Zoetemeer,
H. Boersma, R. Hooijsma, J. Stolwijk,
J. Molema, J. Postma en Fam. Maat.

1. Opening:

De voorzitter heet iedereen welkom in het
gezellige Koffiehuus “Ons Moe” te Oploo.
Het bestuur nam deze beslissing op initiatief van onze leden René Brienen en Willy
Gooren, die tijdens de vorige algemene ledenvergadering in Ankeveen spontaan aanboden om de organisatie in 2017 op zich te
nemen: succes verzekerd!

Aanwezig het volledige bestuur:
B. Elzerman, A. ten Hoeve, R. Koch,
A. Vrolijk, F. Giesen, P. Letmaath.

Tijdens deze vergadering bieden Sander
Meijer en Henk Kraassenberg aan om de
algemene ledenvergadering 2018 in de Achterhoek te organiseren. Hulde.

Afwezig met kennisgeving: B. Pape,

2. Ingekomen stukken: geen
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3. Verslag van de algemene
ledenvergadering d.d. 18 april 2016
te Ankeveen:

Het verslag is gepubliceerd in het “Bulletin” (juli 2016). Geen op- of aanmerkingen,
waarmee het verslag wordt goedgekeurd.

4. Medelingen van het bestuur:
a. Na het insturen van alle benodigde informatie in het kader van de stamboekerkenning bij schapenrassen op 1 juni 2016
naar de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland, kregen wij op 30-8-2016 de
schriftelijke bevestiging dat de jaarrapportage fokkerijorganisaties 2015 in orde
was. Als één van vele hobbyverenigingen
van schapen kregen wij de volledige erkenning.
Wij zijn trots op de verworven en onderhouden status van deze stamboekerkenning.
b. Het inschrijven voor de nationale keuringen in Didam (niet-zwoegervrij) en in
Angeren (zwoegervrij) verloopt via ons
bestuurslid Frans Giesen, met een sterke
voorkeur om de te keuren dieren digitaal
aan te melden. De formulieren zijn tijdig te
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lezen op onze website, maar ook op papier te verkrijgen via alle bestuursleden
(adressen in het Bulletin).
Frans zal een toelichting op het werken
met het Excelbestand: “inschrijfformulier
voor maximaal 10 schapen” toelichten in
het komende Bulletin d’ Ouessant.
Het bestuur zorgt voor twee evenementen-UBN-nummers (een UBN voor de
keuring in Didam en een ander UBN voor
Angeren). Tevens zal er bij beide keuringen een dierenarts “bij de poort” voor de
gezondheidsverklaringen zijn; dit beperkt
de kosten voor de deelnemende leden.
In samenwerking met de Fokadviescommissie (de keurmeesters) zorgen wij voor
een goed inhoudelijk en organisatorisch
verloop van de beide keuringen.
Opnieuw de overheidsverplichting van de
21 dagen regeling: schapen die aangevoerd worden moeten minimaal 21 dagen
terug naar de inzender. Er kunnen geen
schapen van eigenaar gewisseld worden
vanuit een keuring.
- op 2 september 2017 Nationale keuring
niet-zwoegervrije schapen in Didam
- op 23 september 2017 Nationale keuring
zwoegervrije schapen in Angeren

c. Op grond van de enquête in 2014 onder
onze leden proberen wij de contacten met
de buitenlandse Ouessantverenigingen te
stimuleren.
Wij nodigen ook dit jaar onze leden uit om
samen naar diverse nationale keuringen
te reizen (zie agenda op onze website
www.ouessant.nl)
Contactpersoon: Aalt ten Hoeve (internationale betrekkingen). Wanneer leden mee
willen naar Belgische, Duitse en/of Franse
keuringen kunnen zij zich melden bij Aalt.
Het bestuur heeft een brief gestuurd naar
alle Ouessantverenigingen in Europa.
(de website adressen van Frankrijk, Duitsland, België, Denemarken, Groot-Brittannië, Tsjechië en Zwitserland staan op
onze website).
Wij als Nederlands bestuur hebben in toenemende mate behoefte aan uitwisseling
van kennis, ervaringen en ideeën op het
gebied van fokken van Ouessantschapen.
Wij als nationale besturen hebben elkaar
hard nodig om goed georganiseerde en
actieve verenigingen te zijn.
We bieden een gratis lidmaatschap, gratis
toezending van ons kwartaaltijdschrift, uitwisseling van agenda’s, voorstellen, rele-

