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Van de redactie
Elk jaar opnieuw verbazen ze je weer, die
lammetjes. Ze beginnen zo ontzettend klein
en pril, maar binnen de kortste keren zijn
het brutale rakkers geworden, die alles
doen wat hun moeder en baas verboden
heeft.
Maandenlang hebben de schapenhouders
er naar uitgekeken - immers, de komst van
de lammeren wordt geassocieerd met de
mooiste van alle seizoenen en iedereen ver-
langt na een winterperiode naar het aanbre-
ken van de lente.
En als het dan eindelijk zover is ploepen de
lammetjes met het grootste gemak uit het
moederlichaam, gaan vrijwel meteen op de
nog wat wankele pootjes staan en voordat
je de wei uit bent lopen ze al wat rond te
keuvelen. De volgende dag laten ze trots
zien dat ze al kunnen dartelen, vooral in de
aanwezigheid van meer klein grut. Een
weekje of twee later zie en hoor je ze groter
groeien; ze schudden hun moeder helemaal

leeg, maar staan ook tussen de volwassen
dieren te grazen in de wei en duiken vol
enthousiasme in de voerbak - of die nu van
de schapen of van de kippen is maakt hun
niets uit.

Nu, zo’n vier maanden later, zijn het al hele
lummels geworden. Nog steeds tuk op een
slokje bij moeder, maar voor de rest zijn het
al heel zelfstandige weidegangers. Speels
op z’n tijd, nieuwsgierig en onderzoekend,
maar ook brutaal aan je broek en vingers
kluivend. Ze bespringen elkaar en met het-
zelfde gemak ook één van de moeders.
Alsof ze al doorhebben dat het nieuwe dek-
seizoen niet heel ver weg meer is.
De bespreekdagen en de zoektocht naar
een geschikte ram zitten er al weer aan te
komen, maar laten we eerst nog even
genieten van de zomerzon, van de speelse
lammeren en van een heerlijke vakantie.

Reinie Koch
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Bureau Haverslag
Het aflammeren is volop bezig. Op dit moment stromen de geboorteberichten binnen.

De aanvraag voor de identiteitskaarten voor de lammeren verzoek ik u niet eerder te doen dan dat
het lam minimaal 6 weken oud is zodat u het lam goed kunt controleren op erfelijke gebreken.

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 formulieren
• Geboorteberichten 2015  
• Mutatielijst 
• Bestelformulier identiteitskaarten lammeren 2015
kunt u van de site downloaden of aanvragen door een email aan ons te sturen.

Indien er vragen zijn kunt u ons het beste bereiken op maandag-, dinsdag- of woensdagmorgen van
9.00 uur tot 12.00 uur.  Tevens zijn we op maandagavond te bereiken 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.



Agenda 2015
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Zondag 23 augustus:
Keuring van de  IGOU (Duitsland) in Oldenburg (bij Enschede over de grens). Een ieder die
belangstelling heeft om naar Duitsland mee te gaan kan zich melden bij Aalt ten Hoeve.

Zaterdag 29 augustus:
Keuring BOV (België) in Domein Puyen-broeck te Wachtebeke bij Gent, aanvang 9.00 uur. Een
ieder die belangstelling heeft om naar België mee te gaan kan zich melden bij Aalt ten Hoeve.

Zaterdag 5 september:
Nationale bespreekdag in Didam, rammen en ooien niet-zwoegervrij.
Alle dieren moeten ingeënt zijn tegen de Q-koorts: de eerste enting zes weken voor de keuring
en de tweede enting drie weken ervoor. De herhalingsenting (dus als het dier vorig jaar ook al is
geënt) is een eenmalige enting die drie weken voor de keuring gegeven moet worden. De entin-
gen moeten gemeld worden bij Bureau Haverslag, of, indien men zelf aan- en afmeldt via sg-
online, moet er een vlaggetje geplaatst worden in de sg-administratie.
Het aanmeldingsformulier voor de keuring staat op de website, maar kan ook worden aange-
vraagd bij één van de bestuursleden. Per dier een formulier geheel invullen (dus ook hoogte en
gewicht) en voor 1 augustus terugsturen naar Michiel Lankhorst, bij voorkeur elektronisch. Voor
de deelname met een bedrijfsgroep staat er eveneens een aanmeldingsformulier op de site.
Per inzender maximaal 30 dieren.
En controleer voor aanmelding en voor vertrek naar de keuring het aantal tanden van de S-die-
ren: zonder een volledig gebit worden deze dieren niet gekeurd.
Bij binnenkomst worden de dieren gecontroleerd door een dierenarts; deelnemers hebben dus
geen dierenartsenverklaring nodig.
Aangevoerde dieren moeten weer terug naar het bedrijf van herkomst – de 21 dagen regeling is
nog steeds van toepassing en ze mogen dus drie weken lang niet van eigenaar verwisselen.

Adres Didam: Manege ’t Hooge End, Hengelderweg 4, 8942 NC Didam, tel. 0316-228252. Via
de A12, afslag 29 richting Didam, na ongeveer 2 kilometer op de rotonde de eerste afslag
nemen en na enkele meters volgt aan de rechterkant de inrit van de manege. 
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.

Zaterdag 12 september: 
Zwoegervrije bespreekdag in Angeren, rammen en ooien.
Ook hiervoor geldt de entingsplicht tegen de Q-koorts, het melden van de enting, de 21-dagen
regeling, het aantal tanden bij de S-dieren en de controle door een dierenarts aan de poort.
De aanmeldingsformulieren voor de individuele dieren en voor de bedrijfsgroepen staan op de
site. Per dier of per bedrijfsgroep een formulier invullen en terugsturen voor 10 augustus. Per
inzender maximaal 30 dieren.

Adres Angeren: fam. G. Giesen, Lodder-hoeksestraat 26, 6687 LS Angeren, tel. 0481-421365.



Angeren ligt tussen Nijmegen en Arnhem. De A15 tot het eind volgen richting Bemmel en vervol-
gens Huissen aanhouden. Door Angeren heen rijden en na enkele kilometers ligt aan de rechter-
hand “De Meerhoeve” van de familie Giesen.
De aanvoer van de dieren is tussen 9.00 en 10.00 uur. De S-dieren worden meteen bij aankomst
gewogen en gemeten, waarna het bespreken van de dieren kan beginnen. Dit zal tot ongeveer
12.00 uur duren, waarna we afsluiten met een broodje en koffie.

Zaterdag 26 september:
Concours de GEMO (Frankrijk) in Parc d’ Armorique (29 Le FAOU) in de westpunt van Bretagne.
Wie belangstelling heeft om hier naar toe af te reizen kan dit melden bij Aalt ten Hoeve. Hij zal
bekijken of er gezamenlijk gereisd kan worden.
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Blijkbaar nodigt het voorjaar uit tot fotogra-
feren en de foto’s stroomden in grote geta-
le binnen. Dit keer alleen maar lammetjes:
de andere foto’s en berichtjes moeten
wachten tot het volgende nummer.

Tweelingen zijn een zeldzaam verschijnsel
bij de Ouessanten, aldus het foldertje van
de vereniging. 
Maja de Wolff uit Oost Souburg meldt de
geboorte van haar 8ste tweeling, waarvan
drie bij dezelfde ooi. Hoezo een zeldzaam
verschijnsel? Zij wijt het zelf aan de vrucht-
bare Zeeuwse klei.

