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Van de redactie
Zo, alle ooien en rammen zijn weer besproken en van een beoordelingsformulier voorzien. De keurmeesters hebben de dieren
van alle kanten bekeken, betast en gewogen. “Mooi formaat, goede vacht, fraai
gebit, goede stand van de achterbenen” en
nog veel meer loftuitingen vlogen ons om
de oren.
Een vriendelijk knikje naar de fokkers van al
dit fraais en een bemoedigend woordje als
het hier en daar nog wat beter had gekund.
Gezellige en leerzame dagen waren het
weer en we hebben veel moois kunnen
bewonderen.
Afgelopen zomer zag ik op de tv een reportage over een Deens televisieprogramma,
waarbij twee heren gezeten op een bank
een keurende blik over blote dames van
allerlei snit en leeftijd lieten gaan. “Prachtig
glanzende huid, fraaie enkel, mooi been,
een doorleefd lijf” waren enkele van de overigens respectvolle opmerkingen.

2

Maar daarna kwam een storm van kritiek
van binnen en buitenland op dit format:
seksistisch, vrouwonvriendelijk, smakeloos.
En vooral de kritiek uit het preutse Amerika
was niet mals, hoewel ze daar de kritieke
zones op voorhand al bedekt hadden met
zwarte balkjes.
Gelukkig heb ik de Partij voor de Dieren of
andere dierenleedbestrijders nooit horen
klagen dat dierenkeuringen seksistisch of
dieronvriendelijk zouden zijn.
En ook onze eigen Ouessantdames hebben
het weer gelaten over zich heen laten
komen, hooguit wat gemekkerd dat ze
terug wilden naar de kudde in de wei.
Zolang we maar met waardering beschrijven waar we met genoegen naar kijken,
hoeft mens noch dier zich te schamen.
Reinie Koch.

Foto van het kwartaal
Het ziet er zo mooi uit: prachtige rammen
met z’n allen op de foto. Maar schijn
bedriegt, want de twee voorste jongens zitten met hun horens in elkaar verstrikt en
vechten zich samen onvermijdelijk naar de
rand van het water waar ze een jammerlijke
dood zullen sterven. Gelukkig voor hen en
voor baas Bertus Pape uit Markelo kwam er
een oplettend (en fotograferend) familielid
langs, die dit onheil wist te voorkomen.
Wel een t-shirtje verdiend!

Nee, dan dit heerschap, deze Frederico van
René en Ieneke Brienen uit Oploo.
Net terug van een lange vakantiereis met
zijn kamper, staat hij te genieten van het uitzicht en vangt de laatste zonnestralen van
deze herfst op. “Goed plekje om te overwinteren met kost en inwoning”, zie je hem
denken. Maar nu is het voor hem wel even
afgelopen met vakantievieren – er is genoeg
werk aan de winkel.

En hier zien we alweer de derde generatie
Slaghuis in actie. Nog niet in het bezit van
een eigen kudde maar deze jonge dame
kan al wel de mooie rammen uit de Rexnastal voorbrengen. Gewoon aan een dun
lijntje loopt de stoere knaap achter haar
aan – dat belooft wat voor de toekomst!
Ook leuke foto’s gemaakt? Stuur ze op
naar de redactie en bij plaatsing in deze
rubriek ontvang je een onvervalst
Ouessanten t-shirt.
Mogelijk worden de foto’s ook in andere
rubrieken gebruikt of op de website
geplaatst.
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Bespreekdag Didam - niet-zwoegervrije
Ouessantschapen 7 september 2013
gelijk vijf beoordelingsformulieren invullen.
De eerste ooi had de oude Samasja van
Homefree als vader - een ram met veel
invloed bij de schimmels en ook een ram
die S-zonen afgeleverd heeft. Deze
Annabelle van Oussantblé van Bert Jansen
was lang en goed gebouwd, wel wat groffer
in de kop en een tikje hakkig. Een ooi die
oppervlakkig gezien qua kleur naar grijs
neigde, maar tot de bruine kleur behoorde.
Een AB voor haar. Deze beoordeling was er
ook voor Venice vd Klaverweide van Aalt

Tijdens een droge, zonnige periode hebben
we in Didam andermaal een fraaie groep
ooien en rammen mogen bewonderen.
Bijna 80 dieren, waaronder relatief veel bruine(!), hebben zich op deze zonnige zaterdag
laten beoordelen. En we hebben individuele
topdieren en een geweldige rubriek met
rammen voorgeschoteld gekregen. Een
interessante dag voor zowel de inzenders
als publiek.
Rubriek 1: bruine ooien van 2013. Vijf van
de zes opgegeven dieren waren aanwezig
en alle vijf bleken ze S-waardig. Willy
Gooren, Jan den Hartog en Henk Slaghuis,
de keurmeesters van deze dag, mochten
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Annabelle van Oussantble

Venice vd Klaverweide

ten Hoeve; een dochter van de zwarte S en
A-ram Raimund 5 vom Tannenhof.
Haar beenwerk was wat minder krachtig en
haar vacht leek wat opener.
Een B+ was er voor SHL Nicolette, gefokt
door van der Spek in Hall. Een wat arme
ooi, met zowel voor als achter bemerkingen
op de stand van de benen.

SHL Nicolette

Esmée 61

Een A werd 2x uitgedeeld aan de fraaie
Dexter 14 v.d. Bakkershoeve-dochter van
Jan Brandts. Een luxe, attente ooi met uitstekend beenwerk, hooguit een wat lang
neusbeen.

witte ooien en twee zwart-schimmels, allen
oud genoeg voor de S, lieten hier op het
zwarte doek zien wat ze in huis hadden.
Voor de schimmels was dit geen goede
dag. Eén van de twee kon geen S krijgen
door gebrek aan gewicht en het laten zien
van haar tanden. De andere kreeg ook een
bemerking op haar gebit te verwerken en
oogde als geheel wat korter. Voor deze
Utopias Itata was er wel een S, met de B+.
Ook bij de witten moest een te lichte ooi
zonder S naar huis. De andere 5 waren
goed tot zeer goed. Een zeer fraai exemplaar is gefokt door L.H. Versteegen en nu
van Aalt ten Hoeve. Een dochter van Frits

Jasmijn v.d. Weeshuisgaard

Cornelius v.d. Weeshuisgaard, ook een
beste fokram, is de vader van de andere Aooi, Jasmijn v.d. Weeshuisgaard van Hilde
Rutgers. Een zware ooi van 43 cm, zeer harmonisch gebouwd, daardoor ook van best
type, ondanks de extra conditie.
Rubriek 2 kleurde hoofdzakelijk wit. Zes

Utopias Itata

Kniertje

van Den Osterik, Kniertje geheten, had een
fraai gewicht en met 44,5 cm een ideale
maat. Ook haar overgangen waren fraai en
dan ligt de A binnen handbereik. Die kreeg
ze, net als Rianne van D’n Driehoek en
Keetje van Den Osterik. Beide niet de kleinste met 45,5 en 45 cm en beide met veel
gewicht. Rianne van René en Ineke Brienen
liet zich van haar beste kant zien, had een
goede romp en, net als Keetje van Aalt ten
5

Rianne van D’n Driehoek

Hoeve, heel goed beenwerk. Deze laatste
was een typische, diepe ooi met wel een
wat kortere nek - een ooi van 17 kg met veel
ras. De AB en S-ooien waren ook aan de
zware kant, met 19 kg voor Finet van D’n
Driehoek en 16,5 kg voor Mieke van
Raamburg. Mieke miste wat snit en kon witter, een kleine ooi overigens met haar 42,5
cm. Finet was goed gebouwd, een sympaFinet van D’n Driehoek

Vallon v.d. Klaverweide

Daarmee waren de A’s uitgedeeld, de andere rammen kregen een AB. Dus ook de
andere witte ram, Milan v.h. Leudal, gefokt
door A. Kuepers en nu van Jan Brandts.
Een belofte, deze slechts anderhalf jarige
witte: zeer fraai gevormde horens en fraaie
overgangen. Er waren nóg twee anderhalf
jarige rammen: Stefan v.d. Watermolen, nu
van Bertus Pape, is een heel mooie zwarte
ram met een beste kop en zeer wijdgeplaatste horens. Charles 11 van Bouwmansgoed, nu van Hans Rutjes uit Ellecom, heeft
een heel beste vader. Deze zwarte Charles
11 gaat vast goed werk doen, de voortekenen zijn gunstig. Een ram met een mooie
uitstraling ook en een heel mooie maat. De
twee zwarte rammen van Brienen van 2011,
zijn stukkige jonge mannen. Beide kregen
een bemerking op de achterbenen. Isaak
van D´n Driehoek had wat nauwer geplaatste horens. Mart werd gekwalificeerd als
een goede ram en voor beide een AB dus.

thieke ooi met een best gebit maar een wat
langere staart.
Rubriek 3: vier zwarte en twee witte rammen. Alleen de witte Vallon v.d. Klaverweide
was van 2010, de andere waren te jong om
voor de S in aanmerking te komen. Vallon
heeft een witte Franse vader en een zwarte
Belgische kampioen-ooi als moeder. Het is
een aansprekende ram met een zeer beste
kop en iets naar binnen draaiende horens.
Een zware ram ook en een verdiende A en
S.
6

Milan v.h. Leudal

Rubriek 4: vier bruine, een zwarte en een
witte ooi, op één na allemaal van 2012 jonge ooien dus. Robinia v.d. Weeshuisgaard uit 2011 kreeg een dikke A: een edele
ooi waar vandaag niets op aan te merken
viel. De andere ooi van Hilde Rutgers is van
2012 en liet zich ook voortreffelijk zien en is
eveneens fraai bruin van kleur. Een AB, de
maximale score voor 2012-dieren.
De twee bruine ooitjes van Aalt ten Hoeve
kregen een AB en een B+. Xuzhoe v.d.
Klaverweide is een complete, mooi gevulde
ooi. Haar halfzusje Xivia was duidelijk
schraler en ook achterstandig. Een andere
X-ooi, in dit geval Xhuma v.d. Klaverweide is
naar Meijer uit Silvolde gegaan. Xhuma is
een heel fraaie, kleine ooi, diepzwart, maar
kon een fractie sterker in de achterbenen.
Een duidelijk forser ooitje was de witte
Fientje van den Osterik, nu al 45 cm door
een wat hoge schoft. Haar overgangen konden regelmatiger.

Rubriek 5: bruine ooien, wisselend qua
leeftijd en kwalitatief zeer goed. Zo straalde
de kwaliteit van Esmé 68 af. Een echte
Esmé van Jan Brandts, met die typische
edele luxe opdruk. Een ooitje van 2011 en
nog geen 42 cm. Brandts had nog twee
ijzers in het vuur: Esmé 67 en Esmé 70,
beide van Dexter 17 van de Bakkershoeve
en beide kregen een AB. Voor Esmé 70 was
dat de maximale score: zij is van 2012.
Esmé 67 van 2011 was weliswaar een chique Esmé, maar zíj hoefde niet smaller en
haar koten oogden wat zwakker.

