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In memoriam
Op 30 november 2022 is Henk Slaghuis uit Ressen overleden. 
Hij is 88 jaar geworden.
Voor de Ouessanten vereniging was Henk een begrip.
Door zijn brede kennis van de fokkerij was hij een gerespecteerd 
Ouessant fokker. Zijn kennis werd nationaal en internationaal ge-
waardeerd. Daardoor heeft hij veel contacten gelegd en stond hij 
aan de wieg van onze vereniging. Mede dankzij hem zijn er interna-
tionale afspraken gekomen. Zijn kennis heeft onze vereniging goed 
gedaan omdat hij ook de inhoudelijke opzet van onze bespreek-
dagen heeft voorbereid. Daarvoor werd literatuurstudie gedaan en 
met ons gedeeld.
Zijn kennis en kunde van de fokkerij was ook buiten onze vereniging 
bekend. Zo mocht hij tijdens de Dag van het Schaap jaarlijks het 
beste schaap van de dag aanwijzen.

We zijn blij dat we Henk hebben mogen leren kennen en hebben 
veel van hem geleerd. Een man tot op het laatst betrokken bij onze 
vereniging. Ook in de persoonlijke sfeer heeft Henk op een integere 
wijze contacten opgebouwd en onderhouden.
We zijn hem als vereniging en als mens veel dank verschuldigd.

Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe met dit verlies.
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Van de bestuurstafel
Beste schapenvrienden, 
 
Eén van de leukste kanten van onze vereniging is de ontmoeting met andere leden. Iedereen heeft wel een 
mooi verhaal te vertellen over zijn dieren. Bovendien kun je elkaar helpen en van een goed advies voorzien. 
Op de jaarvergadering en bij de keuringen komen we elkaar tegen. Maar ook het halen en brengen van een 
leenram is een goed moment om bij te praten over de leuke ooien, de mooie dekram en die prachtige lam-
meren die er zijn geboren. 
 
Om de ontmoetingen mogelijk te maken, heeft onze vereniging een actief bestuur nodig. Sommige be-
stuursleden vervullen al jaren een functie in het bestuur. Zoals u weet hebben onze secretaris Albert, en onze 
penningmeester (tevens voorzitter a.i. voor 10 jaar) Bert aangegeven dat het tijd wordt om hun bestuursfunc-
ties te beëindigen. We vinden dat heel jammer: Albert en Bert deden hun werk met grote inzet. Bovendien 
droegen ze in belangrijke mate bij aan de goede sfeer in het bestuur en de gezelligheid bij de vergaderingen. 
Gelukkig hebben onze nieuwe bestuursleden het werk voortvarend opgepakt. Arco den Hertog zal in de loop 
van deze maanden het secretariaat van Albert overnemen. John Pril heeft een belangrijke bijdrage geleverd 
aan het maken van dit jaarboek. 
 
Op de komende ALV in april 2023 zal er een bestuur staan met twee nieuwe mensen. Zo kan onze vereniging 
weer verder, en kunnen de momenten waarop we elkaar ontmoeten, doorgaan. In de afgelopen maanden 
hebben we gewerkt aan het jaarboek. Oude en nieuwe bestuursleden, en ook de leden van de fokadviescom-
missie hebben allemaal hun bijdrage geleverd. Het resultaat ligt voor u. We wensen u veel leesplezier!
 
Namens het bestuur, 
Heleen Maat
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Fok Advies Commissie aan het woord
Als keurmeesters zijn we dit jaar, na corona jaren, weer enthousiast met thuiskeuringen en bespreekdagen 
begonnen.

Dit jaar zijn we als vereniging gestart met gratis thuiskeuringen voor nieuwe leden die niet langer dan 3 jaar 
lid zijn.
Daarvoor hebben zich 8 leden aangemeld. Ook thuiskeuringen bij leden nemen toe, totaal 6 leden.
Alhoewel we daar als vereniging terughoudend in moeten zijn.
Het is extra werk voor de keurmeesters en de bespreekdagen zijn de momenten om met elkaar dieren te 
vergelijken en te bespreken.

Bij Aalt ten Hoeve hebben we een oefendag over het onderwerp kleur grijs gehad.
En mooie dieren bekeken.
Over kleur grijs staat een apart artikel in het jaarboek.

We hebben afscheid genomen van Jan Postma en Bertus Pape als keurmeesters. Jarenlang zeer betrokken en 
kundige keurmeesters, die ook meermaals een goede beschrijving/artikel in het jaarboek hebben geplaatst.
We hebben 3 aspirant-keurmeesters voorgedragen namelijk Albert-Jan Polinder, Frans Giesen (2024) en John 
Stolwijk.
We zijn daar erg blij mee, zij zullen zeker ons als FAC-leden inspireren.

Jan den Hartog
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S-rammen en S-ooien in 2022

Sinds 1999 wordt het S-predicaat toegekend aan die dieren, die voor de belangrijkste kenmerken op vol-
wassen leeftijd, dus vanaf 3 jaar, voldoen aan de rasstandaard. De toekenning van deze voor de fokkerij 
waardevolle onderscheiding vindt plaats op de bespreekdagen en ook bij de fokkers thuis. In 2022 zijn de 
besprekingen zowel op de bespreekdagen als bij fokkers thuis uitgevoerd.

De hoogtemaat, het gewicht en het Ouessant type wegen het zwaarst bij de beoordeling en de toekenning 
van dit S-predicaat. Vanaf 2016 wordt het S-predicaat niet meer aan schimmelkleurige dieren toegekend. 

Sinds 1999 is het Rammenboek en het register van S-ooien beschikbaar voor de leden. Vanaf de editie 2008 
op www.ouessant.nl. In het kuddeboek, ook te vinden op deze site, worden de S-dieren met de groene kleur 
weergegeven. Dit maakt het voor leden die goede fokdieren zoeken, gemakkelijker S-dieren (en hun eventu-
ele nakomelingen) te vinden. Sinds 2010 wordt de kwalificatie VS (voorlopig S) toegekend en getoond op de 
ID-kaarten, aan die lammeren die geboren zijn uit S-ouders.

De kleuren       

Ooien

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

Het register van S ooien is in 2022 met maar liefst 56 ooien uitgebreid naar 914. Voor S-grise was 2022 een 
super jaar. Dit jaar zijn er 6 grise S-dieren aan het register toegevoegd. Grise (grijs) is een oorspronkelijke 
Ouessant-kleur. Door de jaren heen neemt het percentage zwarte ooien in de populatie S-dieren langzaam  

S-rammen en S-ooien in 2022

Kleur
<2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 Totaal %

Zwart 345 22 15 13 21 17 18 20 18 23 512 56
Bruin 98 12 7 11 7 6 13 19 13 15 201 22
Grise 1 0 0 3 2 2 2 4 2 6 22 2,5
Wit 74 7 5 6 10 9 14 3 10 12 150 16,4
Schimmel 17 4 7 1 0 0 0 0 0 0 29 3,2

535 45 34 34 40 34 47 46 43 57 914 100

Jaar van toekenning ooien
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maar zeker wat af. Ten gunste van met name bruin en nu dus grise.

Rammen:  

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

In 2022 zijn er slechts 10 S-rammen aan het register toegevoegd. Duidelijk minder dan andere jaren. In ver-
gelijking met de S-ooien zijn er verhoudingsgewijs iets minder S-witte bij de rammen.  

De maten en gewichten 

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

Jaar        Schofthoogte in cm             Gewicht in kg
2012  43.8    14.6
2013  43,6    14,8
2014  44.1    14.8
2015  44,2    14,5
2016  44,1    14,6
2017  43,7    15,6
2019  44,2    15,4
2020  43,9    15,0
2021  44,1    14,9
2022  43.9    15,7

De schofthoogte bij de 57 S-ooien zit in 2022, net als de afgelopen 10 jaar, rond de 44 cm. Het gemiddelde 
gewicht is dit jaar uitgekomen op maar liefst 15,7 kg wat hoger ligt dan het langjarige gemiddelde. Zonder 
meer uitstekende gemiddelden welke aangeven dat de beste Nederlandse Ouessant-ooien over een uitste-
kende maat/gewicht verhouding beschikken.

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

Jaar      Schofthoogte in cm                 Gewicht in kg 
2012  46.9    21.8
2013  46,4    20,9
2014  46,8    21,9
2015  47,2    22,9
2016  47,5    23,2
2017  47,4    23,3
2019  47,1    21,5
2020  46,6    21,5
2021  47,3    21,6
2022  46.8    21.3

In 2022 is de gemiddeld schofthoogte net onder de 47 cm gekomen. Bij een iets lager gewicht. De maat ge-
wicht verhouding bij de rammen blijft uitstekend.
Puntenbeoordeling

S-rammen en S-ooien in 2022

Kleur

<2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 Totaal %
Zwart 127 10 13 9 7 12 12 11 10 4 215 58,6
Bruin 35 10 2 5 2 7 4 7 7 4 83 22,6
Grise 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0,5
Wit 29 2 2 3 3 4 2 4 4 2 55 15
Schimmel 9 0 1 2 0 0 0 0 0 0 12 3,3

200 22 18 19 12 23 18 24 21 10 367 100

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

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

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

Over de hele linie zijn de S-rammen en S-ooien 2022 opnieuw hoog beoordeeld. De gebitten van de S-ram-
men en S-ooien blijven goed scoren, ook al wordt voor dit onderdeel relatief wat lager beoordeeld. 

Om ons goede niveau op peil te houden blijft een voortdurende strenge selectie op de volgende punten 
noodzakelijk:

● hoogtemaat in combinatie met het gewicht;
● te licht, te magere dieren of dieren met doorlopende diarree;
● vruchtbaarheidsstoornissen of geboortemoeilijkheden;
● gebitsafwijkingen;
● onevenwichtige lichaamsverhoudingen;
● dieren met een te hoge schoft;
● dieren met matige klauwtjes of grof beenwerk.

Vaderbeeld S-ooien

De volgende rammen zagen 3 of meer dochters met een S-beoordeeld worden:

Xaxim vd Klaverweide  8 S-dochters (7 met A! en 3 A grise)
Drewes vd Emmahoeve  3 S-dochters (2 met A)
Eldor     3 S-dochters (2 met A)
Louis vd Hucht   3 S-dochters (3 met A!)
Willem vd Weeshuisgaard  3 S-dochters (3 met A!)

De bruine S-ram Xaxim vd Klaverweide levert dit jaar een unieke prestatie!

S-rammen en S-ooien in 2022

Kenmerk Rammen Ooien
2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022

Kop 109,2 109 108 109 109 107 108 109 109 107,8 108 108 108 108 108 108 109 109
Horens 107,5 107 106 108 109 107 106 108 108
Gebit 108,6 108 107 109 109 105 107 107 108 107,6 107 105 107 108 106 107 106 108
Romp 107,7 108 109 108 109 108 108 109 109 108,3 108 108 108 109 108 109 109 109
Beenwerk 107,8 107 108 108 109 107 108 109 109 107,2 107 106 108 108 107 108 108 109
Klauwtjes 108 108 107 107 109 107 108 108 109 108,3 107 107 107 108 106 108 108 108
Staart 108,5 109 109 108 110 109 109 109 110 108,7 108 108 109 109 108 109 109 109
Vacht 109 109 109 109 109 108 109 108 109 109 108 108 108 109 108 108 109 109

108,3 108 108 108 109 107 108 108 109 108,1 108 107 108 108 108 108 108 109
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Bloedvoering van de S rammen: 

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

Kalenderjaar 2022 geeft een wat ander beeld dan anders. De dominante bloedlijnen krijgen nu gezelschap 
van 2 duidelijk minder dominante bloedlijnen, zoals Kyllian de Carré en Danny. Op zich een goed teken. 
Het Michel-bloed neemt nog steeds een kwart voor zijn rekening. Over succes en, in zekere zin, dominan-
tie gesproken! Ten opzichte van tien jaar geleden is het bloed-aandeel van met name de Joris, Maigret- en 
Charles-lijnen in de S-rammen groter geworden. Al met al hoeft de bloedspreiding van de S-rammen niet als 
problematisch beoordeeld worden.

