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Van de redactie

Op en neer gaande bewegingen als eb en
vloed vormen een onderdeel van ons bestaan.
Heerste er ooit in deze contreien een grote
ijstijd, tegenwoordig horen we niets anders
dan dat het alsmaar warmer dreigt te gaan
worden. Onze economie kende tijden van
hoogconjunctuur, maar ook recessies zijn
ons welbekend. Hitte en koude, voor- en tegenspoed wisselen elkaar met grote regelmaat af, net als de jaargetijden.
En kijk naar onze eigen vereniging: klein
begonnen met weinig leden groeiden we uit
naar een flinke club fokkers. Na een forse
dip begin deze eeuw, veroorzaakt door dierziektes en regelgeving, klimmen we geleidelijk weer naar de 500 leden. Maar ook leden
komen en gaan in een op- en neergaande
beweging.
Op een mooie zomeravond kreeg ik een telefoontje van één van de eerste leden van

de vereniging, waarvan het laatste schaapje
was overleden en de pacht voor het weitje
niet was verlengd. Na zoveel jaren gefokt
te hebben, betrokken geweest te zijn bij de
vereniging, bij keuringen en vergaderingen
en al het lief en leed van de vereniging gevolgd te hebben via Het Bulletin, zegde hij
zijn lidmaatschap op. Het was een fijne periode geweest, maar nu werd het tijd voor iets
anders. Bedankt mijnheer Middelhoven, dat
U zoveel jaren lid van onze club hebt willen
zijn!
Maar gelijkertijd verwelkomen we de vele
nieuwe leden. Fijn dat jullie gekozen hebben
voor het Ouessantschaap. We hopen dat
jullie net zoveel plezier zullen gaan beleven
aan het houden en fokken van deze mooie
en gemakkelijke dieren als de vele leden die
jullie voorgingen.
Reinie Koch.

Bureau Haverslag
Op dit moment hebben wij 1137 lammeren geregistreerd waarvan 567 ramlammeren en 570 ooilammeren.
De e-mail die op 20-09 is gestuurd om iedereen eraan te herinneren de identiteitskaarten aan te
vragen heeft goed gewerkt. De bestelformulieren identiteitskaarten lammeren 2016 stromen binnen. Aan de hand van de betaling worden de identiteitskaarten verstrekt.
De termijn van aanvraag van de identiteitskaarten voor de lammeren is binnen een half jaar nadat het lam is geboren. Gebruik hiervoor het formulier dat u in januari van mij heeft ontvangen of
download deze van de site.
De mutaties van verkoop, overlijden en geboortes geeft u binnen 3 à 4 dagen aan ons kantoor door
zodat wij dit zo snel mogelijk kunnen afwerken naar R.V.O. Binnen 8 kalenderdagen moet dit bij
R.V.O. zijn gemeld. Voorkom per melding € 0,50 boete.
Wilt u de originele formulieren gebruiken. Ik ontvang regelmatig zelfgemaakte formulieren of
een stuk tekst via de email, wat voor mij vertragend werkt. Wilt u hier rekening mee houden.
Indien er vragen zijn kunt u ons het beste bereiken op maandag-, dinsdag- of woensdagmorgen
van 9.00 uur tot 12.00 uur. Tevens zijn we ‘s avonds te bereiken op maandagavond 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

Het overkomt je allemaal wel eens. Alle dieren staan rustig te eten en je denkt snel even
de kudde te kunnen tellen. Bijna bij het laatste dier aangekomen lopen ze snel eventjes
kris kras door elkaar, ben je de tel kwijt en
kun je opnieuw beginnen.

De glimlach van een rammetje doet je beseffen dat je leeft………..
En levert zo te zien een diepe genegenheid
op bij het baasje Alice Reijnen voor de kleine
Rudy.
René Brienen uit St. Anthonis heeft hier wat
op gevonden: alle dieren moeten hun jas uittrekken en netjes uitspreiden op het klaarliggende kleed. Het tellen is zo een fluitje van
een cent en daarna mogen de bloteriken op
de foto.

Als U ook een mooie, ontroerende of leuke
foto hebt, stuur hem op naar de redactie en
U ontvangt bij plaatsing een Ouessanten
T-shirt.
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Bespreekdag Didam – Niet-zwoegervrije
Ouessantschapen op 3 september 2016

Op 3 september
2016 heeft de jaarlijkse niet-zwoegervrije keuring in
Didam weer plaats
gevonden.
Met
bijna 70 dieren in
14 rubrieken was
er genoeg te zien
en met elkaar te
bespreken. Behalve de fokkers zelf
waren er ook veel
belangstellenden
aanwezig,
zelfs
vanuit Duitsland
en Frankrijk.
Jan den Hartog en
Willy Gooren waren de keurmeesters tijdens deze
keuring. Het is een
prachtige dag geworden met uiteenlopende
resultaten. Vooral erg leuk om te zien dat alle
kleuren weer vertegenwoordigd waren, ondanks dat de schimmelkleurige Ouessanten
geen S predicaat meer kunnen krijgen.

Rubriek 1: Ooien grijs – schimmel –
zwart (2007 – 2012 – 2013)
Een rubriek met zeer diverse ooien en resultaten. De eerste ooi, Julia van de Wandeling
van P. Verbrugge uit Hillegom, was helaas
afwezig.
Xhuma van de Klaverweide is een prima
zwarte ooi van 4 jaar oud, maar vanwege
een slecht gebit heeft ze geen S gekregen,
wel een AB score.
De derde ooi,
Cher van de
EMMA
Hoeve
(catalogusnr. 3)
heeft het S predicaat wel gekregen en was
met haar A score
de beste ooi uit
deze rubriek. Ze
heeft een hele
goede
uitstraling. Familie Ploegstra als fokker en Aalt ten
Hoeve, de eigenaar, mogen hier zeker trots
op zijn!

Bertha van de Witte Hoeve (nr. 4) is de eerste ooi van Sander Meijer en Jenny Venhorst
die zij zelf hebben gefokt en die naar de keu4

Rubriek 2: Rammen zwart – schimmel
(2011 – 2012 – 2013)

In deze rubriek 6 compleet verschillende
rammen en allemaal zijn het dieren van Aalt
ten Hoeve. De eerste twee rammen, Xures
en Xilin van de Klaverweide, zijn schimmelkleurig. Met name Xilin (nr. 8) is een erg goe-

ring is geweest. Ze heeft wat lange tanden
en haar beenwerk zou iets krachtiger kunnen, verder is het een mooie ooi. Ze heeft
een S en AB gescoord.
Familie Dijkema is uit het hoge noorden afgereisd met 1 ooi, Xiba van de Klaverweide
(nr. 5). Prachtig om te zien hoe gepassioneerd meneer Dijkema samen met zijn hulpknechtjes in de bolderkar met de ooi omgaan.

De ooi ontbrak het werkelijk aan helemaal
niets en zag er prachtig uit. Deze grijze ooi
heeft een S en B+ gescoord.
De laatste ooi uit de rubriek, van Aalt ten
Hoeve, was helaas net te klein voor het krijgen van een S. Ximyu van de Klaverweide is
een schimmelooi uit 2012 van 41 cm en heeft
een B gekregen.

de ram met mooi beenwerk. Hij krijgt een A.
De derde ram op rij is Neuf van de Omloop
(nr. 9), een 5 jarige zwarte ram. Dit is de eni-

ge ram uit deze rubriek die een S krijgt. Het
is een erg klein rammetje van 45 cm en krijgt
omdat hij iets kracht mist in de achterbenen
een AB.
De laatste drie rammen uit de rubriek scoorden helaas geen S. Kevin 7- Bea 6 van ’t Oelehof van de fokker Mari v.d. Donk behaalde
een AB. Samzun en Solen van de Watermolen van de fokker Koen Dieker behaalden
5

een B en een A. Met name de laatste heeft
goed gescoord met een hele mooie achterhand. Helaas was de ram net te groot met
49,5 cm om een S te krijgen.

Rubriek 3: Ooien Bruin (2014)

Een prachtige rubriek met hele mooie dieren.
De dieren zijn nog niet oud genoeg voor het
behalen van een S.
Odessa F van Haderks Hoeve (nr. 13) van de

fokker Bertus Pape is een A ooi van 44,5 cm
groot, een hele mooie maat.
Ook Zionne van de Klaverweide (nr. 14)

Ook Esme 75 van de Bakkershoeve (nr. 16)
van de fokker Jan Brandts scoort een AB.
Deze ooi oogt iets buikig, maar ziet er verder prima uit. Ze neigt naar de A score, dus
deze ooi biedt perspectief tijdens de keuring

volgend jaar. Esme 76 van de Bakkershoeve
(nr. 17) is een hele beste en typische A ooi.
Er werd zelfs gesproken over een dikke A,
dus zeker een pluim voor Jan Brandts.

Rubriek 4: Rammen zwart (2013)

Met maar liefst zeven rammen in deze rubriek had het publiek zeer zeker iets om naar
te kijken. De rubriek bestond uit rammen van
de fokkers René Brienen, Sander Meijer en
Aalt ten Hoeve. De laatste was ruim vertegenwoordigd in deze rubriek met vijf van de
zeven rammen, waarvan nummer 22, Drewes van de EMMA Hoeve (nr. 22) de beste

scoort in deze rubriek een A, het is een prima fokooi.
Odille E van Haderks Hoeve heeft een erg
mooie romp, maar helaas wat slechte klauwtjes. Mede hierdoor scoort ze een AB.
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ram van deze groep is en een S en A scoort.
Zo’n beetje op alle punten heeft de ram 109
gescoord, erg goed. Ook de complimenten
aan de fokker van deze ram, A. Ploegstra uit
Loenga.

De ram van Rene Brienen, Igor van D’n Driehoek (nr. 18) scoort op alles 108 of 109, ook
een hele mooie, forse ram, die een A krijgt
en de S.
De ram van de fokker Henk Slaghuis, aangekocht door Sander Meijer en Jenny Venhorst
is 47 cm, oogt wat vrouwelijk en mist diepte.
Op de vacht, hoorns en tanden scoort de ram
hoog. Deze ram krijgt een S en een B+.
Karel van de Dorskamp van fokker F. Eysvogel uit Wageningen scoort erg goed, een S
met een A. Enig minpuntje aan deze ram is
dat de hoorns iets te ver zijn doorgedraaid.
Nummer 21 is een beste ram. Deze heeft
de maximale maat van 49 cm en een mooie
kop. De ram is jammer genoeg wel iets hakkig en scoort daarom een S en AB.
De laatste twee rammen, Zafir van de Elferinkhoeve en Jelle 23 van de Schoonhoeve
krijgen helaas geen S predicaat. De eerste
ram heeft 3 tanden en scoort een B+. De
laatste heeft mooie hoorns, maar toont wat
vrouwelijk. Met name de kop en de romp
scoren niet heel hoog, respectievelijk 103 en
102. Om deze reden krijgt deze ram een B.

eerste, Lolita van D’n Driehoek (nr. 25) vanwege het feit dat ze maar 5 tanden heeft.
Verder is het een hele mooie ooi. Ondanks
de tanden heeft deze ooi een A gekregen.
Babet van de Kleine Beemd is een robuuste
S en AB ooi.

Julia van D’n Driehoek (nr. 27) is een erg
edele en mooie ooi. Ze krijgt dan ook met
recht de S en A score.
Fieke van ’t Kempke (nr. 28) heeft een klein

Rubriek 5: Ooien wit (2012 – 2013)

Weer een hele mooie rubriek met S waardige
ooien. Dit hebben de ooien uit deze rubriek
dan ook toegewezen gekregen, behalve de
7

beetje een Franse stand in de voorbenen.
Desondanks krijgt ze een S en een A.
Isabelle van de Calkoensweide is hakkig,
maar verder wel een goede ooi. Ze krijgt een
S en een AB.
Een erg goed resultaat voor Rene Brienen,
die, met 3 ooien in deze rubriek, allemaal A
dieren heeft getoond.