Dan moet toch de Doesburgse klei een stuk
slechter zijn, want hoewel ook hier een
tweeling ter wereld kwam, was dat slechts
de derde in al die jaren. Volgens de familie
Koch is de klei daar vooral geschikt voor
rammen – dit jaar geen ooilammetje te
bekennen, terwijl bij de vorige lichting er
slechts eentje te ontdekken viel.

Foto van het kwartaal



Jazz, het eerste zelfgefokte ooilammetje
van Maikel Kusters – wie kan zich dat trotse
gevoel niet herinneren. En bovendien lijkt dit
een ondernemend typetje, zo van: “Zal ik
een duik in die emmer nemen of vandaag
toch nog maar niet?”.

En hier is dan Doutzen. Jenny Venhorst uit
Silvolde hoopt natuurlijk dat het net zo’n
schoonheid gaat worden als Doutzen
Kroes. In ieder geval heeft ze haar naam al
mee, evenals de blonde uitstraling – nu de
ideale maten nog

Dat sommige moederschapen behoorlijk
dominant kunnen zijn zien we dagelijks in
de wei. Maar hier is het wel heel duidelijk te
zien bij de ooi van de familie Brienen uit St.
Anthonis, die haar poot bezitterig over het
jong heen legt. “Wel afblijven, die is van
mij!” 

Zo te zien kan ook de ooi van Trix Philippart
uit Sliedrecht er wat van. Het lam wordt
meteen ingezet als hoofdkussentje – slaapt
wel lekker nadat je eerst alle lammetjes hebt
geteld.
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En hier valt er heel wat te tellen. Dik Prenger
en Anja Duchateau van stal Duchateau uit
Wanssum kregen niet alleen zwarte maar
ook bonte Ouessanten in hun weitje. 

Heel wat rustiger oogt het in Usquert bij Bert Jansen. Al in maart kwamen daar de eerste lamme-
tjes ter wereld in de nog wat kale wei. En daar kregen ze alleen maar ooitjes!



Op 11 april was het weer zover, de jaarlijkse
keurmeestersdag. Het tweede jaar dat wij,
Sander Meijer en Jenny Venhorst, deelnamen
aan deze informatieve en gezellige dag als
keurmeesters in de leer. Vorig jaar waren we te
gast bij Jan Brandts en zijn prachtige scha-
pen. Dit jaar moesten de meeste keur-
meesters iets verder afreizen, namelijk naar
Alphen aan de Rijn. Op bezoek bij de familie
van Dijk, een fantastische locatie en wat kan
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Nederland dan toch mooi zijn. Bijna alle
keurmeesters waren van de partij. 

Welk type schaap?
Onder het genot van een kopje koffie met
een lekkere koek heeft iedereen de kans
gekregen om even bij te praten. Een aantal
agendapunten zijn tijdens het kopje koffie
alvast besproken. Allereerst kwam het
‘type’ schaap aan bod. Moeten wij als keur-

Keurmeestersdag 2015: gezellig en informatief. 
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meesters het ‘type’ schaap ook niet beoor-
delen, was het idee van Jan Postma. Na
een korte discussie is besloten het type tij-
dens de aankomende keuring niet te beoor-
delen, mede omdat de keuring op dit
moment al voldoende tijd in beslag neemt.
Tevens wordt het type wel meegenomen in
de algemene beoordeling van het schaap,
maar worden hier geen punten aan toege-
kend.  Een ander zeer belangrijk punt dat
besproken werd, is het meten tijdens de

keuring. Het meten is een nauwkeurig werk-
je en daarbij lijkt het een momentopname.
Alles heeft te maken met de stand van de
voor- en achterpoten en de kop. Iedere
keurmeester meet op een iets andere

manier, waardoor we soms op andere
hoogtes uitkomen. Het doel van deze keur-
meestersdag was mede om de koppen
dezelfde kant op te laten staan voor wat
betreft het meten. Na kort en bondig
gesproken te hebben over deze onderwer-
pen was het tijd voor actie. 

De kudde
Meneer en mevrouw van Dijk wonen aan
het water, geen grassprietje te bekennen in
hun achtertuin. De terechte vraag die bij de
meeste keurmeesters opkwam was dan
ook: “Waar staan uw schaapjes?”. “Aan de
overkant”, was het antwoord van meneer
van Dijk. Na een kort autoritje via het circuit
van Alphen kwamen we aan bij de schapen.
De meeste Ouessanten stonden in hokjes
binnen in een schuurtje, erg handig voor de
keurmeesters. Het gezelschap bestond uit
een aantal zwarte en een aantal witte ooien.
Op het eerste gezicht leken de schapen
goed aan de maat te zijn, maar er zat naar
mijn mening wel uniformiteit in de kudde.
We hebben voornamelijk gemeten en geke-
ken naar de algehele indruk die het schaap
gaf. Bij het meten bleek er aardig wat ver-
schil in de uitkomsten tussen de keur-
meesters, zoals verwacht. Om deze reden



is het verstandig om voor de keuring de
eigen schapen op meerdere momenten te
meten en daar een gemiddelde van te
nemen. Na het meten bleek dat de schapen
van meneer van Dijk inderdaad fors zijn. 
Vervolgens werden een aantal rammen
onder de loep genomen. Op het eerste
gezicht een leuke kudde, voor het grootste
deel bestaande uit jaarlingen. Na het meten
van een aantal rammetjes kwamen we tot
de conclusie dat de meeste rammen te
groot waren of zouden worden. 
Het weer zat niet echt mee, dus na het
meten zijn we richting het eetcafé gereden.
We hebben deze informatieve en gezellige
dag afgesloten met een broodje en een kop
soep. Verder is er nog een gezonde discus-
sie gestart over het wel of niet erkennen van
de kleur ‘schimmel’ tijdens keuringen. Het
blijkt dat de meningen daar nogal over ver-
schillen, maar er zal een duidelijk standpunt
vanuit de keurmeesters richting het bestuur
worden gecommuniceerd. 

Het was voor ons erg leuk en zeker interes-
sant om er weer bij te zijn.
Tot op de keuring! 

Jenny Venhorst

9



10

Dit keer zijn Ad en Roelien Verbunt van Stal
aan de Moespot uit Beuningen aan het
woord. Velen zullen hen kennen van de
bespreekdagen, waar ze vaak aanwezig zijn,
maar nu krijgen we ook een kijkje in hun
schapenkeuken.

De rammenclub van de Moespot.

De eerste dieren
Tijdens een wandeling in de buurt in 2002 of
2003 kwamen we langs en weitje met een
paar uitzonderlijk kleine zwarte schapen,
twee ooitjes en een rammetje met mooie
horens. Wat een sierlijke beestjes! Hoewel
al vaker ter sprake gebracht, hadden we tot
dan toe altijd geconcludeerd dat onze grote
tuin toch te klein was voor vee. Maar zo’n

De pen geef ik door aan . . . . .

klein schaapje dat moest toch kunnen! 
Dus op een zoekmachine op internet maar
eens ingetypt: ‘ klein zwart schaap’.  Binnen
een mum van tijd zaten we op de website
van Stal de Watermolen van Koen Dieker de
beschrijvingen en de foto’s van het ras
Ouessant te bekijken.  Dat waren inderdaad
de schapen die we gezien hadden.
Na enig beraad hebben we contact opge-
nomen met Koen en in de zomer van 2003
twee ooitjes en een mooi rammetje bij hem
gekocht, vooral met de bedoeling het gras
in de tuin kort te houden. 
Na een jaar waren er twee lammetjes bij en
diezelfde zomer  konden we onverwacht
een prachtig gelegen stukje  grond vlakbij
ons huis huren - onderaan de dijk, grenzend
aan de Moespotsche Waai. Dus in plaats
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van dieren verkopen gingen we ze bijkopen. 

