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Van de redactie
Schapen hebben toch wel veel overeenkomsten met mensen. Zo hebben ook zij
graag een lekkere hap te eten, een warme
en droge plek om te slapen, op z’n tijd een
flinke slok en als de gelegenheid zich voordoet een aai over de bol.
Vooral de schapen die jaar in jaar uit bij je in
de wei staan hebben zo hun vaste gewoonten en ze kennen ook de gewoonten van
hun baas. Kom ik onverwacht vroeg op de
dag met hun dagelijkse portie brokjes in de
wei dan kijken ze verschrikt op, maar
komen me natuurlijk enthousiast tegemoet
rennen. Als ik daarentegen verlaat ben hoor
je ze ontevreden mekkeren en staan ze me
vol ongeduld op te wachten bij de poort:
“Nou, kon dat niet wat sneller - we hebben
honger“.
Afgelopen winter hebben ze veel te verduren gehad met alle sneeuw, regen en kou.
Natuurlijk kunnen ze er prima tegen, maar
ze prefereren toch het afdak en het zachte
bed onder de voerbak. Sneeuw is leuk voor
even, maar ze zien, net als wij, liever groen
gras. Dat eet ook veel prettiger dan het
eerst uit te moeten graven.
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De dames onderling vermaken zich prima,
afgezien van dagelijkse plagerijtjes en het
geduw bij de voerbak. Maar zet er een kerel
tussen en je hebt de poppen aan het dansen. Hij wil de ene, maar die ene wil niet en
gaat op de loop. Hij er achteraan. De versmade dames krijgen onderling ruzie en
gaan elkaar bokkend te lijf, totdat de macho
zich weer bij de kudde voegt en alles weer
van voren af aan begint.
Gisteren, toen het voor dit jaar hopelijk laatste pak sneeuw aan het verdwijnen was,
kwam een ooi me dartelend voorbij rennen.
Ik snoof de veranderende lucht eens diep
op en rook het ook: er zat voorjaar in de
lucht. Ik moest me bedwingen om ook niet
zo’n dartel sprongetje te maken: joechei,
het wordt weer voorjaar!

Reinie Koch

Foto van het kwartaal
Zo op de grens van winter naar voorjaar is
het altijd de vraag: worden het sneeuwfoto’s
of hebben we al lammetjes? Met alle
sneeuw die deze winter maar bleef vallen
zijn de lammetjes nog niet tevoorschijn
gekomen, althans niet op de foto en in ieder
geval zijn ze niet opgestuurd naar de redactie.
Dus nog een lekker sneeuwplaatje met
Chantal, de vriendin van Frans Giesen uit
Angeren, die stevig ingepakt tegen de kou,
met de schaapjes zit te knussen. Er zal wel
wat te eten aan te pas komen, want hoe
krijg je anders voor elkaar dat drie schapen
zo vol aanbidding naar je opkijken? Of
heten ze alle drie soms Fransje?

Tja….wie, wat en waar zou dit kunnen
zijn?? Ouessanten klaarstomen voor het
circus en ze flink laten werken voor een
brokje?
Je kunt schapen natuurlijk best wat leren
en mens en dier leren het snelste als ze
ervoor beloond worden. Voor brokjes mekkeren ze de hele buurt bij elkaar en springen ze desnoods meters hoog.
Volgend jaar houden we kampioenschappen hoogspringen voor schapen, verspringen voor schaap en baas...…..hardlopen….. crosscountry………
Inschrijving vanaf heden bij Uw voorzitter
Bert Elzerman in Emst.
En om de moed erin te houden:
een lammetje uit het archief.

In juni kunnen Uw lammetjes op deze plek
vereeuwigd worden.
Stuur Uw mooiste of leukste foto’s op naar
de redactie en bij plaatsing ontvangt U het
enige en echte Ouessanten t-shirt als beloning.
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S-rammen en S-ooien in 2011
In 1999 is het S-predikaat ingevoerd met als doel de betere dieren in de populatie te kunnen identificeren. Het S-predikaat wordt toegekend aan die dieren, die voor de belangrijkste kenmerken
voldoen aan de rasstandaard. De toekenning van deze voor de fokkerij waardevolle onderscheiding vindt plaats op de bespreekdagen en ook bij de fokkers thuis.
Voor de toekenning van dit S-predikaat moeten de dieren op volwassen leeftijd, vanaf 3 jaar, worden gekeurd. De hoogtemaat, het gewicht en het type wegen namelijk 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. De editie 2008 en latere edities zijn op de website van de FOS te vinden: www.ouessant.nl
In het Rammenboek wordt een bloedlijn toegerekend aan een basisram in de vaderlijn. 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 S-ram in het bestaande overzicht niet kan worden ondergebracht wordt een nieuwe lijn toegevoegd. Dit resulteert in een goed overzicht van de
bloedvoering en de bloedspreiding bij de fokrammen en geeft de fokkers daarmee een uitstekende mogelijkheid een verantwoorde rammenkeuze te maken.

De kleuren
Ooien
De kleurverdeling bij de ooien met het S-predikaat is weergeven in onderstaand overzicht:
Kleur
Jaar van toekenning
Totaal
%
<2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Zwart
123
25
20
19
22
45
34
15
26
329
65.5
Bruin
20
9
7
6
18
7
8
5
9
89
17.7
Wit
28
11
3
2
2
9
6
3
6
70
13.9
Schimmel/grijs
1
2
1
3
5
2
14
2.8
171

46

30

29

43

61

51

28

43

502

100

Het register van S ooien werd in 2011 met 43 ooien uitgebreid naar 502. De kleurverdeling onder
de S-gekeurde ooien is niet wezenlijk anders dan het landelijke beeld. In verhouding wint de bruine kleurslag iets terrein.
Rammen:
De kleurverdeling bij de rammen waaraan het S-predikaat werd toegekend is als volgt:
Kleur
Jaar van toekenning
Totaal
< 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011
Zwart
44
2
8
12
6
8
20
9
6
115
Bruin
7
3
1
2
3
2
2
4
7
31
Wit
11
1
1
3
3
2
2
3
26
Schimmel/grijs
1
1
1
4
7
Totaal

4

62

7

11

14

13

13

28

15

16

179

%
64.2
17.3
14.5
3.9
100.0

In 2011 werd een normaal aantal van 16 S-rammen aan het register toegevoegd. Het totale aantal
rammen, dat het S-predikaat behaalde komt hiermee op 179. Voor het eerst werden meer bruine
dan zwarte rammen met een S beoordeeld! Het percentage zwarte rammen ligt op bijna tweederde. Ook bij de rammen wint de bruine kleurslag iets terrein.

De maten en gewichten
Zonder een blijvende en gerichte selectie op hoogtemaat en gewicht zouden de Ouessanten hier,
in de 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 houden.
De schofthoogte en het gewicht bij de S-ooien
ontwikkelden zich de afgelopen 10 jaar als volgt:
Jaar Schofthoogte in cm
Gewicht in kg
2002
45.0
14.1
2003
44.7
14.1
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

Emanuel du Pré

De schofthoogte bij de S-ooien blijft onder de 44 cm. Ten opzichte van 10 jaar geleden zijn de Sooien ruim 1 cm kleiner met gemiddeld 0.4 kg meer gewicht. Een gewenste ontwikkeling.
De schofthoogte en het gewicht van de S-rammen
ondergingen de afgelopen 10 jaar de volgende
ontwikkelingen:
Jaar
Schofthoogte in cm
Gewicht in kg
2002
48.4
21.2
2003
48.7
20.7
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

H.H. Ajax

De gemiddelde schofthoogte en gewicht liggen ook in 2011 op een uitstekend niveau. Over meerdere jaren gezien neemt de hoogtemaat gemiddeld af, het gewicht neemt gemiddeld iets toe. Een
uitstekende ontwikkeling!
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Puntenbeoordeling
Vanaf 2005 worden van de S-dieren, de belangrijkste exterieurkenmerken beoordeeld met een
lineaire 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 lang toegepaste 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
2006
Kop
106,7
Horens 104,6
Gebit
104,1
Romp
106,7
Beenwerk 106,7
Klauwtjes 106,7
Staart
106,7
Vacht
107,3

2007*
107,1
105,4
105,5
106,5
104,5
106,0
106,9
107,3

Rammen
2008 2009 2010
106,8 106,9 108,0
104,3 104,7 105,9
104,3 108,1 105,3
105,7 107,6 106,8
105,3 106,4 105,6
105,1 108,3 106,2
106,1 107,8 108,2
106,6 107,1 107,4

2011
106,5
104,8
105,2
106,5
106,1
105,8
107,3
107,2

2005 2006
106,1 105,6

Ooien
2007* 2008 2009 2010 2011
106,8 106,4 107,2 106,8 106,8

103,7
105,4
105,4
106,5
106,0
106,8

106,9
106,4
106,6
106,9
107,5
107,5

103,9
106,1
105,0
106,2
106,2
106,9

104,4
107,0
105,5
106,1
106,7
106,8

105,8
107,0
106,5
106,9
107,5
107,5

104,4
107,1
106,6
107,8
107,1
107,5

106,1
107,3
105,1
105,8
107,3
107,3

* Gegevens van thuis gekeurde ooien door omstandigheden niet meegenomen

Alle exterieurkenmerken zijn ruim boven het gemiddelde beoordeeld, waarbij de beoordeling van
beenwerk en klauwtjes bij zowel de rammen als de ooien het laagst beoordeeld wordt. De conclusie is gerechtvaardigd dat de voor S-registratie aangeboden dieren ook als de beste dieren
gezien mogen worden binnen de Ouessantschapenpopulatie van Nederland.
Een doorlopende selectie op de volgende exterieuronderdelen blijft 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
Igor van Haderkshoeve

6

Inter v.d. Wandeling

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

6.
10.
2.
11.
5.
3.
7.
8.
17.
1.
14.
4.
15.
9.
12.
19.
13.
16.
18.
20.
21.
22.
23.
24.

Jaar
<2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Michel
29
Joris
5
Charles
5
Hannes v/d Saksenstate 1
Maigret
5
Frederico
5
Peter
5
Pierre
1
Arwin
Balthazar
2
Pierot
Gilles
1
Champion de France
Wulfert v/d Tyeslemore 1
Jacques de l’Auxois
1
Philipe
Charly
1
Gwenny
Christian
Relecq de Carré
Kervezec Carré
Nostica
Arwin 2
Crozon
62

3
1
1
1
1
7

Kevin 6 - Kaxine 1 van 't Oelehof

3
2
1
1
1
1
1
1
11

3
2
1
1
2
1
1
1
1
1
14

3
3
1
1
2
1
1
1
13

2
4
1
1
1
1
1
1
1
13

8
7
2
5
2
1
1
1
1
28

2
4
1
1
2
1
2
1
1
15

1
3
1
3
2
1
2
1
1
1
16

Tot
54
28
13
12
11
10
8
7
6
5
5
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
179

Loolee Ivan 15
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Travis v.d. Klaverweid

Marnix 6 v.d. Bakkershoeve
Martijn 22 v.d. Boxbergen

In de bloedlijnenopbouw blijft lijn 6, de
Michel lijn, dominant. De afgelopen 5 jaar
heeft de Joris-lijn echter meer S-rammen
afgeleverd. Ook de Hannes v/d Saksensate
lijn is aan een opmars bezig. De Joris-lijn
wint met name dankzij de ram Eflammig van
de Watermolen, zijn zoon Dexter 3 van de
Bakkershoeve én de ram Delibas van de
Bellewierde, aan invloed. Het Hannes-bloed
wordt vooral verspreid door de witte stamram H.H. Ceasar. De Franse Arwin-lijn lijkt
ook door te zetten.
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Cornelis v.d. Weeshuisgaard

Rexna Maigret 19

Rexna Charles C31

De uit Frankrijk stammende Ouessantschapen hebben ten opzichte van de
Nederlandse populatie nog steeds wat te
bieden ten aanzien van de hoogtemaat en
de horens. De Nederlandse Ouessanten zijn
overigens beslist niet meer te groot en vaak
wat langer en wat edeler. De beste resultaten worden ongetwijfeld behaald met het
combineren van beide types en fokrichtingen. In Nederland is een uitstekende basis
van kwalitatief hoogwaardige rammen aanwezig. Wel is bij ons het aantal topdieren
bij de ooien groter dan bij de rammen. Bij
iedere diersoort blijkt het echter gemakkelijker te zijn goede vrouwelijke dieren te fokken dan mannelijke.
Januari 2013, Jan Postma

In Memoriam
Op 2 januari 2013 is Paul Abbé overleden.
Paul Abbé wordt alom geroemd als de geestelijke vader van het
Ouessantschaap. Hij spoorde in de jaren zeventig de laatste kuddes
Ouessanten op en begon met het terugfokken van het oorspronkelijke
type.
In 1970 heeft hij de fokkersvereniging Groupement des Eleveurs de
Moutons d’Ouessant (ofwel de GEMO) opgericht, waarvan hij vele
jaren voorzitter was.
Paul Abbé heeft als fokker en als voorzitter van de GEMO een zeer
bepalende rol gespeeld in de Ouesantschapenfokkerij en het
Ouessantschaap voor uitsterven behoed en weer gereconstrueerd.
Naast organisator was hij ook een zeer goede fokker, wiens uitgangsmateriaal de basis vormde voor de Ouessantschapenfokkerij in
Frankrijk en daardoor ook voor de fokkerij in Nederland en de ons omringende landen.
Vele buitenlandse fokkers kenden hem van een bezoek aan zijn uitgestrekte landerijen in de buurt
van Nantes, waar zijn grote kudde vrij rondliep. Hij sprak uitstekend en vooral rap Frans, in de
veronderstelling dat een ieder die een paar woorden Frans wist uit te brengen, hem dan ook goed
begreep. Dat maakte de communicatie wel eens wat moeilijk, maar zijn enthousiasme, gastvrijheid en vriendelijkheid vergoedde veel. In de beginjaren van de FOS is hij nog eens op een beoordelingsdag in Kesteren geweest; voor een man op leeftijd een flinke rit zo in z’n eentje en hij had
dan ook nogal wat afslagen gemist en behoorlijk omgereden. Hij genoot zichtbaar op de keuring
met veel mooie dieren en een gezellige sfeer, maar een boterham uit het vuistje eten kon hem als
rechtgeaarde Fransman niet bekoren.
Met hem hebben we een belangrijk persoon voor de Ouessantenwereld verloren en de GEMO
meldde dat ze verweesd achtergebleven is.
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De droom van een Ouessant