Esmée 67
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Erica

Een ooitje van Hilde Rutgers mocht in deze
bruine rubriek ook niet ontbreken: Haar
Erica, weer van zelf gefokte ram Cornelius,
was de oudste en mocht met de S en een
AB naar huis. Een diepe ooi van 2010 met
een heel goed gebit; haar beenwerk en haar
wat kortere romp stonden een A-kwalificatie vandaag in de weg.
Rubriek 6 met zwarte ooien van 2010
telde acht dieren.
Allemaal oud genoeg voor de S en die kregen ze ook, zij het dat één van de acht net
wat te licht van gewicht bevonden werd.
Naomi v.d. Omloop mag het het volgende
jaar weer proberen. De overgebleven 7 dieren hebben ieder een andere vader en ken-
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Deborah v.d. Engelanderhoeve

nen 5 verschillende eigenaren. Bertus Pape
kwam met twee dieren in deze rubriek uit en
zijn dag kon niet stuk. Beide ooien, beide
ook van een goed fokkende vader, kregen
een A en de S. Kelly van Haderks Hoeve
was een heel mooie typische ooi, iets grijzend. Kristel van Haderks Hoeve had een
heel sprekende kop en in haar bouw viel
haar wat hellende kruis op. Een A was er
ook voor Deborah v.d. Engelanderhoeve
van Lankhorst-Schreuder. Ze was luxe,
oogde een tikkeltje schraal en ook haar
kruis was wat hellend. Dan werden er vier
AB’s uitgedeeld aan de 2 ooitjes van Aalt
ten Hoeve. Mooie kleine ooitjes die door
kleine onvolkomenheden de A misliepen.
Zo werd bij Meike 4 van ’t Eiland lichte

hoornaanzet geconstateerd en bij de door
Mari van der Donk gefokte Glaudi 11 een
iets minder gebit. Ietsje en pietsje, dat past
ook in de beschrijving van Virgin v.d.
Klaverweide, nu ook van Meijer uit Silvolde.
Ietsje overbouwd en haar klauwtjes mochten en pietsje sterker. Ook een AB voor dit
ooitje van 44 cm. Irene van D’n Driehoek
van Steehorst Lowieke tenslotte, was een
goede ooi met jammer genoeg net een wat
te lange onderkaak - een AB voor Irene.
Giovanni du Pré
Kylian van Haderks Hoeve

Toen naar de rammen van rubriek 7.
Vijf bruine, waarvan vier van 2010: 3 jaar
oud dus, op zich volgroeid en zich dan kwalificerend voor de S. De 5e ram was van
2011 en dit was een heel complete ram, een
nakomeling van vader Herik v.d.
Weeshuisgaard. Andermaal een fraai fokproduct van Hilde Rutgers en deze A-ram
zien we volgend jaar graag terug voor de S.
Tweemaal AB met de S werden uitgedeeld
aan twee door van der Spek gefokte rammen met als vader Inter v.d. Wandeling.
Deze twee, nu van Aalt ten Hoeve, konden
beide wat krachtiger in de achterbenen;
daarnaast was de staart van SHL Gilbert
aan de lange kant. Een A met de S was er
voor Kylian van Haderks Hoeve, een zoon
van Isagram v.d. Wandeling. Een ram van

46,5 cm met een fraaie kop met horens en
mooi zijaanzicht. Mocht in zijn bouw nog
een fractie langer. De meest complete ram
in deze rubriek was wellicht Giovanni du
Pré, door Lok-Meyer gefokt en nu van Aalt
ten Hoeve. Een robuuste ram van 48 cm en
25 kg.- een beste kop met horens ook. Een
ram met in de vaderlijn de in Nederland
goed presterende Raimund-rammen, oorspronkelijk van Alfred Jansen uit Duitsland.
Rubriek 8: tweejarige ooien van 2011,
zwart en wit. Een wat wisselende rubriek
met tweemaal een A, tweemaal een B+ en
één AB. Deze AB was voor een wit ooitje
van dhr. Versteegen, Lea van Den Osterik:
een kleine, mooie ooi maar met jammer
genoeg net iets teveel hoornaanzet.
Tweemaal een B+ voor Walea vd
Klaverweide en Liesje van Den Osterik,
Walea had een hellende achterhand en kon

Lea en Liesje
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Evidence 27

Luxor van Haderks Hoeve

krachtiger in de achterbenen. Mooi witte
Liesje was groot genoeg met haar 46 cm,
wat hoogbenig, maar met goede overgangen. Volgend jaar weer meten en kijken of er
iets is bijgekomen. Dat hoeft niet persé bij
de witte dieren - die zijn vaker wat sneller
klaar met groeien. De beide A’s waren voor
zeer aansprekende zwarte ooien van respectievelijk Hans Rutjes en Aalt ten Hoeve.
De door Jan den Hartog gefokte Evidence
27 was vrijwel foutloos en een lust voor het
oog. Roderic-dochter Wabana v.d. Klaverweide toonde ook heel veel kwaliteiten.
Ooien met veel potentie voor de fokkerij.

Klaverweide, een Raimund 5-zoon en
omschreven als een zeer correcte ram met
imponerende horens - zijn beenwerk kon
nog wat krachtiger. De twee andere bruine
rammen van 2010 kregen een AB en ook de
S. Zo heeft Carel van de Omloop duidelijke
kwaliteiten (beenwerk, kort staartje, mooie
maat) maar ook bemerkingen op het gebit

Ventoux van de Klaverweide

(wat lange tanden) en de horens (wat ver
doorgedraaid). Cornelius-zoon Buxus v.d.
Weeshuisgaard is klein en compact
gebouwd. Zijn achterbenen (kunnen
krachtiger) en stand van de horens (uiteinde
horens te dicht op de kop) stonden een A in
de weg. De andere Cornelius-zoon, Acer,
Wabana v.d. Klaver-weide

Rubriek 9 was bruin gekleurd door tweeen driejarige rammen. Een rubriek met
enkele heel beste rammen. Zo was daar
Luxor van Haderks Hoeve: een tweejarige,
die een dikke A kreeg. Deze ram, met
opnieuw Raimund-bloed aan vaderskant,
imponeerde door zijn fraaie horens. Een A
met een S was er voor Ventoux van de
10

Buxus v.d. Weeshuisgaard

kreeg wel de A: een complete, mooie ram
met toch wat nauw geplaatste horens.

achterbenen mochten nog wat krachtiger.
Rubriek 11 was er eentje om door een rin-

Rubriek 10: wat oudere ooien, van 2008
en 2009, zowel zwart als bruin. Het gebeurt
niet zo vaak dat er 5-jarige ooien getoond
worden. De twee in deze rubriek kregen wel
het een en ander aan kritiekpuntjes te verteren. Zo was de bruine Ronja van Novus
Arbere van Bert Jansen met haar 47,5 cm te
fors en kreeg ze geen S. Ze had wel een
beste romp en best beenwerk. Wel een S
met AB was er voor die andere 5-jarige,
Annica van’t Eiland. Ook een vrij forse ooi,
maar niet té groot. Ook zij had best beenwerk en ook bij haar werd aanleg voor
hoornpuntjes waargenomen door de 3-koppige jury. Van de vier ooien uit 2009 waren
er drie zwart. De bruine ooi, Esmé 57 v.d.
Bakkershoeve, was wederom een fraaie
Esmé. Niets op aan te merken, een waardevolle ooi voor haar nieuwe eigenaren, de
Meijers uit Silvolde. Een AB was er voor de
zwarte Unica v.d. Klaverweide: een ooi met
veel volume en met een bemerking op de
achterbenen.
Een A was er voor Carmen van de

getje te halen. Vijf zwarte ooien van 2010
van 2 fokkers en 2 vaders. De drie dochters
van Josef van Bellewierde, alle drie gefokt
door en eigendom van Jan Kruijer, kregen
de S en een A. Niet te zware ooien van
ongeveer 44 cm, die omschreven werden
als mooie fokooien. Slechts kleine bemerkingen op respectievelijk bovenbouw,
achterbenen of kop werden hun deel.
Zowaar een fraaie dochterpresentatie.
Ram Maigret 2 van Bouwmansgoed kwam

Carmen van de Engelanderhoeve

Engelanderhoeve en Glaudi 10-Ceasar 15
van ’t Oelehof. Carmen, van LankhorstSchreuder, was heel fraai; ze kreeg alleen
een bemerking op haar gebit. Glaudi 10, nu
van Aalt ten Hoeve, was ook een erg mooi
exemplaar met een beste romp. Haar
Minoesj
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met 2 dochters uit. Wat kleiner, maar duidelijk zwaarder en fraai van type. Eigenaar Aalt
ten Hoeve mocht ook een S en A bijschrijven bij deze eigen fokproducten. Met name
Voronja v.d. Klaverweide sprak aan door
haar diepzwarte kleur en uitstekende verhoudingen. Een rubriek met louter zwarte S
en A-ooien!
Rubriek 12 kleurde ook helemaal zwart.
Maar liefst 8 rammen, zeven van 2010 - één
van 2009. Deze Falko van ’Teiland, gefokt
door dhr. Groote uit Lent en nu van Aalt ten
Hoeve, liet zich zien als een heel beste ram
die alleen op zijn achterbenen meer kon
overtuigen. Een S en een AB. De S en AB
waren er ook voor Vauvert v.d. Klaverweide
en Pierre v.h. Wolvennest, beide van en uitgebracht door Aalt ten Hoeve. Ook Vauvert
werd omschreven als een heel beste ram
met net wat mindere horens. Ook de horens
van Pierre, erg wijd en niet geheel symmetrisch, stonden een A-kwalificatie in de weg.

Van de 5 overblijvende rammen (Charles
C36 is van Paul Meijer, de andere in bezit
van Aalt ten Hoeve) fokte Henk Slaghuis
Charles C34 en Charles C36, beide van
topram Rexna Charles C31. Beide kregen
vrijwel louter lovende commentaren van de
driekoppige jury. Rexna Charles C34 was
vóór iets Frans in de stand van de benen.

Yrrah v.d. Wandeling

De ram Kay 4 Franca 8 van Mari van der
Donk kwam ook met twee zonen uit. Zowel
Kay 8 als Kay 7, uit verschillende ooien
gefokt, kregen een dikke A en de S. Kleine
foutjes werden benoemd: zo was Kay 7 iets
licht voor zijn maat en Kay 8 had een ietwat
hoge schoft. Als één van de beste rammen
in deze super-rubriek werd Yrrah v.d.
Wandeling (zoon van Sisteron v.d. Klaver12

Charles C36

weide) betitelt. Een kleine typische
diepzwarte Ouessantram met
mooie verhoudingen, goed beenwerk en een mooi staartje. Naast
een sprekende kop ook best
geplaatste horens. Yrrah zou
hooguit nog een tikje mannelijker
mogen zijn.
Rubriek 12 gaat de annalen in als
één van de beste rammenrubrieken ooit getoond!
De bedrijfsgroepen
Tot slot van deze mooie dag met
veel kwalitatief goede S-dieren
drie bedrijfsgroepen van drie fokkers. Aalt ten Hoeve kwam met
een zwarte groep bestaande uit
een 4-jarige ram met drie volwassen ooien. Uitmuntend qua uniformiteit en uitstraling en een A voor
deze waardevolle groep. Ook
René en Ineke Brienen kregen een
A voor hun witte groep, voorgegaan door Francisco van Harvest
Moon, een zeer beste ram. De drie
ooitjes waren fraai van type en
goed bij elkaar passend. Tot slot
toonde Hilde Rutgers andermaal
dat fokken op kleur en massa wel
degelijk kan. Haar bruine groep,
een ram met vier ooien, was
subliem qua kleur, maat, massa en
uniformiteit. Een foktechnisch
hoogstandje!

Bedrijfsgroep Aalt ten Hoeve

Bedrijfsgroep René en Ineke Brienen

Graag tot een volgende keer.
Jan Postma, Wijhe,
Oktober 2013

Bedrijfsgroep Hilde Rutgers
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Nationale Bespreekdag Ouessantschapen, Rammen en Ooien
UBN

Naam

Fokker

Eigenaar

Kleur

B. Jansen

Bruin

H. Rutgers-Roedema
A. ten Hoeve
A. ten Hoeve
J. Brandts

Bruin
Bruin
Bruin
Bruin

Rubriek 2 Ooien Wit en Zwart-schimmel 2009 - 2010
7
1933956-345
Mieke van de Raamberg
J.W. Stolwijk
8
101631682083 Dunya van de Engelanderhoeve M.M. Lankhorst

A. ten Hoeve
M.M. Lankhorst

Wit
Zw- Schim

9
10
11
12
78
79

A. ten Hoeve
R. Brienen
A. ten Hoeve
A. ten Hoeve
R. Brienen
R. Brienen

Zw- Schim
Wit
Wit
Wit
Wit
Wit

Rubriek 3 Rammen Zwart-schimmel, Wit en Zwart 2010-2011 en 2012
13 101631680062 Vauclin van de Klaverweide
14 101631680053 Vallon van de Klaverweide
A. ten Hoeve
15 101631684886 Milan van het Leuldal
A. Kuepers
16 101631680643 Isaak van D'n Driehoek
R. Brienen
17 101631684200 Mart van D'n Driehoek
R. Brienen
18 1000271-11286 Stefan van de Watermolen
K. Dieker
19 101632280054 Charles 11 van BouwmansgoedJ. den Hartog

A. ten Hoeve
J. Brandts
R. Brienen
R. Brienen
L.J. Pape
H. Rutjes

Wit
Wit
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart

Rubriek 4 Ooien Zwart en Bruin, 2011 en 2012
20 101631683699 Xhuma van de Klaverweide
21 101631682362 Fientje van Den Osterik
22 101632280435 Xiva van de Klaverweide
23 101631682013 Avena van de Weeshuisgaard
24 101631682009 Robinia van de Weeshuisgaard
25 101632280444 Xuzhou van de Klaverweide