vante beslissingen en publicaties via ons
secretariaat.
Kortom: we denken in mogelijkheden en
kansen en niet in beperkingen en problemen.
Tot op dit moment kregen we een enthousiaste en positieve reactie van Zwitserland. Van de overige landen nog geen
officiële reactie.
Aalt ten Hoeve onderhoudt de internationale contacten en maakt gewag van
mogelijk andere benaderingen in Duitsland (“Original Ouessant” bij enkele bestuursleden) en Frankrijk (een traditioneel
Ouessant en een hedendaags Ouessant,
beiden verenigd in één organisatie) .
d. Peter Lethmaat heeft zich verdiept in de
regelgeving rond het transport van hobbydieren. Een boeiende maar lastige
materie. Het lijkt hem verstandig om het
probleem breder te maken via de overlegstructuur van het KSG.
Zodra het beeld rond het transport van
onze dieren compleet is wil hij dit graag
delen met alle leden via “Het Bulletin”.
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5. Bestuursverkiezing:

Na vijf jaar is de bestuurstermijn van de penningmeester en voorzitter a.i. Bert Elzerman
verlopen. Met algemene stemmen wordt zijn
bestuurstermijn opnieuw verlengd. Hij beklemtoont nogmaals dat zijn positie het penningmeesterschap is en dat hij hoopt dat op
korte termijn een nieuwe voorzitter kan worden benoemd.

6. Jaarverslag FOS 2016

(gepubliceerd in Het Bulletin: maart 2017):
De voorzitter geeft een korte toelichting bij
het jaarverslag. Hij memoreert de “nieuwe”
aanpak bij de Nationale Keuring in Didam:
het keuren in twee ringen. De kwaliteit van
het beoordelen leed er niet onder en die dubbele aanpak betekende tijdwinst en ontspanning voor alle betrokkenen.
De vergadering spreekt haar waardering uit
voor het jaarverslag en heeft geen opmerkingen.

7. Winst- en Verliesrekening F.O.S.
2016 en de begroting 2017:

De Winst- en Verliesrekening F.O.S. 2016
wordt tijdens de vergadering onder alle aanwezigen verspreid, daarnaast wordt de Begroting 2017 uitgedeeld. Beide stukken wor24

den bovendien gepubliceerd in het “Bulletin
d’Ouessant” (juli 2017).
De voorzitter licht de uitgaven en ontvangsten beknopt toe. De belangrijkste inkomstenbron, de contributie, staat de laatste
jaren onder druk door een dalend aantal leden (31-12-2005: 566 leden, 1-1-2017: 465
leden) en een dalend aantal advertenties.
De belangrijkste uitgave vormt ons zeer gewaardeerde tijdschrift: Bulletin d’Ouessant.
(stijgende papier- en portokosten)
Geen verdere op- of aanmerkingen van de
aanwezigen.
Kleine kanttekening bij de domeinkosten van
onze website (niet opgenomen?).
Nadat de begroting en de winst- en verliesrekening zijn goedgekeurd leest de voorzitter
de positieve verklaring van Wim Haverslag
over het gevoerde financiële beleid voor.

8. ”Onze vereniging in de nabije
toekomst”:

Drie thema’s:
1. Volgend jaar stopt Reinie met “Het Bulletin”. En dan?
2. De opzet van onze bespreekdagen is al

jaren identiek. Hoe kunnen we de bespreekdagen qua inhoud, vorm, tijdstip,
plaats, e.d. aantrekkelijker maken voor
meer leden?
3. Veel verenigingen kennen een sterke vergrijzing. Op welke wijze kunnen wij meer
leden en met name jongeren aanspreken?
Werkwijze: de drie door het bestuur voorgestelde thema’s worden kort ingeleid. De aanwezigen worden willekeurig verdeeld in vijf
discussiegroepen met een bestuurslid.
Opdracht: 10 minuten discussie per thema.
Elk groepje noteert een of meer tips op postits, die per onderwerp op de flap geplakt worden.
Gezamenlijke discussie: de haalbaarheid
van een aantal tips. De lijst kan een uitgangspunt voor beleid zijn voor het bestuur.
Een eerste inventarisatie van de genoteerde
ideeën:
1. Toekomst van Het Bulletin
- Website uitbouwen: meer info erop /
nieuws / filmpjes
- Bulletin inmiddels achterhaald + te duur =
moet digitaal
- Meer mailen / mogelijk 1 x per jaar Bulletin
(februari)