Yves op bezoek bij Mitt Romney 2.
De volgende ochtend staat Yves fit op en
gaat naar de badkamer voor de gasten. In
de restroom naast de badkamer hoort hij
zacht gemompel. Als hij zijn oor tegen de
muur drukt en goed luistert hoort hij Mitt
steeds hetzelfde zinnetje zeggen: ” I’am rich
and beautiful.” - de quote die hij steeds in
de verkiezingstoespraken hield. Echter zonder succes.
Bij het ontbijt vraagt Romney of Yves zin
heeft om mee te gaan naar een dienst van
de mormonen. Dat ziet Yves wel zitten. Hij
vindt de kerk eenvoudig maar er
wordt heel mooi gezongen.
Al snel krijgt Yves de
smaak te pakken en
zingt eerst zachtjes
maar even later uit
volle borst mee.
Helaas is zijn zingen
niet om aan te horen
en de hele kerk valt
stil. Yves is echter zo
gegrepen door de
mooie tekst dat hij niet in
de gaten heeft dat iedereen
naar hem kijkt. Ann Romney
knijpt hem eens flink in de schouders. Yves schrikt en zwijgt.
Aan het eind van de dienst komen er een
paar gelovigen naar voren voor een doopceremonie. Ze gaan hun oud-oud- oudoom
inbidden. Als ze contact hebben met hem
wordt de man postuum gedoopt tot mormoon, want hij leefde voor de tijd van
Joseph Smith en kon dus geen lid zijn
geweest.
Zo zijn er velen postuum gedoopt ook al
waren het misdadigers. Mitt vertelde aan
Yves dat ook Anne Frank op die manier tot
het kerkgenootschap is toegetreden. Dat
vond de Joodse gemeenschap niet echt
leuk. De mormonen boden hun excuus aan
maar de doop kan nooit teruggedraaid worden. Yves vraagt aan Romney of hij, maar
ook zijn voorvaderen gedoopt kunnen worden - helaas geldt dit niet voor dieren.
Romney vertelt dat elke mormoon 10% van
zijn inkomen aan de kerk schenkt. Hij doet
10

dat ook en trekt het vervolgens af van de
staatsbelasting. Het geld gaat naar veel
goede doelen, zoals naar de Watersnoodramp in Nederland in 1953, de orkaan
Katrina en de grote Tsunami in Aziё. Yves
weet niets van geld maar vindt het wel een
goed idee om mensen in nood te helpen.
De volgende dag gaat de familie Romney
een paar dagen naar Zuid-Utah en Yves
mag mee. Ze laten hem alle natuurparken
zien en Yves is erg onder de indruk. In het
mooiste park, Bryce Canyon, komen ze
zelfs een beer tegen. Om de familie
te beschermen wil Yves hem
wegjagen maar Mitt houdt
hem tegen. “Als jij niks
tegen hem onderneemt
laat hij jou ook met
rust.” En inderdaad,
de
beer
sukkelt
gewoon door zonder
notie te nemen van de
mensen. Ook komt
Yves wilde schapen
tegen. Hij wil met ze mee
rennen en springen maar het
lukt hem niet echt. Al snel verdwiijnen ze al klimmend en springend
uit het zicht. Yves is teleurgesteld en neemt
zich voor maar eens driftig te gaan oefenen
zodra hij terug is in Nederland.
Na deze leerzame vakantie vliegt Yves terug
naar Didam, waar hij zijn ooien heel veel vertellen kan over zijn belevenissen. Uiteindelijk
willen ze ook een S-ceremonie houden want
voorvader Jan van Zuidzand is nooit gekeurd maar had uiteraard wel de kwaliteiten
voor een S-ram. Even later zitten ze allemaal
in te bidden als er opeens een storm opsteekt. Een schaduw valt over de stal en hij
deze schaduw lijkt wel wat op Jan. Yves
leest de rasstandaard voor en de ooien vinden unaniem dat voorvader Jan aan alle
eisen voldoet. Yves geeft hem daarna de Sstatus.
De storm gaat meteen liggen, maar het bleef
nog lang onrustig in de stal.
Paul Meijer
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Fam. D.M. Waverijn
Schuilhok voor schapen en
kleinvee

Dierenverblijf voor klein vee

Nedereindsestraat 8
4041 XG Kesteren
Tel.: (0488) 481791

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

Vrijwel al onze Ouessantschapen van 3 jaar
of ouder hebben op de bespreekdagen de
S-kwalificatie gekregen met A of AB
beoordeling.
Al onze Ouessantschapen zijn zwoegervrij.
regelmatig ouessants te koop
Fam. K. Dieker, Kerkstraat 1, 7011 KA Gaanderen.
Tel.: 0315-325343
Internet: home.wanadoo.nl/k.dieker
Bezoek is welkom, wel graag vooraf even bellen
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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

DE KLAVERWEIDE
Aalt ten Hoeve

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

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

Bureau Haverslag
Lente in de weide en iedereen kijkt uit naar het voorjaar. Bij een aantal fokkers worden er in maart
de eerste lammeren geboren.
Wanneer u lammeren verwacht moet de deklijst ingevuld en voor 1 maart retour gezonden worden
naar het stamboekbureau.
De deklijst heeft u eind januari van ons ontvangen, gelijk met alle andere formulieren.
Zodra de lammeren geboren zijn ontvang ik van u een volledig ingevuld geboortebericht.
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 de Dienst Regelingen.
Onderstaande formulieren kunt u ook van de site downloaden.
- Geboorteberichten 2013
- Mutatielijst
- Bestelformulier identiteitskaarten lammeren 2013
Indien er vragen zijn kunt u ons het beste bereiken op maandag-, dinsdag- en woensdagmorgen
van 9.00 uur tot 12.00 uur. Tevens zijn we in de avonduren te bereiken op de maandag- en woensdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. Tel. 0570 – 56 32 86.
Uiteraard zijn wij ook per e-mail : klein.akker@planet.nl of per fax 0570- 564848 bereikbaar.
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Verslag Nationale Bespreekdag Zwoegervrije
Ouessantschapen
Zaterdag 15 september 2012 te Angeren.
Op een prachtige zaterdag en op een vertrouwde, fraaie locatie konden we, als onderdeel van een gezellige jubileum dag, een goede dertig ooien en rammen bespreken. Een
vijftal zwoegervrij fokkers hadden hun beste
dieren naar Angeren gezonden en de jury zag
fraaie exemplaren. Dankzij de extra promotie
mochten we een royaal aantal bezoekers verwelkomen, ook oude bekenden uit diverse
landen.
Onderstaand
een
verslag van het bespreekgedeelte van
deze bijzondere dag.

Rubriek 1 bestond
uit 3 zwarte
ooitjes van 2011.
De jury, bestaande
uit Bertus Pape, Jan
Brandts en Aalt ten
Hoeve, kon deze
éénjarigen snel duiden en van commentaar voorzien.
Meerhoeve Edith 73
van gastheer Gerard
Giesen was een
mooi ooitje met een

mooi kort staartje - een AB.

Een AB was er ook voor
de twee andere dieren in
deze rubriek; twee ooitjes van Jan den Hartog,
een Evidence en een
Edith, beide dochters
van Rexna Michel 36.
Evidence 27 was wat
hoogbenig, Esmé 14
was mooi in balans.
Beide waren ze diepzwart, een mooi gezicht
op het groene, kort
gemaaide Meerhoevegras.
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Mooi zwart waren ze ook in rubriek 2.
Alleen ging het nu om rammen van 2010 en
2011, waarbij Henk Slaghuis grootaandeelhouder was: vier van de vijf rammen kwamen
uit zijn fokkerij. Drie van deze vier waren zoons
van Rexna Charles C31, zelf een nagenoeg
perfecte en kleine S en A ram. Deze drie halfbroers waren stukkig, voorzien van diepte en
volume en …. soms al wat aan de maat. Zoals
Charles 37 met ruim 2 jaar
al 49 cm - dat kán nog
goed komen, al is de kans
op net te veel maat aanwezig. Charles 37 was
overigens een zeer fraaie,
diepzwarte ram, lang van
bouw en een mooi kort
staartje en dat zien we
graag. Een AB.
Charles C 35, zijn halfbroer en ook van 2010,
kreeg wel een A. Even oud
dus, maar duidelijk kleiner
van formaat, zonder te iel

te zijn.
Integendeel,
Charles C 35
was
een
stukkige, vrij
zware ram.
Dat gold ook
voor
de
derde halfbroer:
een
brede, gevulde, evenredige ram. Veel

voor de 5e
ram, een
rammetje
van Gerard
Giesen.
Eentje die
wat minder
kleurvast en
ook een tikje
onregelmatiger in de
bovenbouw
oogde.

Rubriek 3, witte en bruine ooien.

horens had deze
Charles C 40 van
2011 ook al en
hij oogde wellicht wat ouder
dan ie was. Een
AB was zijn deel.
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De 4e ram van
Slaghuis was eveneens een rammetje
van 2011 en ook
deze Pierre 25, uit de
succesrijke Edda’s,
mocht er zijn. Een
mooie maat, voldoende gewicht en
fraai in balans - een
AB.
En die was er ook

Deze rubriek met jonge witte en bruine ooitjes en twee witte ooitjes van 2010 was een
heel goede rubriek. Willy Gooren zijn witte
Jannies, allemaal afkomstig uit één en
dezelfde ooienfamilie, waren best. De éénjarige bruine van Koen Dieker
en de éénjarige bruine van
de familie Giesen waren ook
goed.
De twee oudste en witte
ooien, de Jannies dus,
waren beide dochters van
Rexna Philipe 4. Jannie 24
was klein met haar 41,5 cm,
fraai door haar verhoudingen en haar geheel witte
beenwerk.

De 2 bruine ooitjes in
deze rubriek waren nog
jong, van 2011.
Meerhoeve Edith 27 van
vader Kay 1 Kax 1 van ’t
Oelehof was zeer bruin en
zeer best - een belofte.

Jannie 22 had iets meer
gewicht en was iets
bruiniger in de vacht.
Een A zonder meer voor
deze fraaie witte dieren.
De 2 jongere witte
Jannies kregen een AB.
Jannie 26 en Jannie 29
zijn dochters van Rexna
Maigret 27. Er was echter wél verschil.

Zo was
Jannie 29
aan de
zware kant,

Koen Dieker
zijn eenjarige
ooi van vader
Meerhoeve
Ramses was
duidelijk rijziger en hoogbeniger. Een
AB voor
beide, waarbij de ooi van
Giesen de
echte belofte
was.

Jannie 26 was
vrouwelijker maar had
wat meer bruinige
pigmentvlekken in
haar vacht.
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Toen kwam rubriek 4.
Een rubriek met rammen in de kleuren zwart,
wit en bruin en van jong naar S-predikaatwaardig. Een rubriek met zeer beste rammen
en ook een rubriek die veel gespreksstof opleverde. Dat begon met de bespreking van
Nikolaz van de Watermolen. Een heel beste
ram, diep bruin en een echte zoon van de
illustere Eflammig. Een voor de fokkerij dus
ook waardevolle ram en Koen Dieker had na
de keuring over belangstelling van de fokkers

niet te klagen. Maar… Nikolaz, hoe fraai die
ook was, had 5 tanden en dient voor de S toch
echt over 6 te beschikken. Dus geen S maar
wel de AB en het vriendelijke verzoek het volgend jaar nog eens te proberen.
Van Rexna Philipe 4 kwamen 2 zonen in de ring
(eerder zagen we 2 dochters). Witte Flip 7 van Willy
Gooren, uiteraard uit de
Jannies, kreeg als 2-jarige
een A. Hij was zeer wit,
ietsje los in de schouder
en had ietwat asymmetrische horens.
Ook zijn halfbroer Flip 4
was heel wit, mooi lang en
deze ram van 2009 had
goed beenwerk. Hij kreeg een S en AB. Zijn
kop was ietsje grof en de horens wat dun om
een A te
behalen.
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Rammen zien we het liefst met sprekende
koppen en imponerende symmetrische
horens.
Een S en AB waren er ook voor een zwarte
ram uit de fokkerij van Klumpes. Ilias v.d.
Veluwerand was diep geribd, diepzwart ook,

maar liet zijn tanden zien. Ook zijn horens zijn
vrij nauw geplaatst.
De jongste in deze rubriek, Meerhoeve Teun,
een bruin rammetje van 2011 van vaders Kay

1 Kax 1, kreeg een B+. Een wat hoogbenige
smallere ram met niet geheel symmetrische
horens.

Rubriek 5, oudere ooien.
Maar liefst 7 volwassen ooien (4 bruine en 1
witte), qua leeftijd rijp voor de S, traden aan.
Een prachtige rubriek met 4 beste bruine
nakomelingen van een dominante succesram:
Eflammig.
Daarnaast
twee fraaie
zwarte dochters van
Franse ram
Nostica. De
Nostica’s werden voorgebracht door
Henk Slaghuis
en stammen
uit twee van
zijn sleutelfamilies, de Edda’s en de Bernadette’s. Tweemaal een S en een A was hun deel.
De Bernadette was misschien nog wat completer, minder hellend in haar kruis en fraaier
ook dan de Edda. De Edda was diepzwart, ook
diep qua body en had wat meer staart.

De witte en de bruine volwassen ooien werden
alle voorgebracht door Koen Dieker. De witte
kreeg ook de S en een A: een mooie ooi, met
zelfs 8 tanden en een goede romp. Ze kon wat
meer uitstraling hebben.

Dan de 4 Eflammigdochters.
Ooien tussen de
43 en 44 cm en
passende gewichten.
Jammer genoeg
mistte 1 ooi tanden, zij kon niet met de S naar
huis. Overigens qua bouw een prima
Ouessant en ze kreeg wel een AB. Dat gold
ook voor Nenega, een zeer fraaie bruine ooi,

een echte rasvertegenwoordigster. Zij en een
andere halfzuster Onenni kregen de S en een
A. De S en AB was voor de wat rijziger ooi
Oanezig, iets hakkiger ook en een wat langere
staart.

Het blijft bijzonder om in een relatief kleine
groep keuringsdieren dergelijke fraaie vaderinvloeden
waar te
kunnen
nemen.
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Tot slot van de individuele rubrieken,
rubriek 6.
Zeven tweejarige zwarte ooien van Jan den
Hartog, Gerard Giesen en Henk Slaghuis,
waarvan twee dochters van Rexna Maigret 18
en drie van Charles C 33.

De Maigret 18-dochters van
Slaghuis kwamen heel goed
voor de dag: fraaie ooien,
mooi zwart, goede verhoudingen.

misschien wat langer,
ietsje schraler maar goed
voor 2 maal een A en
eenmaal een AB. Voor 2jarigen een prima resultaat.

De Rexna C33-dochters van Giesen waren
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Deze beste rubriek werd gecompleteerd door
twee A-ooien van respectievelijk Jan den
Hartog en Henk Slaghuis.
De dochter van Michel 36
was zeer compleet, een
dikke A. De Charles C 31dochter van Slaghuis was
fraai van verhoudingen en
diepzwart. Een beste
homogene goede groep
dieren en een mooie
rubriek om het individuele
deel mee af te sluiten.

De bedrijfsgroepen.
Tot slot kwamen Dieker, Slaghuis, Giesen en
Gooren met hun bedrijfsgroep naar voren en
álle groepen kregen veel lof en een A toegewuifd.
De witte ooien van Willy Gooren waren misschien niet allemaal even wit maar zeer uniform.
Henk Slaghuis liet 5 zwarte, beste en evenredig gebouwde ooien zien. Een grote groep
met ook een prima ram op kop.