Rubriek 6: Rammen bruin – schimmel
– zwart – grijs (2014 – 2015)

In deze rubriek één en tweejarige rammen.
Voor de fokkers en eigenaren altijd fijn om te
kijken of ze op de goede weg zijn.
Alexander 3 van de Bakkershoeve (nr. 30) is

een hele beste en mooi gebouwde ram met
goed beenwerk. Hij is één jaar oud en kan
dus maximaal een AB krijgen en dit krijgt hij
ook. Duk van de Witte Hoeve (nr. 31) scoort
tevens een AB. Het is een hele beste ram.

Ook Zip van de Klaverweide (nr. 32) scoort
de maximale score: een A, omdat het om
een tweejarige ram gaat. De schimmelkleurige ram heeft goed beenwerk.
Ook Peter Letmaath heeft twee schimmelkleurige rammen meegenomen in deze rubriek. Bastiaan van Zomersbuiten is helaas
op tweejarige leeftijd te groot met 52 cm. Hij

krijgt een B. Barreld van het Groote Veld (nr.
34), de zelfgefokte ram van deze fokker, is
een goede ram en krijgt een AB.

Rubriek 7: Ooien zwart (2013)

Dan rubriek 7, weer een mooie rubriek met
S waardige ooien. Bijna allemaal zwart en
drie jaar oud. De eerste ooi, Josefien van
D’n Driehoek (nr. 36) is 12,5 kg en 42,5 cm
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groot, een klein ooitje dus. Ze is iets mager
en de romp is iets krom. Verder heeft ze wel
een mooie kop. Ze krijgt een S en B+.
Esme 71 van de Bakkershoeve is een hele
goede fokooi die op alle punten 109 scoort.
Ze krijgt een S en een A.

ters weinig op of aan te merken en ze scoort
op alles 108 of 109. Ook deze ooi krijgt een
S en een A.
Nelleke van Haderks Hoeve (nr. 38) van Bertus Pape is een goede stevige ooi en krijgt
een S en een A.
Aalt ten Hoeve kan natuurlijk niet achterblijven bij deze goede scores. Ymke van de
Klaverweide (nr. 39) is een kleine ooi, maar

De derde ooi is Keetje van D’n Driehoek (nr.
37), tevens een klein ooitje van Rene Brienen van 42 cm. Hier hadden de keurmees-

goed in verhouding. Ze scoort op alles 109
punten en krijgt dus ook een S en een A. De
laatste ooi, Yindie van de Klaverweide, blijkt
niet zwart te zijn, maar grijs. Ze is 12 kg en
42 cm. Een erg fijn ooitje dus. Ze heeft een
goed gebit, maar scoort toch een S en AB.
Al met al een hele goede rubriek met mooie
S waardige dieren.
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Rubriek 8: Rammen bruin – wit (2014)
Een rubriek met zes tweejarige rammen.

De derde ram, Aornd van het Groote Veld is
een forse ram van 49 cm hoog en de hoorns
zijn wat nauw. Hierdoor scoort de ram een
AB.
Aalt ten Hoeve heeft in deze rubriek een
Franse ram meegenomen, Joyeux des Burons (nr. 44). Hij heeft fors beenwerk, maar
is verder een prachtig ogende ram. Hij krijgt
een A.

Orpington F van Haderks Hoeve (nr. 41) is
een mooie A ram waarvan alleen de klauwtjes iets minder zijn.

Alexander van de Bakkershoeve (nr. 42)
krijgt tevens een A en is een mooie jeugdige
ram.
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Cas van D’n Driehoek (nr. 45) is een mooie
ram, maar scoort een AB omdat de ramsneus
iets te prominent aanwezig is.
Zyon van de Klaverweide scoort een A, het is
een mooie ram waarbij de enige opmerking
kan worden gemaakt dat de hoorns van de
ram iets te ver zijn doorgedraaid.

Rubriek 9: Ooien zwart (2012 – 2013)

Henk Kraassenberg is voor het eerst met
dieren op de keuring en zijn eerste voorgebrachte ooi is een ooi gefokt door Jan Kruijer.
Ze is wat buikig, maar verder een prima fokooi. Minoesj 2 van Bellewierde scoort hierom
een S en A, een erg mooi resultaat!
Ireya van D’n Driehoek is een beetje hakkig,
maar verder een goede ooi. Ze krijgt een S
en AB.
De derde ooi, Elles 9 van Bellewierde, oogt
te schraal. Daarbij is ze ook maar 11,5 kg. Ze
krijgt een S en AB.
Yazoo van de Klaverweide (nr. 50) daarente-

Aafke van Maldericke (nr. 52) van de fokker
Dorothe Becu uit Maurik en die als eigenaar
Aalt ten Hoeve heeft, is een mooie A ooi, die
eveneens een S kreeg.

Rubriek 10: Rammen bruin – wit
(2013)
gen is een mooie ooi met een prima conditie,
die een A en een S krijgt. De achterbenen
van de volgende ooi, Nina van Stal Hortus
(nr. 51), zijn niet helemaal goed en om deze
reden krijgt ze een S en AB.

Een rubriek van Aalt ten Hoeve en Rene
Brienen met allemaal zelf gefokte, mooie
rammen.

Xaxim van de Klaverweide (nr. 53) is een
mooi gebouwde ram met een goede kop.
Hierop scoort de ram 109. Hij krijgt een S en
een A.
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De tweede ram, Xhuma van de Klaverweide (nr. 54), is een erg robuuste, forse ram
met een goed gebit en een goede romp. Zijn
staart is wat lang. Met zijn mooie kop scoort
hij een S en AB.

Rubriek 11: Ooien wit – zwart (2014 –
2015)

Opnieuw een rubriek met dieren van twee
verschillende fokkers, René Brienen en dhr.
Verbrugge. Deze ooien zijn één en tweejarig en dus nog niet oud genoeg om een S te
krijgen.

Romeo van D’n Driehoek (nr. 55) is een klein
rammetje van 46,5 cm. Het is een mooie
ram, maar zijn achterklauwtjes staan wat
apart. Hierdoor krijgt hij een S en AB.
Xirque van de Klaverweide (nr. 56) is een
mooi compacte S en A ram.
Fijco van D’n Driehoek heeft mooie verhoudingen, het is een goede ram die een S en
AB krijgt.
12

Juliet van D’n Driehoek (nr. 58) is een erg
mooie ooi - zeer verwachtingsvol voor in de
toekomst. Ze krijgt de hoogst haalbare score,
een AB.

Rubriek 12: Ooien bruin (2012 – 2013)

Zes ooien in de laatste individuele rubriek en
allemaal voor het S predicaat.
De tweede ooi die Henk Kraassenberg mee
heeft genomen richting Didam, Sklaerenn
van de Watermolen (nr. 64) van de fokker

Ook Lotus van D’n Driehoek (nr. 59) krijgt de
hoogst haalbare score, in dit geval een A,
aangezien ze twee jaar oud is. Het is een erg
klein ooitje van 39,5 cm en hopelijk groeit ze
door tot de minimale maat.
Nina 2 van Ruimzicht is een mooie ooi met
een klein minpuntje: haar klauwtjes. Ze krijgt
een AB.

Julia 2 van Ruimzicht (nr. 61) heeft zeer
mooie verhoudingen en behaalt een A.
De laatste ooi van dhr. Verbrugge, Ursula
van Ruimzicht (nr. 62) scoort eveneens een
A. Deze fokker uit Hillegom toont hiermee
aan dat hij erg goed bezig is met de fokkerij!

Koen Dieker, is een beste ooi. De klauwtjes
zijn iets gespreid en ze is een klein beetje
hakkig. Desondanks krijgt ze een S en een
A. Complimenten, een heel verwachtingsvol
debuut!
Esme 70 van de Bakkershoeve (nr. 65) is
één van de betere ooien van de groep. Ze
krijgt een S en een A.

13

Yanne van de Klaverweide is 12,5 kg en dus
een lichtgewicht. Ze scoort een S en een AB.
Yolanthe van de Klaverweide van fokker Aalt
ten Hoeve en eigenaar Sander Meijer is 42,5
cm en 14,5 kg. Het is een beste ooi, waarbij de achterbenen wat aandacht vragen. Ze
krijgt een S en een AB.
Noa van Haderks Hoeve (nr. 68) is een mooie
ooi met 6 tanden en veel van de scores liggen rond de 109. Ze krijgt een S en een A.
Yuma van de Klaverweide (nr. 69) is een hele
mooie A ooi en krijgt ook een S.

Rubriek 13: Bedrijfsgroepen

De bruine bedrijfsgroep van Jan Brandts, bestaande uit ram nr. 42 en de ooien 65, 16 en 17, krijgt
een A
Een zeer uniforme groep harmonieuze en edele dieren.
De ram is mooi harmonisch gebouwd. Hij draagt de kop mooi en heeft een mooie blik. Een gesloten
voorhand, de kop sluit mooi aan met een fraaie hals. Een goede rechte rug.
De ooien hebben een goed gewelfde middenhand en zijn voldoende ruim (het verteringsapparaat
moet voldoende kunnen functioneren), hebben rechte benen en goede klauwen.

14

De witte bedrijfsgroep van René Brienen, bestaande uit de ram nr. 57 en de ooien 27, 59 en 58,
krijgt ook een A.
Edele, nog jonge dieren met een mooie typische ram.
Hij is sterk gebouwd, solide. De voor-, midden- en achterhand zijn goed aangesloten en hij staat
goed op de benen. Mooi kort staartje en een goede kop met horens. De ooien doen nog erg jong
aan.
De bruine bedrijfsgroep van Bertus Pape, bestaande uit de ram nr. 41 en de ooien 63, 68, 13 en
15, krijgt eveneens een A.
Mooie edele groep met iets rijzige dieren, maar harmonisch en goed gebouwd.
Een chique ram met een mooie maat. Edel gebouwd, goede overgangen tussen voor-, midden- en
achterhand. Staat ietsje minder sterk op de poten.

15

De zwarte bedrijfsgroep van René Brienen, bestaande uit ram nr. 18 en de ooien 35, 37 en 48 krijgt,
een AB. Goede individuele dieren, maar als groep zou het wat uniformer kunnen.
De bruine bedrijfsgroep van Aalt ten Hoeve, bestaande uit de ram nr. 53 en de ooien 66, 69 en 14,
krijgt eveneens een AB.
Deze groep had wat uniformer gekund, waarbij vooral de laatste ooi wat uit de toon valt.
Alle fokkers, die een bedrijfsgroep hebben voorgebracht hebben een prima prestatie neergezet.
Duidelijk wordt dat de conditie en de uniformiteit heel belangrijk zijn in de beoordeling. En klein
fokken is prima, maar niet te klein: er moet voldoende ruimte zitten in de middenhand i.v.m. de
spijsverteringsorganen en de voortplanting.
Complimenten aan alle fokkers en met name de mensen die hun debuut hebben gemaakt. Dit biedt
perspectief voor de toekomst! Natuurlijk bedanken we de keurmeesters Jan den Hartog en Willy
Gooren voor hun expertise en onafhankelijke blik op de dieren.
Nadat er met een grote groep is geholpen met de afbouw en het opruimen hebben diverse fokkers
nog even een drankje gedronken en nagepraat. Al met al een zeer interessante en geslaagde dag
waarop veel is bijgepraat en veel is geleerd.
Tot volgend jaar! Jenny Venhorst.
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“REXNA”

Zwarte en witte Ouessant schapen
gecertificeerd zwoegervrij en
scrapie-resistent

KIJK OP ONZE WEBSITE: WWW.VENOSTAL.NL

De ideale schapen-stalinrichting

Voor alhandelsondern.
uw dagelijks gebruik MEIJER
van schapen- en lammerenhekwerken

van der Pijlweg 17
7691 CK BERGENTHEIM
Opzetruifjes(0523) 23
● Voerbanden
14 49
Voerhekken
● Behandelingssystemen
Fax (0523) 23
14 49
Lammerenvoerbak ● Overwenbok
Hooiruiven
● Kantelaars

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

%

●
●
●
●

Doorloopbaden
Schuilhokken
Kraamhokken
Melkhekken

Alles voor de Wij
schapenhouderij,
zoals:
leveren maatwerk!
Kijk op onze site voor:
universele
schapenhekken
/ universele
ruifetc. etc.
Ingerichte stallen,
VENO nieuws, Seizoensartikelen,
Drinkbakken
(voor binnen en/ofwww.venostal.nl
buiten)
(geschikt
alle
balenVoergoot
en kuilvoerblokken)
Engelsevoor
hooiruif
1,25soorten
mtr
verhoogd
verrijdbare ruif (met dubbele morsbak) / wandruiven

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

handelsondern. MEIJER

van der Pijlweg 17
7691 CK BERGENTHEIM
(0523) 23 14 49
Fax (0523) 23 14 49

%

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

Verder nog: emmerbeugels, opzetruifjes, optrekpoorten, sorteerpoorten, behandelgangen,
lammer-(bij)voerbakken, behandelstoelen, toiletteerboxen, enz. (en natuurlijk uw specifieke wensen en
maten)

stal aan de moespot

Dexter 12 v.d. Bakkershoeve

pen

321

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

We hebben regelmatig mooie zwarte
Ouessantschapen te koop of te huur

Alles voor de schapenhouderij, zoals:
universele schapenhekken / universele ruif
(voor binnen en/of buiten)
(geschikt voor alle soorten balen en kuilvoerblokken)
verrijdbare ruif (met dubbele morsbak) / wandruiven
Aflamhekjes met “speciaal” gaas: onder fijnmazig,
naar boven toe oplopend. Effectief en toch licht in
gewicht, ideaal voor Ouessantschapen!