Oktober 2022, Jan Postma

Bloedlijnen Jaar
<2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Tot

6. Michel 61 2 2 2 4 3 3 11 6 2 96
10. Joris 36 2 2 - 1 - 3 2 6 1 53
5. Maigret 17 7 5 3 6 2 1 3 1 - 45
2. Charles 18 2 2 2 4 2 5 1 - 1 37
11. Hannes v/d Saksenstate 15 - 5 2 2 - 1 2 3 2 32
8. Pierre 8 2 2 2 3 - 2 1 2 1 23
17. Jean de Chateau Missier 9 2 1 - - - 1 2 - - 15
3. Frederico 12 - - - - 1 - - - - 13
7. Peter 9 - - - - - - - - - 9
1. Balthazar 6 - - - - - - - - - 6
19. Philipe 4 - - - - - - - 1 - 5
33. Kylian de Carré - - - - - 2 - - - 2 4
15. Champion de France 3 - - - - - 1 - - - 4
27. Darius de Abbé 1 - - 1 - - 1 - - - 3
9. Wulfert v/d Tyeslemore 2 - - - - - - - - - 2
31. Danny - - - - 1 - - - - 1 2
18. Christian 1 - - - - - - - 1 - 2
32. Irresistible de Luche - - - - 1 - - - 1 - 2
34. Kilimanjaro - - - - - 1 - 1 - - 2
35. Jack - - - - - - - 1 - - 1
30. Champion de Abbé - - - - 1 - - - - - 1
29. Faolan - 1 - - - - - - - - 1
28. St Rivoal de Carré 1 - - - - - - - - - 1

- - - - 0
26. Tico 1 - - - - - - - - - 1
25. Mr Leduc 1 - - - - - - - - - 1
24. Crozon 1 - - - - - - - - - 1
23. Arwin 2 1 - - - - - - - - - 1
22. Nostica 1 - - - - - - - - - 1
21. Kervezec Carré 1 - - - - - - - - - 1
20. Relecq de Carré 1 - - - - - - - - - 1
16. Gwenny 1 - - - - - - - - - 1
14. Pierot 5 - - - - - - - - - 5
13. Charly 1 - - - - - - - - - 1
12. Jacques de l’Auxois 2 - - - - - - - - - 2
4. Gilles 3 - - - - - - - - - 3

Som 222 18 19 12 23 11 18 24 21 10 378

Bloedlijnen, niet meer recent vertegenwoordigd

S-rammen en S-ooien in 2022
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Uit de oude doos
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Uit de oude doos
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Uit de oude doos
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Schapenhokken en schuilhutten
Dit jaar hadden we de leden gevraagd om foto’s toe te sturen van hun schapenhokken/schuilhutten. Daar is 
best wel wat reactie op gekomen, en ook met een ruime diversiteit.

Van de fam. Odé - Maus uit Plasmolen.

Hamer en Hark heeft onze schapenstal ontworpen. Ze hebben hem speciaal ontworpen voor onze Ouessan-
ten, aan de hand van onze wensen voor de schapen en door zelf steeds actief met ons mee te denken en een 
beetje geïnsprireerd op een ouderwetse schapenstal. Er is gebruik gemaakt van robinia palen en de wanden 
zijn van douglas. Op het dak liggen red cederhouten pannetjes. Op de deuren en ramen fraai smeedijzeren 
beslag. Stalvloer en onder de overkapping oude klinkers. Vooral de overkapping en de schuine palen die 60 
cm de grond in zitten zijn favoriet
bij de Ouessanten. De overkapping om lekker bij elkaar in de schaduw te kunnen
liggen en de palen om heerlijk je achterste tegenaan te schuren. Bij regen lopen ze
in een rijtje de stal in om daar lekker te gaan liggen. 
In het nisje in de stal is een
houten bankje gemaakt zodat je bij regen gezellig 
bij de schaapjes kunt gaan zitten
en kunt genieten van deze heerlijke relaxte beest-
jes. 

Fam. Odé - Maus
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Schapenhokken en schuilhutten
Van Marian en Jan van der Burg

Hierbij de foto(‘s) van het schapenhokje voor onze 7 ouessant schaapjes. 
Het hok werd door de fa. Van ‘t Foort uit Kootwijkerbroek ontworpen en in prefab geleverd en gemonteerd.
De maten zijn 2 x 5 meter 
vloeroppervlak excl. over-
stek (groot genoeg voor 
schuilen tegen wind en re-
gen voor 7 à 8 ouessant-
jes) Houtsoort is Douglas 
rabatdelen en hardhouten 
kozijnen. Een klein deurtje, 
wat niet te zien is op de 
foto, geeft doorgang tus-
sen de overkapping en het 
dichte gedeelte met in elk 
ruimte een hooiruif.

Albert Vrolijk

Leonie Saarloos

Gerard Buik

Marian en Jan van der Burg
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Schapenhokken en schuilhutten
Van Auko Staal uit Putten

Ons schapen-onderkomen is mo-
biel omdat het op een perceel 
staat waarbij je voor het plaatsen 
van een opstal een vergunning 
nodig hebt.
Daarom heb ik als alternatief zelf 
een mobiel onderkomen gemaakt.
Al het houtwerk is afkomstig van 
tweedehands pallets.

Van Ellen Schalkwijk te IJsselstein 

Ons schapenschuilhok, bovenin is het kippenver-
blijf met buiten veranda.

Ellen Schalkwijk

Auko Staal

Ariane van Notten Ariane van Notten
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Schapenhokken en schuilhutten
De bouw van onze eigen schapenstal

In de herfst en winter van 2021 besloten wij om eindelijk onze droom om schapen te houden waar te gaan 
maken. Ondertussen dat we ons aan het oriënteren waren (waar we al jaren eerder mee waren begonnen) 
begonnen wij met de bouw van onze eigen stal. 
De stal moest in het weiland komen en dan heb je toch een klein puntje van aandacht. Dit mag vanwege 
de agrarische bestemming, binnen onze gemeente, geen vaste stal worden. Toevallig konden wij via via een 
onderstel van een caravan kopen. Aan de hand daarvan hebben we een plan gemaakt. De kar was zo groot 
dat we deze verdeelde in 3 delen. De stal, een hooi- en voeropslag en een stuk dat wij de ‘veranda’ noemen. 
Na enig slijp en las werk aan het onderstel, werd de vloer aangebracht waarop we vervolgens het skelet van 
de gehele stal plaatsten. Om met slecht weer door te kunnen werken, hadden we een grote oude tent neer 
gezet waar we droog konden zagen en het materiaal konden bewaren (zie foto 1). Hierna volgende het dak, 
dat we in een wolfsdakconstructie wilde hebben. We hebben het ons daarmee niet heel makkelijk gemaakt. 
Maar waar een wil is, is een weg en het is gelukt (foto 2). 

Nadat we de wanden hadden geplaatst kreeg de stal al echt vorm. Nu kon je zien waar je naar toe aan het 
werken was en kreeg het plaatje in ons hoofd, nu echt een beeld in de realiteit. De stal werd vervolgens 
getest op de weerbaarheid tegen de enorme storm die over ons land heen ging. De stal heeft dit erg goed 
doorstaan, de tent waarin we veel uren hebben gewerkt overigens totaal niet.
De laatste dingen werden afgemaakt, zoals dat het dak werd bedekt met rode shingles, het hekje om de 
‘veranda’ werd vastgezet en een loopplank zorgt ervoor dat wij en natuurlijk de schapen makkelijk in en 
uit kunnen lopen (foto 3). Vanaf dit punt kon de stal op zijn vaste plek komen te staan. Dus auto ervoor en 

gaan. En dat was een wel erg mooi moment. De auto had geen enkel probleem met het gewicht en de wei-
de was gelukkig weer droog genoeg. Op de plek van de kar hebben we grote tegels geplaatst, daar moest 
hij op. In 2 pogingen kregen we hem precies op de juiste plek (zie foto 3). Nu konden we verder met de
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Schapenhokken en schuilhutten
laatste dingen, namelijk de deur voor het hooi- en voeropslag, de staldeur die uiteraard een dubbele deur 
moest worden en de raampjes konden erin. Nu bijna een jaar verder genieten wij samen met 5 Ouessant 
schaapjes van onze stal. 

Het is misschien leuk om te weten dat deze stal voor een heel groot deel gemaakt is van tweedehands 
materiaal. Het onderstel van een oude caravan, het skelet van de stal en het dak van tweedehands hout via 
marktplaats op de kop getikt. De raampjes komen uit onze eigen woningen en de deuren en tussenwand 
zijn gemaakt van tweedehands pallethout. Alleen het materiaal voor de vloer, de wanden en de shingles 
zijn nieuw materiaal. Wij vinden 
het belangrijk om een bijdrage te 
kunnen leveren aan het verbeteren 
van het milieu en hebben daardoor 
bewust gekozen voor zoveel mogelijk 
tweedehands materiaal. Het maakt 
de bouw iets uitdagender en meer 
uren, maar wij hebben van dit gehele 
proces van het denken, het bouwen 
tot het uiteindelijke resultaat enorm 
genoten. Zelfs zo erg, dat wij het heel 
erg leuk zouden vinden om dit soort 
stalletjes te maken voor anderen. 

Jet Elsinghorst
Willemsoord (Overijssel)

Van John Pril uit Heumen

Schuilhok met schanierend ruif. Zo hoef 
je niet onder het lage hok te kruipen om 
hooi toe te voegen. 

Jet Elsinghorst

John Pril

John Pril

John Pril
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Schapenhokken en schuilhutten
Hierbij wat foto’s van ons stalletje voor onze Ouessants. Ze maken er graag gebruik van als het regent. 
Buiten is een stenen plaatsje waardoor de hoefjes mooi kort blijven omdat ze afslijten. We hebben ook een 
waterbak met kraan met een tijdklok .Deze stal was 
oorspronkelijk gebouwd voor een pony. Het is prettig 
dat de stal ruim is en je er zelf ook goed in kan staan. 

Eventueel kan hij met een hekje in twee ruimtes wor-
den verdeeld. In de winter gaat de deur dicht en een 
luikje waar ze net door kunnen open.

Trudie Rutten
Ouessant stal De Rietvink

Inger van der Laan

Inger van der Laan

Trudie Rutten
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Toelichting Kleur Grijs Ouessanten fokkerij

Op de oefendag van de Fokadvies Commissie (FAC) hebben we dit jaar de kleur grijs besproken. Henk Slag-
huis heeft onderstaand artikel Grijze en schimmel kleur bij Ouessantschapen geschreven: Grijze en schimmel 
kleur bij Ouessantschapen
Hierbij kunnen 3 varianten voorkomen:

1. Schimmels, waarbij witte en zwarte wol vezels gemengd in de vacht voorkomen. Snuit en de punten van de 
oren zijn vaak lichter gekleurd evenals de kop en de poten. Bij de rammen zijn de horens vaak zwart of grijs 
of wit met zwarte strepen. De schimmel kleur vererft recessief ten opzichte van wit., maar is dominant over 
zwart ben bruin. Bij lammeren is de schimmelkleur gewoonlijk al zichtbaar bij de geboorte. Door wat wit op 
de snuit en de randen van de oren.

De schimmelkleur is niet origineel en niet als kleurslag erkend. Wordt in Nederland wel gekeurd maar kan het 
S predicaat niet krijgen.

