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Van de redactie
En eindelijk is het er dan toch, het eerste
lam. De ram was laat in het seizoen bij de
kudde gekomen en daardoor moesten we
lang wachten tot het echt lente werd in onze
wei. Het voorjaarsweer liet eveneens op
zich wachten, dus vonden we het niet erg
dat ze laat zouden aflammeren.
Maar nu klopt alles weer: zon, warmte, veel
gras, fluitenkruid en gemekker.
Nog een maandje wachten en dan klinkt er
alweer een ander soort gemekker uit de
kudde, wanneer hun warme jassen uitge-
trokken worden. Na gedane arbeid, met
stramme rug en zweterig lijf, is het altijd een
feest om naar de gladgeschoren dieren te
kijken die hun oorspronkelijke kleuren weer
teruggekregen hebben. Zelf staan ze nog
wat onwennig bloot naar elkaar te kijken en
ook de lammeren hebben zo hun twijfels
over wie van de ooien hun moeder nu toch
is. Gelukkig herkennen ze elkaar aan hun
gemekker. Na er nog maar eens een nacht-

je over geslapen te hebben lijkt alles weer
bij het oude en kan de zomerse rust over
het land en de dieren neerdalen.
Tot september aanbreekt. Dan wordt er
druk gewogen en gemeten, gedubd welke
dieren mee op reis mogen en alle verdere
voorbereidingen getroffen. Want dan breekt
de maand van de bespreekdagen aan, voor
de schapenfokkers altijd het hoogtepunt
van het jaar en voor de schapenhouders
een gezellige en leerzame dag. 
En voor de schapen? Ach, aan het gemek-
ker te horen denken die er zo het hunne
van: een tandje meer of minder, een ver-
keerd haartje in de vacht, een koehakkig
pootje of misschien kan er wel teveel wind
onderdoor – het zal hun een zorg zijn hoe
hun baas eruit ziet. Als zij maar op tijd hun
voer krijgen.

Reinie Koch.
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Foto van het kwartaal
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En toen regende het lammetjes, zowel bij
Bureau Haverslag als hier op de mail.
Eénlingen, tweelingen, wit, bruin of zwart.
Overal in het land is nu een vrolijk gemekker
te horen.

Maja de Wolf uit Oost Souburg wordt er
echter niet vrolijk van. “Hoezo, één lam per
keer? Dit is al mijn zesde tweeling!” ver-
zucht ze. Ja Maja, volgens mij ligt dat aan
de Zeeuwse klei - toch maar eens omzien
naar minder vruchtbare grond.

Lammetje Janosch van Marion Striepe uit
Twijzel is meteen aan het werk gezet.
Labrador Nora is pas 5 maanden oud en
moet nog een boel leren; het socialiseren
oefent ze met Janosch in de wei.

In Oploo bij René en Ieneke Brienen kwam
eerst Julia ter wereld, vernoemd naar hun
dochter, van een zwarte vader en een witte
moeder (lammetje Julia, dus). Niet verwon-
derlijk dat ze er voorlopig een tikje vlekke-
rig uit ziet. Even later verscheen een stra-
lend wit rammetje en hoe noem je die dan?
Juist ja, Romeo en nu maar hopen dat het
beter met deze Romeo en Julia afloopt dan
met die van Shakespeare.

In een weitje in Usquert staan moeder
Ronja met zoontje David. Hun stal heet
“Oussantblé” (Oussant = levende have, blé
= wei, dus “Levende have in de wei”), de
stal van Bert Jansen. En David is niet ver-
noemd naar de bijbelse David, maar naar
het kleinste zaagmolentje van Nederland in
het openluchtmuseum te Warffum, waar de
baas wat bijklust. Er wordt veel nagedacht,
daar in het hoge Noorden. En nu nog beide
kleinste Davidjes samen op de foto……  

Ook een leuke foto geschoten in de wei –
stuur hem op naar de redactie en bij plaat-
sing in deze rubriek krijgt U het enige echte
Ouessanten t-shirt. 
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Rijk en Gerben,
twee enthousiaste en kritische fokkers.
Rijk Heikoop bezit midden in Nes het bun-
galowpark “HappyNes” en samen met
Gerben van Driel uit Leeuwanrden praten
we onder de koffie over hun schaapjes.
Rijk had Aalt ten Hoeve gevraagd om een
thuiskeuring op Ameland te komen doen.
Die opperde dat het handig zou zijn om er
de keurmeestersdag aan vast te knopen.
Rijk werd toen zo enthousiast dat hij er wel
een heel weekend van wilde maken, met
zelfs het bestuur erbij. Maar al snel bleek
dat de keurmeesters niet langer dan één
nacht van huis wilden:.de keurmeestersdag
duurt altijd maar één dag. En zo geschied-
de.

De eerste Ouessanten
Rijk had eerst geitjes in zijn wei maar ze
aten de bladeren van de bomen en stonden
steeds te schreeuwen. Hij vond ze niet meer
leuk. In Landleven zag hij een advertentie
van Koen Dieker over Ouessanten en is
daar samen met zijn vrouw gaan kijken. Ze
waren er meteen weg van. Thuis gekomen
kwam hij op internet zoekend uit bij de stal
Klonjebuert van Mark Lourens en daar
kocht hij zijn eerste schaapjes. Mooi don-
kerbruin waren ze en precies wat hij zocht.
Al gauw kwam hij erachter dat hij wat te

hoge dieren aan het fokken was. Daarom
zocht hij in het hele land elk najaar naar een
kleine ram en zo werd zijn kudde qua for-
maat steeds kleiner.
Gerben kwam in zijn studententijd al heel
vaak op Ameland. Toen hij verkering kreeg
met een nicht van Rijk was hij nog veel
vaker op het eiland te vinden. In 2008 ver-
huisde hij naar Leeuwarden naar een huis
met een stukje land. Op zijn verjaardag
kwamen de eerste Ouessantjes van Rijk:
twee ooitjes en een rammetje pasten pre-
cies in zijn tuin.

De vereniging
In 2008 gingen ze ook voor het eerst samen
naar een keuring om kennis te maken met
de vereniging. De fokkers daar stonden
open voor hen en al gauw merkten ze dat
het allemaal mensen waren die een click
met de natuur hadden en hun eigen ideeёn
hoe je met het leven en de dieren om moest
gaan. Er was een enorme cohesie in de
groep. Je hebt een passie en je kunt er met
elkaar over praten. Ze moesten tijdens de
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bespreking meteen de prachtige dieren van
Henk Slaghuis vasthouden, zodat ze met
hun neus vooraan stonden en ook de hele
discussie tussen de keurmeesters over elk
schaap konden volgen. Geweldig! 
Elk jaar proberen ze nu een keuring of een
vergadering te bezoeken. Van alle dieren
schrijven ze de beoordelings-letter op
papier, kijken of ze het schaap mooi vinden,
proberen bemerkingen op te sporen en ver-
gelijken die met de uitslag van de keur-
meesters. Ze kijken nu serieuzer naar ram-
men om hun kudde te verbeteren, want een
ram is immers de halve kudde.

Hun eigen kudde
Gerben is automatisch met bruin begonnen
maar diep in zijn hart vindt hij de zwarte
mooier. Ze zijn edeler, hebben mooie kopjes
en kunnen zo intens zwart van kleur zijn.
Het doel van Rijk is om een donkerbruine
kudde te krijgen die ook echt goed is. Hij
denkt daar jaren voor nodig te hebben. Zo
hebben ze deze middag hun dieren kritisch
bekeken, gewogen en gemeten.
Verschillende bemerkingen hebben ze
genoteerd en ze zijn benieuwd wat de keur-
meesters er morgen van zullen zeggen. Ze
signaleren dus dingen die ze niet zo goed

vinden, maar vinden de keurders dat ook?
Kijken de keurmeesters met dezelfde blik
als zij kijken? Als dat zo is hebben Rijk en
Gerben het idee dat hun kijk op de dieren
bevestigd wordt en ze al behoorlijk vooruit
gegaan zijn in het beoordelen of hun scha-
pen aan de rasstandaard voldoen.
Ze vinden de gebitten van hun Ouessanten
niet helemaal goed. Dit wordt dus een vol-
gend verbeterpunt. Eerst moest de hoogte
naar beneden en nu dit weer. Morgen wel-
licht een volgend item. Rijk puzzelt elk jaar
met zijn rammen welke hij op welk schaap
zal inzetten. En dan is het spannend welk
lam eruit komt en dan te zien of je methode
geslaagd is. Dat maakt het fokken heel leuk.
Het is niet simpelweg kopiёren, want de
lammeren zien er nooit hetzelfde uit als hun
vader of moeder. Ook zet hij wel eens een
ram terug bij zijn eigen nakomelingen en het
resultaat is dan net iets beter. Inteelt kun je
met mate doen zoals het ook in de natuur
gebeurt.

Dieren kopen
Een mooie donkerbruine ram vinden valt
niet mee. Gerben zag op de laatste keuring
in Angeren een prachtig exemplaar, maar
die kreeg geen S omdat hij een tand miste.
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Wel had hij een fantastische uitstraling, een
mooi formaat, goed gebouwd met juweel-
tjes van horens. Hij zal maar op een steen-
tje hebben gebeten! Gerben kan niet zien of
het genetisch bepaald is en je komt daar
pas achter als je met deze ram gaat fokken.
Ze weten zeker dat hierover het laatste
woord nog niet gesproken is. (red: iedereen
is natuurlijk vrij om zo’n ram te kopen en in
te zetten)
Deze ram was een nakomeling van
Eflammig, die bijna in zijn eentje de bruine
populatie op het niveau heeft gebracht waar
ze nu staat. Je moet dus zuinig op zijn
nakomelingen zijn.
Ook de ooi levert de helft van het genetisch
materiaal. Als je een ooi met een geweldig
gebit kruist met deze ram dan twijfelt men
niet aan het resultaat.
Ze bekijken van elk dier dat ze willen kopen
de identiteitskaart en zoeken in Het Bulletin
de keuringsuitslagen op voordat ze een
beslissing nemen. Maar het werkt niet altijd
zoals je denkt dat het zal gaan. Zo hadden
ze een mooie zwarte ooi met een wit voetje.

Gerben vond haar zo mooi dat hij de vader
opgezocht heeft. Toen ontdekte hij dat ze
nog een zus had. Opgezocht en gekocht.
Maar alle lammeren die uit haar geboren
werden waren te groot.

Vitale dieren
Rijk vindt het belangrijk dat de dieren vitaal
zijn en vooral bij oudere dieren let hij er spe-
ciaal op. Hij heeft nu een negenjarige ooi die
te zwak is om gedekt te worden. Hij is dan
keihard en geeft haar mee aan de opkoper
om verder lijden te voorkomen. Je moet
keuzes durven maken want je kunt niet alle
schapen houden. Hij wil niet meer dan 10
ooien en een paar rammen houden, want
dan blijft het overzichtelijk. Het moet geen
werk worden maar leuk blijven.
Rijk heeft voor Ouessanten gekozen omdat
ze zo gemakkelijk te houden zijn. De kudde
loopt in de polder, ver van huis, en moet
zich redden met water en hooi. In de natuur
is dat ook zo - meer krijgen ze niet.
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En morgen de keuring
De keuring van morgen zien ze met interes-
se en een gezonde spanning tegemoet. Ze
hebben hun oordeel klaar over hun eigen
dieren. Het is nog geen homogene kudde.
Hier en daar is het beenwerk niet goed en
ook de gebitten zijn niet helemaal in orde. Er
zijn ook dieren bij die ze wel goed vinden en

als dat bevestigd wordt zijn ze gelukkig. Ze
hebben ook gemeten en ze denken dat ze
ze qua hoogte al goed zitten. Als het alle-
maal negatiever uitpakt zijn ze niet verdrie-
tig maar maken er een leuke avond van en
beginnen met frisse moed opnieuw. Hun
doel is Ouessanten te fokken die aan de
rasstandaard voldoen en met de top van de
vereniging mee te draaien. En dat mag best
een aantal jaren duren.

Elke ochtend voor zijn werk gaat Rijk naar
zijn schapen toe en dan is hij daar alleen en
gelukkig tussen de weidevogels en zijn
Ouessantjes. Als er dan ook nog een schip
over het wad vaart krijgt hij zoveel energie
dat de dag hem toelacht. Hij kan het alleen
met niemand delen. Dus als Gerben er is
staan ze er lange tijd samen van te genieten
en ze zeggen dan tegen elkaar: “Hier kan
niets tegen op.”
Rijk en Gerben zijn, net als veel andere clu-
bleden, tijdens hun werk niet met dieren
bezig. Het bezig zijn met schapen en het
zijn in de natuur is dan juist een ideale vorm
van ontspanning.        

