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Van de redactie
Op heel veel plekken is het inmiddels weer
gebeurd: in Didam en in Angeren, in het
Parc d’Armorique, in Lindern en in Wachtebeke.
In drommen kwamen ze aan, werden in
groepen ingedeeld naar geslacht, leeftijd of
kleur en vervolgens moesten ze vooral lang
wachten. Wachten tot iedereen eindelijk
eens zover was, tot de koffie of de maaltijd
genuttigd was, wachten tot hun rubriek
omgeroepen werd, wachten tot de keurmeesters het eindelijk wisten en dan weer
wachten tot de dag ten einde was.
De keurmeesters hebben een kritische blik
op hen geworpen en vervolgens hun oordeel geveld: goed beenwerk, mooi kort
staartje, edel diertje, mannelijke ram, mooie
kleur, een A, AB, B+ of een B, gold, silver of
bronze, 1er Prix, 2ème Prix, prix d’Honneur,
Champion des Champions, een eerste,
tweede of een derde plaats, kampioen ram
of kampioen ooi. En tot slot kregen ze een

plaquette, een rozet, een oorkonde of alleen
een stuk papier met het oordeel over hun
uiterlijk.
Tevreden, soms ietsje minder tevreden, gingen ze weer huiswaarts. Een enkeling helemaal alleen in een karretje, anderen met
velen tegelijk in een grote aanhanger. De
een was snel thuis, maar menigeen had een
lange reis voor de boeg, soms een groot
deel van het land doorkruisend.
Al deze keuringen roepen veel emoties op,
niet bij de schapen - die ondergaan alles
gelaten, maar wel bij hun eigenaren.
Blijdschap bij het treffen van oude bekenden, vreugde bij een goede beoordeling of
klassering, teleurstelling als het minder
goed uitpakt, heftige discussies als er
meningsverschillen ontstaan.
Maar uiteindelijk gaat iedereen als goede
vrienden weer uiteen: “Tot volgend jaar
maar weer!”
Reinie Koch.

Bureau Haverslag
Er wordt nog volop gefokt binnen ons stamboek: tot op heden zijn er 1126 geboortemeldingen van
lammeren binnengekomen. Er zijn dus iets meer lammeren geboren dan vorig jaar.
Nog niet iedereen heeft de identiteitskaarten van de lammeren aangevraagd. De termijn van aanvragen is binnen een half jaar nadat het lam is geboren; houdt u dit a.u.b. in de gaten.
Aan de hand van het bestelformulier “identiteitskaarten lammeren 2015” (is begin dit jaar toegestuurd
en staat op de website) en de betaling worden de identiteitskaarten verstrekt.
De mutaties bij 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. De meldingen bij RVO moeten binnen 7
kalenderdagen afgewerkt zijn.
De formulieren kunt u aanvragen door een email aan ons te sturen of te downloaden van onze website www.ouessant.nl
Indien er vragen zijn kunt u ons het beste bereiken op de maandag-, dinsdag- of woensdagmorgen
van 9.00 uur tot 12.00 uur. Tevens zijn we te bereiken op de maandagavond van 19.00 uur tot 21.00
uur. Tel. 0570 – 563286.
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
In het voorjaar ontvingen we heel veel foto’s. De foto’s met de lammetjes waren al te
zien in het julinummer; nu komen de volwassen dieren aan bod.
Marcello, een oude bekende in deze
rubriek, wordt wel een dagje ouder maar
blijft een stuk. Iets wat hij zelf ook heel goed
in de gaten heeft, want poseren voor de
foto blijft één van zijn favoriete bezigheden.
Henriette Mebius uit Bladel mocht de foto
maken.

Een ereplaats voor
Marit. Ze had eigenaresse Marissa uit Beugen
het allereerste lam van
de nieuw fokkerij moeten brengen. Helaas
werd het een keizersnee
en kwam er een niet volledig ontwikkeld lam te
voorschijn.
Inmiddels is ze gelukkig
weer helemaal de oude
en kan ze nu mooi
oppassen op haar twee
nichtjes.
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Coby Bakker uit Ede
had vorige herfst twee
rammen te logeren:
eentje moest zorgen
voor het nageslacht
en de ander mocht
bliven voor de sier.
Het leverde een bijzonder sierlijk plaatje
op.

En dit is Antoinetje. In het voorjaar werd ze 17 jaar – niet meer
moeders mooiste maar maakt het nog heel goed. Ze heeft al met
al 12 lammeren gekregen, waarvan op haar 12e nog een tweeling; wat een kanjer.
Maar ja, ze graast dan ook op de vette Zeeuwse klei bij Maja de
Wolf in Oost Souburg.

Bouw je een nieuwe schapenstal, hang je slingers op en wat
gaan ze doen?
Precies wat in hun genen zit.........berg beklimmen. Diana en Bert
Elzerman uit Emst binden ook wel de kat op het spek door zo’n
lekkere bult zand voor ze neer te leggen.
Heeft U ook leuke, bijzondere of gekke plaatjes van Uw dieren
geschoten? Stuur ze in en bij plaatsing in deze rubriek ontvangt
U het enige echte Ouessanten t-shirt.
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Belgische Ouessantschapen Vereniging:
keuringsdag zondag
23 augustus 2015

Naar aanleiding van onze enquête in het
afgelopen jaar, merkten wij dat onze buitenlandse collega’s het op prijs zouden stellen
als de onderlinge contacten tussen de kleine nationale Ouessantenverenigingen beter
zouden worden onderhouden en geïntensiveerd. Met name België, Duitsland en
Frankrijk.

De Levend Erfgoed Expo
Dit jaar organiseerde de Belgische
Ouessanten Vereniging (BOV) op zondag 23
augustus een beoordelings- en keuringsdag voor Ouessantschapen op het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke
(Gent). Een prachtig terrein dat gratis en
goed bereikbaar was voor vele belangstellenden: speelterreinen, zwemvijvers, picknickplaatsen, roeivijvers en een golfterrein.
Het was een genot dat er op hetzelfde terrein een evenementeneiland was als decor
voor een bonte verzameling van erfgoeddieren. De Levend Erfgoed Expo is een ontmoetingsplaats voor iedereen die met de
levende erfgoedproblematiek begaan is.
Het brede publiek kan gratis kennismaken
met bijna alle oude lokale rassen van landbouw- en erfdieren: honden, konijnen, kippen, kalkoenen, varkens, schapen, koeien
en paarden. Een unieke kans om elkaar te
ontmoeten, te netwerken, ervaringen uit te
wisselen en dieren aan te schaffen.

De Nederlandse delegatie
Met een kleine vertegenwoordiging van
zeven leden van onze vereniging leek het
ons interessant om kennis te maken met
een keuring in België, met een aantal vragen in ons achterhoofd:
● Hoe werkt de stamboekregistratie in
België?
● Wat is de functie van beoordelingsdagen?
● Op grond van welke criteria worden de
Ouessanten gekeurd?
● Hoe is de transparantie voor de belangstellenden?
● Welke status krijgen de gekeurde dieren?
● Hoeveel dieren worden er gekeurd?
● Welk dier is de Nationale Kampioen bij de
ooien en welk dier bij de rammen?

Stamboekregistratie in België
Het stamboek van de Ouessantschapen
wordt bijgehouden door het SLE (Steunpunt
Levend Erfgoed) en gebeurt op basis van
de in gebruik zijnde “Afstammingsbewijzen“: alle dieren die per 01/01/2010 in het
stamboek ingeschreven waren kregen een
status “blanco”. Dit betekent dat achter
“Status“ bij het onderdeel “keuringsrapport” van het afstammingsbewijs niets staat
ingevuld.
Diezelfde werkwijze geldt voor elk nieuw
lam dat wordt ingeschreven in het stamboek.
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De toekenning van deze status gebeurt tijdens de “Beoordelingsdagen“ die elk jaar
worden georganiseerd door de BOV. Het is
in België niet meer mogelijk om thuiskeuringen aan te vragen.

De keuring

Het aanbieden van dieren op de beoordelingsdagen is géén verplichting en géén
voorwaarde om dieren te laten opnemen in
het stamboek.
Elke fokker is vrij om aan zijn dieren al dan
niet een status te laten toekennen.
Vanaf twee jaar kunnen de rammen en de
ooien een andere status krijgen met name:
Gold = deze dieren beantwoorden volledig
aan de standaard van de BOV (die overeenkomt met de Franse en Nederlandse standaard) met maximaal één tolereerbare kleine fout.
Silver = deze dieren vertonen maximaal drie
kleine fouten t.o.v de standaard van de BOV
Bronze = deze dieren vertonen maximaal
één grote fout al dan niet in combinatie met
kleine fouten.
O (onvoldoende) = deze dieren vertonen
uitsluitingsfouten t.o.v de standaard van de
BOV

In totaal werden 39 Ouessantschapen van
verschillende leden beoordeeld door de
Belgische keurmeesters: Marc Mangelschots, Johan Lateur en Laurent Wynant.
Voor de belangstellenden was er geen
transparantie wat de motieven van de keurmeesters waren om een bepaalde status
aan een dier toe te kennen. De onderbouwing werd echter wel gedeeld met de inzender van de schapen.
De keuze van onze Belgische collega’s om
te werken zonder beoordelingsformulier
ervaarden wij als een gemiste kans.
Op deze dag werd ook onder de beste
Ouessantrammen en -ooien de Nationale
Kampioen van België gekozen door een
internationale jury (Armin Bergmann: IGOU,
Duitsland).
De trofee bij de ooien ging naar een ooi van
Johan Lateur, gevolgd door een ooi van
Laurent Wynant en Marc Mangelschots.
Bij de rammen ging de trofee naar een ram
van Marc Mangelschots, gevolgd door twee
rammen van Johan Lateur,
Alle gekeurde dieren met hun status zijn te
bekijken op de website van onze Belgische
collega’s: www.bovnet.be
Albert Vrolijk
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Het dronken schaap
Op een drukke werkdag werd ik gebeld door

Goed observeren

de honden-uitlaatservice van goede kennissen, die lekker aan het genieten waren van
een welverdiende vakantie. Er waren goede
afspraken gemaakt over de verzorging van
hun dieren tijdens deze week. Het was de
bedoeling dat wij een aantal keren even zouden kijken hoe het de schapen verging. Helaas
was het op de tweede dag al goed mis.

