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Van de redactie
Vrij recent nog zat het bestuur tevreden te ver-
gaderen: net een goede ledenvergadering
gehad, het bestuur was weer voltallig, de
website draaide naar tevredenheid, geen dier-
ziekten in het verschiet en de bespreekdagen
stonden op de rit. Moet je nooit doen, tevre-
den achterover leunen. Komt geheid narigheid
van zeiden we zelfs nog tegen elkaar. We bie-
den dan ook bij voorbaat onze nederige excu-
ses aan voor dit wangedrag – je excuseren is
tenslotte in de mode.
Begin juni kregen we via het Platform door dat
het ministerie niet langer gedoogt. Werd er
dan wat gedoogd, hoor ik U denken. Ja,
sedert enkele jaren werd toestaan dat beslo-
ten keuringen gehouden konden worden met
dieren die niet ingeënt waren tegen de Q-
koorts. “Besloten” hield dan in dat het om
eigenaren met eigen dieren ging en er geen
publieksfunctie aan verbonden was, dus geen
mensen van buiten de vereniging. Aan dit
gedogen is nu een einde gekomen, wellicht
samenhangend met de vele claims die gedu-
peerden van de Q-koorts neergelegd hebben
bij diezelfde overheid.

Q-koorts en Ouessanten? Nee, er is geen
samenhang. Q-koorts is uitgebroken op grote
en commerciële melkgeiten- en melkschapen-
bedrijven. Het is nooit vastgesteld bij
Ouessanten of bij andere (niet voor het melken
gehouden) schapenrassen en al helemaal niet
bij hobbydierhouders. Natuurlijk zijn de gevol-
gen voor de mensen die getroffen zijn door de
Q-koorts enorm en de overheid heeft heel wat
te vereffenen met de slachtoffers, maar om
dan meteen de gehele schapensector te tref-
fen gaat wel erg ver. Vooral kleine verenigin-
gen moeten het hebben van de jaarlijkse keu-
ringen en bijeenkomsten en dat wordt nu wel
heel moeilijk gemaakt. 
Het bestuur moet nu opnieuw en minder
tevreden gestemd verder vergaderen.

Reinie Koch.

(lees voor nadere informatie onder “Van de
bestuurstafel” en we raden een ieder aan de
website te raadplegen omtrent de bespreek-
dagen).
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Bureau Haverslag
Het aflammeren is volop bezig en op dit moment stromen de geboorteberichten binnen.
Zodra er lammeren geboren zijn ontvang ik van u graag een volledig ingevuld geboortebericht.

Voor de aanvraag van de identiteitskaarten voor de lammeren verzoek ik u dit niet eerder te doen
dan dat het lam minimaal 6 weken oud is zodat u het lam goed kunt controleren op erfelijke gebre-
ken. En vòòrdat het lam 6 maanden oud is.

De mutaties van verkoop, overlijden en geboortes geeft u binnen 3 à 4 dagen aan ons kantoor door
zodat wij dit zo snel mogelijk kunnen afwerken naar R.V.O. (voorheen Dienst Regelingen)
De regels bij R.V.O. worden volgend jaar strenger inzake de termijn van verwerking mutaties.

De formulieren Geboorteberichten 2014, Mutatielijst en Bestelformulier identiteitskaarten  lammeren
2014 kunt u van de site downloaden of aanvragen door ons een email te sturen.

Indien er vragen zijn kunt u ons het beste telefonisch bereiken op maandag-, dinsdag- of woensdag-
morgen van 9.00 uur tot 12.00 uur.  Tevens zijn we twee 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.



Foto van het kwartaal
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De lammeren kregen in 2014 wel een heel
warm en zonnig onthaal. Zagen we ze voor-
gaande jaren nog wel eens klappertandend
in de sneeuw staan, dit jaar konden ze
meteen dartelend door de wei gaan. En de
fotografen er meteen achteraan, te zien aan
het aantal ingezonden foto’s.

Deze Joris Driepinter doet het goed op de
foto. “Stilstaan en goed in de lens kijken”
vertelde zijn bazin Jenny Venhorst uit
Silvolde.
Het zwarte lam uit dezelfde weide vindt het
allemaal best en knijpt zijn oogjes tevreden
toe. Met ma in de buurt en omringt door
sappig gras kan hem niets gebeuren.

De familie Brienen uit Oploo is een trouwe
inzender van zowel lammetjes als van de
rest van de kudde. Hier één van de jongste
aanwinsten en te zien aan de verheerlijkte
uitdrukking op beider snuit is papa René zo
langzamerhand wel toe aan kleinkinderen.

En na het pak suiker en het pak melk heb-
ben we nu het pak yoghurt als meetlat. Wie
volgt…..

Stuur Uw mooiste of leukste foto’s op naar
de redactie en bij plaatsing in deze rubriek
ontvangt U het enige echte Ouessanten t-
shirt. En wellicht komt de foto ook ergens
op de website te staan.



S rammen en S ooien 2013
In 1999 is het S-predikaat ingevoerd met als doel de fenotypisch betere dieren in de populatie te
kunnen identificeren. Het S-predikaat wordt toegekend aan die dieren, die voor de belangrijkste
kenmerken op volwassen leeftijd, vanaf 3 jaar, voldoen aan de rasstandaard. De toekenning van
deze voor de fokkerij waardevolle onderscheiding vindt plaats op de bespreekdagen en ook bij
de fokkers thuis. 
De hoogtemaat, het gewicht en het type wegen het zwaarst bij de beoordeling. Gedurende de
laatste jaren worden de eisen wat verzwaard door in de beoordeling ook het gebit een duidelijke
plaats te geven.
Vanaf 1999 is het Rammenboek en het register van S-ooien beschikbaar voor de leden. Vanaf de
editie 2008 zijn deze te lezen op de website van de FOS: www.ouessant.nl. Daarnaast wordt sinds
2009 de kwalificatie VS (voorlopig S) toegekend aan die lammeren die S-ouders hebben.

In het Rammenboek wordt een bloedlijn toegerekend aan een basisram. De oorspronkelijke ram
aan de vaderskant van de afstamming bepaald de naam van een bloedlijn. Dit is niet zelden een
ram uit de jaren tachtig of een geïmporteerde Franse ram, die, soms pas na jaren, een S-ram heeft
weten voort te brengen. Wanneer een nieuwe S-ram niet uit een eerder benoemde basisram of
bloedlijn voortkomt, wordt een nieuwe lijn toegevoegd. 

De kleuren
Ooien
De kleurverdeling bij de ooien met het S-predikaat is weergegeven in onderstaand overzicht:

Kleur            Jaar van toekenning Tot %
<2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Zwart/grise 148 20 19 22 45 34 15 26 17 22 368 63,4
Bruin 29 7  6 18 7 8 5 9 9 12 110 19,0
Wit 39 3 2 2 9 6 3 6 4 7 81 14,0
Schimmel 1 - 2 1 - 3 5 2 3 4 21 3,6

217 30 29 43 61 51 28 43 33 45 580 100 

Het register van S-ooien is  met 45 ooien uitgebreid naar 580. De kleurverdeling onder de S-
gekeurde ooien is niet wezenlijk anders dan het landelijke beeld, zij het dat bruin nog steeds iets
terrein wint. De kleurslag grise wordt vanaf 2012 bij zwart ondergebracht. Grise is een gewenste,
maar zeldzame kleurslag. Het afgelopen jaar is zowel kwalitatief als kwantitatief een uitstekend
ooienjaar geweest.

4 Jannie 24 v.d. Olliemeulen
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Rammen:  
De kleurverdeling bij de rammen waaraan het S-predikaat werd toegekend is als volgt:

Kleur            Jaar van toekenning Tot %
<2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Zwart/grise 46 8 12 6 8 20 9 6 12 10 137 61,7
Bruin 10 1 2 3 2 2 4 7 4 10 45 20,3
Wit 12 1 -  3 3 2 2 3 3 2 31 14.0
Schimmel 1 1 - 1 -  4 -   -  2 - 9 4.0

69 11 14 13 13 28 15 16 21 22 222 100 

In 2013 werd een prima aantal van 22 S-rammen aan het register toegevoegd. Met name voor
de bruine kleurslag was 2013 een erg goed jaar. De gemiddelde beoordeling van de S-rammen
is niet eerder zo hoog geweest. Slecht 1 ram kreeg de B+.

De maten en gewichten
Zonder een blijvende en gerichte selectie op hoogtemaat en gewicht zouden de Ouessanten hier,
in een voedselrijke omgeving binnen enkele generaties te groot worden. Het meten, wegen en
een evenwichtige selectie zijn de beste methodes om deze eigenschappen in de hand te hou-
den.

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

Jaar Schofthoogte in cm Gewicht in kg
2004 44.5 13.8 
2005 44.6 15.9
2006 44.9 15.5
2007 44.2 14.6
2008 44.5 15.0
2009 44.3 14.7
2010 43.8 14.3
2011 43.9 14.5
2012 43.8 14.6
2013 43,6 14,8

Buxus v.d. Weeshuisgaard Carel v.d. Omloop
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De schofthoogte bij de S-ooien blijft andermaal onder de 44 cm en beweegt zich zelfs richting de
43,5 cm. Ten opzichte van 10 jaar geleden zijn de S-ooien bijna 1 cm kleiner. Ook in 2013 zijn de
witte S-ooien gemiddeld wat groter en zwaarder. Het gemiddelde gewicht van alle S-ooien gaat
in de richting van 15 kg. Een gewenste ontwikkeling. 

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

Jaar Schofthoogte in cm Gewicht in kg 
2004 47.8 21.0
2005 48.0 19.8
2006 48.1 23.0
2007 47.6 22.1
2008 47.8 21.0
2009 46.9 20.0
2010 47.4 22.0
2011 46.8 21.9
2012 46.9 21.8
2013 46,4 20,9

De gemiddelde schofthoogte én gewicht is bij de rammen gedaald. Uit analyse blijkt dat de brui-
ne S-rammen 2013 hiervoor verantwoordelijk zijn. Deze groep van 10 rammen is gemiddeld
slechts 45,8 cm groot en weegt 20,4 kg. Dit is opvallend. Ten opzichte van 10 jaar geleden zijn de
S-rammen gemiddeld bijna 1,5 cm kleiner met ongeveer hetzelfde gewicht. 

Puntenbeoordeling
Vanaf 2005 worden van de S-dieren de belangrijkste exterieurkenmerken vastgelegd op een line-
aire puntenschaal. Die exterieurkenmerken zijn: de kop, bij de rammen de horens, het gebit, de
romp, het beenwerk, de klauwen, de staart en de vacht. De puntenschaal loopt van 92 naar 110,
waarbij 100 als het gemiddelde moet worden gezien. Waarden onder 100 punten moeten gezien
worden als matig of slecht terwijl boven 100 punten als goed, zeer goed of uitstekend zijn. Bij de
beoordeling van het algemeen voorkomen blijft het bekende lettersysteem gehandhaafd. 
De lineaire beoordeling is een aanvulling op het lettersysteem voor algemeen voorkomen. Met de
lineaire puntenschaal wordt zichtbaar hoe een dier op de afzonderlijke exterieurkenmerken
scoort, welke kenmerken goed, zeer goed of uitstekend zijn of correctie behoeven. Via gerichte
paringen kunnen de zwakke punten gecompenseerd worden.

Esme 61 v.d. Bakkershoeve Finet van D'n Driehoek

Flip 7 v.d. Olliemeulen



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

Kenmerk Rammen Ooien
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kop 107,1 106,8 106,9 108 106,5 107,2 109,2 106,8 106,4 107,2 106,8 106,8 107,0 107,8
Horens 105,4 104,3 104,7 105,9 104,8 106,5 107,5
Gebit 105,5 104,3 108,1 105,3 105,2 106,9 108,6 106,9 104,4 105,8 104,4 106,1 106,7 107,6
Romp 106,5 105,7 107,6 106,8 106,5 107,1 107,7 106,4 107 107 107,1 107,3 107,2 108,3
Beenwerk 104,5 105,3 106,4 105,6 106,1 106,5 107,8 106,6 105,5 106,5 106,6 105,1 106,0 107,2
Klauwtjes 106,0 105,1 108,3 106,2 105,8 107,5 108,0 106,9 106,1 106,9 107,8 105,8 107,0 108,3
Staart 106,9 106,1 107,8 108,2 107,3 107,6 108,5 107,5 106,7 107,5 107,1 107,3 106,9 108,7
Vacht 107,3 106,6 107,1 107,4 107,2 107,7 109,0 107,5 106,8 107,5 107,5 107,3 107,8 109,0

Alle exterieurkenmerken zijn royaal boven het gemiddelde beoordeeld en daarnaast gemiddeld
een punt hoger per onderdeel t.o.v. 2012. Ook bij de ooien zijn slechts twee S-dieren die met B+
beoordeeld. Een uitstekend jaar met kwalitatief erg goede Ouessanten. De voor S-registratie aan-
geboden dieren mogen gerust als de beste dieren gezien worden binnen de Ouessantschapen-
populatie van Nederland. 