Bezoek ook eens onze website: demoespot.nl

voor de actuele stallijst en veel leuke foto’s.
“DE BAKKERSHOEVE”

Verder nog: emmerbeugels, opzetruifjes, optrekpoorten, sorteerpoorten, behandelgangen,
Ad Verbunt & Roelien Elgersma
FOKKERIJ VAN BRUINE
OUESSANTSCHAPEN
MET VEEL ADEL EN EEN MOOIE MAAT.
lammer-(bij)voerbakken,
behandelstoelen,
toiletteerDijk 27, 6641 LA Beuningen
boxen, enz. (en natuurlijk uw specifieke wensen en
Tel.:e-mail:
0316stal@demoespot.nl
- 225 186
maten) Jan Brandts • Oldegoorweg 13 • 6942 PD
tel: DIDAM
024 675 •0199
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Thuiskeuringen zwoegervrije ooien en rammen.
nr. UBN

Naam

Fokker

Eigenaar

Kleur

Geb.

						
datum

Rubriek 1: ooien bruin 2014 1:ooien zwart, grijs en schimmel 2007 - 2012 - 2013								
2 101631683699

Xhuma van de Klaverweide

A. ten Hoeve

E. Meijer

zwart

18-04-12

3 101631681743

Cher van de Emma Hoeve

A. Ploegstra

A. ten Hoeve

zwart

01-05-12

4 101632280324

Berha van de Witte Hoeve

A. Meijer

A. Meijer

zwart

18-03-13

5 101632280402

Xiba van de Klaverweide

A. ten Hoeve

H. Dijkema

grijs

20-04-12

6 101632280429

Ximyu van de Klaverweide

A. ten Hoeve

A. ten Hoeve

schimmel

24-04-12

Rubriek 2: rammen zwart en schimmel 2011 - 2013								
7 101632280421

Xures van de Klaverweide

A. ten Hoeve

A. ten Hoeve

schimmel

23-04-12

8 101632281725

Xilin van de Klaverweide

A. ten Hoeve

A. ten Hoeve

schimmel

07-06-13

9 101631681794

Neuf van de Omloop

J. Postma

A. ten Hoeve

zwart

11-04-11

										
10 101632282441

Kevin 7 - Bea 6 van ‘t Oelehof

M. v. d. Donk

A. ten Hoeve

zwart

06-05-12

11 100027611274

Samzun van de Watermolen

K. Dieker

A. ten Hoeve

zwart

29-04-12

12 100029711282

Solen van de Watermolen

K. Dieker

A. ten Hoeve

zwart

03-05-12

Rubriek 3: ooien bruin en zwart 2014
13 101632282210

3: ooien bruin 2014									

Odessa F van Haderks Hoeve

L. Pape

L. Pape

bruin

12-04-14		

14 101632281761

Zionne van de Klaverweide

A. ten Hoeve

A. ten Hoeve

bruin

14-04-14

15 101632282218

Odille E van Haderks Hoeve

L. Pape

L. Pape

bruin

30-04-14		

16 101632280536

Esme 75 van de Bakkershoeve

J. Brandts

J. Brandts

bruin

09-05-14

17 101632280537

Esme 76 van de Bakkershoeve

J. Brandts

J. Brandts

bruin

16-05-14

Rubriek 4: rammen zwart 2013									
18 101632280142

18

Igor van D’n Driehoek

R. Brienen

R.Brienen

zwart

05-04-13

19 101632281993 / 101632281166 Rexna Charles C41

J. Slaghuis

A. Meijer

zwart

14-04-13

20 101631680898

F. Eysvogel

A. ten Hoeve

zwart

22-04-13

Karel van de Dorskamp

21 101632282841 / 101631682615

F. Zandstra

A. ten Hoeve

zwart

22-04-13

22 101631681750

Drewes van de Emma Hoeve

A. Ploegstra

A. ten Hoeve

zwart

29-04-13

23 101632280841

Zafir van de Elferinkhoeve

G. Elferink

A. ten Hoeve

zwart

01-05-13

24 101632281024

Jelle 23 van de Schoonhoeve

G. de Boer

A. ten Hoeve

zwart

02-05-13

Gewicht

Hoogte Uitslag Opmerkingen

kg

cm

								
13

45

AB

Tanden zichtbaar (onderbeet) en één losse tand. Verder mooie ooi.

13

43

A+S

Goede ooi, mooie uitstraling.

14,5

46

AB + S Lange tanden, beenwerk kan krachtiger. Iets lang neusbeen.

13,5

46

B+ + S Nauw van voren, mist één tand, maar heeft er nog 6.

10,5

41

B

Te klein en in slechte conditie. Slecht beenwerk en lange tanden.

AB

Mooi gebouwde ram, mooie kop. Horens wat te ver doorgedraaid.
Mooi gebouwde ram, horens iets te ver doorgedraaid.

								
20,5

47

21,5

46,5

A

23

45

AB + S Mooie compacte ram, wat gespreide klauwtjes. Achterbenen konden krachtiger

										
20

48

		

(S14, 46 cm en AB)
AB

Compacte ram met slecht gebit (5 tanden) Achterbenen konden krachtiger.

17,5

46,5

B

Horens wat ver doorgedraaid, geen kracht in de achterbenen. Achterhand kon krachtiger.

21,5

49,5

A

Horens iets te ver doorgedraaid. Mooie ram maar iets te groot.

									

		
14

44,5

A

Mooie ooi, mag niet groter.

46

A

Mooie ooi.

43,5

AB

Mooie ooi, klauwtjes kunnen sterker.

15

43

AB

Wigvormig en iets buikig.

15

43

A

Fraaie ooi.

		

									
25

48

A+S

Mooie forse ram; neus wat fors.

18,5

47

B+ + S Weinig diepte / buik, mist kracht in de achterbenen, voorbenen X-vormig. Mooie kop.

24

48

A+S

Beste ram; horens wat ver doorgedraaid.

22,5

49

AB + S Beste ram met mooie kop. Horens wat ver doorgedraaid en iets koehakkig.

23,5

46

A+S

Fraaie ram.

21

46,5

B

Achterbenen konden beter, klauwtjes wat gespreid. Slechts drie tanden.

18

47,5

B

Horens niet helemaal symmetrisch, vrouwelijke kop, bovenlijn en achterbenen moeten sterker

19

nr. UBN

Naam

Fokker

Eigenaar

Kleur

Geb.

						
datum

Rubriek 5: ooien wit 2012 - 2013									
25 101631684208

Lolita van D’n Driehoek

R. Brienen

R. Brienen

wit

10-04-12

26 101631684825

Babet van de Kleine Beemd

B. te Wierik

A. ten Hoeve

wit

16-04-12

27 101632280148

Julia van D’n Driehoek

R. Brienen

R. Brienen

wit

13-04-13

28 101631684772

Fieke van ‘t Kempke

T. van der Wind

R. Brienen

wit

20-04-13

A. ten Hoeve

wit

28-04-13

29 100134797320 / 101632281246 Isabelle v.d. Calkoensweide H. Meier

rubriek 6: rammen bruin, zwart, schimmel en grijs 2014 - 2015								
30 100134471835

Alexander 3 van de Bakkershoeve

J. Brandts

J. Brandts

bruin

17-05-15

31 101632283275

Duk van de Witte Hoeve

A. Meijer

A. Meijer

zwart

11-04-15

32 101632281779

Zip van de Klaverweide

A. ten Hoeve

A. ten Hoeve

grijs

21-04-14

33 101632280908

Bastiaan van ZomersBuiten

J. de Vries

S. Letmaath

schimmel

06-04-14

34 101632282676

Bartreld van het Groote Veld

S. Letmaath

S. Letmaath

schimmel

29-04-15

Rubriek 7: ooien zwart 2013									
35 101632280143

Josefien van D’n Driehoek

R. Brienen

R. Brienen

zwart

05-04-13

36 101632281920

Esme 71 van de Bakkershoeve

J. Brandts

J. Brandts

zwart

17-04-13

37 101632281411

Keetje van D’n Driehoek

R. Brienen

R. Brienen

zwart

20-04-13

38 101632281236

Nelleke van Haderks Hoeve

L. Pape

L. Pape

zwart

22-04-13

39 101632281711

Ymke van de Klaverweide

A. ten Hoeve

A. ten Hoeve

zwart

17-05-13

40 101632281728

Yindie van de Klaverweide

A. ten Hoeve

A. ten Hoeve

grijs

04-07-13

Rubriek 8: rammen bruin en wit 2014									
41 101632282212

Orpington F van Haderks Hoeve

L. Pape

L. Pape

bruin

17-04-14		

42 101632283165

Alexander van de Bakkershoeve

J. Brandts

J. Brandts

bruin

1-5-20144

43 101632282672

Aornd van het Groote Veld

S. Letmaath

S. Letmaath

bruin

27-06-14

44 330137600187

Joyeux des Burons

P. Leduc

A. ten Hoeve

wit

11-04-14

45 101632281419

Cas van D’n Driehoek

R. Brienen

A. Meijer

wit

14-04-14

46 101632282837

Zyon van de Klaverweide

A. ten Hoeve

A. ten Hoeve

wit

20-05-14

Rubriek 9: ooien zwart 2012 - 2013									

20

47 101632280543

Minoesj 2 van Bellewierde

J. Kruijer

H. Kraassenberg zwart

10-05-12

48 101632280136

Ireya van D’n Driehoek

R. Brienen

R. Brienen

zwart

20-03-13

49 101632280545

Elles 9 van Bellewierde

J. Kruijer

A. ten Hoeve

zwart

21-03-13

50 101632280481

Yazoo van de Klaverweide

A. ten Hoeve

A. ten Hoeve

zwart

28-03-13

51 101632280344

Nina van Stal Hortus

J. van der Mey

A. ten Hoeve

zwart

01-04-13

52 100164602414

Aafke van Maldericke

D. Becu

A. ten Hoeve

zwart

03-04-13

Gewicht

Hoogte Uitslag Opmerkingen

kg

cm

									
13,5

43,5

A

Mooie ooi, maar slechts 5 (te lange) tanden.

18,5

45

AB + S Robuuste ooi, kop iets grof.

14

43

A+S

Edel ooitje. Vijf tanden + een kleintje.

14

43

A+S

Voorbenen staan wat “Frans”, achterbenen konden krachtiger. Mooie ooi.

14,5

43,5

AB + S Achterbenen wat hakkig. Goede ooi

								
21,5

44

AB

Mooi gebouwde ram, mooie hoeven.

19

46

AB

Hele beste ram.

20

45

A

Beste ram.

24

52

B

Te groot.

20

47

AB

Goede ram, wel fors.

									
12,5

42,5

B+ + S Achterbenen konden wat sterker.

15

43

A+S

Heel goede fokooi, mooi type.

14

42

A+S

Heel fraaie ooi.

14,5

44,5

A+S

Mooie, stevige ooi.