Een oplettende uitlaatservice
De eigenares van de uitlaatservice belde mij
op met de opmerking dat één van de vier
schapen zich erg eigenaardig gedroeg. Het
leek alsof het schaap een borreltje teveel op
had, maar wel met vlagen en niet continue.
Hier had ik nog nooit van gehoord. Het werd
me al snel duidelijk dat het om Yolanthe ging,
de mooiste ooi van het koppel dat daar loopt.
Het leek nog niet nodig om meteen een dierenarts te raadplegen, omdat ze soms ook
weer heel normaal leek te doen.
In mijn pauze toch maar even gaan kijken hoe
het met haar ging, maar ik kon in eerste
instantie helemaal niets aan haar merken. Ze
at normaal en liep nuchter, hoewel ze wel een
beetje sloom was. Daarna ben ik weer richting
werk gegaan.

Dus ’s avonds opnieuw samen met Sander
naar de wei om te kijken. Ook toen merkten
we in eerste instantie niets. Toch maar even
blijven zitten om te observeren en na een
tijdje zagen we dat er toch echt iets mis was
met haar. Zodra we achter haar aan liepen,
liep ze met haar kop scheef en naar beneden, kon soms haar evenwicht niet meer
onder controle krijgen en het leek inderdaad
alsof ze dronken was. Ook keek ze erg
wazig uit haar ogen en was ze veel aan het
knarsetanden. Als we haar met rust lieten
werd ze langzaam weer iets rustiger.
De dierenarts bellen was de beste optie.
Omdat de klachten erg vaag waren wilde de
dierenarts toch langskomen, om er zeker
van te zijn dat er niets ernstigs aan de hand
was.
Zelf had ik toen al wel het idee dat het niet
zomaar iets was. Uit ervaring weet ik dat
Ouessantschapen van nature erg harde en
sobere dieren zijn. Je merkt er pas iets aan
als ze echt heel erg ziek zijn.

De diagnose
Florentijn, de dierenarts, heeft enkele testjes uitgevoerd en wist vrijwel direct wat er
met Yolanthe aan de hand was.
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Eén van die testjes is gemakkelijk zelf uit te
voeren. Als je de ogen van het dier met je
hand bedekt, zodat het donker wordt en na
enkele seconden je hand weer weghaalt,
zou de pupil van het dier hierop moeten reageren. Reageert de pupil niet op het licht,
dan is er iets aan de hand met de hersenen
van het dier.
Helaas was dit laatste bij Yolanthe het
geval. Daarbij had ze koorts. Er is hersenvliesontsteking bij haar geconstateerd. Ik
ging er direct van uit dat dit zo ernstig was
dat het niet meer te behandelen was.
Gelukkig stelde Florentijn me gerust en gaf
aan dat ze met de juiste antibiotica en pijnstillers er waarschijnlijk wel weer bovenop
zou komen. Hij gaf aan dat we snel gehandeld hadden en dat ze het in een later stadium waarschijnlijk niet had gered.
Wat ik heb begrepen van de dierenarts is
dat hersenvliesontsteking wordt opgelopen
door een bacterie van buitenaf. De bacterie
zit in grondwater en aarde. Bij herkauwers is
de besmettingsbron vaak besmet kuilvoer.
Ook kort afgegraasde weides kunnen de
veroorzaker zijn en zelfs molshopen zijn
soms gevaarlijk.
Waar het bij Yolanthe aan heeft gelegen is
niet duidelijk.

Het verloop
Yolanthe had erg veel pijn. Het hersenvlies
was opgezwollen, waardoor ze enorme
hoofdpijn had, met haar hoofd scheef liep
en ook waggelde. Wat was dat een triest
gezicht; we hadden echt met haar te doen.
Na een paar dagen, uiterlijk een week, zou
Yolanthe flinke voorruitgang moeten hebben geboekt volgens de dierenarts. Helaas
was dit niet het geval. Ze ging niet vooruit,
maar ook gelukkig niet achteruit.
Na enkele weken in de lappenmand en een
aantal dierenartsbezoeken en kuurtjes verder is ze er uiteindelijk weer helemaal
bovenop gekomen.
Zelf wist ik bijna niets over deze aandoening
en vond dat er ook weinig over te vinden
was, ook niet op de website van onze vereniging. Om een ieder toch te informeren
wilde ik hier graag iets over schrijven.
Tevens is er meer informatie te vinden op
het internet, bijvoorbeeld http://www.levendehave.nl/kennisbank/algemeen/listeriose.
Jenny Venhorst

Hersenvliesontsteking. Een leerzame les.
Het schaap Yolanthe had het geluk dat ze
een attente oppas had die intuïtief aanvoelde dat er iets met haar niet pluis was en een
verstandige dierenarts trof die de beschreven verschijnselen curieus genoeg vond om
zelf te komen kijken. Met een nauwkeurige
observatie van het gedrag van zijn patiënte
en van haar reactie op enkele ‘klinische’
handgrepen kon Florentijn (de succesvolle,
zoals zijn naam al zegt) de juiste diagnose
stellen en Yolanthe de behandeling geven
die haar het leven redde.
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Meningitis, zoals hersenvliesontsteking officieel heet, is onbehandeld een vrijwel altijd
dodelijke ziekte. Voor schapen net zo goed
als voor de mens. Bij de mens zijn er tegenwoordig allerlei testonderzoeken die de arts
helpen de diagnose te bevestigen, zoals
onderzoek van hersenvocht en hersenscans, maar dan moet toch minstens de
verdenking op die ziekte gewekt zijn, want
die zijn kostbaar. En voor schapen te ingewikkeld.
Ook bij de mens is de eerste fase van de
diagnose altijd ‘handwerk’. De dokter moet
er allereerst aan denken, want met de
gebruikelijke klachten (hoofdpijn, koorts en

spierpijn) kun je alle kanten op. Wie niet verder komt dan de baliemedewerker van de
praktijk heeft pech want die zegt bij zulke
klachten al gauw: “neem maar een paracetamolletje en als de klachten blijven en de
koorts niet zakt belt u nog maar eens”.
Door zelf te komen kijken en de patiënt te
onderzoeken ontdekt de arts dat die algemene klachten eigenlijk klassieke symptomen zijn.
Hoofdpijn hoort bij hersenvliesontsteking
want de vliezen die de hersenen omhullen
zijn gevoelig maar de hersenen zelf zijn dat
niet. Alleen is hoofdpijn niet zo’n specifiek
symptoom. Dat geldt ook voor koorts: die
kan in korte tijd hoog oplopen en bevestigt
dat er sprake is van een ontsteking.
Het derde symptoom is meningisme, een
vorm van spierstijfheid die als nekkramp zo
typerend is dat vroeger het woord alleen al
gelijkstond aan een bepaald soort zeer
besmettelijke hersenvliesontsteking waarvoor de patiënt onmiddellijk in quarantaine
moest.
Bij nekkramp zijn de spieren van nek,
schouder en rug niet alleen extreem pijnlijk
maar ook zo verkrampt dat niet alleen de
patiënt maar ook de dokter er geen beweging in krijgt. Tenzij hij bereid is een vervloeking te riskeren. Dan kan hij door het optillen van het hoofd bij de liggende patiënt
aantonen dat niet alleen de nek maar soms
ook de hele rug door spierkramp zo stijf is
als een plank.
Bij baby’tjes, die zelf niet over hoofd- of
spierpijn klagen, wordt meningisme herkend doordat ze extra hard gaan huilen als
bij het verluieren de beentjes worden opgetild. Luierpijn heet dat.
Een vierde symptoom is soms overgevoeligheid voor licht. Het netvlies in de ogen is
een uitstulping van de hersenen.

chronisch verlopen, afhankelijk van de verwekker: bacteriën, virussen, schimmels.
Hoe hebben die de hersenvliezen bereikt?
Via het bloed (sepsis) of rechtstreeks van
buiten (trauma? middenoorontsteking? perforatie van het slijmvlies in keel- en neus- en
oorholtes? (de hersenvliezen zelf vormen
een stevige barrière tussen bloed en hersenen)). Hoe is de algemene gezondheidstoestand van de patiënt?
Yolanthe toonde die symptomen op haar
eigen wijze. Zij knarsetandde: de manier
waarop schapen pijn aangeven. Zij had
koorts, stelde de dierenarts vast. De spierstijfheid van hals en rug verhinderde haar
soepeltjes op 4 poten te lopen en door haar
kop scheef en naar beneden te houden
zocht zij de minst pijnlijke stand op. Haar
pupilreacties waren verdwenen, wat samen
met haar sufheid doet vermoeden dat de
hersenen al enigszins bij de ontsteking
betrokken waren. De genezing ging minder
snel dan verhoopt maar uiteindelijk is het
toch goed gekomen, dank zij de oplettendheid van de oppas en de geslaagde interventie van dr Florentyn.
P.A.M. Koch,
(oud) zenuwarts.

Onbehandeld lijdt hersenvliesontsteking tot
hersenontsteking, tot bewustzijnsveranderingen, toevallen en tenslotte tot de dood.
Dat kan acuut, langzaam progressief of
9

Agenda
16 April 2016:
Algemene ledenvergadering te Ankeveen.
’s Morgens houden we onze gebruikelijke vergadering.
We zijn in overleg met iemand die ons na de lunch uitleg wil geven over wormen: “We kunnen de
belangrijkste wormen bij schapen en geiten behandelen, hoe je worminfecties bij de schapen
oploopt en vooral hoe te voorkómen. Hoe het zit met resistentie en eventueel als daar nog tijd
voor is, heel kort laten zien hoe zelf mest onderzoeken in zijn werk gaat. Steeds meer schapenhouders doen zelf mestonderzoek om hun beweidingschema wat worminfecties betreft beter te
kunnen volgen”.
Alle reden dus om alvast 16 april in de agenda te noteren.

Zaterdag 3 September 2016:
nationale bespreekdag niet-zwoegervrije Ouessantschapen te Didam

Zaterdag 17 September 2016:
zwoegervrije bespreekdag zwoegervrije Ouessantschapen te Angeren.