Paul Meijer             
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ontdekken. De begroeting was allerharte-
lijkst en samen zochten we de boot op.
Hoewel we een mooie zitplaats bij het raam
hadden heb ik geen glimp van de
Waddenzee kunnen opvangen vanwege de
sneeuw. Des te meer gelegenheid was er
om nieuwtjes uit te wisselen.
Op de aanlegsteiger stonden Rijk en Ger-
ben van Driel ons op te wachten. Gerben is
een aangetrouwde neef van Rijk en hij had
zijn Ouessanten vanuit Leeuwarden meege-
nomen. In hun auto’s reden we naar het
centrum van Nes waar Rijk ons op zijn
vakantiepark “ Happy Nes” een huisje en
een bed aanwees. Gauw de bedden opge-
maakt en op zoek naar een restaurant, wat
niet zo moeilijk was in het centrum van deze
toeristische plaats. 
Na het eten gingen de keurmeesters verga-
deren en zocht ik Rijk en Gerben op voor
een intervieuw, dat hiervoor staat afgedrukt. 
Daarna zochten we de mannen weer op in
de huiskamer en na een Amelands neutje,
door Rijk gebracht, gingen we pas laat sla-
pen - uitgepraat raakten we niet.

De organisator Aalt ten Hoeve had dit jaar
een heel bijzondere keurmeesterdag voor
ons in petto: we zouden gaan keuren op
Ameland en niet één dag maar twee. Rijk
Heikoop had iedereen uitgenodigd om in
enkele van zijn vakantiehuisjes te overnach-
ten en dan aansluitend zijn schapen niet
alleen voor het oefenen van de keur-
meesters beschikbaar te stellen maar er
ook een huiskeuring aan vast te knopen.
Zo kon het gebeuren dat op vrijdagmiddag
15 maart de keurmeesters zich naar
Holwerd begaven om de boot naar
Ameland te nemen. Ikzelf ging als verslag-
gever mee. Samen met Henk Slaghuis en
Jan den Hartog reed ik naar Aalt en vandaar
naar Jan Postma. In zijn auto toerden we
naar Holwerd. Het werd een interessante rit
want er werd over alles en nog wat gepraat,
waardoor je elkaar meteen beter leert ken-
nen.

Naar Happy Nes 
In Holwerd was de sneeuwstorm zo hevig
dat we Jan Kruijer maar met moeite konden

Keurmeestersoefendag 2013,
een feestelijke bijeenkomst op Ameland.



Henk Slaghuis.
“Alie is een ruimgebouwde ooi van een
mooi type. Het beenwerk zou iets krachtiger
kunnen. De kop is goed. Het gebit neigt iets
naar wat lange tanden. Dit is wel een ooi
waar je in de fokkerij mee werken kunt. Een
mooi foktype met een paar kleine bemer-
kingen. De staart kan iets mooier en korter
met een harige punt eraan.”
Jan den Hartog.
“ Lara is een goede ooi om mee te fokken.
De benen heeft ze wat onderstandig staan -
de oorzaak ligt in het kruis. Verder heeft ze
een mooie romp. Een mooie kleur. De tan-
den zijn goed. Maar ze mist een beetje uit-
straling en daardoor is het een B+.”
Aalt ten Hoeve.
“Isa is een heel klein ooitje. Een beetje
Frans type, iets kort maar wel heel mooi. Ze
is een lichtgewicht van 11½ kilo. Mooie
maat. Goed beenwerk met mooie hoefjes.
Compact. De romp is goed. Een mooi ooit-
je. Een uitstraling met veel pit. Bijna een A,
maar krijgt een AB.”
Jan Kruijer.
“ Aletta is een hele mooie, leuke ooi waar
eigenlijk niet zoveel op aan te merken is.
Een edel diertje met alleen een bemerking

Het keuren der dieren
De volgende ochtend haalde de één enkele
broodjes, een ander de koffie en geleidelijk
ontwaakte iedereen. 
Om een uur of 10 zou het keuren beginnen
maar aangezien het nog erg koud was en er
een loeiende wind stond, verplaatsten we
onze activiteiten naar een schuur, waar de
schaapjes van Rijk en  Gerben van onder tot
boven werden bekeken..
Rijk en Gerben kwamen om de beurt met
een schaap binnen om ze te laten bespre-
ken. Van tevoren hadden ze zelf van elk dier
een eigen beoordeling opgeschreven en ze
ook een A, B enz. gegeven.

Van elke keurmeester vermeld ik nu een
eindconclusie over een dier. Je zult zien dat
alle onderdelen aan de orde komen.

9



kudde kritisch bekeken en het is leuk dat ze
op heel veel punten bevestigd zijn. Een
donkerbruine ram met hele mooie horens
kreeg een AB terwijl ze zelf een A dachten
want zo’n mooi gekleurde ram zie je bijna
niet. De keurmeesters gaven wel aan dat hij
volgend jaar waarschijnlijk wel een A zou
krijgen omdat zijn achterhand niet eens zo
slecht was.
De bemerkingen op de achterhand en de
stand van de pootjes waren nieuw voor hem
net zoals een snoeksbek, maar verder zaten
ze aardig op een lijn met de keurmeesters.
De rammen waren eigenlijk te licht van
gewicht. Dat komt waarschijnlijk omdat hij
de rammen net zo voedt als de ooien. Van
de ervaringsdeskundigen hoorde hij dat
rammen veel actiever zijn en veel energie
verliezen met vechten zodat ze dus ook
meer voer moeten krijgen. Gisteren had hij
op de ruggen van de rammen al duidelijk de
knobbeltjes van de ruggengraat gevoeld,
een teken dat ze aan de magere kant zijn.
Zijn uitdaging zal zijn om bruine Ouessan-
ten met mooie achterbenen te fokken.
Enkele keurmeesters helpen hem om voor
volgend seizoen een geschikte ram te vin-
den die waarschijnlijk het probleem gaat
oplossen. Rijk vindt bij de nieuwe ram de
kleur bruin of zwart niet zo belangrijk als de
achterbenen maar perfect zijn. Het is de uit-
daging voor het nieuwe seizoen. 
Hij geniet nu al bij voorbaat om met enkele
deskundigen een dagje Nederland te doen
en overal de rammen te bekijken.
Hij vond de dag echt leuk, geweldig zelfs en
hij heeft nu ook voldoende zelfvertrouwen
om volgend jaar met enkele schapen naar
Didam te komen.

En wat vond Gerben van Driel ervan?
Gerben vond het een leuke, leerzame dag.
Heel mooi dat de conclusies bevestigd wer-
den die Rijk en hij hadden besproken en op
papier gezet. Het was goed om te horen dat
de basis van de kudde goed is. Het been-
werk kan opgelost worden met een zwarte
ram omdat die in het algemeen sterker in de

op het beenwerk. De klauwtjes staan er niet
helemaal recht onder. Een mooi driehoekig
staartje en een mooie, donkere vacht.”
Jan Postma.
“De tweejarige Gerda is een ooitje met een
hele mooie uitstraling. Een prachtige maat.
Goede verhoudingen. Het gewicht is prima
voor de leeftijd. Ze heeft een mooi staartje
Ook dit ooitje heeft een kleine bemerking op
de achterbenen: ze is ietsje hakkig. De
benen staan iets eronder.  Het zijn allemaal
ietsjes maar deze ooi heeft een AB verdiend
en kan uitgroeien tot een A.”

Rijk Heikoops reactie op de keuring.
Gisteren hebben ze, Gerben en hijzelf, de

10
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schitterende tocht over een prachtig
Ameland. Zeer de moeite waard om er eens
wat langer te vertoeven.

Paul Meijer 

benen zijn. Ook naar de tanden zullen ze
beter kijken en naar de snoeksbek. Het
advies is om die vroeg uit te selecteren.
Het was een geweldige dag en ze waren blij
dat de keurmeester de gelegenheid te baat
hebben genomen om naar hier te komen.
Gerben en Rijk doen veel zaken samen
maar daar komt nu wel wat verandering in.
Rijk kiest voor het meer compactere type
terwijl Gerben’s voorkeur ligt bij het wat lan-
gere schaap met meer buik. Het langere
type vindt hij meer adel hebben. Ook wil hij
zonder meer een zwarte ram inzetten. Hij
zou ook graag meer grond willen hebben
om de nieuwe lammeren langer aan te kun-
nen houden om te zien hoe ze zich na drie
jaar ontwikkeld hebben.
Gerben was positief verrast over het goede
oordeel van de keurmeester en is blij deze
dag te hebben mogen meemaken.

Na de keuring kregen we een geweldige
lunch aangeboden van het huis en tot ons
aller verrassing leende Rijk ons een busje
om het eiland te verkennen. Dat werd met
beide handen aangegrepen en het werd een
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Het is volop lente en de ooien zijn druk met hun
kroost, waar ze voortdurend al blatend achter-
aan rennen. Het is een prachtig gezicht voor de
toeschouwers die elke dag opnieuw bij het gaas
staan te genieten.
De enige die baalt is Yves, want hij is naar de
rammenwei verwezen waar hij met zijn eenjarige
zonen maar weer moet wachten op betere tijden.
Die avond gaat hij naar de boer en ziet daar  het
weekblad Kidsweek liggen. Hij neemt het mee
voor zijn zoons en die avond is het zeer rustig in
de wei omdat ze om beurten het blad verslinden.
Rexna Pierre laat aan zijn vader een foto zien van
het Songkran in Thailand waar het
nieuwjaar gevierd wordt met een
enorm feest. Iedereen wil er
graag naar toe en omdat
Yves net zijn vakantie-
geld heeft gekregen
zegt hij oké.
Snel naar Schiphol en
met een lastminute
naar Chiang Mai, een
stad in het noorden van
Thailand waar het feest
groots wordt gevierd.
Onderweg leert Yves zijn
zonen wat “gelukkig nieuwjaar”
in het Thais is: Suk san wan pi mai.
Aangekomen in de stad slaan ze bijna achtero-
ver van de hitte, meer dan 40°C, maar het went
snel. Met een tuktuk maken ze een razendsnelle,
gevaarlijke tocht door het drukke verkeer, op
weg naar de jeugdherberg. Soms rijdt de chauf-
feur op de verkeerde weghelft en angstig slaat
Yves zijn poten voor de ogen. Maar ze komen
veilig aan en tot hun grote genoegen ligt er een
prachtige wei naast de herberg.
Yves legt eerst aan zijn zoons uit wat Songkran
inhoudt. Het is een Boeddhistisch feest in april
waarbij je naar het klooster gaat om te bidden en
voedsel te geven aan de monniken. De traditie
zegt dat je respect moet tonen voor iedereen en
op bezoek moet gaan bij familieleden, buren en
monniken. Bij Songkran begint het nieuwe leven. 
In Chiang Mai duurt het feest ongeveer een week
en alle Thai zwerven rond met vaatjes water en
waterpistolen. Men gooit elkaar nat om alle
slechte herinneringen van het afgelopen jaar weg
te spoelen. Ook lopen er Thai rond met kommet-
jes talkpap waarmee ze willekeurige voorbijgan-

gers hun gezicht en soms hun lichaam insmeren
als zegen voor het nieuwe jaar. 
Yves schaft voor zijn zoons waterpistolen aan en
hijzelf neemt een kommetje talk mee. In de
binnenstad zijn de wegen afgezet en iedereen
wordt gecontroleerd op drugs, wapens, glas e.d.
In de straten rijden alleen trucks met ijsblokjes en
brandweerauto’s die meedoen aan het waterbal-
let. Ook is er een optocht met Boeddhabeelden
die door het volk besprenkeld worden met geu-
rend water om veel geluk en voorspoed in het
nieuwe jaar af te roepen. Het water dat er
afspoelt wordt opgevangen en over de schou-

ders van ouderen en familieleden gego-
ten om geluk te brengen.

Yves en de jongens vinden
alles prachtig en spuiten en
smeren dat het een lieve
lust is. Als het water op is
maken ze een ritje op
een olifant door de stad.
De olifant spuit ook vro-
lijk mee en iedereen
wordt kletsnat. Wat zal
het een fijn jaar worden!

Aan de rand van de stad
aangekomen raast het verkeer

langs hen heen. Plots komt er een
groep jongeren aan die bakken water in

het gezicht van motorrijders gooien. Deze zien
plotseling niks meer en veroorzaken een enorme
botsing. De jongens staan er zelfs bij te lachen.
Dit kunnen de Ouessanten niet aanzien en Yves
stormt op de grootste belhamel af en ramt zijn
horens in diens buik. Zijn zonen volgen zijn voor-
beeld en de hele groep ligt even later kreunend
op de de weg. De politie heeft gelukkig alles
gezien en rekent de bende in. 
Yves en de zijnen worden de volgende dag op
het gemeentehuis uitgenodigd. Er staat al een
grote menigte te wachten en het gejuich is oor-
verdovend als ze de eremedaille van de stad
omgehangen krijgen. Ook heeft de burgemeester
nog een cadeau: op zijn kosten mogen er elk jaar
met Songkran een groep Ouessantrammen naar
Chiang Mai komen om de feestverstoorders op
te sporen en om zelf lekker vakantie te houden.
Ze blijven er nog een paar dagen als eregast en
als ze eindelijk naar huis gaan hebben ze daar
veel te vertellen. Suk san wan pi mai.