13

42

A+S

Mooie ooi, goede verhoudingen.

12,5

42

AB + S Mooie ooi.

									

		
17,5

47

A

Mooie ram, klauwtjes iets gespreid.

46

A

Mooie, jeugdige ram.

24,5

49

AB

Mag niets meer groeien. Horens neigern te nauw te staan.

21

46

A

Mooie ram, fors in de gewrichten.

22

48

AB

Mag niet groter worden. Forse ramsneus.

21

46

A

Mooie ram, horens wellicht iets te ver doorgedraaid.

									
18,5

45

A+S

Goede fokooi, beetje buikig.

16

44,5

AB + S Goede ooi, achterbenen wat koehakkig.

11,5

44,5

AB + S Beetje schraal.

14

45

A+S

12,5

44

AB + S Achterbenen staan wat ver naar achteren. Weinig conditie.

Mooie ooi in goede conditie.

13,5

43,5

A+S

Mooie ooi.
21

nr. UBN

Naam

Fokker

Eigenaar

Kleur

Geb.

						
datum

Rubriek 10: rammen bruin en wit 2013								
53 101632280451

Xaxim van de Klaverweide

A. ten Hoeve

A. ten Hoeve

bruin

08-05-12

54 101632280491

Xhuma van de Klaverweide

A. ten Hoeve

A. ten Hoeve

bruin

07-04-13

55 101632280149

Romeo van D’n Driehoek

R. Brienen

R. Brienen

wit

13-04-13

56 101632281704

Xirque van de Klaverweide

A. ten Hoeve

A. ten Hoeve

wit

17-04-13

57 101632281412

Fijco van D’n Driehoek

R. Brienen

R. Brienen

wit

03-05-13

Rubriek 11: ooien wit en zwart 2014 - 2015								
58 101632283753

Juliet van D’n Driehoek

R. Brienen

R.Brienen

wit

15-04-15

59 101632282309

Lotus van D’n Driehoek

R. Brienen

R. Brienen

wit

08-05-14

60 100046186575

Nina 2 van Ruimzicht

P. Verbrugge

P. Verbrugge

zwart

2-4-1014

61 100046486576

Julia 2 van Ruimzicht

P. Verbrugge

P. Verbrugge

zwart

04-04-14

62 100046886581

Ursula van Ruimzicht

P. Verbrugge

P. Verbrugge

zwart

22-05-14

Rubriek 12: ooien zwart 2013
64 100027711271

12: ooien bruin 2012 - 2013									

Sklaerenn van de Watermolen

K. Dieker

H. Kraassenberg bruin

28-04-12

65 101632283175 / 101632280530 Esme 70 van de Bakkershoeve J. Brandts

J. Brandts

bruin

28-04-12

66 101632280469

Yanna van de Klaverweide

A. ten Hoeve

A. ten Hoeve

bruin

22-03-13

67 101632280472

Yolanthe van de Klaverweide

A. ten Hoeve

A. Meijer

bruin

24-03-13

68 101632281233

Noa van Haderks Hoeve

L. Pape

L. Pape

bruin

13-04-13

69 101632281702

Yuma van de Klaverweide

A. ten Hoeve

A. ten Hoeve

bruin

14-04-13

Bedrijfsgroepen									
42 101632283165

Alexander van de Bakkershoeve

J. Brandts

J. Brandts

bruin				

65 101632283175

Esme 70 van de Bakkershoeve								

16 101632280536

Esme 75 van de Bakkershoeve								

17 101632280537

Esme 76 van de Bakkershoeve								

										
57 101632281412

Fijco van D’n Driehoek

R. Brienen

R. Brienen

wit				

27 101632280148

Julia van D’n Driehoek								

59 101632282309

Lotus van D’n Driehoek								

58 101632283753

Juliet van D’n Driehoek								

										

22

Gewicht

Hoogte Uitslag Opmerkingen

kg

cm

								
22,5

48,5

A+S

Mooie ram. (gekeurd in 2015: 48 cm en een A)

15,5

49

AB + S Robuuste ram, mooie kop met horens.

23,5

46,5

AB + S Mooie ram. Rechter achterklauw wat gedraaid.

22

49

A+S

20

46

AB + S Mooie ram, klauwtjes iets minder.

Mooie compacte ram.

								
11,5

40

AB

Mooie ooi; verwachtingsvol.

10

39,5

A

Moet nog iets groeien.

14

42,5

AB

Klauwtjes wat gespreid.

14,5

43

A

Mooie ooi met mooie verhoudingen.

12,5

40

A

Mooie ooi.

									
14,5

44,5

A+S

Mooie ooi, klauwtjes achter wat gespreid en wat koehakkig.
Zeer fraaie ooi.

17

43,5

A+S

12,5

46

AB + S Ooi met weinig conditie.

14,5

42,5

AB + S Beste ooi, achterbenen wat minder.

14

43,5

A+S

Mooie ooi.

12,5

42,5

A+S

Mist wat conditie. Gebit met 2 kleine tanden.

									

				

A

Zeer uniforme groep met harmonische en edele dieren.

								

								

								

										

				

A

Edele jonde dieren, aangevoerd door een mooie typische ram.
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nr. UBN

Naam

Fokker

Eigenaar

Kleur

Geb.

						
datum
41 101632282212

Orpington van Haderks Hoeve

B. Pape

B. Pape

bruin				

63 101632280086

Maxime van Haderks Hoeve								

68 101632281233

Noa van Haderks Hoeve								

13 101632282210

Odessa F van Haderks Hoeve								

15 101632282218

Odille E van Haderks Hoeve								

										
18 101632280142

Igor van D’n Driehoek

35 101632280143

Josefien van D’n Driehoek								

R. Brienen

R. Brienen

zwart				

37 101632281411

Keetje van D’n Driehoek								

48 101632280136

Ireya van D’n Driehoek								

										

24

53 101632280451

Xaxim van de Klaverweide

A. ten Hoeve

A. ten Hoeve

bruin				

66 101632280469

Yanna van de Klaverweide								

69 101632281702

Yuma van de Klaverweide								

14 101632281761

Zionne van de Klaverweide								

Gewicht

Hoogte Uitslag Opmerkingen

kg

cm

				

A

Mooie edele en harmonische groep. Goed gebouwde, wat rijzige dieren.

								

								

								

								

										

				

AB

Goede individuele dieren, als groep kan het wat uniformer.

								

								

								

										

				

AB

Kan uniformer. De laatste ooi valt wat uit de toon.
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In gesprek in Didam
Op deze mooie dag verschenen de
niet-zwoegervrije Ouessanten in Didam om
gekeurd te worden. Zo’n dag waar je naar
uitziet, waar het altijd gezellig is en ook degenen die voor het eerst komen er meteen
bijhoren en zich thuisvoelen.
Hier sprak ik met enkele deelnemers.

Henk van de Weitgraven uit Angerlo is er
voor de eerste keer. In het voorjaar heeft hij
zes Ouessantooien aangeschaft. Daarvoor
had hij een paar Hampshire Downs - vooral
zijn vrouw klaagde over de enorme dieren
die ze bijna niet de baas kon.
Hij las over de Ouessant dat het een mooi
schaap is met een goed karakter. Het is
toegankelijk, benaderbaar, nieuwsgierig en
alert.
Hij heeft verschillende kleuren uitgezocht om
te kijken welke kleur hen het meest bevalt.
Bruin, grijs en zwart lopen door elkaar. Vandaag kijkt hij naar de rammen en hun kleur
en vindt zwart wel het mooist. Uiteraard luistert hij goed naar de keurmeesters en krijgt
langzamerhand in de gaten waar je op moet
letten als je wilt dat je kudde moet voldoen
26

aan de rasstandaard. De stand van de poten
is heel belangrijk. Op de tanden heeft hij eigenlijk nooit gelet en zeker niet hoeveel een
schaap er moet hebben. De rug moet recht
zijn enz.
De dag sprak hem zeer aan, de sfeer was
prima, men heeft belangstelling voor elkaar
en men geeft tips over de dieren. Het zal niet
lang duren of Henk laat zijn kudde hier zien.
In het najaar komt er een ram. Zijn kudde bestaat dan volgend jaar uit 10 ooien die al zijn
gras de baas kunnen, zodat er niet gemaaid
hoeft te worden.
Astrid Schoots uit Olst heeft met haar man
Andries van Oosten al ruim 2 jaren schapen.
Ze wonen op een prachtige boerderij maar
het lukte hen niet om al het gras bij te houden. De machines liepen vast en veel plezier
hadden ze daar niet aan. Bovendien dachten
ze dat schapenhouden te ingewikkeld was
tot ze de Ouessant tegen het lijf liepen. Dit
schaap is stevig en gezond en kan zelf werpen.
Vanaf het eerste moment hadden zowel de
Ouessanten als Astrid en Andries het geweldig naar hun zin. De zwarte kudde geniet
met volle teugen en ook de ene witte gast uit
Friesland heeft het goed naar de zin. Sientje
is al 14 jaren en heeft nog alle tanden.
Ze hebben teveel gras zodat er ’s winters
een gastkudde Ouessanten loopt op een
apart stuk. ‘s Zomers staat er de buurboer
met zijn koeien op. De wei is omgeven door

een meidoornhaag waar de grote schapen
niet doorgaan omdat het prikt. De lammetjes
trekken zich er niets van aan en lopen erdoor
en ook weer terug, want hun moeder kunnen
ze niet missen.
De wei loopt rond de oude boerderij en zo
kunnen ze hun dieren altijd zien. Ook de
boomgaard is hun terrein zodat ze altijd in de
schaduw kunnen liggen.
Dit voorjaar is uit een grijze ram een bruin
ooilam geboren. Astrid vindt dit prima want
zo is het makkelijker te onderscheiden. De
zwarte ooien kent ze bij naam, maar het worden er wel veel.
Ze geniet ontzettend van haar dieren. Ze
zijn aanhankelijk en zelfstandig tegelijk. Als
de lammeren geboren zijn rennen ze lekker
samen rond de boerderij. Het geluid is net
alsof er een trein rondom het huis dendert.
Verder heeft ze van houtstronken en stobben een speelterrein gemaakt waar ze vaak
enorm aan het donderjagen zijn. Op You
Tube staan heel veel filmpjes van de dollende Ouessanten onder haar eigen naam. Ook
hoe ze scheert en bekapt. Kijken dus.
De keuringsdag vond ze prachtig en boeiend. Al die mensen die zich inzetten om het
ras in stand te houden. De uniformiteit en de
gezondheid van de schapen zijn goed om te
zien. Wel vindt ze dat het uiterlijk erg veel
aandacht krijgt, terwijl de gezondheid ook
heel belangrijk is. Een beetje koehakkigheid
maakt toch niet zoveel uit?
Vader Gerrit en zoon Jan Doorn uit Hasselt

vinden het een leuke dag en heel leerzaam.
De sfeer was heel gemoedelijk en ondanks
het feit dat ze niet zulke praters zijn was het
ijs al snel gebroken. Ze kwamen met de echte fokkers in gesprek en van hen kregen ze
de nodige aanwijzingen.
Ze houden van stevig beenwerk en genoten
van het Franse schaap dat echt krachtig op
de poten stond. De meeste schapen vandaag waren toch wat ranker, luxer en fijner.
Thuis hebben ze in het weiland Zwartblesschapen, die ze voor het vlees fokken. In de
boomgaard wilden ze kleinere, meer sobere
schapen en zo kwamen ze bij de Ouessant
uit. De geitjes die er al liepen aten nauwelijks gras en lieten veel planten staan. De
Ouessant eet minder selectief en houdt de
begroeiing in de boomgaard mooi kort.
Ze hebben eerst op internet gekeken en het
ras verder bestudeerd. Daarna een aantal
gekocht en ze voldoen prima aan de verwachtingen. Elke dag komen ze in het weiland en meteen komen de schapen eraan.
Ze gaan dan rechtop tegen hen opstaan en
dat is met zo’n klein schaap heel prettig. Je
kunt ze zo oppakken en bovenal hebben ze
weinig verzorging nodig. Het enige negatieve is dat als je ze te veel verwent ze gaan
schreeuwen als ze ook maar iets van je horen. Maar dat valt in de zomer wel mee.
Hooi, water en brokken zijn altijd voorradig.
De wei wordt niet bemest en je moet oppassen voor te nat gras, aangezien ze daar gemakkelijk diarree van kunnen krijgen.
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Ze zijn ook heel kieskeurig op de hoogte en
dat hoort natuurlijk ook bij een minischaap.
Het beenwerk werd goed bekeken. In principe maakt het Fokke-Jan niet zoveel uit. Hij
heeft ze gekozen omdat hij ze mooi en leuk
vindt. Ze hoeven niet precies aan de rasstandaard te voldoen. Een ram die er niet zo
geweldig uitzag maar wel heel lief was heeft
hij laten castreren zodat hij toch bij de kudde
kon blijven.
Hij heeft een gekleurde kudde met een grijze,
een bruine, een witte en twee zwarte dieren.
Maarten Dul uit Oene woont nog bij zijn