A. ten Hoeve
L.H. Verstegen
A. ten Hoeve
H. Rutgers-Roedema
H. Rutgers-Roedema
A. ten Hoeve

S. Meijer
L.H. Verstegen
A. ten Hoeve
H. Rutgers- Roedema
H. Rutgers- Roedema
A. ten Hoeve

Zwart
Zwart
Bruin
Bruin
Bruin
Bruin

J. Brandts
J. Brandts
J. Brandts
H. Rutgers-Roedema

J. Brandts
J. Brandts
J. Brandts
H. Rutgers- Roedema

Bruin
Bruin
Bruin
Bruin

Rubriek 1 Ooien Bruin 2010
1
101631682975 Annabelle van Ouessantblé
B. Jansen
2
101631680615 Esme 62 van de Bakkershoeve
3
101631681996 Jasmijn van de Weeshuisgaard H. Rutgers-Roedema
4
101631680091 Venice van de Klaverweide
A. ten Hoeve
5
101631682217 SHL Nicolette
D.A. van de Spek
6
101631680614 Esme 61 van de Bakkershoeve J. Brandts

2032519-315
101631682659
101631682348
101631682352
101631680627
101631680635

Utopias Itata
Laura van 't Kempke
Kniertje van Den Osterik
Keetje van Den Osterik
Finet van D'n Driehoek
Rianne van D'n Driehoek

J. Wijnker
T. van de Wind
L.H. Verstegen
L.H. Verstegen
R. Brienen
R. Brienen

Rubriek 5 Ooien Bruin 2010 - 2011 en 2012
26
27
28
29
30
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101631681664
101631684639
101631684638
101632280530
101631681999

Kim van Haderks Hoeve
Esme 68 van de Bakkershoeve
Esme 67 van de Bakkershoeve
Esme 70 van de Bakkershoeve
Erica van de Weeshuisgaard

niet zwoegervrij te Didam, 7 september 2013
Geb. Datum

Gew. Kg Hoogte cm Uitslag

Opmerkingen

29-03-2010

16

43,5

AB +S

03-04-2010
10-05-2010
10-05-2010
01-05-2010

15,5
14,5
14,5
16

43
44
42,5
43,5

A +S
AB +S
B+ +S
A +S

Lang neusbeen, goed beenwerk, edele ooi, fraai gebouwd
Afwezig
Fraaie ooi, harmonisch gebouwd. Best type
Beenwerk mist kracht in de achterbenen, vacht kan wat dichter
Minder conditie, voorbenen Franse stand, achterbenen hakkig
Fraaie ooi met lang neusbeen. Zeer edel dier

26-02-2009
23-04-2010

16,5
13,5

42,5
46,5

AB +S
B

20-05-2009
23-05-2010
03-04-2010
14-04-2010
11-04-2010
28-04-2010

14
12,5
17
17
16,5
19

46
44
44,5
45
43,5
45,5

B+
AB
A +S
A +S
AB +S
A +S

05-04-2010
19-04-2012
14-04-2011
18-05-2011
13-05-2012
27-04-2012

25
16,5
21
22
15,5

45
43,5
48
47,5
43
44

A +S
AB
AB
AB
AB
AB

Sterke ram, mist wat adel, ruime koten
Mist wat kracht
Mooie ram, horens wat wijd
Grijs snuitje

18-04-2012
18-03-2012
21-04-2012
14-04-2012
03-05-2011
08-05-2012

11,5
13,5
13,5
13
14
13,5

41
45
44
44
44
43,5

AB
B+
B+
AB
A
AB

Mooie ooi
Onregelmatige overgang voor- en bovenbouw
Conditie laat ten wensen over
Mooie typische ooi
Mooie edele ooi
Mooie ooi

31-05-2011
14-05-2011
28-04-2012
17-04-2010

13
12,5
13
15

41,5
44
43
43,5

A
AB
AB
A +S

Plomp, meer snit. Achterbenen wijd, tanden zichtbaar
Te groot, tanden zichtbaar. Onregelmatige bovenbouw, matige
conditie
Gebit compleet, Romp wat kort
Slechts 5 tanden, romp gevulder, achterbenen meer kracht
Typische ooi, 1 tand los
Edele ooi, iets buik
Halsaanzet wat laag, achterbenen sterker, staart lang
Kop iets lang

Afwezig
Mooi gevormde kop, iets hoge schoft

Afwezig
Achterbenen konden wat krachtiger
Gaat van achteren door de koten
Mooie typische ooi, Lange klauwtjes van achteren
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UBN

Naam

Rubriek 6 Ooien Zwart 2010
31 101631682082 Debora van de Engelanderhoeve
32 101631683606 Virgin van de Klaverweide
33 101631683351 Meike 4 van 'Teiland
34 101631680743 Glaudi 11 Ceasar15 v. 't Oelehof
35 101631681658 Kelly van Haderks Hoeve
36 101631681669 Kristel van Haderks Hoeve
37 101631681781 Naomi van de Omloop
38 101631680620 Irene van D'n Driehoek
39 101631680611 Esme 60 van de Bakkershoeve
Rubriek 7 Rammen Bruin 2010 - 2011
40 101631681657 Kylian van Haderks Hoeve
41 101631681577 Giovanni de Pré
42 101631682220 SHL Paul
43
44

101631682219
101631682011

Fokker

Eigenaar

M.M. Lankhorst-Schreuder M.M. Lankhorst-Schreuder
A. ten Hoeve
S. Meijer
W.J. Groote
A. ten Hoeve
M.J. van de Donk
A. ten Hoeve
L.J. Pape
L.J. Pape
L.J. Pape
L.J. Pape
J. Postma
J. Postma
R. Brienen
R. Brienen

Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart

L.J. Pape
T.Y. Lok-Meyer
D.A. van der Spek

L.J. Pape
A. ten Hoeve
A. ten Hoeve

Bruin
Bruin
Bruin

A. ten Hoeve
H. Rutgers- Roedema

Bruin
Bruin

SHL Gilbert
D.A. van der Spek
Cedrus van de Weeshuisgaard H. Rutgers-Roedema

Rubriek 8 Ooien Zwart 2011
45 101631681099 Evidence 27 v. Bouwmansgoed J. den Hartog
46 101631681098 Evidence 26 v. Bouwmansgoed
47 101631683622 Wabana van de Klaverweide A. ten Hoeve
48 101631683627 Walea van de Klaverweide
A. ten Hoeve
49 101631682354 Liesje van Den Osterik
L.H. Verstegen
50 101631682357 Lea van Den Osterik
L.H. Verstegen

H. Rutjes

Zwart

A. ten Hoeve
A. ten Hoeve
L.H. Verstegen
L.H. Verstegen

Zwart
Zwart
Wit
Wit

Rubriek 9 Rammen Bruin 2010 - 2011
51 101631680088 Ventoux van de Klaverweide

A. ten Hoeve

Bruin

A. ten Hoeve

52

101631681998

Buxus van de Weeshuisgaard H. Rutgers-Roedema

H. Rutgers- Roedema

Bruin

53
54
55

101631684235
101631682007
101631681791

Luxor van Haderks Hoeve
Acer van de Weeshuisgaard
Carel van de Omloop

L.J. Pape
J. Brandts
A. ten Hoeve

Bruin
Bruin
Bruin

L.J. Pape
H. Rutgers-Roedema
J. Postma

Rubriek 10 Ooien Zwart en Bruin 2008 - 2009
56 2739702-025
Carmen v. d. Engelanderhoeve M.M. Lankhorst-Schreuder M.M. Lankhorst-Schreuder
57 101631680016 Unica van de Klaverweide
A. ten Hoeve
A. ten Hoeve
58 2182225-274
Uzeste van de Elferinkhoeve
59 2188212-071
Annica van 'Teiland
W.J. Groote
A. ten Hoeve
60 2222673-246
Glaudi10-Ceasar15 van 't Oelehof M.J. van de Donk
A. ten Hoeve
61 1608119-235
Esme 57 van de Bakkershoeve J. Brandts
S. Meijer
62 2713151-011
Ronja van Novus Arbere
B.A. de Vries
B. Jansen

16

Kleur

Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Bruin
Bruin

Geb. Datum

Gew. Kg Hoogte cm Uitslag

Opmerkingen

22-04-2010
24-06-2010
05-05-2010
14-03-2010
18-04-2010
20-06-2010
10-04-2010
31-03-2010

13
13,5
14
13,5
17,5
13
12
14

42
44
43,5
42,5
45
42
42
44

A +S
AB +S
AB +S
AB +S
A +S
A +S

Maat moet niet kleiner, kon krachtiger in de achterbenen
Klauwtjes achterbenen konden beter
Heeft hoornaanzet
Lange tanden en laat ze wat zien, Achterbenen konden krachtiger

18-04-2010
23-04-2010
06-06-2010

22
25
21

46,5
48
46

A +S
A +S
AB +S

18-05-2010
14-05-2011

25

46

AB +S
A

04-05-2011

14

44

A

14-04-2011
20-04-2011
13-03-2011
05-04-2011

14
14
13
13,5

44,5
43
46
42

A
B+
B+
AB

29-04-2010

20,5

45,5

A +S

16-04-2010

19

43,5

AB +S

20-06-2011
25-04-2011
29-04-2010

20
23

47
47

A
A
AB +S

24-04-2009
10-04-2009

12,5
15,5

44
44,5

A +S
AB +S

03-05-2008
23-03-2009
24-04-2009
14-04-2008

14
14,5
13,5
17

44,5
44,5
42
47,5

A +S
A +S
A +S

AB +S

Spleetje tussen de tanden, iets hellend kruis
Niet gekeurd, te mager, volgend jaar terugkomen
Iets snoekbek, Onderbeet, hoornaanzet
Afwezig

Mag iets meer adel hebben
Goede ram
Kon iets meer een ramskop hebben, geen kracht in de achterbenen,
losse vacht
Kan krachtiger in de benen, meer conditie zou beter zijn, starrt iets te lang
Fraaie Ram

Fraaie ooi
Afwezig
Mooie fokooi
Zwak op de achterpoten, verder mooie ooi
Aan de maat

Extreem wijde horens. Verbeteraar voor nauwe horens, Romp wat iel,
losse vacht
Te nauwe horens, romp kon sterker, mooi afgewerkt, benen kunnen
krachtiger
2 jaar, Mooie horens
2 jaar, Horens mogen niet nauwer worden
Horens te ver doorgedraaid

Spleetje turssen de tanden
Achterbenen missen kracht
Afwezig
Aanleg hoornpunten
Fraaie ooi
Fraai ooitje
Mooie ooi, Iets grove kop-gebogen neusbeen. Te groot!
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UBN

Naam

Rubriek 11 Ooien Zwart 2010
62A 101631680079 Veneta van de Klaverweide
63 101631680082 Voronja van de Klaverweide
64 101631683600 Victoria van de Klaverweide
65 101631681469 Jony van Bellewierde
66 101631681466 Lizzij van Bellewierde
67 101631681465 Minoesj van Bellewierde
Rubriek 12 Rammen Zwart 2009 - 2010
68 101631682140 Rexna Charles 34
69 101631680754 Kay8-Kaxine14 van 't Oelehof
70 101631680751 Kay6-Maxine3 van 't Oelehof
71 101631680753 Kay7-Edda3 van 't Oelehof
72 2462804-075
Yrrah van de Wandeling
73 1016316822157 Rexna Charles 36
74 101631683601 Volta van de Klaverweide
75 101631680099 Vauvert van de Klaverweide
76 2188212-080
Falko van 'Teiland
77 101631682601 Pierre van het Wolvennest

Fokker

Eigenaar

Kleur

A. ten Hoeve
A. ten Hoeve
J. Kruijer
J. Kruijer
J. Kruijer

A. ten Hoeve
A. ten Hoeve
J. Kruijer
J. Kruijer
J. Kruijer

Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart

J.H Slaghuis
M.J. van de Donk

A. ten Hoeve
A. ten Hoeve

Zwart
Zwart

M.J. van de Donk
J. Postma
J.H Slaghuis

A. ten Hoeve
A. ten Hoeve
P. Meijer

Zwart
Zwart
Zwart

A. ten Hoeve
W.J. Groote
M. de Wolf

A. ten Hoeve
A. ten Hoeve
A. ten Hoeve

Zwart
Zwart
Zwart

Rubriek 13 Bedrijfsgroepen
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R. Brienen / Wit
6058489-011
2483876-084
78 101631680627
79 101631680635

Fransisco van Harvest Moon
Fientje 5 van D'n Driehoek
Finet van D'n Driehoek
Rianne van D'n Driehoek