Petietjes
Twee hooiruiven te koop
Te koop: hooiruiven voor schapen. Afmetingen 2,13 lengte, 0,82 breedte en 1.10 hoogte.
Met voerbak en afvoer, inschuifbare trekstok en twee (lege) wielen.
Alles gegalvaniseerd / roestvrij staal. Prijs € 150,- per stuk.
Th. Hulsebosch,
Lieren (Gem. Apeldoorn).
055-506203
t.hulsebosch@upsmail.nc
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DE KLAVERWEIDE

“De Schenkhof”

Aalt ten Hoeve

Kletterstraat 16, 8121 PG Olst
0570 - 593369
aalttenhoeve@hotmail.nl
www.ouessant-schapen-van-de-klaverweide.nl

Voor zwarte, zwoegervrije Ouessants
Raszuiver

Fam. D.M. Waverijn
Nedereindsestraat 8
4041 XG Kesteren
Tel.: (0488) 481791

Voor kleine, edele Ouessantschaapjes.
Fraaie fokrammen te leen.
Alle kleuren: zwart, bruin, zwartschimmel,
bruinschimmel, grijs en wit.

Ouessant stal Watermolen
Sinds 1988
Voor goede kwaliteit Ouessantschapen in de drie kleuren: zwart, bruin en wit

Vrijwel al onze Ouessantschapen van 3 jaar
of ouder hebben op de bespreekdagen de
S-kwalificatie gekregen met A of AB
beoordeling.
Al onze Ouessantschapen zijn zwoegervrij.
regelmatig ouessants te koop
Fam. K. Dieker, Kerkstraat 1, 7011 KA Gaanderen.
Tel.: 0315-325343
Internet: home.wanadoo.nl/k.dieker
Bezoek is welkom, wel graag vooraf even bellen
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Bespreekdag te Didam, niet-zwoegervrije
dieren op 5 september 2015
Op een natte en frisse septemberdag verzamelden zich een goede 70 Ouessanten met
eigenaren, aanhang, keurmeesters en bestuursleden in Didam. Ook een aantal Duitse
fokkers was present. Dit geeft een keuring
extra cachet en past in het streven om goed
contact met buitenlandse fokkers en hun
organisaties te houden.

Een goede voorbereiding
Om half negen werd, zoveel mogelijk op
catalogus volgorde, begonnen met het
meten en wegen van de driejarige dieren bij deze dieren werd ook het gebit gelijk
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lineair beoordeeld. Van de in totaal 72
opgegeven dieren waren er deze keer 47
drie jaar of ouder. Helaas bleken 11 van
deze 47 niet aanwezig, zodat er 36 schaapjes voor de S beoordeeld konden worden.
Het bestuur had bedacht om deze keer in
twee paren van twee keurmeesters te keuren en de rubrieken met uitsluitend potentiele S-dieren niet groter dan zes te laten
zijn. Dit met als doel vlotter te keuren en de
dag wat minder lang en meer ontspannen te
laten verlopen. Het keuren werd uitgevoerd
door twee ervaren en twee aspirant-keurmeesters: Jan den Hartog met Jenny
Venhorst en Willy Gooren met Sander
Meijer stonden om 10 uur klaar om te
beginnen.

Rubriek 1
De zes bruine en twee zwarte ooien waren
van 2014 en dus te jong voor de S. Beide
zwarte ooitjes kregen een B+; ze kregen allebei bemerkingen op beenwerk
en/of klauwtjes.
Van de zes bruine
dieren kregen maar
liefst vijf een AB. De
twee ooitjes van
Hilde Rutgers waren
weer fraai van kleur,
met name Spiraea
van de Weeshuisgaard (catalogusnummer 2) werd als
een fraai, compleet
ooitje omschreven.
Esme 76 van Jan

Brandts (nr. 3) was zelfs zeer fraai van type
en zeer correct gebouwd. Ook voor haar
een AB.
Dezelfde beoordeling voor een mooi ooitje
met goed beenwerk van Aalt ten Hoeve.

Twee bruine dochters van ram Hector van
de Haderkshoeve van de Gebr. De Kwant
mochten met een AB en B+ naar huis.
Beide meer in de wol, want vroeger geschoren en daardoor wat ruiger ogend. Jean van
de Tweede Akker was duidelijk de mooiste
van deze twee.

Rubriek 2 en 12
Zes stuks volwassen zwarte rammen van
2012 kwamen vervolgens aan de beurt. Het
verzoek om driejarige of oudere dieren zonder een compleet gebit thuis te laten is
geland bij de eigenaren. Ook het meten en
wegen leverde een paar uitvallers voor een
volledige beoordeling in de ring op.
Zodoende konden de rubrieken 2 en 12
worden samengevoegd en bleven er zes
zwarte rammen over.
Om met de deur in huis te vallen: ze kregen
alle zes de S. Niet alleen gebit, maat en
gewicht, ook het eigen type, de rastypische
zaken, waren bij alle rammen dik voor
elkaar. Uitsluitend A’s en AB’s in gelijke
mate.

De eerste ram (nr. 9), nog geboren bij Koen
Dieker, maar alweer enige tijd van Bertus
Pape, was een zeer imponerende verschijning. Met name zijn kop en wijdere horens
vormden het pronkstuk van deze mooi ontwikkelde ram. Een ram ook met goed beenwerk.
De volgende ram, van en gefokt door Aalt
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De laatste ram kreeg weer een AB. Een verder goede ram met een mooie kop, maar
net even te nauw geplaatste horens.

Rubriek 3

ten Hoeve, kreeg een AB. Een net wat mindere kop met behoorlijk wijde horens en
een ram die wat meer kracht in zijn beenwerk kon gebruiken. De derde ram in deze
fraaie rubriek rammen (nr. 12), was ook van
en door ten Hoeve gefokt. Een ram met
extra kaliber, goed beenwerk ook en met
een mooi kort staartje. Een A voor deze
ram.
De vierde ram kreeg een AB: zijn horens
stonden te nauw voor een hogere beoordeling. Overigens een ram met een prima
body en zeer goed beenwerk.
De vijfde ram (nr. 65), gefokt door Jan den

Hartog en nu ook van ten Hoeve, kreeg een
A. Deze zoon van de bekende Rexna
Charles 31 woog 24,5 kg bij 46 cm. Een
kleine, zwarte ram, zeer goed in de overgangen, fraai van kleur en vacht.
14

Gevuld met zes witte ooien: drie van 2012,
eentje van 2011 en 2 jaarlingen. Ook hier en
met dank aan het voorselectiewerk, vier
maal een S. Helaas geen A voor de S-ooien
in deze rubriek, wel drie maal een B+ en
eenmaal een AB.

Deze AB was voor Fije van D’n Driehoek (nr.
14), gefokt door René en Ineke Brienen en
nu van het duo Meijer-Venhorst te Silvolde.
Een mooi typische, gevulde ooi. Kon even
krachtiger gebruik maken van haar beenwerk.
De drie volwassen ooien van ten Hoeve kregen alle drie een B+, waarbij opgemerkt
mag worden dat een extra wasbeurt voor
met name Wilmette van de Klaverweide en
Baldine van de Kleine Beemd een hogere
beoordeling had kunnen opleveren. De
derde ooi, Nenne van de Raamburg, was te
gewoon in beenwerk voor een AB.
De witte jonkies van 2014 kregen beide een
AB. Deze ooitjes waren goed van type. Wel
was Chloe van de Witte Hoeve rijkelijk voorzien van pigment op met name haar beenwerk en hoeft ze ook niet groter.

een goede romp en heeft best beenwerk.
Theodorus werd geroemd om zijn uitstraling
(met dank aan een geweldige kop met
horens) en zijn uitstekende beenwerk.

Rubriek 5

Rubriek 4
Vijf stuks drie-, vier-, en vijfjarige bruine rammen: een interessante rubriek met goede
dieren bleek al snel. De keurmeesters konden alle vijf met een S uitrusten: twee rammen kregen een AB, twee een A en eentje
een B+.
Deze B+ was voor Cor van Happy Nes,
geboren op Ameland, inmiddels op het vaste
land en in handen van ten Hoeve. Op het
eerste oog een prima ram; bij nadere
beschouwing was een weke kootstand de
reden hem niet meer dan een B+ te geven.
De AB’s zijn uitgedeeld aan Xaxim en Vittel
van de Klaverweide, de laatste inmiddels een
5-jarige ram. Met name Xaxim was een compacte en wat buikige ram; miste wat flair en
luxe voor de A. De oudere ram, Vittel, kreeg
weinig bemerkingen, kon hooguit wat dieper
bruin en mocht nog even meer uitstraling
etaleren.
De beide A’s waren voor Xhoma van de
Klaverweide (nr. 22) en Theodorus van ’t
Weyland (nr. 24), twee rammen van ten
Hoeve. Xhoma heeft een mannelijke kop op

Slechts twee volwassen schimmelooien,
beide voorgebracht door Aalt ten Hoeve.
Twee goede ooien, beide van het wat meer
hoogbenige type, die een S kregen. Iris van
het Roozehofje (nr. 29) mat 46 cm en woog
17 kg; zeker niet te licht, eerder ‘aan de

massale kant’ beoordeeld en een AB voor
deze Iris. Xavira van de Klaverweide kreeg
een B+: haar gebit was minder, daarnaast
was Xavira duidelijk minder in conditie en
kon haar beenwerk krachtiger.

Rubriek 6 en 9
Door afmeldingen en voorselectiewerk konden deze rubrieken ook samengevoegd
worden tot één rubriek met louter volwassen ooien. Van de bruine kleurslag wel te
verstaan en de bruine kleur was goed vertegenwoordigd vandaag. Deze rubriek was
een wat minder spectaculaire rubriek, al
kregen ook hier alle 7 ooien de S.
Hector van de Haderkshoeve toonde zijn
kunnen door 4 dochters, alle gefokt door de
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gebr. De Kwant, af te vaardigen. Hector fokt
zeer uniform en zijn dochters lieten allemaal
zowel de kwaliteiten als de zwakke punten
van vader zien. De zwakke punten lagen
met name op het gebied van beenwerk en
de achterhand. Door het vroege scheren
hadden deze vier ooien ook duidelijk meer
wol. Geheel kleurvast fokt Hector niet – zijn
dochters mochten wat dieper bruin.
Gelukkig beschikten deze ooien over een
goede voor- en middenhand en goede koppen. De beoordeling van alle vier bleef echter steken op een B+ met dus de S.
Een AB was er voor een dochter van Kylian
van Haderkshoeve, zelf een beste S en A

ram. Deze AB en S ooi Maxime (nr. 33) is
gefokt door Bertus Pape en toonde een
fraai zijaanzicht, een mooie kop met wat
hakkiger beenwerk.
De ooi van ten Hoeve kreeg ook een AB, zij
kon wat dieper bruin en haar klauwtjes
waren wat platter. Een A tenslotte was voor
Mirthe van Haderkshoeve (nr. 31), opnieuw
een dochter van Kylian van Haderkshoeve.
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Een kleine fraaie ooi, uitstekend van bouw,
wel met een iets langer neusbeen - iets wat
we bij de bruine kleurslag vaker zien.