Een doorlopende selectie op de volgende exterieuronderdelen blijft echter noodzakelijk:
● hoogtemaat in combinatie met het gewicht;
● te licht, te magere dieren of dieren met doorlopende diarree;
● vruchtbaarheidsstoornissen of geboortemoeilijkheden;
● gebitsafwijkingen;
● onevenwichtige lichaamsverhoudingen;
● dieren met een hoge of te hoge schoft;
● dieren met matige klauwtjes of beenwerk.
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Bloedvoering van de S rammen: 
In de onderstaande tabel is per jaar en per bloedlijn het aantal S-rammen weergegeven:

Bloedlijnen op volgorde van aantal vertegenwoordigers:

Bloedlijn Jaar 
<2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tot

6. Michel 32 3 3 3 2 8 2 1 6 1 61
10. Joris 5 2 - 3 4 7 4 3 4 4 36
2. Charles 6 1 2 - - 2 1 1 1 4 18
5. Maigret 6 - 1 - - 2 - 2 2 4 17
11. Hannes v/d Saksenstate 1 - - 1 1 5 1 3 1 2 15
3. Frederico 5 - 1 - - 1 2 1 2 - 12
17. Arwin - - 1 - 1 1 2 1 1 2 9
7. Peter 5 1 2 - - - - - 1 - 9
8. Pierre 2 - 1 - 1 - 1 2 - 1 8
1. Balthazar 2 1 1 1 - - - - - 1 6
14. Pierot 1 - - 2 1 - 1 - - - 5
19. Philipe - - - 1 1 - - - 1 1 4
15. Champion de France - 1 - - - 1 - 1 - - 3
4. Gilles 1 1 - 1 - - - - - - 3
9. Wulfert v/d Tyeslemore 1 - - - - - - 1 - - 2
12. Jacques de l’Auxois 1 1 - - - - - - - - 2
27. Darius de Abbé - - - - - - - - - 1 1
28. St Rivoal de Carré - - - - - - - - - 1 1
25. Mr Leduc - - - - - - - - 1 - 1
26. Tico - - - - - - - - 1 - 1
24. Crozon - - - - - - 1 - - - 1
23. Arwin 2 - - - - - 1 - - - - 1
21. Kervezec Carré - - - - 1 - - - - - 1
22. Nostica - - - - 1 - - - - - 1
20. Relecq de Carré - - - 1 - - - - - - 1
16. Gwenny - - 1 - - - - - - - 1
18. Christian - - 1 - - - - - - - 1
13. Charly 1 - - - - - - - - - 1

69 11 14 13 13 28 15 16 21 22 222

In 2013 zijn opnieuw ruim 20 rammen met een S beoordeeld. Een uitstekend rammenjaar. In de
bloedlijnenopbouw blijven de lijnen 6. Michel en 10. Joris dominant. De achtervolgers voegen wel-
iswaar waardevolle vertegenwoordigers toe maar raken qua aantal achterop. De Maigret-lijn is
nog steeds aan een opmars bezig. Verantwoordelijk hiervoor zijn bruine rammen als de in
Duitsland gefokte Raimund 11 vom Tannenhof. Er zijn ook in 2013 twee nieuwe lijnen geïdentifi-
ceerd: nr. 27. Darius en 28 St. Rivoal de Carré. Daarnaast kreeg de Balthazar-lijn eindelijk weer
een vertegenwoordiger in de lijst. Van de recentere Franse lijnen weet tot dusverre de Arwin-lijn
goed door te zetten. 

Juni 2014,  Jan Postma
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Het is lente in Nederland en de regen valt met
bakken uit de hemel. Op de wei staat een laag
water maar gelukkig ligt de stal wat hoger en
de boer heeft er een dikke laag stro in gelegd.
Al soezend brengen de Ouessanten de dag
door. Maar ook dat verveelt na een paar
dagen.
‘s Ochtends komt er een brief met de post en
Yves ziet dat hij van zijn vriend Rashid uit
Paramaribo komt. Rashid is een kruising van
de Nickeri, een Surinaams schapenras, en het
Black Bellyschaap, afkomstig uit Barbados. In
de brief wordt Yves met zijn vriendin Rachelle
uitgenodigd om het Holi Pragwafeest mee te
komen vieren. Dat lijkt hen wel wat en de vol-
gende dag haalt Rashid hen al af op
Zanderije.
Het is een leuk gezicht om
zo’n grote Black Belly naast
een kleine Ouessant te
zien en al gauw zijn het de
beste maatjes. Eindelijk is
Yves in een land waar hij
niet echt opvalt en hij voelt
zich op zijn gemak. Op de
ranch worden ze onthaald op
een lekker maal van kouseband
met bruine bonen en in de wei staan
allerlei heerlijke grassoorten op hen te
wachten.
‘s Avonds is het volle maan in de maand
Phaalguna en de volgende dag wordt het len-
tefeest gevierd. Het is een feest van kleuren
(die er in de lente in overvloed zijn) maar ook
van de liefde en vrolijk zijn. Het geeft goede
oogsten en een vruchtbare grond.
In de avond komen ze aan bij een enorme
brandstapel waar bovenop de beeltenissen
staan van Holika( het kwade) en Pragwa (het
goede). De legende vertelt dat Holika Pragwa
op de brandstapel dwong om haar te laten
verbranden. Zelf had ze een beschermende
sjaal om, maar een plotseling opkomende
wind waaide de sjaal weg en bedekte Pragwa
ermee. Holika verbrandde. Het feest viert dus

de overwinning van het goede op het kwade.
Ondertussen zingt en danst het volk.
De volgende dag is het op straat een feest van
kleuren. Men jaagt elkaar na en gooit onder-
tussen met gekleurd poeder en gekleurd water
naar elkaar. Een waar watergevecht breekt uit
en Yves spuit met zijn pichkarin (waterpistool)
iedereen onder met kleurstof. Het is een eerlijk
spel waar iedereen aan mee kan doen zonder
onderscheid des persoons. Daartussendoor
lopen groepen met drums en andere instru-
menten en wordt er fanatiek gedanst. Men
komt langs familie, vrienden en vijanden en
overal staan de Holi-delicatessen klaar. In veel
voedsel en drankjes zit Bhang, een bedwel-

mende stof uit cannabis. Yves en
Rachelle worden er vrolijk van

maar ook moe. Samen met de
Black Belly’s gaan ze even
slapen ter ontnuchtering
en ‘s avonds leggen ze
bezoeken af bij vrienden
maar ook vijanden.
De betekenis van het feest
is toch de overwinning van

het goed op het kwaad. Dus
ze gaan beschadigde relaties

herstellen, oude fouten worden ver-
geven en vergeten en men betaalt zijn schul-

den af.
Yves vindt dat allemaal prachtig en zou willen
dat de hele wereld tegelijk dit feest zou gaan
vieren. Yves is van plan om dit in zijn omge-
ving te gaan doen en vol goede voornemens
gaan ze terug naar Nederland. In het vliegtuig
leest hij in de Volkskrant dat er in ons land ver-
scheidene Color Runs worden georganiseerd
die niets met geloof te maken hebben. Soms
hebben ze een goed doel.
Terug bij de andere schapen vertelt hij over
zijn belevenissen en ze spreken af om op de
eerste lentedag voortaan elk jaar extra lief
voor elkaar te zijn  of je nu zwart, wit, bruin,
grijs of een schimmel bent.

Paul Meijer. 
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“De Schenkhof”

Voor zwarte, zwoegervrije Ouessants
Raszuiver

Fam. D.M. Waverijn

Nedereindsestraat 8

4041 XG Kesteren

Tel.: (0488) 481791

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

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

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

VENO produceert een groot aantal speciale producten:
Opzetruifjes  Voerbanden Doorloopbaden

 Voerhekken  Behandelingssystemen  Schuilhokken

 Lammerenvoerbak  Overwenbok  Kraamhokken

 Hooiruiven  Kantelaars  Melkhekken

Wij leveren maatwerk!

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

www.venostal.nl
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We hebben regelmatig mooie zwarte
Ouessantschapen te koop of te huur 

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

Ad Verbunt & Roelien Elgersma
Dijk 27, 6641 LA Beuningen 

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

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

Rexna Charles C31   1610523-321

“REXNA”
Zwarte en witte Ouessant schapen

gecertificeerd zwoegervrij en
scrapie-resistent



Aanwezig: C. van der Beek (Berkhout),  P.
van der Beek (Berkhout), R. Brienen
(Oploo),  I. Brienen (Oploo), A. Dijkman
(Soest),  R. Elgersma (Beuningen), W.
Gooren (Oploo), W. Haverslag (Olst), J.
Kaper (Beusichem), H. Kraassenberg
(Vethuizen),  W. Kraassenberg (Vethuizen), T.
Kuipers (Nunhem), H. Maat (Burum), T .van
der Kooy (Burum), T.H. van der Kooy
(Burum), T. van der Kooy (Burum),  P. Meijer
(Didam), J. Postma (Wijhe), H. Rutgers
(Culemborg), H. Slaghuis (Ressen), A.
Verbunt (Beuningen), A. Verschoor
(Kamerik), D. Verschoor (Kamerik).

Aanwezig  van het bestuur: M. van Donk,
B. Elzerman,  A. ten Hoeve,  R. Koch,  F.
Giesen  en  A. Vrolijk
Afwezig met kennisgeving:
J. Groenewold, A. Oost en B. Pape.

1.  Opening:
De voorzitter heet iedereen welkom in de
prachtige raadzaal van Culemborg, een
unieke plek met een geweldig uitzicht op de
Markt. Het bestuur nam deze beslissing op
initiatief van twee leden: Hilde Rutgers en

Jan Kaper, die de organisatie van de alge-
mene ledenvergadering 2014  in Culemborg
op zich hadden genomen.
Hopelijk nemen in 2015 andere leden het
stokje weer over en komen andere regio’s
ook onder de aandacht.

2.  Ingekomen stukken:
- De Rendac-tarieven zijn onder invloed
van de KSG verlaagd en worden nog ver-
der verlaagd. Een klein succes van de
gezamenlijke schapenfokverenigingen.

- Het PVV vraagt als onderdeel van de
erkenning van ons stamboek in 2014 om
een jaarlijkse rapportage  over een aantal
zaken. (zie agendapunt 9)

- Een geactualiseerde ledenlijst per 12-4-
2014: aantal leden 411, geregistreerde
Ouessanten in het stamboek: 3491,
gemiddeld aantal dieren per fokker: 9,75. 

- Na een eerdere mededeling op onze web-
site, staat de voorzitter opnieuw stil bij
het overlijden van onze eerste webmaster
Herman ten Veen. Hij ontwikkelde de
website voor onze vereniging. Ons mede-
leven gaat naar zijn vrouw en dochter.

12

Verslag van de algemene ledenvergadering
12 april 2014 te Culemborg
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3.Verslag van de algemene ledenver-
gadering d.d. 20 april 2013 te Den Nul:
Het verslag is gepubliceerd in het  “Bulletin”
(juni  2013). Geen op-  of aanmerkingen,
waarmee het verslag wordt goedgekeurd.
Hoopgevend is de constatering dat er op
dat moment grote zorgen waren over onze
website, terwijl we nu over een breed
gewaardeerde nieuwe website beschikken.

4. Medelingen van het bestuur + ver-
kiezingen van bestuursleden:

- een voorzichtig verzoek binnen deze ver-
gadering om leden aan te moedigen de
algemene ledenvergadering 2015 te orga-
niseren. Het verzoek wordt ook in het
komende “Bulletin” geplaatst.

- met unanieme stemmen werd de bestuurs-
termijn van Aalt ten Hoeve (FAC, info
nieuwe leden en contacten buitenland)
en Reinie Koch (Bulletin d’ Ouessant,
website en PR)  met vijf jaar verlengd.

- met unanieme stemmen werden de twee
jonge bestuursleden: Frans Giesen en
Michiel Lankhorst gekozen. Heel veel
succes met de eerste werkzaamheden:
Michiel: de administratieve voorbereiding
en organisatie van de nationale keuringen
en thuiskeuringen
Frans: het inwerken op een naderend
penningmeesterschap.