R. Brienen
R. Brienen

R. Brienen
R. Brienen

Wit
Wit

A. ten Hoeve / Zwart
75 101631680099
57 101631680016
63 101631680082
64 101631683600

Vauvert van de Klaverweide
Unica van de Klaverweide
Voronja van de Klaverweide
Victoria van de Klaverweide

A. ten Hoeve
A. ten Hoeve
A. ten Hoeve
A. ten Hoeve

A. ten Hoeve
A. ten Hoeve
A. ten Hoeve
A. ten Hoeve

Zwart
Zwart
Zwart
Zwart

H. Rutgers-Roedema
44 101631682011
3
101631681996
23 101631682013
24 101631682009
30 101631681999

/ Bruin
Cedrus van de Weeshuisgaard H. Rutgers-Roedema
Jasmijn van de Weeshuisgaard H. Rutgers-Roedema
Avena van de Weeshuisgaard H. Rutgers-Roedema
Robinia van de Weeshuisgaard H. Rutgers-Roedema
Erica van de Weeshuisgaard H. Rutgers-Roedema

H. Rutgers- Roedema
H. Rutgers-Roedema
H. Rutgers- Roedema
H. Rutgers- Roedema
H. Rutgers- Roedema

Bruin
Bruin
Bruin
Bruin
Bruin

Wit

Geb. Datum

Gew. Kg Hoogte cm Uitslag

Opmerkingen

17-04-2010
02-06-2010
25-05-2010
14-04-2010
12-04-2010

16
15,5
12,5
15
12

43
43,5
44
44
44,5

A
A
A
A
A

Afwezig
Mooie, fraai gelijnde ooi
Iets lange staart, iets zwak in de bovenbouw.Mooie fokooi
Iets een ramskop, mooie fokooi, mooi type
Mooie fokooi
Benen kunnen iets krachtiger

16-04-2010
28-05-2010

22
19

47
47

A +S
A +S

28-05-2010
15-04-2009
16-05-2010

18
20
18

48
46
44

A +S
A +S
A +S

15-05-2010
24-04-2009
13-04-2010

22
22
22

48
47
48

AB +S
AB +S
AB +S

+S
+S
+S
+S
+S

Iets Frans in de voorbenen
Hoge schoft
Afwezig
Gewicht wat laag, zou wat meer kerel mogen zijn
Complete ram
Fraaie ram
Afwezig
Horens niet symmetrisch
Mist kracht in de achterbenen, spits in de bouw
Horens niet symmetrisch, linkerhoorn naar buiten gedraaid

A

11-04-2010
28-04-2010

16,5
19

43,5
45,5

AB +S
A +S

Halsaanzet wat laag, achterbenen sterker, staart lang
Kop iets lang

15-05-2010
10-04-2009
17-04-2010
02-06-2010

22
15,5
16
15,5

48
44,5
43
43,5

A
AB +S
AB +S
A +S
A +S

Horens niet symmetrisch
Achterbenen missen kracht
Mooie, fraai gelijnde ooi
Iets lange staart, iets zwak in de bovenbouw. Mooie fokooi

43
44
44
43,5

A
A
A +S
AB
A
A +S

14-05-2011
03-04-2010
14-04-2012
03-05-2011
17-04-2010

15,5
13
14
15

Fraaie Ram
Fraaie ooi, harmonisch gebouwd. Best type
Mooie typische ooi
Mooie edele ooi
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Nog nooit zulke prachtige Ouessanten gezien!
De Nationale bespreekdag niet-zwoegervrije Ouessantschapen te Didam.

Het was op 7 september jl. een heerlijke
dag in Didam. Zo’n 80 geweldig mooie
schapen gaven acte de présence in de
gezellig bezette manege ‘t Hooge End. De
A’s werden met bosjes toegekend en veel
dieren kregen een S. Enkele Ouessanten
kregen zelfs voor alle onderdelen 110 punten; de maximale score. De keurmeesters
namen de tijd om tot een goede beoordeling te komen zodat de bezoekers veel tijd
hadden om met elkaar van gedachten te
wisselen. Men ziet elkaar ten slotte ook niet
zo vaak. De opgestalde dieren kregen dan
ook veel bekijks - het was echt genieten.
Net als elk jaar sprak ik met enkele fokkers.
Trix Philippa uit Sliedrecht komt voor het
eerst op een keuring. Wat haar meteen
opvalt is de beoordeling van de schapen
door de jury. Ze vindt dat het ranke type
20

Ouessant beter beoordeeld wordt dan het
schaap waar zij van houdt: het meer
robuuste type, compact, steviger en klein.
Die vollere Ouessanten krijgen niet makkelijk een A.

Ze heeft thuis zwarte schaapjes en een
schimmelooi. In de toekomst wil ze echter
een kudde krijgen met zwartschimmels.
Vorig jaar leverde de ingezette schimmelram slechts één ooitje op die nog zwart was
ook. Ze vindt dat de schimmels nog niet
mooi genoeg zijn dus zet ze op haar schimmelooi een kleine, robuuste, zwarte ram. Ze
hoopt zo een echt donker schimmellam te
krijgen.
Trix is een serieuze fokker die in de toekomst zeker op een keuring zal komen met
haar Ouessanten. De sfeer vindt ze heel
relaxed. Men neemt elkaar zoals men is en
van enige onderlinge jaloezie is geen sprake. Voor haar is het is genieten.
Peter Letmaath en Albertina Jellema uit
Peize zijn al een paar maanden lid. Twee
jaar geleden hebben ze vier Ouessanten
gekocht en nu willen ze ermee gaan fokken.
Omdat het stamboekschapen zijn is het
goed om er iets meer van te weten en lid
worden is dan vanzelfsprekend. Een keuring als vandaag is op een leuke manier
kennismaken met de club. Je ziet hoe de
dieren zijn en je leert ontzettend veel.
Omdat ze ook een goede ram zoeken, kun-

nen ze hier naar hartelust rondstruinen.
De fokkers vormen een heel gemêleerd
gezelschap en je maakt niet meteen contact
met iedereen. Gemoedelijkheid is het eerste
dat hen opvalt. Het zijn allemaal mensen die
met passie hun hobby beoefenen.
Tijdens het keuren valt hen op dat de keurmeesters heel kritisch kijken. Op alle onderdelen wordt gelet en volgt er een beoordeling. Tot slot rolt er een totaalplaatje uit en
krijgt het dier een predikaat. Je moet heel
veel ervaring hebben om alles goed te kunnen vergelijken. Peter heeft dan ook geen
idee waar zijn dieren zouden staan tussen
de aanwezige Ouessanten, maar hij weet
zeker dat hij thuis zijn dieren met andere
ogen gaat bekijken.
Om hen heen staan veel schapen in de wei
van commerciёle fokkers. Peter en
Albertina vinden dat zij een heel bijzonder
ras onder hun hoede hebben. Ze vinden de
Ouessanten vele malen mooier dan de
vleesschapen naast hen.
Ze hebben een aantal Bulletins gelezen en
vooral het laatste nummer wordt door Peter
gelezen en herlezen om de manier van fokken en de kwaliteitsnormen er in te slijpen.
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Carla van de Beek-Dekker uit Berkhout is
verschikkelijk dol op dieren en dan met
name kippen en schapen. De schapen
moesten klein, mak en mooi zijn. Toen ze
zo’n schaap tegenkwam bleek het een
Ouessantje te zijn. Via Marktplaats kwam ze
aan enkele adressen van fokkers en toen ze
een paar mooie kleintjes gevonden had,
heeft ze een zwarte en een bruine gekocht.

Nu heeft ze er twee zwarte bij en dat wordt
ook de kleur voor haar toekomstige kudde.
De bruine is heel lief en mag uiteraard blijven. Carla heeft de geschiedenis van het
ras bekeken en de oorspronkelijke kleur van
de Ouessant is zwart. Bij haar in de buurt
valt het zwart goed op want elk commercieel schaap is wit.
Carla is een verwenner en voelt zich gelukkig als de Ouessanten om haar heen staan,
22

dus geeft ze de dieren graag brokjes te
eten. Het gevolg is dat ze wat te dik lijken
en moet ze haar schaapjes op dieet zetten.
Hier ziet ze heel veel ranke dieren. (toen ik
haar vertelde dat een robuuster schaap bij
het originele ras op het eiland Ouessant
hoorde en de stevige schapen vaak gemakkelijker bevallen en over het algemeen sterker zijn, was ze helemaal gerustgesteld.)
Carla vindt het leuk in Didam. De organisatie klinkt als een klok en het onderkomen is
prachtig en schoon. Ze geniet nog na van
de lunch.
Ze heeft veel opgestoken vandaag en allerlei informatie meegekregen. Ook heeft ze
goed opgelet wat de keurmeesters vertelden en veel fokkers gesproken die zonder
uitzondering enthousiast waren over het
schaap. Carla is zo nieuwsgierig als de pest
en ze merkte dat iedereen openstond voor
haar vragen. Ze weet nu dat ze nog heel
veel moet leren en ook waar ze op moet letten: thuis gaat ze kijken of haar Ouessanten
zes tanden hebben en de schofthoogte en
het gewicht gaat ze meten.
Carla vindt wel dat het fokken een beetje
natuurlijk moet gaan. De schapen moeten
zich grotendeels zelf ontwikkelen met af
een toe een correctie van de houder als dat
nodig is. Verder wil ze ook niet dag en nacht
bezig zijn met de rasstandaard. Genieten en
het dier in zijn/haar waarde laten.
Arend Jan en Henriët Schoolderman uit
Losser hebben al gedurende tien jaar 9
Ouessanten bij huis lopen die voornamelijk
als grasmaaier dienst doen. Dus werd het
wel eens tijd om op een keuring aanwezig te
zijn. Om eens te kijken hoe de vereniging
draait, hoe de sfeer is en om lid te worden.
Tien jaar geleden stond het gras in hun tuin
een meter hoog en op bezoek bij een vriend
zagen ze een koppel Charollais rondlopen.
Ze wilden er ook een paar nemen maar de
dieren waren loeizwaar. Dan maar naar
marktplaats, waar ze een stel Ouessanten
vonden. Die gekocht en zie.... het gras werd
steeds korter. Maar er liep ook een ram bij

en voor ze het wisten verdubbelde het aantal dieren.
Ze waren wat laat op de keuring maar
keken hun ogen uit. Veel mooie Ouessanten
en ze werden stuk voor stuk besproken
.”Moeten we daar allemaal op letten?”, zeiden ze tegen elkaar. Het hele gebeuren was
totaal nieuw voor hen. Ze vonden het erg
interessant en hadden al snel in de gaten
dat niet al hun dieren in de S-klasse zouden
vallen. De grootte is nu het eerste waar ze
op gaan letten.

de boom te hebben gekeken, kwam hij toch
gemakkelijk in contact met de andere fokkers en daar heeft hij veel van geleerd. Hij
heeft vandaag veel slechte eigenschappen
van de dieren ontdekt, o.a. het beenwerk
viel hem tegen. Soms was er een te grote