Rubriek 7
Ook bruin van kleur: vier ooien van 2012 en
eentje van 2011. Alle vijf ooien kregen de S,

we vertellen het maar gelijk. Ook in deze
rubriek dochters van bekende rammen en
daardoor konden opnieuw vaderinvloeden
geduid worden.
Zo kwam ram Kevin 6-Kaxine 1 van ’t
Oelehof weer met 2 nakomelingen op de
proppen. Eerder waren twee zonen en een
dochter met een S beoordeeld. Beide
‘Kevin 6’-dochters kregen een B+: de gebitten waren niet goed genoeg om ze een
hogere beoordeling te geven. Hetzelfde
zagen we bij een andere dochter van deze
ram. Dit was met name jammer voor Xerxia
van de Klaverweide; zij was verder fraai en
compleet.

Esme 67 (nr. 37) van Jan Brandts en van
vader Dexter 17 van de Bakkershoeve, was
een luxe en edel ooitje. Klein ook met 42,5
cm, maar met 13 kg een passend gewicht.
Esme 67 kreeg een A.
Een A was er ook voor Avena van de
Weeshuisgaard (nr. 38), een diepbruine ooi
met een beste kop. Goed in conditie en met
44 cm een ideale maat.
Marloes van Haderkshoeve ten slotte, weer
van vader Kylian, kreeg een AB. Een ooi van
45 cm die nog wat edeler kon.
Al met al was rubriek 7 een goede rubriek.

Rubriek 8
Schimmelrammen en -rammetjes en één
volwassen witte ram kwamen vervolgens
aan bod in rubriek 8. Michiel Lankhorst
kwam met drie jonge rammetjes van (bruinschimmel) A en S ram Utopias Bando. Het
was nog een jaartje te vroeg voor een
goede beoordeling. Alleen Humphrey van
de Engelanderhoeve werd beoordeeld: hij

kreeg een B. Net als zijn halfbroers nog erg
licht van gewicht, maar correcter en met
betere horens.
De drie oudere rammen waren oud genoeg
voor de S en die kregen ze. Een door
Michiel Lankhorst gefokte schimmelram
van vader Spartacus van de Klaverweide
was de beste van de drie Deze Eberhard
van de Engelanderhoeve (nr. 44) was iets
compact van constructie - zou misschien
een fractie opener in de ribbenpartij kunnen
zijn, had ook ietsje lange tanden. Maar verder geen zaken die een goede beoordeling
in de weg stonden.
Beide andere rammen kregen de AB.
Schimmelram Xiti van de Klaverweide had
een beste kop met wat nauw geplaatste
horens. Een wat grotere ram met goed
beenwerk. De laatste ram in deze rubriek
was wit. Voor deze Midas van het Leudal,
nu ook van ten Hoeve, een AB: wat te massale horens op een overigens beste kop.
Verder een goed gebouwde kleine ram en
een aanwinst voor de fokkers die de witte
kleur graag zien.

17

Rubriek 10
Een klein groepje volwassen zwarte ooien
was vervolgens aan de beurt voor de S en
een uitgebreide beoordeling. Alle vier ooien
kregen de S. Kopstuk was de eerste ooi in
deze rubriek, Michelle van Haderkshoeve
(nr. 52), weer van vader Kylian. Een mooie
ooi van 43 cm en maar liefst 15 kg.
Misschien dat haar beenwerk nog iets meer
kracht kon uitstralen.
Een AB was er voor Maret van de Molen en
Xishu van de Klaverweide, beide van ten
Hoeve. Maret liet zich zien als een fraaie
diepzwarte ooi met veel uitstraling en net
iets te achterstandig qua beenwerk. Xishu
was groter, wat smaller en hoogbeniger en
al iets grijzend in de wol.
Een B+ werd toegekend aan Belle van de
Elsweide, nu ook van ten Hoeve. Een kleine
ooi van 42 cm met bemerkingen op met
name gebit en staartlengte.

door de Gebr. De Kwant gefokt.
Aalt ten Hoeve kwam met twee tweejarige
bruine ooitjes van Inter van de Wandeling.
Twee kleine ooien en beide ooien kregen
een AB. Met name Yanna van de
Klaverweide (nr. 58) heeft potentie voor een
nog hogere beoordeling, een heel compleet
fraaie ooitje.
De Gebr. De Kwant waren nog niet klaar,
want ook twee dochters van, opnieuw,
Hector van Haderkshoeve werden beoordeeld. Hetzelfde beeld als eerder: minder
sterk beenwerk, krommer en vaak wat
achterstandig. De beste van de twee was
Grace 2 (nr. 61): zij kreeg een AB, bleef duidelijk binnen de maten en behalve been-

Rubriek 11
Een royalere rubriek met één- en tweejarige
bruine én zwarte ooien kwam vervolgens
aan bod. Drie zwarte dochters van zwarte
Rexna Charles 33, zelf voorzien van een S
en AB, werden heel verschillend beoordeeld. Do 5 kreeg een B (zij was al te groot),
Do 6 een B+ (ook een wat forsere ooi, wel
diepzwart) en Do 4 tenslotte kreeg een AB
(ook een wat grotere ooi maar met meer
belofte). Deze driejarige ooien zijn alle drie
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werk was er op haar niet veel aan te merken. Grace 1 moest het met een B doen:
ook een wat te grote kop en een iets slordige ooi om te zien.

Rubriek 13
De laatste rubriek was ingeruimd voor een

zestal bruine rammen; vijf van de zes van
2013.
Ook hier een stevige vader-invloed: vader
Dexter 17 van de Bakkershoeve kwam met
maar liefst vier zonen in de ring, drie van de
vier gefokt door Hilde Rutgers. Drie maal
een AB en eenmaal een B+. De B+ ram was
een mooie ram met net wat te wijde horens
en minder sterk in zijn linkerkoot. De AB
rammen (nr. 70) waren luxe, ook met soms
wijdere
horens.
Dravik
van
de
Weeshuisgaard was daarnaast wat aan de
grote kant en al iets grijzend.
De wellicht fraaiste zoon van Dexter 17 was
Dexter 19 van de Bakkershoeve (nr. 71),
door en van Jan Brandts. Een zeer luxe ram
van 2014 uit de Esmé-lijn, die juist wat wij-

dere horens mocht hebben.
De twee andere rammen zijn gefokt door de
gebr. De Kwant en opnieuw van vader
Hector. Gaston 1 was te groot en te hakkigvoor hem een B. Gaston 2 was 48 cm, correct van bouw met iets nauwere naar buiten
draaiende horens - voor hem een B+. Een
ram om volgend jaar opnieuw te beoordelen.

De bedrijfsgroepen
Na de gezellige pauze met soep en broodjes werden de bedrijfsgroepen gekeurd,
waarbij Jan Postma, Jan den Hartog verving.
Er waren twee bedrijfsgroepen present,
beide bestaande uit bruine dieren. Bij de
beoordeling van de groepen wordt vrijwel
uitsluitend gelet op uniformiteit. Uniformiteit
vooral t.a.v. maat en gewicht, vacht en
kleur, maar ook Ouessant type.
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De groep van Hilde Rutgers blonk uit op al deze onderdelen en deze groep kreeg een A.
De bruine groep van Aalt ten Hoeve werd ook geleid door een beste ram. De ooien waren
gemiddeld ietsje lichter van kleur en gewicht dan de buurgroep, showden ietsje minder en één ooi
paste net wat minder in de groep. Toch ook een A voor deze prima groep.
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De mooiste ram en ooi van de dag
Tot slot werd de uitslag van de publieksverkiezing ‘mooiste ram en ooi’ bekend
gemaakt: twee maal hulde voor een fokproduct van Hilde Rutgers!
Ram Wederik van de Weeshuisgaard
mocht zich nog eens laten zien, evenals
ooi Avena. Laatstgenoemde was al met
een S en A uitgerust: een diepbruine ooi
met een superbeste kop.
Op naar een volgend jaar in Didam met
naar we hopen en verwachten weer veel
fraaie en goede schaapjes.
Jan Postma te Wijhe,
Oktober 2015
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Ons debuut als aspirant-keurmeester
Op 5 september was het weer zover: de
niet-zwoegervrije Ouessantenkeuring in
Didam. De dag waarop alle gepassioneerde
Ouessantenfokkers bij elkaar komen en
hopen met goede resultaten weer naar huis
te gaan. Het was ook de dag dat wij, Sander
en Jenny, onze dieren lieten keuren en

zou mogelijk voor scheve gezichten kunnen
zorgen. We keuren immers wel de schapen
van fokkers met veel meer ervaring dan wij
hebben. Gelukkig is dit niet gebeurd - of het
is ons niet opgevallen. Het was een zeer
leerzame ervaring om samen met Jan den
Hartog, Willy Gooren en Jan Postma tot een
beoordeling te komen en wat ons betreft
zeker voor herhaling vatbaar.

tevens voor het eerst als aspirant-keurmeesters de ring mochten betreden. Ik vond
met name dat laatste erg spannend.

Aspirant-keurmeesters

In de ring
Voorafgaand aan de keuring, bij binnenkomst van de dieren, zijn de schapen

Voor deze keuring zijn we een aantal keren
in de leer geweest bij de echte keurmeesters door mee te gaan met de oefendagen voor de keurmeesters. We hebben
geleerd waar we op moeten letten en waren
inmiddels klaar voor het ‘echte’ werk.
Onze relatief korte tijd binnen de vereniging
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gemeten en gewogen. Nieuw dit jaar is, dat
we direct al naar de tanden en algemene
uitstraling hebben gekeken.
In de ring werd er twee aan twee gekeurd:
een ervaren keurmeester en een aspirant.