En de drie ooien van gastheer Giesen waren
uniform en goed bij elkaar passend. Ook de
lange, zwarte ram paste er prima bij.
We hebben een interessante bespreekochtend met elkaar beleefd en ook de dagdelen
na dit gedeelte waren zeer de moeite waard.
De fokkerij van de Ouessanten staat er goed
op en dat is verheugend om te mogen ervaren.

Tot een volgende keer
in Angeren.
Jan Postma, Wijhe,
december 2012.

Koen Dieker zijn groep was eveneens heel
homogeen, met veel invloed van de ram
Eflammig - reclame voor de bruine kleurslag.
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Uitslag Nationale Bespreekdag op 15 september 2012,
Registratie nr

20

Naam

Kleur

Geb. Datum

Fokker

Eigenaar

Rubriek 1 Ooien zwart 2011
1
101631682802 Meerhoeve Edith 73
Zwart
2
101631681099 Evidence 27 van Bouwmansgoed Zwart
3
Vervallen
4
101631681103 Esme 10 van Bouwmansgoed
Zwart

18-05-2011
04-05-2011

G.F.J. Giesen
J. den Hartog

G.F.J. Giesen
J. den Hartog

26-05-2011

J. den Hartog

J. den Hartog

Rubriek 2 Rammen zwart 2010 - 2011
5
101631684368 Rexna Pierre 25
6
101631684363 Rexna Charles C 40
7
101631682801 Meerhoeve Jelle
8
101631682148 Rexna Charles C 35
9
101631682158 Rexna Charles 37

Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart

07-05-2011
30-04-2011
20-04-2011
01-05-2010
24-05-2010

J.H. Slaghuis
J.H. Slaghuis
G.F.J. Giesen
J.H. Slaghuis
J.H. Slaghuis

J.H. Slaghuis
J.H. Slaghuis
G.F.J. Giesen
J.H. Slaghuis
J.H. Slaghuis

Rubriek 3 Ooien wit en bruin 2010 - 2011
10 101631681037 Jannie 24 van de Olliemeulen
11 101631681031 Jannie 22 van de Olliemeulen
12 101631681048 Jannie 29 van de Olliemeulen
13 101631681044 Jannie 26 van de Olliemeulen
14 100027811300 Riwanzi vd Watermolen
15 101631682799 Meerhoeve Edith 72

Wit
Wit
Wit
Wit
Bruin
Bruin

08-05-2010
19-04-2010
03-06-2011
03-05-2011
26-04-2011
16-04-2011

W. Gooren
W. Gooren
W. Gooren
W. Gooren
K.Dieker
G.F.J. Giesen

W. Gooren
W. Gooren
W. Gooren
W. Gooren
K.Dieker
G.F.J. Giesen

Rubriek 4 Rammen zwart - bruin - wit 2009 - 2010 - 2011
16 101631681036 Flip 7 vd Olliemeulen
Wit
17 101631682800 Meerhoeve Teun
Bruin
18 2323211-048
Ilias vd Veluwerand
Zwart
19 2054009-560
Nikolaz vd Watermolen
Bruin
20 2118749-077
Flip 4 vd Olliemeulen
Wit

05-05-2010
17-04-2011
20-04-2009
16-05-2008
08-04-2009

W. Gooren
G.F.J. Giesen
E. Klumpes
K.Dieker
W. Gooren

W. Gooren
G.F.J. Giesen
K. Dieker
K. Dieker
W. Gooren

Rubriek 5 Ooien zwart - bruin - wit 2007 -2008 - 2009
21 2054009-594
Onenni vd Watermolen
22 2054009-593
Oanezig vd Watermolen
23 2054009-556
Nenega vd Watermolen
24 2054009-544
Marianna vd Watermolen
25 2054009-586
Oregi vd Watermolen
26 1610523-336
Rexna Bernadette 20
27 1610523-339
Rexna Edda 29

Bruin
Bruin
Bruin
Bruin
Wit
Zwart
Zwart

26-05-2009
25-05-2009
10-05-2008
11-05-2007
18-05-2009
30-04-2009
02-05-2009

K.Dieker
K.Dieker
K.Dieker
K.Dieker
K.Dieker
J.H. Slaghuis
J.H. Slaghuis

K. Dieker
K. Dieker
K. Dieker
K. Dieker
K. Dieker
J.H. Slaghuis
J.H. Slaghuis

Rubriek 6 Ooien zwart 2010
28 101631681086 Evidence 25 van Bouwmansgoed
29 101631682149 Rexna Edda 33
30 101631682156 Rexna Edda 35
31 101631682790 Meerhoeve Edith 66
32 101631682153 Rexna Edda 34
33 101631682793 Meerhoeve Edith 68
34 101631682792 Meerhoeve Edith 67

Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart

20-04-2010
03-05-2010
14-05-2010
19-04-2010
05-05-2010
27-04-2010
25-04-2010

J. den Hartog
J.H. Slaghuis
J.H. Slaghuis
G.F.J. Giesen
J.H. Slaghuis
G.F.J. Giesen
G.F.J. Giesen

J. den Hartog
J.H. Slaghuis
J.H. Slaghuis
G.F.J. Giesen
J.H. Slaghuis
G.F.J. Giesen
G.F.J. Giesen

Zwoegervrije Ouessantschapen
Gew. Kg
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Hoogte cm Gentype

44
43

Uitslag

Opmerkingen

AB
AB

Mooie ooi
Mooie ooi

AB

Mooie ooi

ARR/ARR
ARR/ARR
ARR/ARR
ARR/ARR
ARR/ARR

AB
AB
AB
A
AB

Mooie ram
Mooie ram, erg grote horens
Mooie ram, iets bruinig
Mooi type ram
Heel mooie ram, wel wat groot

ARR/ARR

A
A
AB
AB
AB
AB

Beste ooi, fraai wit
Iets bruing, fraaie ooi
Goed type, iets bruinig
Goed type
Iets minder mooi bruin, wat hoogbenig, keurig ooitje
Fraai type, mooie ooi

ARR/ARR

A
B+
AB +S
AB
AB +S

Mooi type ram, fraai wit, horens mogen wijder
Beetje hakkig, horens niet symmetrisch
Horens wat dicht aan de kop, tanden wat lang
Geen S, Fraaie ram helaas maar 5 tanden
Grove kop, horens wat dun, maximale maat

Prima ooi
Wat weinig gevuld, iets lange staart, iets koehakkig, verder mooie ooi
Iets hakkig, fraai gebit
Beste ooi, helaas maar 3 tanden
Beste ooi met goed beenwerk, iets minder allure
Zeer fraaie ooi, iets buikig. Bijna maximale maat.
Beste ooi

Mooie ooi
Fraai zwart
Prima ooi
Mooie ooi
Beste ooi
Mooie, wat langere ooi
Goede ooi, maar minder in conditie

ARR/ARR

42,5

18
18
13
20
20

45
45
45
45
49

14
14
15
14
13
11

41,5
41,5
40,5
42
44
42

22
11
24,5
22
27

47,5
44,5
48,5
47,5
49

14
12
14
12,5
13
18,5
17

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

ARR/ARR
ARR/ARR

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

12
12
14
12
16
15

45
43
44
43,5
44
45
43,5

ARR/ARR
ARR/ARR
ARR/ARR
ARR/ARR
ARR/ARR
ARR/ARR

A
A
A
A
A
A
AB

ARR/ARR
ARR/ARR
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Feestdag in Angeren! FOS 25-jaar.
Op 15 september 2012 werd
de Bespreekdag zwoegervrije
Ouessantschapen op de
boerderij van Gerard Giesen
in Angeren gehouden. Tevens
werd deze dag aangegrepen
om het 25-jarig bestaan van
de vereniging te vieren.
Vele genodigden gaven acte de présence en
omdat ook het weer meewerkte, beloofde het
een gezellige dag te worden. Zoals we ondertussen gewend zijn, was de catering perfect
geregeld. Toen ik aankwam, stond gastvrouw
Thea al klaar om me te verwelkomen: meteen
aan de koffie met koek en vervolgens kennismaken met iedereen. Gastheer Gerard had
met zijn zoon Frans, met aan zijn zijde de altijd
vriendelijke Chantal, de logistiek al prima in
orde en ze ontvingen de gasten zeer hartelijk.

Eerst de Ouessanten even bekijken in de
mooie hokjes, gemaakt van strobalen met een
hekje ervoor. Wat een genot om deze
prachtige dieren te zien. Op de Franse wijze
was er ook een dwarspaal gemaakt waar
Gerard enkele rammen aan vastgebonden
had. Het gaf de sfeer van de dag prima weer.
Het meten, wegen en keuren kon beginnen.
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De 5 aanwezige fokkers met in totaal 34
dieren waren:

Henk Slaghuis van fokkerij “Rexna”, die vandaag weer verschillende bloedlijnen liet zien
waaronder de afstammelingen van de zwarte
rammen Michel, Maigret, Charles en Pierre.
Niet te vergeten de ooienfamilies Bernadette,
Edda, Edith, Ivette en Franka.
Koen Dieker van fokkerij “De Watermolen”,
die vandaag enkele nakomelingen van de
legendarische, bruine ram Eflammig (helaas
vorig jaar overleden) bij zich had. Hij komt uit
de Joris-lijn en heeft een zeer grote en positieve invloed gehad op de bruine kleurslag,
hoewel hijzelf voortkwam uit een zwarte vader
en een zwarte moeder. Zijn schapen hebben
allen Bretonse namen.
Gerard Giesen van fokkerij ”Meerhoeve”
staat bekend om zijn Edith-familie die geweldige S-rammen voortbracht. Zijn rammen
hebben de Duitse fokkerij op een hoger peil
gebracht.
Willy Gooren van fokkerij “Olliemeulen” is
een bekende fokker van witte Ouessanten.

Zijn Jannies stammen allemaal af van Jamie
van het Betuweland.
Jan den Hartog van fokkerij “Bouwmansgoed” heeft een fokkerij die zich kenmerkt
door sterkgebouwde, gevulde zwarte ooien
uit de Esmee-familie van Jan Brandts en de
Evidence van Paul Abbé.
De keuring verliep gladjes en omdat er op de
dieren niet veel viel aan te merken, lette men
vooral op details zoals de staart, de horens en
het lopen. Toch waren ook hier Ouessanten
die hun gebit niet helemaal op orde hadden.
Veel discussie leverde de beoordeling van ram
Nicolaz v.d. Watermolen van Koen Dieker op:
een schitterende ram van 2008 die helaas nog
slechts 5 tanden had en dus niet voor een Skwalificatie in aanmerking kwam.
Vanzelfsprekend was Koen zeer teleurgesteld:
“Ik vind de bespreekdag op zich hartstikke
leuk, ook perfect georganiseerd en verzorgd,
maar zit toch nog wel met een vervelend
gevoel n.a.v. de gang van zaken m.b.t. mijn
bruine ram, volgens iedereen de mooiste ram
van de bespreekdag. Een belangrijke reden
om met Ouessanten naar de bespreekdag te
gaan was altijd omdat ik het leuk vind om de
S-kwalificatie terug te zien op zoveel mogelijk
identiteitskaarten - daarmee adverteer ik bijv.
ook in het Bulletin d ‘Ouessant. Voor een ram
is dat nog veel belangrijker dan voor een ooi,
de S-status van een ram vind je immers terug
op de identiteitskaarten van al zijn nakomelingen en verdere lijnen.
De afgelopen 2 jaar kon ik niet op de
bespreekdag aanwezig zijn, o.a. vanwege mijn

werk. De bruine ram had in die jaren nog al zijn
tanden en had gegarandeerd een A met S-status gekregen. Nu heeft hij helemaal niets en
dat voelt toch raar.
Hoewel ik best onderschrijf dat Ouessanten
tot op redelijke leeftijd een goed gebit dienen
te hebben voelt het onrechtvaardig als ik in
mijn wei kijk en daar een schitterende bruine
ram zie lopen zonder een S en een andere
ram die een AB met S kreeg, terwijl die stukken minder mooi is en vooruitstekende tanden
heeft.
Ik begrijp best dat er regels moeten zijn en dat
die dan ook nageleefd dienen te worden, dus
wat dat betreft konden de 3 keurmeesters niet
anders dan de regels toepassen. Maar mijns
inziens kan dit niet de bedoeling geweest toen
die regels werden opgesteld”.
Klokslag half twee was de keuring klaar en
konden we genieten van een overheerlijke
Franse soep, de “Soupe au Pistou”, omdat
Frankrijk immers het moederland van de
Ouessanten is. Het is een Provençaals
gerecht waar alle zomergroenten in verwerkt
kunnen worden zoals witte bonen, tomaten,
groene bonen, zomersquash en aardappelen.
Verder gaat er spaghetti in of een andere
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pasta. De Pistou (in Genua pesto genoemd) is
een koude saus die gemaakt wordt van olijven, teentjes knoflook en verse basilicum (in
Genua voegt men er nog pijnboompitten aan
toe, de pinoli). Je kunt de saus naar believen
toevoegen.- vurrukkeluk!.
Ook de broodjes en de drankjes liet men zich
goed smaken.

Na de lunch begon het middagprogramma, dat bestond uit het demonstreren en
bespreken van verschillende groepen dieren:
een mooie schakering van witte, zwarte en
bruine Ouessanten.