Bert Jansen woont in Usquert, het dorp
met het prachtige gemeentehuis, ontworpen door Berlage. Hij is drie jaar lid en is
begonnen met een koppeltje schapen van
Bauke de Vries. Inmiddels heeft hij 7 bruine
ooien, waarvan één van Hans de Vries, en
één rammetje.
Zijn kudde voldoet aan de rasstandaard,
dacht hij. Maar laat nou net een van zijn
ooitjes 1 cm te hoog zijn.
Het was voor hem een lange dag vanuit het
hoge noorden; desondanks wilde hij toch
eens meemaken hoe de keuring verliep. Het
bezoekersaantal viel hem wat tegen maar
het was een leuke dag. Na eerst de kat uit
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kop bij de ooien en ook daar gaat hij op letten. Een prachtige ooi van hem kreeg een
AB omdat ze iets te rechthoekig op de
poten stond.
Zijn stalnaam is Oussantblé. Oussant staat
voor levende have en blé betekent graan.
De familie Jansen woont buiten het dorp
tussen de tarwevelden en daar grazen de
Ouessanten. Leuk gevonden! (zie ook
“Foto van het kwartaal, juni 2013)
Tot slot had ik een gesprekje met Armin
Bergmann, de voorzitter van de IGOU, de
Duitse Ouessantenvereniging, en Gerhard
Paul, een Duits lid.
Het heeft Armin plezier gedaan dat er veel
prachtige bruine dieren waren - die zijn er in
Duitsland niet zoveel. Ook vond hij de
bedrijfsgroepen geweldig! Genoten heeft hij
vooral van de driejarige bruine ooien en de
laatste groep driejarige zwarte rammen.
De voorzitter van de IGOU vindt dat de
Nederlandse schapen, die hij vandaag
gezien heeft, beter doorgefokt zijn dan die
in Duitsland. Het geeft een mooier plaatje.
Met het fokken gaat het er om wat je wilt
bereiken. De bruine schapen van Hilde
Rutgers zijn krachtige dieren met stevige
benen. Dat bevalt hem beter dan de dieren
met heel fijn beenwerk en bruine
Ouessanten vindt hij nou eenmaal het
mooiste.
Verder vindt hij het belangrijk dat de genen
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en bloedlijnen van Ouessanten, waar ook
ter wereld, uitgeruild worden. Van elke kleur
en bloedlijn moet men in een buurland
schapen kunnen halen om de soort of kleur
te versterken. In Duitsland moet hij echt
zoeken om een bruin schaap te vinden dat
geen familie is van de kudde. Bij witte dieren is het probleem nog groter.
Het valt hem ook op dat er geen schimmels
zijn terwijl Nederland bekent staat als het
schimmelland. Waaraan een schimmel
moet voldoen vindt hij moeilijk te beoordelen; de fokker zelf bepaalt of hij het dier
goed vindt. Armin vindt het verschil tussen
de schimmels onderling wel erg groot.
De oorspronkelijke Ouessant is zwart en
andere kleuren zijn ingeteeld of plotseling
ontstaan. Veel Ouessanten hebben een
bruine uitstraling maar dat komt door de
weersinvloeden en ouderdom.
Zijn vriend Paul heeft alleen bruine
Ouessanten. Hij vindt de kwaliteit van de
bruine schapen dit jaar beter dan vorig jaar.
Een groot voordeel is dat hij Nederlands
verstaat en spreekt zodat hij met veel fokkers dieper op de stof in kan gaan en zo
veel kan leren. Het grootste probleem van
zijn kudde is de schofthoogte en daarvoor
zou hij eigenlijk in Nederland een kleine ram
moeten kopen. Maar er mag niet zomaar
een dier ingevoerd worden - dat zou opgeheven moeten worden.
Armin is de voorzitter van een bestuur
bestaande uit vier personen. Ze wonen allemaal ver uit elkaar, maar om te vergaderen
heb je tegenwoordig gelukkig de media tot
je beschikking en ze spreken elkaar geregeld in een telefoonconferentie. Verder
komen ze twee maal per jaar bij elkaar en
blijven dan ook een nachtje over.
Het gaat goed met de IGOU: veel nieuwe
leden en er komen ook steeds meer
enthousiaste fokkers bij. Op een keuringsdag komen ook steeds meer fokkers met
dieren en dat is een goede zaak. De meningen lopen vaak uiteen, maar dat mag en
brengt ook leven in een vereniging.
Paul Meijer

Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering op zaterdag 12 april 2014 in
Culemborg.
Aan de leden van de Fokkersvereniging Ouessant Schapen
Hierbij nodigt het bestuur van de F.O.S. u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die op
zaterdag 12 april a.s. gehouden wordt in Culemborg
Aanvangstijd: 10.30 uur / Eindtijd: ± 14.30 uur
Adres: “Het Oude Stadhuis “, Markt, Culemborg.
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen van het bestuur:
- Stamboekerkenning inclusief jaarrapportage
- e-mailadressen van onze leden wenselijk
- inschrijven Nationale Keuringen 2014
- organisatie algemene ledenvergadering 2015
4. Bestuursverkiezing: Reinie Koch en Aalt ten Hoeve zijn conform het rooster aftredend.
Zij hebben zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode.
Jan en Peter de Kwant zijn eveneens aftredend en niet herkiesbaar.
U verkiesbaar stellen voor een functie in het bestuur kan middels het sturen van een e-mail
voor 31 maart 2014 naar de secretaris aja.vrolijk@planet.nl
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jaarverslag van de F.O.S. 2013
Financieel overzicht en begroting 2014 (stukken zijn ter vergadering aanwezig)
Mededelingen van de Fok Advies Commissie (de gezamenlijke keurmeesters)
PR, nieuws: website (www.ouessant.nl) en Bulletin d’Ouessant 2014
Rondvraag
Sluiting

Aansluitend lunchen we samen in “Het Oude Stadhuis”
Het middaggedeelte bestaat uit twee bedrijfsbezoeken bij collega-fokkers:
-Hilde Rutgers - Roedema in Culemborg
-Jan Kaper in Beusichem
Als bestuur hopen we op een flinke belangstelling én inbreng van onze leden.
Albert Vrolijk
secretaris
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De droom van een Ouessant

Yves ontvangt het Koninklijk Paar
De hitte van de zomer is, gelukkig voor de
Ouessanten, voorbij. Vooral de donderbuien
en de felle lichtflitsen maken de lammeren
bang. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel
want de planten groeien weer en het nieuwe
gras is niet te versmaden.
Die avond ligt Yves te herkauwen in de wei
en peinst over hoe de keuringsdag in Didam
wat op te leuken valt. In de krant heeft hij
gelezen dat Nederland een nieuwe koning
heeft en dat het koningspaar alle provincies bezoekt. Maar niets
over dieren en dat moet
anders denkt Yves.
De volgende ochtend belt hij naar
het koninklijk
paleis.
“Met
de
koning, zegt
u het maar.”
“U bent nu
steeds
bij
mensen
op
bezoek geweest.
Wat zou u ervan
vinden om ook eens
bij een dierendag te
zijn.”
“Wie zijn jullie dan?”
“Wij zijn het kleinste schapenras ter wereld
en willen u graag kennis laten nemen van
onze cultuur. Ook zouden wij het waarderen
als u uw vrouw en kinderen mee neemt
want wij zijn ook het liefste schapenras.”
“Dat lijkt me wel leuk. Lekker ongedwongen
en geen gezeur van politici.”
“Tot 7 september in Didam; ik stuur wel een
uitnodiging.”
Omdat het bestuur grote ruchtbaarheid aan
het bezoek heeft gegeven, stroomt ‘t Hooge
End helemaal vol.
Om 10 uur komen Koning WillemAlexander, Koningin Maxima en de prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane onder luid
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gejuich de schitterend versierde manege
binnen. Het “Oranje Boven” galmt door de
hal. Yves, prachtig getoiletteerd, verwelkomt
hen en begeleidt de koninklijke familie naar
hun plaatsen.
De keuring kan beginnen. Iedereen heeft zijn
mooiste ooien meegenomen. De keurmeester legt uit hoe een Ouessant er uit
moet zien volgens de rasstandaard, de
hoogte en het gewicht worden bepaald en
ook het gebit wordt uitvoerig bekeken De prinsesjes vinden het
prachtig.
Maar wat doen die
ooien daar? Ze
beginnen
te
dansen en als
ze voor het
kkkkoninklijk
paar komen
buigen
ze
bevallig. Als
ook de prinsesjes
mee
gaan doen is het
applaus niet van
de
lucht.
Ook
Koningin Maxima laat
haar danskunsten liet zien
en alles wordt gefimd door de
koning. Als Maxima weer gaat zitten pakt ze
een grote tas en mogen de prinsesjes worteltjes, koolblaadjes, sla, aardappeltjes, wilgenbast en brokjes uitdelen. Het is leuk om
te zien hoe onbevangen de meisjes tussen
de ooien rondlopen.
Een korte pauze volgt en de kopjes zijn nog
niet leeg of de lammeren stormen de piste
binnen. Eerst sellen ze zich netjes op voor
de keuring, waarbij Amalia mag assisteren.
Het valt haar op dat ze geen boventanden
hebben, waarop de keurmeester haar
geduldig uitlegt dat geen enkel schaap
boventanden heeft maar wel een stevige
bovenkaak. De lammeren worden ongedul-

dig en even later rennen ze allemaal mekkerend door de piste: rondjes draaiend met
het hele koppel en gekke sprongen makend
met vier poten tegelijk.. De prinsesjes rnnen
mee en proberen ook zulke sprongen te
maken.
Als ze allemaal uitgedold zijn mogen de
meisjes het liefste lammetje uitzoeken en
deze mag mee naar het paleis. Als dank zingen de prinsesjes het lied: ”Lammetje,lammetje, lammetje, kom toch eens over je
dammetje.” en krijgen de lammetjes ook
een tractatie.
In de kantine staatde lunch al klaar en de
koninklijke familie schuift aan. Yves zit
tegenover hen om alle vragen te beantwoorden; de Oranjes zijn zeer geїnteresseerd en stellen veel vragen. Hoe klein ze
nu eigenlijk zijn en waar ze vandaan komen.
Dan vertelt Yves het verhaal van de
Duinkerker Kapers op Westzand en de
Griekse schipbreuk met het schapenschip.
Na kruisingen is toen de Ouessant ontstaan, een sober, tegen elk klimaat opgewassen schaap. Willem- Alexander schudt
zijn wijze hoofd:” Wat hebben mijn voorouders toch allemaal uitgespookt in de
wereld.”
Na de lunch betreden de rammen de arena.
Nadat ze, geassisteerd door WillemAlexander, gekeurd zijn stellen ze zich in
twee rijen op. Op de muziek van
Khatchaturian voeren ze een sabeldans op
die de toeschouwers niet makkelijk zullen
vergeten. Met hun geweldige horens en een
sabel in de hand zien ze er erg manhaftig
uit. De kleine Ariane vindt het maar eng. Tot
Willem-Alexander ook een sabel in de hand
geduwd krijgt en meedoet. De rammen kijken verstoord en in gesloten formatie
komen ze op de koning af. Met een bezwerend gebaar maakt deze een eind aan de
scene en kan de dans afgemaakt worden.
Na afloop komt een van de rammen zijn verontschuldiging aanbieden aan WillemAlexander en hij wordt prompt aangeboden
aan de koning die hem met alle egards aanvaardt.

Daarna begint er een demonstratie spinnen
en
weven,
uiteraard
met
enkel
Ouessantenwol. Maxima en de meisjes vinden het geweldig en ze mogen natuurlijk
iets leuks uitzoeken.
Het feest wordt afgesloten met een gezamenlijk optreden van alle Ouessanten: de
hoefjesdans. De prinsesjes krijgen klompjes
aan en doen ook fanatiek mee - Fred
Astaire is er niets bij. Het publiek is door het
dolle heen en klapt ritmisch mee.
Als de gemoederen wat bedaard zijn neemt
de koning het woord. Hij zegt dat hij zoiets
moois nog nooit aanschouwd had en
bedankt alle aanwezigen. Yves moet naar
voren komen: “Het is me een grote eer om
jou te benoemen tot ridder in de orde van
Oranje Nassau voor je vele verdiensten voor
de FOS in de afgelopen 14 jaren. Men
geniet van je collums waarin je laat zien dat
je met de hele wereld om kunt gaan op een
vreedzame manier.”
Dit is tevens het einde van de dag en iedereen keert met een glimlach op het gezicht
huiswaarts.
Als Yves weer thuis is omringt de kudde
hem en velen zijn jaloers op de prachtige
medaille. Maar Yves stelt hen gerust door
voor te stellen om de medaille bij toerbeurt
te dragen.
Paul Meijer
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We hebben regelmatig mooie zwarte
Ouessantschapen te koop of te huur

DE KLAVERWEIDE

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

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

Aalt ten Hoeve

Kletterstraat 16, 8121 PG Olst
0570 - 593369
aalttenhoeve@hotmail.nl

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

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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De pen geef ik door aan….
was ik verkocht. Thuis moest eerst mijn
vrouw José ervan overtuigd worden dat
deze schaapjes een aanwinst zouden zijn
voor ons en dat duurde toch wel een paar
maanden. Eindelijk was het dan zover, de
eerste schapen kwamen naar Didam. De
zwarte Esmé, de stammoeder van al mijn
huidige dieren, en een wit rammetje. Dat dit
een goede aankoop bleek te zijn kwam tot
uiting bij de eerste Ouessantkeuring in
Putten: Esmé kreeg van de keurmeesters
een dikke A.

De Bakkershoeve

In de rubriek 'Ik geef de pen door aan..', is
de pen aangekomen bij Jan Brandts uit
Didam.