Alle begin is moeilijk 
We waren nog nooit op een bespreekdag
geweest en vonden eigenlijk alle schapen
even mooi. We kochten van een fokker uit
een dorp in de buurt een koppeltje van 12
ooien, rammen en lammeren (precies weten
we het al niet meer). Een allegaartje, maar
wel allemaal ingeschreven in het stamboek.
Je kunt er dus mee fokken, was onze
gedachtegang.
Wij hadden ons er niet zo goed op voorbe-
reid, maar het scrapie-gebeuren bleek  wel
erg bepalend te worden in de fokkerij. Dus
ons mooie rammetje Houarvev van de
Watermolen, 2054009-355 (roepnaam

Ramon), maar helaas niet dubbel ARR, kon-
den we niet inzetten. Ook de rest van onze
dieren waren niet allemaal dubbel ARR of
niet getest.  
Het tweede  jaar gebruikten we een min of
meer een willekeurige dekram die wel dub-
bel ARR was (de rest deed er niet toe). Bijna
alle acht de lammetjes die we er van kregen
hadden een witte vlek op de kop en nog wel
meer mankementen!  Al snel bleek dat we
geen topdieren hadden gekocht en nu een
te grote kudde vol met ‘kneusjes’ hadden.
We moesten onze kudde gaan verbeteren. 
Anderzijds had dat allegaartje ook wel weer
z’n charme met die oude scharminkeltjes
Michelle en Marianne, dikke Tedje en de
mooiste van het stel: Johanna-Zonder-
Papieren. 

Toch maar naar de bespreekdag
Dat jaar (2004) zijn we maar eens naar een
bespreekdag gegaan om kennis te maken
met collega-fokkers en om te zien waarop
je zoal moet letten. Het was duidelijk dat we
moesten gaan selecteren.  Daarbij was in
die tijd natuurlijk het ARR/ARR verhaal een
echte scherprechter. Rammetjes met een
verkeerde uitslag konden alleen maar naar
de slager.  We hebben op die manier ook
van een paar oudere ooien afstand gedaan.
Pijnlijk maar nodig. 
Alleen de ram Ramon mocht blijven, die
was te mooi voor de slager en misschien
veranderde de regelgeving de komende
jaren wel weer.  Er werd door de vereniging
hard geijverd om een uitzondering te maken
voor het ras Ouessant.
Op de bespreekdagen was ons wel  opge-
vallen dat er veel variatie was in de kleur
zwart. Wij hadden als referentiepunt onze
Ramon:  zo zwart waren de schapen op de
keuring lang niet allemaal. We besloten op
zwart te gaan fokken. We gingen streng
selecteren op de rammen die we gingen
inzetten: zo zwart mogelijk dus, liefst  AB of
A gekeurd en voor de zekerheid toch ook
ARR/ARR.  
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Het ontstaan van de rammenclub
Maar wat te doen met Ramon in de dekpe-
riode? Je kunt zo’n schaap toch niet de hele
tijd alleen laten lopen?  Dat kun je alleen
oplossen door meer rammen te houden. 
Langzamerhand ontstond er een rammen-
club en wat is dat eigenlijk ontzettend leuk!
Rammen zijn zo mooi en imposant,  heel
actief en de interactie is leuk om te zien. En
dan die prachtige horens!  Niet voor niets is
het logo van de vereniging een ramskop. Bij
ons is nog eens extra aantrekkelijk dat ze
dicht bij de Dijk lopen, waar ze veel bekijks
trekken van fietsers en wandelaars. Ja, met
die rammen daar gaan we mee verder. 
Zo werd toen het idee geboren om dan
maar rammenhouder te worden en wel
zoveel dat je ze ook kunt gaan verhuren.
Uiteraard hebben we ook een aantal ooien,
want we willen wel lammetjes in het voor-
jaar!
Al een paar jaar verhuren we vooral door
middel van Marktplaats onze rammen en
lopen en er inmiddels al heel wat nakome-
lingen van de Moespot her en der in het

land. Zelf huren of kopen we voor het dek-
seizoen meestal wel rammen van andere
goede fokkers. Uiteraard zijn zwartheid en
afmetingen de belangrijkste criteria. Zo
hopen we op den duur een bestand van
rammen op te bouwen die goed zwart zijn,
aan alle rascriteria voldoen, maar toch een
laag inteeltcoëfficiënt hebben. Dat kan inte-
ressant zijn voor andere fokkers.
De rammen die hier op Stal aan de Moespot
geboren worden kunnen de eerste een of
twee jaar opgroeien. Af en toe nemen ook
wel eens een ramlam van andere fokkers
over om te zien wat het wordt.
Mooi en imposante rammen mogen in de
regel blijven, soms zelfs als ze niet geschikt
zijn voor de fok. Het oog wil ook wat.

Wie neemt de pen op voor het november-
nummer?
Een mooie gelegenheid om de eigen stal te
promoten of een onderwerp aan de orde te
stellen. Gaarne melden bij de redactie.
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DE KLAVERWEIDE
Aalt ten Hoeve

Kletterstraat 16,  8121 PG Olst
0570 - 593369

aalttenhoeve@hotmail.nl
www.ouessant-schapen-van-de-klaverweide.nl

Voor kleine, edele Ouessantschaapjes.
Fraaie fokrammen te leen.

Alle kleuren: zwart, bruin, zwartschimmel,
bruinschimmel, grijs en wit.

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

Engelse hooiruif 1,25 mtr

Schuilhok voor schapen en 
kleinvee

Voergoot verhoogd

Dierenverblijf voor klein vee

Overwe
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We hebben regelmatig mooie zwarte
Ouessantschapen te koop of te huur 
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S rammen en S ooien in 2014
Sinds 1999 wordt het S-predicaat toegekend aan die dieren, die voor de belangrijkste kenmer-
ken 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 fok-
kers 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 op de website van de FOS: www.ouessant.nl. Daarnaast wordt sinds 2010 de kwali-
ficatie 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 basis-
ram of bloedlijn voortkomt wordt een nieuwe lijn toegevoegd. 

De kleuren

Ooien
De kleurverdeling bij de ooien met het S-predicaat is weergegeven in onderstaand overzicht:
Kleur Jaar van toekenning Tot %  

<2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Zwart/grijs 168 19 22 45 34 15 26 17 22 15 383 62,4
Bruin 36 6 18 7 8 5 9 9 12 7 117 19,0
Wit 42 2 2 9 6 3 6 4 7 5 86 14,0
Schimmel 1 2 1 – 3 5 2 3 4 7 28 4,6

247 29 43 61 51 28 43 33 45 34 614 100

Het register van S ooien is  met 34 ooien uitgebreid naar 614. De kleurverdeling onder de S-
gekeurde ooien is niet wezenlijk anders dan het landelijke beeld. De kleurslag grijs wordt vanaf
2012 bij zwart ondergebracht. Grijs wordt gezien als een gewenste, maar zeldzame kleurslag.
Helaas zijn er in 2014 geen grijze dieren met een S beoordeeld. 

Rammen:
De kleurverdeling bij de rammen waaraan het S-predicaat werd toegekend is als volgt:
Kleur Jaar van toekenning Tot %  

<2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Zwart/grise 54 12 6 8 20 9 6 12 10 13 150 62,5 
Bruin 11 2 3 2 2 4 7 4 10 2 47 19,6
Wit 13 - 3 3 2 2 3 3 2 2 33 13,8
Schimmel 2 - 1 - 4 -  - 2 - 1 10 4.1

Totaal 80 14 13 13 28 15 16 21 22 18 240 100.0
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In 2014 zijn 18 S-rammen aan het register toegevoegd. Met name voor de zwarte kleurslag was
2014 een erg goed jaar. 