Fokke-Jan Bos uit Ten Boer had een stukje
gras over en wilde altijd al een klein schaap
hebben. Ze houden het weitje mooi kort. Zijn
paarden lopen er maar een paar maanden
per jaar in, want als het nat is vertrappen ze
alles. Een ander voordeel van combi-beweiding is dat alles wat de paarden laten staan
opgegeten wordt door de Ouessanten.
Ze zijn klein en daarom kun je er meer nemen. Hij heeft nu een gezellig koppeltje van
3 ooien en een ram. In het voorjaar komen
de lammeren waar de kinderen enorm van
genieten. De bedoeling is dan om de lammeren aan het eind van de zomer weer weg
te brengen. (jaja Fokke- Jan, daar zullen de
kinderen blij mee zijn - bereid je maar vast
voor!)
Over de keuringsdag doet hij erg opgetogen.
Hij vindt alles leuk wat er gebeurt. Het is gezellig met fijne mensen. De sfeer is serieus
en de bezoekers zijn betrokken.
Fokke-Jan heeft veel geleerd. Hij zag hoe
de keurmeesters enorm streng op het gebit
letten. Het gebit van zijn schaap was niet
helemaal in orde en hij kreeg een B+. Het
waarom werd hem verteld en hij ziet nu ook
de kleine fout in. Thuis ziet hij dat het dier
zelfs het ruwste voer met gemak naar binnen
werkt.
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ouders. Hij wilde graag schapen houden
en van zijn ouders mocht hij kleine dieren
houden. Zijn oom woonde naast hen en had
Ouessanten. Daar speelde hij mee, terwijl
zijn oom over vroeger vertelde. Heerlijk vond
hij het. Toen zijn oom was overleden kreeg
Maarten de schapen.
Elke dag heeft hij nu contact met de schaapjes en voert ze dan ook. Dat betekent wel dat
ze om die tijd gaan blaten, iets wat de omgeving niet zo leuk vindt.
Vandaag is een hele fijne dag voor hem: hij
ziet veel Ouessanten, kan praten met de fokkers en luisteren naar de keurmeesters. Hij
kan de dieren voelen en ruiken en dat is het
mooiste wat er is. Binnenkort komt hij ook
zelf met zijn Ouessanten naar de keuring als
apetrotse fokker.

Zijn schapen zijn wel oud en als hij thuis
is, gaat hij kijken of ze ook kleine afwijkingen hebben waar hij vandaag over gehoord
heeft. Maar ook al hebben ze een beetje een
doorgezakte rug: hij blijft van ze houden.
De rasstandaard is niet het hoogste goed
voor hem, maar hij denkt wel dat ze het op
de keuring goed gaan doen.
Een veelkleurige kudde vindt hij mooi en wil
dat ook zo houden.
Maarten fokt uit liefde voor zijn schaapjes.
Niels van den Akker uit Niftrik zag met lede

ogen aan dat zijn paarden de wei nooit mooi
leeg aten. Ondanks het gegeven dat hij niet
echt van schapen hield waren ze toch welkom om de wei schoon te grazen. Hij zocht
een ras dat weinig onderhoud behoefde en
stootte al snel op de Ouessant. Van de buren
kreeg hij een dijktalud aangeboden voor de
schapen, want andere dieren mogen daar
niet grazen. Zo kwam het dat de Ouessanten
zomers op de dijk grazen en ’s winters de
wei schoon maken. De dijk is van Rijkswaterstaat. Op die grond komt geen mest en geen
onkruidbestrijder. Het is erg arme grond en
dat is super voor de Ouessant. Bovendien
mag je niet het hele jaar maaien waardoor
het gras langer en taaier is. Het voordeel
daarvan is dat je niet hoeft te ontwormen,
want je kunt snel doorweiden. ’s Winters lopen ze in de paardenwei en dan worden de

schaapjes ontwormd om het risico van besmetting van de paarden te voorkomen.
Het is een prachtig gezicht om de schaapjes
in de zomer tegen de dijk op zien lopen.
Niels heeft nu 17 ooien in diverse kleurschakeringen. Hij wil eigenlijk specifiek de
bruinschimmel gaan fokken maar dat heeft
tijd nodig. Hij wil de kudde beter maken, een
hogere kwaliteit fokken om steeds dichter bij
de rasstandaard te komen.
Vandaag is hij speciaal gekomen om het
type te zien. Wat is een goed, een slecht of
een mooi type, dat staat niet zo nadrukkelijk
beschreven. De 5 types die Henk Slaghuis
heeft neergezet heeft hij gelezen, maar hij
vond het moeilijk een van de types bij zijn
dieren te zien.
Hier ziet hij groepen dieren die er niet allemaal eenduidig uitzien. Niels vindt het interessant om te horen hoe de keurmeesters erover praten. Hij ziet ook de ranke dieren van
Aalt waar een stevige ram tussenliep van het
Franse type. Zelf vindt Niels het iets geblokte
type mooier en die wil hij gaan fokken.
Over enkele weken krijgt hij een thuiskeuring. Dat is een belangrijke reden voor hem
om vandaag bij de keuring te zijn. Hij kan
dan een betere en realistischer inschatting
maken.
Vandaag viel hem ook op hoe de begeleiders hun dieren neerzetten. Door dat goed
te doen zie je veel meer van het type van het
dier terwijl dat eerst niet zo opgevallen was.
Moeilijk voor de keurmeesters om dan goed
te keuren.
Het was weer een geslaagde dag voor iedereen.
Paul Meijer
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De tanden van het Ouessantschaap
Tijdens de bespreekdagen wordt er altijd
uitgebreid stilgestaan bij het gebit van de
te keuren dieren. Bij met name de S-dieren
wordt er in de bek gekeken om te zien hoeveel tanden het dier heeft en om de conditie
van die tanden te beoordelen.
Voor het hoe en waarom gaan we het schaap
even dieper in de bek kijken.

Het volwassen gebit

Als we een volwassen schaap van drie à vier
jaar in de bek kijken zien we in de onderkaak
acht snijtanden zitten, terwijl de bovenkaak
tandeloos is. De 24 kiezen zitten iets naar
achteren: 12 in de bovenkaak en 12 in de
onderkaak – in elk kaakvlak dus zes kiezen.

goed aan op de tandeloze bovenkaak. Dit is
noodzakelijk voor het goed kunnen grazen,
maar zeker zo belangrijk is dat, wanneer er
wrijving zou ontstaan van de tanden langs de
bijtrand (die zich vormt op de bovenkaak) de
tanden zouden kunnen gaan slijten.

Gebitsafwijkingen

Er zijn twee gebitsafwijkingen.
De varkensbek: de onderkaak is te kort en
de tanden blijven achter de rand van de bovenkaak. De varkensbek komt weinig of niet
voor bij ons ras.

De ontwikkeling

Als het lam een maand oud is heeft het zes
melksnijtanden en twee melkhoektanden in
de onderkaak. Daarnaast drie melkkiezen in
elk kaakvlak, dus in totaal 12 melkkiezen.
Met drie maanden verschijnen al de eerste
blijvende kiezen en als het lam ongeveer een
jaar oud is krijgt hij zijn zesde en laatste kies
en begint het wisselen van de snijtanden. Dit
wisselen van de tanden kan doorlopen tot
het dier 3 à 3,5 jaar oud is; de melkkiezen
wisselen op ongeveer 2 jarige leeftijd.
Na vier jaar moet alles gewisseld zijn meestal al wat eerder en zien we op driejarige leeftijd een volledig volwassen gebit.

Waarom zoveel aandacht voor het
gebit?

Eén van de eigenschappen van de Ouessant
is het behalen van een hoge leeftijd. Dat oud
kunnen worden is afhankelijk van een aantal
factoren en één van die factoren is het hebben van een goed gebit. En dan hebben we
het niet alleen over het aantal tanden en kiezen en de conditie daarvan, maar ook over
de stand van de kaken.
Bij een correcte bouw van de kaakbeenderen sluiten de tanden van de onderkaak
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En de snoeksbek: een te lange onderkaak,
waarbij de middentanden ver voor de bovenkaak (soms wel een halve of hele centimeter) uitkomen en de onderkaak bijna puntig
uitloopt.

Daarnaast zijn er nog twee andere afwijkingen: de over- en de onderbeet. Dit zijn niet
zozeer kaakafwijkingen, maar wel afwijkingen in de stand van de tanden, waarbij de
overbeet ook wel wordt uitgelegd als aanleg
voor snoeksbek.
De snoeksbek en de overbeet zijn wel een
bekend probleem in ons ras. Bij lammeren
is dit al goed te zien: raken de tanden de
bovenkaak niet, is er dus bij gesloten kaken
een dusdanige ruimte tussen de tanden en
de bovenkaak dat daar een eurocent tussen
past, dan heb je te maken met een snoeksbek.
Staan de tanden tegen of net voor de voorkant van de bovenkaak dan is er sprake van
overbeet. In beide gevallen zal na het wisselen zich het probleem van het ongeremd
doorgroeien van de tanden voordoen, met
als gevolg de vroegtijdige uitval.

Erfelijkheid

De zeer ernstige afwijkingen, snoeks- en
varkensbek, vererven recessief en worden
daarmee zichtbaar indien de beide ouders
de aanleg voor deze factor bezitten. Door
deze enkelvoudige recessieve vererving is
het relatief eenvoudig deze afwijking uit te
selecteren: door in ieder geval dieren met
deze afwijking en ook de ouders voor de fokkerij uit te sluiten.
Omdat er bij recessief verervende eigenschappen gewoonlijk geen sprake is van tussenvormen of intermediaire vererving, zou
aangenomen kunnen worden dat over- en
onderbeet in de vererving los staan van de
eerst genoemde afwijkingen, maar wel degelijk erfelijk zijn.
Met over- en onderbeet is de vererving ingewikkelder of niet exact bekend. Het is mogelijk dat deze afwijkingen door meer genen
worden bepaald en vervolgens dat ook het
milieu een rol speelt.
Selectie op deze afwijkingen zal ongetwijfeld
effect hebben op de lange termijn. Het verliezen van de snijtanden wordt in ieder geval veroorzaakt doordat de tanden niet goed
aansluiten op de bovenkaak.

Herkauwafwijkingen

Een ernstige gebitsafwijking, die bij oudere
dieren voorkomt, is een slijtageproces waarbij de kiezen ongelijk worden of waarbij er
zich haken op de kiezen vormen.
Deze afwijking veroorzaakt vermagering:
de dieren kunnen niet meer herkauwen.
Het leidt altijd tot uitval, niet zelden gepaard
gaande met een lange lijdensweg, omdat ze
verhongeren.
De eerste verschijnselen daarvan openbaren
zich doordat er regelmatig speeksel op de
onderlip zichtbaar wordt en vervolgens dat er
herkauwresten worden gebraakt.
Het is het beste deze dieren tijdig te ruimen,
waardoor een hoop ellende bespaard wordt.
Deze verschijnselen openbaren zich meestal
niet voor een leeftijd van 8 jaar.