- op 6 september 2014: Nationale keuring

niet-zwoegervrije schapen in Didam                                                                                        
- op 20 september 2014: Nationale keuring
zwoegervrije schapen in Angeren.

5. Jaarverslag 2013 (gepubliceerd in
Het Bulletin: maart 2014, blz. 39 - 40):

De voorzitter geeft een korte toelichting bij
het jaarverslag. De vergadering spreekt
haar waardering uit en heeft geen opmer-
kingen.

6. Winst- en -Verliesrekening F.O.S.
2013 en de begroting 2014:

De  Winst- en Verliesrekening F.O.S. 2013
wordt tijdens de vergadering onder alle aan-
wezigen verspreid, daarnaast wordt de
Begroting 2014 uitgedeeld. Beide stukken
zullen bovendien gepubliceerd  worden in
het “Bulletin” van juli 2014. 
De voorzitter licht de uitgaven en ontvang-
sten beknopt toe. De belangrijkste inkom-
stenbron, de contributie, staat de laatste
jaren onder druk door een dalend aantal
leden (31-12-2005: 566 leden, 12-4-2014:
411 leden) en een dalend aantal adverten-
ties.  De belangrijkste uitgave vormt ons
zeer gewaardeerde kwartaaltijdschrift:
Bulletin d’Ouessant. Dit jaar wordt het aan-
tal nummers van vier naar drie per jaar
teruggebracht (maart – juli – november).
De belangrijkste besparing vormt het digita-
liseren van het Kuddeboek en het plaatsen



van dit Kuddeboek op onze website
www.ouessant.nl. Uiteraard kunnen leden,
tegen betaling, bij bureau Haverslag een
papieren versie bestellen. 
Geen verdere op- of aanmerkingen van de
aanwezigen.
Nadat de begroting en de winst- en verlies-
rekening werden goedgekeurd,  leest de
voorzitter de positieve verklaring van Wim
Haverslag  over het gevoerde financiële
beleid voor.

7. Mededelingen van de FAC door de
voorzitter Jan Postma:

- De Fok Advies Commissie (de keur-
meesters) heeft haar jaarlijkse oefendag
op 22 maart  2014 bij Jan Brandts in
Didam gehouden. 
Door het houden van gezamenlijke
oefendagen met een thuiskeuring en
extra vergadermomenten van de keur-
meesters blijft de kwaliteit gewaarborgd.

Als gasten waren onze  leden Jenny en
Sander Meijer aanwezig.

- De gebitten van driejarigen moeten voor
een S-waardering volledig zijn (zes tan-
den), wanneer een driejarig dier vijf tan-
den heeft is de hoogste waardering AB,
maar nooit een S-kwalificatie. Het dier
kan opnieuw worden gekeurd nadat het
vier jaar is geworden.
Deze verandering wordt gepubliceerd in
Het Bulletin en leidt tot een wijziging in de
standaard rasbeschrijving.

- De FAC heeft op verzoek van de leden
een inschrijfformulier en beoordelingsfor-
mulier voor bedrijfsgroepen ontwikkeld
tijdens de keuringen.  Een bedrijfsgroep
bestaat uit minimaal drie zelf gefokte
ooien en een ram (al of niet zelf gefokt).
Het centrale beoordelingscriterium is  uni-
formiteit. De uniformiteit van de bedrijfs-
groep blijkt uit maat, gewicht, kleur, been-
werk, vacht, romp, kop  en staart.

14



Het definitieve inschrijfformulier van een
bedrijfsgroep wordt vóór de nationale
keuringen van 2014 op onze website
gepubliceerd. 

8. Mededelingen PR, website en
Bulletin d’Ouessant:

- Reinie Koch doet verslag van de laatste
ontwikkelingen rond de reconstructie van
onze website. Alle aanwezigen roemen de
inhoudelijke kwaliteit van de nieuwe web-
site. Dringend  advies van Paul Meijer om
voor technische zaken een beroep te
doen op Databoss Internet Groep te Oss
(onze website-ontwerper)
Een kleine kanttekening vormt het inlog-
gen van leden. Het wachtwoord wordt
automatisch gegenereerd, maar kan in
overleg met Reinie Koch worden omgezet
in een eenvoudiger wachtwoord, dat door
de leden zelf wordt gekozen. 

- Na diverse verzoeken in het Bulletin,
opnieuw het verzoek om een uitbreiding
van het huidige bestand van email-adres-
sen van onze leden. Een ruwe schatting:
Bureau Haverslag beschikt over 250
emailadressen.
Het snel kunnen bereiken van alle leden
kan erg belangrijk zijn bij calamiteiten.
Daarnaast kunnen wij gerichter een
enquête naar onze leden uitzetten en
daarbij veel portokosten besparen. 

- Het Bulletin, het paradeschaap van onze
vereniging verschijnt dank zij het vele
werk van Reinie Koch en Paul Meijer al 14
jaar vier maal per kalenderjaar. Een top-
prestatie die door zeer veel leden wordt
erkend. Om inhoudelijke en financiële
redenen gaan we  per 2014  naar drie
Bulletins per jaar. Wij kijken nog naar
mogelijkheden voor een nieuwsbrief op
de website.

- Willy Gooren stelde in 2013  een nieuwe
rubriek “Geef de pen door…” voor, op te
starten. Met de eerste resultaten zijn we
erg blij en hopelijk volgen nog vele leden
die ons een kijkje achter de schermen wil-
len geven.

9. Jaarlijkse rapportage aan het PVV
als onderdeel van de Europese
stamboekerkenning 31 mei 2014:

Alle erkende fokkersverenigingen (paarden,
koeien, varkens, schapen en geiten) moeten
jaarlijks rapporteren over een aantal zaken
aan het Productschap Vee en Vlees, sedert
2014 aan het Ministerie van Economische
zaken
De rapportage betreft informatie over
gebeurtenissen die in 2013 hebben plaats-
gevonden. Voorbeelden: financieel jaarver-
slag, begroting, wijzigingen in de reglemen-
ten, aantal keuringen en de resultaten daar-
van verwerkt in een overzicht, aantal leden,
aantal ingeschreven dieren, aantal geboren
ooien en rammen, communicatie tussen de
organisatie en de fokkers.
Op dit moment bereidt het bestuur de rap-
portage voor en dient deze vóór 31 mei
2014 bij het Ministerie van Economische
Zaken in. 

11.Rondvraag:
- Henk Slaghuis:  een Popreport 2014
(Rasopbouw en Stamboomanalyse
Rapport) zou veel extra informatie kunnen
opleveren. In overleg met Bureau
Haverslag wordt gekeken of dit opnieuw
gratis kan worden berekend door de
afdeling Fokkerij en Genetica van het
Instituut voor Farm Animal Genetics,
Mariensee, Duitsland.

15
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- Willy Gooren deed tijdens de algemene
ledenvergadering in 2013 een suggestie
om na een algemene ledenvergadering
praktische zaken voor alle fokkers onder
handen te nemen (voorbeeld: hoefjes
kappen).
Een suggestie: maak een YouTube filmpje
van het bekappen en plaats het op onze
website (Paul Meijer neemt hierover con-
tact op met J. Groenewold).

10. Sluiting:
De voorzitter sluit om 12.00 uur de vergade-
ring en nodigt iedereen uit voor de lunch in
de zonovergoten binnenruimte van het
Oude Stadhuis in Culemborg.

Het middagprogramma start om 13.00 uur
op de unieke locatie van Hilde Rutgers: een
schitterend bloeiende boomgaard tussen
stadsmuur en gracht van de historische
stad Culemborg.  Een prachtige kudde brui-
ne Ouessanten, die tijdens de afgelopen
keuringen zeer hoge waarderingen ontving
(zowel individuele dieren als de bedrijfs-
groep). De eerste lammetjes waren nog
maar net geboren, terwijl één van de scha-
pen ieder moment aanstalten maakte om
een lam te werpen!

Na een korte rit vervolgden wij ons bedrijfs-
bezoek in Beusichem: de kudde Jacobs-
schapen en Ouessanten (inclusief drie witte
lammetjes) van Jan Kaper. Opnieuw een
voorbeeld van zorgvuldige selectie en
goede verzorging van ons ras. Als extra ver-
rassing de prachtig aangelegde tuin, die op
een vroeg moment in volle glorie ons boei-
de. 

Namens alle deelnemers: Hilde en Jan
bedankt voor jullie aanbod om ons in het
prachtige Culemborg en Beusichem te ont-
vangen. 

Albert Vrolijk
(secretaris)
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Winst en Verliesrekening   F.O.S.  2013
Uitgaven Ontvangsten

Contributie € € 13.210,58
Rente - 145,-- 
Advertenties en Petietjes - 350,--

Afschrijvingen - 598,40
Secretariaat - 7,70
Vergaderkosten - 1.209,48   
Ledenadministratie - 1.639,63
Stamboekadministratie - 485,20
Bulletin - 7.100,57 
Kuddeboek - --,--
Handboek - --,--
Beoordelingsdagen - 468,90
Scrapie onderzoek - 26,10
Website - 335,24  
Rammenboek - 104,13
Promotiekosten & Ledenwerving - 231,25
Verzekeringen - 390,70
Bank- en Boekhoudkosten - 411,18
Diverse kosten - 365,05
Toename Reserve - 332,05 

€ 13.705,58 € 13.705,58

BALANS per  31 december  2013
Activa Passiva

Geluidsinstallatie €     0,50
Weegschaal - 0,50
Billboards - 0,50
Materiaal Beoord.dagen - 0,50
Foto apparatuur - 5,--
Reader en Bolus Applicator - 0,50
Aanpassen Software 2010 - 1.190,--
Website bouwen - 1.740,--
Debiteuren - 1.074,44
Te vorderen rente - 145,--
Bank: rekening-courant - 568,51 
Spaarrekening - 7.296,21 
Kasgeld - 867,59
Voorraad promotiemateriaal - 2.900,--
Verrekening inz.Bulletin -     --,--  € 1.238,34
Crediteuren - 976,55
Reservering kuddeboek - 00,00
Reservering Juridische Bijstand ed. - 00,00
Eigen vermogen - 13.574,36

€ 15.789,25 € 15.789,25
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Begroting 2014 FOS
Inkomsten Begroting 2013 Begroting 2014
Contributie 13431,00 13900,00
Rente 150,00 100,00
Advertenties Bulletin 600,00 600,00
Beoordelingsdagen 0,00 0,00
Promotieartikelen 250,00 200,00
Advertenties website 100,00 100,00

€   14.531,00 €    14.900,00 

Uitgaven Begroting 2013 Begroting 2014
Secetariaat 250,00 250,00
Vergaderkosten 900,00 900,00
Ledenadministratie 1600,00 1600,00
Stamboekadministratie 300,00 300,00
Bulletin 7500,00 6000,00
Kuddeboek 0,00 0,00
Rammenboek 0,00 0,00
Handboek 50,00 50,00
Promotiekosten/ledenwerving 400,00 400,00
Beoordelingsdagen 1000,00 1000,00
Scrapie 0,00 0,00
Website 300,00 300,00
Verzekeringen 350,00 350,00
Diversen 331,00 600,00
Bank-/Boekhoudkosten 400,00 400,00
Reserve 1150,00 2750,00

€   14.531,00 €   14.900,00 
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FOKL. NAAM STRAAT PC PLAATS TELEFOON
PWU J. Peters-Heijligers, Dijk 11, 6551ZC Weurt. 024 6777226
KOS J.J.M. Klein Koerkamp, Hengforderweg 2, 8121PK Olst. 0570 561251
TMN M.G.A. Takken-Snoek, Uiterdijkweg 46, 8316RS Marknesse. 06 10090198
VGL A.J.T. Verhoeven-Voss, Oude Winterwijkseweg 49, 7141HE Groenlo. 0544 462938
BOM R.G. Bouhuis-Oldenhof, Oudedijk 1, 6596MD Milsbeek. 0485 324323
PMB de Pallegarste,Mw.Visschers, Pallegarsteweg 4, 7692PC Marienberg. 0523 251417
KHW M.J.H. Kusters, Dr.Willem Dreesstraat 14, 6624AZ Heerewaarden. 06 20448796
MHR L.P. van der Molen, Kerklaan 43, 9751NL Haren. 06 55798210
FNS J.W. Fokker, Ids de Beerstraat 14, 9143WG Nes. 06 10948755
DOE M.E.M.N. Dul, Houtweg 42A, 8167PM Oene. 0578 641882
SZW A.J.A. Spanjersberg-Vink, Spiekerbrink 30, 8034RB Zwolle. 038 4538425
OLK B.J. den Ouden, Kerkweg 137, 2941BJ Lekkerkerk. 0180 662087
BNL K.B.E. Beentjes, Ruitenveen 4, 7711DH Nieuwleusen. 06 11646012
VZM H.A.C.M. Verhaaren-van Loon, Zegwaartseweg 49, 2728PA Zoetermeer. 06 54766150
HLN H. van Harten-Konstapel, Engweg 37, 6741CX Lunteren. 0318 484957

Vertrokken Leden
Fokl. Naam PC Plaats
BNR H.C.J. Kooger, Schipslootweg 3, 8487GK Nijelamer.
DHO G.B. Derksen, Ruurloseweg 34, 7244PD Barchem.
DAB J. van Dien, Gemeenlandsedijk N. 41, 3216AG Abbenbroek.
HAD J.W. Hylkema, Baden Powellweg 57, 1069LC Amsterdam.
SAE J. Slaghuis, Bolshoeksweg 10, 7607TL Almelo.
OBS A.J.H.M. van den Oetelaar, Kruisbeemdenweg 1, 5682PC Best.
HGE A. Hofmann, Gasselterweg 50, 9461TM Gieten.
LZT J. Looijen, Tichelmanstraat 6, 6671MB Zetten.
VHO R.E. Verhoef, Klaarwater 8, 3871KV Hoevelaken.
KTE W. Klein Tijssink, Stakenbergweg 216, 8075RC Elspeet.
MAT P.J.A. Hoebergen, Kleine Meitrak 10A, 5721SC Asten.
JBA I. de Jager, Apenhuizerweg 9, 7437SB Bathmen.
SZB J.W.M. Snijders, Drielseweg 1, 4765RZ Zevenbergschenhoek.