- Nieuwe generatie wil wel meedenken:
Meike, Jenny, Frans
- Minimaal 2 x per jaar, meer waarde dan
de website
- Bulletin als naslagwerk
- Doelgroep bepalen, daarna middel…...
- Faceboek voor jongeren……
- Website bij de tijd houden, op den duur 2
Bulletins
- Bulletin is tastbaar, voor op de keukentafel, promotie voor a.s. leden (bv, Fair Aalten)
- Bulletin is niet een persoon, maar redactie/commissie met diverse disciplines
- Wat willen de jongeren?
- Snelle informatie via een nieuwsbrief
- Functie als binding met de leden / basisinformatie op de site
- Meer mensen = commissie / artikelen
schrijven / PR
- Forum
- Redactie uitbreiden
2. Bespreekdagen nieuwe stijl
- Speciale rubriek op de bespreekdagen:
nieuwe leden
- Kinderrubriek: kinderen zien te betrekken
bij de keuring
- Meet en Greet met de keurmeesters
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Informatie over de aanpak van de keuring
Opvang nieuwe leden
Herkenbaarheid van de bestuursleden
Ervaren lid neemt contact op en stimuleert
de keuring, een keer langs gaan en kennis overdragen (“maatjes leden”)
Nieuwe leden worden begeleid bij de
voorbereidingen
Nieuwe leden: mogelijk voorselectie thuis
van de te keuren dieren
Nieuwe leden helpen met registratie en
formulieren = drempel verlagen
Drempelvrees wegnemen; starters begeleiden “inspecteur”
Wet- en regelgeving als belemmering
voor leden
Thuiskeuren afschaffen (is ontstaan na
MKZ + helpen starters….)
Opzet van nu is prima
Nog meer vooraf mailen (voorbeeld: tijdig
enten van de dieren)
Bepaald thema kiezen / uitleggen, thema
oefendag doortrekken naar bespreekdag
(BV. beenwerk)
Bepaalde dieren vergelijken
Gezellige locatie is erg belangrijk / sfeer
rondom de keuring vergroten / activiteiten om de leden langer vast te houden
(BBQ?)

- Vooraf berichten sturen: wat te doen om
naar een keuring te kunnen komen
- Workshops (bekappen, scheren ….)
- Lokaal netwerken = bezoekers
Afsluiting: een korte evaluatie en de toezegging van het bestuur om de zeer positieve
bijdragen van de aanwezige leden verder uit
te werken.

9. Mededelingen van de FAC

door (ziekte van voorzitter Jan Postma) Aalt
ten Hoeve:
- De Fok Advies Commissie (de keurmeesters) heeft haar jaarlijkse oefendag op 25
maart 2017 bij Sander Meijer en Jenny
Venhorst in Silvolde gehouden.
Door het houden van een gezamenlijke
oefendag met een thuiskeuring en een extra vergadermoment van de keurmeesters
blijft de kwaliteit en uniformiteit gewaarborgd.
- Jenny Venhorst en Sander Meijer starten
hun tweede jaar als aspirant-keurmeester.
Ton Kuepers start als aspirant-keurmeester. Wij zoeken nog een (vrouwelijke) aspirant-keurmeester.
- Jan Postma maakte namens de FAC een
wensenlijstje: centraal zullen analyse

werkzaamheden staan. Er is veel in Excel
vastgelegd en het is voor inzicht en voor
adviezen van belang er ook het nodige
uit te halen. De eerste twee PopReporten
(2011 en 2014) leverden al veel informatie. Er zou echter ook jaarlijks budget
moeten zijn voor verdere analyses van dit
Excel bestand. (PopReport 3: 2017)
- De ontwikkelingen in het buitenland worden met interesse gevolgd. In Frankrijk
is de bruine kleur nu geaccepteerd. Een
officiële bevestiging hebben we tot nu toe
niet ontvangen.
- Na 2017 kunnen we niet meer gebruik
maken van de manege in Didam (verkoop). Het bestuur en de FAC zoeken
naar alternatieven.