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
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
2014 44.1 14.8

De schofthoogte bij de 34 S-ooien zit in 2014 weer op 44 cm. Ten opzichte van 10 jaar geleden
zijn de S-ooien 0,5 cm kleiner en ruim 1,0 kg lichter. Deze gemiddelden zijn uitstekend te noe-
men. 

De schofthoogte en het gewicht van de S-rammen de afgelopen 10 jaar:
Jaar Schofthoogte in cm Gewicht in kg
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
2014 46.8 21.9

Ten opzichte van 2013 is de gemiddelde schofthoogte én gewicht is bij de rammen gestegen.
Ten opzichte van 10 jaar geleden zijn de S-rammen gemiddeld ruim 1,0 cm kleiner maar 2,0 kg
zwaarder. Prima gemiddeldes en uitstekende maat-gewicht verhouding van deze 18 S-rammen
2014. 

Edda 5 Kevin 6 van ‘t Oelehof

Eragon van de Engelanderhove
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Gerrit 1 van de Oliemeulen

Janny 29 van de Olliemeulen

Joost van de Heuvel

Kim van Haderks Hoeve

Lowie van het Wolvennest
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Esmé 60 van de Bakkershoeve

Esmé 68 van de Bakkershoeve

Koosje van Maldericke

Lea van den Osterik

Stefan van de Watermolen

Rexna Pierre 25



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

Kenmerk ♂ ♀

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kop 106,8 106,9 108 106,5 107,2 109,2 108,6 106,4 107,2 106,8 106,8 107,0 107,8 107,6

Horens 104,3 104,7 105,9 104,8 106,5 107,5 107,1

Gebit 104,3 108,1 105,3 105,2 106,9 108,6 107,9 104,4 105,8 104,4 106,1 106,7 107,6 107,4

Romp 105,7 107,6 106,8 106,5 107,1 107,7 107,5 107 107 107,1 107,3 107,2 108,3 108,3

Beenwerk 105,3 106,4 105,6 106,1 106,5 107,8 107,2 105,5 106,5 106,6 105,1 106,0 107,2 106,5

Klauwtjes 105,1 108,3 106,2 105,8 107,5 108,0 107,8 106,1 106,9 107,8 105,8 107,0 108,3 107,4

Staart 106,1 107,8 108,2 107,3 107,6 108,5 108,5 106,7 107,5 107,1 107,3 106,9 108,7 108,2

Vacht 106,6 107,1 107,4 107,2 107,7 109,0 108,6 106,8 107,5 107,5 107,3 107,8 109,0 108,1

De voor S-registratie aangeboden 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.

Bloedvoering van de S rammen: 
In de onderstaande tabel is per jaar en per bloedlijn het aantal S-rammen weergegeven:
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Kaxine 21 Ceasar 17 van 't Oelehof

Luxor van Haderks Hoeve

Anne van de Exlooschelanden

Cedrus van de Weeshuisgaard

Coco van de Wandeling
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Bloedlijnen op volgorde van aantal vertegenwoordigers
Bloedlijn Jaar 

<2005 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 Tot

6. Michel 35 3 3 2 8 2 1 6 1 2 63

10. Joris 7 - 3 4 7 4 3 4 4 2 38

5. Maigret 6 1 - - 2 - 2 2 4 7 24

2. Charles 7 2 - - 2 1 1 1 4 2 20

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 2 11

8. Pierre 2 1 - 1 - 1 2 - 1 2 10

7. Peter 6 2 - - - - - 1 - - 9

1. Balthazar 3 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 2 - 1 - - - - - - - 3

9. Wulfert v/d Tyeslemore 1 - - - - - 1 - - - 2

12. Jacques de l’Auxois 2 - - - - - - - - - 2

29. Faolan - - - - - - - - - 1 1

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

80 14 13 13 28 15 16 21 22 18 240
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Nico van de Gagelhof

Nicolas van de Gagelhof

Olaf van de Roemajjha Hoeve

Robina van de Weeshuisgaard

Wilmette van de Klaverweide

Meerhoeve Edith 72
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In 2014 zijn 18 rammen met een S beoordeeld. Een prima rammenjaar. De Maigret-lijn is nog
steeds aan een opmars bezig. Er is 2014 één nieuwe bloedlijn geïdentificeerd: nr. 29. Faolan. Van
de Franse lijnen weet tot de Arwin-lijn nog steeds representanten toe te voegen. 

April 2015, 
Jan Postma

Meike van 'Teiland

Midas van het Leudal

Nanana van de Omloop

Neuf van de Omloop 2

Rexna Charles C38

Iris 20 van de Broekse Hoeve



Nieuwe oormerken
Tijdens de algemene ledenvergadering op
18 april is besproken dat de huidige meta-
len oornummertjes niet meer leverbaar zijn.
Het dragen van een metalen oornummertje
verwijst naar het tevens hebben van een
maagbolus: nu het eerste niet meer lever-
baar is kan de maagbolus ook niet meer
gebruikt worden.
Noodgedwongen moeten we dus overgaan
op een ander systeem, waarbij voorop staat
dat het zo klein en diervriendelijk mogelijk
dient te zijn. Alle systemen omvatten twee
oornummertjes: één met alleen het nummer
(rechteroor), de ander met tevens een
elektronische chip (linkeroor) en dienen voor
schapen in de kleur lichtgroen te zijn. Elk
systeem is toegestaan, maar als vereniging
hebben we gekozen voor kleine groene
nummertjes van Dalton – te bestellen via
Bureau Haverslag – waarvan we het gevoel
hebben dat die het minste risico op uit-
scheuren van het oor geven. Zoals gebrui-
kelijk is hiervoor ook weer een andere tang
vereist, eveneens te bestellen via Bureau
Haverslag. (Advies: bewaar de oude tangen
- als er weer een ander systeem komt kun-
nen ze soms zo maar weer gebruikt worden)
Oude voorraden metalen nummertjes en
bolussen kunnen gewoon gebruikt blijven
worden; alleen nieuwe bestellingen wor-
den geleverd in de groene variant.

Q-koorts en keuringen
Vorig jaar hadden we voor het eerst te
maken met het verplicht enten tegen de Q-
koorts van de dieren die deelnamen aan de
bespreekdagen, toen nog in de hoop dat
het slechts voor één jaar zou gelden. 
Voor de getroffen mensen is de Q-koorts
een vreselijke ziekte gebleken; de overheid
is bedolven onder een groot aantal schade-
claims en houdt de teugels strak aangaan-
de de keuringen. Er zit voorlopig geen ver-
soepeling aan te komen, temeer daar de

regels afgelopen jaar niet goed zijn nage-
leefd.
Alle dieren die naar een keuring of andere
bijeenkomst gaan moeten worden geënt en
de entingen moeten goed worden doorge-
geven aan Bureau Haverslag of goed wor-
den ingevuld in het register, indien men zelf
registreert bij de I&R.
Het Platform KGS heeft binnenkort nog wel
overleg met de overheid, maar verwacht
geen veranderingen in het beleid te kunnen
bewerkstelligen zolang de regels niet strikt
nageleefd worden. En hoe het dan volgend
jaar verder gaat is nog onzeker, maar er
wordt ingezet op de besloten keuringen,
zoals die voorheen gedoogd werden.