Paul Meijer

Yves viert met zijn zonen Songkran.

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

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

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

VENO produceert een groot aantal speciale producten:
Opzetruifjes  Voerbanden Doorloopbaden

 Voerhekken  Behandelingssystemen  Schuilhokken

 Lammerenvoerbak  Overwenbok  Kraamhokken

 Hooiruiven  Kantelaars  Melkhekken

Wij leveren maatwerk!

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

www.venostal.nl

Engelse hooiruif 1,25 mtr

Schuilhok voor schapen en 
kleinvee

Voergoot verhoogd

Dierenverblijf voor klein vee

Overwe

KIJ  

Lammerenvoerbak

BehandelingssystemenoerhekkenV
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De ideale schapen-stalinrichting
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Sinds 1988

Ouessant stal  Watermolen

Voor goede kwaliteit Ouessantschapen in de drie kleuren: zwart, bruin en wit

Vrijwel al onze Ouessantschapen van 3 jaar
of ouder hebben op de bespreekdagen de
S-kwalificatie gekregen met A of AB
beoordeling.
Al onze Ouessantschapen zijn zwoegervrij.

Fam. K. Dieker, Kerkstraat 1, 7011 KA Gaanderen.
Tel.: 0315-325343
Internet: home.wanadoo.nl/k.dieker
Bezoek is welkom, wel graag vooraf even bellen

regelmatig ouessants te koop

DE KLAVERWEIDE
Aalt ten Hoeve

Kletterstraat 16,  8121 PG Olst
0570 - 593369

aalttenhoeve@hotmail.nl

Voor kleine, edele Ouessantschaapjes.
Fraaie fokrammen te leen.

Alle kleuren: zwart, bruin, zwartschimmel,
bruinschimmel, grijs en wit.
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We hebben regelmatig mooie zwarte
Ouessantschapen te koop of te huur 

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

Ad Verbunt & Roelien Elgersma
Dijk 27, 6641 LA Beuningen 

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

Bureau Haverslag
Het aflammeren is volop bezig. 
Op dit moment (begin mei) heb ik al 373 lammeren opgevoerd waarvan 183 rammen en 190 ooien.
Dit aantal zal nog wel flink gaan stijgen.

De formulieren
Zodra de lammeren geboren zijn ontvang ik van u een volledig ingevuld geboortebericht.
De aanvraag van de identiteitskaarten voor de lammeren moet binnen een half jaar na de geboorte
geschieden, maar ook niet voor het lam minimaal 6 weken oud is zodat u het lam goed kunt contro-
leren op erfelijke gebreken en de kleur goed kan worden vastgesteld. 

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

De formulieren Geboorteberichten 2013, Mutatielijst en Bestelformulier identiteitskaarten lammeren
2013 kunt u aanvragen door ons een email te sturen.
Hopelijk kunt u deze formulieren binnenkort ook weer via de site 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 2 avonden te bereiken en wel op de maandag- en woensdag-
avond 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.

“De Schenkhof”

Voor zwarte, zwoegervrije Ouessants
Raszuiver

Fam. D.M. Waverijn

Nedereindsestraat 8

4041 XG Kesteren

Tel.: (0488) 481791
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21 – 22 – 23 juni: Farm & Country Fair in IJzerloo (bij Aalten)
Openingtijden van 10.00 tot 21.00 uur op de vrijdag en zaterdag en van 10.00 tot 18.00 uur op zondag.

Dag van het Schaap vervalt dit jaar.

Zondag 25 augustus 2013
De Nationaal Belgische Beoordelingsdag in het Domein Puyenbroek te Wachtebeke.(tussen Gent en
Terneuzen).

Eind augustus / begin september
De Franse GEMO houdt haar jaarlijkse keuring. Datum en plaats zijn bij ons nog niet bekend.

Zaterdag 7 september 2013
Nationale bespreekdag niet-zwoegervrije Ouessantschapen in Didam.
Adres: Manege ’t Hooge End, Hengelderweg 4, 8942 NC Didam, tel. 0316-228252.
Op 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 aanmeldingsformulieren staan op de website, per dier moet er een formulier ingezonden worden
(digitaal of per post) voor 1 augustus. Per inzender worden er niet meer dan 30 dieren toegelaten voor
de bespreking. Het gehele aanmeldingsformulier moet worden ingevuld, dus van alle dieren ook de
maten en de gewichten.
Kort voor de bespreekdag zal de catalogus op de website komen te staan.

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 - dit onder-
deel willen we niet langer laten duren dan tot de lunch om 13.00 uur. 
De bedrijfsgroepen worden besproken omstreeks 14.00 uur, gevolgd door een bespreking van bij-
voorbeeld de mooiste dieren, bepaalde onderdelen van de beoordeling, de oudste dieren of een onder-
werp dat voortkomt uit de ochtendbespreking of vanuit vragen door de aanwezigen. 

Zaterdag 28 september 2013
Zwoegervrije bespreekdag Ouessantschapen in Angeren.
Adres: fam. G.Giesen, Lodderhoeksestraat 26, 6687 LS Angeren, tel. 0481-421365.
Angeren ligt tussen Arnhem en Nijmegen. De A15 tot het eind volgen richting Bemmel en vervolgens
Huissen. Door Angeren rijden en na enkele kilometers ligt aan de rechterkant “De Meerhoeve” van de
familie Giesen.
De aanmeldingsformulieren staan op de website, per dier moet een formulier geheel ingevuld worden,
dus ook de maten en gewichten en voor 20 augustus ingestuurd worden (digitaal of per post). Per
inzender worden er niet meer dan 30 dieren toegelaten voor de bespreking.
Kort voor de bespreekdag zal de catalogus op de website komen te staan.
De aanvoer van de dieren is tussen 9.00 en 10.00 uur. De S-dieren worden meteen bij aankomst gewo-
gen en gemeten, waarna het bespreken van de dieren zal beginnen. Dit zal tot ongeveer 12.30 uur
duren, waarna we de dag afsluiten met een broodje en koffie.

Eerste zaterdag en zondag in oktober.
De Duitse IGOU houdt haar jaarlijkse beoordelingsdag en vergadering op de zaterdag. Op zondag-
morgen kunnen de schapen nog bewonderd worden, alvorens ze weer afreizen naar huis. 

Agenda 2013



Een nieuwe rubriek, waarin de fokkers zelf
aan het woord komen. Tijdens de ledenver-
gadering heeft Willy Gooren op zich geno-
men om als eerste deze PEN te schrijven en
aan het eind geeft hij hem door. Zo kan de
Pen het hele land doorreizen en klopt hij
misschien ook aan Uw staldeur…….. 

Eerst even voorstellen:
Mijn naam is Willy Gooren, ik ben getrouwd,
vader van twee dochters en de trotse opa
van twee prachtige kleindochters en
woonachtig in Oploo.   
En ik mag als eerste beginnen met deze
nieuwe rubriek in Het Bulletin  d’Ouessant .
Op 17 Aug. 1952  ben ik te Groeningen
geboren, een klein plaatsje in Noord-
Brabant en daar ben ik ook opgeroeid als
oudste in een gezin van acht kinderen. Mijn
vader had een agrarisch gemengd bedrijf,
waar ik dus al gauw als hulpje aan de slag
kon, want in die tijd was er veel meer hand-
matige arbeid te verrichten als heden ten
dage.
Hierdoor kwam ik al vroeg in aanraking met
dieren en dit virus blijkt nu als een rode
draad door mijn hele leven te lopen.
Na de lagere school heb ik toch voor de
techniek gekozen. Dit begon bij de L.T.S.
met de vakken metaalbewerken en autoher-
stellen en daarna op de M.T.S.-werktuig-
bouwkunde, met nog enkele avondopleidin-

gen zoals kwaliteitscontrole, diverse las-
cursussen en elektronica voor beginners.
Na lange tijd werkzaam te zijn geweest bij
Stork te Boxmeer als machinebankwer-
kermonteur, waar ik door een grote reor-
ganisatie werd ontslagen, ben ik nu na
diverse bedrijfjes en uitzendbureaus werk-
zaam bij Berdex te Wanroij als elektrisch
en hydraulische monteur bij de fabricage
van veetransportwagens.

Hobby’s
Tijdens deze arbeidsperiode van nu al
bijna 40 jaren hebben dieren mij altijd
gefascineerd en zo ben ik in 1988 begon-
nen met het fokken van konijnen voor ten-
toonstellingen. De eerste dieren waren
kleurdwergen in de kleur madagascar die
ik nu nog fok. In de loop van de jaren heb
ik ook nog de kleur zwart en de blauw-
oogpool gefokt, maar deze heb ik nu niet
meer. Wel ben ik ook de kleurdwerg in de
kleur konijngrijs en blauwgrijs gaan fokken
en momenteel ben ik de kleurdwerg met
isabelle kleur weer aan het creëren omdat
deze bijna is verdwenen.
Eind jaren tachtig - begin negentig heb ik
ook dikbilrunderen gefokt. Dit waren
Belgische blauwen en verbeterd roodbond
en bij dit stamboek heb ik ook de cursus
veebeoordelen met goed resultaat
gedaan. De dieren stonden op de boerde-

16

De PEN geef ik door aan…..



rij bij mijn vader waar ik toen zaterdags altijd
de nodige reparaties verrichte.
Toen de boerderij in 1994 werd verkocht na
de dood van mijn vader had ik ineens veel
vrije tijd en dat was het moment waarop bij
mijn huis de eerste kippen kwamen. Dit
waren de Bielefelders, grote Duitse hoen-
ders die ik al meerdere keren op de klein-
dieren tentoonstellingen had gezien. Ik
vond het een prachtig ras dus was de keuze
voor dit ras niet moeilijk.
Het mooiste resultaat dat ik met dit ras heb
behaald is het winnen van de “Grote Prijs
van Nederland” in 2004 tijdens de
Ornithophilla te Utrecht. Tevens werd ik
daar ook Master Breeder en - het kon niet
op - ook tijdens deze tentoonstelling werd
mijn blauwgrijze kleurdwerg de beste
kleurdwerg.
Ook heb ik nog diverse rassenprijzen
gewonnen en ben diverse malen clubkam-
pioen geweest met mijn hoenders en konij-
nen.

Toen kwamen de Ouessanten
En alsof al deze dieren nog niet genoeg
waren kwamen er in 1996 de eerste
Ouessantschapen. Deze had ik tijdens de

Intershow in Den Bosch gezien op een
stand waar Koen Dieker zijn ras presenteer-
de.
Deze eerste dieren waren allemaal zwart
van kleur, maar na enkele jaren kwamen er
ook de eerste witte dieren. De kwaliteit was
toen nog niet zo goed als nu, maar er waren
geen betere.
Toch was mijn doel om witte Ouessanten te
fokken die voldeden aan het type en de
bouw van de zwarte Ouessant. Met ver-
schillende rammen en ooien ben ik toen aan
deze uitdaging begonnen, uiteindelijk zijn
enkele dieren de basis geweest om dit doel
te bereiken.
Enkele van deze goede fokdieren waren de
rammen Dustin Jr. van Erve Westrik en zijn
zoon uit een Rexna Ivette ooi, Dustin Ivette
v/d Olliemeulen; ook Jacques van Erve
Werstrik en Rexna Philipe 4.
Voor wat de ooien betreft is uiteindelijk
Jamy van ’t Betuweland, dochter van
Frederico, als stammoeder verantwoordelijk
geweest  voor de populatie dieren die ik nu
bezit.

De pen geef ik door aan Jan Brandts.     
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Minibaal: kleine baaltjes, groot gemak!
Vanaf dit voorjaar persen en wikkelen we in
één werkgang kleine ronde balen, de zoge-
naamde minibalen. Met onze trekker en
perswikkelcombinatie komen we bij hobby-
veehouders in de Liemers en Achterhoek. 
Ook verkopen we minibalen vanaf eigen
weiland.

Het is algemeen bekend dat voordrooggras
in wikkelbalen veel voordelen biedt ten
opzichte van hooien: het voer is stofvrij, dus
gezondere dieren en het voer heeft een
hogere voedingswaarde, wat duur kracht-
voer bespaart. Maar hobby-veehouders
hebben een te lage voersnelheid voor grote
wikkelbalen; veel voer bederft en bovendien
zijn ze niet te hanteren. Met onze Oues-
santschapen hadden we daarmee ook
negatieve ervaringen. 
Minibalen zijn een uitkomst: er is geen
bederf, ze wegen tussen 35 en 55 kg (afhan-
kelijk van het gewas) en zijn 60 cm breed en
70 cm hoog, dus passen ze door elke deur.
Ze kunnen worden gerold, gedragen of bij-
voorbeeld met een kruiwagen worden ver-
voerd. De minibalen kunnen buiten worden
opgeslagen, dus meer ruimte in de schuur.
Een minibaal bevat trouwens 2 tot 2½ keer
meer voer dan een baal hooi.