10. Mededelingen PR, website en
Bulletin d’Ouessant

Bureau Haverslag beschikt over 375 emailadressen van de 465 leden.
Na diverse verzoeken in het Bulletin nu opnieuw het verzoek om een uitbreiding van
het huidige bestand van emailadressen van
onze leden om de communicatie efficiënter,
sneller en goedkoper te kunnen laten verlopen. Dit mede met het oog op het vervallen
van het Bulletin. Reinie Koch heeft enkele

malen een groepsmail aan alle leden verstuurd (de herinnering aan deze algemene
ledenvergadering, een herinnering aan de
deklijst en aan de geboorteberichten). Mogelijk kan het bestand email-adressen nog wat
uitgebreid worden, met medewerking van de
betrokken leden.
Vermeld uw emailadres bij het insturen van
geboorteberichten 2017 of andere formulieren.

11. Rondvraag

-Paul Meijer en Reinie Koch gaan stoppen
met “Het Bulletin”; 20 jaar waren zij de grote
kartrekkers van ons zeer gewaardeerde tijdschrift. Zij willen hun kennis en ervaringen
graag overdragen aan een nog te benoemen
commissie.
Grote dank voor het vele deskundige werk
dat zij zo lang voor ons verzet hebben.
-Reinie merkt op dat zowel Ad Verbunt als
Frans Giessen haar werk al enigszins verlichtten. Op dit moment is zij in overleg met
Jenny Venhorst om te zoeken naar nieuwe
wegen. Vandaag werden zij ondersteund
door de brainstormsessie van onze leden.
Mogelijk leidt dit tot nieuwe kansen voor ons
tijdschrift.
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12. Sluiting

De voorzitter sluit om 12.15 uur de vergadering en nodigt iedereen uit voor de lunch in
het gezellige Koffiehuus “Ons Moe”. Complimenten voor de totale ontvangst.
Middagprogramma:
Om 13.00 uur gaan we onder leiding van
een deskundige gids Oploo verkennen. In
een uur bewandelt hij op een enthousiaste
en boeiende wijze een deel van de geschiedenis van Oploo en de huidige herinrichting
van het platteland.
Om 14.00 uur gaat vervolgens een grote
groep van onze leden voor een bedrijfsbezoek naar de witte kudde van Willy Gooren
en daarna naar de kudde van René Brienen.
Hun deskundige en enthousiaste toelichting
inspireerden de vele aanwezigen.
Namens alle deelnemers: René en Willy bedankt voor jullie aanbod om ons in het prachtige Oploo gastvrij te ontvangen. Een sterk
inhoudelijk programma: een leuke rondleiding en fraaie doorkijkjes bij de prachtige
witte stal van Willy en de indrukwekkende
veelkleurige stal van René.
Albert Vrolijk, Secretaris.
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Van de bestuurstafel
De bestuursmededelingen kunt U lezen in
het verslag van de ledenvergadering, waar
alle lopende zaken aan de orde gekomen
zijn.

I&R

De lammeren zijn weer geboren en dan
wacht ons dus het klusje van het inbrengen
van de identificatiemiddelen. Hoe was het
ook al weer???
Voor een ieder die niet meer of nog niet
precies weet hoe het ook alweer toegaat
met het inbrengen van de oornummers (en
eventueel de maagbolus) herhalen we alle
instructies, regels en voorschriften.
Alle schapen moeten voorzien worden van
twee identificatiemiddelen: een oornummer
en een elektronisch identificatiemiddel, wat
kan bestaan uit een 2e oornummer met chip
of een maagbolus. Er zijn inmiddels meerdere combinaties op de markt voor uiteenlopende prijzen en in principe maakt het niet
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uit welke soort U gebruikt als er maar een
oornummer en een elektronische identificatie ingebracht worden.
De F.O.S. had voorheen het aluminium PAT
oornummer en de mini-maagbolus. Inmiddels zijn we overgegaan op de lichtgroene
Dalton oornummertjes, één met en één zonder chip. Zowel de nummertjes als de bijbehorende tang zijn te bestellen via Bureau
Haverslag

Oornummer + maagbolus:

Zolang U nog een oude voorraad heeft kunt
U deze blijven gebruiken.
De kleur van het oornummer (grijs / aluminium) verwijst naar het hebben van een maagbolus.
Het eerste identificatiemiddel, wat dus overwegend het oornummer zal zijn, moet in principe ingebracht worden binnen een maand
na de geboorte. Het nummertje wordt met
een tang in het linkeroor ingebracht, net
over de oornerf heen en dicht tegen de kop.