Selectie op de gebitsafwijkingen

De vroegtijdige uitval van de tanden heeft
een duidelijke invloed op de leeftijd.
Een dier zonder tanden gaat bij de te goede
verzorging die wij ze doorgaans geven, nog
wel een paar jaar mee, maar oud worden ze
meestal niet. Gebitsafwijkingen bedreigen
dus de levensduur en de zelfredzaamheid
van het overigens zo sobere Ouessantschaap.
Deze tekortkomingen ontstaan doordat in
het milieu onvoldoende natuurlijke selectie
plaats vindt.
Bij de Ouessantfokkerij ligt de verantwoording voor een selectie op gebitsafwijkingen
primair bij de fokkers.
Voor een effectieve en praktische selectie
kunnen de volgende maatregelen genomen
worden:
● Uitselecteren van dieren met snoeks- en
varkensbek en in principe ook de ouders;
● Kritisch kijken naar de gebitten van de
lammeren en ook de oudere ooien en
rammen; de negatieve afwijkers uit de
fokkerij verwijderen;
● Bij het inzetten van ooilammeren voor de
fokkerij selecteren op het gebit;
● Alleen rammen met een goed gebit inzetten voor de fokkerij;
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● Het jaarlijks beoordelen van de gebitten
van de fokdieren en de negatieve afwijkers uit de fokkerij verwijderen;
● Het zo lang mogelijk en intensief benutten
van dieren van 6 jaar en ouder met een
nog gaaf gebit;
● Bij de oudere dieren steeds letten op afwijkingen bij het herkauwen.
Bij het laten registreren van de lammeren
is des fokkers taak betreffende de selectie
duidelijk omschreven in het Fokreglement
hoofdstuk 6 punt 3a. Daar staat dat lammeren met een zichtbare erfelijke afwijking niet
kunnen worden ingeschreven in het stamboek en daar worden ook de gebitsafwijkingen genoemd.
Laten we ons strikt aan die regel houden
en dieren met een afwijking niet registreren,
want ooilammeren die worden geregistreerd
zijn automatisch bestemd voor de fokkerij.
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Wees vooral kritisch op de rammen, want zij
zijn de belangrijkste poot onder de fokkerij.

Bespreekdagen

Sinds 2004 wordt tijdens de bespreekdagen
op de kwaliteit van de gebitten gelet en ook
meegenomen in de waardering. Bij de keuring voor het verkrijgen van een S predicaat
is het zelfs een voorwaarde dat de dieren beschikken over 6 tanden.
Selectie op hoogtemaat, kop en horens, goede verhoudingen, correct beenwerk, vacht,
geboorteproblemen en bovenal de gezondheid vraagt reeds alle aandacht. Het is belangrijk dat de fokkers dit probleem evenwichtig aandacht geven, zodat de gebitten
verbeteren zonder dat de fokkerij op andere
eigenschappen inboet.
(dit stuk is een samentrekking van eerder in
dit blad gepubliceerde artikelen)

De pen geef ik door aan . . . .
Hallo beste Fokkers.

Sander De Kwant
Mijn vader Peter en zijn broer Jan de Kwant
zijn al een groot aantal jaren lid van de FOS
en daardoor ben ik al jong betrokken bij de
fokkerij. Omdat de fokgroep bij vader Peter
en oom Jan te groot werd, vond ik het wel
wat om zelf in de fokkerij te stappen. Ik ben
gek op dieren, dus hoe mooi kan het zijn.
De schaapjes lopen achter ons huis op legakkers in de Ankeveense polder. Het is
leuk om met de schapen bezig te zijn. Ik heb

Mijn naam is Sander de Kwant, woonachtig
in Ankeveen.
Ankeveen is vooral bekend van de voorjaarsvergadering 2016. Op die dag kreeg ik “de
Pen” aangereikt door Carla Dekker, vandaar
dat ik nu een kort stukje mag schrijven over
mijn nog jonge carrière als fokker van Ouessantschapen.

van vader Peter en zijn broer Jan de zwarte
Ouessanten overgenomen, die in mijn ogen
het mooist zijn. Dus thuis vindt er regelmatig
een discussie plaats, want die twee oudjes
vinden bruin natuurlijk veel mooier!.
Inmiddels heb ik een kudde van 17 fokschapen, zowel oudere ooien, jonge ooien, lammeren en een fokram. Dit jaar was het resultaat om en om: de ene helft ooitjes en de
andere waren rammetjes.
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Dit jaar heb ik het bekappen van alle schapen op me genomen. Bij het bekappen heb
ik hier en daar wat hulp gekregen van een
collega fokker, waar ik zeer blij mee was. De
hoeven van de dieren van mijn kudde worden steeds beter. De schapen lopen er mooi
bij en natuurlijk kap ik ook de schapen van
Jan en Peter.
In de toekomst wil ik een mooie kudde fokken
met een klein beetje Ankeveense uitstraling.
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Ik zal de bespreekdagen zeker bezoeken om
mijn schapen te laten beoordelen. Bovendien
is het leuk om met de diverse fokbroeders te
bespreken of ik op de goede weg ben en zo
nodig advies te krijgen om mijn fokgroep op
een goed niveau te brengen.
Met een fokgroet van
Sander de Kwant.

Besmettelijke ziekten
In een tijd dat er geen sprake is van een
crisissituatie vanwege besmettingsgevaar
door welk virus dan ook, is het goed weer
eens even stil te staan bij dit onderwerp. Alleen al in deze eeuw passeerden het Mond
en Klauwzeer (MKZ), de Blauwtong en de
Q-koorts, maar wat te denken van de altijd
aanwezige zwoegerziekte en rotkreupel.
Bij grote dierziekten denken we al gauw dat
die vooral voorkomen bij beroepsmatige
schapenhouders, maar wij als hobbydierhouders hebben een even grote verantwoordelijkheid ten aanzien van onze dieren en
ten aanzien van de volksgezondheid in zijn
algemeenheid.
Daarbij komt dat we minder met ziekte-uitbraken te maken hebben en er meestal ook
minder kennis van hebben, maar gelijktijdig
veel meer betrokken zijn op onze dieren (om
niet te zeggen overbezorgd zijn).
Als je dieren houdt ben je verplicht kennis
van zaken te hebben betreffende de dieren
die je houdt of op z’n minst zou je je best
moeten doen die kennis te vergaren.
Op onze website staat al veel informatie over
de verschillende schapenziekten; ook wordt
er naar boeken verwezen die meer informatie kunnen verschaffen en er zijn meerdere
websites (o.a. levende have.nl) die dieper op
deze materie ingaan.
Hier enkele van de besmettelijke ziekten,
waar we als Ouessanthouders mee te maken hebben gehad of zouden kunnen krijgen.

MKZ

Mond en Klauwzeer is een zeer besmettelijke virusziekte, die in 2001 een ernstige uitbraak kende.
De meest opvallende symptomen zijn de
plotselinge, ernstige kreupelheid, die in de
regel bij meerdere dieren tegelijk optreedt.
Er komen blaren bij de mond (de kroonranden, neus, lippen, tong en tandvlees), bij de
klauw (tussenklauwspleet) en bij de uier.
Door deze blaren eten ze niet veel, gaan veel
liggen, worden sloom en koortsig.

Besmetting
MKZ is een aangifteplichtige ziekte, wat inhoudt dat direct melding bij de dierenarts
moet worden gedaan van een mogelijke besmetting en de dierenarts zal vervolgens de
betreffende instanties alarmeren.
Het kan optreden bij alle evenhoevige dieren, dus koeien, geiten, schapen en varkens,
maar ook bij herten, lama’s en alpaca’s. De
ene diersoort kan de ziekte overdragen op
de andere diersoort: het virus kan worden
getransporteerd via de lucht, de mest en urine, via mensen en vervoersmiddelen en via
het oppervlakte water. Verspreiding van MKZ
gebeurt voornamelijk door verplaatsing van
besmette dieren.
Preventie
Hygiëne en het beperken van externe contacten zijn de belangrijkste preventiemaatregelen, wat neerkomt op het strikt scheiden
van het woon- en bedrijfsgedeelte.
Eventuele bezoekers moeten geweerd worden middels een hek, verbodsborden en
linten. In een hygiènesluis moeten bedrijfskleding en –laarzen aangetrokken en weer
achtergelaten worden en bij alle ingangen tot
de stal moeten ontsmettingsmatten komen te
liggen.
Tijdens de uitbraak in 2001 zijn, voor zover
bekend, geen Ouessanten besmet geraakt,
maar wel werden er veel “geruimd” toen
bleek dat fokkers in de cirkel rondom besmette of van besmetting verdachte bedrijven zaten.
Vaccinatie met een markervaccin is inmiddels toegestaan, waardoor massale ruimingen niet meer nodig zijn om verspreiding
van het virus tot staan te brengen.

Blauwtong of bluetongue

Voor 2006 had wellicht nog nooit iemand gehoord van blauwtong, maar sedert dat jaar is
de veehouderij elke zomer in de greep van
de knutten ofwel de Culiccoides, minuscuul
kleine mugjes komend vanuit Afrika en zuid
Europa. Blauwtong is een virusziekte, die
voorkomt bij herkauwers (vooral schapen en
runderen).
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Het begint meestal met kwijlen en schuimbekken, maar ook wel met het hebben van
een stijve gang en veel stilstaan in de wei.
Vervolgens treedt zeer hoge koorts op en
een algeheel ziekzijn, mond en tong raken
ontstoken en de tong wordt blauw. Ook kreupelheid door ontsteking aan de klauwen
komt voor.
Besmetting
Knutten brengen de veeziekte over door
bloed te tappen bij een besmet dier en vervolgens een onbesmet dier te grazen te nemen. De periode tussen het gestoken worden en uitbreken van de ziekte bedraagt zo’n
5 tot 20 dagen.
De ziekte leidt na enkele dagen tot de dood,
soms al binnen 24 uur. Behandeling met
koortsverlagende / pijnstillende middelen en
antibiotica is mogelijk, maar echte geneesmiddelen zijn er niet. De dieren aan het eten
en drinken houden is erg belangrijk.
Preventief
kan er sinds enkele jaren gevaccineerd worden.

Q-koorts
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De bacterie Coxiella burnetti veroorzaakt de
Q-koorts. Deze bacterie kan zeer goed buiten zijn gastheer overleven en kan bij vrijwel
alle diersoorten voorkomen, maar vooral bij
landbouwhuisdieren als koeien, schapen en
geiten. De Q-koorts is met name voorgekomen in de geitenhouderij met desastreuze
gevolgen voor de omwonenden.
De bacterie is erg ongevoelig voor milieu-invloeden en kan met het stof over grote afstanden getransporteerd worden.
Bij dieren verloopt de infectie meestal symptoomloos, hoewel bij besmette geiten een
uitbraak van abortus wordt gezien. In geval
van abortus, maar ook bij symptoomloze dragers scheiden de dieren grote hoeveelheden
bacteriën uit tijdens het lammeren.
Besmetting
Q-koorts is een aangifteplichtige ziekte.
De bacterie komt in de omgeving terecht
doordat geïnfecteerde dieren, die zelf geen
ziekteverschijnselen hoeven te vertonen,
bacteriën uitscheiden met de lichaamsvochten: traanvocht, urine, slijm, speeksel, melk,
vruchtwater.

Mensen kunnen besmette stofdeeltjes inademen die afkomstig zijn van stallen, weilanden, ruwe wol, huiden, enz.
De aanpak bestaat uit hygiënische maatregelen, het voorkomen dat de stal verder
besmet raakt en het voorkomen dat mensen
blootgesteld worden aan verwaaiende mesten stofdeeltjes.
Preventieve
vaccinatie wordt sedert 2008 gestimuleerd
en is verplicht voor bedrijven met een publieksfunctie (bv. kinderboerderijen, zorgboerderijen, dierentuinen). Ook schapen /
geiten die naar een fokdag / bespreekdag of
een ander publieksevenement gaan moeten
tegen Q-koorts gevaccineerd worden.