Voor het maken van minibalen kan het
gewas –in vergelijking met hooien- al na
enkele dagen van het land, meestal al na
twee keer schudden, waardoor er weer
sneller kan worden geweid of gemaaid.
Bovendien is een week of langer droog en
zonnig hooiweer in het Nederlandse klimaat
een lastige voorwaarde. En hebben we dat
mooie weer wel een keer, dan is het vaak
net op het verkeerde moment omdat het
gras bijvoorbeeld nog niet lang genoeg is of
tijd ontbreekt vanwege werk of vakantie. En
moet voor het binnenhalen van hooi een
beroep worden gedaan op meerdere men-
sen - minibalen kan één persoon van het
land halen. Dat kunnen wij trouwens ook
verzorgen, evenals het bij elkaar harken van
het gewas (en schudden en/of maaien).
Onze combinatie is zeer geschikt voor klei-
ne percelen. Een doorgang van amper twee
meter is geen probleem. Vanwege het lage
gewicht van de combinatie en de tandemas
is er geen insporing, ook niet op minder
droge ondergrond. Het persen en wikkelen
gebeurt in één werkgang, waardoor geen
voedingsstoffen verloren gaan. Er is geen
broei en eventuele regen vormt geen bedrei-
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ging meer. Standaard worden 6 lagen folie
om de balen gewikkeld, ruim voldoende
voor een goede conservering. We werken
met de beste kwaliteit folie en kunnen wik-
kelen in groene folie, die qua kleur het beste
past in het landschap.
We verkopen ook minibalen van eigen land,
per stuk of met meerdere tegelijk, in ver-
schillende kwaliteiten en altijd gegarandeerd
vrij van Jacobskruiskruid. Vanwege het
handzame formaat kunnen ze in de auto of
op een aanhanger worden meegenomen.
Eventueel bezorgen we de minibalen aan
huis.
Voor meer informatie, video’s en foto’s zie
www.minibaal.nl of bel met Koen Dieker,
tel.06-12339553. 

Ouessantschapen op de
Talentenshow Pels en Pluim
Zoals velen van jullie weten ben ik niet alleen
fokker van Ouessantschapen maar ook fok-
ker van de Bielefelder (grote hoenders) en
Kleurdwergen (konijnen), lid van de kleindier
sportfokkers vereniging Pels en Pluim te Mill
en van P.S.V. te Horst. In deze hobby wordt
ieder jaar door de verenigingen in de loop
van september een jongdierendag georgani-
seerd en tijdens deze eendagskeuring wor-
den jonge dieren gekeurd die in dat jaar
geboren zijn.
Door de terugloop van het aantal fokkers in
deze hobby werd het aantal ingeschreven
dieren ook steeds minder waardoor de

vaste kosten voor de keurmeesters wel erg
hoog opliepen. Om deze reden werd binnen
onze vereniging gedacht aan een andere
opzet van de jaarlijkse dag, wat resulteerde
in het organiseren van een Talentenshow.
Voor deze vorm werd gekozen omdat het
een openshow is, wat wil zeggen dat er niet
alleen dieren door leden van de eigen vere-
niging ingestuurd mogen worden maar ook
door leden van andere verenigingen.
Dit resulteerde het afgelopen jaar in onge-
veer 400 inzendingen - voor deze nieuwe
opzet een goed aantal.
Normaal bij keuringen moeten de dieren vol-
doen aan diverse criteria, zoals gewicht,
kleur, geheel uitgegroeid zijn en ook geheel
door de verharing of doorgeruid zijn. Maar
zoals de naam “Talenten”-show al aangeeft
is het vooral de bedoeling om die dieren te
ontdekken die de potentie hebben om uit-
eindelijk uit te groeien tot een topdier.

Omdat er nog ruimte over was in de mane-
ge had ik aangeboden om ter opluistering
enkele van mijn Ouessantschapen te laten
zien, tevens ter promotie van dit kleine
schapenras. Een ander lid van de vereniging
had zijn mini-pony’s meegebracht wat een
mooie combinatie bleek te zijn.
Tijdens deze 2 dagen had ik niet te klagen
over de belangstelling voor mijn Ouessan-
ten. Vooral de kinderen maar ook de vol-
wassene waren niet weg te slaan en ook
was er interesse van enkele mensen die
misschien met deze hobby willen beginnen
– en daar doen we het allemaal voor.

Minischapen – minibalen
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Ondanks alle inspanning en energie die het
kost was het de moeite waard om weer een
bijdrage heb kunnen leveren om onze
hobby aan het publiek te tonen.

Voor meer informatie over deze talenten-
show: www.aviculture-europa.nl december-
nummer 2012. 

Willy Gooren.         
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FOKL. NAAM STRAAT PC PLAATS TELEFOON
DFF J. van Rozen, De Fochtel Zuideinde 56, 8428HG Fochteloo 0516-588201

Vertrokken Leden
Fokl. Naam Straat PC Plaats
HNZ J.L. Hanse, Lockershofweg 6, 4326SE Noordwelle
AT M.P.Y. Akkermans-v.Looyen, Bolderstraat 4, 4847NP Teteringen
PNY F. Pijpers, Holkerweg 42, 3861PB Nijkerk
GSA H.P.J. Gerrits, Noordkant 17 5845EX St-Anthonis
SND D. Sok, Schaapskooiweg 6, 7443PX Nijverdal
LGI A. van Lankveld, Nerhoven 10, 5126TB Gilze
SBA G. Schaefer-van Reenen Peutweg 9, 3771LC Barneveld
SSH E.J.M. Soyer, Achterdijk 88, 5454NT Sint Hubert
KYM C.A. van der Kamp-Lodewijk Trekvaart 125, 8271AD IJsselmuiden
HOB M. Hopman Bergweg 20, 3959AB Overberg

Nieuwe Leden



Zaterdagochtend 20 april 2013 rijd ik rustig
naar de jaarvergadering van de F.O.S. Deze
wordt dit jaar in het gloednieuwe infocen-
trum IJssel - Den Nul gehouden. Na
Deventer volg ik de IJsseldijk richting Olst
en geniet intens van het prachtige land-
schap. Links van me de schitterende uiter-
waarden met een verscheidenheid aan
plassen, kreken, gras en bosschages.
Rechts de landerijen afgewisseld met land-
huizen en verdedigingswerken van de
Hollandse Waterlinie. Voorbij het gehucht
Den Nul zie ik meteen het mooie gebouw
van Staatsbosbeheer in de uiterwaarden
liggen. 
Binnen wordt iedere aanwezige hartelijk
verwelkomd door het voltallige bestuur en
bij een kop koffie zijn we al kletsend meteen
weer een gemoedelijke en hechte club.

De vergadering levert geen echte proble-
men op. Je kunt merken dat het bestuur
alles goed voorbereid heeft en dat de F.O.S.
momenteel geen grote problemen op zijn
weg vindt.. Het enige belangrijke aan-
dachtspunt is het stoppen van de website,
maar er wordt naarstig gezocht naar een
oplossing, want zonder website kun je in
deze tijd niet bestaan als vereniging.
Na de vergadering worden we onthaald op
een heerlijke lunch. De zelfgemaakte soep
smaakt voortreffelijk en de broodjes zouden
niet misstaan in de meest luxe lunchroom.
Ze weten toch altijd weer mooie locaties uit
te zoeken – bedankt!
Tussen de lekkernijen door neem ik de gele-
genheid te baat om met enkele aanwezigen
een gesprekje te voeren.

Jaap Groenewold uit Dalfsen vindt dat er
zeer geïnteresseerde mensen aanwezig zijn,
wat erg belangrijk is voor een vereniging.
Met de voorzitter is hij het eens dat de aan-
wezigen de betrokken leden zijn en fokkers

die zich nooit laten zien als donateurs te
beschouwen zijn. De vergadering geeft
weer hoe de club er op dit moment bij staat.
Het komt heel prettig over dat de F.O.S. in
een redelijk rustig vaarwater is gekomen
waar alles goed geregeld is. Dat is in het
verleden wel eens anders geweest. Jaap
praat uit ervaring, want sinds zijn lidmaat-
schap in 2004 is hij, als hij enigszins kan,
altijd aanwezig en heeft van alles meege-
maakt. De leden voelen zich in de vereni-
ging thuis omdat hun club goed in elkaar zit
en de zaken, die geregeld moeten worden,
goed lopen.
Dat de website uit de lucht is vindt Jaap
doodzonde, want je kunt er antwoorden op
al je vragen vinden. Nu moet je het op ande-
re sites proberen waar het dan wel over
schapen gaat, maar niet specifiek over
Ouessanten.
Jaap wil graag instructiefilmpjes op de nieu-
we Ouessantensite plaatsen over alle zaken
die van belang zijn voor de nieuwe en oner-
varen fokkers. De filmpjes kunnen heel kort
zijn, maar werken erg verhelderend en men
kan het daarna gemakkelijker zelf uitvoeren.
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Hij denkt aan het plaatsen van een maag-
bolus en het oormerken, hoefjes knippen of
snijden, scheren en de gebitscontrole. 
Ik heb Jaap beloofd daarover na te gaan
denken en samen met hem de boer op te
zullen gaan.

Erik Meier uit Nieuweroord bij Hoogeveen
is al drie jaar aan het fokken met
Ouessanten. Hij heeft regelmatig contact

met Aalt te Hoeve via zijn leenrammenservi-
ce en heeft daar ook een ooi gekocht. Hij
geniet enorm van zijn beestjes. Ze zijn
speels, aanhankelijk en goed hanteerbaar -
kortom: prachtige dieren.
Erik droomde in zijn jonge jaren van een
eigen huis met een tuin en een geit voor de
deur. De geiten kwamen er niet, maar wel
deze erg leuke schaapjes. Vooral in de lam-
mertijd is het genieten.
Erik gebruikt geen dekblok – hij laat zich
verrassen door de ooien. Wel weet hij wan-
neer de ram erbij gezet is en na een kleine
40 weken is het elke dag spannend of er
weer een lam bij is gekomen. Hij maakt zich
geen zorgen, want de zelfredzaamheid van
het ras is zeer groot. Je kunt het ook niet
echt voorspellen. Eén van zijn ooien loopt al

weken met een zeer grote uier, maar de ooi
zelf bepaalt de geboortedag.
Erik is elk jaar naar de ledenvergadering
geweest en dit jaar staat ook Didam op zijn
rooster. Hij gaat dan kijken hoe alles ver-
loopt en wil er heel veel leren zodat hij over
een paar jaar er zelf ook met zijn
Ouessanten kan verschijnen. Ook hoopt hij
daar veel nieuwe gezichten te zien en con-
tacten aan te knopen. Op de vergadering
steekt hij altijd weer wat op en hij vindt het
leuk om mensen te zien en te spreken. De
groep is altijd relatief klein voor het totale
aantal leden, maar dat verschijnsel zie je bij
elk club. De kern kom je overal tegen en dat
is vertrouwd. Erik wil langzamerhand actief
in de vereniging worden.
Het is altijd een mooie dag als het Bulletin
op de deurmat valt. Erik leest het blad dan
ook van A tot Z. Hij vindt het een zeer geva-
rieerd blad met leuke stukjes over fokkers
over hoe zij het doen, stukjes uit tijdschrif-
ten die er voor de schapenhouders zijn,
stukjes van de overheid en de meer techni-
sche artikelen over het dier zelf. Zelfs het
onzinverhaal van Yves is grappig en past er
goed in. Kortom: het Bulletin is lezens-
waardig en leerzaam.

Heleen Maat is met man en zoon voor het
eerst op een ledenvergadering. Ze wonen in
Burum bij Buitenpost net onder het
Lauwersmeer, waar ze twee jaar geleden
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een boerderijtje met 1 ½ ha. grond hebben
gekocht. Ze wilden er graag beestjes op en
een kennis in het dorp had probleemloze
schaapjes, uiteraard Ouessanten. Zoekend
op het internet kwamen ze bij Aalt uit en
daar kochten ze drie ooitjes en leenden ze
een ram. Dat beviel geweldig goed en ze
breidden de kudde uit met nog twee ooien.
En passant namen ze een te grote ram mee,
die ze lieten castreren. Zo is er altijd een
ram bij de kudde en dat is mooi om te zien.
Ondertussen zijn er vier lammeren geboren.
Voor de Ouessanten heeft Heleen twee keer
3000 m² zodat ze de kudde regelmatig kan
verweiden. Acht schapen vindt ze genoeg:
de kudde is dan goed te hanteren. ’s
Morgens en ’s avonds ziet ze de dieren altijd
lopen en dat is mooi om je zinnen even te
verzetten. De rest van de grond bestaat uit
een boomgaard, een tuin en een stuk dat ze
laat verwilderen.
Ze is zo gek op haar schaapjes dat ze dit
ook wil delen met anderen en daarom is ze
vandaag in Den Nul. Aan tafel praat ieder-
een over zijn nieuwe kroost en hoe ze er
mee omgaan. Ze praat enthousiast mee en
geniet intens. Het valt Heleen op dat ze er
meteen bij hoort en iedereen voor haar ver-
halen openstaat. “Iedereen heeft schapen
en daarin herken je elkaar.” Het gezin duikt
er volledig in als ze met iets nieuws begin-
nen en dus gaan ze naar alle dagen die de
F.O.S. organiseert. Het is natuurlijk altijd een
eind rijden, maar toch.