Goed dichtknijpen en de puntjes nog even
goed plat drukken.
Maagbolus:
Deze moeten ingebracht worden als het dier
een gewicht bereikt heeft van vier kilo of bij
een leeftijd van maximaal 6 maanden. Op de
bolus moet hetzelfde nummer staan als op
het oornummer.
De bolus in de sla- of olijfolie dopen, wat
ze gladder en smakelijker maakt. De kaken
van het schaap uiteen duwen, met de hand
de punt van de bolus zo diep mogelijk in de
keelholte brengen, hand eruit en de bek nog
even dicht houden tot er een slikbeweging
gemaakt is.

Lichtgroene nummertjes van Dalton:

Het eerste nummertje (zonder elektronische
chip) moet binnen een maand na geboorte in
het linkeroor ingebracht worden met behulp
van de bijbehorende tang. Plastic vervormt
gemakkelijk bij warm weer (eventueel even
in de diepvries of koelkast leggen) en dan
extra opletten of de pin goed in het tegenoverliggende gat van het nummertje komt.
Het tweede nummertje met chip moet bin-

nen een half jaar na de geboorte in het rechteroor ingebracht worden.

De nummering:

Er staan heel veel nummers op de twee oornummertjes of op de bolus + het bijbehorende oornummer: eerst NL, met een aantal cijfers en dan het werknummer. Hiervan
zijn de laatste vier cijfers het meest relevant
aangezien die het bewuste schaap betreffen. Aan deze laatste cijfers kan het schaap
herkend worden.

Tijdslimieten:

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

STRAAT

PC

PLAATS

TELEFOON

MAB

M.R. van Dijk,

Gein Noord 42,

1391HA

Abcoude.

06 54794502

SLE

A. Stuivenberg,

Veendijk 2,

7364CC

Lieren.		

055 5063305

KAG

R. Klooster,

Dorpsstraat 30,

6986AM

Angerlo.

0313 785183

DGN

P. Dobbe,

Horstweg 1,

7274GE

Geesteren (Gld). 06 50213520

HKB

J.H. Hoegen,

Broekstraat 17,

7382AB

Klarenbeek.

06 38729171

LWB

J. van Laar-Robbertsen,

Spoorlaan 5,

3931GB

Woudenberg.

06 29470917

SNG

M.D. Stubbs,

Siepelveenwijk z.z. 19,

7831TA

Nieuw Weerdinge. 06 18454328

WWI

O.L. Weghorst,

Vriezenveenseweg 52A,

7641PE

Wierden.

06 53167115

LEV

C. van Leeuwen,

Scheivoor 12,

6744WD

Ederveen.

06 10906594

TDF

R. Teune,

Kringsloot-Oost 8,

7722WR

Dalfsen.

06 14760947

HVA

A. Hendriks,

Pastoorsweg 67,

8171PC

Vaassen.

06 10752311

VRO

N.R. Verreijt,

Nieuwendijk 20,

5241BB

Rosmalen.

06 45788235

SZL

S. van der Sluis,

Bosweg 15,

8017BR

Zwolle.

06 55396700

Einde lidmaatschap
FOKL. NAAM

HO
RTD
MNR
DDP
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W.M.J.M. Hoezen,
G.J.A. Reintjes,
K. Metselaar-Vlonk,
F. Deuten,

PC

5394LC
7227DL
9311VE
7753TN

PLAATS

Oijen.
Toldijk.
Nieuw-Roden.
Dalerpeel.

Winst en Verliesrekening F.O.S. 2016
Winst en Verliesrekening

F.O.S.

2016

Uitgaven
Contributie
Rente
Advertenties en Petietjes

€

Afschrijvingen
Secretariaat
Vergaderkosten
Ledenadministratie
Stamboekadministratie
Bulletin
Kuddeboek
Handboek
Beoordelingsdagen
Scrapie onderzoek
Website
Rammenboek
Promotiekosten & Ledenwerving
Verzekeringen
Bank- en Boekhoudkosten
Bijdrage K.S.G.
Onkosten erkenning R.V.O.
Diverse kosten
Afname Reserve

-

Ontvangsten
€
-

14.432,40
25,28
--,--

610,---,-1.042,42
1.580,80
731,96
6.211,67
--,---,-2.686,53
70,65
19,66
--,-222,-427,68
690,58
358,20
210,30
125,27
-530,04