De gebitten van S-dieren
Er is al veel gezegd over de tanden van de
Ouessanten, maar de Fokadvies Commis-
sie heeft besloten dat de gebitten van de
driejarigen voor een S-waardering volledig
moeten zijn (dus zes tanden). 
Wanneer een driejarig dier vijf tanden heeft
is de hoogste waardering AB, maar nooit
een S-kwalificatie. Het dier kan het daarop
volgende jaar wel opnieuw worden gekeurd. 

Zwoegervrije fokkers
De zwoegervrije fokkers binnen de F.O.S.
zijn enkele keren bij elkaar gekomen om te
praten over onderwerpen die vooral hun
groep betreffen, zoals het uitwisselen van
bloedlijnen, het afwegen van de mogelijkhe-
den voor export en de hele papierwinkel
daar omheen.
Ook zal er op de website een gedeelte
komen dat zich specifiek richt op de buiten-
landse gegadigden voor (zwoegervrije) die-
ren. In verschillende talen wordt de bezoe-
ker uitgenodigd kennis te nemen van de
mogelijkheden van import en export met
een opsomming van alle zwoegervrije stal-
len.

Van de bestuurstafel
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Aanwezig: C. Polman (Doornenburg),
R. Brienen (Oploo),  A. Dijkman (Soest),
W. Haverslag (Olst), H. Kraassenberg
(Vethuizen),  W. Kraassenberg (Vethuizen),
H. Maat (Burum), T. van der Kooy (Burum).
TH. van der Kooy (Burum),  P. Meijer
(Didam), J. Postma (Wijhe), H. Rutgers
(Culemborg),  M. v.d. Donk (Macharen),
A. van Oosten (Olst), A. Schoots (Olst),
S. Meijer (Silvolde), J. Venhorst (Silvolde),
P. Letmaath (Peize), P. de Kwant
(Ankeveen), J. de Kwant (Ankeveen), E.
Meier (Nieuweroord), Gerhard Paul (Laar),
J. Groenewold (Dalfsen), J. Stolwijk
(Reeuwijk), 

Aanwezig het voltallige bestuur:
B. Elzerman,  A. ten Hoeve,  R. Koch,
F. Giesen , M. Lankhorst  en A. Vrolijk

Afwezig met kennisgeving:
J. Kaper, W. Gooren en B. Pape. 

1. Opening:
De voorzitter heet iedereen welkom op de
Panhof te Hoonhorst (Dalfsen) , een unieke
plek voor een biologische varkenshouderij,
een varkensproeftuin en ontmoetingscen-
trum.  Het bestuur nam deze beslissing op
het initiatief van ons lid Jaap Groenwoud
die samen met Aalt ten Hoeve de organisa-
tie van de algemene ledenvergadering 2015
in Dalfsen op zich hadden genomen.
Hopelijk nemen in 2016 andere leden het
stokje weer over en komen andere regio’s
ook onder de aandacht. Direct het sponta-
ne aanbod van Peter en Jan de Kwant: wij
organiseren de algemene ledenvergadering
2016 in Ankeveen!!!

2. Ingekomen stukken: 
- Het KSG (platform kleinschalige schapen-
en geitenhouders) is in overleg met het
NWAV om te komen tot heldere afspraken
ten aanzien van “besloten” keuringen.

Wij gaan voorlopig uit van de wetgeving in
2014: verplichte vaccinatie van alle inge-
brachte dieren.

Verslag van de algemene ledenvergadering
18 april 2015 te Dalfsen



25

3. Verslag van de algemene ledenver-
gadering d.d. 20 april 2014
te Culemborg
Het verslag is gepubliceerd in het  “Bulletin”
(juli  2014). Geen op-  of aanmerkingen,
waarmee het verslag wordt goedgekeurd.  

4. Mededelingen van het bestuur 
Het bestuur is het afgelopen jaar uitgebreid
met twee jonge leden: Frans Giesen en
Michiel Lankhorst, terwijl Peter en Jan de
Kwant in 2013 en Mari van der Donk in 2014
afscheid namen.
Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieu-
we voorzitter, immers onze penningmeester
Bert Elzerman is al geruime tijd voorzitter ad
interim. 
Frans  Giesen zal in eerste instantie Reinie
Koch assisteren bij de verdere inhoudelijke
ontwikkeling van onze website (www.oues-
sant.nl)
Het inschrijven voor de nationale keuringen
in Didam (niet-zwoegervrij) en in Angeren
(zwoegervrij) verloopt via Michiel Lankhorst.
Het heeft de sterke voorkeur om de te keu-
ren dieren digitaal aan te melden. De formu-
lieren zijn tijdig te lezen op onze website en
ook op papier te verkrijgen via alle bestuur-
sleden (adressen in het Bulletin).

Het bestuur zorgt voor twee evenementen-
UBN-nummers (een UBN voor de keuring in
Didam en een ander UBN voor Angeren) .
Tevens zal er bij beide keuringen een die-
renarts “bij de poort” voor de gezondheids-
verklaringen zijn, dit beperkt de kosten voor
de deelnemende leden. In samenwerking
met de Fokadviescommissie (de keur-
meesters)  zorgen wij voor een goed inhou-
delijk en organisatorisch verloop van de
beide keuringen.  
Opnieuw uitdrukkelijk het verzoek om de te
keuren dieren te controleren op het bezit
van ZES tanden (= een volledig gebit), die-
ren met minder tanden worden niet
gekeurd.
Opnieuw de verplichting van de 21 dagen
regeling: schapen die aangevoerd worden
moeten minimaal 21 dagen terug naar de
inzender. Er kunnen geen schapen van
eigenaar gewisseld worden vanuit  een keu-
ring.

- op 5 september 2015 Nationale keuring
niet-zwoegervrije schapen in Didam                                                                                        

- op 12 september 2015 (was in eerste
instantie op 19 september) Nationale keu-
ring zwoegervrije schapen in Angeren



5. Enquête 2014
Een zeer uitgebreid verslag stond in het
maartnummer van Het Bulletin. Reinie Koch
geeft daarin een getrouw beeld van de
reacties van onze leden.
Albert Vrolijk spreekt zijn teleurstelling uit
over de geringe deelname van onze leden:
”een actieve vereniging van en voor de
leden”.  De geringe deelname leidt tot zeer
voorzichtige conclusies. Toch menen wij
een aantal bruikbare reacties van onze
leden te hebben ontvangen.
Als voorbeeld licht hij de aanbevelingen van
onze buitenlandse leden (Belgische en
Duitse) eruit, om de contacten tussen de
verschillende Europese verenigingen te ver-
sterken.
Er is een behoefte aan uitwisseling van
ervaringen, informatie en suggesties. Het
bestuur heeft hier actie op gezet en nodigt
leden uit om samen  naar Duitse en
Belgische keuringen te gaan. (agendapunt
11)

6. Jaarverslag 2014 (gepubliceerd in
Het Bulletin: maart 2015).
De voorzitter geeft een korte toelichting bij
het jaarverslag. Hij schetst de betekenis van

een van de pioniers en lange tijd de motor
van onze vereniging Ad Oost. In het Bulletin
van november 2014 is er uitgebreid stilge-
staan bij zijn overlijden.
De vergadering spreekt haar waardering
voor het jaarverslag uit en heeft geen
opmerkingen.