Eerst hield Han Hopman een spreekbeurt
over de evolutie van de Ouessant. Van de
geїmporteerde kleine schapen met allerlei
beenlengtes en soms de grijskleur van Abbé
en de grovere, minder edele soorten van
Ducatillon, waar ook de witte dieren vandaan
komen, tot de verschillende types van nu in de
drie hoofdkleuren en de schimmels. Doordat
Han, voorheen actief keurmeester, al enkele
jaren wat op afstand naar de vereniging kijkt,
kwam hij met een visie op de fokkerij van
Ouessanten die niet helemaal overeenkomt
met hoe de huidige keurmeesters er tegen aan
kijken (b.v. het aantal tanden bij de S-beoordeling) en dat gaf een levendige discussie,
ook onder de toehoorders.
Vervolgens vroeg hij de fokkers van het eerste
uur naar voren te komen om hun mooiste herinneringen aan de Ouessant en de vereniging
te vertellen.
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✥ Aalt ten Hoeve genoot altijd enorm van de
veiling van de rammen. Gedurende een
groot aantal jaren fungeerde hij als veilingmeester, zonder zelf dieren aan te leveren.
Zo werd er een ram van Henk voor fl.700,aan Han verkocht. Dat waren nog eens tijden.
✥ Jan Brandts vond en vindt de relaxte sfeer,
zonder kampioenen het belangrijkste.
✥ Wim Haverslag’s leukste herinnering was
de eerste keuring in het vogelgebouw in
Putten. Dat was gezellig: allemaal in een
kring, strobalen er omheen - lekker intiem.
✥ Wies Haverslag vindt het een plezier om
alle fokkers te ontmoeten. Eerst via de telefoon en nu in levende lijve; mooier werk
kun je niet hebben.
✥ Gea van Putten vond de veilingen ook altijd
erg leuk. Het gaf echt “schwung” aan het
hele gebeuren.
✥ Ad Oost heeft altijd het meest genoten van
de prettige sfeer binnen de FOS, zowel in
het bestuur als met de fokadviescommissie
en met de leden.
✥ Paul Koch heeft hele goede herinneringen
aan de strijd om los te komen van de FBS.
De zelfstandigheid van de FOS werd goed
verwerkt door de leden. Het tijdschrift is
geweldig en heeft hier veel aan bijgedragen. Ook herinnert hij zich hoe Margriet de
schaapjes keurde en men samen de strobalen opstak na de keuring.
✥ Henk Slaghuis vindt de ontspannen sfeer
onderling geweldig. Daar moeten we erg
zuinig op zijn.
De wijze waarop we de Ouessanten keuren
en classificeren is het behoud van het ras.
Het heeft bewezen dat het een goed

systeem is op de bespreekdagen.
Ook heeft hij altijd veel plezier beleefd aan
en ook veel geleerd van de keuringen in
Frankrijk, Duitsland en Belgiё, waar hij als
keurmeester komt.
✥ Reinie Koch heeft leuke herinneringen aan
haar allereerste ooilam, Lammechien geheten, dat op één van de eerste keuringen
een A kreeg. Dat is op zich al heel bijzonder voor je eerste gefokte dier en het was
ook een mooi beestje, maar het was wel 50
cm groot. Zo zie je maar dat je als vereniging altijd je fokdoelen moet bijstellen. Het
plezier is er niet minder op geworden,
mede omdat ze tesamen met mij (Paul
Meijer) het Bulletin maakt - alleen was dat
nooit gelukt en nooit zo lang volgehouden.
✥ Han heeft de leukste herinneringen aan de
foktechnische avonden, vooral toen Frans
Haccou er bij was. Frans heeft er ook voor
gezorgd dat er nooit strijd in de FOS mocht
komen over wie het mooiste schaap had.
De pionierstijd om alles op te richten was
superleuk.
✥ Margriet Lensvelt, de eerste dierenarts bij
de keuringen, vond de sfeer altijd heel prettig en ze heeft daarbij heel veel van
schaapjes geleerd en speciaal over
Ouessanten.
Met een ovationeel applaus zochten de coryfeeёn van de FOS hun plaatsen weer op. Ze
waren en zijn nog steeds van enorm belang
voor de vereniging waar ze veel voor over
hebben en de dank voor hun werk is groot.
Hierna was het weer de beurt aan de schapen: nu werden er fokkersgroepen opgesteld.
Het bijzondere hieraan was dat ze afstamden
van één ram. Han Hopman besprak de dieren

tesamen met de verschillende fokker en ze lieten zien welke kenmerken overgeërfd waren
en wat de goede en minder goede punten van
de dieren waren. Er werd aandacht besteed
aan de afstamming: vaders met dochters,
vaders met zoons, moeders met dochters en
moeders met zoons. Een goede ram is de
halve kudde, maar datzelfde kun je zeggen
van een goede ooi die hetzelfde presteert,
alleen doet ze er iets langer over.
Vervolgens belichtte Jan Postma 25 jaar
Ouessanten in Nederland aan de hand van
een powerpoint presentatie. De grafieken lieten zien dat de hoogtematen in de loop der
jaren zijn afgenomen naar een niveau dat zich
kan meten met de Franse maten, terwijl de
gewichten op peil bleven, de vitaliteit er niet
onder te lijden heeft en de lammeren in goede
gezondheid ter wereld komen. Veel van wat
Jan vertelde is vastgelegd in het jubileumnummer van het Bulletin, maar werd prettig
verlevendigd en aanschouwelijk gemaakt met
plaatjes en anekdotes.
Tenslotte kon er worden aangeschoven aan
het feestmaal. Vanzelfsprekend was er ook nu
weer op franse wijze een heerlijk en overvloedig buffet aangericht, waarvan door alle nog
aanwezige bezoekers genoten werd.
Daarmee kwam een einde aan deze geweldige jubileumdag die nog lang in onze herinnering zal blijven.
Paul Meijer
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Deze dag intervieuwde ik natuurlijk de fokkers
van het eerste uur.

Gea van Putten
Gea van Putten uit Putten was lid van het eerste bestuur van de FOS, toen nog een vereniging met slechts 60 leden.
De eerste keuring met verkoop werd in
Lelystad gehouden. Elk lid haalde persoonlijk
enkele strobalen bij een boer in de buurt en
bracht ze netjes na de veiling weer terug. De
eerste keer hadden ze een ring gemaakt met
slechts één laag strobalen. De schapen erin
en het feest kon beginnen. Inderdaad - de
schapen sprongen gewoon over de balen
heen en het duurde lang voordat de chaos
hersteld was. Maar ja, al doende leert men.
Zo was er ook eens een buurman van Henk
die mooie beelden maakte. De fokkers hadden er wel oren naar, maar de man vroeg
fl.6000,- voor een beeld. Tot iemand op het
idee kwam om 10 kleinere bronzen Ouessantjes te maken. Na veel vijven en zessen
stemde de kunstenaar er mee in. Gea tekende
in voor fl.600 en verkocht even later twee
ooien voor fl.625,-. Met een uniek beeld in de
maak. en fl.25,- ging ze weer huiswaarts. Een
paar weken later zijn ze naar het huis van de
kunstenaar gegaan waar ze het gietproces
met eigen ogen konden aanschouwen.
Publieke belangstelling was er vroeger
genoeg; de toeschouwers stonden wel twee
rijen dik. Ze wilden allemaal zo’n mooi
Ouessantje kopen. Voor fl.1000,- werden twee
ooitjes en een ram verkocht. Hoge prijzen
waren geen probleem want je telde mee als je
een Ouessant had. Al met al was het een elitair gebeuren en vooral de lammeren gingen
als zoete broodjes over de toonbank - de lammeren waren al bijna verkocht voor ze geboren werden. Fokker-zijn was een lukratieve
bezigheid. Toch was er een probleem: er was
nog geen standaard en de dieren werden allemaal veel te groot. Veel fokkers voelden zich
bekocht. Zo kon het niet langer en het bestuur
stelde een standaardmaat in.
Aanvankelijk was er ook geen dierenarts en
vervoersbewijzen bestonden evenmin. De fokkers konden alle dieren aanvoeren: sommigen
hadden diarree en waren ziek. Dat was niet de
bedoeling en men zocht al snel een dierenarts.
Op één van de eerste keuringen kwam Gea in
haar eend aantuffen. Ze had achterin een
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opblaasboot, waarvan de zijwanden opgeblazen waren, met daarin twee ooitjes. Ze werden eerst gekeurd door een dierenarts en
mochten daarna meedoen aan de veiling. Zelf
kocht ze ook wel eens een schaap dat dan
ook weer achterin mee naar huis vervoerd
werd. Nu worden de Ouessanten wereldwijd
verkocht. Van Gea worden er vandaag twee
naar Dubai verscheept.
Gea is begonnen met een stel zwarte schapen, maar toen ze bij Hopman sr. de witte
Ouessanten zag leek haar dat ook wel wat.
Samen met een vriendin wilde ze op bezoek
gaan bij Ducatillon in Noord Frankrijk. Maar
eerst moest ze van het PVV toestemming hebben om ze in te voeren. De ambtenaar vroeg
haar hoeveel dieren ze wilde kopen en haar
antwoord was: twee. Dat was natuurlijk een
verspreking, vond de ambtenaar want er
moesten toch zeker een paar nullen achter.
Gea hield vol, maar de ambtenaar weigerde
het te snappen en praatte al over quarantaine
en meer van dat soort zaken.
Gea ging van arren moede zonder goedkeuring naar Frankrijk, waar ze al afgesproken
had om de dieren op te halen. Ze hadden wel
acht dagen voor vertrek ingeёnt moeten worden, wat helaas niet was gebeurd. Dus besloten de dames er maar een vakantie van acht
dagen aan vast te knopen. Toen de dieren
gekocht en ingeladen - maar waar moesten ze
over de grens? Via Ducatillon kregen ze een
adres van iemend in Lille die aan de grens
woonde. De douaniers gingen ‘s avonds om
acht uur naar huis en dan konden zij oversteken naar Belgiё. Aangekomen in Lille verstopten ze de schapen onder de tuinstoelen. Toen
ze tot bij de grens gebracht waren bleken de
douaniers er nog te zitten. Dus dan maar even
maar wachten......en de douaniers maar kijken. Ondertussen kwamen de tuinstoelen
omhoog en met de grootste moeite kregen de
dames ze weer naar beneden. Pas om half
tien hadden de grensbewakers er genoeg van
en gingen naar huis en konden ze eindelijk
met hun buit de grens over.
In die 25-jaar lidmaatschap heeft ze nog nooit
enige moeite hoeven te doen om de overtollige Ouessanten kwijt te raken. Men ziet ze
vanaf de weg en komt ze halen. Vorig jaar was
het de eerste maal dat er twee rammetjes naar
de slacht moesten. Ze moest € 5,- per stuk
bijbetalen!

Vandaag heeft Gea een opgezette rammenkop gezien en dat vindt ze zo mooi dat ze haar
eigen ram nu ook wil prepareren. Ze heeft de
ram al jaren en ze wil hem niet aan iemand
anders overdoen omdat hij zo vreselijk
gemeen kan stoten. Je kunt het weiland niet
inkomen of hij ramt je tegen de benen. Ze wil
hem laten slachten, de kop begraven en na
een aantal maanden opgraven, schoonmaken
en dan op de schoorsteenmantel zetten - als
haar man niet teveel protesteert.

Wim en Wies Haverslag
Het administratiekantoor Haverslag werkt ook
al weer 25 jaren voor de Ouessantenvereniging. In het begin vielen de Ouessantfokkers
onder de FBS en hield men zelf de administratie bij. Wim bezocht de fokkers en als
eerste kwam hij bij Hopman in Heiloo waar hij
de schapen in de oren tatoeёerde met witte
inkt. Dat bleef niet zitten want de schapen
werkten het er zelf weer uit. Bij de Suffolks,
die hij zelf fokte, bleef de inkt wel zitten.
Vreemd dus.
Toen werd er al snel begonnen met de Patoormerken. De fokkers vulden alles zelf in op
kaarten die ze opstuurden en door Wim
gecontroleerd en gefarafeerd werden. Hij
maakte daar een fotokopie van en sloeg ze op
in een ordner. Zo werd de registratie opgezet.
In 1997 is dat overgezet op het computersysteem DOS-DB, waar we nu nog op zitten.
DOS zit nog steeds als ondergrond op veel
programma’s maar als er een nieuwe computer aangeschaft zou worden waarschijnlijk niet
meer. Met DOS kun je heel goed selecteren en
de bestanden zijn over te zetten in Excel, waar
het administratiekantoor alles mee kan doen.
Wim vond het wel leuk dat er ook Duitse fokkers bij de vereniging aangesloten waren. Het
overleg gebeurde dan in het platduuts en dat

ging goed. Zo heeft hij hele gesprekken
gevoerd met Alfred Jansen. Nu hebben de
Duitse fokkers hun eigen vereniging, de IGOU.
Wim vindt het jammer dat Frans Haccou er
niet is - hij woont momenteel in Frankrijk.
Haccou is een van de medeoprichters van de
FOS en een heel bijzondere man die vaak het
voortouw nam. Hij had een bijzonder karakter
en de vereniging heeft er veel plezier van
gehad. Ook heeft het stamboek veel te danken aan Henk Slaghuis. De ontwikkeling van
de fokkerij is dankzij hem ook goed op orde
gebracht en letterlijk en figuurlijk op de kaart
gezet.
Niet veranderd in deze 25 jaren zijn de fouten
die fokkers maken in het doorgeven van hun
administratie. Zo werken er nog steeds fokkers met de oude nummers, laat een fokker
zijn ooi twee keer aflammeren en andere fokkers halen alles door elkaar zodat het enige
moeite kost om de knoop te ontwarren. Toch
vindt Wim dit tot de leuke zaken van het vak
horen. De moderne I&R wetgeving loopt soms
vast als fokkers schapen verkopen aan mensen die geen UBN-nummer hebben - dat past
niet in het systeem.
Veel Ouessantfokkers geven dus toch wel
extra werk. Wim echter treedt niet op als een
schoolmeester en zal er niet het mes inzetten.
Hij gaat soepel met hen om, want hij weet dat
fokkers met een paar dieren vaak denken dat
de papierwinkel wel even kan wachten. Dat
komt mede door het feit dat de lammertijd bij
de Ouessantfokkerij lang duurt. Men wil dan
toch meerdere lammeren in één keer opgeven
en dan wordt er wel eens iets vergeten.
Wim had vroeger veel vaker contact met de
fokkers; er werd veel gebeld. Nu gaat het per
e-mail en is het administreren veel onpersoonlijker geworden, wat eigenlijk minder leuk is.
Toch vindt Wim de vereniging erg gemoedelijk. Men gaat goed met elkaar om en enige
vorm van jaloezie is niet te vinden. Men kent
vaak elkaars persoonlijke situatie en men
praat ook niet alleen over de Ouessanten.
Wies Haverslag-van Ent is zijn vrouw en doet
nu bijna de gehele administratie van de FOS.
Toen Wim begon met het stamboek van de
Ouessanten had zij een andere baan. Maar
allengs werd het drukker en deed zij zoveel
hand- en spandiensten dat beide banen niet
meer samen gingen. Zij koos voor de stamboekadministratie van meerder schapenras27

sen. Tot de dag van vandaag geniet ze er nog
elke minuut van. Het contact met de leden is
geweldig; fokkers zijn gemoedelijke mensen
en dat komt ook door de gemeenschappelijke
hobby. Je ziet de mensen op de keuringen en
praat ermee. Je leert ze dan ook wat beter
kennen want het eerste contact is meestal via
de telefoon.
Wies vindt het mooi om mensen van dienst te
kunnen zijn. Toch is ze niet bang om voor juffrouw te spelen en fokkers op de vingers te
tikken, want men moet zich wel aan de regels
houden. De vriendelijkheid van haar wordt
gemakkelijk overgenomen en dan komt het
ook altijd goed. Eigenlijk zijn er nooit vervelende dingen gepasseerd.
Wies vindt het werk voor de FOS afwisselend
en interessant. Ook is het een soort spel tussen de wensen van de verschillende fokkers
en het zoeken naar de mogelijkheid om daar
rekening mee te houden. Wies geeft zelfs aan
dat het voor haar een levenswerk is geworden.
Uiteraard is het werk voor haar ook totaal
anders geworden. Van het puzzelen wat er nu
precies staat op de vroeger zelf ingevulde,
handgeschreven papiertjes tot de e-mail van
nu. Eigenlijk vindt Wies de maandagochtend,
als alle e-mails beantwoord moeten worden,
de minst leuke dag. Ook jammer vindt ze dat
er op de telefoonavonden nauwelijks nog
iemand belt.
Als ze de vereniging met één woord zou moeten omschrijven is dat: gemoedelijk. De sociale contacten en het wat voor elkaar over hebben zijn in het 25-jarig bestaan niet veranderd.
Geweldig in deze tijd waarin alles soms op de
kop staat. Ze vindt de Ouessantenvereniging
zo geweldig dat de sleutel voor de FOS-kast
een paarse kleur heeft - haar lievelingskleur.
Wies hoopt nog jaren voor deze prachtige
club te mogen werken.