Ze vindt Het Bulletin een leuk blad en het
ziet er zo verzorgd uit. De kwaliteit straalt er
al jaren van af en dat moet ook zo blijven,
want juist dat spreekt de mensen aan. Er is
over alles goed nagedacht. Ook de verga-
dering ging zeer gestructureerd en ook
daaraan zie je dat het goed gaat met de ver-
eniging.

De Duurse Waarden
Als toetje na de lunch stapt Albert Hakkers
uit Hardenberg het informatiecentrum



binnen. Met hem gaan we naar de uiter-
waarden waar de rivier zo’n 20 jaar geleden
meer ruimte heeft gekregen zodat Kampen
bij hoog water minder natte voeten zou krij-
gen. 
Het was een zeer interessante tocht met uit-
leg over alles wat er te zien en te horen was.
Onderweg hielden we een minuut stilte
waarin we de echte geluiden van de natuur
konden horen. Natuurlijk kwam ook de ver-
koop van natuurgebieden en het terugplaat-
sen van bijna uitgestorven dieren ter tafel.
Helemaal opgefrist door de felle wind en
een beetje gekleurd door het zonnetje
kwam er een einde aan deze prettige dag.
Tot slot vroeg ik aan Albert hoe hij ons als
groep had ervaren. Hij vond de groep zeer
geïnteresseerd. 
Wel waren de meningen van de verschillen-
de leden wat gekleurd door de omgang met
zoogdieren.
Daardoor mis je wel de onderwerpen als

plantjes en insecten. De groep wist vrij veel,
waardoor ook de boswachter een makke-
lijke en prettige middag heeft gehad.

Paul Meijer.
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Aanwezig: R.Brienen (Oploo),  W.Gooren
(Oploo), J.Groenewold (Dalfsen),
W.Haverslag (Olst), W.Haverslag (Olst),
J.Kaper (Beusichem), P.Koch (Doesburg),
H.Maat (Burum), T.van der Kooy (Burum)
T.van der Kooy (Burum), E.Meier
(Nieuweroord), P.Meijer (Didam), B.Pape
(Markelo), H.Slaghuis (Ressen). 

Aanwezig van het bestuur: M. van Donk,
B.Elzerman, A. ten Hoeve, R. Koch, J. de
Kwant, P. de Kwant, en A.Vrolijk

Afwezig met kennisgeving: I.Brienen, J.
den Hartog en H.Rutgers 

1. Opening:
De voorzitter heet iedereen welkom in het
Infocentrum IJssel den Nul te Olst, bezoe-
kerscentrum van Staatsbosbeheer. Het
bestuur nam deze beslissing door het uit-
blijven van een vervolg op het initiatief van
twee leden (Willy Gooren en Rene Brienen)
in 2012: de organisatie van de algemene
ledenvergadering in Oploo.
Hopelijk nemen in 2014 de leden het stokje
weer over en komen andere regio’s ook
onder de aandacht.

2. Ingekomen stukken:
- Bureau Haverslag verklaart schriftelijk dat
de administratie van de F.O.S. over 2012
een betrouwbare indruk maakt en resul-
teert in de juiste cijfers. Met dank aan de
penningmeester / tijdelijk voorzitter F.O.S.
Bert Elzerman.

- De Rendac-tarieven zijn mede onder
invloed van de KSG verlaagd. Een klein
succes van de gezamenlijke schapenfok-
verenigingen.

- Het PVV vraagt als onderdeel van de
erkenning van ons stamboek in 2012 om
een jaarlijkse rapportage over een aantal
zaken.

- Een geactualiseerde ledenlijst per 19-4-
2013: aantal leden 397, geregistreerde
Ouessanten in het stamboek: 3491,
gemiddeld aantal dieren per fokker: 9,75. 

- Het ministerie van Economische Zaken
verleent vrijstelling van het verplichte
bedrijfsbehandelplan  voor hobbyhouders
(minder dan 25 schapen, waarvan geen
producten in de voedselketen komen). 

Verslag van de algemene ledenvergadering 20
april 2013 te Den Nul.
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3. Verslag van de algemene ledenver-
gadering d.d. 12 mei 2012 te Oploo
Het verslag is gepubliceerd in Het Bulletin
van juni 2012.
Geen op- of aanmerkingen, waarmee het
verslag wordt goedgekeurd.

4. Medelingen van het bestuur:
- Voor leden die Ouessanten willen expor-
teren naar het buitenland zijn bij Bureau
Haverslag identiteitskaarten beschikbaar,
speciaal bestemd voor de export.

- Na de twee nationale keuringen en na
thuiskeuringen kunnen fokkers met nieu-
we S-dieren een nieuwe identiteitskaart
aanvragen bij Bureau Haverslag. Hiertoe
moet de oude identiteitskaart naar
Bureau Haverslag worden gestuurd,
waarna de verkregen S-status op de
nieuwe identiteitskaart wordt vermeld.

- Een voorzichtig verzoek binnen deze ver-
gadering om leden aan te moedigen  de
algemene ledenvergadering 2014 te orga-
niseren. Het verzoek wordt ook in het
komende “Bulletin” geplaatst.

5. Do’s en dont’s voor startende leden.
Op onze website is een gedegen rubriek
voor startende fokkers. Veel narigheid kan
worden voorkomen, wanneer aanstaande
leden deze informatie tot zich nemen.
-Helaas kopen zij soms niet-geregistreerde
Ouessanten, andere fokkers kopen soms
bewust niet-geregistreerde dieren uit het
buitenland. 
De niet-geregistreerde dieren kunnen in het
stamboek worden opgenomen via een
thuiskeuring  (€ 50 + € 2,50 per dier).
Wanneer de dieren volgens de beide keur-
meesters minimaal een B+ beoordeling (=
S-waardig) verkrijgen en iets wezenlijks toe-
voegen (bijvoorbeeld ee nieuwe bloedlijn)
worden zij in het stamboek opgenomen.
-Dieren die uit het stamboek zijn geschre-
ven, kunnen niet meer terug in het stam-
boek.
-Wanneer een fokker een ooi met lam ver-
koopt, vraagt deze fokker de identiteitspa-
pieren voor het lam aan. Na ontvangst van
de identiteitskaart kan het lam worden over-
geschreven naar de nieuwe eigenaar.
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6. Winst- en -Verliesrekening F.O.S.
2012 en de begroting 2013
De Winst- en Verliesrekening F.O.S. 2012
wordt tijdens de vergadering onder alle aan-
wezigen verspreid, daarnaast wordt de
Begroting 2013 uitgedeeld. Beide stukken
worden bovendien gepubliceerd in Het
Bulletin van juni. 
De voorzitter licht de uitgaven en ontvang-
sten beknopt toe. De belangrijkste inkom-
stenbron, de contributie, staat de laatste
jaren onder druk door een dalend aantal
leden (31-12-2005: 566 leden, 20-4-2013:
397 leden) en een dalend aantal adverten-
ties in Het Bulletin. 
De belangrijkste uitgavenpost vormt ons
zeer gewaardeerde kwartaaltijdschrift: Het
Bulletin d’Ouessant.
De belangrijkste besparing vormt het digita-
liseren van het Kuddeboek en het plaatsen
van dit Kuddeboek op onze website
www.ouessant.nl. Uiteraard kunnen leden,
tegen betaling, bij bureau Haverslag een
papieren versie bestellen. 
Geen verdere op- of aanmerkingen van de
aanwezigen.
Nadat de begroting en de winst- en verlies-
rekening werden goedgekeurd, leest de
voorzitter de positieve verklaring van Wim
Haverslag over het gevoerde financiële
beleid voor.

7. Mededelingen van de FAC:
- De Fok Advies Commissie (bestaande uit
de keurmeesters)  heeft haar jaarlijkse
oefendag op 15-16 maart  2013 bij Happy
Nes van de familie Heikoop en Gerben
van Driel op Ameland gehouden. Zeer
veel waardering voor de uitstekende ont-
vangst op Ameland. 
Door het houden van gezamenlijke
oefendagen met een thuiskeuring en
extra vergadermomenten van de keur-
meesters blijft de kwaliteit gewaarborgd. 

- Jan den Hartog draagt zijn voorzitter-
schap van de FAC over aan Jan Postma.

- De gebitten van driejarige dieren moeten
voor een S-waardering volledig zijn, dus
met zes tanden. Wanneer een driejarig
dier vijf tanden heeft kan de waardering
ten hoogste een AB worden, maar niet
met een S-kwalificatie.

- Het gekozen beleid ten aanzien van
schimmels (bestuur + FAC in vergadering
bijeen op 28 september 2011 in Ressen)
blijft gehandhaafd. 



8. Mededelingen PR, website en
Bulletin d’Ouessant
- De nieuwe promotiefolder is voorgaand
jaar gerestyled. Reinie deelt het nieuwe
materiaal aan de aanwezigen uit. 

- De uitverkochte kaarten van de
Ouessanten zijn afgelopen jaar herdrukt
(met als herkenning een vignet 25 jaar
F.O.S.). 

- Het vaktijdschrift “Het Schaap”, april
2013, heeft een artikel overgenomen uit
het Bulletin: “De maten en gewichten van
de S-rammen en S-ooien”.

- Reinie Koch doet verslag van de laatste
ontwikkelingen rond de reconstructie van
onze website. Onze webmaster heeft de
uitbouw en het onderhoud van een prima
website, om privéredenen, met onmiddel-
lijke ingang (19-4-2013) stopgezet. 
Alle technische gegevens worden op zeer
korte termijn overgedragen zodat een
eventuele opvolger snel en goed de
draad kan oppakken.
De vergadering doet een aantal sug-
gesties voor een nieuwe webmaster. Een
pleidooi wordt gehouden om hem/haar
dicht bij onze leden te zoeken, kenmer-
kend voor de hele structuur van de F.O.S. 
Het bestuur beraadt zich over de te
nemen stappen.

- Het Bulletin, het paradeschaap van onze
vereniging verschijnt dank zij het vele
werk van Reinie Koch en Paul Meijer al 14
jaar vier maal per kalenderjaar. Een top-
prestatie die door zeer veel leden wordt 
gewaardeerd.
Het voorstel is, om inhoudelijke en finan-
ciële redenen, in de nabije toekomst naar
drie Bulletins per jaar te gaan.

- Willy Gooren stelt voor een nieuwe
rubriek “Geef de pen door…”op te star-
ten. Hij biedt zich als openingsschrijver
aan. Hopelijk krijgen wij op deze manier
andere leden in ons Bulletin aan het
woord.

9. Jaarlijkse rapportage aan het PVV
als onderdeel van de Europese stam-
boekerkenning 15 maart 2012.
Alle erkende fokkersverenigingen (paarden,
koeien, varkens, schapen en geiten) moeten
jaarlijks rapporteren over een aantal zaken
aan het Productschap Vee en Vlees.
De rapportage betreft informatie over
gebeurtenissen die in 2012 hebben plaats-
gevonden. Voorbeelden: financieel jaarver-
slag, begroting, wijzigingen in de reglemen-
ten, aantal keuringen en de resultaten daar-
van verwerkt in een overzicht, aantal leden,
aantal ingeschreven dieren, aantal geboren
ooien en rammen, communicatie tussen de
organisatie en de fokkers.
Op dit moment legt het bestuur de laatste
hand aan de rapportage en dient deze voor
1 mei 2013 bij het PVV in. 

10. Rondvraag:
- Paul Meijer spreekt zijn waardering uit
voor Aalt ten Hoeve. De jaarlijkse oefen-
dag op Ameland was een geweldige erva-
ring, mede dank zij het prima voorberei-
dende werk van Aalt.

- Paul Meijer vraagt naar de planning van
de twee nationale keuringen in 2014.
Twee redenen hebben gespeeld om er
drie weken, in plaats van twee, tussen te
plaatsen: enerzijds de werkdruk van
enkele keurmeesters, anderzijds om Koen
Dieker gelegenheid te bieden om met zijn
scrapievrije dieren naar Angeren te
komen.

- Willy Gooren doet een suggestie om na
een algemene ledenvergadering prakti-
sche zaken voor alle fokkers onder han-
den te nemen (voorbeeld: hoefjes kap-
pen)
De reactie was dat veelal oudgedienden
naar deze vergadering komen en dat juist
zij geen problemen ervaren bij het bekap-
pen en andere praktische zaken. 
Een suggestie van Jaap Groenewold:
maak een YouTube filmpje van het bekap-
pen (en van andere onderwerpen) en
plaats het op onze website.
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- Willy Gooren twijfelt aan de administratie
van de GezondheidsDienst. De F.O.S. is
volgens de GD een niet-erkende stam-
boekorganisatie en dat betekent voor de
scrapievrije fokkers hogere kosten. Het
bestuur stuurt een kopie van de erken-
ning naar Willy, die daarna opnieuw con-
tact op kan nemen met de GD (een com-
merciële organisatie).