7. Winst- en verliesrekening F.O.S.
2014 en de begroting 2015
De  Winst- en Verliesrekening F.O.S. 2014
wordt tijdens de vergadering onder alle aan-
wezigen verspreid, daarnaast wordt de
Begroting 2015 uitgedeeld. Beide stukken
worden bovendien gepubliceerd  in het
“Bulletin d’Ouessant” van juli. 
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, 1-1-2015:
411 leden) en een dalend aantal adverten-
ties.  
De belangrijkste uitgavepost vormt ons zeer
gewaardeerde tijdschrift: Bulletin d’Oues-
sant. 
Geen verdere op- of aanmerkingen van de
aanwezigen.
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Nadat de begroting en de winst- en verlies-
rekening werden goedgekeurd, leest de
voorzitter de positieve verklaring van
Bureau Haverslag  over het gevoerde finan-
ciële beleid voor.

8. Mededelingen van de FAC door de
voorzitter Jan Postma
- De Fok Advies Commissie (de keur-
meesters)  heeft haar jaarlijkse oefendag
op 11 april 2015 bij van Dijk in Alphen aan
de Rijn gehouden. 
Door het houden van gezamenlijke
oefendagen met een thuiskeuring en
extra vergadermomenten van de keur-
meesters blijft de kwaliteit en uniformiteit
gewaarborgd. 

- 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-waardering. Het dier
kan het komende jaar wel opnieuw wor-
den gekeurd 
Deze verandering wordt gepubliceerd in
Het Bulletin en leidt tot een wijziging in

het Fokreglement.
- De kleuren van de Ouessanten blijven een
lastig punt. Het thema blijft op zeer veel
plaatsen terugkomen. 
Een visie is ons te conformeren aan de
GEMO (de Franse moedervereniging),
zoals vermeld in onze statuten. Ook in
Frankrijk leeft de discussie. 2014: Diane
Falck “Color Genetics of Ouessant
Sheep” 
Peter Letmaath  pleitte voor een minder
dogmatische benadering en de geschie-
denis van de Ouessanten in Nederland op
zijn waarde te schatten (m.n. de kwaliteit
van de schimmelkleurige dieren).
De FAC  en het bestuur blijven zoeken
naar een goede oplossing, waarbij zorg-
vuldig gewerkt  wordt naar een gezamen-
lijke visie van de Fokkersvereniging
Ouessant Schapen. 

9. Mededelingen PR, website en
Bulletin d’Ouessant
Een kleine kanttekening vormt het inloggen
van leden. De inlogcode wordt automatisch
gegenereerd, maar kan in overleg met
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Reinie Koch worden omgezet in een bruik-
bare inlogcode die door de leden zelf kan
worden gekozen. 
-Na diverse verzoeken in het Bulletin,
opnieuw het verzoek om een uitbreiding van
het huidige bestand van email-adressen
van onze leden. Een ruwe schatting: Bureau
Haverslag beschikt over 350 emailadres-
sen. Het is van belang voor een snel bereik
van onze leden bij calamiteiten. 
-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 topprestatie
die door zeer veel leden wordt erkend. Om
inhoudelijke en financiële redenen gingen
we per 2014  naar drie Bulletins per jaar. Wij
kijken nog naar mogelijkheden voor een
nieuwsbrief op de website.
-Alle Rammenboeken zijn nu op de website
up to date. Een prima basis om ieder jaar op
voort te bouwen. 
-De ledenlijst en het Kuddeboek zijn geac-
tualiseerd. 

10. Extra agendapunt: oornummers,
met welke gaan wij verder?
Wim Haverslag
De huidige aluminium oornummers uit
Noorwegen worden helaas niet meer gele-
verd, de voorraad is hard aan het slinken bij
Bureau Haverslag. 
Hij heeft een uitgebreid vooronderzoek
gedaan naar mogelijke alternatieven. De
voor- en nadelen van de verschillende typen
worden duidelijk  toegelicht en getoond. 
Unaniem betreuren wij het einde van de alu-
minium oornummers. Als vergadering wen-
sen  wij  zo klein mogelijke oornummers (in-
clusief chip in een oornummer).  Deze keuze
houdt in dat er vanaf de levering van nieu-
we oornummers de maagbolussen verleden
tijd zijn. De overheid heeft bepaald dat voor
schapen en geiten de kleur van de oornum-
mers lichtgroen moet zijn.
Op korte termijn beslist het bestuur, in over-
leg met bureau Haverslag, voor welk type
oornummer wordt gekozen. (Dalton: twee

oornummers, linkeroor met chip +  rechter-
oor, inclusief een nieuwe Daltontang)

11. Extra agendapunt:  bezoek van
leden aan buitenlandse keuringen?
Aalt ten Hoeve:
Welke leden gaan mee naar de Nationale
Duitse keuring op 29 augustus 2015 in
Oldenburg? Meld je aan bij Aalt ten Hoeve. 
Welke leden gaan mee naar de Nationale
Belgische keuring op 23 augustus 2015 in
Puyenbroeck? Aanmelden kan bij Aalt ten
Hoeve
De Nationale Franse keuring is op 26 sep-
tember in Parc d’ Armorique (net voor
Brest). Een belangrijke bezwaar is dat deze
keuring ver weg in Bretagne wordt gehou-
den, maar aanmelden hiervoor kan ook bij
Aalt ten Hoeve.
Deze uitnodigingen worden ook op de web-
site geplaatst.

12. Rondvraag:
• Jenny Venhorst: De suggestie om de
beide nationale keuringen ook per email
bij onze leden aan te kondigen. Het levert
mogelijk extra belangstellenden op. Het
initiatief wordt direct opgepakt door Frans
Giesen en Reinie Koch.

• Frans Giesen: de eerste contacten tussen
een aantal betrokken zwoegervrije fok-
kers binnen onze vereniging zijn tot stand
gekomen. Doelen:

- uitwisselen van bloedlijnen
- afwegen van mogelijkheden voor export 
- oriëntatie rond de papierwinkel bij export
- extra’s bij een nieuwe rubriek op onze
website: zwoegervrij + scrapievrij    (meer-
dere talen bij voorkeur, dit in verband met
exportkansen)

• Albert Vrolijk: Zijn er collega-fokkers die
een plotselinge dood van twee tot drie
weken oude lammetjes herkennen? Het
roept een golf aan reacties op.

- op onze website (!!!) wordt informatie
gegeven over “bloedziekte”



- lammetjes kunnen ingeënt worden tegen
deze ziekte

- drachtige ooien kunnen  drie weken voor
het werpen ingeënt  worden, zodat de
lammetjes via de biest weerbaar worden.

13. Sluiting:
De voorzitter sluit om 12.00 uur de vergade-
ring en nodigt iedereen uit voor de lunch in
de zonovergoten tuin van de Panhof.
Complimenten voor de totale ontvangst bij
de familie Waterval, speciaal noemen we de
eigengemaakte aardperensoep en pom-
poensoep.
Om 13.00 uur start het middagprogramma
op de unieke locatie van de Panhof, waar
de eigenaar  Bert Waterval een biologisch
varkensbedrijf en een varkensproeftuin
beheert. Enkele rassen varkens kunnen
daar naar hartenlust wroeten en in een

aardperenveld scharrelen ze hun dagelijkse
kostje bij elkaar. Natuurlijk trok het veld
waarin de zeug met biggen liep de meeste
belangstelling, op de voet gevolgd door de
verkoophal van heerlijke worsten en ham-
men.
Om 14.00 u vervolgen wij onze dag met een
bedrijfsbezoek in Dalfsen:  de kudde zwarte
Ouessanten van Jaap Groenewold.
Opnieuw een voorbeeld van zorgvuldige
selectie en goede verzorging van ons ras. 

Namens alle deelnemers:  Jaap en Aalt
bedankt voor jullie aanbod om ons in het
prachtige Dalfsen (en Hoonhorst) gastvrij te
ontvangen. 