Grasmaaiers
In 1987 gingen mijn vrouw en ik op zoek
naar een paar leuke dieren om ons geitenweitje strak te houden.
Voorheen liepen er dwerggeiten. Om ze
mooi in conditie te houden voor keuringen
mochten ze alleen bij zonnig weer naar buiten en hierdoor was het gras in het weitje
meestal te lang.
De “Broekse Hoeve” van Gradus Derksen
was, voor een dwerggeitenfokker zoals ik,
altijd de moeite waard om een bezoek aan
te brengen. Er waren geregeld nieuwe geiten en bokken te zien en ik kwam er daarom
regelmatig. Bij één van die bezoeken zag ik
voor het eerst Ouessantschapen en meteen

Mijn vader en moeder hadden 40 jaar lang
een bakkerij annex kruidenierswinkel
gerund in het buitengebied van Didam.
Nadat mijn broer de bakkerij in de bebouwde kom van Didam had voortgezet en mijn
vaders gezondheid begon af te nemen, verhuisden mijn ouders naar een kleine woning
in Didam. Als jongste van een gezin van
zeven kinderen kreeg ik de mogelijkheid om
het ouderlijk huis over te nemen samen met
mijn vrouw. Dat gebeurde in 1982. Ook
namen we de dwerggeiten over die mijn
vader had en al gauw werden dit stamboekdwerggeiten. Op zoek naar een stalnaam
voor de dwerggeitenfokkertij kwamen we
eigenlijk vanzelfsprekend uit op de
“Bakkershoeve”, de naam die later ook voor
de Ouessantenfokkerij werd gebruikt.

Passie
Hoewel mijn vader altijd druk was in de bakkerij, was hij ook een groot dierenliefhebber.
We hadden dan ook altijd pony's, kippen,
konijnen, kanaries, duiven en een hond. Het
houden van dieren werd er met de paplepel
ingegoten. Naast de schapen hebben we
momenteel ook nog een Friese Stabij,
“Scott” geheten, en krielkippen, namelijk
patrijskleurige Rijnlanders.
Naast het houden en fokken van
Ouessantschapen ligt mijn interesse ook bij
het uitpluizen van hun afstamming.
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ten bij de oprichting van de FOS en ik hoop
dus ook dat dit zo blijft. Sinds een jaar of
twaalf ben ik tevens lid van de fokadviescommissie als keurmeester.

De schapen

Het kuddeboek wordt er dan ook wekelijks
bijgehaald, niet alleen voor mijn eigen dieren maar ook voor dieren van collega-fokkers.

De FOS
Een paar jaar na de oprichting van de FOS
werd ik gevraagd voor een bestuursfunctie
en deze heb ik ongeveer tien jaar vervuld.
Mijn taak was onder andere om als afgevaardigde van de FOS zitting te nemen in
het hoofdbestuur van de FBS, de Federatie
Buitenlandse Schapenrassen. Daarnaast
hoorde ook het zorgdragen voor de
opbouw, het afbreken en de opslag van de
hekjes voor de keuringen bij mijn taken, iets
wat ik nog steeds met veel plezier doe.
Omdat er op onze keuringen geen kampioenen worden gekozen is de sfeer altijd erg
gezellig en gemoedelijk. Er is geen enkele
reden voor jaloezie. Naar mijn mening was
dit dan ook een van de belangrijkste beslui30

Tijdens het fokken van de dwerggeiten
besefte ik dat mijn passie meer lag bij het
houden van dieren in kuddeverband
(dwerggeiten staan namelijk elk apart in een
hokje). Toen onze zoon en dochter in 1992
en 1993 werden geboren realiseerde ik me
tevens dat mijn hobby te veel tijd in beslag
nam, in ieder geval als je het goed wilde
doen. We besloten daarom de dwerggeiten
weg te doen en volledig voor Ouessantschapen te gaan. De eerste jaren werden er
alleen zwarte dieren gefokt, de paar bruine
die geboren werden verkocht ik meteen.
Meestal waren het rammen uit de Rexnafokkerij van Henk Slaghuis die ingezet werden voor de fokkerij, o.a. Michel 5, Michel 7,
Michel 10, Michel 35, Charles 15, Charles
21, Maigret 7, Pierre 1 en Pierre 8.
In 1999 vroeg een kennis aan mij of ik aan
een bruin rammetje voor hem kon komen.
Na een keuring in Homoet ging ik met een
bruin ramlam van Koen Dieker, en wel
“Eflamming van de Watermolen”, naar huis.
Eenmaal thuisgekomen beviel dit rammetje
mij zo (ook zijn afstamming was bijzonder
mooi) dat besloten werd dat de kennis zijn
schaapje bij mij ter dekking bracht en dat hij
als dekram aan een gedeelte van mijn
kudde werd toegevoegd. Hoewel er vooral
zwarte lammeren werden geboren was dit
het begin van de verandering van zwart
naar bruin. Het fokken van bruine
Ouessanten is een stuk moeilijker dan ik
dacht; er zijn namelijk maar weinig doorgefokte stammen waar je goede dekrammen
uit kunt gebruiken. Ik zie dit als een echte
uitdaging. In de selectie van mijn dieren
wordt niet alleen gekeken of de dieren aan
de standaard voldoen, ze moeten ook over
de nodige adel bezitten. Dat wil zeggen:
harmonieus gebouwd zijn, alert zijn, een
fraaie houding en een mooi kopje hebben

en zeker niet te grof!

De natuur
In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als
hovenier bij Hendriks Hoveniers in Didam.
Het grootste deel van de dag ben ik dus
buiten in de natuur te vinden en geniet dan

ook van alles wat er groeit en bloeit.
Hendriks Hoveniers is een middelgroot
hoveniersbedrijf met zo'n 35 medewerkers.
Naast de moderne tuinen met strakke vijvers, blokhagen, grote tegels en veel grind,
worden er nu ook steeds meer natuurlijke
tuinen aangelegd met rondere vormen,
natuurlijke vijvers en meer ruimte voor vaste
plantenborders - de zogenaamde prairie
beplanting.
Ook het onderhoud van particuliere en
bedrijfstuinen behoort tot ons takenpakket.
Ik ben meestal buiten te vinden: in de tuin,
bij de schapen of wandelen met de hond en
heb zo van mijn hobby mijn beroep
gemaakt.
Jan Brandts geeft de pen door aan Hilde
Rurgers-Roedema.

Schoffel 16, 1648 GG De Goor
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Goorn
n
Telefoon
T
elefoon 0229-54 41 00
Telefax 0229-54 40 30
Telefax
veno@veno-degoor n.nl
E-mail veno@veno-degoorn.nl
KIJK
JK OP ONZE WEBSITE: WWW.VENOSTAL.NL
WWW.VENOST
TAL.NL

“De Schenkhof”
Voor zwarte, zwoegervrije Ouessants
Raszuiver

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

VENO produceert een groot
root aantal speciale producten:
O

Opzetruifjes

O

Voerbanden
Voerbanden
nden

O

Doorloopbaden

O

V
Voerhekken
oerhekken

O

Behandelingssystemen
delingssystemen

O

Schuilhokken

O

Lammerenvoerbak

O

Overwenbok
Overwe
enbok

O

Kraamhokken

O

Hooiruiven

O

Kantelaars
aars

O

Melkhekken

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

www.venostal.nl
www
.v
venostal.nl
Engelse hooiruif 1,25 mtr

Voergoot verhoogd

Schuilhok voor schapen en
kleinvee

Dierenverblijf voor klein vee

Fam. D.M. Waverijn
Nedereindsestraat 8
4041 XG Kesteren
Tel.: (0488) 481791
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Leden berichten ons.
Ouessantschapen op de
Talentenshow te Escharen
Evenals vorig jaar was ik ook nu weer met
mijn Ouessanten op de Talentenshow te
Escharen.
Ik had enkele witte dieren en een zwarte
meegenomen, die keurig stonden te pronken in het hok. Alleen de jonge rammen
werden toch wel lastig naast de aanwezige
ooien, maar dat is ook wel begrijpelijk als je
in de buurt van dames bent en je mag er niet
bij.

Omdat er dit jaar meer bezoekers op deze
tentoonstelling waren dan vorig jaar had ik
over belangstelling tijdens deze twee dagen
niet te klagen. Er waren veel kinderen die bij
de dieren in het hok wilden om ze te knuffelen en zelfs ook enkele ouders. Er meldden
zich een aantal mensen die informatie wilden hebben over deze kleine schaapjes,
omdat ze overwogen er ook een paar te
kopen. De promotiespullen van de FOS
vonden gretig aftrek, dus die hoefde ik ook
al niet meer mee terug naar huis te nemen.
Ik denk al met al dat het weer een succes
was - dit promoten van onze mooie hobby.
Deze dagen waren ook voor mijzelf een succes omdat mijn jonge Isabella werd uitgeroepen tot talentvoedster van de show.
Willy Gooren

Agenda
12 april 2014 :
Algemene ledenvergadering.
Aanvang 10.30 uur in “Het Oude Stadhuis”op de Markt in Culemborg.
De uitnodiging voor de vergadering met de agenda en de verdere activiteiten staan elders in dit
nummer vermeld.
6 september 2014
Nationale bespreekdag voor niet-zwoegervrije Ouessantschapen in Didam.
20 september 2014
Bespreekdag voor zwoegervrije Ouessantschapen in Angeren.
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Van de bestuurstafel
Website
Inmiddels heeft iedereen die zijn of haar
email-adres heeft bekend gemaakt bij
Bureau Haverslag een gebruikersnaam en
inlogcode ontvangen. Hiermee kan ingelogd
worden op de site en de ledenlijst, het kuddeboek en het rammenboek bekeken worden. Mocht een emailadres veranderen of
toegevoegd moeten worden - graag melden
bij Bureau Haverslag.
Het rammenboek is nog niet compleet,
maar daaraan wordt gewerkt. De ledenlijst
en het kuddeboek zullen regelmatig ververst
worden, zodat iedereen over de meest
recente gegevens kan beschikken.
De website begint geleidelijk zijn uiteindelijke vorm te krijgen, maar nog steeds plaatsen we nieuwe foto’s, schuiven met teksten
of voegen nieuwe stukken toe. Alle bewerkingen krijg ik al doende wel onder de knie,
maar het kost behoorlijk veel tijd en inspanning. Soms blijven de letters niet staan op
de plek die ik ze had toebedeeld of wil een
foto niet zoals ik wil – dan probeer ik het
gewoon een andere dag opnieuw. Dus er
zijn nog steeds delen die wel wat verfraaid
zouden kunnen worden, die komen echt
nog aan de beurt. Tevens bestaan er plannen om videofilmpjes toe te voegen over
o.a. het scheren en bekappen van de schapen, maar die moeten eerst nog gemaakt
worden en dat zal denk ik wel voorjaar worden voordat die plannen gerealiseerd worden.
Mochten er ideeën zijn over verdere ontwikkeling van de site, dan horen we het graag.

voor de verslagen van de bespreekdagen en
in de maanden daarvoor gebeurt er te weinig om het Bulletin mee vol te krijgen.
Bovendien staat veel informatie, die we
voorheen voor nieuwe leden opnieuw publiceerden, nu op de website. En het lijkt of alle
leden al hun vragen, problemen en belevenissen ons al eens voorgelegd hebben: de
rubriek “leden berichten ons” blijft overwegend leeg. Twee jaar lang hebben we de
leegstand in september kunnen opvangen
door het schrijven van 25 jaar FOS- jubileumnummer in 2012 en het houden-en-fokken-van-Ouessanten-nummer van dit jaar.
Maar nu is de koek op.
We hebben daarom besloten om Het
Bulletin naar 3 uitgaven terug te brengen: in
november komt vooral het verslag van
Didam (niet zwoegervrij) te staan, in maart
rapporteren we over Angeren (zwoegervrij)
en in juli komen de voorjaarsvergadering en
de keurmeestersdag aan bod, naast alle
andere vaste rubrieken..

Bestuursfuncties
Jan en Peter de Kwant hebben te kennen
gegeven na 14 jaar trouwe dienst iets
anders te willen gaan doen en hebben het
bestuur inmiddels verlaten. In de voorjaarsvergadering wordt alles officieel geregeld.
Voor het vervullen van hun taken, de aanmeldingsformulieren verwerken en omtoveren tot een catalogus voor de bespreekdagen, zijn we in gesprek met een mogelijke
kandidaat.