2. Leeftijdsvergrijzing ontstaat met het toenemen van de leeftijd., bij zowel zwarte als bruine dieren. Bij dit 
verschijnsel ontstaan witte vezels tussen de zwarte. De vacht wordt hierdoor geleidelijk wat grijs na jaar of 
drie vier. Vermoedelijk dominant. Kan op geselecteerd worden.

3. Grijze Ouessantschapen hebben grijze wolvezels. Men noemt dit verschijnsel verdunningsfactor of delu-
tion. Kan gecombineerd worden met zwart en bruin. Vererft recessief. Reeds lang in kleine aantallen voor in 
Frankrijk en wordt als kleurslag erkend.

Kop en poten zijn zwart of bruin, evenals de horens. De ze kleur is bij geboorte moeilijk te onderkennen. De 
grijze kleur openbaart zich gewoonlijk na de groei van de wol. De vachten van de grijze schapen kenmerken 
zich door fijne zachte wol.

Kleurbepaling

We hebben te maken met de dominant verevende schimmel kleur over zwart en bruin , die niet erkend wordt 
en met een wel erkende recessief verervende grijze kleur.
Als serieuze fokkersvereniging met een betrouwbare stamboekregistratie moet de raszuiverheid van het 
Ouessantschaap wel gegarandeerd kunnen worden.
Met vermenging van deze kleurslagen kan dat bedreigd worden.

Het vaststellen van de kleur bij schimmel en grijze lammeren is moeilijk, doordat vooral bij grijze lammeren 
de kleur direct na de geboorte moeilijk te onderscheiden is van zwart of bruin. De grijze kleur wordt pas goed 
zichtbaar wanner de wol begint te groeien na 2 of 3 maanden.

De kleur die voor de registratie wordt opgegeven is dan definitief in de stamboekregistratie vastgelegd.
Doordat deze kleuren uitwendig veel op elkaar lijken kunnen foute kleuren worden vastgelegd.

Een meest voor de hand liggende oplossing is de juiste kleur vast te stellen vanaf de leeftijd van 1 jaar op 
bespreekdagen of bij een huiskeuring door de keurmeesters.
Daarbij vindt de exterieurkleur beoordeling plaats, met ondersteuning van de informatie op de identiteits-
kaart.

Kenmerken van grijs

1. Dus grijze dieren hebben zwarte kop en poten met grijze wol vezels, zwarte horens en klauwen. Voorts een 
fijne zachte vacht.

2. Grijze dieren kunnen geboren worden uit zwarte , bruine en witte ooien en combinaties daarvan dragers 
van de recessief grijze kleur of uit grijze ouders.

3. Grijze lammeren kunnen theoretisch geboren worden uit de combinatie van 2 schimmels die dan beide 
drager moeten zijn van de grijsfactor. Die kans is echter erg klein.

Kenmerken van schimmel

Toelichting Kleur Grijs
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1. Schimmels hebben gemengd witte en zwarte of bruine wol vezels met soms witte strepen in de horens., 
niet altijd zwarte klauwen. De vachten vooral bij rammen wast hariger met soms een zwarte baard. Voorts wat 
licht gekleurde randen rond de bek en om de oren.

2. De schimmelfactor vererft dominant.

3. Schimmels worden niet geboren uit 2 eenkleurige ouders. Hebben altijd een schimmel vader of moeder of 
beide schimmel.

Omdat grijze dieren wel erkend worden en de schimmels niet is een kleurvaststelling op vanaf een leeftijd van 
1 jaar belangrijk voor het zuiver houden van de fokkerij.

Bij Aalt ten Hoeve hebben we 2 ooien op de foto gezet ,een zwart grijze ooi en een bruin grijze ooi.

Zwart grijs , is één haarkleur grijs met zwarte poten en kop.

Bruin grijs, is één haarkleur grijs met bruine kop en poten.

Toelichting Kleur Grijs
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Toelichting Kleur Grijs
In bovenstaand artikel schrijft Henk Slaghuis dat bij grijze lammeren de kleur direct na de geboorte moeilijk 
te onderscheiden is van zwart of bruin. De grijze kleur wordt pas goed zichtbaar wanneer de wol begint te 
groeien na 2 of 3 maanden. De kleur die voor de registratie wordt opgegeven is dan definitief in de stamboek-
registratie vastgelegd. Doordat deze kleuren uitwendig veel op elkaar lijken kunnen foute kleuren worden 
vastgelegd.

De meest voor de hand liggende oplossing is de juiste kleur vast te stellen vanaf de leeftijd van 1 jaar op be-
spreekdagen of bij een thuiskeuring door de keurmeesters.

In Frankrijk noemt men de grijze ooi of ram Noir Faded (zwart vervaagd). Dat zijn grijze dieren, maar ook 
dieren met leeftijdsvergrijzing.

Grijs is een erkende kleurslag.

Ook voor ervaren keurmeesters blijft het moeilijk om de kleur vast te stellen. Het mooiste moment blijft als 
het dier pas is geschoren. Op onderstaande foto zie je een grijze ooi van Jan Postma, vrij kort na het scheren. 
Bruin geboren en vol in de wol ook een lichte bruine kleur. Met duidelijk bruine kop, hals en poten.

Grijze ooi met duidelijk bruine kop, hals en poten.

In het verleden is ook bij de opgave van de kleur schimmel of grijs te veel de kleur door elkaar gehaald. In de 
toekomst zullen we de kleur grijs met zorg moeten vaststellen en liefst door een keuring.

Ook bij bijenkomst met buitenlandse verenigingen en fokkers worden we te vaak geconfronteerd met het ver-
haal dat Nederlandse handelaren/fokkers schimmels hebben geëxporteerd. Dit laatste kan en mag niet meer.

De kleur grijs is en blijft een uitdagende kleur.

Jan den Hartog
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Jaarlijkse keuring in Frankrijk
32e Concours National du Mouton d’Ouessant in l’Ecomusée de Rue Binitais te Rennes. 17 september 
2022 (zie ook website Gemo Mouton onder balkje Concours).
 
Vrijdag 16 september reden we vanuit Nederland 
naar Rennes waar het concours de volgende dag 
zou plaatsvinden. Ik vond het prettig om eerst even 
kennis te maken en me te oriënteren op plaats van 
de happening. We werden allerhartelijkst ontvangen 
door Monique Brillet - Abbé de voorzitster. Tevens 
de vrouw die alles regelde; van terrein opstelling tot 
catering, promotie van het gebruik van de Oues-
santen wol. Kortom een zeer actieve dame; die het 
gedachtengoed van haar vader wilde weergeven. 
Haar vader had destijds de Ouessants naar het vaste 
land geïmporteerd. Al vrij snel kregen we een tolk 
toegewezen en er bleek nog een ander echtpaar die 
zeer goed kon vertalen. ’s Avonds gingen we met de 
hele club van bestuurders en voorbereiders dineren in een plattelands horecagelegenheid met een uitste-
kende Franse keuken.
 
Zaterdag morgen werden we rond 9.00 uur verwacht. Er werden nog dieren aangevoerd en de organisatie 
was druk met de voorbereidingen. Het was een prachtige zonnige dag en een heel mooi terrein aan de 
rand van een park waar veel wandelaars langskwamen en meegenoten van het concours.
Om 13.30 heette Monique iedereen welkom en kon de keuring beginnen. Er waren (incl. mijzelf) vier keur-
meesters, waarvan een aspirant. Het terrein was behoorlijk volgestroomd met zeer enthousiaste en jonge 
fokkers, belangstellenden, vier Britse fokkers, een zeer geïnteresseerde Italiaanse fokker en uit Duitsland 
Armin Bergman.
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Jaarlijkse keuring in Frankrijk
Ongemerkt ging ik een vergelijking maken met de Nederlanse fokkerij.
Wat direct opvalt is dat de schapen wat kleiner zijn. Zeer goede witte en zwarte dieren, er waren bijna 
geen bruine dieren aanwezig. Enkele vervaagd zwarte dieren, dat zijn ouderdom grijze of grijze dieren. 

De partner van Monique (tevens 
keurmeester) had hierover hele 
theorieën.
Er werd blanco gekeurd, als jury 
kregen we alleen het nummer en 
de hoogtemaat. Een hoogtemaat 
van 40/41 cm bij de ooien en 43 
cm bij de rammen wordt geac-
cepteerd. Voor de ondermaat wil 
de Gemo een duidelijke standaard 
ontwikkelen.

Aanvoer; 
103 zwarte dieren.
52 witte dieren
4 bruine
8 vervaagd grijs (Noir faded)
 

Jury Cristian Coutant  (President jury)
Jean Louis Brillet
Jan den Hartog (buitenlandse keurmeester)
Romain Beaucourt (aspirant)
Vertaler Frans-Engels: Richard Lafeay
 
Er waren 36 rubrieken. Bij elke rubriek 
werden de dieren aan  horizontale bal-
ken gebonden. De jury maakte een eerste 
selectie en de besten daarvan werden naar 
een andere ring gebracht, vandaar uit werd 
uiteindelijk bepaald welke een prijs kreeg.
De te behalen prijzen waren : Prix ‘d Hon-
neur (ere prijs), première prix en deuxi-
énne prix. Dus per rubriek maximaal drie 
prijzen de overige dieren worden niet 
besproken. Tastbaar bewijs kregen de inzen-
ders in de vorm van mooie schildjes.
Bij zeer kleine groepen wordt soms niet eens een prijs gegeven.
Om 19.00 uur waren de laatste schapen gekeurd.
Verder was het heel bijzonder te ervaren hoe enthousiast mensen waren over het Ouessant schaap.
 
De dag werd wederom afgesloten met een zeer smaakvol en gezellig diner, waar ook de Britse, Italiaanse 
en Duitse fokkers aan deelnamen.
 
Het was een prachtige ervaring die we niet graag hadden willen missen.
 
 
Jan den Hartog
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Thuiskeuringen 2022
Thuiskeuring Zalk         
 
Op 9 juli 2022 zijn wij, Sander Meijer en Jenny Ven-
horst, samen naar Zalk afgereisd om zes dieren te 
keuren bij Gerard en Albie van Raalte. Drie komen 
in aanmerking voor de S en drie jongere dieren. 
 
Eenmaal aangekomen zijn we erg hartelijk ontvangen 
met koffie en een stukje zelfgemaakte bosvruchten-
cake, heerlijk! Dat begint al goed.
 
Dolly van de Klaverweide is een mooie witte ooi van 
42 cm en 16,5 kg. Ze is inmiddels 4 jaar oud, maar 
heeft 8 tanden en is een mooie gezonde ooi. Wij heb-
ben haar een dikke A en een S gegeven.
Ebby van Spilbergen (Anne op de foto) is 3 jaar en 
is mooi egaal wit. Ze is iets hakkig en scoort daarom 
op beenwerk 108. Verder is het een mooie fokooi en 
krijgt ze van ons een A en een S. 
Dan Sissy van De Hof van Eden. Een mooie bruine ooi 

uit 2019. Deze ooi kan helaas geen S krijgen, want ze 
beschikt maar over 4 tanden. Verder heeft ze wel een 
heel mooi sprekend kopje. Vanwege haar gebit krijgt 
ze geen S en een AB. 
Jasmijn van De hof van Eden is een zwarte ooi uit 

2020. Ze is 45 cm en 14 kg. Ze heeft een iets grove 
staart en het beenwerk kan ook iets rechter. Wel een 
mooie kop. Ze krijgt een AB.
Annemijn is een schimmelooi van 2 jaar oud. Ze is 43 

cm en 14 kg. Het beenwerk is wat hakkig, ze heeft 
een kort staartje en zeer goede verhoudingen. Ook 
zij krijgt een AB. 
De laatste ooi is Andora. Ze is 44 cm en 13,5 kg en 
is 2 jaar. Heel mooi wit en heeft een erg sprekende 
kop. Wel een ietwat grove staart. Toch krijgt ze van 
ons een A. 
 