Nieuwe Leden
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In “Het Oude Stadhuis” van Culemborg
werd op 12 april de Algemene Leden-
vergadering gehouden.
De stad ademt enkel geschiedenis uit. Je
kunt er schitterende wandelingen maken
door de zeer oude binnenstad. De stad
kreeg op “Sente Nycolausdach” in 1318
stadsrechten van de heer van Besinchem,
waarmee ze tolvrijheid kreeg op de jaar-
markt en het asielrecht. Culemborg werd
een vrijstad met een eigen beruchte recht-
bank. Als men in Amsterdam zei; “Hij gaat
naar Culemborg” betekende het dat de per-
soon failliet was.
Alle rijkdom moest natuurlijk verdedigd wor-
den en in de 14de eeuw kwam er een stads-
muur. Nu nog luidt men elke avond om
21.55 uur de “papklok” ten teken dat iedere
landbewerker naar binnen moest want de
poorten gingen sluiten. Dat moest snel
gebeuren want om 22.00 uur ging alles

dicht. Gauw naar huis, een bord warme pap
eten en naar bed.
Net binnen die stadsmuren woont Hilde
Rutgers terwijl haar schapen aan de buiten-
kant tussen muur en gracht in een fan-
tastisch mooie boomgaard grazen.

De Algemene Ledenvergadering in het prachtige
Culemborg.
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Eerst vergaderen, eten en dan naar de
schapen
De vergadering vond plaats in een prachtige
zaal van het Oude Raadhuis en verliep vlot-
jes. Daarna hadden we op de binnenplaats
een heerlijke lunch en kon iedereen zijn
nieuwtjes uitwisselen. Vervolgens liepen we
door de knusse straatjes naar de tuin van
Hilde waar ze uitleg gaf aan iedereen die
wat meer over haar schapen wilde weten.
De unieke tuin, grenzend aan de stads-
gracht, heeft Hilde zeer mooi in het vorige
nummer beschreven met veel gevoel en
persoonlijke ervaringen.
In de lammertijd heeft ze de bruine
Ouessanten bij huis lopen en daar zagen we
alle ooien samen met hun jonge kroost.

Familie Kraassenberg
Henk en Wilma Kraassenberg uit Vethuizen
zijn net lid en voor het eerst bij een verga-
dering. Ze vinden de sfeer heel gezellig. Het
voelt aan als een ons-kent-ons idée, het is
heel laagdrempelig en je voelt je er meteen
thuis. De mensen hebben allemaal tips voor
je en omdat je nauwelijks iets van de scha-
pen weet, is dat fantastisch. Ook in Angeren
zijn ze geweest op die oude boerderij  (waar
het klein maar fijn was) en je kent dan al
snel enkele leden die je bij alle gebeurtenis-
sen weer tegenkomt en die allervriendelijkst
voor je zijn.
De schapen, een ram en twee ooitjes in drie
kleuren, worden verzorgd door Henk maar
aangezien hij in de winter met donker van
huis gaat en met donker weer thuis komt,
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voert Wilma elke dag de dieren. Dat vindt ze
heel leuk en zo wordt ze het wintermaatje
van de Ouessanten. Ze vindt het ook schit-
terend om de schapen te zien lopen in de
wei met op de achtergrond Montferland en
de schapen voelen zich er helemaal op hun
gemak.
Henk en Wilma zitten nu met spanning op
de lammeren te wachten. Dat lijkt hen een
prachtige tijd om ze te zien spelen.
Ze genieten met volle teugen van de
schaapjes maar ook van de vereniging en
de geweldig behulpzame leden. Ze weten
nu al dat de Ouessanten nooit meer weg
zullen gaan.
Ze moeten nog wel even uitzoeken welke
kleur ze het mooist vinden. Ook moet er een
minder opdringerige ram komen. Hij wringt
zich altijd tussen hen en de ooien in en je
moet hem voor en achter in de gaten hou-
den. Kinderen komen dus niet in de wei. Bij
Hilde zijn de rammen heel rustig dus wie
weet.

Familie Verschoor
Anne-Marijke en Dick Verschoor uit Kamerik

komen ook voor de eerste keer naar een
vergadering. Ze vinden alles geweldig; ze
horen er meteen bij en leren heel veel.
Tussen alle ervaren fokkers voelen ze zich
meteen op hun gemak. Hun “onnozele” vra-
gen worden serieus beantwoord. 
Van jongs af aan is Anne-Marijke al stapel
op dieren, maar er was thuis geen ruimte
voor. Later in het dorp ook niet en pas vorig
jaar hebben ze een huis gekocht met een
flink stuk grond. Eindelijk werd haar droom
werkelijkheid. De grond was te zwaar voor
de grote schapen maar gelukkig las ze iets
over een Ouessant en nu lopen er twee
ooitjes in hun wei. Dick mocht een ooitje
een naam geven en omdat ze gekocht wer-
den van een fokker uit Cabauw en het ene
ooitje prachtig zwart was, kreeg ze de naam
Jolanthe van Cabauw.
Dick komt zelf van een boerderij en het hou-
den van dieren is voor hem dan ook een
heel normale hobby. Hij heeft daar altijd gei-
tjes gehad en met die geitjes ging hij naar
de keuring. Dat vond hij altijd een hele hap-
pening. Als ze dan aan zijn geitjes toe waren



had hij het bijna niet meer van de spanning.
De ene eigenschap was goed en de andere
fout. Dat sfeertje komt bij hem weer hele-
maal boven.
Anne-Marijke heeft nu eindelijk haar eigen
dieren en dat maakt haar gelukkig. Vroeger
wilde ze iets met dieren en omdat ze er zelf
geen had is ze diergeneeskunde gaan stu-
deren waardoor ze er toch mee in contact
kwam. Het nadeel was dat ze steeds met
grote dieren werkte en nu pas kan ze genie-
ten van de kleine, lieve Ouessanten. Ze wil
er ook echt mee fokken en zal zeker in
Didam verschijnen om te kijken hoe alles in
zijn werk gaat.
Ze willen alles over de Ouessant leren, maar
hebben daar wel praktijklessen voor nodig.
Want horen hoe het moet is niet genoeg, in
de werkelijkheid komt er meer bij kijken. 

Naar Jan Kaper
Na het bezoek bij Hilde ging het hele gezel-
schap in de auto naar Beusichem om daar
de schapen van Jan Kaper te bekijken.
Jan is sinds vier jaar lid en wil het fokken
van zijn Ouessanten goed aanpakken. Zijn
witte en zwarte schaapjes moeten uiteraard
voldoen aan de rasstandaard maar hij wil
speciaal letten op een klein maar robuust

schaap. Hij heeft in zijn kudde korte Franse
en langere Nederlandse Ouessanten en hij
wil kijken of de combinatie goed uitpakt.
Daar gaan wel een aantal jaren overheen.
In Culemborg werkt hij op de kinderboerde-
rij met Ouessanten en daar moesten steeds
dieren weg die teveel waren, terwijl ze er
wel goed uitzagen. Hij heeft ze mee naar
huis genomen en fokt er nu mee verder. Dit
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jaar komt hij met zijn dieren naar de keuring
in Angeren want hij is zwoegervrij omdat er
altijd andere dieren in de buurt zijn die vol-
gens de wet zwoegervrij moeten zijn. In
Angeren laat hij aan iedereen zien wat hij te
bieden heeft en dan kunnen ze de
Ouessanten becommentariёren. Vandaag
was ook een goede gelegenheid om ze
alvast aan een select gezelschap te laten
zien en de eerste tips zijn al binnen. Je ziet
van je eigen dieren niet gemakkelijk verbe-
terpunten dus kan elke opmerking een eye-
opener zijn. “Je denkt
van jezelf dat je de beste
dieren hebt, maar als je
op een keuring komt is
dat niet altijd zo.” Zo
vond men de horenstand
niet erg mooi. Jan ont-
houdt wie het zegt en
misschien kan deze fok-
ker voor materiaal zorgen
om de kudde te verbete-
ren, want de horens moe-
ten een sieraad zijn voor
de ram.  
Jan weet dat hij met zijn

zwoegervrije Ouessanten in een kleine
groep fokkers zit. Hierdoor moet hij goed in
de gaten houden welke ram hij inzet, want
je zit gauw in de familiebanden. Gelukkig
heeft hij zelf vier bloedlijnen lopen dus kan
hij nog even vooruit. Hij laat ook niet alle
ooien door dezelfde ram dekken om
zodoende meer mogelijkheden voor de toe-
komst te hebben.
Hij is tevreden over de dag want hij heeft
weer een aantal fokkers beter leren kennen.

Paul Meijer



De pen is dit maal aangekomen bij Bertus
Pape van Haderkshoeve in Markelo.

Altijd dieren
Van oorsprong kom ik uit het Twentse
Vriezenveen. In het dagelijkse leven ben ik
werkzaam als meubelstoffeerder bij een
matrassen- en boxspringfabrikant. In en om
mijn ouderlijk huis waren altijd dieren aan-
wezig. In huis een hond en op het erf had
mijn vader twee kalveren die hij opfokte tot
pinken. Met een goed jaar gingen ze weg en
kwamen er twee nieuwe nuchtere kalveren.
Zelf had ik in die tijd kippen, waarmee ik
showde op pluimveetentoonstellingen.
Eerst met Hollandse hoenders in de
Goudpel kleur - dat waren net fazanten, vre-
selijk wild. Later werden het Twentse krielen
in de Zilverpatrijs kleur en daarmee heb ik
redelijke successen geboekt. Momenteel
heb ik Zwart Witgeparelde Chabo`s, waar-
mee ik van plan ben om een staartloze
(Bolstaart)variant te fokken. De eerste gene-
ratie is nu geboren en de eerste bolstaartjes
zitten ertussen, alleen is de eerste generatie
blauw. De Zwart witgeparelde kleur komt
met enkele generaties wel.

En toen de Ouessanten
Rond 1990 kwamen de Ouessanten voor
het eerst in beeld. Koen Dieker en Theo
Leferink op Reinink stonden met
Ouessanten op Diergaard in Borne. Dat was
een dieren manifestatie  met een kleindiers-
how en allerlei presentaties en shows op
dierengebied van muizen tot aan paarden
en koeien toe. In dezelfde tijd stond Aalt ten
Hoeve met Ouessanten op Ornithophilia,
een grote pluimveeshow in Utrecht. Ook
verscheen er in die tijd een artikel over
Ouessanten in Avicultura, een tijdschrift
over pluimvee en allerlei andere hobbydie-
ren. Mijn interesse was gewekt. Toen had ik
al besloten dat als we ooit de ruimte zouden
krijgen dan moesten er Ouessanten komen.
Maar mijn vrouw en ik woonden destijds
nog in een rijtjeshuis, waar het nauwelijks
mogelijk was om dieren te houden. De kip-
pen hield ik bij mijn ouders thuis en bij ons
rijtjeshuis  hield ik een paar koppels
Zebravinken, want een leven zonder
beesten om me heen was voor mij ondenk-
baar.
In 1993 kregen we de mogelijkheid om in
Markelo bij mijn schoonouders op de voor-
malige boerderij te gaan wonen. Na een
verbouwing van twee jaar zijn we daar in de
zomer van 1995 naar toe verhuisd. En toen
hadden we eindelijk de ruimte om
Ouessanten te gaan houden. 