Schimmels
Het Bulletin
Dertien jaar lang is het Bulletin 4 maal per
jaar verschenen, de ene keer overvol en een
andere keer wat dunner uitgevoerd. Met het
wegvallen van de rammenbespreekdag en
de voorjaarsvergadering is er een chronisch
probleem ontstaan om het septembernummer gevuld te krijgen. September is te vroeg

De zwart- en bruinschimmelkleurige
Ouessanten blijven een moeilijk onderwerp.
De Fransen ontkennen hun bestaan, aangezien ze niet in de Franse standaard (en dus
evenzeer onze leidraad) staan en ook de
Duitse vereniging maakt ernstige kanttekeningen bij hun oorsprong. Elke vergadering
staan ook bij ons de schimmels op de agen33

da om alle kritische geluiden te bespreken
en om te bepalen hoe ons beleid zal zijn.
Voorlopig houden we nog vast aan het
enkele jaren geleden vastgestelde beleid:
gedogen en vooral niet stimuleren, rammen
met bonte horens en dieren met een driekleurige vacht uitsluiten. Er gaan stemmen
op om het inzetten van rammen te verbieden of nakomelingen niet meer op te nemen
in het stamboek, maar tegelijkertijd weten
we dat veel schimmels een prima stamboom hebben en ze geliefd zijn bij fokkers
in binnen- en buitenland.
Het is van belang dat leden van de FOS op
de hoogte zijn van alle rumoer over de
schimmelkleurige Ouessanten, aangezien
dat hun fokbeleid zou kunnen beïnvloeden,
in de zin van wat terughoudender gaan fokken met de schimmels.

En tot slot het verslag van het
Platform Kleinschalige Schapen en
Geitenhouders over het jaar 2012 (althans
die onderdelen die voor ons relevant zijn) en
waarvan veel van de resultaten pas zichtbaar werden in 2013.

I&R
In 2012 zijn een aantal verfijningen/verbeteringen aangebracht in de I&R hardware
en de centrale database/software alsmede een enkele wijziging in de regelgeving.
De belangrijkste aanpassing voor de houders is, dat het verplaatsen van lammeren
binnen het eigen bedrijf is toegestaan
mits ze nog bij de ooi lopen. .
Wij hebben herhaaldelijk gepleit voor
meer transparantie in de kosten van het
gehele I&R, hierop hebben wij steeds een
ontwijkend antwoord gekregen. Recent
heeft het ministerie van Econ. Zaken toegezegd dat er voor 1 juni 2013 een volledig
overzicht zal worden gegeven van de verschillende kosten en dat men instemt met
een zo volledig mogelijke transparantie.
Voor de financiering van het I&R na 1 jan
2014 zijn inmiddels de eerste voorstellen
gedaan en het overleg hierover is opge34

start. Na 2013 zal de overheid niets meer
bijdragen aan het I&R, dit betekent dat de
totale kosten van ca 1,85 miljoen voor
rekening van de schapen- en geitenhouders komen. Op basis van de huidige
begrotingen is dit een verhoging van ca
60 % van de kosten. Het grote discussiepunt in 2013 wordt de verdeling van de
totale kosten. (de heffingen per houder
en per mutatie en eventuele retributies),
alsmede de verlaging van enkele grote
kostenposten.
Diergezondheidsfonds
De kosten van de Q-koorts monitoring
door middel van tankmelkonderzoeken
op grootschalige melkgeiten- en melkschapenhouderijen (€460.000 per jaar)
vormen bijna de helft van de jaarlijkse uitgaven ten laste van het Diergezondheidsfonds (DGF). De deskundigen hebben
steeds aangegeven dat deze bedrijven
gezien moeten worden als de primaire
bron van de Q-koortsproblematiek in
Nederland.
Het uitvoeren van tankmelkonderzoeken
is in wezen een bedrijfsgebonden maatregel als gevolg van een voor de volksgezondheid riskante bedrijfsvoering. De
grootschalige bedrijven zouden deze
kosten zelf moeten dragen in plaats van
ze af te wentelen op het collectief. Dit
betekent dat de Q-koorts monitoring niet
ten laste van het DGF mag komen. Het
Platform KSG heeft daarom een bezwaar
ingediend tegen de ontwerp-verordening
van het Productschap Vee en Vlees (PVV)
over de heffing voor het Diergezondheidsfonds 2013.
Het Platform KSG maakt tevens bezwaar
tegen een wijziging van de telling van het
aantal heffingsplichtige dieren. In de ontwerp-verordening wordt het aantal dieren bepaald door het gemiddelde te
nemen van 4 over het jaar verdeelde peildata. Het was de bedoeling dat dit niet
zou leiden tot een aanzienlijke verhoging
van het aantal heffingsplichtige houders.
Uit berekeningen van Dienst Regelingen

blijkt echter dat het aantal heffingsplichtige houders met circa 1400 zal stijgen.
Deze aanzienlijke stijging is in strijd met
de oorspronkelijke bedoeling.
In 2009 is als compromis een vast bedrag
van € 25 per heffingsplichtige houder en
een variabel bedrag van 90 cent per dier
overeengekomen. Afhankelijk van de
werkelijke inningskosten en de overige
uitgaven zou het vaste bedrag nader
bezien worden. De werkelijke inningskosten zijn inderdaad veel lager uitgevallen, maar het PVV heeft de beschikbare
financiële ruimte benut door alleen het
bedrag per dier te verlagen tot 70 cent
per dier. Dit is in strijd met het in 2009
gesloten compromis.
Draaiboek MKZ en KVP
De draaiboeken zijn een levend document. Binnenkort wordt een nieuwe versie gepubliceerd van deze draaiboeken.
Wij hebben hierbij onze inbreng gehad.
Belangrijke onderdelen zijn:
- het besluit om noodvaccinatie toe te
passen in een cirkel van twee kilometer
rond een besmet bedrijf
- van ruiming in de 1 km zone rond een
besmet bedrijf zijn uitgezonderd houderijen met maximaal 10 evenhoevigen
en zeldzame Nederlandse rassen
- de deskundigheid over de risico's van
de kleinschalige houderij moet vertegenwoordigd zijn in de deskundigencommissie die de minister adviseert
- de noodzaak van een hygiëneprotocol
voor het betreden van bedrijven en
locaties ten tijde van een uitbraak .Dit
zullen we nog moeten ontwikkelen.
Wormenproject
In 2012 een hebben een 120-tal schapenhouders de cursus “Bewust Ontwormen”
gevolgd. Ze hebben geleerd om mest van
hun eigen schapen/geiten te onderzoeken op wormeieren. Aan de hand van de
bevindingen kunnen ze weloverwogen
beslissen om wel of niet te ontwormen en
zo ja met welk ontwormingsmiddel.

Uiteindelijk doel: minder vaak ontwormen en uitsluitend met het juiste middel
op het juiste moment.
Veel aandacht is ook besteed aan preventie: beweidingsschema’s, fokkerij op
resistentie tegen worminfecties, etc.
Na evaluatie is geconcludeerd dat de cursisten deels onvoldoende hun kennis en
kunde (kunnen) uitdragen (olievlek-werking).Voor 2013 is er wederom een subsidie aangevraagd (PVV) om het vervolgproject te ondersteunen. Er zal vooral
aandacht aan deze olievlekwerking moeten worden geschonken: De cursisten zullen geen willekeurige schapenhouders
meer zijn doch op hun mogelijkheden om
de opgedane kennis uit te dragen worden
“geselecteerd” (door stamboeken of rasverenigingen of andere organisaties).
Regelgeving TSE i.v.m. importen
Het is voor vele buitenlandse rassen
noodzakelijk dat er regelmatig “nieuw
bloed” wordt geïmporteerd om aan de
inteelteisen te kunnen voldoen.
In het buitenland m n. in Engeland is de
belangstelling om op ARR/ARR te fokken
sterk teruggelopen waardoor de import
van fokdieren steeds moeilijker wordt.
Over deze problematiek hebben we in
2012 overleg gevoerd met het ministerie,
het PVV en leden van de zootechnische
commissie.
Inmiddels heeft Nederland bij de EU
werkgroep TSE een verzoek ingediend
om de eis van ARR/ARR voor de
import/export van fokdieren te versoepelen Dit heeft niet tot resultaat geleid
omdat slecht een enkel land hierin meegaat. Op verzoek van Nederland heeft
ook het Engelse lid van de zootechnische
commissie van de EU een steunbetuiging
geschreven.
In de SCoFCAH zal in de komende maanden het huidige TSE beleid worden geëvalueerd.
Er is afgesproken dat ook dit punt bij deze
evaluatie zal worden meegenomen.
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Nieuwe Leden
FOKL.
DBT
APU
LPZ
JWV
BDT
GBL
SWI
KVH
KWE
BBK
WGV
KPT
VKM
BVE
LST
ANK
WKD
RHT
LBT
HLB
GLM
OBN
LHV

NAAM
STRAAT
C.M. Dekker,
Bobeldijk 105A,
G. Aalten,
Waterweg 16,
S.P.H. Letmaath,
Lieverseweg 24,
C.D.W. Jobben,
Amstelkade 26,
W.D. de Boer,
Buitenwatersloot 321,
D.J. Goodijk,
Werstkant 16,
D.J. Sorensen,
Zonnenbergstraat 51,
H.J. Krassenberg,
Langeboomsestraat 10A,
H. ten Kate,
Oranjelaan 26,
M. van den Brink-Eenink,
West Breukelderweg 42,
J.P. van der Wal,
Helenaveenseweg 2,
P.J. de Koning,
Beulekampersteeg 32,
J.P.S.M. Verschoor-v.d.Berg, v.Teylingenweg 133,
C. Brinkman,
Boslaan 11,
P. Lamet,
Birkstraat 130,
N.C. van den Akker en A. Kunst, Maasbandijk 28,
B.J. Wilgenhof,
Peppeldijk 4A,
Y. de Raaij-Louwerse,
Spekschateweg 4,
L. Louwet,
Kroonstraat 235, B-3581
H.R. Hulsebosch,
Hillegommerdijk 205,
H.A.H. Gerrese,
van Beekstraat 275,
O.H.J. Broshuis,
Noordijkerveldweg 2,
E. Lagendijk,
Westdijk 47,

PC
PLAATS
TELEFOON
1647CL Berkhout.
06 46182144
3882RC Putten.
06 21836666
9321XN Peize.
050 5036255
3652ME Woerdense Verlaat. 0172 408642
2614GS Delft.
015 2616356
5258TC Berlicum.
06 30564553
7384DL Wilp.
06 30198681
7046AA Vethuizen.
0314 642558
8131DD Wijhe.
0570 522769
6721MR Bennekom.
06 12388026
5766PB Griendtsveen.
0493 529191
3882LK Putten.
0341 492226
3471GH Kamerik.
0348 401300
3633VZ Vreeland.
0294 231868
3768HM Soest.
06 25045747
6606KE Niftrik.
06 4220258
7216PK Kring van Dorth. 0573 431669
8111PP Heeten.
06 10687651
Beringen. Belgie.
0032476541037
2165AR Lisserbroek.
0252 533533
1121NM Landsmeer.
06 11385169
7161LW Neede.
0547 388009
3222ER Hellevoetsluis.
0181 320856

Vertrokken Leden
Fokl.
OWV
VBL
PVI
DWS
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Naam
A. van Oudenallen,
P. Vording,
N.M. Poelarends,
Duinkerken,

PC
Lijsterstraat 34,
3652LL
De Grote Driestraat 3, 9411EC
Koloniedijk 9A,
7739PA
Fiem 46,
8603DG

Plaats
Woerdense Verlaat.
Beilen.
Vinkenbuurt.
Sneek.

Laatste schapenberichten
Keuring voor fokdag versoepeld
Fokkers die met schapen naar een keuring
gaan, hoeven de dieren niet meer vijf dagen
van tevoren op het eigen bedrijf te laten
keuren door een dierenarts. Dat mag op het
evenement gebeuren. Deze verandering
gaat 1 juli in. Dat laat Jaap Raap van het
Productschap Vee en Vlees weten.
Organisatoren van fokdagen zijn blij met de
verandering. Ze hopen op meer deelnemers, omdat die nu goedkoper uit zijn.
De keuring op het bedrijf werd verplicht na
de MKZ-uitbraak in 2001. (Het Schaap,
juni/juli 2013)

Opletten bij kopen ram
Veel schapenhouders kopen deze maanden
hun jonge rammen. De leeftijd van een
jonge ram zegt niet alles over de dekkwaliteit van het dier. De ontwikkeling zegt
meer.
De meeste rammen zijn geslachtsrijp wanneer hun gewicht veertig tot zestig procent
van het volwassen gewicht bedraagt. De
dieren zijn dan tussen de vijf en acht maanden jong. Let op de testikels van de ram. Ze
moeten normaal ontwikkeld en even groot
zijn. De huid van het scrotum moet los liggen, zodat de penis goed kan uitschachten
en zich na dekking vlot terugtrekt.
Koop altijd een ram met minimaal dezelfde
gezondheidsstatus als het eigen bedrijf. Zet
de ram na aanvoer op het bedrijf een
maand in quarantaine. Ontworm de ram en
kap de klauwtjes. Behandel het dier eventueel tegen uitwendige parasieten en zorg dat
de ram in conditie blijft. Een goede ram is
niet te mager, maar zeker ook niet te dik.
(Boerenvee, juli – augustus 2013)

Hobbyboer “best denkbare buur” voor
de boer
Hobbyboeren zijn de best denkbare buren
voor de boer. Dat stelt Geert Hekkert,
hoofdredacteur van weekblad Boerderij.