Al met al een zeer geslaagde dag voor ons en ik denk 
ook voor de familie van Raalte uit Zalk. Compliment 
voor de goede ontvangst en de goede dieren en we 
hopen jullie te zien bij de keuring(en) in 2023. 
 

Thuiskeuring in de Achterhoek

Op 5 augustus kwamen Aalt ten Hoeve en Jan Brandts 
om 10 uur samen bij Jenny Venhorst en Sander 
Meijer in Zieuwent.

In de mooie nieuwe landelijke schuur, werden eerst 
de rammen gekeurd. De zwarte Idaho van de Witte 
hoeve is een zoon van Meerhoeve Silver. Een mooie 
gitzwarte ram met fraaie horens en een fraai type 
met een kleine opmerking voor de wat lange tanden, 
een dikke A. De bruine Ingo van de Witte Hoeve, een 
zoon van Xhoma van de Klaverweide is een goede 
ram, kon alleen wat chiquer er ook hij had wat lan-
ge tanden en krijgt een A/B. Daarna was Anton van 
Gravendael aan de beurd, een imponerende ram met 
een schitterende kop en horens, een fraai type en een 
beste uitstraling. Deze zoon van Brammetje van de 
kunstakker is met zijn 49 cm net aan de maat maar 
verdiend wel een A. Alleen een stamboekram zal het 
nooit worden vanwege zijn schimmel kleur. Daarna 
de ooien, deze stonden mooi opgesteld in een kraal 

op het gras veld. Gaya van de Witte Hoeve, dochter 
van Herman van de Gietelink is een hele beste bruine 
ooi met prima beenwerk, verdiend een A. Holly van 
de Witte Hoeve een dochter van Louis van de lucht, 
een mooie zwarte ooi met mooie uitstraling, ook 
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goed voor een A. De witte Hope van de witte Hoeve 
is een dochter van de Franse Joyeux des Burons. Ook 
zij krijgt een A,een mooie ooi maar kon wat witter en 
de landen zijn wat lang. Hazel van de Witte Hoeve, 
ook een bruine dochter van Louis van de Lucht is een 
prima ooi ook een A. Ienieminie van de Witte Hoeve 
is een 2 jarige zwarte dochter van Meerhoeve Silver, 
een prachtige ooi van fraai type verdiend een A. Nog 

een bruine 2 jarige dochter van Meerhoeve Silver is 
Indy van de Witte Hoeve, ook een prima ooi, mist wat 
conditie maar verdiend toch een A. Isa van de Wit-
te Hoeve, een 2 jarige bruine ooi van Xhoma van de 
Klaverweide, is een beste ooi met een mooie conditie 
krijgt ook een A. Odille van de Oude Lee is een plaatje 
om te zien, alles klopt, deze 3 jarige ooi van Ancil van 
de Klaverweide verdiend een dikke A.

Het was een waar genoegen om vandaag zoveel 
mooie dieren te mogen keuren.

Thuiskeuring Didam

Op 19 augustus was er door Jan den Hartog en Henk 
Slaghuis een thuiskeruing bij Jan Brandts.

Thuiskeuring Overijssel

Zaterdag 27 augustus, vertrokken Sander Meijer en 
Jan Brandts naar Overijssel voor een thuiskeuring bij 
de fam. Morsink in Enter, de fam. Wiggers in Wierden 
en de Fam. Postma in Wijhe.

Arco Morsink is al een paar jaar lid en wilde toch wel 
eens weten hoe zijn dieren worden beoordeeld door 
de keurmeesters. De laatste jaren gebruikte hij steeds 
rammen uit gerenommeerde fokkerijen. Ook heeft hij 
3 dieren waarvan de afstamming verloren is gegaan, 
deze dieren zullen opnieuw worden gekeurd. Bij een 
beoordeling van B+ of hoger, kunnen ze in het stam-
boek worden opgenomen.

In totaal stonden 11 dieren netjes in een kleine kraal, 
klaar voor de keuring. Van de 3 witte, zonder beken-
de afstamming, kregen er twee een A/B en één een 
B+, de laatste had een wat lange staart en was wat 
achterstandig in de achterbenen. De andere 2 waren 
goede dieren, de een kon wat witter en de ander had 
wat lange tanden.

De witte 5 jarige HH Labina, gefokt door Han Hop-
man kreeg een A/B. Een mooi type ooi met de tan-
den niet zo mooi geplaatst. De zwarte Alie van stal 
Vreeland, gefokt deer C Brinkman was 7 jaar en had 
geen tanden meer, een goed type ooi maar door het 
ontbreken van de snijtanden komt ze niet in aanmer-
king voor de S.

Alle zes andere ooie waren door Arco zelf gefokt en 
zwart van kleur.

Vier ooien van 2020 met alle vier Rexna Michel 49 als 
vader waren aan de beurd. Daisy van `t Enterbrook 
kreeg een B+ vanwege een mindere conditie. Deb-
by van `t Enterbrook kreeg A/B een mooie ooi, maar 
duidelijk wat minder als haar 2 stalgenotes Dora en-
Debora van `t Enterbrook. Deze 2 mooie ooien waren 
beiden gitzwart, mooi in conditie en zeer fraaie van 
type, voor beide een A.

Daarna twee eenjarige dochters van Rexna Pierre 33, 
te weten Esmee en Eliza van `t Enterbrook. Allebei 
goed van type en conditie, voor allebei een A/B.



30

Bij de fam. Wiggers in Wierden stonden 8 ouessant 
ooitjes te wachten op onze beoordeling. Hoewel 
er geen groen sprietje gras was te bekennen in de 
weitjes, waren de schaapjes allemaal ruim in conditie.

Drie zwarte ooien van 3 jaar gingen op voor de S. De 
eerste Rexna Mathilde 13, een zwarte ooi uit witte 
ouders is een goede ooi met toch al behoorlijk wat 
grijs in de vacht, een A/B. De andere twee, beiden 
dochters van Rexna Pierre 28 respectievelijk Rexna 
Edda 51 en Rexna Bernadette 34 werden beiden be-

loond met een A. Twee bijzonder mooie ooien, goed 
van type, gitzwart en een puike conditie.
De tweejarige Rexna Bernadette 35 is een wat gewo-
nere ooi en oogt wat hoogbenig en krijgt A/B.

Daarna volgde vier eenjarige ooitjes gefokt door de 
fam. Wiggers zelf met allemaal Rexna Charles 50 als 
vader. Mathilde 1 van ̀ n Kissem is een wat plomp ooi-
tje, mist duidelijk wat snit en blijft steken op een B+. 
De andere drie, Bernadette 1 van `n Kissem, Berna-
dette 2 van ̀ n Kissem en Edda 1 van ̀ n Kissem zijn alle 
drie beste ooietjes zonder op of aanmerkingen.

Na een uitgebreide lunch werd er koers gezet rich-
ting Wijhe, naar de fam. Postma.

Jan had twee dieren opgegeven voor de S, de eerste 
was de zwarte Ivana van de Omloop een dochter van 
Karel van de Dorskamp. Een prima ooi die ondanks 
een kleine bemerking op het gebit toch een A ver-
diende. De grijze Candide van de Omloop, dochter 
van Xhoma van de Klaverweide is een nette edele 
ooi met kleine bemerking op de achterbenen, des-
ondanks toch een A.

De volgende ooi staat als bruin in het stamboek, Jan 
vindt haar grijs. Daarom zal dit na overleg met meer-
deren veranderd kunnen worden. Haar naam is Chaka 
van de Omloop, dochter van Isis van de Wandeling. 
Een goede complete ooi, krijgt een A/B. De laatste is 
een zwarte eenjarige dochter van Meerhoeve Little nl 
Nanda van de Omloop. Een luxe ooitje met heel lich-
te hoornaanzet en mist wat conditie, maar met haar 
goede type haalt ze toch een A/B

Thuiskeuring Gelderland, Friesland en Drenthe

Op 24 September zijn de keurmeesters Aalt ten Hoe-
ve en Jenny Venhorst samen met aspirant keurmees-
ter Albert-Jan Polinder in de auto gestapt voor een 
dag thuiskeuringen. Na tijden van droogte had het 
alweer een tijdje geregend en ook deze dag begon 
regenachtig. In de regen werd gestart met keuren 
in Epe bij mevrouw van Wijngaarden. Als eerste 

werd een driejarige zwarte ooi, Pamela van de Kleine 
Beemd, beoordeeld. Dit bleek een mooi ooitje zon-
der grote fouten te zijn. Wel is ze wat grof gebouwd 
wat resulteerde in een AB en een S. De tweede ooi, 

Thuiskeuringen 2022
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Anne van de Boterblom, is eveneens zwart, maar 2 
jaar oud. Deze ooi is ook wat grof gebouwd, maar 
heeft met 42,5 centimeter wel een hele mooie maat. 
Een B+ werd toegekend aan deze ooi. 

Het volgende adres was in ’t Loo bij de heer Wolff. 
Gelukkig was het tijdens dit bezoek wel droog. Als 
eerste werd een jaarling ram getoond. Deze ram 
heeft met 46,5 centimeter wel een mooie maat, maar 

heeft wel erg nauwe horens en ontving daardoor 
een B+. De tweede ram die werd getoond was met 
49 centimeter al wel erg groot voor zijn leeftijd. Dit 
zorgde, samen met de wat grove bouw, voor een B+. 
Als derde werd een 2 jarige grijze ooi geshowd. Met 
haar 42 centimeter is Florine van de klaverweide een 
mooi klein ooitje. Ook dit dier heeft wat grof been-
werk maar is wel erg mooi in verhouding en werd be-
oordeeld met een AB. Het laatste dier op dit adres 

was een 3 jarige zwarte ooi, Paula van ’t Rozenhofje. 
Een prima ooitje met een mooie maat en een mooie 
vacht, een AB en een S.

Na een tussenstop voor de lunch ging de reis naar 
Makkinga waar mevrouw Teeuwen haar schapen 
houdt. Een zwarte 6 jarige ooi, Maxima van de Bos-

weide, mocht hier de spits afbijten. Het bleek een 
mooi ooitje te zijn. Wel is ze iets hakkig en helaas 

mist ze 2 tanden. Hierdoor werd het geen S maar wel 
een mooie AB. De tweede ooi is een bruine jaarling. 
Een mooi ooitje met een iets grove kop, een AB.

Als laatste werd Zwiggelte in Drente aangedaan. Ook 
hier troffen wij enthousiaste fokkers, de heer en me-
vrouw Kuiper, die nog niet zo lang geleden begon-
nen zijn met het fokken van Ouessanten. De erg mooi 
witte Whitney van de Swijchlerhof was als eerste aan 

de beurt. Het is een chique ooitje met goed been-
werk. Doordat de ooi nog maar 1 jaar oud is werd het 
een AB. De tweede jaarling ooi die getoond werd, is 
een zwarte ooi met mooie verhoudingen. Wel is ze 
met 47 centimeter al te groot waardoor het een B+ 
werd voor deze ooi. Een grijze tweejarige ooi bleek 
iets hakkig, maar verder een mooi chique ooitje te 
zijn, een A. Ook werden er driejarige ooien ter keu-
ring aangeboden. De eerste, Zus van de Vijverhof, 
is een mooi ooitje maar 
heeft helaas duidelijke 
hoornpunten. Hierdoor 
kreeg ze geen S en een 
AB. Yvie van de Vijverhof 
bleek een mooi zwart fo-
kooitje te zijn met goed 

beenwerk. Voor haar een A en een S. De laatste ooi, 
Berlino van ’t Enterbrook, is eveneens zwart. Deze ooi 
is wat grof gebouwd, maar wel mooi in verhouding. 
Een AB en een S werd haar deel. De familie Kuiper 
heeft een mooie basis gelegd voor de fokkerij!