€ 14.457,68 €
14.457,68
============ =============
BALANS per 31 december 2016
Balans
per 31 december 2016
Activa
Geluidsinstallatie
€
Weegschaal
Billboards
Materiaal Beoord.dagen
Foto apparatuur
Reader en Bolus Applicator
Aanpassen Software 2010
Website bouwen
Debiteuren
Te vorderen rente
Bank rekening-courant
Spaarrekening
Kasgeld
Voorraad promotiemateriaal
Verrekening inz.Bulletin
Crediteuren
Reservering kuddeboek
Reservering Juridische Bijstand ed.
Eigen vermogen

0,50
0,50
0,50
0,50
5,-0,50
--,-630,-374,35
25,-3.429,24
7.465,25
604,55
2.650,---,--

Passiva

€
-

335,40
1.739,37
00,00
00,00
13.111,12

€ 15.185,89 €
15.185,89
============ =============
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Laatste schapenberichten
“Schaap is niet dom”

Schapen hebben onterecht het imago dat ze
dom zijn. Omdat het kuddedieren zijn, lijkt
het alsof ze individueel weinig voorstellen.
Maar dat klopt niet, zo laat bioloog Patrick
van Veen weten. RTL Nieuws interviewde
hem daarover. Van Veen zegt dat schapen
juist heel slimme beesten zijn.
Zo blijken schapen in staat om twee jaar
lang vijftig gezichten te onthouden, kunnen
ze emoties herkennen en zijn ze in staat om
in een doolhof de uitweg te vinden.
Juist door hun kuddegedrag zijn schapen
ook slim. In zo’n kudde is een uitgekiende
onderlinge communicatie. Als aan de rand
van de kudde gevaar dreigt, weten binnen
enkele tellen alle schapen van die kudde dat.
Voor intelligentieonderzoeken worden vaak
geen kuddedieren gebruikt omdat ze zich
niet zo eenvoudig individueel laten sturen.
(Het Schaap, mei 2017)

Fors minder schapenbedrijven

Het aantal bedrijven met schapen is volgens
het Centraal Bureau voor de Statistiek in
2016 fors gedaald. Het nam af van 11.380
naar 8.530, een daling van 25 procent. Zo’n
sterke afname van het aantal schapenbedrijven heeft zich de laatste 17 jaar niet voorgedaan.
Het CBS registreert niet alle schapenhouderijen maar alleen bedrijven van de jaarlijkse
landbouwtelling. Hobbyhouders vallen daar
niet onder. Desondanks is de tendens duidelijk: de professionele schapenhouderij in ons
land kent een scherpe daling van het aantal
bedrijven. Op die bedrijven daalde het aantal schapen met 17 procent naar 784.000.
Per bedrijf werden er vorig jaar dus meer
schapen gehouden dan het jaar ervoor. (Het
Schaap, mei 2017)
Keuring bij export eenvoudiger
De keuring van exportschapen wordt vanaf
1 juni eenvoudiger. Vanaf die datum hoeven
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de dieren niet meer “op de klep” te worden
gekeurd, maar mag er ook een zogeheten
stalkeuring plaatsvinden.
NVWA-dierenartsen moeten die dan binnen
24 uur voorafgaand aan de export uitvoeren.
Stalkeuringen waren tot nu toe alleen toegestaan voor pluimvee en paarden. Andere
diersoorten zijn daar nu aan toegevoegd, op
voorwaarde dat deze dieren individueel zijn
gemerkt en dat de merken met een reader
zijn uit te lezen. Dat is bij schapen al zo. De
NVWA kan met deze versoepeling keuringen
beter plannen. De organisatie heeft afspraken gemaakt met Vee&Logistiek Nederland
en zal de vernieuwing regelmatig evalueren.
(Hert Schaap, mei 2017)

Voer- en drinkbakken regelmatig
verplaatsen

Laat voer- en drinkbakken in de wei niet de
hele tijd op dezelfde plaats staan. Elke dag
lopen de schapen ernaartoe. Ze vertrappen
het gras eromheen, op die plekken komt er
veel mest en urine en vaak is het er nat. Ideale omstandigheden voor bijvoorbeeld de
rotkreupelbacterie.
Door de bakken regelmatig te verzetten
voorkomt U ziekteproblemen. Het scheelt
al heel wat als de bakken op een verharde
ondergrond staan, maar dat is vaak niet mogelijk.
Overigens, als U mineralenemmers in de wei
zet, verplaats die dan ook regelmatig (Het
Schaap, mei 2017)