Albert Vrolijk
(secretaris)
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Balans per 31 December 2014  F. O. S.

Activa Passiva

Geluidsinstallatie € 0,50 €  

Weegschaal 0,50

Billboards 0,50

Materiaal Beoordelingsdagen 0,50

Foto apparatuur 5,00

Reader en Bolus Applicator 0,50

Aanpassen Software 2010 715,00

Website 1.370,00

Debiteuren 872,20

Rente te vorderen 55,00

Bank rek.courant 826,95

Spaarrekening 7.374,07  

Kasgeld 268,45

Voorraad Promotiemateriaal 2.750,00

Verrek.inz.Bulletin 59,24 0,00

Crediteuren  1.366,93

Reservering Kuddeboek   

Reservering Juridische Bijstand  

Eigen vermogen 12.931,48

€ 14.298,41 € 14.298,41
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VERLIES- EN WINSTREKENING   F. O. S.  over  2014

Contributie € 12.999,34

Rente opbrengsten  55,00

Advertenties- en Petietjes 284,00

Afschrijvingen € 845,00

Secretariaatskosten  14,74

Vergaderkosten 243,78

Ledenadministratie 1.574,66

Onk.Stamboekadministratie 1.076,60

Bulletin 5.926,23

Kuddeboek 0,00

Handboek 0,00

Beoordelingsdagen 2.247,15

Scrapieonderzoek 43,50

Website 137,73 0,00

Rammenboek 0,00  

Promotiekosten & Ledenwerving 90,00 0,00

Verzekeringen 420,12

Diverse kosten 872,90

TB Tag ontwikkelingsk. 0,00

Bank- en boekhoudkosten 488,81

Juridische Bijstand ed. 0,00

Kosten 25 jarig Jubileum 0,00 0,00

Afname reserve -642,88

€ 13.338,34 € 13.338,34
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Fokl. Naam PC Plaats
BRB R. Bosma, 8507CA Rohel.
USW T.M.C. Uppelschoten-v.Drie, 4145MP Schoonrewoerd.
VAE R.G. de Vries, 3864MN Nijkerkerveen.
BUI H. Brandt, 1154PW Uitdam.
CVK P. Clement, 5382KD Vinkel.
KOS J.J.M. Klein Koerkamp, 8121PK Olst.

Vertrokken Leden

FOKL. NAAM STRAAT PC PLAATS TELEFOON
LHO Mevr. I.K.B. Lindeboom, De Haarstraat 16, 8141EX Heino. 0623963460
WSJ Mevr. S. Winters, Leeuwte 71, 8326AB Sint Jansklooster. 0527 246674
LWN de hr O. Leijting, Akkerweg 31, 6603KD Wijchen. 06 53834272
SGL de hr R.L.H.I. Smeijsters, Broekhoven 7, 6243BC Geulle. 06 42800836
PIJ de hr B.H. de Paauw, Isabellaweg 16, 4515SG IJzendijke. 06 29065443
RHN de hr W.J.A.M. Op 't Root Beurik 14D, 6085AD Horn. 0475 582919

Sinds 1988

Ouessant stal  Watermolen

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.

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

regelmatig ouessants te koop

Nieuwe Leden
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Schapenogen

Schapen die aan het grazen zijn, houden
elkaar constant in de gaten. Dat doen ze
vooral met hun ogen. Waar bevinden de
andere schapen zich, wie gaat waar naar
toe? Door dat voortdurend te observeren,
blijft de kudde bij elkaar.
Het gezichtsvermogen van een schaap is
dan ook goed ontwikkeld. Schapen, en ook
geiten en herten, kunnen dankzij hun hori-
zontale pupillen opzij kijken, zonder hun
kop te bewegen. 
Hun blikveld bestrijkt bijna 360 graden.
Verder kan het schaap heel goed in het
donker waarnemen, doordat het een reflec-
terend netvlies achter het oog heeft.
Schapen kunnen ook kleuren van elkaar
onderscheiden: zwart, bruin, rood, wit,
groen en geel. (Boerenvee, mei/juni 2015)

Boek: waar lopen de schapen

Inmiddels is het boek “Waar lopen de scha-
pen” van Margo Vonk verschenen. Vonk is
oud-beleidsmedewerker van het Product-
schap Vee en Vlees. Ze is zelf gek op scha-
pen en ging daarom op zoek naar schapen-
houders en hun verhalen.
Het boek is een verzameling van interviews
met herders in heel Nederland en is geïl-
lustreerd met foto’s van de schapen en de
gebieden waar de herders hoeden. “De
meeste mensen genieten enorm als ze tij-
dens hun wandeling een kudde schapen
met een herder tegenkomen.
Het geeft een gevoel van vrijheid en rust.
Maar er wordt natuurlijk keihard gewerkt”,
vertelt Vonk. “Dankzij de schapen en de
zorgvuldige begeleiding van de herder krijgt
de natuur de kans om te herstellen van de
ingrepen van de mens.”

Vonk hoopt dat haar boek bijdraagt aan
meer draagvlak voor schapenbegrazing in
de natuur. “En ik hoop ook dat daarmee het
vak van herder meer zekerheid krijgt in de
toekomst.”
Het boek kost € 28,50. Meer informatie:
www.margovonk.nl (Boerenvee, maart/april
2015)

Schapengeluiden

Als schapen van hun lammeren worden
gescheiden, horen we een hoop geblaat en
geblèr. Het is voor ons één kakafonie van
geluiden. Wie goed luistert zal verschillen in
toonhoogte horen.
Onderzoek heeft aangetoond dat  elk
schaap en ieder lam een geheel eigen sig-
naal afgeeft.
Een moederschaap blijkt in staat haar stem
zo te manipuleren dat haar lam de geluiden
die ze produceert zal herkennen. Op haar
beurt herkent het moederschaap ook het
geluid dat haar lam maakt. 
Door in een kudde de ooien van hun lam-
meren te scheiden en vervolgens weer te
herenigen is gebleken dat ooi en lam elkaar
heel snel weer weten te vinden: binnen een
halve minuut. (Boerenvee, maart/april 2015)

Wolvenschade

Vier schapenhouders in Drenthe en Gro-
ningen komen in aanmerking voor vergoe-
ding van de schade die een wolf aanrichtte.
Het gaat om de wolf die begin dit jaar rond-
liep in die provincies.
Uit DNA-onderzoek blijkt dat het roofdier
twee schapen doodbeet en twee andere
schapen verwondde.
Nog nooit eerder keerde het Faunafonds

Laatste schapenberichten
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een vergoeding uit voor wolvenschade.
Uit DNA-onderzoek is ook vastgesteld dat
de wolf afkomstig is uit een roedel in de
buurt van Hamburg en Bremen, in het noor-
den van Duitsland. Het was een jong man-
netje. Er was twijfel of het wel een wilde
wolf was omdat het dier niet schuw leek.
Het blijkt toch wel degelijk een wilde wolf te
zijn geweest. Het dier is verdwenen naar
Duitsland en daar na 13 maart niet meer
gezien.
(Het Schaap, april 2015)