Zwoegerziekte of maedi-visna

Zwoegerziekte is een virusziekte bij schapen, waartegen geen verweer is en dus
besmettelijk is. Het is een langzaam verlopende, chronische ontsteking van de longen bij vooral oudere volwassen dieren. De
zwoegende ademhaling is het kenmerkendste symptoom, maar wordt pas opgemerkt
anderhalf jaar of langer nadat de besmetting
heeft plaatsgevonden. Daarnaast zien we
als symptomen: het trager worden, achteropraken bij het koppel, ontstoken gewrichten, verlammingen, vermagering en algehele
verzwakking.
Voor zover bekend komt de zwoegerziekte
niet voor bij Ouessanten.
Besmetting
De virusbesmetting verloopt voornamelijk via
de lucht In afgesloten ruimten (stallen of veewagens) is besmetting gemakkelijker omdat
het virus zich kan ophopen en dan meer ingeademd wordt.
In de buitenlucht wordt een afstand van drie
meter tussen een zwoegervrije en niet-zwoegervrije kudde geadviseerd.
Het virus dat aan laarzen e.d. meegedragen
wordt of in het grasland aanwezig is geeft
geen aanleiding tot besmetting.
Wel vindt besmetting plaats via de biest en
de moedermelk van besmette ooien naar de
lammeren.
Preventie
Er bestaat geen behandeling en er is geen
preventief vaccin.

Door herhaald bloedonderzoek en het verwijderen van alle positief reagerende dieren kan een zwoegervrije status verkregen
worden middels een programma van de Gezondheidsdienst voor Dieren.
Een zwoegervrije kudde mag niet in contact
komen met niet-zwoegervrije dieren (de reden waarom we gescheiden bespreekdagen
organiseren) en nieuw aangekochte dieren
moeten eerst getest en in quarantaine worden gehouden alvorens ze bij de kudde kunnen worden gelaten.
Deze zwoegervrije status is noodzakelijk bij
export, voor deelname aan tentoonstellingen/demonstraties en voor de bedrijfsmatige
veehouderij.

Rotkreupel

Rotkreupel is een acuut tot chronisch verlopende besmettelijke tussenklauwaandoening, veroorzaakt door de bacteriodus nodosus, die zich alleen kan vermenigvuldigen
in een zuurstofarme omgeving en alleen kan
leven op de klauwhuid.
Kreupelheid en stijf lopen of liggen zijn belangrijke symptomen.
Ten gevolge van de pijn bij het lopen gaan ze
in een verder gevorderd stadium op de knieën liggen tijdens het grazen. Door de geringere voedselopname vermageren de dieren.
Bij controle van de poten zien we een vochtig eczeem met een grijswit laagje. De hoorn
in het balgebied is in meerdere of mindere
mate aangetast.
Na verloop van tijd ontstaat er een woekering van weefsel in de tussenklauwspleet,
de klauw voelt warm aan en verspreidt een
typische geur.
Besmetting
De bacterie verspreid zich van het geïnfecteerde schaap naar de bodem, strooisel,
laarzen, gebruikte gereedschappen, transportmiddelen enz.
En vooral in een vochtige en warme omgeving, waardoor het voor- en najaar berucht
zijn voor rotkreupel en laaggelegen, vochtig
blijvende weilanden.
Preventie
Rotkreupel wordt meestal geïmporteerd door
de aanschaf van een besmet dier. Controleer

daarom altijd de hoeven, houdt de dieren bij
twijfel een maand apart van de rest van de
kudde en bekap in die periode de hoeven.
Vervoer dieren altijd in een gereinigde veewagen.
Hebben de dieren eenmaal rotkreupel, gediagnosticeerd door een dierenarts, dan bestaat de behandeling uit het bekappen van
alle klauwtjes om er zuurstof bij te laten.
Alle verdachte schapen moeten gemerkt
worden, de hoeven behandeld worden met
een ontsmettingsspray op basis van antibiotica, eventueel geïnjecteerd worden, door
een voetenbad en naar een schoon en droog
stuk weiland gebracht worden.
Na drie weken alles herhalen en zo nodig
nog vaker.
Ouessanten hebben gelukkig nauwelijks last
van rotkreupel, maar het komt wel voor in
heel natte perioden.

Ecthyma of zere bekjes

Het ecthymavirus is familie van het pokkenvirus en dringt binnen via kleine wondjes aan
de onbewolde huid. Het veroorzaakt een
pokkenachtig beeld met bultjes, puistjes en
korsten, waarin het virus zich bevindt, vooral
rondom de bek, op de oogleden en de uitwendige geslachtsdelen. Komt vooral voor
bij jonge geiten- en schapenlammeren.
Besmetting
Het virus verspreid zich meestal snel door de
kudde. De korsten vallen er na 4 tot 6 weken
af, maar in een koppel kan het hele verloop
soms maanden duren.
Er zijn veel middelen in de handel en de effectiefste preparaten zijn die met vitamine
B12.
Ecthyma is een zoönose, dus kan overgaan op de mens.
Door direct contact met het dier of met de afgevallen korstjes, met stro of met de staldeur
kan het overgaan op de mens, als die een
enigszins beschadigde huid, bv, een wondje
op de hand heeft. Ook bij de mens kan dit
ernstige ontstekingen veroorzaken, die vaak
laat gediagnosticeerd worden en daardoor
soms moeilijk te behandelen zijn.
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Nieuwe Leden
FOKL. NAAM
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VVH
SDN
VSP
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HOZ
BOW
JTS
ANG
SCO
MET
MRW
STO
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06 22378224

Leden berichten ons . . .
De Dag van Het Schaap
Om de twee jaar wordt de Dag van het
Schaap gehouden en zo ook dit jaar.
De voorgaande keren is Koen Dieker steeds
naar de Dag van het Schaap geweest om
onze Ouessantschapen daar te promoten,
maar dit jaar had hij aangegeven dat hij daar
geen tijd meer voor heeft.
Er is toen gevraagd of onder de schapenhouders die zwoegervrij zijn er iemand was die
het van hem wilde overnemen.
Op de algemene ledenvergadering op 16
april te Ankeveen bood Carla Dekker zich
aan om samen met mij in Ermelo de Ouessantschapen te vertegenwoordigen
Zodoende werden mijn schapen geënt tegen
de Q-koorts en op 11 juni was het dan zo ver:
de schapen werden ingeladen en gingen we
op weg naar het KNHS-centrum in Ermelo.
Daar aangekomen stond Carla al klaar om
mee te helpen de schapen uit te laden en in
de juiste hokken te plaatsen.
Carla heeft het promotie materiaal en haar
zelfgemaakt kussentjes met mooie afbeeldingen van Ouessantschapen op tafel uitgestald.
We waren zo ver klaar en wat ons betreft
konden de bezoekers komen.
En dat waren er veel!
De hele dag was er veel aanloop in de hal
waar alle schapenrassen vertegenwoordigd
waren.
Er werden presentaties van verschillende
schapenrassen gegeven en verteld wat de
specifieke raskenmerken zijn.
Ook werd het mooiste schaap door de bezoekers gekozen.
Tevens was er veel te leren over het verwerken van wol, het spinnen, verven, vilten en
andere bewerkingen die je met schapenwol
kunt doen.
In de andere hal waren de Nederlandse kampioenschappen schapenscheren en er was

een echte geitenkeuring om de mooiste geit
van de dag te kiezen.
We hebben deze dag veel gezien en veel
mensen gesproken.
Mede dank zij de steun en medewerking van
Carla en Paul is het een dag die ik over twee
jaar nog wel een keer wil meemaken.
Jan Kaper

Ouessantschapen op de
Talentenshow
Ook dit jaar was ik weer present met mijn
Ouessantschapen op de talentenshow te
Escharen.
Voor het eerst had ik alleen maar witte dieren
meegenomen omdat ik geen zwarte meer
heb. Het waren ooien en hun lammeren, plus
nog enkele rammen maar die had ik apart
gezet.
Aan belangstelling ontbrak het niet en de nodige informatie en promotiespullen over de
FOS en de Ouessantschapen werden gretig
meegenomen, ook omdat er enkele mensen
waren die overwogen deze dieren aan te kopen.
En ook nu waren er weer de kinderen die
even wilden knuffelen met vooral de lammetjes. Dit is altijd weer een groot succes,
waarvan dan steevast enkele plaatjes worden geschoten.
Omdat dit jaar het aantal ingeschreven dieren voor de talentenshow erg tegenviel (ondanks herhaalde oproep aan de omliggende zusterverenigingen om meer samen te
werken, waar bijna geen respons op kwam)
heeft onze vereniging “Pels & Pluim” besloten dat dit het laatste jaar is dat dit evenement georganiseerd wordt door ons.
Wel heel erg jammer, maar we hebben geen
andere keuze, ook om het financiële plaatje
rond te krijgen.
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Ook hier zien we dat onze kleindierensport
ieder jaar opnieuw te lijden heeft van de vergrijzing.
Hierbij komt nog eens de ernstige besmettelijke virusziekte RHD 2 onder het gehele
konijnenbestand in Nederland, die nu door
het enten gelukkig bijna onder controle lijkt
te zijn.
Dan nog het zeer besmettelijke pokkenvi-

rus onder de hoenders, dat op dit moment
heerst. Dit alles heeft zeker geen positief effect op onze sport.
Voor wat de Ouessantschapen betreft: we
gaan volgend jaar een andere locatie zoeken
waar we onze dieren aan het publiek kunnen
laten zien, mogelijk op de schapendag in
Odiliapeel. Maar daar moet ik nog even achteraan.
Willy Gooren.

Agenda 2017
Zaterdag 22 april 2017: algemene ledenvergadering.

We zijn uitgenodigd om in Oploo bij Ons Moe op de koffie te komen om 10.30 uur, alwaar we
onze vergadering zullen houden. Na de lunch gaan we enkele in de buurt lopende kuddes Ouessanten bekijken.
De uitgebreide uitnodiging en agenda komen in Het Bulletin van maart en op de website.

Zaterdag 2 september: niet-zwoegervrije bespreekdag in Didam.
Zaterdag 23 september: zwoegervrije bespreekdag in Angeren.
Bespreekdag België:

laatste weekend in augustus op het Domein Puyenbroek te Wachtebeke bij Gent.

Bespreekdag Duitsland: 1e weekend in oktober en vindt komend jaar in Nordhessen plaats.
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Van de bestuurstafel
E-mail berichten

Zoals in het vorige nummer aangekondigd
heeft iedereen een e-mailbericht ontvangen
omtrent het tijdig insturen van het aanvraagformulier voor de identiteitskaarten voor de
lammeren.
En het heeft geholpen. Bureau Haverslag
meldde dat er aanmerkelijk meer formulieren
binnen zijn gekomen en we zullen hier dus
voorlopig mee doorgaan. Steeds wanneer
er een datum nadert waarop bepaalde formulieren ingeleverd zouden moeten worden
ontvangt U hierover een e-mailbericht.
Dit alles om het werk van Bureau Haverslag
enigszins te vergemakkelijken. Vanuit andere instanties zijn zij erg gebonden aan voorschriften en data, waarop alles ingeleverd
dient te worden en wij, leden, maken er nogal
een potje van.
Iedereen wordt dus verzocht alle formulieren
tijdig in te sturen.

Notulen ledenvergadering

J. Postma zag graag de notulen op punt 9
gewijzigd in:
Henk Slaghuis en Jan den Hartog, twee zeer
ervaren en gewaardeerde keurmeesters,
hebben i.v.m. het uitblijven van passende reacties op standpunten van de F.A.C. en de
trage besluitvorming rondom de kleuren, de
beslissing genomen om de F.A.C. te verlaten. Wij hopen op een andere plek en ander
tijdstip onze grote waardering uit te spreken.