Veel voedingsstoornissen aan het eind
van de dracht

Veel schapen hebben afgelopen maanden
last gehad van melkziekte en slepende
melkziekte. Dat meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren. De aandoeningen zijn
het gevolg van voedingsstoornissen.
Bij melkziekte lijden de schapen aan calciumgebrek. Slepende melkziekte ontstaat als
een hoogdrachtige ooi te weinig energie uit

de voeding kan halen.
Beide ziektes lijken te maken te hebben met
de zachter wordende winters. Die zorgen ervoor dat schapen lang buiten kunnen grazen
en niets krijgen bijgevoerd. Dit eenvoudige
winterrantsoen kan tekortschieten in de calciumvoorziening. De behoefte aan calcium
groeit naarmate een ooi langer drachtig is.
Door plotselinge stress wordt het calciumgebrek acuut. De stress ontstaat bij transport van de schapen, omweiden, plotselinge
rantsoenwijzigingen, etc. Melkziekte heet
daarom ook wel ophaalziekte. Deze schapen zijn goed te behandelen door ze calcium te geven.
Slepende melkziekte heet ook wel drachtigheidsvergiftiging. Deze aandoening ontstaat
als een hoogdrachtige ooi te weinig energie
uit het voer kan opnemen. Ook hier lijkt de
goede winterwei een rol te spelen: de ooien
doen het goed op het wintergras maar hebben aan het einde van de dracht te weinig
ruimte in de buikholte om veel ruwvoer te
verteren. De stofwisseling ontspoort en de
ooi vergiftigt zichzelf. Slepende melkziekte
is meestal fataal voor de ooien. (Het Schaap,
maart 2017)

Fleslammeren verwennen

Fleslammeren hebben het moeilijker dan
lammeren die bij de moeder lopen. Voldoende biest geeft een goede start. De huisvesting moet tochtvrij, schoon en niet vochtig
zijn. Plaats niet te veel lammeren in een hok
en zet leeftijdsgenoten bij elkaar.
Bij de melkpoederverstrekking is van belang dat de melk helder in oplossing is en
er hygiënisch wordt gewerkt. Gebruik niet
te warm water, ook niet bij het aanmaken,
want de vetbolletjes slaan hierdoor kapot.
Dit vergroot de kans op diarree. Verstrek de
melk altijd op dezelfde temperatuur: of altijd warm of altijd koud. (Hert Schaap, maart
2017)

Dag van het Schaap

De volgende Dag van het Schaap is op zaterdag 9 juni 2018 op het KNHS-terrein in
Ermelo.

Droogte drukt leverbot weg

Na de waarschuwing in maart dat leverbot
veel problemen gaf, blijkt het gevaar door
deze parasiet nu zo goed als geweken. De
kans op een nieuwe voorjaarsbesmetting is
nihil. Dit komt door enkele droge periodes in
de afgelopen maanden.
In de herfst zorgde droogte ervoor dat het
aantal leverbotslakjes op grasland sterk afnam. De leverbotparasiet heeft die slak nodig in zijn levenscyclus. Hoe minder slakken,
hoe minder kans op leverbot.
In november en januari was het ook nog
eens erg koud. Daardoor is de ontwikkeling
van leverbot in die slakken stilgevallen. Ook
dat drukt de kans op besmetting in schapen.
In februari was het nat en werden er op
grasland steeds meer jonge leverbotslakjes
gevonden. De droogte in de maand maart
deed die uitbreiding weer teniet. In april zijn
er geen besmette slakken meer gevonden.
Leverbot speelt de laatste jaren steeds meer
op. Het lijkt erop dat de parasiet steeds beter gedijt door klimaatveranderingen: meer
vocht en hogere temperaturen. Het aantal
besmettingen neemt ook toe doordat bestrijdingsmiddelen steeds minder goed werken tegen de leverbot.
De Werkgroep Leverbotprognose brengt
enkele keren per jaar adviezen uit. De werkgroep baseert die adviezen vooral op tellingen van slakken in weilanden en onderzoek
naar de besmettingen in die slakken. (Het
Schaap, mei 2017)

Faculteit Diergeneeskunde ontdekt
schapenhouderij waar geen enkel
wormmiddel meer werkt.