11. Sluiting:
De voorzitter sluit om 12.00 uur de vergade-
ring en nodigt iedereen uit voor de lunch. 

Het middagprogramma start om 13.00 uur
en bestaat uit een wandeling onder leiding
van een zeer kundige boswachter van
Staatsbosbeheer in de Duursche Waarden:
een natuurontwikkelingsproject sinds 1989.
(zie ook Het Bulletin van maart 2013)

Albert Vrolijk, 
Secretaris.
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     F.O.S.  2012 

 
 
 
                                    U    
 

      €             €   13.259,52 

R             -      142,99 
A               -      448,-- 
 

     -     475,--    
S       -      12,50     
V       -     924,55    
L     -   1.577,67 
S    -     261,25 
B       -   8.002,94  
K       -     -15,-- 
H       -       8,61 
B     -     863,45 
S      -      27,-- 
W        -     230,22   
R       -      --,-- 
P          284,20 
V      -     374,02 
B       -     447,12 
D       -     382,38 
K       -   2.827,21 
A        -      --,-- -    2.832,61 
 

       €  16.683,12 €   16.683,12 

       ============ ============= 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANS per  31 december  2012  Activa     Passiva 
 

Geluidsinstallatie    €      0,50 

Weegschaal     -      0,50 
Billboards     -      0,50 
Materiaal Beoord.dagen   -      0,50 
Foto apparatuur    -      5,-- 
Reader en Bolus Applicator  -      0,50 
Aanpassen Software 2010    -  1.665,-- 

     F.O.S.  2012 

 
 
 
                                    Uitgaven  Ontvangsten 
 

Contrbutie      €             €   13.259,52 

Rente            -      142,99 
Advertenties en Petietjes            -      448,-- 
 
Afschrijvingen     -     475,--    
Secretariaat      -      12,50     
Vergaderkosten      -     924,55    
Ledenadministratie    -   1.577,67 
Stamboekadministratie   -     261,25 
Bulletin      -   8.002,94  
Kuddeboek      -     -15,-- 
Handboek      -       8,61 
Beoordelingsdagen    -     863,45 
Scrapie onderzoek    -      27,-- 
Website       -     230,22   
Rammenboek      -      --,-- 
Promotiekosten & Ledenwerving  -     284,20 
Verzekeringen     -     374,02 
Bank- en Boekhoudkosten    -     447,12 
Diverse kosten     -     382,38 
Kosten 25 jarig jubileum   -   2.827,21 
Afname Reserve      -      --,-- -    2.832,61 
 

       €  16.683,12 €   16.683,12 

       ============ ============= 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   31 december  2012       Passiva 
 

    €      0,50 

W      -      0,50 
B      -      0,50 
M     -      0,50 
F      -      5,-- 
R      -      0,50 
A       -  1.665,-- 

Debiteuren       -  1.263,94 
Te vorderen rente    -    142,99 
Bank rekening-courant   -    437,97  
Spaarrekening     -  7.153,22  
Kasgeld      -    643,79 
Voorraad promotiemateriaal  -  3.050,-- 

Verrekening inz.Bulletin   -     --,--  €      177,70 

Crediteuren              -      944,40 
Reservering kuddeboek           -       00,00 
Reservering Juridische Bijstand ed.     -       00,00 
Eigen vermogen          -   13.242,31 
 

       €  14.364,41 €   14.364,41 

       ============ =============
         Winst- en verliesrekening 2012
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Begroting 2013 FOS
 
 

Inkomsten 
 

Begroting 
2012 

  

Begroting 
2013 

      Contributie 
 

13200,00 
  

13431,00 
Rente 

 
250,00 

  
150,00 

Advertenties Bulletin 750,00 
  

600,00 
Beoordelingsdagen 0,00 

  
0,00 

Promotie artikelen 250,00 
  

250,00 
Advertenties website 100,00 

  
100,00 

      
      

  

  
14.550,00  

  

  
14.531,00  

      
      
      
Uitgaven 

 

Begroting 
2012 

  

Begroting 
2013 

      Secetariaat 
 

250,00 
  

250,00 
Vergaderkosten 300,00 

  
900,00 

Ledenadministratie 2000,00 
  

1600,00 
Stamboekadministratie 500,00 

  
300,00 

Bulletin 
 

7500,00 
  

7500,00 
Kuddeboek 

 
0,00 

  
0,00 

Rammenboek 300,00 
  

0,00 
Handboek 

 
50,00 

  
50,00 

Promotiekosten/ledenwerving 400,00 
  

400,00 
Beoordelingsdagen 1000,00 

  
1000,00 

Scrapie 
 

0,00 
  

0,00 
Website 

 
300,00 

  
300,00 

Verzekeringen 350,00 
  

350,00 
Diversen 

 
350,00 

  
331,00 

Bank/Boekhoudkosten 400,00 
  

400,00 
Reserve 

 
0,00 

  
1150,00 

Reservering jubileum FOS 850,00 
  

0,00 

      

  

  
14.550,00  

  

  
14.531,00  

 
€ €

€ €
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Diernummer Naam Kleur ram/ooi Geboren Fokker Eigenaar
H. Brander te Jistrum d.d. 11 - 11 - 2012
2238069-083 Sydo v.d. Klonjebuert bruin ram 22-05-09 M. Lourens H. Brander                

  
0794598-047 Roos 6 v.d. Oeverweg zwart ooi 16-03-06 J. Fokke                    

2238069-080 Sanne v.d. Klonjebuert bruin ooi 10-04-09 M. Lourens             
2713151-017 Linda van .Novus Arbere zwart ooi 10-04-09 B. de Vries               
2700621-055 Lily-Rose v.d. Twizzelhoeve bruin ooi 26-04-08 M. Striepe               
2713151-018 Marie van Novus Arbere bruin ooi 30-04-09 B. de Vries           
2700621-064 Fauve v.d. Twizzelhoeve zwart ooi 20-05-09 M. Striepe               
7200-5270 Dolly van 't Vlaminckveld zwart ooi 26-04-10 J. Lateur               

A. ten Hoeve te Olst d.d. 18 - 08 - 2012
2079314-128 SHL Maxime bruin ram 17-04-09 D. v.d. Spek A. ten Hoeve            
1016316-80036 Ulkan v.d. Klaverweide zwart ram 06-05-09 A. ten Hoeve       
7200-1079 Cornu v.d. Ijsse zwart ram 06-05-09            
6006778-022 Theo v.d. Gagelhof zwart ram 06-05-09 G. Braakman               
2462804-069 Isis v.d. Wandeling zwart ram 02-04-09 J. Postma       
1016316-83675 Boris 8 v. Tannenhof zwartschimmel ram 22-03-09 J. Masselink     
2032519-328 Utopias Brando bruinschimmel ram 27-06-09 J. Wijnker     
1949593-388 Tournou v.d. Klaverweide bruinschimmel ram 27-06-09 A. ten Hoeve             
2222673-232 Lucia 4-Ceasar 17 v.'t Oelehof wit ooi 28-03-08 M. v.d. Donk        
2342481-063 Queen van Anke zwart ooi 17-04-09 E. Al        
2462804-072 Nina v.d. Wandeling zwart ooi 13-04-09 J. Postma          
1016316-80056 Vauvert v.d. Klaverweide zwart ram 10-04-10 A. ten Hoeve       
1016316-80095 Vasil v.d. Klaverweide zwart ram 30-05-10 A. ten Hoeve         
1016316-0099 Vauvert v.d. Klaverweide zwart ram 15-05-10 A. ten Hoeve    
1016316-81787 Neville v.d. Omloop zwart ram 15-04-10 J. Postma   
1016316-83477 Monet v.d. Gagelhof zwart ram 15-05-10 G. Braakman    
1016316-83343 Vincent v.d. Kieuwitshorn zwart ram 22-04-10 E. van Beek          
1016316-81064 Orlande 3 v.d. Finsterheerd zwart ram 22-04-10 J. Gasselaar           
10163168-0753 Kay 7-Edda 3 van 't Oelehof zwart ram 28-05-10 M. v.d. Donk    
1016316-80754 Kay 8-Kaxine 14 van 't Oelehof zwart ram 28-05-10 M. v.d. Donk    
1016316-80751 Kay 6-Maxine 3 van 't Oelehof zwart ram 28-05-10 M. v.d. Donk      
1016316-80088 Ventoux v.d. Klaverweide bruin ram 29-04-10 A. ten Hoeve      
1016316-81791 Carel v.d. Omloop bruin ram 29-04-10 J. Postma        
1016316-81113 Ricky bruin ram 16-04-10 Happy Nes       
1016316-82219 SHL. Gilbert bruin ram 18-05-10 D. v.d. Spek    
1016316-82220 SHL. Paul bruin ram 18-05-10 D. v.d. Spek    
1016316-81577 Giovanni du Pré bruin ram 23-04-10 T. Lok       

Uitslagen thuiskeuringen 2012



33

Gewicht Hoogte Uitslag Opmerkingen
         

    21 kg 48 cm AB + S Beste fokram, goed beenwerk, fraaie donkere kleur. Jammer dat de hoorens wat
dicht bij staan.

    15 kg 42 cm AB + S Beste ooi gezien de leeftijd. Wat hakkig en wat dikke kop. Goed gebit met wat lange
tanden.

   17 kg 45 cm AB + S Beste ooi met mooie lengte. Wel wat hakkig. 
     14 kg 44 cm AB + S Mooie fokooi, sterk en goed beenwerk, mooie conditie. Iets een ramsneus.

   14 kg 44 cm B+ + S Goede fokooi, iets zwak in de benen en iets lange tanden.
     13 kg 43,5 cm B+ Mooie volle ooi, maar met slechts 5 tanden.
   18 kg 46,5 cm B+ Iets te groot en te grof. Wel goede fokooi met fraai gebit.
    13 kg 42,5 cm B+ Goede fokooi, Frans type - wat kort. Heeft nu 5 tanden, iets hakkig.

          
     20 kg 46,5 cm B+ + S Mag wat meer body hebben en is hakkig.
    25 kg 45 cm AB Ram met een slecht gebit.
  19 kg 47 cm B+ + S Wat oud aandoende ram met een dorre vacht.
   28 kg 47 cm B+ Slechts 5 tanden. Iets hellend kruis en voor een iets Franse stand.

   20 kg 46 cm AB + S Mist iets snit.
    24 kg 46 cm AB + S
  26 kg 48 cm A + S
    21 kg 47,5 cm B Verouderd type met te weinig romp, korte middenhand, hellend kruis, hakkig.

      15 kg 43 cm AB + S Tand afgebroken en hakkig.
   12 kg 43 cm A + S Kleine ooi, fraai type.

   16 kg 43 cm AB + S Mooi type, bemerking op de achterbenen.
    19 kg 47,5 cm B+ Weke koten en gespreide klauwen.

    20 kg 47 cm B+ Hellend kruis. Niet correct op de achterbenen.
    20 kg 46,5 cm AB Correcte ram.
   19 kg 45 cm AB Hakkig.
    18,5 kg 45 cm AB Mooie ram.
    19 kg 46,5 cm B+ Horens niet gelijk en een punt is afgebroken.
    18,5 kg 44 cm B+ Mag wat harder van body. Horens niet helemaal gelijk.

       16,5 kg 43 cm AB Correcte ram.
       18 kg 45 cm AB Correcte ram.
       14,5 kg 43 cm AB Horens niet helemaal gelijk.

    19 kg 46 cm AB Wat hoogbenig. Fraaie kop.
   19 kg 46,5 cm AB Iets hellend en iets nauwe horens.

 19 kg 47,5 cm B hellend kruis, nauwe horens, hakkig.
   19 kg 46,5 cm AB Correcte ram.
   19,5 kg 47 cm AB Correcte ram.