De volgende dag: eenmaal aangekomen bij
de manege in Didam was de veewagen
alweer modderig en bij het dragen van het
eerste schaap scheurde mijn mooie polo al
direct kapot.
Er was sprake van een uitstekend idee,
maar een iets slechtere uitvoering, haha.
Gelukkig zagen de schaapjes er nog pico
bello uit en daar ging het tenslotte ook om.
Na ruim een week binnen te hebben
gestaan om iets minder buikig te zijn, zagen
ze er nog steeds erg gezond uit. Ondanks
het waarschijnlijk iets te hoge BMI hebben
Chloë, Cato en Fije super gescoord.
We zijn erg tevreden met de resultaten.
Al met al was het een bijzonder mooie dag,
afgezien van het weer.
Ik heb ontzettend veel geleerd tijdens het
keuren en ben blij met onze eigen scores.
Jenny Venhorst.
Ieder stel beoordeelde gemiddeld drie dieren uit één rubriek. Het doel hiervan was dat
de keuring vlotter zou verlopen, zodat ook
het publiek zich niet hoefde te vervelen.
Naar mijn mening is dit zeker een succes
geweest.
Ik heb geprobeerd om zo goed en objectief
mogelijk te kijken naar de dieren. Voor mijzelf is ‘conditie’ ook een erg belangrijke
graadmeter. Over het algemeen hebben we
prachtige dieren gekeurd, met hier en daar
een uitzondering.
De rubriek waarin onze eigen witte schaapjes zaten hebben we uiteraard niet zelf
gekeurd.

Wassen en strijken
Een dag voor aanvang van de keuring hebben we een vrije dag opgenomen om alles
tot in de puntjes te verzorgen.
• Drie witte schapen gewassen (met
shampoo) en gestreken. Check.
• De nieuwe, zelf ontworpen ‘Witte Hoeve’
polo’s gewassen en gestreken. Check.
• De veewagen netjes gewassen. Check.
Nou, wat zag dat er allemaal netjes uit!
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Le Concours National du Mouton d’Ouessant
(de Nationale Franse Ouessantenkeuring) op zaterdag 26 september 2015
in Le Faou 29590 gelegen in het grote “Le Parc d’Armorique”
Le Faou ligt in de uiterste punt van Bretagne op ongeveer 1200 km van Utrecht. De keuring maakt
deel uit van de manifestatie “Notre biodiversite a du Gout !” Ik heb deze keuring bezocht samen
met onze Duitse vrienden van de IGOU, Armin Bergman en Jurgen Schneider.

En route……
Op de heenweg hebben we een bezoek gebracht aan de Ouessantenfokkerij van Thomas Szabo
nabij Evreux. Hij heeft vier kleuren: zwart, wit, bruin en grise. Een mooie fokkerij met een mix van
diverse invloeden en fokkers. Hij is nog niet zo lang bezig.
We werden bij Thomas gastvrij onthaald en hebben daar ook overnacht.
Op de vrijdag verder richting Bretagne. Tegen de avond nog de dieren bekeken van Parc
d’Armorique in Domaine de Menez-Meur 29460 Hanvec. Als u eens in de buurt bent: een mooi
bezoekerscentrum met veel verschillende dieren. Ze houden alleen zwarte en witte Ouessantschapen - een grote groep in wisselende kwaliteit.

Vergaderen
Vervolgens werd in het bezoekerscentrum van Parc d’Armorique de eerste internationale bespreking gehouden met een aantal Europese Ouessantenclubs, te weten de GEMO (Frankrijk), de
BOV (Belgie), de IGOU (Duitsland) en de FOS (Nederland). Een prettig verlopende eerste bespreking. Afgesproken is om dit vaker te doen…..
Na de overnachting in een auberge in de omgeving begon op zaterdag het Concours National du
Mouton d‘ Ouessant in Le Faou. Deze keuring was een onderdeel van een Manifestatie met als
thema Biodiversiteit.

Verslag van de keuring
Rubriek 1: volwassen witte rammen
Een goede rubriek met een erg wisselende maat. Beste ram = Prix d’Honneur voor Paul Leduc
(een ram met een fraai type en 45 cm groot). Ook prima dieren van Vaillant en Landerneau.
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Rubriek 2: jaarling witte rammen
Een heel goede rubriek met fraaie rammen
van Rene Hemming en Paul Leduc (2 x);
allemaal beste rammen met erg goede
benen, fraai type, een mooie lengte en beste
horens.

Rubriek 3: volwassen witte ooien
Een rubriek met veel dieren. De beste
waren van Motrot (mooie, brede ooi en
mooi compleet), Zsabo (nog erg kleine ooi)
en Landerneau.

Rubriek 4: jaarling witte ooien
Een rubriek met erg kleine witte ooitjes.
Prix d’Honneur voor Szabo (42 cm, homogeen en een fraai staartje), 2e Durand (41
cm, goede ooi) en 3e Leduc (42 cm, iets
langere staart).
Rubriek 5: volwassen zwarte rammen
Prix d’Honneur voor Poitierr (mannelijk en
correct, 45 cm); 2e Leduc (veel volume, 44
cm) en 3e Claude Billes (iets ranker, 44 cm).
De tanden van deze dieren waren niet altijd
ideaal!

Rubriek 6: jaarling zwarte rammen
Bij geen enkel dier was het gebit compleet,
ze waren allemaal aan het wisselen!
Prix d’Honneur voor Leduc (erg klein, fraai
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type, wat witte haartjes, tanden iets minder, 39 cm!); 2e Emily Landerneau (homogeen, goede bouw, 44 cm) en 3e Szabo
(43 cm, iets hakkig, hellend kruis).

Rubriek 7: volwassen zwarte ooien
Grote rubriek met minstens 25 ooien…..!
Prix d’Honneurvoor Ecomusée de Rennes
(42,5 cm, mooi ontwikkeld, beenwerk kan
beter), 2e Michelle Poitiers (40 cm, goede
ooi) en 3e René Hemming (44 cm, goed,
maar iets groter).

Rubriek 8: jaarling ooien zwart, bruin en grise
Prix d’Honneur voor Paul Leduc (38 cm dus erg klein. Extreem mooi, maar bijna te klein…en
meer voor de show dan om mee te fokken!!!!), 2e Claude Billes (38,5 cm, eigenlijk ook te klein,
maar verder wel een prima diertje) en 3e Claude Billes (42,5 cm, prima en een normale maat)

26

Extra rubrieken:
Couple = mooiste ooi en ram van alle fokkers
Prix d’Honneurvoor Parc d’Armorique (harmonisch, mooi stel), 2e Emily Landerneau (goed,
mooi stel) en 3e Piotier (goed stel).
Ensemble = volwassen ram, jonge ram, volwassen ooi en jonge ooi, liefst in dezelfde kleur
Prix d’Honneur voor Paul Leduc (zeer uniform), 2e Parc d’Armorique (mooi uniform) en 3e
Zsabo (iets minder uniform).
Champion des Champions vrouwelijk = beste van alle aanwezige Prix d’Honneur ooien van
de vorige jaren
Dit was een witte ooi van Paul Leduc (in alle opzichten een prima ooi).
Bij de rammen ging dit niet door, want hiervoor was er geen enkel dier aanwezig….!
Mentione Speciale = een soort speciale prijs
Voor Parc d’Armorique voor de sublieme organisatie.
Voor Paul Leduc voor de fraaie (ons inziens te) kleine jaarling ooi van 38 cm !
Voor de auteurs van het nieuwe boek: “Het Ouessant schaap - 40 jaar GEMO“.
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Wat valt er zoal op als je deze dag vergelijkt met onze bespreekdagen?
Het duurt allemaal langer en eten is bijna
belangrijker dan de dieren…
Om een indruk te geven hoe deze dag verliep:
8 uur:
aankomst van mensen en dieren en
veel praten…
9.30 tot 12.00:
meten en tanden bekijken van alle
dieren
12.00 tot 14.00:
een uitgebreide lunch
14.30 tot 17.30:
het keuren van de dieren
17.30 tot 18.30:
de prijsuitreiking en foto’s maken
18.30 tot 20.30:
alles afbreken, opruimen, vegen,
inpakken en afvoeren
21.00 tot 23.00:
een uitgebreid diner in de feesttent
met onmogelijk veel eten voor meer
dan 65 personen.
Daarna gaat iedereen weer op pad naar
huis; voor sommigen een rit van vele honderden kilometers en enkele, zoals wij, blijven onderweg overnachten.

Wat valt er nog meer op:
• Alle dieren van dezelfde kleur (verdeeld
in jaarlingen en volwassen dieren) gaan
in één rubriek en daardoor heb je soms
een rubriek van 3 dieren en heeft een
andere rubriek 35 dieren.
• Alle dieren worden even bekeken en er
vallen er steeds meer af, die weer terug
moeten naar hun hok. Over die dieren
wordt niets gezegd en die krijgen geen
beoordeling. Dit gaat net zo lang door tot
er maar 3 over zijn en over die drie worden de prijzen verdeeld.
• Fransen hechten enorm aan prijzen; dat
is belangrijk en daar ga je voor.
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• De meeste prijzen waren dit jaar voor
Paul Leduc, minstens 10 prijzen (plaquettes) mocht hij onder luid applaus
ophalen tijdens de prijsuitreiking.
• Fransen hebben geen minimummaat en
hechten enorm aan (erg) klein….
• Op de beenstand wordt iets minder gelet
dan bij ons.
• Het witgehalte wordt steeds hoger;
inmiddels zijn er meer witte dan zwarte
dieren.
• Bruine en grise zijn er zeer beperkt en
schimmels (die er in ruime mate zijn in
Frankrijk) komen niet op de keuring
• Het is een echt gezellige, leuke dag met
veel variatie en er is voldoende tijd om
veel contacten te leggen en bij te praten.
• De Fransen zijn erg blij als er mensen
komen uit andere landen en de vertegenwoordigers van de diverse Ouessantenclubs worden echt in de watten gelegd.