Henk Slaghuis
Die weet nog goed het eerste begin van de
Ouessant in Nederland. Haccou en Van
Tongeren hadden in Belgiё enkele dieren
gekocht. Henk had daar via via weet van
gekregen en nam meteen contact met ze op.
De eerste worp van een Ouessant in
Nederland was een rammetje. Deze heeft
Henk gekocht en is even later met de zuivere
teelt begonnen. Er was 25 jaar geleden wel
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veel onderling contact met de toenmalige fokkers maar er was geen centrale organisatie.
Het eerste formulier dat gemaakt werd, was
een afstammingslijst. Daarop konden de fokkers zelf hun dieren invullen. De volgende stap
was dat dit werd gecentraliseerd door bureau
Haverslag.
Op de eerste bespreekdag in Putten in 1988
werden er afspraken gemaakt om meer structuur aan de club te geven. Toen werd er nog
veel samengewerkt met de Soay fokkers,
maar dat stopte enkele jaren later omdat het
ledenaantal en daarmee het aantal Ouessanten sterk toenam.
Henk was samen met vader en zoon Hopman
de ontwikkelaar van de bloedlijnen en het
maken van een rasstandaard. Als je geen
rekening houdt met de lijnenteelt, kom je in de
problemen. Je kunt dan dieren halen uit
Frankrijk maar daar wordt niet of nauwelijks
gekeken naar de afstamming - in elk geval niet
officieel.
Henk vindt dat de fokkerij sterk vooruit
gegaan is en dat we op de manier zoals het nu
gaat, voort moeten gaan. Heel belangrijk is
dat de organisatie goed is en dat de leden het
leuk vinden om bij de FOS te horen. Als andere mensen genieten, doet Henk dat ook.
Op zo’n dag als vandaag staat Henk liever niet
op de voorgrond maar hij vindt de viering
prachtig en geniet met volle teugen. Elk lid
kent hem en zijn mening legt ongelooflijk veel
gewicht in de schaal.
Zijn enthousiasme en bevlogenheid kun je

lezen in het prachtige, informatieve nummer
van september 2012 “FOS 25-jaar”.

Han Hopman
Han in Keijenborg (Achterhoek) heeft samen
met zijn vader in Heiloo (Noord Holland) niet
alleen meegewerkt aan de oprichting van de
FOS maar ook gestalte gegeven aan de vereniging.
Thuis in Heiloo hadden ze heel weinig grond,
dus wilden ze kleine schapen. Ouessantjes
dus. Han zat in de koeienwereld en zo kwam
hij in contact met Henk Slaghuis en Frans
Haccou. Ze kwamen al snel op het idee om de
dieren te gaan registreren. Jan Brandts en
Gea van Putten sloten zich aan en dit werd de
eerste aanzet tot een
vereniging.
Han zorgde samen
met Henk dat er een
papier in elkaar gezet
werd. Frans keek eerst
nog toe maar toen er
meer mensen zich
aansloten, nam hij de
leiding over. Frans
wilde het schaapje
promoten als huisdier
en als curiositeit. Geen
gewoon schaap dus.
Het Ouessantje werd
in een mooie omgeving geplaatst zodat
eenieder dit wonder
kon aanschouwen. Dat
is de insteek geweest
voor de tegenwoordige
bespreekdagen.
In de begintijd waren
er niet meer dan 20
schapen in Nederland.
De kwaliteit was heel
divers en zou absoluut
niet aan het moderne
Ouessantschaap kunnen tippen. Frans had
bruine schapen die te groot en fors waren en
hij wilde dat zo houden. Henk was een fokkerijman die kwaliteit wilde leveren met alleen
zwarte dieren. De Hopmannen met hun zwarte en witte beestjes zochten naar klein en
robuust. Ze hadden de rammen in Frankrijk
zien lopen en wilden ook een stevige ram die

zijn kudde kon verdedigen.
Jan Brandts, die er iets later bij kwam, wilde
juist een edel dier en deze trent zag je steeds
meer in de keuringen. De dieren werden
steeds fijner en hoger op de benen. Han wilde
juist dat de Ouessanten tegen een stootje
konden want dat was dichter bij de natuur.
Verschillen in visie zijn er nu nog steeds en dat
is maar goed ook. De fokker kan zo beter zijn
keuze bepalen en een eigen richting inslaan.
Dat geldt niet zozeer voor de kleur als voor de
bouw: bijv. kort of lang, hoog op de benen,
borstinhoud en sterke nekken.
Han heeft zich de laatste jaren niet zoveel
bezig gehouden met de vereniging maar hij
ziet wel veranderingen. De fokkerij is meer op
papier gekomen door de S-kwalificatie. Han is
het daar niet zo mee eens want er wordt alleen
naar het fenotype gekeken (hoe een dier er
uitziet aan de buitenkant). Dieren kun je beter
indelen als je kijkt naar de kwaliteit van de
nakomelingen. Het is niet zo moeilijk om dat
van een ram vast te stellen. Hij krijgt dan pas
een S als hij zich bewezen heeft. Bij de veehouderij is dat allang gebruikelijk. Nu kan een
S-dier ook nakomelingen krijgen die zelfs niet
voldoen aan de rasstandaard.
Op de bespreekdagen begint men voorzichtig
de bedrijfsgroepen zo te formeren dat je de
ram ziet met zijn nakomelingen. Dan krijg je
een goed beeld van de kwaliteiten van de ram
ook al zou hij zelf nooit een S krijgen.
Paul Meijer.

29

Ontmoeting Duitse Ouessantschapenfokkers in
Sankt - Johann
Op 4, 5 en 6 oktober 2012 werd de jaarlijkse ontmoeting gehouden van de Duitse Ouessantschapenfokkers te Sankt-Johann in Baden-Würtemberg. De ontmoeting vond plaats op de Gestütshof van het
Baden-Würtembergische Haupt- und Landgestüt te Marbach.
Een groot land als Duitsland brengt met zich mee dat de fokkers grote afstanden moeten afleggen en
niet op een dag heen en weer kunnen. Daarom worden er voor de ontmoeting drie dagen uitgetrokken. Op vrijdagmiddag worden al schapen aangevoerd. Op de zaterdag vinden na de metingen en de
wegingen de keuring plaats; aansluitend wordt ‘s avonds de jaarlijkse algemene ledenvergadering van
de Interessengemeinschaft Ouessant-Schaf en de prijsuitreiking van de keuring gehouden.
Zondagmorgen wordt de fokkers en bezoekers gelegenheid geboden de dieren nog eens te bezichtigen. Na de middag worden de schaapjes weer ingeladen voor de thuisreis.
Er worden twee nachten doorgebracht in een naburige “Gasthof”.
De bijeenkomsten kenmerken zich door een grote mate van gezelligheid en liefhebberij, er is veel interesse en discussie in een prettige sfeer bij de keuring maar ook tijdens de avondbijeenkomsten.
Een Nederlandse bespreekdag op een dergelijke unieke locatie en er dan ook nog drie dagen voor uit
te moeten trekken is niet voor te stellen. In Frankrijk, eveneens een groot land, worden er ook drie
dagen aan het Concours National besteed.
Voor de keuring had nieuwe voorzitter Armin Bergmann weer een
handzame catalogus met zeer uitgebreide informatie samengesteld.

Kleuren
De kleurverdeling was als volgt:
Zwart
78.4 %
Bruin
9.2 %
Wit
6.2 %
Grijs
6.2 %
De zwarte kleur overheerst ook mede door het grote aandeel dieren met een Franse afstamming. Er komt wellicht mede daardoor
vrij veel leeftijdsvergrijzing voor, vooral bij de ooien.
De grijze in aantal, met vier, niet sterk vertegenwoordigd maar wel
kwalitatief wel zeer goede dieren.

Grijze Pepino

Maten en gewichten
De dieren worden serieus gemeten en gewogen.
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de hoogtematen en gewichten van de
Duitse Ouessantschapen gedurende de laatste jaren:
Categorie
Jaar
Rammen
Oudere rammen
Eenjarige rammen
Ooien
Oudere ooien
Eenjarige ooien
Twee jarige ooien
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2009

Aantal
2011 2012

Schofthoogte
2009 2011 2012

Gewicht
2009 2011 2012

5
17

17
14

12
8

47.8
46.0

47.5
45.9

47.3
45.8

19.7
18.1

20.2
17.5

20.6
18.4

13
33
14

8
28
7

14
18
13

44.3
46.0
44.7

44.5
43.0
43.5

44.1
42.7
43.3

13.2
12.7
14.2

13.9
12.6
12.7

15.7
13.0
14.7

De Duitse Ouessantschapen hebben zeer
goede hoogtematen met daarbij een toenemend gewicht. Dit is een positieve ontwikkeling omdat een afname van de hoogtemaat
gepaard gaande met een afname van gewicht
kan leiden tot achteruitgang van de vitaliteit.
De variatie een hoogtemaat is in vergelijking
met voorgaande jaren ook afgenomen. Bij de
oudere rammen was de hoogtemaat zonder
uitzondering 49 cm of minder. Bij de eenjarige
rammen waren nog wel een paar rammen met
een hoogtemaat van 47 en 48 cm. Een schofthoogte van 46 cm of meer bij eenjarige rammen kan leiden tot te veel hoogtemaat op volJürgen Schneider en Ralf Altert
wassen leeftijd.
Bij de ooien is er sprake van een uitstekende hoogtemaat in combinatie met het gewicht en een grote
uniformiteit.
Hoewel bij de rammen wellicht nog wel wat van de schofthoogte af te halen is, kan men zich toch ook
afvragen of het ras gediend is bij een verdere afname van de hoogtemaat.

Bloedvoering
In de Duitse Ouessantschapenfokkerij is intensief gebruik gemaakt van Franse rammen.
De bloedlijnen gaan overwegend terug op Franse importrammen, vooral bij de zwarte kleurslag. Dit
heeft geleid tot een de passende hoogtemaat en type. Bij de zwarte dieren, vooral bij de ooien, komt
vrij veel leeftijdsvergrijzing voor. Dit is geen standaard afwijking, maar een kenmerk dat ook in Frankrijk
vrij veel voorkomt. Sommige liefhebbers hebben een voorkeur voor de zwarte kleur ook bij oudere dieren. Het blijft een kwestie van smaak.
Een correcte stand van het beenwerk verdient, net als in ons land, ook in Duitsland nog wel wat aandacht. Een minder correcte stand en gang van het beenwerk gaat zelden gepaard met een harmonische lichaamsbouw.
De witte Ouessanten waren zowel van Franse als van Nederlandse bloedvoering.
De grijze kleurslag was met slechts vier dieren niet sterk vertegenwoordigd, maar zeer aansprekende
dieren.
De bruine rammen maakten niet een al te overtuigende indruk; ook een uit Frankrijk afkomstige ram
met een Nederlandse bloedvoering moet er nog wel ingroeien.

Keuring
De rubriek oudere rammen was indrukwekkend. Een hele rij rammen van zeer goed type met fraaie
koppen en horens en mannelijke uitstraling.
De eerste plaats was voor Rik van Horst Roller, een Relec de Carré zoon van 48 cm groot. Een voldoende lange ram van best type, heel correct gebouwd met best beenwerk en een mannelijke uitstraling. De eerste plaats kon deze ram ondanks één beschadigd hoorn niet ontgaan.
De tweede plaats was voor Claude, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Peter lijn van Uta
Reichenbach. Claude is een lange, zeer mannelijk gebouwde ram met een fraaie kop en horens een
beste romp, maar de achterbenen zijn niet zo correct als die van Rik.
Derde werd een zoon van de in Nederland bekende Jean Chateau Missier van Armin Bergmann. Mooi
type, iets licht gebouwd met vlot goed beenwerk.
Verder nog een paar beste rammen van Uta Reichenbach en de bekende Kilson van Falco Haack.
Kilson is wel correct, maar kon wat meer allure vertonen.
Vermeld moet worden: Serge, een van de drie rammen die de IGOU importeerde uit Frankrijk. Deze
Serge stond er nog wel goed voor. Het kan toeval zijn, maar van de drie door IGOU geïmporteerde rammen zijn tot nu toe nog niet veel nakomelingen verschenen op de jaarlijkse ontmoetingen.
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Bij de jaarlingen beet weer de fraai gelijnde Chrusoe van Uta
Reichenbach de spits af. Tweede werd een kleine, wat lichte ram,
met wel een mooi type, van Jürgen Schneider.
Bij de witte rammen imponeerde Lodiciant, ook van Jürgen
Schneider, gefokt door Patrice Royer in Noord-Frankrijk. Met 47
cm een mooie maat, correct gebouwd en zeer mannelijk met
mooie kop en horens - kon iets meer snit hebben.
De zeer correcte, 49.0 cm niet kleine Bianco van Horst Roller,
maar is vrijwel ideaal gebouwd.
De grijze Pepino van Simone Friedrich uit Herxheim werd algemeen kampioen bij de rammen, stammend uit de fokkerij van Uta
Reichenbach. Met een schofthoogte van 45 cm en een gewicht van 21 kg, een waardige en overtuigende tweejarige kampioen, zeer compleet met fraaie kop en horens, zeer correct gebouwd met veel
uitstraling.

Ooien
Van de witte, de bruine en de grijze ooien waren maar weinig
dieren aangevoerd.
Van de twee grijze ooien kan vermeld worden dat ze boven het
niveau van de witte en de bruine uitstegen, zeker de grijze
Parfait van Uta Reichenbach.
De zwarte ooien overtuigden door zeer goede kopnummers en
ook wel door aanhoudend goede dieren in de diverse rubrieken. Het was voor de jury wel eens moeilijk de juiste volgorde
te kiezen. Kampioene werd ooi Enigma van Fritz Startzmann,
gefokt door Horst Roller. Een ruime zeer correct gebouwde ooi
met mooie verhoudingen, die misschien nog iets luxer kon zijn.
Hoogtemaat 44.0 cm met 15 kg
Reserve kampioene werd ooi Klara II van Horst Roller, met 43
Enigma
cm schofthoogte iets kleiner dan Enigma en ook wat edeler. Dat
de bovenvacht echter meer grijs was dan zwart was de reden
voor de jury toch voor Enigma te kiezen. Niettemin een mooi succes voor Horst Roller, die met Rik ook
de beste oudere ram in de ring zette. Verder viel de fokkerij van Uta Reichenbach op door niet alleen
imponerende rammen maar ook goed gebouwde ooien met een mooi foktype.