   19,5 kg 46,5 cm AB Iets hakkig. Mooie bruine ram.
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Diernummer Naam Kleur ram/ooi Geboren Fokker Eigenaar
1016316-80062 Vauclin v.d. Klaverweide zwartschimmel ram 13-04-10 A. ten Hoeve      
1016316-80090 Vaughan v.d.Klaverweide zwartschimmel ram 01-05-10 A. ten Hoeve      
1016316-82855 Boris van WestmaesNieuwland bruinschimmel ram 06-05-10 D. Witzert    
1016316-80053 Vallon v.d. Klaverweide wit ram 05-04-10 A. ten Hoeve       
1016316-81172 H.H. Witbier wit ram 08-05-10 H. Hopman     
1016316-83620 Wallcoh v.d. Klaverweide zwart ram 11-04-11 A. ten Hoeve    
1016316-83638 Waco v.d. Klaverweide zwart ram 26-04-11 A. ten Hoeve     
1016316-83642 Waran v.d. Klaverweide zwart ram 26-04-11 A. ten Hoeve     
1016316-83647 Walden v.d. Klaverweide zwart ram 29-04-11 A. ten Hoeve          
1016316-83663 Winfield v.d. Klaverweide zwart ram 29-04-11 A. ten Hoeve    
1016316-83673 Walin v.d. Klaverweide zwart ram 30-06-11 A. ten Hoeve          
1016316-84372 Irana v.d. Omloop zwart ram 15-04-11 J. Postma    
1016316-81794 Neuf v.d. Omloop zwart ram 11-04-11 J. Postma    
1016316-84655 Balthasar v.d. Katwinkel zwart ram 11-04-11 J. de Muinck    
1016316-84611 Little Jelle v.d. Schoonhoeve zwart ram 13-05-11 De Schoonhoeve    
1016316-80649 Cornelis van d'n Driehoek zwart ram 16-05-11 R. Brienen      
1016316-84310 Turgos 2 v.d. Finsterheerd zwart ram 06-05-11 J. Gasselaar           
1016316-84313 Turgos 5 v.d. Finsterheerd zwart ram 21-05-11 J. Gasselaar     
1016316-83707 Siebe van 't Zuiderstee zwart ram 21-05-11 Het Zuiderstee      
1000017-39534 Bokkito van Klaarwater zwart ram 28-04-11 R. Verhoef          
1016316-83480 Nicolas v.d. Gagelhof zwart ram 08-05-11 G. Braakman          
1016316-84404 Olaf v.d. Roemajjha Hoeve zwart ram 03-04-11 R. Sikken    
1016316-84405 Melcher v.d. Roemajjha Hoeve zwart ram 03-04-11 R. Sikken      
1016316-84175 Zeune 2 van 't Eiland zwart ram 26-05-11 W. de Groote        
1016316-80513 Erwin van 't Anke zwart ram 15-04-11 E. Al      
1016316-83485 Nico v.d. Gagelhof zwart ram 29-06-11 G. Braakman    
1016316-82411 Bram 2 van Dragt zwart ram 07-05-11 B. de Vries    
1016316-82087 Eragan v.d. Engelanderhoeve zwart ram 0-0-2011 M. Lankhorst    
1016316-83621 Wheaton v.d. Klaverweide bruin ram 13-05-11 A. ten Hoeve         
1016316-84173 Karel 2 van 't Eiland bruin ram 14-05-11 W. de Groote       
1016316-82232 DHL. Mathis bruin ram 14-05-11 D. v.d. Spek     
1016316-82003 Pyrus v.d. Weeshuisgaard bruin ram 18-04-11 H. Rutgers       
1016316-84518 Kevin 9-KaxineYvette 17 v.t.Oelehof bruin ram 07-05-11 M. v.d. Donk         
1016316-80506 Akkerman bruin ram 07-07-11 M. Akkermans         
1016316-83639 Wilmar v.d. Klaverweide zwartschimmel ram 27-04-11 A. ten Hoeve     
1016316-83644 Wilton v.d. Klaverweide zwartschimmel ram 28-04-11 A. ten Hoeve     
1016316-83646 Welliston v.d. Klaverweide zwartschimmel ram 29-04-11 A. ten Hoeve       
1016316-83657 Weldon v.d. Klaverweide zwartschimmel ram 12-05-11 A. ten Hoeve         
1016316-82090 Eberhard v.d. Engelanderhoeve zwartschimmel ram 23-03-11 M. Lankhorst       
1016316-83645 Whitewood v.d. Klaverweide wit ram 29-04-11 A. ten Hoeve     
1016316-84521 Tico 11-Kaxine 17 van 't Oelehof wit ram 08-05-11 M. v.d. Donk    
1016316-80646 Aad van d'n Driehoek wit ram 21-04-11 R. Brienen       
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    19 kg 45,5 cm B Is een driekleurige schimmel
   19 kg 44 cm B Iets hakkig. Mooie horens.

   20,5 kg 46 cm B- Nauwe horens
    23 kg 47 cm AB Iets onregelmatige bovenbouw. Fraaie kop.

  19,5 kg 46,5 cm B+ Horens te nauw.
    15 kg 44 cm B+ Iets hakkig.

    15 kg 42,5 cm B+ Ontwikkeling horens afwachten.
    16 kg 44,5 cm AB Iets nauwe horens.
    17 kg 46 cm B+ Oogt fors voor leeftijd en is iets hakkig.
    15 kg 41 cm B+ Oogt jeugdig

    15 kg 38 cm Oogt jeugdig. Horens niet gelijk. Later nogmaals keuren.
   16 kg 44 cm AB Correct rammetje.
   16 kg 44,5 cm AB Correcte ram.

    15,5 kg 44,5 cm AB Goede ram.
    15 kg 40 cm B+ Iets hakkig.

    14 kg 40 cm B+ Let op de horens!
    16 kg 43,5 cm B+ Iets hellend. Horens afwachten. Mocht iets meer adel hebben.
    16 kg 44,5 cm B Niet in conditie
    15 kg 42,5 cm B+ Let op de horens!
   16 kg 43,5 cm B+ Iets hellend, iets koehakkig en een wat vrouwelijkekopje.
   16 kg 43,5 cm B+ Oogt jeugdig. Later zeker nog eens laten keuren.

    15,5 kg 42 cm AB Correcte ram.
    16 kg 43,5 cm AB Correcte ram. Wijde horens.

      16 kg 43 cm B+ Horens niet gelijk. Loopt wat wijd.
    15,5 kg 43,5 cm B+ Jeugdig en iets hakkig.
   15 kg 40 cm AB Correct rammetje.
     15 kg 46 cm AB Correct rammetje.
   16 kg 42,5 cm AB Correcte ram
    16,6 kg 46 cm B+ Iets hoogbenig en een wat franse beenstand.

      16 kg 44,5 cm B+ Horens niet gelijk, iets hellend.
   15 kg 41 cm B+ Kort gedraaide horens.
   16 kg 45,5 cm AB Horens wat nauw, verder correct.
     16 kg 44 cm B+ Wat jeugdig. Kan een fraaie ram worden.

 15 kg 42 cm B+ Nog jeugdig. Zeker nog een keer keuren.
    16,5 kg 45 cm B+ Doet volwassen aan.
    16 kg 44 cm AB Oogt vrij volwassen.
    16 kg 45,5 cm B+ Iets lange staart. Onregelmatige bovenbouw.

    16 kg 46,5 cm B+ Mooie kop, afwachten wat betreft de maat.
   16 kg 43,5 cm AB Iets hellend, iets onregelmatige bovenbouw.
    15,5 kg 41 cm AB Correcte ram.

       16 kg 43,5 cm AB Correcte ram
    15 kg 48 cm B- Te groot voor de leeftijd
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Diernummer Naam Kleur ram/ooi Geboren Fokker Eigenaar
1016316-81176 H.H. Louis wit ram 02-06-11 H. Hopman    
1016316-80057 Videira v.d. Klaverweide zwart ooi 11-04-10 A. ten Hoeve         
1016316-83356 Tove van 't Eiland zwart ooi 21-04-10 W. de Groote      
1016316-80956 Lobke van Huize Compascuum zwart ooi 01-05-10 EngelhardOvermars         
1016316-80743 Glaudi 11-Ceasar 15 van 't Oelehof zwart ooi 14-03-10 M.v.d.Donk    
1016316-83622 Wabana v.d. Klaverweide zwart ooi 14-04-11 A. ten Hoeve    
1016316-83640 Wedda v.d. Klaverweide zwart ooi 27-04-11 A. ten Hoeve    
1016316-83627 Walea v.d. Klaverweide zwart ooi 20-04-11 A. ten Hoeve       
1016316-80888 Irene v.d. Dorskamp zwart ooi 04-04-11 F. Eysvogel     
1016316-83345 Willemijn v.d. Kieuwitshorn zwart ooi 18-04-11 E. van Beek    
1016316-84170 Lous 2 van 't Eiland zwart ooi 05-05-11 W. de Groote    
1016316-84171 Tove 2 van 't Eiland zwart ooi 07-05-11 W. de Groote    
1016316-81858 Ilse van het Rozenhofje zwart ooi 09-04-11 M. Rienstra       
1016316-83670 Wronki v.d. Klaverweide bruin ooi 22-06-11 A. ten Hoeve      
1016316-80763 Edda 5-Kevin 6 van 't Oelehof bruin ooi 05-05-11 M. v.d. Donk       
1016316-89535 Julia v. Klaarwater bruin ooi 26-05-11 R. Verhoef         
1016316-84656 Wiske v.d. Katwinkel bruin ooi 25-04-11 T. de Muinck      
1016316-80760 Kaxine 27-Kevin 6 van 't Oelehof bruin ooi 03-05-11 M. v.d. Donk       
1016316-83634 Warantha v.d. Klaverweide zwartschimmel ooi 23-04-11 A. ten Hoeve    
1016316-83656 Winnie v.d. Klaverweide zwartschimmel ooi 09-05-11 A. ten Hoeve         
1016316-83661 Wisla v.d. Klaverweide zwartschimmel ooi 17-05-11 A. ten Hoeve       
1016316-81860 Iris van 't Rozenhofje grijs ooi 11-05-11 M. Rienstra    
1016316-82348 Kniertje v.d. Osterik wit ooi 03-04-10 L. Versteegen     
1016316-82352 Keetje v.d. Osterik wit ooi 14-04-10 L. Versteegen       
1016316-84519 Kaxine 26-Tico 9 van 't Oelehof wir ooi 08-05-11 M. v.d. Donk      
1016316-84520 Yvette 28-Tico 9 van 't Oelehof wit ooi 08-05-11 M. v.d. Donk     
1016316-84586 Blanc Collier wit ooi 05-05-11 O. Mentink        
1016316-83655 Wilmette v.d. Klaverweide wit ooi 07-05-11 A. ten Hoeve    
1016316-83629 Wanaka v.d. Klaverweide wit ooi 21-04-11 A. ten Hoeve    

G.L. Knol te  Heinenoord d.d. dec. 2012
1784703-134 Ariaantje v. Goidschalxoord bruinschimmel ooi 18-04-09 G.L. Knol G.L. Knol        
1784703-129 Cathalyne v. Goidschalxoord wit ooi 26-03-08 G.L. Knol G.L. Knol           
1784703-126 Annigje v. Goidschalxoord grijs ooi 03-02-07 G.L. Knol G.L. Knol          

D.P. Hitzert te Heinenoord d.d. dec. 2012
2347266-072 Annemarie v. Westmaes schimmel ooi 19-04-09 D.P. Hitzert D.P. Hitzert         
2347266-071 Annabelle v. Westmaes wit ooi 10-04-09 D.P. Hitzert D.P. Hitzert         
2347266-074 Annemieke v. Westmaes grijs ooi 25-04-09 D.P Hitzert D.P. Hitzert    
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  16 kg 44 cm B+ Nauwe horens.
     15 kg 45 cm B+ Goed type, ramsneus en tanden iets lang.

     15 kg 45 cm B+ Hoornpuntjes. Fors ontwikkelde ooi.
   14,5 kg 44 cm AB Iets lange staart, verder een correcte ooi
     14,5 kg 43,5 cm AB Iets grijzig
    13 kg 44 cm AB Mooi type.
    13 kg 43,5 cm AB Correcte ooi.
    13 kg 42 cm AB Correcte ooi. Iets bruinige wol
   13 kg 43 cm AB Mooi luxe ooitje.

    15 kg 43,5 cm AB Correcte ooi.
      13,5 kg 44 cm AB Iets hoogbenig.
      13 kg 43,5 cm AB Luxe ooitje.
    13,5 kg 44 cm B+ Dikkere langere staart, gespreide klauwtjes.

    13 kg 42 cm AB Correcte ooi, tikje hakkig.
       13 kg 42 cm Hellend kruis. Volgend jaar beoordelen.
   13 kg 42 cm Kleine ooi, erg schraal. Volgend jaar beoordelen.
    13 kg 43,5 cm AB Correcte ooi, tikje hakkig.
       13 kg 43,5 cm B+ Iets hoornpunten en wat ielig.
    13 kg 41,5 cm AB Correcte ooi.

    13 kg 41 cm B+ Iets overbite en een wat lange staart.
    13 kg 41 cm AB Goede ooi, iets lange staart.

    13 kg 43 cm AB Correcte ooi.
   16 kg 45 cm AB Iets dikkere staart.
   15,5 kg 44,5 cm B+ Goed type, iets veel buik.
       13,5 kg 43,5 cm B+ Dikkere staart, gespreide klauwtjes.
       13,5 kg 43 cm AB Correcte ooi.
  14 kg 43,5 cm B Hoornpunten, vrij massaal en iets hakkig.