De pen geef ik door aan….
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Nu nog een kudde
Om aan een paar Ouessanten te komen
was nog wel een probleem want internet
was er nog niet en dus ook geen Markt-
plaats of een verenigingssite. En in adver-
tenties in bladen werden ze niet aangebo-
den. Via een kleindierhandelaar kwamen op
29 april 1996 hier dan toch de eerste twee
Ouessanten op het erf: een bruine ram en
een zwarte ooi. Ik hoorde mijn vrouw nog
zeggen `Daar ga je niet mee naar de keuring
toch?` En ik: `Wat moet je nou met een
schaap op een keuring. Gaat echt niet
gebeuren`. 
De twee Ouessanten waren ook zonder
papieren, dus kon ik er verder ook niks mee.
Na een poosje bleek dat een paar schaap-
jes toch wel erg gemakkelijk waren om de
boel mooi kort te houden. De weide werd
uitgebreid zodat ik niet meer langs de schu-
ren hoefde te maaien. En er moest wel een
ooitje bij want er was te veel gras.
Inmiddels was er het blad `Landleven` op de
markt gekomen en daarin stond een adver-
tentie van Gradus Derksen van `De Broekse

Hoeve`. Bij hem kocht ik er een ooitje bij.
Later werd de weide nogmaals groter en
hadden we 4 ooien en 1 ram. Jaarlijks
kwam er een ram van Gradus en gingen de
schapen die hier teveel waren terug naar
Gradus. Zodoende kwam de vraag bij mij
opzetten dat als ik een ramlam wegdeed ik
dezelfde ram een volgend jaar als dekram
weer in zou kunnen zetten. Ik zou de ram na
een jaar of langer niet terug herkennen als
een ramlam dat hier geboren was. Met die
gedachte werden de schapen geleidelijk
ingeruild voor stamboek Ouessanten. Voor
alles wat wegging kwamen er een dier met
ID-kaart  voor terug. In 1999 werd ik lid van
de FOS, wat toen nog viel onder de
Federatie van Buitenlandse Stamboek-
schapen. De stalnaam werd `Haderks
Hoeve`, vernoemd naar de naam van onze
huisnaam “Haderk”.

En dan toch maar naar de keuring
Toen ik eenmaal lid was van de FOS zag ik
dat er ook keuringen waren voor Ouessan-
ten en na een paar keer een keuring te heb-
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ben bezocht zonder dieren in Elst en later in
Didam moest het er toch van komen dat ik
met eigen dieren naar een keuring ging. Het
bloed kruipt nou eenmaal waar het niet
gaan kan. De resultaten vielen de eerste
keer zeker niet tegen, toen nog alleen in de
zwarte kleur. 
De bruine kleur kwam er bij in de tijd van de
Scrapie. Ik was op zoek naar een zwarte
ARR/ARR ram, die toen nog vrij zeldzaam
waren en er was dan ook geen enkele voor-
handen. Toen heb ik maar voor een bruine
gekozen, met een behoorlijk aantal bruine
lammeren tot gevolg.
Ook had ik drie witte ooien gekocht aange-
zien de weide weer eens was vergroot. De
witten heb ik later weer weggedaan ten
gunste van de bruinen. Destijds hielden we
15 ooien en 7 à 8 rammen. De rammen hiel-
den de boel mooi kort bij een vijverpartij die
aan was gelegd tegenover ons huis.

De huidige fokkerij
Momenteel hebben we 11 ooien en 3 ram-
men in zwart en hoofdzakelijk in bruin. Alles
is eigen fok op 1 zwarte ram na. Ik probeer
zoveel mogelijk met eigen rammen te fok-
ken. Zo nu en dan ruil ik een ram met Jan
Brandts om vreemd bloed in te brengen
maar toch nog enige verwantschap te heb-
ben. Vorig jaar heb ik een ram van Aalt ten
Hoeve in gezet die ook verwant was aan
mijn eigen schapen. Ik fok met 2 rammen en
2 koppels ooien om variatie van afstamming
te houden.  De dochters van 1 ram blijven
bij elkaar lopen na selectie om later gedekt
te worden door een zoon van de andere
ram. Zo kun je een aantal jaren met alleen
eigen dieren fokken zonder vreemd bloed in
te halen en zonder te nauwe inteelt te heb-
ben. Ik zet in principe geen rammen in die
niet in de verte verwant zijn aan mijn eigen
dieren of aan dieren die ik eerder in de fok-
kerij gebruikt heb. Alleen als er een bijzon-
dere ram beschikbaar is zoals nu, een klein-
zoon van legendarische ram Eflammig van
de Watermolen. Zo`n ram zet ik dan in om
vervolgens weer op de vertrouwde manier

verder te gaan. Zodoende bouw je een
soort van lijnenteelt op en dat werpt op den
duur bij goede selectie zijn vruchten af.  En
zo hoop ik ooit mijn doel te bereiken om een
mooie uniforme bruine kudde te hebben,
iets wat makkelijker lijkt dan het in de prak-
tijk is.
Inmiddels houden we 18 jaar Ouessanten
en het blijft me jaarrond boeien; er is altijd
wel wat om over na te denken of om te
doen. Welke rammen zet ik in? Hoe ontwik-
kelen de lammeren zich? Welke schapen
kunnen weg en welke mogen blijven?

En nu zelf keurmeester
Een aantal jaren geleden ben ik gevraagd
om keurmeester te worden.  Het leuke aan
het keurmeesterschap vind ik dat je op
plaatsen komt waar je normaal gesproken
nooit zo maar naar toe zou gaan. En natuur-
lijk het bekijken en beoordelen van de
Ouessanten. Zo kun je constructief wat bij-
dragen aan de vereniging.
De FOS vind ik overigens een plezierige
vereniging met een prettige, ongedwongen
omgangsvorm onder elkaar. Allemaal men-
sen met dezelfde passie. Het zou wel mooi
zijn als er op de keurdagen wat nieuwe
mensen met een paar dieren kwamen.

Na Brabant, Gelderland en nu Overijssel
gaat de pen nu naar Zeeland, naar Maja de
Wolf uit Oost-Souburg.

Bertus Pape
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Luc woont in het dorpje Korspel onder de rook
van Beringen (Belgisch Limburg). Luc is pen-
ningmeester/secretaris van de BOV.
Het aantal leden schommelt rond de veertig.
Verreweg de meeste leden komen uit Vlaams-
Belgiё en slechts enkele uit Walloniё. 

Info naar de leden
Het BOV-blad is ondertussen opgevolgd door
een digitale nieuwsbrief, die ze trachten
maandelijks te versturen en waarin de
bestuursleden bij toerbeurt voor een artikel
zorgen. Johan Lateur verzamelt de artikelen
en maakt er een pdf-bestand van. Luc zorgt
voor de verspreiding want alle contacten met
de fokkers lopen via Luc. De nieuwsbrief is
helemaal in het Nederlands geschreven
gezien het geringe aantal leden in Walloniё. In
de nieuwsbrief staan o.a. de goedgekeurde
rammen. Moeten de fokkers iets direct weten,
bv. een uitbraak van een ziekte, dan wordt er
een nieuwsflash rondgemaild. Elk lid heeft een
mailadres.

Het bestuur
Sinds de oprichting is er veel veranderd in de
BOV. Zo was de jaarlijkse keuring in
Puyenbroek een prijskamp waar elke fokker
de hoogste prijs wou pakken. Het kwam erop
neer dat steeds dezelfden alle prijzen meena-
men. Er werd niet gespoken over de manier
van fokken, want men wilde zijn geheimen niet
kwijt. Daar is op zich niets mis mee maar Luc

evenals andere bestuurleden en gewone leden
vonden dat niet stroken met de opzet van de
BOV. De opzet diende te zijn  dat de vereniging
een groep is van mensen die dezelfde ideeёn
hebben  over het Ouessantschaap en voor de
uitbouw van het dier op zich.Enkele leden
waaronder enkele bestuursleden haakten af
doch niet voor altijd leert ons inmiddels de
geschiedenis.
Het bestuur bestaat nu uit voorzitter Johan
Lateur, Luc zelf en drie bestuursleden: Dirk
Hendrickx, Koen Thijs en Laurent Wynant.
Laurent die enige jaren had afgehaakt wegens
het werk aan zijn nieuwe woning kon de
Ouessanten niet missen en startte opnieuw
met de fok ervan.  Gezien zijn kennis en
bekendheid in de wereld van de Ouessant, niet
alleen in België doch ook in het buitenland,
werd hij teruggevraagd in het bestuur. Zijn
actieve deelname is een verrijking voor de ver-
eniging en zijn inbreng is groot. 
Koen is een wetenschapper op de universiteit
van Leuven en weet veel van erfelijkheid. Dit
maakt het bestuur veelzijdiger. Johan en Dirk
zijn reeds jarenlang fokkers en hebben via
bezoeken aan o.a. keuringen in het buitenland
evenals veel thuisbezoeken bij gerenomeerde
fokkers een enorme baggage opgedaan wat
betreft kennis van het Ouessantschaap. Verder
hebben ze in het verleden veel buitenlandse
topdieren geïmporteerd wat nu al onze leden
ten goede komt.

Op bezoek in België bij Luc Louwet.
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De rasstandaard
Met zijn vijven zijn ze flink aan de slag gegaan.
Zo hebben ze de rasstandaard en het stam-
boek herschreven zoals zij het voor Belgiё
zien. Frankrijk is het moederland van de
Ouessant maar daar hebben ze nog geen
stamboek.(inmiddels is er ook in Frankrijk
voor elk dier, waarvan de afstamming over vijf
generaties bekend is, een afstammingspapier
beschikbaar.)  Dat stamboek is er wel in
Nederland, Belgiё en Duitsland. 
Ook is de rasstandaard zo opgeschreven als
de top in Frankrijk origineel vond dat het zijn
moest wat niet meer strookt met hoe het er
heden ten dage aan toe gaat. Zo mag in
Frankrijk een zwarte Ouessant geen wit haar-
tje meer op zijn kop hebben en wordt uitge-
sloten van de keuring. In Frankrijk houdt men
tot op heden  niets bij, maar toch willen ze hun
mening over de Ouessant aan alle andere lan-
den als bindend opleggen. De rasstandaard is
dan in het geding wat eigenlijk niet kan.  
In Belgiё heeft men enige jaren geleden een
herziene rasstandaard uitgeschreven en de
manier van fokken vastgelegd. De rammen
moeten drie jaar oud en gekeurd zijn willen
hun nakomelingen ingeschreven kunnen wor-
den in het BOV stamboek. Dit schept echter
een probleem. Het stamboek in Belgiё werd
vroeger bijgehouden door de Vereniging van
Herkauwers. Het ministerie van landbouw
bracht de Ouessanten daarna onder bij de
SLE, de Stichting Levend Erfgoed, wat bete-
kende dat de BOV rekening moest houden
met de statuten van de SLE. Volgens de SLE
mag een eenjarige ram, mits gekeurd, defini-
tief ingezet worden voor de fok, waardoor de
BOV ook verplicht is hetzelfde te doen. De

BOV heeft de regel wel wat aangepast: de
rammen worden gekeurd op één en twee-jari-
ge leeftijd doch worden pas definitief goedge-
keurd op driejarige leeftijd. De lammeren van
de rammen van 1 en 2 jaar moeten volgens de
Europese wetgeving opgenomen worden in
het stamboek. Dit zou in de toekomst echter
wel eens kunnen veranderen waardoor enkel
lammeren van goedgekeurde rammen kunnen
worden opgenomen in het stamboek. 
Wordt de ram een grote fout verweten dan
krijgt hij een onvoldoende of 0 als status.
Anders kan dit de status Goud, Zilver of Brons
zijn. Voorlopig dienen dus de lammeren van
een ram met status O nog opgenomen te wor-
den in het SLE stamboek, doch hoe lang nog
is de vraag . De regel is in 2013 ingegaan.
De SLE doet veel goed werk en beheert alle
rassen behorend tot het  Belgisch erfgoed. De
BOV (Ouessant), als zeldzaam ras van Franse
oorsprong, werd toegevoegd door het mi-
nisterie van Landbouw.  Het BOV dient zich
dan ook te houden aan de statuten van het
SLE dat fungeert als moederstamboek, zodat
aan alle voorschriften wordt voldaan.  
De enige kosten die de fokkers maken is voor
het inschrijven van hun aangekochte Oues-
santen in het stamboek (transferkosten 2,50
euro per dier). De BOV-fokkers betalen € 5 lid-
geld en worden vriendelijk doch niet bindend
verzocht zich ook lid te maken  bij de SLE
voor € 20 per jaar. Daar krijgen ze een kwar-
taaltijdschrift voor in vier kleurendruk waar alle
dieren van de Stichting Levend Erfgoed in
staan.