Samenvatting
De Duitse Ouessantschapenfokkerij is, gezien de grootte van het land niet zo omvangrijk, maar op de
jaarlijkse ontmoetingsdagen blijkt dat er gestaag en enthousiast gewerkt wordt aan de instandhouding
en verbetering van het Ouessantschaap.
Het lijkt er op dat met de schapenfokkerijorganisaties in de verschillende bondsstaten goed wordt
samengewerkt. Zeker is dat het Ouessantschaap zich in de meeste bondsstaten een plek veroverd
heeft en erkend wordt.
In enkele gebieden zoals in Beieren lijkt het nog wat moeizaam te gaan, maar ook daar verandert volgens informatie het imago van het populaire minischaapje.
Henk Slaghuis,
Ressen, februari 2013
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Agenda 2013
20 april
De jaarlijkse Algemene ledenvergadering van
de F.O.S.wordt gehouden in het Infocentrum
IJssel – Den Nul, Rijksstraatweg 109, 8121 SR
Olst. Aanvang van de ledenvergadering: 10.30
uur (de uitnodiging en agenda elders in dit
nummer).
Na de gezamenlijke lunch gaan we onder leiding van een boswachter van Staatsbosbeheer een (korte) wandeling maken in de
Duursche Waarden, het eerste gebied waar de
natuur langs de rivier weer meer ruimte kreeg.
Eindtijd omstreeks 14.30 uur.

21 – 22 – 23 juni: Farm & Country Fair in
IJzerloo (bij Aalten)
Openingtijden van 10.00 tot 21.00 uur op de
vrijdag en zaterdag en van 10.00 tot 18.00 uur
op zondag.

Dag van het Schaap vervalt dit jaar.
Zondag 25 augustus 2013
De Nationaal Belgische Beoordelingsdag in het
Domein Puyenbroek te Wachtebeke. (tussen
Gent en Terneuzen).

Eind augustus / begin september
De Franse GEMO houdt haar jaarlijkse keuring.
Datum en plaats zijn nog niet bekend gemaakt,
maar volgt hopelijk in het juninummer.

Zaterdag 7 september 2013
Nationale bespreekdag niet-zwoegervrije
Ouessantschapen in Didam.
Adres: Manege ’t Hooge End, Hengelderweg 4,
8942 NC Didam, tel. 0316-228252.
Op 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 aanmeldingsformulieren staan op de website, per dier moet er een formulier ingezonden
worden (digitaal of per post) voor 1 augustus.
Per inzender worden er niet meer dan 30 dieren toegelaten voor de bespreking. Het gehele
aanmeldingsformulier moet worden ingevuld,
dus van alle dieren ook de maten en de
gewichten.
Kort voor de bespreekdag zal de catalogus op

de website komen te staan.
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. Dit onderdeel willen we
niet langer laten duren dan tot de lunch om
13.00 uur. De bedrijfsgroepen worden besproken omstreeks 14.00 uur na de lunch,
gevolgd door een bespreking van bijvoorbeeld de mooiste dieren, bepaalde onderdelen van de beoordeling, de oudste dieren of
een onderwerp dat voortkomt uit de ochtendbespreking of vanuit de aanwezige leden.

Zaterdag 28 september 2013
Zwoegervrije bespreekdag Ouessantschapen
in Angeren.
Adres; fam. G.Giesen, Lodderhoeksestraat
26, 6687 LS Angeren, tel. 0481-421365.
Angeren ligt tussen Arnhem en Nijmegen. De
A15 tot het eind volgen richting Bemmel en
vervolgens Huissen. Door Angeren rijden en
na enkele kilometers ligt aan de rechterkant
“De Meerhoeve” van de familie Giesen.
De aanmeldingsformulieren staan op de website, per dier moet een formulier geheel ingevuld worden, dus ook de maten en gewichten
en voor 20 augustus ingestuurd worden (digitaal of per post). Per inzender worden er niet
meer dan 30 dieren toegelaten voor de
bespreking.
Kort voor de bespreekdag zal de catalogus
op de website komen te staan.
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 zal beginnen. Dit zal
tot ongeveer 12.30 uur duren, waarna we de
dag afsluiten met een broodje en koffie.

Eerste zaterdag en zondag in oktober.
De Duitse IGOU houdt haar jaarlijkse beoordelingsdag en vergadering op de zaterdag.
Op zondagmorgen kunnen de schapen nog
bewonderd worden, alvorens ze weer afreizen naar huis.
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Nieuwe Leden
FOKL.
WOV
DLD
KTH
DHS
LBL
BVP
RNL
HWR
ASJ
ZDS
SZB
GEZ

NAAM
L. Wynant,
J.W.M. van Dooyeweert,
J. Kemperman,
G. Doorn,
J. van der Linden,
P.T. Bakker,
J.M. van Rooijen,
M. Hector,
J.J. Akkerman-van Deudekom,
R. van Zanten,
J.W.M. Snijders,
A.P.G. van Galen

STRAAT
Groote steenweg 61
Verhuizensestraat 5-24,
Buorren 18,
Zandvoortweg 2A,
Groenestraat 17,
J.P.van der Bildtstraat 13,
Veldweg 4,
Vethem 30,
Bergkampen 25,
Bovenweg 72A,
Drielseweg 1,
Oldijk 3,

PC
B-3400
4031KS
8493LE
8061PB
6681DW
9077SK
7918TE
29664
8326AS
8085SK
4765RZ
9891TB

PLAATS
TELEFOON
Ezemaal. B.
003216823120
Ingen
Terhorne
0566 689607
Hasselt
038 7851514
Bemmel
0481 464828
Vrouwenparochie 0518 403767
Nieuwlande
0528 350252
Walsrode. D.
05166 15346
St.Jansklooster
0527 246546
Doornspijk
0525 656845
Zevenbergschenhoek 06 23334674
Ezinge
0594 622129

Vertrokken Leden
Fokl.
BLO
KNL
KWH
LNM
VDL
KG
KGW
JGD
VGR
BDH
SNI
NEI
WMR
KBK
KBS
PPE
KBA
AOP
TRN
SCA
NSW
AOV
FZW
MVD
BSP
MDS
HST
VHU
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Naam
J.C. van Bemmel,
E.J. Kalisvaart,
Kinderboerderij Wijhe,
M. Lourens,
Vrienden v/d Dierenvallei,
W. Kuup,
De Grote Gemeente,
M.T.A.M. de Jager,
J.J.J. Visser,
J.A. Bellemakers,
R. Smit,
A.Y.D. van Noort-Visser,
A.C. de Wever,
O.R. Koppelman,
P. Kersten,
B. de Pree,
G.A. Koert,
H.T.H. van Aanholt,
A.C.M. Thomassen,
C.J. Swijgers,
D.T. Nabuurs,
Agathahoeve,
R.J. Fieten,
Y. Mulder,
N.A. van Beek,
H.T. Miltenburg,
G.A. van den Heuvel,
P.J. Verpalen,

Straat
Middelkoop 31,
G.W. van Marleweg 4,
p/a Meidoorn 7,
Dr. Ypeylaan 28,
p/a Asschatterweg 36C,
Rivierdijk 118,
Burchtlaan 5,
Hogeweg 77,
Grafterbaan 6,
Postbus 186,
Scheperij 2,
Stokkersweg 15,
Vinkenbuurt 30,
Nieuwe Beekweg 128,
Heuvel 4,
Postertweg 1,
Zijde 127,
Oudedijk 10,
Bredestraat 20,
Driehuis 4,
Kendelweg 6,
Duinoordseweg 36,
Molenstraat 16,
Zuidbuurt 73,
Garderenseweg 150,
Mezenbergerweg 9A,
Stroeerschoolweg 11A,
Dorpstraat 48A,

PC
4245TS
7711ER
8131GM
9257MR
3831JT
3372BJ
6659BZ
7011BN
1484ED
2800AD
9312VH
7151MK
3951CZ
7548RK
6023RA
6105AP
2771EV
5409AC
5121PA
5529NA
5853EL
3233EE
7921KM
3132KA
3852NL
8085ST
3776MN
6582AP

Plaats
Leerbroek
Nieuwleusen
Wijhe
Noordbergum
Leusden-C.
Hardinxveld-Giessendam
Wamel
Gaanderen
Graft
Gouda
Nietap
Eibergen
Maarn
Boekelo
Budel-Schoot
Echt
Boskoop
Odiliapeel
Rijen
Casteren
Siebengewald
Oostvoorne
Zuidwolde
Vlaardingen
Speuld
Doornspijk
Stroe
Heumen

Leden berichten ons
Koen Dieker vanaf de Farm & Countryfair
Afgelopen zomer stonden we weer met een
stand op de Farm & Countryfair te IJzerlo (bij
Aalten). Dit jaar werd het evenement al voor
de 16e keer gehouden. Alleen de eerste keer
waren er geen schapen - we zijn dus al 15 jaar
present met een informatiestand over ons ras
en de FOS, waarbij we uiteraard elk jaar ouessantschapen tonen. Het is het leukst om verschillende kleuren ooien, rammen en lammeren te laten zien. Dit jaar was de keus gevallen
op een zwarte ram en een bruine en witte ooi,
beiden met lammeren.
De laatste jaren moet je nogal wat doen om de
diertjes op een tentoonstelling te laten zien.
Uiteraard dienen deelnemende dieren afkomstig te zijn van een zwoegerziektevrije fokkerij.
De vervoersdocumenten-in-tweevoud moeten
erbij zijn voor de heen- en terugreis en de
mutaties moeten worden gemeld via internet.
Maar de laatste jaren dienen de schapen ook
twee keer te worden geënt tegen Q-koorts.
Wat een gepuzzel geeft dat! Er moeten drie
weken tussen de eerste en de tweede enting
zitten en twee weken tussen de tweede enting
en de tentoonstelling. De entingen moeten
worden gemeld in de centrale databank van
het ministerie. Verder mogen de dieren de
laatste twee weken niet hebben gelammerd
en niet hoogdrachtig zijn. Je moet dus al
vroegtijdig bepalen welke dieren meegaan. En
dan maar hopen dat die dieren in juni nog niet
al te slordig in de wol zitten. Uiteraard moeten
de oormerken zijn aangebracht, óók bij de
kleine lammetjes. Verder dient er ook nog een
dierenartsverklaring te worden overlegd, die
niet langer dan 5 dagen voorafgaand aan de
show is aangemaakt.
Af en toe denk je dan wel eens: waarom haal
ik al die moeite op de hals?
Maar als je eenmaal op de plek in de schapentent staat dan is het elk jaar toch wel weer
heel erg leuk. Langzamerhand zijn andere
deelnemende schapenhouders echt goede
kennissen geworden. Het is leuk om deze
schapenhouders gepassioneerd te horen vertellen over hun eigen ras, om samen te klagen
over alle regelgeving en om gewoon samen
op zaterdagavond een biertje te drinken. En je

spreekt vele bezoekers, dat zijn collega-ouessanthouders, geïnteresseerden of gewoon
bekenden uit de streek.
Afgelopen jaar was de fair voor het eerst op
vrijdag en zaterdag een uur eerder geopend,
namelijk om 10.00 uur en ’s avonds niet meer
tot 22.00 maar tot 21.00 uur. Zondags was de
openingstijd ongewijzigd van 10.00 tot 18.00
uur. Vrijwel iedereen was zeer positief over de
gewijzigde tijden, dus dat zal in 2013 vast
worden doorgezet.
Er is zeer veel te zien op de Farm & Countryfair en het schapendorp is daarvan een niet
onbelangrijk onderdeel. In een bijna 100 m.
lange tent staan niet alleen de vele informatiestands van de diverse rassen, maar ook kun je
er van alles vinden wat met wol te maken
heeft. Er zijn wolworkshops, een heuse wolmodeshow en op zaterdag vindt er het
Nederlands kampioensschap wolspinnen
plaats. Ook voor kinderen wordt er van alles
georganiseerd en is er een schapenrace,
schapen dansen(!) en schapen drijven.
Verder is op de Farm & Countryfair te vinden:
een paardendorp, een rundveedorp, een hondendorp, allerlei shows in de diverse ringen,
live muziek en 375 standhouders met allerlei
plattelandsproducten. De 25.000 bezoekers
komen verdeeld over 3 dagen en het terrein is
maar liefst 25 voetbalvelden groot, waardoor
je nooit het idee hebt dat het te druk is. Voor
meer info kijk op www.countryfair.nl
Noteer in uw agenda: 21, 22 en 23 juni, wij zijn
dan ook weer van de partij. Dit jaar wordt de
Dag van het Schaap niet gehouden, dus de
Farm & Countryfair is dit jaar het enige schapenbrede evenement.

helper Hein en zoon Jesper
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Van de bestuurstafel
I&R
De eerste lammeren zijn alweer geboren en
voor een ieder die niet meer of nog niet precies weet hoe het ook alweer moet met het
inbrengen van de oornummers en de maagbolus herhalen we alle instructies, regels en
voorschriften nog even.
Een wijziging die voor iedereen van belang
is: “de termijn voor het verplicht aanwezig
zijn van de identificatie middelen is aangepast van 1 week naar 6 maanden”.
Alle schapen moeten voorzien worden van
twee identificatiemiddelen: een oornummer
en een elektronisch identificatiemiddel, wat
kan bestaan uit een 2e oornummer met chip
of een maagbolus. Er zijn inmiddels meerdere combinaties op de markt voor uitéénlopende prijzen en in principe maakt het niet
uit welke soort U gebruikt als er maar een
oornummer en een elektronische identificatie ingebracht wordt. De F.O.S. heeft gekozen voor het aluminium PAT oornummer en
de mini-maagbolus, te bestellen via Bureau
Haverslag
Oornummer:
Vanuit het verleden hebben we prima ervaringen met de aluminium oornummertjes,
alhoewel deze nieuwe een fractie groter zijn.
Ze zijn stevig en goed in te brengen en vallen niet al te zeer op. Ook is er relatief weinig
verlies en veroorzaakt het oornummer zelden het uitscheuren van het oor (wel even na
het inbrengen van het oornummertje de
scherpe puntjes aan de achterzijde goed
platdrukken met een tangetje!). De kleur van
het oornummer (grijs / aluminium) verwijst
naar het hebben van een maagbolus.
Het eerste identificatiemiddel, wat dus overwegend het oornummer zal zijn, moet in
principe ingebracht worden binnen een
maand na de geboorte. Als ik dan kijk naar
de grootte van het oortje en er het nummertje naast leg ben ik geneigd nog maar even
te wachten. Zorg dan wel dat de dieren
anderszins, b.v. door een halsnummertje,
goed te identificeren zijn.
Het nummertje wordt met een tang in het linkeroor ingebracht, net over de oornerf heen
36

en dicht tegen de kop. Goed dichtknijpen en
de puntjes dus nog even goed plat drukken.
Maagbolus:
Het zijn mini-maagbolussen, maar het is wel
even schrikken als je het lammetje naast de
bolus houdt. Ze moeten ingebracht worden
als het dier een gewicht bereikt heeft van vier
kilo of bij een leeftijd van maximaal 6 maanden. Op de bolus moet hetzelfde nummer
staan als op het oornummer.
Het gaat eigenlijk verrassend gemakkelijk:
de bolussen even in de sla- of olijfolie dopen, wat ze gladder en smakelijker maakt.
De helper houdt het dier op schoot en duwt
de kaken vanéén, de ander brengt met de
hand de punt van de bolus diep in de keelholte en drukt met de wijsvinger de bolus
nog even na. Hand eruit en de bek nog even
dicht houden tot er een slikbeweging
gemaakt is. Een handige en ervaren schapenhouder kan het wellicht in z’n eentje,
maar persoonlijk vindt ik het met z’n tweeën
doen prettiger.
De nummering:
Er staan heel veel nummers op de bolus en
op het bijbehorende oornummer: eerst NL,
nog meer cijfers en dan het werknummer.
Hiervan zijn de laatste drie cijfers het meest
relevant aangezien die het bewuste schaap
betreffen. Aan deze laatste drie cijfers kunt U
het schaap herkennen en als U meerdere
nummers tegelijk besteld heeft zal dit een
oplopende serie vormen, wat de herkenning
vergemakkelijkt.
Tijdslimieten:
De identificatiemiddelen (dus oornummer en
bolus) moeten binnen een half jaar na de
geboorte ingebracht worden of eerder,
indien het lam voordat het een half jaar is het
bedrijf verlaat. Gezien de geringe grootte van
onze lammeren en het formaat van de oornummers / bolussen zou ik in zo’n geval
even overleggen met de nieuwe eigenaar.
Bij onduidelijkheden kunt U altijd met
bestuursleden of Bureau Haverslag overleggen.