En dan moet je nog weer naar huis
Uiteindelijk gingen wij na een lange en erg
geslaagde dag mee met Claude Billes, die
vlakbij St. Brieuc woont, toch nog een paar
uur rijden. Daar werden zijn dieren uitgeladen en overnachtten we in zijn fraai gelegen
onderkomen in de bossen.
De volgende ochtend hebben we nog urenlang met Claude Billes gepraat over de
Ouessantschapen en de verschillen tussen
de Ouessantschapen in de diverse landen.
Tegen de middag weer met z’n drieën vertrokken richting Nederland / Duitsland en
pas diep in de nacht waren we moe en voldaan weer thuis.
Aalt ten Hoeve
Olst, 18 oktober 2015

De IGOU keuring in Lindern op 29 augustus 2015
Het was een warme en zonovergoten dag

De keuring

op zaterdag 29 augustus toen in Lindern
(Duitsland) onze vrienden van de IGOU hun
jaarlijkse bijeenkomst hadden, de keuringsdag voor de Ouessantschapen van de
Duitse fokkers.
De meeste fokkers waren de dag te voren al
gekomen en zijn de dag er op weer vertrok-

In een strak schema passeerden 93 schapen de revue onder leiding van Ralf Artelt en
rond half twee was de keuring dan ook achter de rug.
De jury deze dag werd gevormd door de
keurmeesters: Dr. Horst Roller (de voormalige voorzitter van de IGOU) en onze eigen
Henk Slaghuis.

ken - zij kwamen dan ook uit heel Duitsland.
Zaterdagavond werd er ook nog de jaarvergadering van de IGOU gehouden.

Een grote manifestatie
Deze bijeenkomst viel samen met de zeventiende Oldenburger Münsterlandschau op
29 en 30 augustus. Dit is een dierenshow
waar een veelvoud aan dieren, zoals
paarden, koeien en konijnen te zien zijn.
Ook waren er meerdere andere schapenrassen te zien, zoals het Kameroenschaap
en het imposante Coburger Fuchsschaap.
Daarnaast was er een landbouwbeurs en
dat er sprake was van een landbouwbeurs
met landbouwmachines was goed merkbaar. Door het gebrom van de dieselmotoren om machines te demonstreren nabij de
schapenkeuring werden de keurmeester
geregeld overstemd. Het was jammer dat
de toelichtingen daardoor slecht waren te
volgen. Dit werd ook wel bevestigd op het
forum van de IGOU-website.

Veel dieren
Er waren 43 rammen (een opmerkelijk groot
aantal) en 50 ooien. Verder zijn er nog 8
ramlammeren en 4 ooilammeren gekeurd.
Daarvan waren er 61 schapen zwart, 20
bruin (dit jaar relatief veel), 8 wit, 1 grijs en 3
schimmelkleurig.
De te keuren schapen waren aangevoerd
door 17 fokkers. Het aantal meegebrachte
dieren per fokker varieerde van 1 tot 11, met
een gemiddelde van 6,3.
De 93 schapen, die in de ring zijn geweest,
waren in 19 categorieën ingedeeld op basis
van kleur en leeftijd. Wat betreft de leeftijd
waren er de enters, de twee jarigen en de
oudere schapen.
Daarnaast waren er nog twee categorieën
waarin de beste ram en de mooiste ooi uit
de 19 categorieën werden gekozen.

Er kan er maar één de mooiste zijn
De beste ram met de naam SEL Pern 3
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(grootte 47,0 cm, gewicht: 15,8 kg, fokker:
Jürgen Schneider) was van Jürgen
Schneider. Dit was ook de winnaar in categorie 2 (2-jarige zwarte rammen).
In de toelichting van de beslissing maakte
de jury duidelijk dat SEL Pern 3 zowel voor
de fok als ook voor tentoonstelling goed
geschikt is.
De mooiste ooi met de naam Mariella
(grootte: 44,0 cm, gewicht: 14,2 kg, fokker:

en opgegroeide lammeren vermeld. Dit
geeft een indruk van de vruchtbaarheid van
de ooien.

Veel Nederlanders
Naast Henk, hier actief als keurmeester,
waren er meer FOS leden aanwezig. Ook
onze keurmeesters Willie Gooren, Aalt ten
Hoeve en Jan Postma waren aanwezig en
verder de keurmeesters in opleiding Sander
Meijer en Jenny Venhorst. En René Brienen,
Ton Keupers, Carla Dekker en Paul van der
Beek.
Er werd kritische gekeken naar de eigenschappen van de aangevoerde schapen.
De ruime Nederlandse belangstelling werd
erg gewaardeerd.

Verschillen
• Men heeft een andere benadering dan wij
hebben op onze bespreekdagen: er is
een competitieve component aan verArmin Bergmann), was van Armin
Bergmann. Dit was de winnaar van klasse 8
(oudere zwarte ooien)
Deze ooi overtuigde door haar lichaamsbouw en presenteerde zich uitstekend volgens de jury.

Een mooie catalogus
De catalogus was zeer uitvoerig, waarbij
naast de aangemelde schapen ook de
afstamming van de schapen was vermeld.
Bijzonder om te zien dat daarbij ook
Nederlandse en Franse schapen te zien
waren, iets wat we in Nederland niet echt
kennen.
Daarnaast zijn ook een aantal eigenschappen gewaardeerd als deze voorhanden zijn,
zoals die van de wol, lichaamsbouw en
uiterlijk voorkomen. Ook de bloedlijnen van
de rammen werden vermeld.
Van de ooien stonden gegevens als de leeftijd, het aantal drachten, het aantal geboren
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bonden. En deze competitieve component kennen wij niet in onze vereniging.
• Er werd uitvoerig overlegd tussen de
keurmeesters. De deelnemende schapen
in een bepaalde categorie schoven daarbij heen en weer. Het deed mij denken
aan “Ranking the Stars”.

Op het forum van de IGOU was een interessante discussie, waarin gesteld werd dat
de aanzet om te letten op specifieke punten
(zoals gebit, bouw, beenwerk, wol) een zinvolle mogelijkheid was om fokkers te helpen
om juiste keuzes te maken. In een reactie
werd het Nederlandse systeem bepleit.
Het zou naar mijn mening mooi zijn, om in
internationaal verband te kunnen vergelijken door een zelfde systematiek te hanteren.
Een aantal feiten in dit artikel zijn ontleend
aan dit forum en de catalogus.
Voor het volledige verslaglegging verwijs ik
naar het forum van de IGOU:
www.ouessant.de/Forum/Upload/showthread.php?tid=2334.
Peter Letmaath
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Nieuwe Leden
FOKL. NAAM

STRAAT

JHB

Mts. M.& N. Jaapies,

PC

PLAATS

TELEFOON

Ursemmerweg 3,

1711SC

Hensbroek.

06 13703142

GDG de heer F.J. Giesen,

Rijndijk 79,

6686MC

Doornenburg.

06 30403051

SVV

Hammerweg 50,

7671JB

Vriezenveen.

06 21417441

LWM Mevr. J.C. Landman-Nieudorp, Vossenweg 1,

8196KN

Welsum.

0570 564081

MUT de heer J. Meijer,

Rijksweg 3,

7975RS

Uffelte.

0521 344625

DWH de heer C.J. van Dijk,

Prins Bernhardlaan 3, 8131DE

Wijhe.

06 10274947

OHA de heer F.H.J. van Onselen,

Rijksstraatweg 130,

9254DL

Hardegarijp.

0511 471815

HDI

Mevrouw C.M. Haan,

Leusensweide 19,

7478DA

Diepenheim.

06 23560755

BPT

de heer G. Blom,

Oude Nijkerkerweg 20A, 3882MA Putten.

de heer G. Snippe,

MGR Mevr. F.M. van der Meulen-Diever, Leechlan 10,

9001ZH

Grou.

0341 491981
0566624949

PVO Mevrouw J.L. Poppe,

Baron van Nagellstraat 55, 3781AP Voorthuizen.

06 28533048

NOO de heer J.J. Nieuwenhuijse,

Lavendeldijk 13,

4415AJ

Oostdijk.

06 13702233

KRW de heer P. Kleijn,

Elzenbroek 3,

2811NX

Reeuwijk.

06 22401113

Vertrokken Leden
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Fokl.

Naam

PC

Plaats

GFI

J.S. Gosselaar-v.Harmelen,

9684CJ

Finsterwolde.

RGW

E. Raad,

9918PN

Garrelsweer.

GDO

R.G. van de Griendt,

8435WK

Donkerbroek.

HKM

M.E.A. Hochstenbach,

6343AE

Klimmen. (Gem.Voerendaal).

DLD

J.W.M. van Dooyeweert,

4031KS

Ingen.

WGV

J.P. van der Wal,

5766PB

Griendtsveen.

BBB

A. Buurman,

7361ER

Beekbergen.

Van de bestuurstafel
Oormerken
Nu de lammeren een redelijk formaat hebben bereikt, moeten ze ook weer voorzien
worden van een identificatiemiddel: een
maagbolus tezamen met een ijzeren oornummertje of twee oornummers, waarvan 1
met een elektronische chip.
Zolang U de ijzeren oornummertjes met
maagbolus nog in voorraad heeft kunt U die
gebruiken. In dezelfde uitvoering kunnen ze
niet meer geleverd worden, waardoor we
genoodzaakt waren over te gaan op de
lichtgroene Dalton oornummers.
Hiermee zijn inmiddels goede ervaringen
opgedaan: vallen weinig op doordat het
nummer in het verlengde van het oor gaat
staan en zijn goed in te brengen. Bij erg
warm weer is het verstandig het plastic oornummer eerst te koelen aangezien m.n de
pin in warme conditie wat zacht kan worden, wat het inbrengen bemoeilijkt.
We ontvingen bericht: “dat via de Levende
Have-webshop sinds kort de Ready mini
EID oormerken verkrijgbaar zijn, bekend om
hun hoge kwaliteit.
Ze worden geleverd voor een lage prijs, ook
bij afname van een kleine hoeveelheid. De
minibolus (5 cm lang en 12 mm dik) wordt
geleverd in combinatie met een grijs oormerk, na het wegvallen van het pat-oormerkje het beste alternatief voor houders
die liever geen oormerken indoen”.
(Van de red.: na bestudering van het oornummer op de site van de leverancier
Intotag blijkt dat het oornummer toch wel
erg groot is voor het Ouessantenoor).