    13,5 kg 44 cm AB Goed type.
    13 kg 42 cm AB Iets hakkig.

       
    16 kg 45 cm A + S Gelijnde, mooie typische ooi
    16 kg 44 cm B+ + S Goed gebouwde ooi, ruime romp, lange staart.

    15 kg 44 cm AB + S Mooie typische ooi, wat lange staart.

      
    14 kg 46 cm B+ + S Correct gebouwde ooi, mist adel
    16 kg 43 cm AB + S Ruim gebouwde ooi, goed type.
    15 kg 48 cm Te groot.



Van de bestuurstafel
Website
Velen van U zullen tevergeefs www.oues-
sant.nl aangeklikt hebben. De planning was
dat de site geheel vernieuwd zou gaan wor-
den, omdat er een aantal aanvullingen (bv.
foto’s bij de advertenties) moesten komen
die niet meer pasten in de bestaande opzet.
Zo ver is het echter niet gekomen.
Onze Webmaster, ontwerper en beheerder
van de site, heeft te kennen gegeven
wegens persoonlijke omstandigheden niet
meer in staat te zijn hiermee door te gaan
en met onmiddellijke ingang te zullen stop-
pen.
In het voorafgaande jaar verliep de samen-
werking toenemend moeizaam: door het
bestuur aangeleverde stukken kwamen
steeds met grote vertraging en pas na her-
haaldelijk aandringen op de site te staan,
beloofde vernieuwingen werden niet door-
gevoerd en er was geen wederzijds contact,
ook niet over eventuele problemen. Helaas
verliep ook de overdracht van de gegevens
van de site moeizaam.
We vinden het heel spijtig dat we op deze
manier afscheid hebben moeten nemen van
onze Webmaster. De start was prima, hij
heeft een prachtige site gemaakt waar door
velen gebruik van wordt gemaakt en die in
toenemende mate een cruciale rol vervult in
de vereniging en in de informatievoorzie-
ning. Hiermee gaan we dus wel door, mede
omdat een vereniging zonder website geen
bestaansrecht meer heeft. 
Helaas bestaat het hele bestuur uit goedwil-
lende, maar op website gebied onkundige
lieden - bij het realiseren van het continue-
ren van de website hebben we dus hulp
nodig. Momenteel hebben we contact
gelegd met een lid van de F.O.S. die tevens
een internetbedrijf bestuurt en bereid is ons
te helpen de website weer aan het draaien
te krijgen. Daarna zullen we ons beraden
hoe verder te gaan, waarbij de opties zijn:
een bedrijf tegen betaling in de arm te
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nemen, een (bestuurs-) lid te vinden dat
deze taak op zich zou willen nemen en / of
zelf enige bijscholing krijgen zodat we ele-
mentaire zaken zelf zouden kunnen uitvoe-
ren.
We hopen alles zo snel mogelijk weer op de
rit te krijgen.
Mochten er tot die tijd leden zijn die infor-
matie of formulieren nodig hebben dan kun-
nen zij zich (telefonisch of per email) wen-
den tot Bureau Haverslag, de redactie van
Het Bulletin of bestuursleden.

De bespreekdagen
De geplande bespreekdagen in Didam en
Angeren in september staan uitgebreid ver-
meld onder de Agenda. 
Zodra de website weer functioneert, komen
de inschrijfformulieren erop te staan en kort
voor de bespreekdag worden beide catalo-
gussen geplaatst, die U naar believen thuis
kunt uitprinten en alvast kunt gaan bestu-
deren.

Tanden
Er is al veel over gezegd en het zal nog wel
eens ter sprake komen, maar een driejarig
dier dat voor de S-kwalificatie gekeurd
wordt moet 6 tanden hebben.
Een dier met 5 tanden, dat nog wat minder
volwassen aandoet en ook wat traag met
wisselen is, zou het volgende jaar terug
kunnen komen om opnieuw beoordeeld te
worden.
Een verder goed ontwikkeld dier of een dier
dat al wat ouder is krijgt geen S en de
beoordeling gaat één trede terug, dus bv.
van een A naar een AB.
Als een dier geen S krijgt betekent dat niet
dat het dier voor de fokkerij waardeloos zou
zijn. De beoordeling is een momentopname
en de waarde van een dier blijkt ook, wel-
licht vooral uit zijn nakomelingen.
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Duizenden Britse schapen dood door
sneeuw
Extreme sneeuwval met stormen heeft in
Groot-Brittannië duizenden schapen het leven
gekost. Halverwege april waren al twintigdui-
zend dode schapen en lammeren geteld.
Waarschijnlijk valt het aantal hoger uit. De
twintigduizend zijn als kadavers geregistreerd
voor afvoer naar destructiebedrijven. Lang
niet alle dode dieren zijn aangemeld.
In sommige gebieden hebben schapenhou-
ders tijdelijk toestemming gekregen om dode
dieren te begraven op eigen land. Daaraan zijn
voorschriften verbonden. Verbranden mag
soms ook, maar daarvoor is weinig animo.
Verbranden doet veel schapenhouders terug-
denken aan de mond en klauwzeer ramp in
2001. Normaal gesproken is het verboden
kadavers te begraven en moeten ze worden
aangeboden voor destructie.
Sommige bedrijven hebben honderden fok-
schapen verloren. Halverwege april stroom-
den nog steeds meldingen binnen, omdat
toen pas de sneeuw begon te smelten en de
kadavers tevoorschijn kwamen. Op sommige
plekken veroorzaakte storm ophoping van
sneeuw tot wel zes meter hoogte.
In Schotland en Noord-Ierland zijn noodfond-
sen ingesteld om getroffen schapenhouders
financieel te ondersteunen. Een deel van het
geld wordt gebruikt om grote partijen kada-
vers te vervoeren naar destructiebedrijven.
(Het Schaap, april 2013)

Dag van het Schaap
De volgende Dag van het Schaap is op zater-
dag 31 mei 2014. Dat laat de organiserende
stichting weten. Het evenement is een jaar uit-
gesteld wegens verbouwing van de locatie
waar de schapendag plaatsvindt: het NKHS-
centum in Ermelo. Die verbouwing is komen-
de zomer nog volop aan de gang.
De Dag van het Schaap vindt normaal gespro-
ken elke twee jaar plaats. Het is het grootste
evenement van de Nederlandse schapenhou-
derij. Belangrijke onderdelen zijn rassenpre-
sentaties, keuringen, stands van bedrijven,

diverse nationale kampioenschappen, vlees-
proeverij, lezingen en presentaties.
Meer informatie over deze dag is te vinden op
www.dagvanhetschaap.nl en www.het-
schaap.nl  (Het Schaap. Maart 2013)

I&R vanaf 2014 niet meer kostendekkend
De elektronische I&R voor schapen en geiten
is vanaf 2014 niet meer kostendekkend. De
overheid staat tot en met 2013 garant voor
tekorten, maar betaald met ingang van vol-
gend jaar niet meer bij. Daardoor ontstaat er
een gat van 1,1 miljoen euro per jaar. Dienst
Regelingen is op zoek naar middelen om dit
gat te dichten. Voorstellen daarover zijn volop
in discussie. Eén van de suggesties is alle
“lege” UBN’s een rekening te sturen. Zulke
UBN’s zijn wel geregistreerd als schapenbe-
drijf, maar er worden geen of tijdelijk schapen
gehouden. Het zou om ongeveer 7.500 bedrij-
ven gaan.
Op 1 januari had Dienst Regelingen 39.856
UBN’s voor schapen geregistreerd, waarvan
32.613 ook echt schapen hadden. Het totaal
aantal geregistreerde schapen is 1.315.5125.
(Het Schaap, maart 2013)

Checklist schapen kopen
Plannen om een paar schapen aan te schaf-
fen? Let dan op de volgende zaken.
Bedenk vooraf welk ras bij U en Uw omstan-
digheden past (zie www.levendehave.nl/ken-
nisbank/schapen/schapenrassen)
Koop de schapen bij voorkeur bij een rasver-
eniging, een ervaren fokker of een bevriende
schapenhouder.
Staan de dieren correct geregistreerd in de
centrale database? Hebben ze de juiste oor-
merken? Zijn er stamboekpapieren, keurings-
rapporten? Zijn er dekbewijzen voor de
drachtige schapen?
Hoe is de algemene eerste indruk: zijn de die-
ren schoon, zonder mestsporen of verwondin-
gen en maken ze een vitale indruk?
Vraag naar de gezondheid: zijn de schapen
onderzocht op / behandeld tegen wormen,
parasieten, ziekten?

Laatste schapenberichten
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Check de vacht: is die mooi dicht, zijn er geen
kale plekken, springen er geen luizen weg bij
het snel openen van de vacht?
Check de benen en hoeven: zijn de dieren niet
kreupel, zijn de hoefjes goed bekapt en de
hoefwanden niet ingescheurd?
Check de uiers: zijn er geen beschadigingen,
vervormingen of verkleuringen?
Check de ademhaling: is die rustig en zonder
horten of gorgelen?
Check het gedrag: zijn er dieren die zich
afzonderen of afwijkend gedragen?
Observeer de eigenaar tussen zijn dieren: hoe
gaat hij met zijn dieren om en hoe reageren de
schapen daarop. Zijn ze rustig en alert? 
(Levende Have, december 2012)

Eerste gesprekken over opvolging
taken van Productschap Vee en Vlees
Vertegenwoordigers van de schapensector
hebben voor het eerst gesproken over een
mogelijk nieuwe samenwerking als het
Productschap Vee en Vlees (PVV) er niet meer
is. Het kabinet wil de productschappen op 1
januari 2014 opheffen. Een aantal taken van
het PVV gaat over naar het ministerie van
Economische Zaken, maar van veel andere
taken is nog niet bekend wie die gaat doen.
Uit de eerste bijeenkomst blijkt dat er in de
schapenhouderij grote behoefte is aan een
platform waar de partijen elkaar regelmatig
ontmoeten. Over de bevoegdheden van dat
platform is nog geen duidelijkheid. Op 7 maart
hebben de partijen het gesprek voortgezet.
Volgens Jelle Raap van het productschap is
het mogelijk dat er een brancheorganisatie
voor de schapenhouderij komt. “De EU staat
dat per 2015 toe,”zegt hij. Raap is secretaris
van de huidige Adviescommissie Schapen en
Geiten van het productschap. Wat een nieuwe
organisatie gaat doen, is verre van duidelijk.
Nico Verduin van LTO vindt het voor invulling
daarvan te vroeg. De LWPS wil niet dat zo’n
organisatie heffingen int en projecten finan-
ciert. Politiek ligt een nieuwe organisatie
gevoelig. Het kabinet wil niet voor niets van de
productschappen af. Volgens Raap is het ont-
mantelen van het productschap een enorme
klus. “Het is praktisch onhaalbaar om dat per
1 januari 2014 te realiseren.” (Het Schaap,
februari 2013)

Schmallenberg nog niet geheel gewe-
ken
Vorig jaar zomer was het Schmallenbergvirus
nog actief in Nederland. Hoewel de runderen
en schapen in ons land op grote schaal anti-
stoffen hebben aangemaakt, blijkt een deel
van de populatie toch nog bevattelijk voor het
virus. Dat komt doordat ze niet eerder een
infectie hebben doorgemaakt. De geboorte
van misvormde kalveren en lammeren duidt
erop dat het virus niet geheel en al is gewe-
ken. Komend najaar zal blijken of het virus ook
de zomer van 2013 zal weten te overleven.
(Levende Have, april 2013)

Meer Schmallenberg
Steeds meer Britse schapenhouders melden
problemen met het Schmallenbergvirus. Alle
graafschappen in Engeland en Wales hebben
nu besmettingen. Het aantal bevestigde
gevallen is ten opzichte van januari met ruim
een kwart toegenomen. Voor het eerst is het
virus ook bij geiten en alpaca’s vastgesteld.
(Het Schaap, maart 2013)

Europees hof buigt zich over I&R scha-
pen en geiten
Een groep schapenhouders is naar het
Europese Hof van Justitie gestapt om de indi-
viduele registratie van dieren aan te vechten.
De komende maanden zal het Hof zich hiero-
ver uitspreken. Als de bezwaarmakers gelijk
krijgen, kan dit grote gevolgen hebben voor
de I&R met elektronische chips in de scha-
pen- en geitenhouderij.
De bezwaarmakers zijn vooral schapenhou-
ders uit Duitsland. Volgens hen werkt het
enkele jaren ingevoerde systeem van individu-
ele dierregistratie niet goed. Ook vinden ze
dat er sprake is van ongelijkheid omdat bij-
voorbeeld bij varkens geen registratie van
individuele dieren verplicht is.
Als de bezwaarmakers gelijk krijgen is het
mogelijk dat de huidige elektronische I&R
ongeldig wordt verklaard. Het Hof kan ook
besluiten dat de regeling blijft bestaan, maar
dat de Europese Commissie die moet aan-
passen. (Boerenvee, maart-april 2013)