Thuiskeuring Noord-Holland en Zuid-Holland

Op zaterdag 1 Oktober trokken Jan den Hartog en 
Paul Verbrugge als eerste naar Tonnie Loman in Bla-
ricum. Na een kopje koffie met net gehaald krenten-
brood vertrokken we naar de schaapjes. Deze staan 
een paar minuutjes rijden van zijn huis af in een 
mooie landelijke omgeving. 

Thuiskeuringen 2022
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Thuiskeuringen 2022
Tonnie is een beginnende fokker die een paar keer 
op keuringen is geweest om te kijken hoe het eraan 
toe gaat en om te leren. Verder is hij vooral geholpen 
door Rene Brienen. Stal d’n Driehoek is niet alleen 
de basis van zijn kudde, maar Rene leverde ook de 
nodige knowhow. 

De eerste ooi is een zelf gefokte witte ooi van vorig 
jaar van maar liefst 18 kilo met een schofthoogte van 
41,5 cm. Toch doet deze ooi Loes van stal Loman niet 
massaal aan ondanks haar gewicht. Het is een mooi 
typisch ooitje met goed beenwerk. De ooi krijgt een 
AB.

De tweede ooi is ook een zelf gefokte ooi en de eni-
ge zwarte in het gezelschap. Deze zwarte Fleur van 
stal Loman is gefokt uit beide witte ouders. Het is 
een goed type met een mooie romp. Verder is ze wat 
hakkig en kan de staart iets korter. Een B+ voor deze 
eenjarige.

Loesje van d’n Driehoek is de eerste ooi die voor de 
S gaat en is 4 jaar oud. Ze wordt gemeten op 45,5 cm 
en is 17 kilo. Het is een mooi typisch ooitje met alleen 
een iets lang neusbeen. De tanden zijn wat lang, maar 
verder een goede fokooi om mee veder te gaan.

Isabella van d’n Driehoek is een leuk ooitje om te 
zien. Ze is 44 cm en weegt 16 kilo. Isabella staat met 
haar achter klauwtjes iets naar binnen. Verder is het 
een prima witte ooi van 5 jaar. Alleen mist ze 2 tanden 
en dus geen S, wel een AB.

Hierna kwam de eerste ram aan bod. Deze zelf gefok-
te Bram had een goed gewicht en schofthoogte. Ook 
hier waren de achterklauwen niet parallel en stonden 
ze wat naar binnen. De voorpoten stonden in de fran-
se stand, maar het beenwerk was wel goed stevig. 
Zoals een aantal eerder behandelde schaapjes, zijn 
de tanden een punt van aandacht voor deze eenjari-
ge ram. Hij heeft een goede romp en horens. Een B+.

Juul van d’n Driehoek is een 4-jarige ram met een 
goed gewicht en mat 45,5 cm. Deze ram heeft een 

mooie kop met horens en een prima romp met een 
mooie rechte ruglijn. Iets lange, maar met wel 7 tan-
den. Een beetje bruin bij de staartaanzet. Na enig 
overleg toch een A+S.

Tonnie heeft een mooie kudde met al veel eenheid, 
dus genoeg om verder mee te gaan. We namen af-
scheid van elkaar en gingen richting Stompwijk. 

Daar heeft Vincent van Sinte Maartensdijk een 
oude karakteristieke boerderij opgeknapt. Hij liet ons 
trots de foto’s zien van de verbouwing. We konden 
wel zien dat er veel werk in heeft gezeten. Ook Vin-
cent is een beginnende fokker die een aantal grise en 
schimmels heeft, maar vooral door wil met bruin. Hij 
heeft bij verschillende goede fokkers schaapjes ge-
haald en dat is te zien.

We gingen meteen aan het werk en de eerste ooi, 
was de bruine Cerise van de Klaverweide met een 
maximale maat van 46 cm. Een mooie ooi om te zien 
met weinig fouten. Cerise was van 2017 had 8 tanden, 
maar was alleen al wel behoorlijk grijs. Met een A+S 
voor deze ooi een prima uitslag voor Vincent.

De laatste ooi was de 
grise Utopius Nikita. De 
keurmeesters komen de 
laatste jaren steeds meer 
grise tegen. En dan is het 
toch goed kijken of het 
geen schimmel is, maar 
dit was grise. De ooi was 
hakkig en de voorpoten stonden frans. Verder erg 
massaal en lomp en met 47,5 cm te groot. Een B+ en 
geen S.
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Thuiskeuringen 2022
Thuiskeuring in Zeeland.

Jan Brandts en Jan den Hartog gingen met een mooie 
ram van Henk Slaghuis naar Marian en Jan van der 
Burg in Oosterland. Een mooi liefelijk dorpje op het 
eiland Schouwen-Duiveland. Sinds 3 jaar enthousias-
te fokkers van witte en zwarte Ouessantschapen.

1) Liesje van de Calkoensweide, gefokt door Meier uit 
Nieuweroord. Een witte ooi, geboren 1-5-2019 van 
15 kg en 44.5 cm. Goede, robuuste ooi. Zeer mooie 
tanden wat minder edele kop. Iets koehakkig een AB 
ooi en S ooi.

2) Jannie van de Emmahoeve. Zwarte ooi, geboren 
9-5-2019 van 15 kg en 45 cm gefokt door Ploegs-
tra uit Loenga. Mooie AB ooi met aandacht voor de 
klauwtjes. Heeft 5 tanden, jammer en dus geen S. 
Goede fokooi.

3) Layla van de Calkoensweide, zwarte ooi, geboren 
3-5-2019 van 46 cm en 16 kg. Forse ooi met horens 
en 5 tanden. B+ ooi en geen S.

4) Belle van de Burgshoeve van 4-5-2021 en 46 cm. 
Dochter van Layla, zwarte ooi en is met 46 cm al fors 
aan de maat.

5) Mila van de Burgse-
hoeve, zwarte ooi van 
11-4-2021, 44 cm. Zeer 
mooie ooi, 1 jaar oud dus 
maximaal een AB. Doch-
ter van Fleur van de Em-
mahoeve.

6) Marietje van de Burgsehoeve, geboren 20-4-2021, 
wit van kleur en 44.5 cm. Een goede ooi met mooi 
type een AB. Dochter van Liesje.

Alle 3 jonge ooien hebben als vader Aleron van de 
Klaverweide.

Met de jonge zwarte Michel ram zal voor het dek sei-
zoen 2022/2023 een mooie paring in het verschiet 
liggen. Succes met jullie fokkerij.
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Bespreekdag Nunspeet 2022
Bespreek dag Ouessant 2022 van niet zwoegervrije dieren op 3 september te Nunspeet.

Op een mooie zaterdag is de niet zwoegervrije bespreek dag op het terrein van familie Polinder te Nun-
speet geweest. Mooi weer en een prima accommodatie bij onze aspirant keurmeester Albert-Jan Polinder. 
De catering was uitstekend verzorgd en er was een gezellige sfeer.
De dieren zijn gemeten en gewogen door de keurmeesters Jan Brandts en Willy  Gooren, die ook de keuring 
verzorgde.

Rubriek 1: Bruine ooien geboren in 2019. 

Het bijzondere in deze rubriek is dat de eerste 5 ooien van één vader zijn namelijk Xaxim van de Klaverwei-
de.
1). Edith van de Klaverweide, 43 cm en 13.5 kg. Beste ooi met iets lichte vacht een A.
2). Eleonore van de Klaverweide, 45 cm. en 15.5 kg.  Mooie ooi met klauwtjes in franse stand en iets lichte 
vacht een A
3). Estee van de klaverweide, 44.5 cm. en 14 kg. Beste ooi met ook klauwtjes wat in franse stand een A.
4). Eugenie van de Klaverweide, 44 cm en 17 kg. Buikig en lichtere vacht mist wat snit een AB.
5). Esme van de Klaverweide, 44 cm. en 13.5 kg. Beste ooi en mooie kleur diep bruin, de beste van de ru-
briek, een A.
6). Astible van de Weeshuisgaard, 42 cm. en 14.5 kg. Mooie kleur, mist helaas een tand. AB ooi maar geen 
S-ooi.

Rubriek 2: Zwarte ooien geboren in 2017-2018.

7). Cato van de Marlothoeve. Een beste ooi en mooi type en gebit. Iets grijs. Een A ooi.
8). Nina 5 van Ruimzicht, 44 cm en 14 kg. Mist wat conditie en ruig in de vacht, AB ooi.
9). Ursula 6 van Ruimzicht, 43 cm en 14.5 kg. Mooi type ooi kan wat beter klauwtjes hebben.   Een A ooi.
10). Zoe 2 van het Stichts End, 47 cm en 17.5 kg. Te groot en mist 1 tand. B+ en geen S
11). Zoe 1 van het Stichts End, 47 cm en 17 kg. Te groot en wat fors. B+ en geen S
12). Zoe 3 van het Stichts End, 45.5 cm en 17 kg. Beste ooi een A. Beste van de rubriek

Rubriek 3: Rammen kleuren zwart en wit. Geboren 2018 en 2019

13). Calimero van het Melkhuis, 48 cm en 22 kg. Horens 102, geen hand tussen kop en horen een B+ en wel 
een S.
14). Meerhoeve Danno, 46 cm. en 20 kg. Hele beste ram en beste van de rubriek. een A ram
15). Doeke van het Melkhuis. 45 cm. en 19.5 kg. Best type en wat nauwe horens, daarom een AB
16). Kyllian 5 van ’t Oelehof, witte ram, 45.5 cm en 19.5 kg. Kan witter in vacht en poten, een A.
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Rubriek 4: Ooien grijs-wit-zwart geboren 2020. Nog geen S keuring.

17). Ester 9 van ’t Oelehof. Grijze ooi, mist wat conditie en mist kracht in de achterbenen. AB ooi
18). Baukje van de Randmeerhoeve, 44 cm en 15 kg. Zwarte kleur en hele beste ooi. Een dikke A.
19). Cato van de Gietelink, 44 cm en 14.5 kg. Ook een hele beste ooi en zwarte kleur. Dikke A.
20). Claire van de Gietelink, witte ooi van 43 cm. en 13 kg. Kan witter en mist wat snit. AB ooi.

Rubriek 5: Ooien bruin en zwart geboren in 2019.

21). Daartje van de Kunstakker, Zwarte ooi 44.0cm en 14.5 kg. Mooie ooi kan zwarter. A ooi
22). Patty van ’t Roozehofje, zwarte ooi 43.5cm.en 14.5 kg. Beste ooi en slordig in de vacht AB ooi
23). Wena van de Watermolen, bruine en 45.5 cm en 15 kg. Beste ooi A en beste van de rubriek.
24). Roos  van de Tweede Akker, bruin 43 cm. en 14 kg. Hakkig en slordig in de vacht, B+ en S ooi
25). Kyra van de Boate, bruin ,44 cm en 13 kg. Mooi type en vacht. Wat lange tanden, AB ooi.

Rubriek 6: Zwarte ooien van 2019.

26). Joëlle van Oussantblé, 47 cm en 14.5 kg. Te groot en wat sabbel achtige benen. B en geen S.
27). Jeane van Oussanblé, 43.5 cm en 14 kg. Goede ooi mist wat snit. AB ooi.
28). Kristel 4 van de Boate, 46 cm. en 16.5 kg. Mooie  A ooi.
29). Karlijn van de Randmeerhoeve, 43.5 cm en 16.5 kg. Mooie A ooi en beste van de rubriek.
30). Bergje van de Gietelink, 42.5 cm en 16.0 kg. Beste ooi en mooie kleur. A ooi.