I&R
Alle lammeren zullen inmiddels wel geboren
zijn en voor een ieder die niet meer of nog
niet precies weet hoe het ook alweer moet

met het inbrengen van de oornummers en
de maagbolus herhalen we alle instructies,
regels en voorschriften nog even.
Alle schapen moeten voorzien worden van
twee identificatiemiddelen: een oornummer
en een elektronisch identificatiemiddel, wat
kan bestaan uit een 2e oornummer met chip
of een maagbolus. Er zijn inmiddels meerdere combinaties op de markt voor uiteenlopende prijzen en in principe maakt het
niet uit welke soort U gebruikt als er maar
een oornummer en een elektronische identificatie ingebracht wordt.
De F.O.S. had voorheen het aluminium PAT
oornummer en de mini-maagbolus.
Inmiddels zijn we overgegaan op de lichtgroene Dalton oornummertjes, één met en
één zonder chip. Zowel de nummertjes als
de bijbehorende tang zijn te bestellen via
Bureau Haverslag
Oornummer + maagbolus:
De kleur van het oornummer (grijs / aluminium) verwijst naar het hebben van een
maagbolus.
Het eerste identificatiemiddel, wat dus
overwegend het oornummer zal zijn, moet
in principe ingebracht worden binnen een
maand na de geboorte. Kijkend naar de
grootte van het oortje en het nummertje ben
ik geneigd nog maar even te wachten. zorg dan wel dat de dieren anderszins, b.v.
door een halsnummertje, goed te identificeren zijn.
Het nummertje wordt met een tang in het
linkeroor ingebracht, net over de oornerf
heen en dicht tegen de kop. Goed dichtknijpen en de puntjes nog even goed plat drukken.
Maagbolus:
Deze moeten ingebracht worden als het
dier een gewicht bereikt heeft van vier kilo
of bij een leeftijd van maximaal 6 maanden.
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Op de bolus moet hetzelfde nummer staan
als op het oornummer.
De bolus in de sla- of olijfolie dopen, wat ze
gladder en smakelijker maakt. De kaken van
het schaap uiteen duwen, met de hand de
punt van de bolus zo diep mogelijk in de
keelholte brengen, hand eruit en de bek nog
even dicht houden tot er een slikbeweging
gemaakt is.
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aangezien die het bewuste schaap betreffen. Aan deze laatste cijfers kan het schaap
herkend worden en als U meerdere nummers tegelijk besteld heeft zal dit een oplopende serie vormen, wat de herkenning vergemakkelijkt.
Tijdslimieten:
De identificatiemiddelen (dus oornummers
en bolus) moeten binnen een half jaar na de
geboorte ingebracht worden of eerder,
indien het lam voordat het een half jaar is
het bedrijf verlaat. Gezien de geringe grootte van onze lammeren en het formaat van
de oornummers / bolussen zou ik in zo’n
geval even overleggen met de nieuwe eigenaar.
Bij onduidelijkheden kunt U altijd met
bestuursleden of Bureau Haverslag overleggen.

Lichtgroene nummertjes van Dalton:
Het eerste nummertje (zonder elektronische
chip) moet binnen een maand na geboorte
in het linkeroor ingebracht worden met
behulp van de bijbehorende tang. Plastic
vervormt gemakkelijk bij warm weer, dus
dan extra opletten of de pin goed in het
tegenoverliggende gat van het nummertje
komt.
Het tweede nummertje met chip moet
binnen een half jaar na de geboorte in het
rechteroor ingebracht worden.

De kleuren

De nummering:
Er staan heel veel nummers op de twee oornummertjes of op de bolus + het bijbehorende oornummer: eerst NL, nog meer cijfers en dan het werknummer. Hiervan zijn
de laatste vier cijfers het meest relevant

Er is al heel lang en heel veel gepraat over
de kleuren van de Ouessanten. Zwart en wit
zijn de meest voorkomende kleuren, maar
we hebben ook bruine Ouessanten, grijze
dieren en schimmelkleurigen.
De FOS is een door de GEMO erkende fok-

kersorganisatie, wat mede inhoudt dat we
de door hen opgestelde standaard voor het
Ouessantschaap onderschrijven en handhaven. We kunnen dus niet anders dan
goed kijken naar wat zij over de kleuren
zeggen, ontdekken welke ontwikkelingen
daar gaande zijn en informeren naar de officiële standpunten van de GEMO in
Frankrijk, het land van oorsprong.
We hebben de notulen van hun vergaderingen bestudeerd, rapporten gelezen en
opgaveformulieren en uitslagen van hun
keuringen bekeken. Vooral uit deze laatste
papieren kwam naar voren dat je in Frankrijk
weliswaar alle kleuren kunt opgeven voor
een keuring (in de rubrieken zwart, wit en
andere kleuren), maar dat uitsluitend zwarte
en witte dieren in de prijzen vallen. In de
rapporten stonden zeer behartigenswaardige zaken aangaande kleuren, kleurvererving
en inteeltrisico’s, maar waren afkomstig van
individuele fokkers en/of deskundigen en
vertegenwoordigden geen standpunten van
de GEMO.
We hebben het hen zelf maar eens voorgelegd: op jullie opgaveformulieren staat vermeld dat zwarte, witte en andere kleuren
kunnen worden opgegeven, maar we zien

dat alleen zwarte en witte Ouessanten op
de uitslagenlijsten voorkomen. Hoe denken
jullie als GEMO over de bruine kleur, over de
grise en over de schimmelkleurige dieren?
Ook binnen de Franse organisatie wordt er
tegenwoordig volop gediscussieerd over de
kleuren: “kan een bruine kleur (Hollands- en
Duits type) d.w.z. dieren met bruine wol die
ook een bruine kop en ledematen hebben,
toegelaten worden als kleur in de GEMO?
Behoort dit tot een Ouessantenras of een
ander ras verkregen door kruising? Tot op
heden is er geen enkele discussie over de
Agouti kleur (is Frans voor schimmelkleur
(red)).”
Over hun keuringen zeggen ze: “voor de
wedstrijd zijn er enkel zwarte en witte, maar
andere kleuren kunnen gepresenteerd worden. Dan zal de jury beslissen of ze als
zwarte of witte geclassificeerd kunnen worden. (bv. de bruine wol of de zwart-bruine,
de grijze of de nootjeskleur zullen als zwarte of witte, naargelang de kleur van de kop,
ledematen en kleur van de wol, geklasseerd
worden).
Resumerend: de GEMO erkent tot op heden
alleen zwarte en witte dieren als officiële
Ouessanten. Over bruine dieren denken ze
na, maar vinden ze eigenlijk een ingekruiste
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kleur, de grise kunnen onder de zwarte dieren vallen mits ze zwarte poten en kop hebben en de schimmels vallen buiten hun
classificering.
Tijdens het laatste Concours in Frankrijk is
er overleg geweest tussen de fokorganisaties uit België, Duitsland, Frankrijk en
Nederland over dit gevoelige punt. Hopelijk
kunnen we er in maart en tijdens de algemene ledenvergadering in april verdere
mededelingen over doen.

Ledenvergadering
De plaats werd al tijdens de ledenvergadering van dit jaar vastgelegd: Ankeveen. De
datum staat nu ook vast: 16 april. De agenda van de vergadering publiceren we in
maart, maar het middagprogramma willen
we wel vast onder Uw aandacht brengen.

Ontwormen
In de media en ook in het Bulletin wordt veel
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geschreven over resistentie. Niet alleen bij
mensen, mede veroorzaakt door overdosering bij de dieren die vervolgens op ons
bord belanden, maar ook bij onze eigen
doelgroep, de schapen. Door te vaak en in
een te hoge/lage dosering te ontwormen
kan er resistentie ontstaan, waardoor er
naar een ander ontwormingsmiddel overgestapt zou moeten worden – middelen die er
niet zijn. Mestonderzoek, minder of niet ontwormen en naar andere methoden van
bestrijding zoeken is momenteel de enige
oplossing..
Deskundige uitleg staat ons op 16 april te
wachten, met enige oefening in mestonderzoek als de tijd het toelaat.

Laatste schapenberichten
Dag van het Schaap 2016
De volgende Dag van het Schaap is op
zaterdag 11 juni 2015. Dat heeft de organiserende stichting bekendgemaakt. De Dag
van het Schaap vindt elke twee jaar plaats.
De vorige editie was in 2014.
Het evenement wordt net als de vorige
keren gehouden op het KNSH-centrum in
Ermelo.
De organisatie is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen meehelpen. Aanmelden
kan via mail: voorzitter@dagvanhetschaap.nl (Het Schaap, juni/juli 2015)

Veel schapen bij hobbyboeren
Een kwart van alle schapen loopt bij hobbyboeren. Dat stelt het Centraal Bureau voor
de Statistiek na onderzoek naar de omvang
van landbouwbedrijven.
Het CBS hanteert als norm een zogeheten
“standaard-opbrengst” van 3.000 tot
25.000 euro. Boeren die dit overhouden,
zijn voor het CBS hobbyboeren. Maar liefst
26% van alle Nederlandse boeren mag zich
hierdoor hobbyboer noemen.