Het weekblad maakte op basis van de
gegevens van het CBS een analyse van de
betekenis van de hobbyboeren in
Nederland. Naast hun sociale functie –
“Veel hobbyboeren ondersteunen grote
landbouwbedrijven. Zij kennen het boerenvak en de bijbehorende arbeidsmoraal. Zo
springen zij vaak bij als melker of trekkerchauffeur”- hebben ze een geringe economische betekenis. “Alle hobbyboeren
samen droegen vorig jaar voor ruim € 207
miljoen bij aan de totale opbrengst van de
Nederlandse land- en tuinbouw; slechts één
procent van de in totaal € 19 miljard.”
Opmerkelijk is dat het aantal hobbyboeren
veel minder snel daalt dan het aantal gewone boeren. Rond de eeuwwisseling telde
Nederland nog 97.000 land en tuinbouwbedrijven. Daar zijn er nu amper 70.000 van
over; een afname van bijna dertig procent.
In dezelfde periode daalde het aantal hobbymatige agrarische bedrijven aanmerkelijk
minder snel: twaalf jaar geleden waren er
24.000, nu nog 20.000.
Hoewel zij economisch een marginale rol
spelen, verdienen zij niet de denigrerende
kwalificatie “keuterboeren”, vindt Hekkert.
“Zonder hen zou het agrarische landschap
er heel anders uitzien. De kleinschalige
boerderijen, vaak gestold in de jaren zeventig van de vorige eeuw, stofferen voor een
belangrijk deel het platteland. Zij voldoen
aan het romantische beeld van de ambachtelijke, traditionele boer, zoals veel consumenten dat graag zien.” (Levende Have,
juni 2013)

Paardenbloem ten onrechte geweerd
Veel veehouders willen ten onrechte af van
paardenbloemen in hun grasland, concludeert het Bijenkennisnet.
Paardebloemen zijn niet alleen gunstig voor
de bijenstand, ze hebben ook gezondheidsbevorderende effecten voor grazers: geiten,
schapen en koeien. In het voorjaar zijn
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paardebloemen voor honingbijen en andere
insecten een belangrijke bron van voedsel.
Het is daarom van belang om zorgvuldig
met paardebloemen om te gaan.
Anders dan veel veehouders denken, hebben paardebloemen in grasland ook voordelen. Een aandeel tot 10 % is niet nadelig
voor de opbrengst, zowel in tonnen droge
stof als in voedingswaarde. Bovendien
wordt de paardenbloem door koeien, schapen en geiten als medicijn gebruikt:
paardenbloemen hebben gezondheidsbevorderende eigenschappen. (Boerenvee,
mei – juni 2013)

Platform maakt importprotocol
Het Platform Kleinschalige Schapen- en
Geitenhouders heeft samen met de
Gezondheidsdienst voor Dieren een protocol gemaakt voor het importeren van schapen. Het risico op ziekte-insleep is bij het
invoeren van fokdieren vanuit het buitenland groot en het Platform KGS hoopt dat
met dit protocol te verkleinen.
Het protocol staat op de website van het
KSG: www.platform-ksg.nl
Het protocol is heel praktisch opgesteld en
bestaat uit vier stappen, de voorbereiding,
de aankomst op het bedrijf, de quarantaine
en de afrondende observatieperiode. Per
periode is er een lijst aandachtspunten om
af te werken. Het protocol bevat eveneens
een checklist om het herkomstbedrijf door
te lichten.
Door import van schapen is er enkele keren
een CL-besmetting ons land binnen
gebracht. Deze ziekte komt in Nederland
vrijwel niet voor. Het Platform KSG zegt dat
bij import van fokdieren ook parasieten en
bacterieën binnen kunnen worden gehaald
die resistent zijn tegen geneesmiddelen.
(Het Schaap, mei 2013)

Q-koortsbacterie in kwart placenta’s
van schapen
De Q-koortsbactertie blijkt in Nederland
ook voor te komen in de placenta’s van
honden, paarden, schapen en runderen.
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Dat is door onderzoek van het Centraal
Veterinaire Instituut aangetoond.
Het CVI heeft de placenta’s van katten, honden, paarden, schapen, geiten, varkens en
runderen uit Nederland onderzocht op de
aanwezigheid van de zogeheten C.burnetti.
Ook is gekeken naar de overeenkomsten
met het genotype dat de uitbraak van 20072010 heeft veroorzaakt.
Schapen moeten, evenals honden en
paarden, als reservoir worden beschouwd
van de bacterie die bij mensen Q-koorts
veroorzaakt. In het geval van het rund is dit
minder zeker. Tot nu toe is het genotype van
de uitbraak slechts incidenteel bij runderen
aangetoond. Ook blijkt uit dit onderzoek dat
bij runderen een specifiek rundergenotype
voorkomt, dat slechts incidenteel bij mensen wordt gevonden. Waarom dat zo is zal
verder onderzocht moeten worden.
(Levende Have, juni 2013)

Vaccin tegen
schapen

maagdarmwormen

Wetenschappers van het Moredun
Research Institute in Schotland hebben
schapen met succes gevaccineerd tegen
maagdarmwormen. Het vaccin zorg ervoor
dat de schapen een aanzienlijk lagere
wormbesmetting oplopen en ook veel minder wormeieren uitscheiden. De wetenschappers van het Moredun Research
Institute wisten een aantal belangrijke eiwitten te identificeren die door maag-darmwormen in een schaap worden geproduceerd. De eiwitten blijken ongevoelig voor
het immuunsysteem van het dier en kunnen
zich vermenigvuldigen. De onderzoekers
vaccineerden schapen met deze eiwitten en
zagen de wormbesmetting sterk dalen.
De Nederlandse Gezondheidsdienst voor
Dieren (GD) noemt het Schotse succes
hoopgevend. Mogelijk ontstaat er nu een
alternatief voor gangbare ontwormingsmiddelen waartegen de wormen vaak resistentie ontwikkelen. (Boerenvee, juli – augustus
2013)

Franse I&R later
Frankrijk heeft de invoering van elektronische I&R iets versoepeld. Franse schapenhouders zouden eerst eind juni al hun schapen moeten hebben voorzien van twee merken, waarvan één elektronisch. Het Franse
ministerie stelt dit uit tot eind volgend jaar in
de hoop meer draagvlak voor het massale
omnummeren re krijgen. (Het Schaap,
juni/juli 2013)

Diergezondheidsfonds mogelijk in
handen van bedrijfsleven
Het Diergezondheidsfonds komt na opheffing van de productschappen mogelijk in
handen van het bedrijfsleven. Het beheer
van het fonds is een publiek-private taak,
die niet kan worden ondergebracht bij het
ministerie van Economische Zaken.
Het fonds, waaraan ook houders met meer
dan 25 schapen of geiten een financiële bijdrage leveren, is nu geregeld in een convenant tussen overheid en bedrijfsleven. Met
het opheffen van de productschappen komt
er een einde aan dit convenant. Binnen de
commerciële veehouderij gaan de gedachten uit naar een nieuwe organisatie met vertegenwoordiging vanuit alle veehouderijsectoren. Daarbij zal de heffing voor het fonds
algemeen verbindend moeten worden verklaard, zodat iedere veehouder mee moet
betalen. Nu zijn hobbydierhouders met minder dan 25 schapen of geiten vrijgesteld van
een heffing. Gijsbert Six van het Platform
Kleinschalige Schapen en Geitenhouders:
“Onze inzet is om bedrijfsgebonden kosten
(bijvoorbeeld Q-koorts tankmelkonderzoek)
niet af te wentelen op het collectief. Dat
scheelt de helft.” (Levende Have, juni 2013)

en met april dit jaar in kaart gebracht. In de
regio’s waar het virus al enige tijd rondwaart, blijken nog steeds nieuwe besmettingen bij te komen. In de “nieuwe” gebieden worden lammeren en kalveren met
afwijkingen geboren.
In Duitsland is ontdekt dat het virus ook in
de winter circuleert.
De EFSA gaat ervan uit dat een dier dat
eenmaal met het virus in contact is geweest
voor de rest van het leven immuun is. Toch
roept de organisatie op goed in de gaten te
houden of dit wel klopt. (Het Schaap,
juni/juli 2013)

Minder besmette knutten
Het aantal met schmallenbergvirus besmette knutten blijkt vorig jaar fors afgenomen
ten opzichte van 2011. Hoewel de veestapel in Nederland voor het grootste deel
immuun is geworden, is het virus nog niet
weg.
Dit concludeert het Centraal Veterinair
Instituut in Lelystad na onderzoek van
gevangen knutten.
Knutten, insecten die officieel culicoïdes
heten, zijn de belangrijkste verspreiders van
het schmallenbergvirus. Vooral de soort
Culicoïdes absoletus speelt een belangrijke
rol. In 2011 was 0,5 % ervan besmet met
het schmallenbergvirus. Dat was vorig jaar
gedaald naar 0,1 %. In de buurt van bedrijven waar zo goed als al het vee resistent
was tegen schmallenberg werden toch nog
knutten met virus gevonden.Het virus blijkt
zich zeer efficiënt te kunnen verspreiden.
Eerder speelden knutten een cruciale rol in
de uitbraken van blauwtong. (Het Schaap,
augustus 2013)

Smallenberg breidt zich uit in Europa

Krachtvoer voor lammeren

Het schmallenbergvirus breidt zich uit over
Europa. De meeste Europese landen melden uitbraken. De nieuwe besmettingen
komen voor in Schotland, Scandinavische
landen en het Oosten van Europa. Dat meldt
de voedselveiligheidsorganisatie EFSA. Die
heeft alle uitbraken van augustus 2011 tot

Zo’n vijf weken na het aflammeren is de
melkgift van de ooien over het hoogtepunt
heen. In de weken daarna neemt de melkproductie steeds verder af. In die afbouwperiode is het goed om de ooien minder tot
geen krachtvoer te geven. De al wat grotere
lammetjes daarentegen kunnen wel wat
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extra’s naast de moedermelk gebruiken.
Hoeveel krachtvoer zij mogen hebben is
afhankelijk van hun leeftijd, ras en ruwvoeropname (gras, hooi). Ter oriëntatie: voor een
Texelaarlam van 8 tot 12 weken oud is 200
gram krachtvoer per dag een veelgebruikte
richtlijn. Staan de lammeren in een rijke wei,
houdt de hoeveelheid bijvoeding dan
beperkt, maar geef liefst wel elke dag een
beetje. Dit stimuleert een goede ontwikkeling van de lammeren. Bovendien verbetert
het bijvoeren de band tussen lam en verzorger. (Levende Have, juni 2013)

onder meer de wolkwaliteit van tientallen
schapenrassen. Het boek kost €19,50 en is
via www.hetschaap.nl te bestellen. (Het
Schaap, augustus 2013)

Wolboek verschenen
Het nieuwe boek “Wol in Nederland” is verschenen. Auteur Betty Stikkers presenteerde het tijdens de Farm&Country Fair in
Aalten.
Het boek telt 120 pagina’s en beschrijft

Bureau Haverslag
De winterperiode breekt weer aan: een rustperiode voor mens en dier. Alleen de rammen moeten aan het werk nu ze weer bij de ooien lopen.
Tijd om de administratie te controleren en na te gaan of alles is doorgegeven.
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 in de gaten.
De mutaties van verkoop, overlijden en geboortes dient u binnen 3 à 4 dagen aan ons kantoor
door te geven, zodat wij dit zo snel mogelijk kunnen afwerken naar DR. (Dienst Regelingen)
De formulieren
- Mutatielijst
- Bestelformulier identiteitskaarten lammeren 2013
kunt u aanvragen door ons een email te sturen en ze zijn tevens via de website www.ouessant.nl te downloaden.
Indien er vragen zijn:
U kunt ons het beste bereiken op maandag-, dinsdag- of woensdagmorgen van 9.00 uur tot
12.00 uur. Tevens zijn we 2 avonden te bereiken: op maandag- en woensdagavond van 19.00
uur tot 21.00 uur. Tel. 0570 – 56 32 86.
Uiteraard zijn wij ook per e-mail : klein.akker@planet.nl of per fax 0570- 564848 bereikbaar.
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