Rendactarieven
De definitieve Rendactarieven (excl. BTW)
voor 2013 zijn:
Stoptarief: € 17,28 (was € 17,60)
Verwerkingstarief per schaap € 0,75
(was € 1,08)
Papieren
Van Bureau Haverslag heeft U weer een stapeltje papieren ontvangen om het doorgeven van alle mutaties te vergemakkelijken:
geboorteberichten, aanvragen identiteitskaarten en mutatieberichten.
Nogmaals: alle mutaties moeten via Bureau
Haverslag gaan.
Exporteren
Heeft U plannen om schapen te gaan
exporteren dan kunt U kosteloos bij Bureau
Haverslag identiteitspapieren van de betreffende schapen opvragen, waarop vermeld
staat “bestemd voor export”.
S-beoordeling
Als Uw schaap of schapen tijdens een
(thuis)keuring een S-status verkregen hebben dan kunt U de identiteitskaarten van de
betreffende schapen naar Bureau Haverslag
opsturen en ontvangt U kosteloos nieuwe
formulieren, waarop de uitslag vermeld
staat. Indien U ze niet opstuurt krijgt u pas
bij de eerstvolgende mutatie (b.v. verkoop)
de vermelding op de identiteitskaart.
Ook in het kuddeboek worden die dieren
vermeld met een S en daarachter het betreffende jaar. Tevens worden alle S-dieren
opgenomen in het rammenboek: de rammen uitgebreid met foto, afstamming en
bloedlijn - de ooien in een tabel.
Rectificaties uitslagen Didam
In rubriek 6 staat dat dier 37 Urbana v.d.
Klaverweide 45,5 cm was, maar dat moet
43,5 zijn.
In rubriek 11 wordt dier 73 Belina v.d.
Engelander Hoeve zwart genoemd, maar
het is een schimmel-ooi en kreeg bovendien
een S.
Rubriek 16 bestond uit rammen bruin en wit
uit 2009.

Website
Webmaster Herman ten Veen is recent verhuisd en dacht nu, met een supersnelle
glasvezelkabel voor de deur, helemaal bij de
tijd te zijn. Maar hij had er niet op gerekend
dat het “van het kastje naar de muur sturen”
om ook daadwerkelijk hierop aangesloten
te worden zoveel tijd en energie kon kosten
en dat een hacker zoveel virussen op je site
kon verspreiden.
Hij hoopt inmiddels alles weer op orde te
hebben, alle achterstallige informatie (zoals
het kuddeboek en de rammenboeken) op
de site gezet te hebben en hij gaat komende tijd bezig met het vernieuwen van onze
www.ouessant.nl
Nieuwe bestuursleden
Het bestuur van de FOS dreigt erg klein te
gaan worden. Met het aangekondigde vertrek van de gebroeders De Kwant blijven er
slechts 5 bestuursleden over. Dat is gezien
de hoeveelheid werk, die vooral rondom de
bespreekdagen te verrichten is, te weinig.
We zijn dan ook op zoek naar aanvulling van
het bestuur.
Als lid van het bestuur ben je betrokken bij
beide bespreekdagen, de ledenvergadering
in het voorjaar, het jaarlijkse overleg met het
FAC en ongeveer vijf bestuursvergaderingen door het jaar heen.
Afhankelijk van interesse en bekwaamheden neem je een taak voor je rekening, die
je redelijk zelfstandig uitvoert, met altijd de
mogelijkheid van overleg via de mail of telefoon. Eigenlijk verlopen alle vergaderingen
en bespreekdagen in een ontspannen, gemoedelijke sfeer en vormt het bestuurslidzijn niet echt een belasting, hooguit qua tijd.
Het voordeel is dat je bij alle activiteiten
betrokken bent, veel leden leert kennen,
vooraan staat als er mooie dieren op de
markt komen en goed op de hoogte raakt
van alle in’s en out’s van het fokken.
Ben je geïnteresseerd geraakt, wil je meer
informatie of er gewoon eens over praten?
Meld je bij één van de bestuursleden.
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Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de F.O.S.
Op zaterdag 20 april 2013 in het Infocentrum IJssel – Den Nul te Olst.

Aan de leden van de
Fokkersvereniging Ouessant Schapen
Hierbij nodigt het bestuur van de F.O.S. U uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering,
die op zaterdag 20 april a.s. gehouden wordt in Olst.
Aanvangstijd: 10.30 uur / Eindtijd: ± 14.30 uur
Adres: Infocentrum IJssel Den Nul, Rijksstraatweg 109, 8121 SR Olst, tel: 0570-745044
Vanuit Deventer neemt u de N337 van Deventer naar Zwolle. Net voorbij het plaatsje Den Nul ziet
u het Infocentrum IJssel Den Nul aan uw linkerhand liggen.
Vanuit Zwolle neemt u de N337 van Zwolle naar Deventer. Net voorbij de Lange Kolk, maar voordat u het dorp Den Nul in rijdt ziet u het Infocentrum IJssel Den Nul aan uw rechterhand liggen.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen van het bestuur:
- exportcertificaat
- identiteitskaarten S-dieren na keuring
- wijziging op identiteitskaart aanvragen
- organisatie algemene ledenvergadering 2014
4. Do’s en dont’s voor startende leden (december 2012 / www.ouessant.nl)
5. Jaarverslag van de F.O.S. 2012
6. Financieel overzicht en begroting 2013 (stukken zijn ter vergadering aanwezig)
7. Mededelingen van de Fok Advies Commissie (de gezamenlijke keurmeesters)
8. PR, nieuws: website (www.ouessants.nl) en Bulletin d’Ouessant 2013
9. Rondvraag
10. Sluiting
Aansluitend in er een gezamenlijke lunch in het Informatie centrum dat
de toegangspoort vormt van het prachtige natuurgebied De Duursche
Waarden. Een grote, bewoonde uiterwaard langs de IJssel
Vervolgens een kleine wandeling, onder leiding van een boswachter
van Staatsbosbeheer, in de Duursche Waarden. In 1989 is hier een
groot natuurontwikkelingsproject uitgevoerd. De Duursche Waarden
is het eerste gebied in Nederland waar de natuur langs de rivier weer meer ruimte kreeg. In de
uiterwaarden zijn twee geulen gegraven. Een kleine geul komt alleen bij hoogwater in contact met
de rivier; een grotere geul is stroomafwaarts, via een opening in de zomerkade, met de IJssel verbonden. Met meer dynamiek in de uiterwaard, met meer gevarieerd (en bij de rivier passend) ecosysteem in de uiterwaard tot gevolg.
Albert Vrolijk
secretaris
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Jaarverslag 2012
Zoals u kunt zien aan de getallen lijkt de daling van ons ledenaantal tot stilstand te komen en
hopelijk kunnen we dit stabiliseren.
Als de regelgeving uit Den Haag/Brussel ons goed gezind blijft kunnen we met plezier onze hobby
blijven uitoefenen en wellicht weer nieuwe leden verwelkomen.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Leden
566
532
513
499
450
424 398 407
Dieren
5580 5399 5325 5282 4309 4038 3570 3448
Per regio: Zuid 76Midden 203Noord 113Buitenland 15
Totaal aantal rammen 724, totaal aantal ooien 2724
Onderverdeling naar kleur
Zwart
Bruin
Wit
Schimmel
Zwart Schimmel
Bruin Schimmel
Grise

ooien
1585
577
373
156
25
4
4

rammen
404
150
99
51
14
4
2

Vergaderdata en andere activiteiten:
19 januari
Bestuursvergadering
19 januari
Extra ingelaste Algemene Ledenvergadering
15 maart
Officiële erkenning Stamboek
24 maart
Keurmeesters oefendag
24 maart
Bestuursvergadering met F.A.C.
12 mei
Algemene ledenvergadering in Oploo
07 juni
Bestuursvergadering
23 augustus
Bestuursvergadering
01 september Nationale bespreekdag Didam
15 september Zwoegervrije bespreekdag Angeren
15 september Jubileum 25 jaar F.O.S.
17 oktober
Bestuursvergadering met F.A.C.
Dit jaar hebben we 2 heuglijke momenten mogen meemaken:
Ten eerste: Officiële Europese Erkenning van ons FOS stamboek voor 2012-2017
In het jaarverslag van 2011 heb ik al beschreven wat er allemaal uit de kast(en) getoverd moest
worden. Het huzarenstukje is geleverd dankzij de inzet van vele mensen, maar vooral door onze
secretaris Albert Vrolijk en ons administratie kantoor Haverslag: Proficiat met het behaalde resultaat.
Ten tweede: 25 jaar F.O.S
Na afloop van onze zwoegervrije keuring op 15 september werd de prachtige locatie van de familie Giesen te Angeren omgetoverd tot feestzaal.
Het werd een prachtige middag met vele genodigden, zoals ereleden, oud bestuursleden en verdere relaties.
De speciale september-uitgave van het Bulletin d’Ouessant “25 jaar Ouessanten fokkerij in
Nederland” samengesteld door Henk Slaghuis en Reinie Koch, werd gepresenteerd, tezamen
met een beamer-presentatie door Jan Postma over deze 25 jaar.
Uiteraard kunt u hierover meer lezen in dit Bulletin
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Financiën:
De exacte cijfers over 2012 zijn momenteel nog niet bekend. In de algemene ledenvergadering van 20
april 2013 zullen deze gepresenteerd en besproken worden door onze penningmeester, nadat de jaarlijkse controle heeft plaatsgevonden door Bureau Haverslag.
Platform K.S.G.
Als er belangrijke vergaderingen zijn wordt de F.O.S. uitgenodigd en gaan er één of meer bestuursleden heen als vertegenwoordiging en om de mening van de F.O.S. te ventileren. Het platform heeft
weer meerdere keren resultaten bevochten in den Haag.
De Rendac tarieven zijn goedkoper en rechtvaardiger geworden.
Er zijn 4 peildata gekomen voor het vaststellen van de DGF heffing (zie de informatie in het Bulletin)
Fok Advies Commissie
De Fokadviescommissie is bezig geweest met de inmiddels ingevoerde nieuwe opzet van de
bespreekdag in Didam.; nu wordt er nog gekeken naar de thuiskeuringen.
Momenteel is men bezig met een bespreekstuk over het toekennen van “Sterren” aan dominante vader
en of moederdieren en hierover zullen we komend jaar vast wel meer vernemen.
Voor de exporterende leden is het exportcertificaat ingesvoerd.
Bespreekdagen
Didam in de nieuwe opzet is goed bevallen: minder dieren, een strakkere planning en met ‘s middags
meer ruimte voor gezelligheid en een themabespreking.
Angeren was weer ouderwets gezellig met een geslaagde jubileumviering.
Alle beoordelingen staan vermeld in het Bulletin en komen op de website.
Website
Onze website gaat meer en meer een belangrijke rol spelen binnen de FOS en uiteraard ook buiten de
FOS voor aspirantleden en -fokkers. Het is daarom zaak de website “vers” te houden en zorgen dat
alle relevante informatie daar tijdig op te vinden is. Denk daarbij aan alle activiteiten, de beoordelingsresultaten, het kuddeboek en het rammenboek, overheidsmaatregelen en andere nieuwtjes.
Taak verdeling bestuur
Bert Elzerman
Mari van der Donk
Albert Vrolijk
Reinie Koch
Aalt ten Hoeve
Jan en Peter De Kwant
????????????

Penningmeester en voorzitter a.i.
Contactpersoon overheid en KSG
Secretaris
Bulletin d’Ouessant, PR en contact website
F.A.C.contactpersoon, info nieuwe leden en contacten buitenland
Beoordelingsdagen en thuiskeuringen – zijn aftredend in 2013
Lid bestuur

Zoals u ziet is er nog steeds een vacature. Het zou zeer welkom zijn als er aanvulling zou komen, mede
om voor verversing te zorgen en volgens de statuten zouden er ook een oneven aantal bestuursleden
moeten zijn.
Schmallenberg
Zoals het nu lijkt is het Schmallenberg virus op zijn retour, veel dieren hebben op natuurlijke wijze weerstand opgebouwd
Blauwtong
Op 15 februari was Nederland officieel weer blauwtong-vrij
Bert Elzerman
Februari 2013
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Laatste schapenberichten
Dag van het Schaap verplaatst naar 2014
De dag van het Schaap vindt niet dit jaar, maar
in 2014 plaats. Dat heeft de organisatie laten
weten. Reden is een verbouwing van het
KNHS-centrum in Ermelo, de locatie waar de
schapendag wordt gehouden. Het evenement
zou op 8 juni zijn. De datum voor 2014 ligt nog
niet vast. De vorige drie edities van de Dag van
het Schaap waren op het KNHS-centrum.
Bezoekers, standhouders en organisatie zijn
zeer tevreden over deze locatie. Vandaar dat
de organisatie vasthoudt aan Ermelo en het
evenement een jaar verplaatst. (Het Schaap,
januari 2013)
Koude voeten
Voor de meeste landbouwhuisdieren is de
Nederlandse winter geen enkel probleem. Als
ze in het najaar maar buiten hebben gestaan,
dan hebben ze tegen de tijd dat de winter zich
echt aandient een dikke winterjas ontwikkeld.
Maar hun poten dan? Die zijn een stuk minder
behaard, bewold of bevederd. Dat hoeft ook
niet, want in de poten van de meeste dieren, en
vooral in het onderste deel daarvan, is de
bloedsomloop heel gering. De poten geven dus
heel weinig lichaamswarmte af aan de koude
omgeving; die warmte houden ze lekker vast in
hun geïsoleerde lijf. Daarom voelen hun voeten
en onderbenen koud aan als het buiten koud is.
Omgekeerd kan optrekkende kou uit de bodem
het warme lichaam niet bereiken. De isolerende
werking van hoeven of klauwen helpt daarentegen nog eens extra. Pluimvee, schapen, koeien
en paarden hebben dus niet of nauwelijks last
van hun blote benen en voeten. (Levende
Have, december 2012)
Oormerkplicht verruimd naar zes maanden
Het verplicht oormerken van lammeren die
binnen het eigen bedrijf over de openbare weg
worden verplaatst, hoeft pas als de dieren zes
maanden oud zijn. Deze versoepeling heeft het
ministerie van Economische Zaken bekend
gemaakt. De wijziging gaat 1 april in. In de
oude regels staat dat het merken van deze verplaatsende lammeren binnen een week na
geboorte moet. Met de wijziging wil het
ministerie de Nederlandse I&R-regeling meer
afstemmen op de Europese voorschriften.