Ze verdienen te weinig om van hun agrarische activiteiten te kunnen leven.
Die hobbyboeren gebruiken bijna 100.000
hectare grond, vooral grasland.
Naar verhouding lopen daar erg veel schapen op, volgens het CBS 24% van alle
schapen in ons land.
Alleen paarden zijn nog meer in trek bij deze
hobbyboeren: 46% van alle paarden zijn bij
hen te vinden.
Volgens het CBS zou in een aantal gemeentes zelfs helemaal geen bedrijfsmatige boer
meer te vinden zijn. Het onderzoek van het
CBS beperkt zich tot bedrijven uit de landbouwtelling.
Er zijn veel meer schapenhouders in ons
land. Voor velen is de landbouwtelling geen
plicht. (Het Schaap, augustus 2015)

Oppervlaktewater vaak minder
geschikt als drinkwater
Oppervlaktewater scoort bijna nooit hoog
op geschiktheid als drinkwater voor vee, zo
blijkt uit onderzoek van GD. Toch drinken
veel koeien en schapen nog steeds uit sloten, direct of via weidepompen. Bij gebruik
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van oppervlaktewater als veedrinkwater is
het van groot belang dat het water van
goede kwaliteit en smakelijk is.
Goed water behoort helder, kleurloos en
geurloos te zijn.
Eén van de grootste gevaren voor gezond
slootwater is natuurlijke vervuiling.
In sloten waar veel afgestorven planten liggen of waar op de bodem een dikke laag
slib ligt, bestaat de kans op zwavelvervuiling door rottingsprocessen.
Water met zwavel ruikt naar rotte eieren en
kan bij opname zenuwafwijkingen veroorzaken.
Zodra de sloot een groene waas bevat,
duidt dat op blauwalgen: dit zijn groenkleurige cyanobacteriën. De uitscheidingsstoffen van deze bacteriën zijn giftig voor runderen en schapen. Dieren mogen dan zeker
niet van dit water drinken. (Boerenvee,
juli/augustus 2015)

Schaap promoveert in Brits leger
Hij is een Swaledale, heet Derby XXX en
mag zich voortaan “lance” noemen in het
Britse leger.
Want Derby XXX heeft promotie gemaakt.
Hij is niet langer soldaat eerste klas maar
bevorderd tot ‘lance”, iets lager dan een
korporaal.
Wegens goed gedrag, zo heet het officieel.
Lance Derby XXX is de 30e in een lijn van
schaapmascottes in het Britse leger. (Het
Schaap, september 2015)

Scrapie ongevaarlijk voor mensen
De schapenziekte scrapie is niet gevaarlijk
voor mensen. Dat zegt de Europese
Voedselveiligheidsorganisatie Efsa. Die
heeft nieuw onderzoek gedaan nadat vorig
jaar ophef ontstond.
In een proef met muizen waarin menselijke
genen waren ingebracht, bleek scrapie
overdraagbaar.
Daardoor leek het erop dat mensen, na het
eten van vlees van scrapie-besmette scha38

pen, toch zouden kunnen worden besmet.
De Efsa zegt nu dat zo’n overdracht onder
normale omstandigheden niet mogelijk is.
Lamsvlees is veilig en de organisatie zal dan
ook geen nieuwe eisen aan het vlees stellen.
In 2011 kwam de voedselveiligheidsorganisatie tot dezelfde conclusie.
Nederland is de laatste jaren overigens vrij
van klassieke scrapie.
(Het Schaap, september 2015)

Lagere I&R-kosten schaap en geit
Geiten- en schapenhouders gaan minder
betalen voor de I&R over 2014. De meldingen kosten geen 25 maar 16 cent. De rekeningen zijn inmiddels verstuurd.
De prijsverlaging is afgesproken door overheid en bedrijfsleven bij een bespreking
over de eindafrekening over 2014.
In de begroting, die in de zomer van vorig
jaar was opgesteld, was van een vast tarief
per UBN (Uniek Bedrijfs Nummer) van 26
euro afgesproken en 25 cent per melding.
Nu alle uitvoeringskosten en het aantal meldingen bekend zijn, blijkt 16 cent per melding de kosten te dekken. De 26 euro per
UBN blijft wel zoals begroot.
In het overleg is ook de begroting voor dit
jaar vastgesteld. De kosten per UBN gaan
omlaag naar 19 euro en de meldingsheffing
komt op 16 cent. Volgend jaar zal blijken of
die bedragen zo blijven.
Ook is er in het I&R-beraad gesproken over
het enorme aantal diernummers in de databank, waarvan onbekend is of die nummers
nog wel toebehoren aan dieren die nog in
leven zijn.
Die vervuiling in de databank is in verreweg
de meeste gevallen ontstaan door fouten bij
afvoermeldingen, slordigheden in bedrijfsregisters, enzovoorts.
Vooral in de eerste jaren na de start van de
individuele dierregistratie in 2010 zijn die
ontstaan. (Boerenvee, juli/augustus 2015)

Schapen zijn geen verkeersremmers
De Gelderse gemeente Lingewaard lijkt
niets te voelen voor het inzetten van schapen als verkeersremmers op een rivierdijk.
De plaatselijke CDA-afdeling had voorgesteld om snelheid uit het dijkverkeer te
halen door er een schaapskudde los te
laten.
Maar een ambtenaar van de gemeente, die
moest oordelen over dit plan tijdens de
raadsvergadering, noemt het voorstel uit
oogpunt van dierenwelzijn verwerpelijk. Hij
denkt dat het ook niet haalbaar is. Op de
dijk van 20 kilometer zouden wel duizend
schapen nodig zijn.
Het idee is niet nieuw. Al twintig jaar geleden bleek de eerste stadskudde van
Nederland in Culemborg te zorgen voor een
daling van de verkeerssnelheid in de wijken
waar de schapen liepen. (Het Schaap, september 2015)

Record: schaap met ruim 40 kilo wol
Vermoedelijk was een schaap al vijf jaar niet
meer geschoren. Het dier dook op in de
buurt van de Australische stad Canberra.
De ram bleek een vacht van maar liefst 40,
45 kilo te hebben, een officieus wereldrecord.
Het dier werd onder narcose door een
beroepsscheerder in 42 minuten van de
enorme vacht ontdaan. Na deze risicovolle
ingreep woog de ram nog 44 kilo. Hij maakt
het nu goed.
Experts noemen de enorme wolvacht van
deze ram, die inmiddels de naam Chris
heeft gekregen, onvoorstelbaar. Het vorige
record was 27 kilo, ook van een schaap dat
enkele scheerbeurten had overgeslagen.
Een gemiddelde vacht weegt vijf kilo. Soms
worden schapen een keer in de twee jaar
geschoren en zij brengen dan 10 tot 12 kilo
wol.
De vacht van Chris wordt waarschijnlijk niet
verkocht.
De vezels hebben een lengte van wel 42

centimeter en zijn daarom ongeschikt voor
verwerking. Mogelijk wordt de enorme wolbaal tentoongesteld. (Het Schaap, september 2015)

Shelly hoof
Schapen hebben, net als runderen, ezels en
paarden, een zogeheten witte lijn in hun
hoefjes. Die witte lijn kan aangetast raken
en dan ontstaat er een holte onder de hoefwand.
Dit verschijnsel wordt ook wel “Shelly hoof”
genoemd. Het verbindende weefsel tussen
hoorn en hoef is dan (gedeeltelijk) verdwenen. De holte biedt ruimte aan vuil en bacteriën.
De grond waarop de schapen lopen speelt
een belangrijke rol. Hoe natter, hoe groter
de kans op Shelly hoof. Ook voeding kan
van invloed zijn op de conditie van de witte
lijn in de schapenhoef, hoewel nog niet duidelijk is welke stoffen daarbij van belang
zijn.
Shelly hoof schijnt bovendien voor een deel
erfelijk bepaald te zijn. De behandeling
bestaat uit het weghalen van het losse
gedeelte van de hoefwand. (Boerenvee,
juli/augustus 2015)

Minder hobbyboeren
Het aantal hobbyboeren is sinds 2011 met
bijna drieduizend afgenomen van 19.895
naar 17.000. Toch vormen de hobbyboeren
met 26% nog altijd een grote groep onder
de agrariërs.
De hoeveelheid landbouwgrond die ze in
gebruik hebben nam meer af: in 2012
beschikten ze nog over 6,9% van de grond,
in 2014 was dat percentage teruggelopen
naar 5.
Hobbyboeren hebben vooral grasland en
akkerlandgewassen.
Overijssel en Gelderland kennen verhoudingsgewijs van alle provincies de meeste
hobbyboeren.
(Boerenvee, september/oktober 2015)
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Het is weer Wolweek
(2e week van oktober)
Een kudde schapen doet zich tegoed aan
het gras dat is gelegd op de complete lengte van Savile Row, ter gelegenheid van
Wolweek. Savile Row in Londen is bekend
om zijn vele maatkledingwinkels en wordt
ook wel “the golden mile of tailoring”
genoemd. (De Gelderlander, 6 oktober
2015)

Schapen
Herders met schaapskuddes horen bij de
Veluwse heide. Veel kunstenaars zagen
daar ook de charme van in en vanaf de
negentiende eeuw werden die schapen
voor menig schilder een geliefd onderwerp.
Met werk van ruim dertig kunstenaars, van
Mauve tot Jan van Vuuren.
Nunspeet, Noord-Veluws Museum, tot en
met 5 december. Info: noord-veluwsmuseum.nl (Museumtijdschrift, okt/nov
2015)

Schade door dieren
Een geit die uitbreekt en bij de buren de tuin
kaal vreet.
Een paard dat op hol slaat en mensen verwondt.
Een varken dat een verzorger in de kuiten
bijt.
Schapen die op een openbare weg terecht
komen en het verkeer ontregelen.
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Een koe die tijdens een keuring de keurmeester op de hoorns neemt.
De voorbeelden van dieren die schade veroorzaken zijn talrijk.
Wie is aansprakelijk?
Volgens artikel 6:179 van het Burgerlijk
Wetboek is de bezitter, eigenaar, c.q. houder van een dier aansprakelijk voor door het
dier aangerichte schade. Het gaat hier om
een risico dat volgens de wetgever nu eenmaal hoort bij het bezitten of houden van
dieren.
Het feit dat iemand eigenaar, bezitter of
houder is van een dier, zorgt er dus voor dat
deze persoon per definitie aansprakelijkheid
draagt.
Dat men aansprakelijk is betekent overigens niet automatisch dat men schuld heeft
aan een bepaald voorval, maar wel dat de
bezitter van het dier het risico draagt, ongeacht of men bij het voorval aanwezig was of
niet.
Voor de toepassing van artikel 6:179 is het
wel nodig dat de schade is veroorzaakt
door een eigen gedraging van het dier.
Ontstaat schade als gevolg van het door
mensen ophitsen van dieren, dan wordt het
dier als middel gebruikt. Er is dan geen
sprake van aansprakelijkheid voor dieren
maar van aansprakelijkheid als gevolg van
het plegen van een onrechtmatige daad
door de eigenaar, bezitter, houder of een
derde.
(Boerenvee, september/oktober 2015)