De fokkerij
Er zijn in Belgiё genoeg goedgekeurde ram-
men. Johan Lateur heeft enkele tientallen
bloedlijnen. Elke fokker kan daar terecht en
krijgt meteen een advies welke bloedlijn bij
zijn kudde past en je kunt de ram leasen. Je
hebt dan altijd contact van fokker tot fokker
en de sociale controle is dan veel groter. Luc
zorgt zelf voor zijn ram. Hij heeft nu een vier-
jarige ram en nog vier jongere rammen die
later, als ze drie zijn en een goede status krij-
gen bij de beoordeling, ingezet kunnen wor-
den.
Luc houdt van lijnenteelt. De vader is het type



dat hij wenst. Hij laat vader met dochter krui-
sen en daarna met de kleindochter en zo ver-
der ….. Het ideaalbeeld van de perfecte vader
komt dan steeds dichterbij. Je bouwt zodoen-
de ook aan een uniforme kudde. 
Luc heeft alleen zwarte Ouessanten - hij vindt
het de enige, echte kleur. Op het eiland
Ouessant woonden in die tijd bijna alleen vis-
sers. Hun vrouwen breiden voor hen dikke
truien en hiervoor werd een specifiek schaap
gefokt die zeer dichte en liefst zwarte wol
leverde. Een visser in een witte trui was
immers onmogelijk. De witte schapen stierven
uit en zo ontstond het zwarte ras dat wij
Ouessant noemen. Heel diep zit er nog wat
wit in, maar het witte Ouessantschaap dat we
nu kennen is ontstaan uit een inkruising van
andere witte schapen.
Luc heeft heel veel met vogelsoorten, konij-
nen, geiten,  enz. gefokt. Het doel was altijd
het originele dier terug te krijgen en zo zuiver
mogelijk te fokken. Dat wil hij ook met de
Ouessant.
Het BOV erkent vier kleuren Ouessant: zwart,
wit, bruin en schimmel. Iedere fokker mag vrij
zijn kleur(en) kiezen. Er is tot op heden in nog
geen enkel Europees land een moederstan-
daard die exact zegt hoe elk dier tot in detail
er uit moet zien dus is elke kleur in principe
geoorloofd.
Luc houdt van het korte, geblokte en robuuste
schaap. Maar ook hierin is elke fokker vrij om
zijn type te kiezen. Om het eenvoudig te hou-
den: het lange (Nederlandse) en het korte
(Franse type en alles er tussen in. Van structu-
rele geboorteproblemen heeft men in Belgiё
geen last.
In Belgiё is men hobbyfokker tot en met
negen ooien. Met 10 ooien wordt men
beschouwd als beroeps. Het aantal rammen is
niet van belang, ook al heb je er honderd
lopen, je blijft hobbyfokker. Dit is bij een kleine
vereniging wel aantrekkelijk want dan kun je je
bloedlijnen behouden. Met 10 ooien betaal je
een DGZ-bijdrage die kan oplopen tot 200
euro en meer per jaar  terwijl je als hobbyfok-
ker ongeveer €12,50 kwijt bent. Ook komt de
mestbank met zijn regels indien je beschouwt
wordt als beroeps en dat is niet gering, zeker
niet qua administratie. De SLE wil nu in Belgiё

een aantal van 30 ooien afspreken om nog te
worden beschouwd als hobbyfokker. 
Luc is blij met het jubileumboek van Henk
Slaghuis. Hij kan daarin zien hoe een
Ouessant eruit hoort te zien en gefokt dient te
worden en nog veel meer. Hij hoopt daar stuk-
jes uit over te kunnen nemen en deze vervol-
gens om te zetten naar de Belgische geplo-
genheden (datgene wat men pleegt te doen in
Belgiё) en wetgeving, doch dient hierover nog
contact op te nemen. 

Toekomstmuziek?
Voor de toekomst van de Ouessanten zou het
wenselijk zijn dat er tussen de diverse
bestaande stamboeken voor het Ouessant-
schaap in de diverse landen van Europa, te
beginnen met  Belgiё en Nederland, definitie-
ve afspraken over de rasstandaard enz.
gemaakt gaan worden. Daarna zou bijvoor-
beeld Duitsland aan kunnen schuiven om dan
tenslotte Frankrijk te benaderen zodat er een
gemeenschappelijk Europeees standpunt
komt.
Tot slot hebben we een bezoekje gebracht aan
zijn dieren die verderop liepen en hebben zijn
hobbyhuisje en andere omliggende bijhorende
dierenverblijven bewonderd.
Luc, bedankt voor deze leerzame en gezellige
middag. 

Paul Meijer
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Dreigende wolken en een slechte weers-
voorspelling konden niet voorkomen dat er
acht keurmeesters aanwezig waren.
Bovendien gaven er twee aspirantleden
acte de présence.
Om 10 uur zat iedereen aan de koffie toen
de broer van Jan Brandts met een bakblik
vol overheerlijke saucijzenbroodjes ver-
scheen: Jan komt uit een bakkersfamilie en
we zaten tenslotte op de Bakkershoeve. De
dag kon niet meer stuk - nog een half uurtje
bijpraten en dan aan de slag.

Eerst wegen en meten
Eigenlijk was het wel verwonderlijk dat de
keurmeestersdag dit jaar bij Jan Brandts
gehouden werd omdat Jan een absolute
topfokker is met op de keuring in Didam elk
jaar alleen maar topdieren. Uiteraard maak-

te het de keurmeesters extra scherp en zo
werd elk schaap tot in de kleinste details
bekeken.
Natuurlijk werd er buiten eerst naar de
kudde gekeken om een algemene indruk te
krijgen. Allen waren zeer positief over de
kwaliteit van de schapen. 
Dan begint het meten en wegen. Met de
weegschaal gaat alles goed, maar zo gauw
de Ouessantjes op de meetplank staan vin-
den ze het niet leuk meer en sputteren
tegen. Ook glijden ze vaak wat weg. Men
probeert het ook uit op het gras wat voor de
dieren veel natuurlijker aanvoelt.
Een keurmeester vertelt hoe ze in Duitsland
meten: één persoon houdt het schaap voor
en achter vast terwijl de kop wat wordt
opgedrukt zodat het dier er mooi bijstaat.
Het nadeel is dat de hoogtemaat te hoog
wordt gemeten.  Als je het goed doet vormt
de onderkant van de kin één lijn met de rug.
De keurmeester die in Didam meet zet het
dier vaak in één beweging goed neer en
meet dan de schofthoogte.

En dan kijken en keuren
Eén van de keurmeesters bespreekt het
eerste schaap, een fantastisch mooi dier
met een prachtig kopje. Het zit mooi in de
vacht, het staartje loopt mooi spits toe en is
kort. Staande op de plank lijken de achter-

De keurmeestersoefendag op 22 maart 2014



benen iets minder fraai. Er zit veel lengte in
het dier en dat vindt de keurmeester prima.
Hij schat het dier drie jaar oud en dat blijkt
te kloppen. Het heeft een kompleet gebit
maar het steekt iets voorbij. Voor het gebit
krijgt de ooi 103 punten (op de schaal tot
110). Eindscore: een A.
Enkele keurmeesters vinden de score op
onderdelen te laag: als je een A geeft moet
het dier vrijwel voor alle onderdelen een 109
of 110 krijgen.

Keurmeester twee vindt zijn Ouessant een
dier naar zijn hart. Zij is de mooiste van alle
bruine schapen - een mooi type. Over de

benen kan wel
een kleine
opmerking ge-
maakt worden,
aangezien ze
iets scheef naar
buiten staan (op
z’n “Frans”). De
klauwtjes wijzen
iets naar buiten.
Zij heeft met drie
jaar slechts vier
tanden, dus

geen S maar wel een dikke A; volgend jaar
heeft ze wellicht haar gebit volledig en dan
krijgt ze een S.

De volgende ooi is
ook een beste.
Alleen de kop is
minder fraai omdat
er een licht bruine
vlek op het neus-
been zit en ook van
deze ooi is het
gebit niet com-
pleet. De romp is
mooi lang, het
beenwerk achter
kan wat sterker.
Ook hier staan de
voorklauwtjes iets
naar buiten. Staart
en vacht zijn prima. 
In het algemeen
zijn de staarten van de dieren van Jan per-
fect. Mooi kort en eindigend in een fraaie
punt.
Als de haren op het neusbeen lichter wor-
den is dat een teken van veroudering.
Eén van de ooien heeft slechts vier tanden
en is al vier jaar. Dat is wel laat maar er kan
nog verandering in komen. Er wordt flink
over gediscussieerd of ze nu een A of een
AB moet krijgen. Met vier jaar zou je immers
een volledig gebit moeten hebben en een S
kan ze natuurlijk niet krijgen.
Een andere ooi mist een tand aan de voor-
kant. Als hij afgebroken is kun je het stom-
pje zien zitten en is er niets aan de hand. Is
hij er echter uitgevallen dan kan het dier
geen S krijgen (zie voor het uiteindelijke
standpunt t.a.v. de tanden onder “Van de
bestuurstafel”).

De volgende Ouessant is al zeven jaar oud
en voor de leeftijd is het een mooi donker-
bruin schaap. De kop is goed maar de
achterbenen zijn iets minder. Ze staat er niet
mooi op en is een beetje hakkig. Een AB.
Omdat het gebit zwak is (dat mag voor een
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7-jarige) zal het dier nooit een A kunnen krij-
gen.
Dan volgt een driejarige ooi met een mooie
kop. De tanden zijn niet compleet, maar ze
is ook nog niet volwassen. Het is een com-
pact ooitje dat ietsje kort aandoet. Ze is wat
laag gezet, wat komt door de korte been-
tjes. Verder is ze wel evenwichtig gebouwd.
Een kleine bemerking op zowel de voor- als
de achterbenen (een beetje “Frans” voor).
Staart en vacht zijn perfect. Een AB.
Eigenlijk is deze ooi een verkleinde uitgave
van een Ouessant zoals wij haar willen zien.

Als je voor het eerst een Ouessant ziet, kijk
je naar de zijkant van de romp. Het skelet is
dat deel van het dier waar alles aanhangt.
Heeft het schaap bv. een slappe rug dan
gaan de benen  naar achteren. Staat een
dier gespannen  met de romp naar binnen,
dan staan de benen ook naar binnen. Als de

romp harmonieus staat, kijk je vervolgens
naar het beenwerk en daarna pas naar de
details.

Dan komen enkele rammen aan de
beurt.
De eerste is een oudere ram, te zien aan de
bouw van de horens en aan de vacht die
iets grijs wordt. Het is een mooie ram: hij
heeft een redelijke lengte en mooie kop met
horens. Zijn beenwerk is fantastisch en hij
staat mooi recht op de klauwtjes. Met 7 jaar
heeft deze ram een goed gebit. Hij valt ach-
ter de schouders een beetje weg en krijgt
een AB. Als je de vacht open doet, ziet het
er grijs uit van binnen en vervolgens gaat de
discussie over de kleur: grijs of bruin.
Ook de volgende ram is voor zijn leeftijd een
mooie, gave ram. Hij is van een andere
bouw dan de vorige, wat fijner en ranker.
Een heel goed type met een mooie kop. De
horens staan niet helemaal symmetrisch. Hij
heeft iets een hoge schoft, wat je met de
hand kunt voelen.
Het is een mooie gelijnde ram en goed
bewaard ondanks zijn leeftjd. Hij krijgt een
A; de kleine afwijking aan de horens wordt
hem niet al te zwaar aangerekend.