Rubriek 7: Rammen zwart, 2020 nog geen S-keuring

31). Leandro van de Randmeerhoeve, 48 cm. en 22 kg. Beste ram een A ram.
32). Yoep-D van de Tweede Akker, 46.5 cm en 24 kg. Gespreide klauwen, iets hakkig AB ram
34). Yoep-D 6 van de Tweede Akker, 45 cm. en 23 kg. Beste kop en horens. A ram.
36). Yoep- D 9 van de Tweede Akker, 45 cm en 23 kg. Week in de koten, mooie kop en horens AB

Bespreekdag Nunspeet 2022
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Rubriek 8; Ooien grijs 2018 en 2019 geboren.

37). Demi van de Klaverweide, 43 cm. en 15 kg. Hele beste ooi A en beste van de rubriek.
38). Dorientje van de Kunstakker, 43.5 cm en 14.5 kg. Mooi type en goede ooi A 
40). Elishia van de Klaverweide, 46.5 cm en 16 kg. Achterstandig en te groot AB, geen S
41). Emeline van de Klaverweide, 45 cm. en 17 kg. Beste ooi een dikke A
42). Edme van de Klaverweide, 43 cm en 12.5 kg. Te weinig conditie AB ooi.

Rubriek 9: Rammen Bruin 2018 en 2019 geboren.

45). Edouard van de Klaverweide, 48 cm en 24 kg 
Iets buikig, mist kracht in de achterbenen AB ram

46). Etienne van de Klaverweide, 47 cm, 24 kg. Op-
merking op de klauwen, mag iets donkerder A.

Rubriek 10: Bedrijfsgroep Zwart.

Inzender A.J. Polinder, te Nunspeet

Ram en 3 ooien, ram en 2 ooien van dezelfde vader 
namelijk Drewes van de Emma Hoeve.

Uitstekende uniforme groep zonder fouten, Prach-
tig voor een jonge fokker. A-groep

Rubriek 10: Bedrijfsgroep bruin.

Inzender A. ten Hoeve, te Olst.

Ram en ooien van dezelfde vader namelijk Xaxim 
van de Klaverweide.

Goede groep, kan wat uniformer. Sommige dieren 
met franse stand. A-groep.

Een mooie dag met gemiddeld goede tot zeer 
goede dieren. Hopelijk kan door de ram keuze het 
fokseizoen 2022/ 2023 weer een mooie impuls 
krijgen.

Jan den Hartog

Bespreekdag Nunspeet 2022
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Bespreekdag Angeren 2022
Op zaterdag 17 september heeft de zwoegervrije keuring plaatsgevonden en zoals al vele jaren was deze 
opnieuw in Angeren. Dit jaar waren er iets minder inzenders en ook minder dieren als voorgaande jaren. De 
kwaliteit was echter (zoals veel vaker) top! Normaal gesproken is het weer tijdens de keuring als prima, maar 
dit jaar was het spannend en bleef het de hele ochtend een beetje dreigend, als dat maar goed gaat. De 
jaarlijkse keuring bij de familie Giesen voelt altijd als thuiskomen, gezellig met een bak koffie en een plakje 
cake. 
 
Aalt ten Hoeve, Sander Meijer en Albert-Jan Polinder hebben dit jaar de eer gekregen om alle dieren te 
voorzien van een beoordeling. 
 
Rubriek 1: Ooien bruin 2019
In de eerste rubriek zagen we drie bruine ooien, allemaal komen ze in aanmerking voor de het S predicaat 
en hebben deze ook gekregen.
Dijkzicht Nora 4 bijt de spits af. Ze is 15,5 kg en 44 cm groot. Alles is goed aan het beestje, ze is medium 
bruin geeft Aalt ten Hoeve aan. De eerste ooi, gefokt door Frans Giesen, krijgt een A. 
Esme 99 van de Bakkershoeve is een bruin ooitje gefokt door Jan Brandts. Ze is 44 cm en 14 kg. Dit is een 
ooi met heel veel allure die op bijna elk onderdeel van het formulier een 110 heeft gescoord. Deze ooi kan 
niet anders dan een A krijgen. 
Nummer 3 is Esmee 100 van de Bakkershoeve. Deze ooi is 44 cm en 15 kg. Ze heeft een iets minder goed 
gebit en klauwtjes. Verder is het een prima ooi. Ook deze krijgt een A. 
 

Rubriek 2: Ooien wit-zwart 2020
Nummer 5 is Jannie 60 van de Olliemeulen, gefokt door Willy Gooren. Ze is 42 cm en 17 kg. Een goed ge-
vulde, spierwitte ooi met een goed gebit. Ze krijgt een A. 
H.H. Laurin, nummer 7, is een heel klein ooitje. Mooi type van fokker Han Hopman. Ze krijgt een A. 
Corona 3 v/d Heumenhofse Hoeve, nummer 8, is een tweejarig ooitje van fokker John Pril. Ze is iets slordig 
in de vacht en het beenwerk kan beter. Het advies is om de ooi iets later te scheren. Het is wel een mooi 
ooitje verder. Ze krijgt een AB. 
Meerhoeve Edith 100 (nummer 9) kent geen fouten en scoort een dikke A. 
Ook de laatste zwarte ooi in deze rubriek is van Frans Giesen. Nummer 10 is Meerhoeve Ivette 1 en is een 
mooi typisch ooitje die ook een A krijgt van de keurmeesters. 
 

Rubriek 3: Rammen bruin-zwart 2019
In deze rubriek twee rammen, beiden gefokt door Frans Giesen. De eerste ram is overgenomen door Jan 
Brandts. Nummer 12 is Dijkzicht Charley. Hij is 
49 cm en 20 kg. Het is een hele mooie bruine 
ram die een dikke A scoort. 
Nummer 13 is Meerhoeve Floris, hij is 48,5 cm 
en 20,5 kg. Het is een mooie, diepzwarte ram. 
Helaas zijn zijn horens niet helemaal symme-
trisch. Om deze reden krijgt hij een AB. 
Beide rammen krijg een S. 
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Rubriek 4: Ooien bruin-zwart 2021
Deze rubriek bestaat uit 5 ooitjes.
Nummer 14 is Destine van de Schenkhof. Ze is 45 cm groot en met één jaar oud is dit best groot. Ze krijgt 
een AB. 
Meerhoeve Dora 2 (nummer 15) is een mooie ooi, ze krijgt een AB.
Esme 107 van de Bakkershoeve is de mooiste van de 5. Ze is een hele mooie donkerbruine ooi en krijgt een 
AB. 
Ook Esme 108 van de Bakkershoeve, nummer 17, krijgt een AB. Ze is een goede ooi, de kop kon iets chi-
quer. 
Esme 109 van de Bakkershoeve krijgt ook een AB. 

Rubriek 5: Ooien wit 2018-2019
De eerste ooi uit deze rubriek, nummer 19. Dit gaat om de ooi H.H. Lydia van Han Hopman. De ooi is helaas 
maar 40 cm groot, wel 16 kg. De romp is goed, maar de klauwen zijn niet bekapt. Ze is te klein voor de S, 
dus deze krijgt ze niet. Wel een AB. 
Jannie 55 van de Olliemeulen (nummer 20) is 42 cm groot en 13,5 kg. Ze scoort op alle onderdelen goed, 
ze scoort alleen op het gebit iets minder hoog. Ze heeft wel 6 tanden, maar heeft volgens de keurmeesters 
een beugel nodig. Ze krijgt wel een A. 
Nummer 21 is Jannie 56 van de Olliemeulen. Deze witte ooi is 45 cm en 16 kg. Deze ooi heeft een goed 
gebit en krijgt op veel onderdelen 110 punten. Ze krijgt een A. 
Bea van het Veldzicht is een witte ooi van fokker Jan Kaper. Ze is 42 cm en 21,5 kg. Deze ooi met nummer 22 
is iets te vroeg geschoren, maar eigenlijk is alles goed aan deze ooi. Ze krijgt een A.
Ester van het Veldzicht, nummer 23, van dezelfde fokker is 44 cm en 19,5 cm. Ze is niet helemaal wit en iets 
hoogbenig. Deze ooi krijgt een AB. 
Nummer 24 is Nina van het Veldzicht. Ze is 44,5 cm en 19 kg. Mooi wit, maar het gebit kan iets beter. Wel 
heeft ze 7 tanden. Ze krijgt een A. 
Alle dieren, behalve de eerste ooi, krijgen een S. 
 

Rubriek 6: Rammen bruin-Wit 2020-2021
Nummer 25 is H.H. Marcus Flavius. Hij is 47,5 cm en bruin van kleur. Prima maat voor een ram uit 2020 met 
een mooie kop met horens. Hij krijgt een A.
Meerhoeve Xander 1 is nummer 26. Het is een hele mooie donkerbruine ram uit 2021. Hij krijgt een AB.
Marnix 5 van de Olliemeulen is ook een één jarige ram, maar dan wit van kleur. Hij heeft nu al geweldige 
horens en is een beste ram. Hij krijgt een AB. 

Bespreekdag Angeren 2022
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Rubriek 7: Ooien zwart 2017-2019
De eerste ooi is al 5 jaar oud. H.H. Lesbo (nummer 28) is een zwarte ooi van 46 cm en 20,5 kg. Ze is iets hak-
kig, maar verder scoort ze op alle onderdelen 108 of hoger. Het is een A ooi. 
Meerhoeve Edith 97 is 42,5 cm groot en 14 kg. Dit is een mooie maat en een hele beste ooi uit 2019. Ze 
krijgt een A. 
Franca 2 van het Veldzicht, nummer 30, is 46 cm en 17 kg. Ze is al wat grijs met drie jaar, maar verder een 
goede ooi. Ze krijgt een A. 
Meerhoeve Edith 98 (nummer 31) is een ooitje van 42 cm groot en 16 kg. Het is een ooi zonder fouten en 
ze is heel mooi zwart. Ook zij krijgt een A.
De laatste ooi, nummer 32, uit deze rubriek is Sophie 5 van de Carly Hoeve. Gefokt door Carla Dekker en 
nu in het bezit van familie Donselaar. Ze is 42,5 cm en 15 kg. Deze ooi heeft een grove staart met veel haar, 
maar is wel heel mooi zwart. Ze kan niet achter blijven bij de rest en krijgt ook een A. 
Alle dieren uit deze rubriek krijgen een S. 
 

Rubriek 8: Bedrijfsgroep zwart
Deze bedrijfsgroep is samengesteld door Frans 
Giesen. De ram, Meerhoeve Floris, heeft zijn horens 
niet helemaal symmetrisch. Verder is het een hele 
mooie groep en een mooie weerspiegeling van zijn 
kudde. Deze groep krijgt een A. 
 
Rubriek 8: Bedrijfsgroep wit
Deze bedrijfsgroep is samengesteld door Willy 
Gooren. Het is een hele mooie groep, waarbij één 
van de ooien een iets andere vachttype heeft. De 
ram die voorop staat, Marnix 5 van de Olliemeulen, 
is wel een schitterende ram met nu al veel allure. 
Net als de andere bedrijfsgroep scoort ook Willy 
Gooren hiermee een A. Fantastisch resultaat en een 
knappe prestatie. 
 
Afsluiting
Na de laatste bedrijfsgroepen begon het direct 
voorzichtig te druppelen en vervolgens te plenzen.  
Even snel opgeruimd met zijn allen en vervolgens 
lekker binnen een broodje eten bij mevrouw Gie-
sen. 
Een fantastisch mooie dag met mooie dieren en 
wederom mooi weer. Tot volgend jaar! 