Verrast door tweeling van Ouessant

De ooi was op zaterdagmiddag onrustig,
waardoor Jos Berns uit het Zuid-Hollandse
Nieuwveen haar in de gaten hield. De
Ouessant stond op punt van aflammeren,
voor de tweede keer in haar leven. Tot ver-
rassing van Berns bracht de ooi een twee-
ling, een zeldzaamheid bij dit minischapen-
ras. “Ik vond het eerste lam al zo klein. Maar
toen floepte er nog eentje uit”, zegt de
schapenhouder. 
Berns heeft drie Ouessanten, puur voor de
hobby. Elk jaar brengt een bevriende
beheerder van een kinderboerderij een
Ouessantenram voor de dekkerij, vorige
herfst zelfs twee. Beide zwart, wat de kleur
van de lammeren verklaart (witte ooi met
zwarte lammeren). 
De schapen zijn er om het gras kort te hou-
den. Van Berns mag het aantal Ouessantjes
uitbreiden naar vijf ooien, maar niet meer.
Hij houdt naast de Ouessantjes ook nog elf
Swifterooien en 15 tot 20 paarden.
(Het Schaap, april 2015)

Red: de zeldzaamheid van tweelingen moe-
ten we zo langzamerhand maar eens gaan
schrappen.
Naast deze tweeling werd er in Zeeland
opnieuw eentje geboren (de achtste sedert
een aantal jaren) en telefonisch werd om

advies gevraagd door een niet-lid omtrent
de geboorte van een tweeling, waarvan er
één diertje verstoten dreigde te worden.
En bij onszelf kwam de derde tweeling –
overigens in 25 jaar tijd. Maar wellicht wer-
den er meer tweelingen geboren dit jaar.

Akkoord over DGF

Het ministerie van Economische Zaken
heeft met organisaties een akkoord geslo-
ten over het Diergezondheidsfonds voor vijf
jaar. Vastgelegd zijn afspraken over de
bestrijding en preventie van besmettelijke
ziektes, zowel de aanpak als de betalingen.
Namens de schapenhouderij is de overeen-
komst ondertekend door LTO, LWPS,
VGSN en Platform KGS.
(Het Schaap, mei 2015)

Vlaamse scrapietest

De Vlaamse vereniging voor kleine herkau-
wers heeft de verplichte genotypering van
fokrammen op scrapie afgeschaft. De leden
hebben dat besloten.
Vlaamse schapenfokkers kunnen nog wel
rammen laten testen, maar moeten dat zelf
betalen. De subsidie is stopgezet. In 2014
werden er nog 341 schapen getest; 83 pro-
cent bleek dubbel ARR.
(Het Schaap, mei 2014)

Eerste geval schmallenberg

De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft
het eerste geval van schmallenberg in dit
jaar bevestigd.
Een lam had allerlei afwijkingen die kenmer-
kend zijn voor deze aandoening. Met een
test is bewezen dat het schmallenbergvirus
de oorzaak was. In 2013 en een groot deel
van 2014 was dit virus niet in Nederland.
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Afgelopen maanden waren er meer verden-
kingen. Op verschillende bedrijven werden
afwijkende lammeren geboren. Die dieren
zijn niet getest en daarom kon schmallen-
berg niet worden vastgesteld.
Schapenhouders vinden het insturen en
laten onderzoeken van dode lammeren
gauw te duur.
Piet Vellema van de GD denkt dat er meer
meldingen zullen komen. Door de zachte
winter is er viruscirculatie geweest. De
insecten die het virus verspreiden waren in
november en december nog actief. Ooien
die op dat moment twee maanden drachtig
waren en geen natuurlijke immuniteit had-
den, liepen toen risico.
In de meeste gevallen zijn dat jonge ooien,
omdat die nog weinig weerstand tegen
schmallenberg hebben kunnen opbouwen.
Vellema zegt dat schmallenberg elke vijf tot
zeven jaar een piek kan geven. Het aantal
besmettingen zal dan niet zo hoog zijn als
bij de eerste uitbraken in 2011 en 2012.
Toen had de Nederlandse schapenstapel
totaal geen weerstand.
(Het Schaap, maart 2015)

Fransen vrezen terugkeer blauwtong

De Franse schapensector is bang dat
blauwtong terugkeert. Het virus komt
steeds dichterbij.
In Spanje, Portugal, Italië en de Balkan
komt blauwtong veel voor. Inmiddels zijn er
uitbraken op het Franse eiland Corsica.
De Franse eisen voor import van levende
schapen zijn al aangescherpt.
(Het Schaap, april 2015)

Schonere scheten

Nieuw-Zeelandse wetenschappers hebben
ontdekt dat de uitstoot van methaan in
schapenscheten fors omlaag kan. Ze heb-

ben vijf stoffen aan het spijsverteringska-
naal toegevoegd en één ervan bracht de
hoeveelheid methaan met 90 procent
omlaag. De stof is niet bekend gemaakt,
zodat een commerciële partij het product
kan vermarkten.
(Het Schaap, mei 2015)

Dak op

In Assen kunnen schapen letterlijk het dak
op. In september opent de gemeente in het
Asserbos een duurzaamheidscentrum. Het
dak van dat gebouw loopt over in de taluds
van het terrein. Het is de bedoeling dat er
schapen zullen worden geweid. Het cen-
trum biedt ruimte voor exposities, educatie
en andere activiteiten op het gebied van
duurzaamheid. (Het Schaap, mei 2015)

Schapenhouders willen graag anders
ontwormen

70 procent van de schapenhouders wil een
andere aanpak van maag-darmwormen. Ze
noemen beweiding als beste methode,
maar vinden die ook heel lastig uitvoerbaar.
Het grasaanbod en de grootte van de per-
celen zijn knelpunten.
Dit blijkt uit een enquête die vorig jaar door
450 schapenhouders is ingevuld. Het
onderzoek is onderdeel van de samenwer-
king tussen Wageningen UR, de Faculteit
Diergeneeskunde en de Gezondheidsdienst
voor Dieren.
Die samenwerking heeft als doel het
gebruik van wormmiddelen terug te dringen
omdat die steeds minder goed werken.
75 procent van de schapenhouders geeft
aan problemen te hebben met maag-darm-
wormen bij hun dieren.
Het gaat vooral om Haemonchus en
Nematodirus. Op veel bedrijven wordt stan-
daard ontwormd. Ook op momenten dat
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het onnodig is, zoals vlak voor het dekken.
Volgens de bij dit onderzoek betrokken
wetenschappers kan op de helft van de
schapenbedrijven het gebruik van worm-
middelen eenvoudig omlaag: door niet
meer op onnodige momenten te behande-
len en door minder vaak te ontwormen. De
meeste schapenhouders willen graag hulp
bij het verminderen van het wormmiddelen-
gebruik.
Het samenwerkingsproject van de drie insti-
tuten gaat op een tiental schapenbedrijven
in Nederland de nieuwe wormenaanpak in
praktijk brengen.
De kennis en ervaringen daar komen
beschikbaar voor andere schapenhouders
en dierenartsen.
(Het Schaap, februari 2015)

Uitloopwei is vaak besmettingsbron

Het weitje aan de stal, waar de ooien met de
jonge lammeren van het voorjaarszonnetje kun-
nen genieten, is helaas vaak een bron van
besmetting.
Twee soorten parasieten kunnen een vol jaar in
deze weitjes overleven: coccidïen en de voor-
jaarsworm. Beide veroorzaken diarree bij jonge
lammeren.
Het is lastig om deze twee aan het diarreebeeld
van elkaar te onderscheiden.
Denk eens na over hoe het weitje in twee stukken
kan worden verdeeld met een extra hek en
afrastering. De ene kant van het perceel kan in
het even jaar worden gebruikt en de andere kant
in het oneven jaar.
Op deze wijze komen de jongste lammeren, de
risicogroep, om de twee jaar op hetzelfde stuk
grond.
Het risico van besmetting is dan te verwaarlozen.
(Het Schaap, februari 2015)