Tot slot een tip van Jan: als je een ram
koopt, kijk dan eerst naar de moeder.  
En dan nog dit. Heb je een groep rammen
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bij elkaar dan is er één de baas. De anderen
kunnen daarop reageren door een ander
gedrag te vertonen en kunnen zelfs uiterlijk
veranderen.

Aspirant keurmeesters Sander Meijer
en Jenny Venhorst.
Zij willen zich in gaan zetten voor de vereni-
ging en zijn door Aalt uitgenodigd om even-
tueel opgeleid te worden tot keurmeester.
Jenny vond de dag razend interessant en
heeft veel geleerd. Ze wist natuurlijk al veel
over de Ouessanten maar nu kon ze achter
de schermen kijken, hoorde ze de discus-
sies en zag dat er altijd overeenstemming
bereikt werd. Ze weet nu veel preciezer
waar je op moet letten en wat de eisen zijn.
Sander heeft eveneens genoten en veel
geleerd. Hij weet dat het, als je een ram gaat
kopen, heel belangrijk is dat je de ouders
hebt gezien zodat je weet waaruit de ram
ontstaan is en hoe de nakomelingen er
waarschijnlijk uit zullen gaan zien. Bij Jan
Brandts waren er alleen mooie dieren te zien
en toch werd er bij elk dier wel een foutje
gevonden. Sander gaat vanaf nu ook op de
kleinste details letten.
Jenny kon de kritische puntjes ook goed
waarnemen. Wel vindt ze dat het veel over
smaak gaat: hoever moeten de horens van
de kop afstaan en hoe moeten ze eruit zien,
welke kant draaien ze op, hoe lang moet nu
exact het staartje zijn en hoe moet het eruit

zien (in een mooi puntje eindigen). Ook hoe
lang de romp moet zijn; lang of kort of juist
er tussen in. Heel belangrijk zijn de verhou-
dingen bij het dier. Heeft het dier korte poot-
jes en is de romp daardoor ook compacter,
dan zijn de verhoudingen goed.
Er is veel over de tanden gepraat. Sander
vindt een goed gebit heel belangrijk voor
een Ouessant. De ouderdom en de gezond-
heid van een schaap worden negatief bein-
vloed door een slecht gebit. Hij vindt ook
dat de gezondheid van een dier voorop
moet staan want je fokt geen dier om er na
enkele jaren weer afscheid van te moeten
nemen, hoe prachtig het er ook uit ziet. Bij
de discussie over de horens: het dier moet
er geen last of pijn van hebben omdat ze
naar binnen groeien. De kwaliteit van leven
moet voorop staan.
De keurmeesters daarentegen moeten op
de eerste plaats op de rasstandaard letten
en tevens kijken of het dier er goed uitziet.
Als Sander keurmeester wordt zal hij probe-
ren om de conditie van het dier op het keu-
ringsrapport te krijgen. Elk dier krijgt dan
een cijfer voor zijn/haar gesteldheid: kijkt
het helder uit de ogen, is het dier kwiek en
ziet het er goed en netjes uit. Bij de keuring
in Didam zagen sommige Ouessanten er
wat schraal uit. Sander vindt het belangrijk
dat er een gezond dier in de ring staat.
Volgens Jenny wordt er wel naar gekeken
en onwillekeurig wordt het in het eindresul-
taat meegewogen, maar een score zou dui-
delijker zijn.
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We praten nog even door over de stress die
een keuring voor de dieren met zich mee-
brengt maar de conclusie is dat je daar niet
veel aan kunt doen omdat je de dieren uit
hun eigen omgeving haalt en ze in een hal
neerzet met zoveel vreemde geluiden en
een totaal andere sfeer dan thuis. In
Angeren is de omgeving iets positiever
omdat je dan buiten bent en er niet zoveel
dieren zijn zodat de keuring rustiger ver-
loopt.
Ze vinden het jammer dat de keuring altijd
zo abrupt is afgelopen. Het is veel leuker
om na afloop samen alles op te ruimen en
daarna een biertje te drinken. Je kunt dan
als fokker ook naar een keurmeester gaan
om vragen te stellen over de uitslag en om
tips te krijgen om iets in je fokprogramma te
veranderen.

Paul Meijer 

“DE BAKKERSHOEVE”
FOKKERIJ VAN BRUINE OUESSANTSCHAPEN MET VEEL ADEL EN EEN MOOIE MAAT.

Jan Brandts • Oldegoorweg 13 • 6942 PD DIDAM • Tel.: 0316 - 225 186
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Van de bestuurstafel
Q-koortsvaccinatie en keuringen:
Tot onze grote schrik kregen we begin juni het
navolgende bericht van het Platform voor
Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders

In de afgelopen jaren heeft de overheid ge-
doogd dat er niet gevaccineerd werd voor
gesloten keuringen. Deze gedoogsituatie is
ontstaan door een interpretatie van de tijde-
lijke wetgeving aangaande Q-koorts, hier-
van was het ministerie op de hoogte.
N.a.v een incident  heeft de dossierhouder
van het ministerie aangekondigd dat men
deze gedoogsituatie wilde beëindigen. 
Over de ontstane situatie hebben we enke-
le keren overleg gevoerd met het ministerie
en de nVWA . We hebben nadrukkelijk het
belang van besloten keuringen onderbouwd
alsmede hebben we aannemelijk gemaakt
dat hier nagenoeg geen risico voor de ver-
spreiding van Q koorts bestaat. 
TENSLOTTE HEEFT HET MINISTERIE
MEDEGEDEELD DAT MEN DE BESLOTEN
KEURINGEN VANAF DIT MOMENT NIET
MEER ZAL GEDOGEN. 
Dit houdt in dat u de dieren die op een keu-
ring of op een ander evenement komen
moet vaccineren tegen Q koorts. Het mini-
sterie beroept zich uitsluitend en alleen op
de wetgeving, men heeft nauwelijks begrip
voor het gegeven dat hier sprake is van een
“nihil “ risico. Gezien de onbevredigende
argumentatie hebben we deze zaak op de
agenda gezet van het komende beleids-
overleg met de directeur Dierziekten en
Voedselveiligheid. We zullen het belang van
besloten keuringen bepleiten zowel voor het
behoud en het functioneren van de stam-
boekverenigingen als voor het behoud van
een gezonde en vitale populatie fokdieren! 
Gezien de politieke gevoeligheid van dit
onderwerp en de lopende Q-koortsclaim
verwachten we niet dat er op korte termijn
verandering komt in het standpunt van het
ministerie.

Wat houdt Q-koorts vaccinatie in?
De dieren moeten zes weken voor een keu-
ring (of andere bijeenkomst) de eerste vacci-
natie krijgen en drie weken later de tweede.
Drie weken na deze laatste vaccinatie zijn ze
dus pas volledig gevaccineerd en mogen ze
worden toegelaten tot een keuring of andere
openbare bijeenkomsten.
Alleen een dierenarts mag de vaccinatie toe-
dienen.
De kosten zullen wat verschillen, afhankelijk
van het voorrijdtarief dat de dierenarts
rekent, maar zal tussen € 80,- en € 25,-
komen voor 5 schapen.

Wat betekent dit voor onze bespreek-
dagen?
Alleen volledig gevaccineerde dieren mogen
aangevoerd worden. 
De dierenarts hoefde eindelijk afgelopen jaar
niet meer langs te komen voor een scrapie-
vrijverklaring, maar moet nu dus twee keer
ingeroepen worden om de dieren, die naar
de keuring gaan, te enten. Meer gedoe en
meer kosten voor de schapenhouder.
Het bestuur gaat zich komende tijd beraden
over het volgende:
- Moeten we de bespreekdagen voor dit
jaar annuleren?

- Zouden er nog leden met hun dieren naar
de bespreekdag komen nu ze geënt moe-
ten worden en er meer kosten aan ver-
bonden zijn? 

- Kunnen we als vereniging (een deel van)
de kosten op ons nemen?

- Of moeten we thuiskeuringen organiseren
– minder gezellig en minder leerzaam,
vooral voor beginnende fokkers. En het is
zeer tijdrovend voor de keurmeesters.

Hiertoe  willen we iedereen, die in princi-
pe (dus los van het gegeven dat er nu
geënt moet worden) van plan is om met
dieren naar de bespreekdagen in Didam
of Angeren te komen, verzoeken vóór



15 juli contact met ons op te nemen
(schapen@kochconsult.nl of 0313-476345). 
We zouden graag willen weten (zonder dat
we U er later op vast pinnen):
- wie er naar de keuring zou zijn gekomen
en met hoeveel schapen

- of men het gedoe van twee maal enten er
voor over heeft

- of men hiervoor extra kosten wil maken
- of men denkt ondanks alles toch te komen
en met hoeveel dieren 

Het is verstandig komende tijd onze website
te raadplegen om de ontwikkelingen op dit
gebied te kunnen volgen. Onder het kopje
“Nieuws” zal de actuele stand van zaken
komen te staan.

Scheren voor de bespreekdag
Nog onwetend van het bovenstaande
ministeriële besluit hadden de keurmeesters
besloten de inzenders voor de bespreekda-
gen te verzoeken hun schapen 6 weken voor
de betreffende bespreekdag te scheren. We
zeggen altijd wel dat de keurmeesters door
een langere vacht heen kijken, maar voor de
toeschouwers is het inzichtelijker wanneer
alle schapen enigszins gelijk getoiletteerd
voorgebracht worden.
Zijn de schapen al veel eerder geschoren,
dan zouden ze 6 weken voor de datum
opnieuw even onder het mes moeten. En
dus ook niet later dan 6 weken voor de uit-
gerekende datum scheren.

De tanden van de Ouessant
Naar aanleiding van eerdere discussies over
de waardering van volwassen ooien en ram-
men met niet volledige gebitten, is na de
keurmeestersdag in Didam het volgende
besloten en vastgelegd tijdens de algemene
ledenvergadering op 12 april 2014 in
Culemborg:
- Voor het verkrijgen van een S dienen drie-
en vierjarige dieren te beschikken over
tenminste 6 aangesloten tanden.

- Eén afgebroken tand kan meetellen, als
aannemelijk lijkt dat de breuk niet is opge-
treden door een kwalitatief mindere tand

maar door b.v. stoten. De keurmeester
beslist.

- Een drie- of vierjarig dier, dat verder com-
pleet is en een goede of hoge beoordeling
verdient, gaat door het ontbreken van een
tand één beoordelingsklasse achteruit. Dit
betekent dat als een dergelijk drie- of vier-
jarig dier slechts 1 tand mist dit dier niet
met een B beoordeeld mag worden, maar
een fraai, verder compleet dier, gaat van
een A naar AB, een AB-dier gaat naar een
B+. De S-kwalifikatie wordt niet verstrekt.

- Een vijf jaar of ouder dier met een niet vol-
ledig gebit kan een S krijgen als de al dan
niet aanwezige tanden en de goede condi-
tie van dit dier daar aanleiding toe geven.
Is een vijf jaar of ouder dier eerder beoor-
deeld en het gebit was destijds ook een
zwak punt dan kan, als de conditie van dit
oudere dier daar aanleiding toe geeft, als-
nog een S worden uitgedeeld. Uiteraard
alleen in die gevallen waarbij het dier
binnen de maten en gewichten blijft en de
gewenste raseigenschappen vertoond.

- Een vijf jaar of ouder dier met een goede
conditie en een niet volledig gebit kan
alleen een S en een A krijgen als ze voor
de eerste keer voor de S aangeboden
wordt. Is een dergelijk dier eerder voor de
S aangeboden dan is een S met AB de
maximale score. 

Organiseren ledenvergadering 2015
Onze jaarlijkse ledenvergadering houden we,
om zoveel mogelijk leden te bereiken, graag
steeds ergens anders in het land. Voor een
geschikte locatie om te vergaderen en te lun-
chen en voor het bezoeken van een fokkerij
zijn we afhankelijk van één of meerdere
leden die dit willen organiseren. 
We vergaderen en lunchen altijd op een
zaterdag in april, tussen 10.30 en 13 uur en
de groepsgrootte is maximaal 30 personen.
Aan het bezoek aan de eigen fokkerij mag /
kan een gerichte vraag aan de keurmeesters
gekoppeld worden.
We roepen leden op die dit zouden willen
organiseren zich te melden bij het bestuur.
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Rijksdienst voor ondernemend
Nederland ook voor hobbydieren
De Dienst Regelingen is sinds 1 januari 2014
opgegaan in de Rijksdienst voor Onder-
nemend Nederland.
De naam doet vermoeden dat hobbymatige
houders van landbouwhuisdieren daar niets te
zoeken hebben. Toch moeten ook zij voor aller-
lei registratiezaken vanaf nu naar rvo.nl Op de
nieuwe website is veel informatie te vinden
over het houden van dieren.
Voor het aan- en afmelden van schapen en gei-
ten is een speciale pagina gemaakt. Ook is het
altijd nog mogelijk telefonisch wijzigingen door
te geven. (red:. Ouessanthouden doen dit via
Bureau Haverslag!) Voor het aanvragen van
een UBN is eveneens een aparte pagina inge-
richt. In de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland is niet alleen Dienst Regelingen
maar ook Agentschap.nl ondergebracht
(Levende Have, voorjaar 2014)

Q-koort besmetting gaat via mest
Mensen lopen vooral gevaar op een Q-koort
besmetting in de buurt van percelen waar gei-
tenmest is uitgereden. Dat blijkt uit onderzoek.
Eerder werd gedacht dat mensen vooral ziek
werden rond stallen van melkgeiten en melk-
schapen, maar het risico daar is veel kleiner
dan bij land waarop mest uit die stallen is uit-
gereden (Het Schaap, mei 2014).