Jenny Venhorst
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Export “On the way to...”
BODE-Ouessant
We hebben afgelopen jaar weer een aantal leuke verzoeken uit het buitenland gekregen voor Ouessant 
schapen. We kunnen niet altijd aan alle verzoeken voldoen. 
De verzoeken kwamen dit jaar onder andere uit Noorwegen (embryo’s en sperma) en Kazachstan. Daarnaast 
kwamen er ook verzoeken uit België, Oostenrijk, Duitsland, Engeland (BODE-landen). 
Deze verzoeken hebben allemaal kunnen voldoen. Een prestatie waar we als vereniging bijzonder trots op 
mogen zijn. 
Zo ging er 7 bruine dieren van Jan Brandts richting een fokker in België. Een mooie start voor deze jonge 
enthousiaste fokker. ‘De Bakkerhoeve’ zullen we de komende jaren vaker terug gaan komen op de Belgische 
Nationale Show. De moeite waard om er de komende jaren een bezoek aan te brengen. 
In het voorjaar kreeg ik contact met een Oostenrijker die graag dieren uit Nederland wou importeren. In 
totaal gingen er 11 schapen van 7 
verschillende fokkers naar de ber-
gen in Oostenrijk. De toch van ruim 
11 uur naar het Hotel Fasching in St. 
George nam Langsee is goed afge-
legd. Een schitterende locatie ook 
voor een vakantie! Met drie rammen 
in de kleuren zwart, wit en grijs legt 
deze fokker een goede basis om de 
komende jaren vooruit te kunnen. 

John Stolwijk kreeg in de zomer contact met onze Duitse collega fokker Michael Schiller. De heer Schiller 
heeft enkele jaren terug ook al enkele dieren geïmporteerd van John en dit was hem goed bevallen. Dit jaar 
heeft John zelf twee rammen (bruine en een grijze) ernaartoe gebracht. 
De moeilijkste export was Engeland. Exporteren binnen de EU is gemakkelijker dan erbuiten. Engeland had 

serieuze belangstelling, ook omdat 
ze erg behoefte hadden aan nieuwe 
verse bloedlijnen. 6 zwarte, witte en 
bruine rammen van 5 fokkers maar 
gefokt door 6 verschillende fokkers 
zijn ernaartoe gegaan. Sinds de 
Brexit was er nog maar weinig tot 
niets geëxporteerd naar Engeland. 
Toen we hoorde dat het lastig was 
maar wel mogelijk hebben we het 

toch in gang gezet. Met veel bloedonderzoek, entingen en papierwerk is het ons met grote dank en hulp 
van het bedrijf Livanta toch gelukt om het voor elkaar te krijgen. 

Enkele jaren terug hebben we verschillende witte en zwarte dieren geëxporteerd naar Denemarken. Dit jaar 
kwam er bericht vanuit Denemarken dat een 
witte ram met Nederlandse ouders het beste 
jonge dier geworden was op de show. Daar-
naast kregen een ooi en een ram van Jan Kaper 
ook het hoogste aantal punten. 

Recent kwam er nog een verzoek binnen vanuit 
Frankrijk voor Ouessant schapen, het is een 
eerste contact. Hoe mooi zou het zijn als een 
Nederlandse Ouessant over enkele jaren kam-
pioen wordt op een Franse keuring. Voorlopig 
houden we het nog even bij fantaseren. 
Tot zover onze Ouessanten buiten de Neder-
landse grenzen!

Frans Giesen
November 2022.
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VERSLAG (voorlopig) VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING:  

18-06- 2022 te Olst

Aanwezig: R.Brienen (Sint Anthonis) ,A.Verbunt (Beuningen), H.Slaghuis (Ressen), W.Gooren (Oploo), J.Kaper 
(Beusichem), J.Stolwijk (Reeuwijk), P.Verbrugge (Hillegom), G.Kievitsbosch (Twello), F.v.Rooden (Laren), H+W 
Kraassenberg (Westendorp), T.Loman (Epe), E.+ C. Wester (Oude Niedorp), E.Boon(Breedenbroek), A School-
derman (Losser), W + W.Haverslag (Olst), J.Pril (Heumen), A.den Hertog (Kootwijkerzand)
Aanwezig: het bestuur: H.Maat, B.Elzerman, A. ten Hoeve, A.Vrolijk, F.Giesen, J den Hartog
Afwezig met kennisgeving: S.Meijer(Zieuwent), J.Venhorst (Zieuwent), A.Polinder (Nunspeet) J.Brandts(Di-
dam), fam.van Donselaar(Westervoort), H.Verhaaren, P.Letmaath en M.Derkx

1. Opening:
Na een kop koffie en heerlijk gebak heet het bestuur iedereen welkom in de verrassende havenzate: Kasteel 
De Haere in Olst.. Het bestuur nam de beslissing voor deze locatie op  initiatief van ons bestuurslid en keur-
meester Aalt ten Hoeve.

2. Ingekomen stukken: geen

3. Mededelingen van het bestuur
- overheidsmaatregelen 2021/ 2022: Als een van weinige hobby-verenigingen van schapen kregen wij de 
volledige erkenning in 2018. Wij zijn trots op de verworven en onderhouden status van deze stamboeker-
kenning. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kondigt regelmatig het doorlichten van de noodza-
kelijke stukken voor deze erkenning aan, met name omdat de stamboekregistratie niet bij alle fokverenigin-
gen voor elkaar is.
Op dit moment moet ons nieuwe registratiesysteem online als wijziging in het erkende fokprogramma wor-
den verwerkt en daarna gekeurd door de RVO. 

- tijdens deze vergadering biedt Jan den Hartog (Lathum), samen met Jan Brandts (Didam) aan, de Alge-
mene ledenvergadering april 2023, onder voorbehoud, te organiseren. Zodra er meer bekend is, wordt dit 
gepubliceerd in ons komende Jaarboek en in de Digitale Nieuwsbrieven van de F.O.S.

- de betrekkingen met onze moeder- en zusterorganisaties in het buitenland krijgen na lange tijd van stilte 
(corona) weer een vervolg. Binnen de nationale schapenorganisaties zijn wij een kleine vereniging van hob-
byfokkers. Wij, als nationale besturen, hebben elkaar hard nodig om goed georganiseerde, actieve vereni-
gingen te zijn van en voor onze leden.
Wij hopen tot een uniforme rasstandaard te komen, waarvoor het nodige voorwerk is verricht. Andere ge-
sprekspunten: wel/geen lelletjes, stamboeknotatie, uitwisseling van keurmeesters, de erkende kleuren van 
de Ouessanten. Onze ervaring is dat het internationale overleg een bijzonder traag proces is.

-het overkoepelend orgaan Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders onderhoudt intensieve contacten met 
de Overheid.  Op de komende jaarvergadering, dinsdag 27 juni 2022 via Zoom, zal onze vereniging door 
bestuursleden Peter Letmaath en Heleen Maat worden vertegenwoordigd. Een belangrijk overlegpunt is de 
Wolvenproblematiek. We houden onze leden op de hoogte.
4. Verslag van de algemene ledenvergadering d.d.13 november 2021 in Boskoop 
Het verslag is naar alle deelnemende leden per mail verstuurd. 

Een reactie van Ad Verbunt: zijn aanbod om mee te denken en mee te werken aan onze website blijft be-
staan, maar hij is teleurgesteld in het uitblijven van reacties van het bestuur ondanks eerdere toezeggingen 
om samen in gesprek te gaan  over rollen, privileges, beveiliging, verantwoordelijkheden, expertise, con-
tract, budget e.d.

Verder, geen op- of aanmerkingen, waarmee het verslag wordt goedgekeurd.

Jaarverslag 2021
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5. Jaarverslag FOS 2021
De voorzitter geeft een korte toelichting bij het jaarverslag. De vergadering spreekt haar waardering voor 
het jaarverslag uit en heeft geen opmerkingen. 
Begrijpelijk dat de ontwikkelingen rond het corona-virus ook een groot stempel op onze activiteiten hebben 
gedrukt. Ondanks Jaarboek, Nieuwsbrieven, Online registratieprogramma, Teams-vergaderingen, waren de 
contacten minimaal.
Thuiskeuringen zijn een gewaardeerd alternatief geweest, maar zowel de deelnemers als de keurmeesters 
misten de ontmoeting met collega-fokkers.

6. Winst- en -Verliesrekening F.O.S. 2021 en de begroting 2022
De Winst- en Verliesrekening F.O.S. 2021 en de Begroting 2022 werden na inschrijving voor deelname aan 
deze algemene ledenvergadering aan alle deelnemers tijdig per mail verstuurd. Daarnaast worden zij gepu-
bliceerd in het komende Jaarboek 2022.

De penningmeester licht de uitgaven en ontvangsten beknopt toe. Enerzijds besparingen door de digitali-
sering van de Nieuwsbrieven en het stoppen van “Het Bulletin”, anderzijds reserveringen voor het nieuwe 
Digitale Registratie Stamboek.
Nadat de begroting en de winst- en verliesrekening worden goedgekeurd, geeft de penningmeester aan dat 
Bureau Haverslag decharge heeft verleend en dat deze verklaringen (2020-2021) tijdens deze vergadering 
ter inzage liggen. 
7. Mededelingen van de FAC (Jan den Hartog, bestuurslid)
Door het houden van een gezamenlijke oefendag met een thuiskeuring en een extra vergadermoment van 
de keurmeesters blijft de kwaliteit en uniformiteit gewaarborgd. 
Het eerstkomende overlegthema: “De grijze Ouessanten”. Als mogelijk fundament zal een artikel (Jaarboek 
2021) van ons erelid Henk Slaghuis dienen.

De FAC stelt voor Albert-Jan Polinder te benoemen als aspirant keurmeester, veel leden kunnen met hem 
kennismaken tijdens de Nationale Keuring voor niet-zwoegervrije dieren, 3 september 2022, bij hem thuis in 
Nunspeet.

De FAC wijst nogmaals op het belang van de twee nationale keuringen, een ontmoetingsdag van de fokkers 
van Ouessantschapen, Een mooi, belangrijk en gezellig moment om van en met elkaar te leren.

Thuiskeuringen blijven mogelijk en zijn zeker drempelverlagend voor startende leden (< drie jaar lidmaat-
schap) en daarom eenmalig voor hen gratis.
Overige leden worden sterk aangemoedigd om naar de twee nationale keuringen te komen. Wanneer zij 
kiezen voor een thuiskeuring moet dit kostendekkend zijn. 
(€ 100 voor maximaal 5 dieren en een kilometervergoeding €0,19 / km voor de keurmeesters)

Het Rammenboek (alle Standaard- gekeurde Ouessant-rammen) 2021 is gepubliceerd voor alle leden op 
onze website (gedeelte: Inloggen voor leden). Een knap stuk werk om dit ieder jaar weer de actualiseren als 
belangrijke bron van informatie bij het fokken van Ouessanten.

Kleine, maar belangrijke, aanvulling op het beoordelingsformulier van de bedrijfsgroepen (corresponderend 
met het individuele beoordelingsformulier): het gebit van driejarige dieren, fundamenteel voor herkauwers, 
wordt mede beoordeeld.

Het bestuur stelt voor Arco den Hertog (Kootwijkerzand) en John Pril (Heumen) te benoemen als bestuurs-
leden van de FOS. Unaniem wordt dit voorstel ondersteund door de aanwezige leden.
Op korte termijn wordt besproken en vastgesteld welke bestuurstaken zij op zich nemen. 