Onderzoekers van de Faculteit Diergeneeskunde hebben vorig jaar bij praktijkonderzoek ontdekt dat op een schapenbedrijf
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wormmiddelen uit alle vier de hoofdgroepen
niet goed meer werken. Dat is voor het eerst.
Uit het onderzoek kwam ook een eerste geval van resistentie naar levamisole naar voren. Dit “oude” wormmiddel is de afgelopen
twintig jaar amper meer gebruikt waardoor
de werking in stand bleef. Doordat de resistentie tegen andere wormmiddelen toeneemt, zetten steeds meer schapenhouders
toch weer levamisole in en blijkbaar bouwen
maag-darmwormen daartegen ook direct
weerstand op.
Op 33 bedrijven verspreid over Nederland
heeft de faculteit middelen uit de vier hoofdgroepen van werkzame stoffen getest: oxfendazole (Bovex), moxidectine (Cydextin),
monepantel (Zolvix) en ivermectine (Oramec). Daarnaast werden het combinatiepreparaat Endex (triclabendazol en levamisole)
en Flukiver (closantel) getest. Die werken tegen zowel maag-darmwormen als leverbot.
De werking van de middelen werd op elk
bedrijf vergeleken met een controlegroep
die niet werd ontwormd. De bedrijven hadden allemaal een omvang van minimaal 21
volwassen ooien. Alle bedrijven hadden in
meer of mindere mate last van Heamonchus
contortus en de helft van Teladorsagia circumcinta.
De resultaten van deze proef bevestigen dat
de resistentie tegen wormmiddelen ernstig
is. Op 80% van de onderzochte bedrijven
werken middelen uit de groepen van benzimidazolen en invermectines amper meer.
Resistentie tegen het populaire moxidectine
is op 53% van de bedrijven vastgesteld. Op
8% van de bedrijven blijkt het relatief nieuwe
middel monepantel ook al niet goed meer te
werken. Alleen tegen levamisole is dus nog
amper resistentie vastgesteld. Op één van
de bedrijven werkt geen van de middelen
nog voldoende.
Deze ernstige vorm van zogeheten multiresistentie kwam nog niet eerder in ons land
voor. Parasitoloog dr. ir. Harm Ploeger van
de Faculteit Diergeneeskunde denkt dat
waarschijnlijk meer schapenbedrijven in ons
land ermee kampen. Voor die bedrijven rest
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niets anders dan het beheersen van worminfecties door verweiden, fokken op minder
gevoeligheid voor worminfecties, schapen
weiden op kruidenmengsels, en dergelijke.
Voor parasitoloog Ploeger zijn de uitkomsten
van dit onderzoek reden om het preventieve
gebruik van wormmiddelen een doodlopende weg te noemen. (Het Schaap, mei 2017)

Klauwbekappen lijkt weinig zinvol

Het knippen van schapenklauwtjes lijkt bijna
net zoveel effect te hebben als het achterwege laten van die ingreep. Dat bleek althans tijdens onderzoek dat studenten van
de HAS in Den Bosch uitvoerden op drie
schapenbedrijven. De praktijkproef in onderdeel van het grote rotkreupelproject van
NSFO. De proef werd afgelopen voorjaar
gedaan. De studenten maakten op elk bedrijf twee groepen: een met afgelammerde
ooien die werden bekapt en een waarbij dat
niet gebeurde. In tien weken tijd hebben ze
drie keer metingen gedaan.
Uit de resultaten blijkt dat op deze drie bedrijven na die periode van tien weken de
klauwen van de schapen van zowel bekapte als niet bekapte dieren zo goed als gelijk
waren.
Het lijkt er dus op dat schapen zonder
bekappen zelf zorgen voor goede klauwen.
Bij een klein aantal van de onbekapte dieren,
iets minder dan tien procent, was het nodig
de dieren toch te bekappen.
Verder bleek in dit onderzoek dat tussen
de bekapte en onbekapte dieren ook geen
significante verschillen waren in lammerengroei, gewichtsontwikkeling en conditie van
de ooien.
De resultaten zijn opvallend. Toch kunnen
ze nog niet tot de conclusie leiden dat het
routinematig klauwbekappen voortaan niet
meer nodig is. Daarvoor is meer onderzoek
nodig. De NSFO wil daarom graag door met
onderzoek. De organisatie is daarvoor op
zoek naar geld. (Het Schaap, juni/juli 2017)