Gebruik ontwormingsmiddelen alleen bij
zware besmetting
De overheid zou het gebruik van ontwormings-
middelen alleen nog moeten toestaan als er na
mestonderzoek een zware besmetting is vast-
gesteld. Dat adviseert het Platform Landbouw,
Innovatie en Samenleving (LIS).
Het advies staat in het rapport “Landbouw-
gerelateerde infectieziekten”. Het LIS maakt
zich zorgen over de toenemende resistentie
tegen ontwormingsmiddelen. Als we niet
bewuster met deze middelen omgaan, zullen
er in Nederland Australische toestanden ont-
staan, waarschuwt het LIS, dat verwijst naar
Denemarken, waar alleen ontwormingsmidde-
len worden toegestaan nadat een mestonder-
zoek is gedaan. In Nederland geldt deze

restrictie niet.
Sinds juli 2008 is er wel een recept van een
dierenarts noodzakelijk voor ontwormings-
middelen. In Nederland wordt echter nog
steeds reclame gemaakt voor deze middelen.
Experts dringen aan op strengere wetgeving.
(Levende Have, zomer 2014).

Irritante insecten bij schapen en geiten
Schapenluizen (bij schaap)
Schapenluisvliegen zijn vleugelloze, bloedzui-
gende insecten. Ze veroorzaken jeuk en
onrust, vooral bij jongere lammeren en hoog-
drachtige ooien. Met het scheren worden de
meeste verwijderd. Door te scheren voor het
aflammeren hebben pasgeboren lammeren er
geen of minder last van. De schapenluisvlieg
kan zoveel bloed drinken dat er bij lammeren
bloedarmoede ontstaat. Ze kunnen ook men-
sen gemeen bijten.
Overige luizen (bij schaap en geit)
Er zijn twee soorten luizen: bijtende en zui-
gende. De bijtende zijn met het blote oog nog
net te zien en leven vooral van huidschilfers.
De bloedzuigende komt in ons land niet voor.
Een geit of schaap met luizen krabt de hele
dag. Dieren met luizen kunnen elkaar besmet-
ten. Met het scheren wordt een groot gedeel-
te van de luizen verwijderd. Behandeling is
ook mogelijk met speciale wasmiddelen,
Ivomec (injectie) of Oramec (oraal). Nadeel
van alle middelen: ze zijn giftig, slecht voor het
milieu en werken bij veelvuldig gebruik
resistentie in de hand.
Schapenteken (bij schaap)
De schapenteek is in Nederland de meest
voorkomende teek die zich niet alleen op
schapen maar op veel meer zoogdieren,
waaronder de mens voedt. De teek is bekend
als overbrenger van de ziekte van Lyme. De
schapenteek komt vooral voor in vochtige
gebieden met ruige begroeiing, meestal op
zandgrond. Duin en heide met vochtige plek-
ken zijn een ideaal gebied voor deze teken.
Alle zoogdieren zijn gevoelig voor Lyme, toch
zijn het vooral paarden en mensen die ziekte-
verschijnselen vertonen.
Groene vleesvlieg (bij schaap)
De groene vleesvlieg legt haar eitjes vaak rond

Laatste schapenberichten
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het gebied van de staartinplant, waar zich in
korte tijd een smerige kluit larven ontwikkelt.
Maar de gevreesde myiasis kan zich ook voor-
doen op andere delen van het lichaam, op de
kop tussen de horens bijvoorbeeld. Scheren
werkt preventief. Voor behandeling van myia-
sis zie brochure op www.levendehave.nl
Psoroptes (bij schaap en geit)
De mijt psoroptes is bij schapen verantwoor-
delijk voor wolschurft. De dieren staan zich
geregeld te schuren, vertonen onrust en
woluitval (er zit veel wol op de omheining) en
hebben korsten op het lichaam. Nieuwe die-
ren, maar ook de schaapsscheerder, kunnen
de mijt overbrengen. Zelfs een veewagen kan
besmet zijn. De mijt overleeft enkele weken op
hekwerken, scheerapparaten en in stro.
Scheren helpt, behandelen met een injecteer-
baar Ivermectine-preparaat ook. Dit is vooral
effectief bij beginnende wolschurft. Maak ver-
der percelen wolvrij, voer de wol af in een vuil-
niszak en weid de schapen om naar een
schoon perceel waar minimaal vier weken
geen schapen hebben gelopen. Desinfecteer
ook de stal.
De paraciet psoroptes leid bij geiten vooral tot
oorschurft, vaak ook in de zomer. Verder is er
nog de chrioptes (op de kop en in de nek), de
sarcoptes (op de poten en in de uierstreek) en
demodex (komt op het hele lichaam voor, ver-
oorzaakt weinig tot geen jeuk).
Knutten (bij schaap en geit)
Knutten kunnen zowel op geiten als schapen
virussen overbrengen, hoewel geiten minder
gauw slachtoffer worden. Dat blijkt uit twee
recente epidemieën die zich in Nederland
hebben voorgedaan. Zo kwam het
Schmallenbergvirus vooral voor bij schapen
en runderen, en ook het blauwtongvirus
maakte overwegend schapen ziek. De blauw-
tongepidemie is bestreden door vaccinatie en
door opbouw van immuniteit. Het Schmallen-
bergvirus is door immuniteit teruggedrongen.
Ten tijde van de blauwtongepidemie kwam
Butox beschikbaar. Dit middel is nog steeds in
de handel. Het bevat deltamethrin en is zeer
giftig voor in het water levende organismen.
(Levende Have, zomer 2014)

Lammeren spenen
Schapenlammeren worden bij voorkeur niet
jonger gespeend dan op een leeftijd van
twaalf weken. Ze zijn dan oud genoeg om zelf-
standig, zonder moederzorg en moedermelk,
een goede start te maken. De melkgift is dan
al fors teruggelopen en de ooi moet weer kun-
nen herstellen. Bovendien worden de eerste
ramlammeren al geslachtsrijp op een leeftijd
van drie maanden (al is dat meestal pas het
geval bij vier tot zes maanden) (Levende Have,
zomer 2014)

Ouessantlellen scheren
Ouessantschaapjes hebben net als geiten
twee lellen langs hun keel hangen. Door hun
weelderige wol zijn die lellen vrijwel onzicht-
baar. Ervaren schapenscheerders zullen
meestal wel weet hebben van de Ouessant-
lellen en er netjes omheen scheren, maar voor
de zekerheid even waarschuwen kan nooit
kwaad.Wie zelf aan de gang gaat kan de wol
rond de lellen met een gewone schaar weg-
knippen. Scheren kan ook: leg één hand over
de lellen en scheer het onbedekte deel weg.
Verplaats je hand en de lellen dan nog een
paar keer een stukje en scheer steeds de
onbedekte wol weg, tot de lellen vrij liggen
(Levende Have, voorjaar 2014).
(Red.: niet alle Ouessanten hebben deze lel-
letjes. En als ze per ongeluk afgeschoren wor-
den bloeden ze even flink, maar het kan ver-
der geen kwaad.)

Slachterijen eisen elektronisch oormerk
Meer dan de helft van de schapenslachterijen
in Nederland gaat vanaf juni geen schapen
meer slachten als die geen elektronisch oor-
merk hebben. De slachterijen zeggen dat ze
anders de veiligheid van het vlees niet kunnen
garanderen.
Met de boycot van gele oormerken reageren
de slachterijen op een onderzoek van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid, vorige
maand. Daarin staat dat het vlees niet veilig
genoeg is en dat niet duidelijk is of slachterij-
en wel volgens de regels werken.
Door de actie van de slachterijen zullen scha-
pen voor de slacht die oude oormerken heb-
ben, eerst moeten worden omgenummerd
met nieuw, groene. Oormerken waarvan er
één elektronisch is. (Het Schaap, april 2014)
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Stress bij drachtige ooi van invloed op
het lam
Ooien kunnen pijn bij hun lammeren verlich-
ten. Het is daarom van belang bij pijnlijke
behandelingen, zoals het inbrengen van oor-
merken, de ooien in de buurt van lammeren te
houden. De invloed van de ooi op het welzijn
van hun lammeren begint al voor de geboorte.
Dat blijkt uit onderzoek van de Noorse dieren-
arts Sophie Hild.
Veel was er al bekend over de betekenis van

de band tussen ooi en lam voor het welzijn
van het opgroeiende dier. Maar over de speci-
fieke betekenis van de ooi bij negatieve, pijn-
lijke gebeurtenissen konden nog geen weten-
schappelijk onderbouwde uitspraken worden
gedaan. Hild stelt nu op basis van onderzoek
vast dat een hechte band tussen ooi en lam,
die onder meer blijkt uit het gelijktijdig gaan
liggen, het lam minder gevoelig maakt voor
vervelende ervaringen. (Levende Have, voor-
jaar 2014)

Agenda
Zondag 24 augustus
De nationale beoordelingsdag van de Belgische Ouessanten Vereniging in het Domein Puyenbroek te
Wachtebeke (tussen Gent en Terrneuzen). Aanvang om 9.00 uur.

Zaterdag 6 september
Nationale bespreekdag voor niet-zwoegervrije Ouessantschapen in Didam.
Het aanmeldingsformulier hiervoor staat op de website, maar U kunt deze ook aanvragen bij één van
de bestuursleden. Per dier een formulier geheel invullen (dus ook hoogte en gewicht) en voor 1 augus-
tus terug sturen naar Michiel Lankhorst - dat kan dus geheel  elektronisch of per post. Voor deelname
met een bedrijfsgroep staat er ook een formulier op de website. Per inzender maximaal 30 dieren.
Didam ligt voorbij Arnhem, via de A12 afslag 29 richting Didam. Na ongeveer 2 kilometer op de roton-
de de eerste afslag nemen en na enkele meters volgt aan de rechterkant de inrit van de manege.
Adres: Manege ’t Hooge End, Hengelderweg 4, 8942 NC Didam, tel. 0316-228252.

De aanvoer van de dieren is tussen 8.30 en 9.30 uur. Om 8.30 uur wordt gelijk begonnen met het
wegen en meten van de S-dieren. Om 10.00 uur begint de bespreking van de individuele dieren tot de
lunch om 13.00 uur.
Na de lunch worden de bedrijfsgroepen besproken, gevolgd door een bespreking van de dieren die
het publiek als mooiste heeft aangewezen.

12, 13 en 14 september 
Concours de G.E.M.O. wordt gehouden in Dresny in het district Pléssé (44).

Zaterdag 20 september 
Bespreekdag voor zwoegervrije Ouessantschapen in Angeren.
Het aanmeldingsformulier hiervoor staat op de website, evenals voor de bedrijfsgroep. Per dier of per
bedrijfsgroep een formulier geheel invullen en voor 10 augustus terugsturen naar Michiel Lankhorst.
Per inzender maximaal 30 dieren.
Angeren ligt tussen Arnhem en Njmegen. De A15 tot het eind volgen richting Bemmel en vervolgens
Huissen aanhouden. Door Angeren rijden en na enkele kilometers ligt aan de rechterkant “De
Meerhoeve” van de familie Giesen, U.B.N.0289890.
Adres: fam. G. Giesen, Lodderhoeksestraat 26, 6687 LS Angeren, tel. 0481-421365.

De aanvoer van de dieren is tussen 9.00 en 10.00 uur. De S-dieren worden meteen bij aankomst gewo-
gen en gemeten, waarna het bespreken van de dieren zal beginnen. Dit zal tot ongeveer 12.30 uur
duren, waarna we de dag afsluiten met een broodje en koffie.