Jaarverslag 2021
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8. Mededelingen PR, Website en Nieuwsbrieven en Jaarboek  d’Ouessant 2022
- Suggesties ter verbetering en verbreding van de inhoud van de Nieuwsbrieven en het Jaarboek zijn altijd 
welkom (vb. “aandacht voor nieuwe leden!”)
- De vaak geuite wens: een kleine actieve redactiecommissie van leden die het karretje willen trekken of on-
dersteunen. Welke leden bieden zich aan?
- Verzoek om een digitale foto van de eigen “stal” van je Ouessanten. Dit leidt ongetwijfeld tot een boeien-
de collage in het komende Jaarboek. 
- Uiterste inzendtermijn van: artikel, foto, mededeling voor het komende Jaarboek:
1 oktober 2022

Website: uit reacties van leden en niet-leden blijkt veel waardering voor onze uitgebreide website als infor-
matiebron. Puur tekstueel en actualisering van bronverwijzingen hebben er recent aanvullingen plaats ge-
vonden. De wens leeft sterk om de huidige website in een moderner jasje te steken.

9. Ervaringen met ons Digitaal Registratie Stamboek voor Ouessantschapen (Frans Giesen, bestuurslid)
De eerste ervaringen zijn positief en een groot enthousiasme over de mogelijkheden. 
Na een overtuigende start, de wens om dit programma samen door te ontwikkelen:

- De kleur kan, volgens de regels, tot een half jaar na geboorte aangepast worden.
- De lineaire beoordeling van S-dieren zou vermeld kunnen worden.
- Opnieuw de herinnering om geboorten binnen 7 dagen te melden (overheid!)
- Coulance in de eerste fase voor het omzetten van B-status naar A-status. Na diverse waarschuwingen, 
wordt op termijn GEEN identiteitskaart meer verstrekt bij B-status.
- Opnieuw een dringend appèl op  de eigen verantwoordelijkheid van onze leden bij het onderhoud van het 
digitale registratiesysteem

Onderzocht wordt, in overleg met de keurmeesters, hoe het vele papierwerk en de grote tijdinvestering bij 
nationale keuringen en thuiskeuringen ondervangen kan worden door digitale registratie.

In beperkte mate konden vergissingen, slordigheden en vergeetmomenten tot nu toe met de mantel der 
liefde worden bedekt, maar geleidelijk is het moment aangekomen dat dit niet meer wordt geduld. 
We vragen nogmaals grote zorgvuldigheid met ons registratiesysteem. Bij onduidelijkheden en vragen zijn 
bestuursleden graag bereid om de leden te helpen.
De mailadressen van de bestuursleden vindt u op onze website: www.ouessant.nl

Frans Giesen biedt aan een checklist te ontwerpen om leden te helpen bij invoermomenten (vb. dekking, 
geboorte, afvoer, sterfte, aanvraag A-status, identiteitskaart, e.d.).

10. Rondvraag / mededelingen:
- Arend-Jan Schoolderman: Hebben onze schapen iets te maken met stikstofnormen?

“Vrijsteling voor administratie en registratie Met de stikstofnormen kunt u berekenen of u vrijstelling kunt 
krijgen voor het bijhouden van een administratie en registratieverplichtingen. U heeft hiervoor vrijstelling 
als de stikstofproductie minder is dan 350 kilogram. Meer voorwaarden voor de vrijstelling vindt u op de 
website.
RVO.nl 

Ad Verbunt / René Brienen : Wordt de zorg rond “bonte” Ouessanten gedeeld? 
Het bestuur en de Fokadviescommissie bespreken een vervolgonderzoek naar deze zorgelijke ontwikkeling.

11. Sluiting: De voorzitter sluit de ledenvergadering om 12.00 uur en nodigt iedereen uit voor de lunch in de 
prachtige havenzate . 

Jaarverslag 2021
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Grote complimenten voor Aalt ten Hoeve, van alle deelnemers, voor de totale ontvangst en het inhoudelijk 
sterke middagprogramma.

Middagprogramma: 

Gedurende de Koude Oorlog werd op en bij het landgoed De Haere een deel van de IJssellinie, een van 
de grootste Nederlandse defensiewerken van na de Tweede Wereldoorlog aangelegd. Het gedeelte bij De 
Haere bestond uit de mogelijkheid tot afdamming van de rivier de IJssel, een inundatiesluis en kazematten 
met geschutskoepels. Verder werden er ondergrondse bunkers, waaronder een commandobunker en nood-
hospitaal ingericht. Het werk was bij voltooiing door gewijzigde militair strategische inzichten eigenlijk al 
verouderd.

Als leden van de F.O.S. werden wij ’s middags ontvangen en rondgeleid in kleinere groepen door twee en-
thousiaste en deskundige vrijwilligers.

Na afloop gingen een aantal deelnemers op bedrijfsbezoek bij Aalt ten Hoeve in Olst Zij kregen een en-
thousiast en deskundig beeld van zijn bruine en grijze Ouessanten.

Ondertekend na vaststelling:          (algemene ledenvergadering april 2023)

Albert Vrolijk (secretaris)                  Heleen Maat (voorzitter)

Jaarverslag 2021
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Winst- en verliesrekening
Winst en Verliesrekening   F.O.S.  2021

                                    

Uitgaven Ontvangsten
Contributie € 18.717,33

Rente - 1,98

Vrijgemaakte reservering - 5.500,00

Afschrijvingen € 0,00

Secretariaat - 273,00

Vergaderkosten - 1.352,19

Ledenadministratie - 2.373,45

Stamboekadministratie - 12.831,64

Jaarboek - 3.280,00

Kuddeboek - 100,00

Handboek - 0,00

Beoordelingsdagen - 1.722,01

Scrapie onderzoek - 41,87

Website - 145,20

Rammenboek - 0,00

Promotiekosten & Ledenwerving - 0,00

Verzekeringen - 363,12

Bank- en Boekhoudkosten - 599,80

Bijdrage K.S.G. - 430,20

Onkosten erkenning  R.V.O. - 0,00

Automatisering - 0,00

Diverse kosten - 272,60

Toename Reserve - 434,23

€ 24.219,31 € 24.219,31
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Balans per 31 december     F.O.S. 2021

Geluidsinstallatie € 0,50

Weegschaal - 0,50

Billboards - 0,50

Materiaal Beoord.dagen - 0,50

Foto apparatuur - 5,00

Debiteuren - 65,15

Rente te vorderen - 0,00

Bank rekening-courant - 4.257,11

Spaarrekening - 19.484,64

Kasgeld - 57,06

Voorraad promotiemateriaal - 2.000,00

Voorraad meetstokken - 300,00

Crediteuren - € 2.988,05

Reservering automatisering - - 1.500,00

Eigen vermogen - - 21.682,91

€ 26.170,96 € 26.170,96

Winst- en verliesrekening
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Uitnodiging ALV 2023
UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE F.O.S. 
OP ZATERDAG 29 APRIL 2023 IN WEHL (bij Doetinchem)
 
KOFFIESCHUUR BIJ “DE VERSE KERS”, Bleeksestraat 2 7031 EL WEHL
Initiatief van onze leden: Jan Brandts en Jan den Hartog

Aanvangstijd: 10.30 uur / Eindtijd: ± 15.30 uur

VOORLOPIGE AGENDA:
 
1. Opening
 
2. Ingekomen stukken:
 
3. Mededelingen van het bestuur:
            - Organisatie algemene ledenvergadering 2024
            - Kleinschalige Schapen-en Geitenhouders
            - Stamboekbureau Haverslag
 
4. Vaststellen definitieve agenda
 
5. Notulen algemene ledenvergadering 18-06-2022 in Olst. (Jaarboek d’Ouessant 2022)
 
6. Jaarverslagen van de F.O.S. 2022 (Jaarboek d’Ouessant 2022)
 
7. Financieel overzicht en begrotingen 2023 (Jaarboek d’Ouessant). 
 
8. Mededelingen van de Fok Advies Commissie (de gezamenlijke keurmeesters)
 
9. Wijzigingen in het Fokreglement. Door de invoering van “Ouessant Online”, is de wijze van identificatie 
en registratie van onze dieren veranderd. Het Fokreglement is geactualiseerd: (www.ouessant.nl: voorlopige 
versie) en wordt definitieve versie na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering.
 
10 a.    Het bestuur stelt onze bestuursleden Arco den Hertog (Kootwijkerbroek) voor als secretaris en
            John Pril (Heumen) als webmaster en redactielid van het Jaarboek d’Ouessant.
10 b.    Wij nemen afscheid van twee bestuursleden:
            Bert Elzerman (bestuurslid, voorzitter, penningmeester in de periode 2002-2022)
            Albert Vrolijk (bestuurslid, secretaris in de periode 2011-2023)
 
11. Verslag Internationale Ontmoeting bestuurders Ouessant-verenigingen uit Frankrijk, Duitsland, België, 
Groot-Brittannië, Tsjechië, Oostenrijk, Italië en Nederland (organisator) 
 
12. Ervaringen met “Ouessant Online” het digitale Registratie Stamboek voor Ouessantschapen. Wensen van 
de leden. Wensen van het bestuur.
 
13. PR de Nieuwsbrieven, het Jaarboek 2023: inbreng van de leden 
 
14. Rondvraag
 

Aansluitend lunchen we samen in de Koffieschuur bij “De Verse Kers”
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Middagprogramma: 13.30 – 15.00: 

De Verse Kers

Midden in de Wehlse Broeklanden, op de hoger gelegen es aan de rand van Wehl, is ons bedrijf gevestigd. 
Van oudsher een gemengd bedrijf met varkens en melkkoeien. Eind jaren ‘90 hebben we ons geheel gericht 
op de varkenshouderij. Zonder melkkoeien vonden wij de weides wel erg leeg, dus zijn we in 2005 hobby-
matig mini Dexterkoeien gaan houden. Sinds 2006 is de kersenteelt er als nieuwe professionele uitdaging 
bijgekomen en dat is in een korte tijd uitgegroeid tot 1,5 ha zoete kersen.
Najaar 2020 hebben we de oude stallen gesloopt. Twee stallen zijn blijven staan voor de varkens, die wor-
den omgebouwd naar strohokken met buiten uitloop. Het aantal varkens dat we nu houden is voldoende 
voor de vleesverkoop in onze eigen winkel.
En nu (2021) een omschakeling, niet omdat het oude niet goed was, maar omdat de stallen versleten waren 
en we een nieuwe weg wilden inslaan.
Omdat we inkomsten uit de Landwinkel hebben, hebben we ook de mogelijkheid om kleinschalig varkens te 
gaan houden. De lijnen zijn kort, zodat we er wat aan kunnen verdienen. De varkens worden, evenals onze 
Dexter runderen, 2 dorpen verderop geslacht. Het vlees komt de week erop verpakt en ingevroren terug 
en wordt in de vrieswand in de winkel gepresenteerd. Het voer (o.a. oud brood, overgebleven groente en 
fruit uit onze winkel) komt uit de regio. Het varken is het ultieme kringloopdier, 95% van het rantsoen van 
varkens bestaat uit producten die de mens niet wil of kan verteren. Zo proberen we onze afvalstromen te 
recyclen. (www.deversekers.nl) 

Na afloop mogelijkheid van een bedrijfsbezoek bij Jan Brandts (Didam): een beeld van en ervaringen 
met zijn fraaie bruine Ouessanten. 
 

Dringend verzoek:
 
Wilt u zich als deelnemer aan de Algemene Ledenvergadering en de rondleiding, per mail, uiterlijk 20 april, 
inschrijven bij albert.vrolijk@ouessant.nl
 
*Wij kunnen de catering nauwkeurig afstemmen op het aantal deelnemers.
*De rondleiding, ’s middags, kan na opgave van de deelnemers worden georganiseerd
 
Namens het bestuur: Albert Vrolijk

Uitnodiging ALV 2023
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