Erfelijke gebreken

Zoals tijdens de jaarvergadering gemeld
werd is onze stamboekerkenning opnieuw
verlengd.
Het hebben van zo’n stamboekerkenning
impliceert ook dat we aandacht moeten besteden aan erfelijke gebreken en hiervan

een registratie moeten bijhouden. Deze gebreken zouden vermeld moeten worden op
de geboorteberichten, wat zelden tot nooit
gebeurt.
We veronderstellen dat deze dieren aangehouden worden zonder vermelding in de administratie of geruisloos worden afgevoerd.
Dieren met een erfelijke afwijking worden
immers niet opgenomen in de stamboekregistratie, zoals ook vermeld staat op het aanvraagformulier voor de lammeren.
Toch zou het goed zijn melding te doen van
dieren met een erfelijke afwijking bij Bureau
Haverslag (ongeacht wat men met het dier
doet), al was het alleen maar voor de statistieken.
Niet alle afwijkingen zijn bij de geboorte
meteen al zichtbaar en komen pas aan het
licht als de dieren iets ouder zijn. Daarom,
ondanks de vermelding dat dieren met een
erfelijke afwijking niet worden opgenomen
in het stamboek, willen we de mogelijkheid
om die gebreken te melden toevoegen op
het aanvraagformulier voor de identiteitskaarten. Deze identiteitskaarten komen aan
de orde wanneer de lammeren een half jaar
oud zijn en eventuele gebreken zijn dan wel
waarneembaar. Via de reeds in gebruik zijnde papieren kan dan alsnog melding gedaan
worden.. En dit ook weer ongeacht wat men
met het dier doet, aanhouden of afvoeren.
Over welke erfelijke gebreken hebben we het
dan?
Het betreft het hebben van een afwijking aan
de geslachtsorganen, het hebben van een
varkensbek of een snoeksbek.
Ter informatie staat elders in dit nummer een
stukje over de tanden en de afwijkende kaakvormen: de varkensbek en de snoeksbek.
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Laatste schapenberichten
In toptijd van vijf uur van ruwe vacht
naar gebreide trui

Vijf uur, een minuut en zeven seconden. Die
tijd hadden een schaapscheerder en acht
spinsters en breisters nodig om de wol van
een Swifter te scheren en van die wol een
trui te breien.
Elk jaar vindt deze zogeheten Back to Back
Weed Challenge plaats op verschillende locaties in de wereld. Ook in ons land in het
Limburgse Swalmen waar het Nederlandse
team onder leiding van de snelbreister Mirjam Tegels de klus in de toptijd van vijf uur en
ruim een minuut klaarde en daarmee won.
De Nederlanders kwamen ruim negen minuten tekort voor het wereldrecord uit 2004, dat
in handen is van Australië. Dit jaar bleven de
Australiërs anderhalf uur achter op het Nederlandse team. Derde werd Canada. (Het
Schaap, juni/juli 2016)

Minder schapenscheten
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Geef schapen en runderen het stofje 3-NOP
in het voer en de uitstoot van methaan uit de
pens zal flink dalen. Dat schrijft NRC op basis van onderzoek door chemiebedrijf DSM
dat 3-NOP heeft ontwikkeld.
Tijdens proeven met Belgische koeien ging
de methaanproductie met 15 procent omlaag. In Amerika en Canada waren de effecten groter, omdat daar het aandeel gras in
het rantsoen kleiner is. In die landen is het
voersupplement ook bij schapen getest en
dat gaf veel effect.
Methaan komt vrij bij vertering in de pens.
Het gas van herkauwers zou voor 14,5 procent bijdragen aan het broeikaseffect. De
vraag naar vlees zal waarschijnlijk toenemen
en dan kan dat aandeel van de veehouderij
stijgen.
Vandaar de speurtocht naar middeltjes tegen
scheten en boeren bij koeien en schapen.
Eerder ontdekte Wageningen Universiteit dat
nitraat toevoegen aan het voer van Texelse
lammeren al een flink resultaat geeft. Probleem is dat die toevoegingen geld kosten.

(Het Schaap, juni/juli 2016)

Blauwtong in Frankrijk stabiel

De blauwtongepidemie in Frankrijk heeft zich
de afgelopen weken niet verder uitgebreid.
Binnen het bestaande gebied zijn er wel
nieuwe gevallen aan het licht gekomen. Dat
waren allemaal besmettingen bij runderen
die ontdekt werden bij controles. Bij schapen
zijn geen nieuwe besmettingen vastgesteld.
Het toezichtsgebied, dat het afgelopen half
jaar steeds meer noordwaarts opschoof, is
daarom niet uitgebreid.
De Fransen zijn toch niet erg gerust op de situatie. De knutten, de insecten die blauwtong
verspreiden, zijn weer actief na de winter.
Ook de Britten zijn bezorgd. Onlangs werd
de kans dat blauwtong in Groot-Brittannië
opduikt daar ingeschat op maar liefst 80 procent. Britse wetenschappers roepen veehouders op waakzaam te zijn. Nederlandse experts volgen de situatie op de voet. Doordat
in België veel runderen en schapen preventief tegen het in Frankrijk heersende type 8
van blauwtong worden gevaccineerd, achten
ze de kans klein dat het virus vanuit het zuiden naar Nederland komt.
Desondanks heeft farmaceut MSD laten weten dat in juli een vaccin tegen blauwtong op
de Nederlandse markt komt. Schapenhouders kunnen dit via de dierenarts bestellen.
De Fransen zeggen overigens dat het
blauwtongvirus zich anders manifesteert dan
verwacht. Besmette dieren zouden maar
heel weinig ziekteverschijnselen vertonen,
ook lammeren van besmette ooien. (Het
Schaap, juni/juli 2016)

Haemonchus slaat dit jaar hard toe

De rode lebmaagworm Haemonchus contortus slaat dit jaar erg hard toe. Op veel schapenbedrijven zijn lammeren doodgegaan
aan deze parasiet. Dierenartsen en de Gezondheidsdienst voor Dieren melden dat de
sterfte veel groter is dan voorgaande jaren.
De uitbraken begonnen in juni. Pas eind au-

gustus werd de situatie enigszins rustiger.
De rode lebmaagworm is een zomerparasiet
en van alle maagdarmwormen de belangrijkste in ons land. Besmette lammeren krijgen
bloedarmoede. Dat is vooral te zien aan de
slijmvliezen van de ogen en de mond: die
worden erg bleek. De dieren krijgen geen diarree. Er treedt veel sterfte op.
De laatste jaren neemt het aantal besmettingen hard toe. Dat komt in de eerste plaats
door de gunstige weersomstandigheden
voor deze min of meer tropische wormsoort:
de zomers worden warmer en vochtiger. De
tweede oorzaak is dat op steeds meer bedrijven deze worm resistent is geworden tegen
wormmiddelen. Die resistentie is hardnekkig
en verdwijnt niet door besmette dieren op te
ruimen.
Die resistentie is volgens Piet Vellinga van
de GD alleen tegen te gaan door de schapen
en lammeren op “schoon land” te brengen.
Dat zijn percelen waar drie maanden lang
geen schapen of geiten hebben gelopen. In
de weideperiode moeten de dieren elke drie,
in de zomer zelfs elke twee, weken worden
omgeweid naar een schoon perceel. (Het
Schaap september 2016)

Zeldzame rassen

In België neemt het aantal zeldzame schapen toe. De Stichting Levend Erfgoed telde
er in 2015 bijna 9000. Van de acht rassen
groeide vooral het Kempense schaap hard.
Ook het Lakens schaap laat een stijging
zien. De andere rassen zijn stabiel tot licht
afnemend. Het aantal fokkers van zeldzame
rassen groeit. (Het Schaap, september 2016)

“Frees greppels in het grasland tegen
leverbot”

Greppelfrezen in de zomermaanden verkleint
de kans op leverbot. De Gezondheidsdienst
voor Dieren raadt daarom aan zelfs nog in
september greppels te frezen. Door het frezen komen geïnfecteerde leverbotslakken uit
die greppels dan op hoger gelegen delen van

het grasland terecht, waar ze zullen sterven.
Ze zijn dan niet in staat besmettelijke cysten
op het gras af te zetten.
Het greppelfrezen zal er niet voor zorgen dat
de greppels vrij worden van leverbotslakken.
Binnen enkele weken kunnen er zelfs alweer
nieuwe slakken komen. Die kunnen ook besmet raken maar de totale besmettingsdruk
zal minder zijn.
Leverbot slaat de laatste jaren steeds meer
ook in het najaar toe. Afgelopen jaar waren
er zelfs besmettingen in de winter. Dit komt
door relatief hoge temperaturen. Resistentie
tegen het meest gebruikte middel Fasinex
speelt eveneens een rol. (Het Schaap, september 2016)

Loopeenden tegen slakken

Een wijnboer in Zuid-Afrika zet 900 loopeenden in om de slakken uit zijn wijngaard te bestrijden. De eenden worden dagelijks losgelaten in de wijngaard. Ze eten er de slakken
en slakkeneitjes op.
Ook in Nederland wordt geëxperimenteerd
met loopeenden ter bestrijding van slakken.
Provinos Schapenadviesgroep begeleidt het
netwerk “Leverbot bestrijden met loopeenden”.
Loopeenden zijn natuurlijke vijanden van
slakken, dus ook van de kleine leverbotslak.
Slakken zijn zelfs één van de belangrijkste
voedselbronnen van hen. (Boerenvee, juli/
augustus 2016)

Dure Texelaars

Op Britse veilingen zijn hoge prijzen betaald
voor Texelaars. In het Schotse Lanark werd
een ram afgehamerd op het onwaarschijnlijke bedrag van 73.500 pond, zo’n 87.000
euro.
Ook andere toppers waren duur. Twee weken eerder was er op een Engelse veiling
een Beltex verkocht voor 75.000 euro. (Het
Schaap, september 2016)
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Oranje tegen dieven

Een Britse schapenhouder was het zat dat
er steeds schapen werden gestolen. De veehouder in Cumbria raakte de afgelopen jaren
in totaal zeker al driehonderd schapen kwijt.
Dus besloot de man zijn achthonderd ooien
een speciaal kleurtje te geven waardoor ze
in het illegale circuit meteen opvallen. Deze
aanpak blijkt te werken. Sinds de schapen
knaloranje zijn, is er geen een gestolen (Het
Schaap, oktober / november 2016)

Meer kleinschalige houders

De groep kleinschalige houders van schapen
en geiten die geregistreerd staan, vertoont
een lichte groei. Het gaat om houders met
maximaal twintig dieren. Het aantal geregistreerde houders met maximaal drie runderen is iets gedaald. Dat blijkt uit de cijfers
van RVO.nl. Volgens RVO.nl zijn er dit jaar
22.192 geregistreerde houders met maximaal 20 schapen en / of geiten. Dat waren er
in 2000 zo’n vierduizend minder: 18.030. Het
aantal geregistreerde houders met maximaal
drie runderen daalde van 3300 in 2010 naar
3087 in 2016.
De groei van het aantal kleinschalige houders van schapen en geiten zou verklaard
kunnen worden uit een toename van de registratiebereidheid: meer houders melden
zich aan voor een Uniek Bedrijfs Nummer
(UBN). Het kan ook te maken hebben met de

ontwikkelingen in de veehouderij, waar zich
een schaalvergroting voltrekt en stoppende
boeren nog wat grond aanhouden om een
paar schapen te houden. (Boerenvee, juli/
augustus 2016)

Onderzoek naar nieuw tekenvirus

Schapen en koeien, die grazen in gebieden
met teken, kunnen besmet raken met een virus dat een ontsteking van de hersenen veroorzaakt. Het Centraal Veterinair Instituut,
de Gezondheidsdienst voor Dieren en RIVM
gaan onderzoek doen naar dit zogeheten
TBE-virus (tekenencefalitis). De aanwezigheid van het virus of antistoffen tegen het virus bij dieren kan een aanwijzing geven voor
het gevaar voor de volksgezondheid.
Er is een selectie van locaties gemaakt waar
schapen en koeien in aanraking kunnen
komen met teken. Van die bedrijven zullen
monsters verzameld worden om te testen
op antistoffen tegen tekenencefalitis om te
onderzoeken of het TBE-virus circuleert bij
(landbouw)huisdieren in Nederland. Het
RIVM heeft recent tekenencefalitis aangetoond in een enkele tekensoorten die voorkomen op de Sallandse Heuvelrug. Ook op
de Utrechtse Heuvelrug zijn besmette teken aangetroffen. (Boerenvee, sept/oktober
2016)
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44

R. Middelhoven,

M.M. Lankhorst-Schreuder,

H. Keulen,

PC

6672LC

7361CW

5491TE

PLAATS

Hemmen.

Beekbergen.

Sint-Oedenrode.

J.J. Akkerman-van Deudekom,

8326AS

St.Jansklooster.

C. de Reus,Megchels goed,

7078BM

Megchelen.

J.W.J. van der Ploeg,

T. Mensink,

8432PA

8181PB

Haule.

Heerde.