Desondanks verbindt EZ een voorwaarde aan
de versoepeling: de lammeren moeten bij het
verplaatsen altijd in aanwezigheid van hun
moeders zijn. Met andere woorden: de nieuwe
termijn van zes maanden geldt alleen als de
lammeren
nog
niet
zijn
gespeend.
Vakgroepvoorzitter N. Verduin van LTO vindt de
wijziging prima. Hij vindt het een aanzienlijke
verbetering. “Veel schapenhouders vonden de
oude oormerkplicht lastig en onpraktisch.
Bedrijven met ursusgaas bijvoorbeeld en houders die schapen hebben met kleine oren. Dit is
een stap vooruit.” E. Rhöse van de LWPS vindt
de wijziging ook een verlichting, maar is boos
dat nog de voorwaarde bestaat dat ongemerkte lammeren bij verplaatsing altijd bij de ooien
moeten zijn. “Ik vecht er al drie jaar voor dat
Nederland de I&R-regels afstemt op de veel
eenvoudiger Europese voorschriften en dan
gebeurt dit. Het ministerie heeft er een rotzooi
van gemaakt.” Lammeren moeten oormerken
in zodra ze het bedrijf verlaten. Dat was in de
oude regeling ook al zo. Als ze zes maanden
oud zijn, moeten ze altijd oormerken in hebben,
ook al lopen ze nog op het oorspronkelijke
bedrijf. (Het Schaap, februari 2013)
Vier peildatums voor DGF-heffing
Dit jaar zijn er vier peildatums voor de heffing
van het Dier Gezondheids Fonds (DGF). Dat
heeft het Productschap Vee en Vlees laten
weten. Het PVV int de heffing. Het geld is voor
het bewaken en bestrijden van besmettelijke
dierziektes. De schapen- en geitensector moeten samen 4,6 miljoen euro bijdragen. De rest
van het fonds wordt door de overheid betaald.
De afgelopen jaren was er steeds één peildatum. Het aantal schapen dat op die datum op
het bedrijf aanwezig was, bepaalde de hoogte
van de heffing. Dat wordt nu veranderd in vier
peildatums: 1 november 2012, 1 februari, 1 mei
en 1 augustus 2013. Het gemiddelde aanwezige aantal schapen op die vier datums is de
basis voor de heffing. Volgens het productschap is deze middeling eerlijker. Het standaardbedrag is 25 euro. Daarbovenop komt €
0,67 per schaap. Alle schapen tellen mee, dus
rammen en lammeren ook. Alleen bedrijven
met meer dan 25 schapen zijn heffingsplichtig.
Het productschap verstuurt de factuur in okto41

ber. De nieuwe rekenwijze geldt voor de DGFheffing van 2013 en 2014. (Het Schaap, januari 2013)
Meer schapen- en geitenhouders moeten
heffing betalen
Door een nieuwe berekeningswijze van het
PVV moeten meer houders van schapen en
geiten een heffing betalen voor het
Diergezondheids-fonds. De heffing per dier is
per 1 januari met 20 cent omlaag gegaan.
In 2013 en 2014 worden op vier peilmomenten
dieren geteld in plaats van op één meetmoment, de vertrouwde novembertelling. Het
bestuur van het PVV heeft eind vorig jaar de
regelgeving op deze wijze vastgesteld “om de
lasten evenwichtig over de sector te verdelen”.
Het Platform Kleinschalige Schapen- en
Geiten-houders heeft bezwaar aangetekend
tegen deze wijziging. Uit berekeningen van
Dienst Regelingen blijkt namelijk dat het aantal
heffingsplichtige houders met circa 1400 zal
stijgen. Deze aanzienlijke stijging is in strijd met
de oorspronkelijke doelstelling, aldus het
Platform. Alle houders van minder dan 25
schapen en geiten zijn vrijgesteld van de heffing. Door de nieuwe berekeningswijze zullen
meer houders boven de 25 schapen en geiten
uitkomen. Vooral voor de kleinschalige houders
was de peildatum van 1 november gunstig,
omdat zij in oktober vaak de nodige dieren verkopen of naar de slacht afvoeren. (Levende
Have, februari 2013)
Risico ziekteoverdracht kinder- en zorgboerderijen
Op kinder- en zorgboerderijen bestaat een relatief groot risico op overdracht van infectieziekten die van dier op mens overgaan. Dat blijkt uit
onderzoek van de GGD Amsterdam naar hygiëne- en infectiepreventie op kinder- en zorgboerderijen in de regio Amsterdam.
Het onderzoek was opgezet naar aanleiding
van de Q-koorts uitbraak en omdat er weinig
bekend was over de hygiënestatus van kinderen zorgboerderijen. De kans op overdracht van
infectieziekten wordt daar bovendien versterkt
doordat men vaak te maken heeft met kwetsbare bezoekers. Van deze personen, zoals
jonge kinderen of mensen met een verstandelijke beperking, kan niet altijd verwacht worden
dat ze hygiëne maatregelen in acht nemen.
(Boerenvee, 2012 december – januari)
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Brok meenemen bij schapencontrole
Altijd wat brok meenemen bij de dagelijkse
controle is een manier om de schapen snel in
de benen te krijgen. Een schaap dat blijft liggen
verdient aandacht. Ook bij het verplaatsen naar
een ander weiland of stal is het handig om ze
met brok mee te lokken. Altijd brok meenemen
heeft ook een nadeel: je kunt nooit rustig tussen de schapen lopen - er ontstaat altijd onrust
als je komt. (Boerenvee, 2013 januari – februari)
Extra leverbotgevaar in West Nederland
De werkgroep leverbotprognose heeft vastgesteld dat vooral in de leverbotgebieden in
West-Nederland een ernstige leverbotinfectie
is afgezet op het gras. Bedrijven in deze gebieden moeten rekening houden met een ernstige
leverbotbesmetting. Daarnaast constateert de
werkgroep dat de leverbot in toenemende
mate resistent is voor veelgebruikte leverbotmiddelen met triclabenzadol als werkzame
stof. In het voorjaar van 2012 bleek dat de
korte maar hevige winter in het voorjaar geen
invloed had op de slakkenpopulatie. De
omstandigheden in het voorjaar maakten een
normale verjonging van de populatie mogelijk.
Gedurende de zomer is vooral in het westen
van Nederland voldoende neerslag gevallen
om te zorgen voor een gestage opbouw van
het aantal leverbotslakken. De werkgroep adviseert doorgaans om schapen en rundvee
alleen na onderzoek te behandelen en bij voorkeur te verweiden naar goed ontwaterde percelen. Bij twijfel is het zinvol om bij de
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) bloedonderzoek of mestonderzoek te laten verrichten. (Boerenvee, 2012 december – januari)
GD verwacht weinig Schmallenberglammeren
De Gezondheidsdienst voor Dieren denkt dat
het aantal door Schmallenberg misvormde
lammeren dit jaar veel kleiner zal zijn dan vorig
jaar. De eerste signalen wijzen daarop. “Op
bedrijven waar vroeg lammeren komen, zijn
amper afwijkende geboortes”, zegt René van
den Brom van de GD. De GD heeft al wel het
virus aangetoond bij twee lammeren die in
november zijn geboren. Daarmee is bewezen
dat het virus heeft overwinterd. Dat bleek ook
al uit bloedmonsters van de GD: bijna negentig
procent van de schapen in Nederland is met
het virus in aanraking geweest. Juist door dit
hoge percentage is de kans op misvormde

lammeren klein. De ooien die in contact met
het virus zijn geweest, hebben natuurlijke
weerstand opgebouwd. Alleen ooitjes die in
2012 zijn geboren en voor het eerst gaan
aflammeren, kunnen afwijkende geboortes
geven. Hetzelfde geldt voor de ruim tien procent van de schapen die nog geen antistoffen
tegen het virus hebben. “Daarom kan er op een
enkel bedrijf nog wel een flinke uitbraak zijn”,
zegt Van den Brom.
In Europa breidt het Schmallenbergvirus zich
uit in landen waar het nog niet of amper voorkwam. (Het Schaap, december 2012)
Vaccin Schmallenbergvirus voor eind dit jaar
verwacht
Het bedrijf MSD Animal Health heeft een vaccin tegen het Schmallenbergvirus ter goedkeuring voorgelegd aan de Britse autoriteiten. Als
alles meezit, dan kan het vaccin nog voor het
eind van dit jaar op de markt worden gebracht.
MSD Animal Health zou al 1500 liter van het
vaccin hebben geproduceerd. Proeven hebben
aangetoond dat het vaccin werkt, aldus MSD
Animal Health. Alle gevaccineerde dieren bleken beschermd tegen het virus. Het
Schmallenberg-vaccin, gebaseerd op een geïnactiveerd levend virus, is in een jaar tijd ontwikkeld: een record. MSD Animal Health verwacht dat het vaccin vooral van betekenis is
voor jonge dieren op geïnfecteerde boerderijen
en in risicogebieden, waar het virus nog niet is
aangetroffen maar wel elk moment kan opduiken. (Levende Have, december 2012)
Schaap mag achter in auto
Een uitspraak van Rechtbank Zutpen heeft duidelijk gemakt dat het soms toegestaan is om
boerderijdieren achterin de auto te vervoeren.
De Zutphense politierechter sprak zich uit over
het vervoer van schapen in achterbak van een
auto. De rechter oordeelde dat de dieren niet
waren blootgesteld aan onnodig lijden of letsel
hadden opgelopen. Het zal duidelijk zijn dat het
met kleinere dieren in de auto makkelijker is om
gezondheid en welzijn te borgen dan bij grotere dieren. (Boerenvee, 2013 januari – februari)
Nog één jaar subsidie voor schaapskuddes
Tien schaapskuddes die in Gelderland natuurterreinen beheren krijgen mogelijk nog een jaar
lang subsidie. Gedeputeerde Staten willen in
2013 ruim 260.000 euro voor de kuddes uit-

trekken. Na dit jaar vervalt de provinciale subsidie definitief. De provincie gaat met de eigenaren van de kuddes overleggen over andere
manieren om na 2013 de kuddes te financieren. Belangrijk is dat de schaapskuddes met
elkaar gaan samenwerken, aldus Gedeputeerde Staten. Het Rijk subsidieert de kuddes sinds
1994, maar bezuinigt stevig op natuur en
natuurbeheer. De provincies krijgen nieuwe
taken op dit gebied. Ze moeten het echter met
minder geld doen. Om de weggevallen subsidie van het Rijk te repareren willen GS net als
in 2012 een bedrag uittrekken om de kuddes te
steunen. (Levende Have, dec. 2012)
Erkenning voor stamboeken zestien rassen
Voor de stamboeken van zestien rassen heeft
het PVV een nieuwe erkenning afgegeven. Ook
de verenigingen van houders van angorageiten
en Nederlandse landgeiten zijn inmid-dels weer
erkende stamboeken. Alle stamboeken voor
schapen- en geitenrassen moes-ten een nieuwe erkenning aanvragen vanwege Europese
wetgeving. In totaal zijn er nu negentien erkende schapenstamboeken, waaronder drie voor
de Texelaar en twee voor de Zwartbles. De
Stichting Het Kempische Heideschaap ontbreekt nog op de lijst van erkende stamboeken, evenals de Vereniging Speciale
Schapenrassen die vijftig buitenlandse schapenrassen overkoepelt. Voorzitter Jan dan der
Zanden van de VSS zegt dat de erkenning “nog
niet” binnen is. Hij verwacht dat deze in de loop
van 2013 zal worden verstrekt. Voor de VSS ligt
het allemaal wat ingewikkeld omdat het gaat
om een groot aantal schapenrassen waarvoor
in het buitenland veelal ook stamboeken
bestaan. Van der Zanden: “We willen nu als
vereniging een erkenning krijgen en vervolgens
per ras de zaken regelen. Het productschap is
bereid om daaraan mee te werken.” (Levende
Have, februari 2013)
Raadselachtige huidallergie
Duitse onderzoekers zijn gestuit op een raadselachtige allergische reactie bij schapen.
De dieren krijgen vreemde huidveranderingen
zodra het weer warmer wordt en die vervolgens
verdwijnen als het kouder wordt. De onderzoekers hebben voor de hand liggende oorzaken
nagetrokken, maar die bleken niet in het spel.
Vermoedelijk gaat het om een allergische reactie op stoffen van stekende en bijtende insec43

ten. De huidveranderingen ontstaan vooral op
de minder bewolde delen. De schapen hebben
veel jeuk en schuren zich soms tot bloedens
toe. René van den Brom van de Gezondheidsdienst voor Dieren zegt dat de aandoening in
Nederland ook voorkomt. Ook hij vermoedt
een allergie voor insectenspeeksel. (Het
Schaap, december 2012)
Lammetjeswol lezen
De vacht van lammeren geeft veel inzicht in
hoe gezond of ziek ze zijn. Een soepele, losjes
om het lam zittende, aaneengesloten (niet
plukkerige) en ietwat vettige vacht duidt op een
gezond lam. Het jonge dier groeit waarschijnlijk
goed, is niet ziek en is dat ook de afgelopen
weken niet geweest. Dichterbij bekeken vertelt
de wol nog meer over de gezondheid. Duw de
wol van het lam met beide handen in een
scheiding. Bij een gezond lam is de wol, zoals
dat heet, “mooi gestapeld”. Over de gehele
lengte, van huis tot uiteinde, ziet de wol er hetzelfde uit, zonder kleur- of structuurverschillen.
Een lam dat ziek is, een mineralentekort of
–overschot heeft of onvoldoende groeit, maakt
(tijdelijk) afwijkende wol aan. Als je de lammetjeswol goed bekijkt, kun je zo’n probleem
“teruglezen”. De wol is dan op een bepaalde
hoogte (de laag die het lam aanmaakte toen
het niet gezond was) verkleurd, korrelig van
vetafzetting, extra krullerig of juist heel steil.
(Levende Have, februari 2013)
Adverteren in Levende Have?
Leden van fokverenigingen kunnen op de
Fokkerspagina adverteren voor € 16,75 per
keer of € 90,- per jaar (= 6x). De advertentie kan
bestaan uit een foto of logo en een tekst van
20 woorden. Zie ook www.levendehave.nl
www.hetschaap.nl is vernieuwd
De website van Het Schaap is grondig vernieuwd. Belangrijkste vernieuwing is de “Vraag
& aanbod” van schapen. Iedereen kan in deze
rubriek advertenties plaatsen. Voor abonnees
is er een interessante korting. De bekende
“Lammetjes” in het vakblad worden automatisch doorgeplaatst op “Vraag & aanbod”.
De rubriek “Vraagbaak” is sterk veranderd.
Iedereen kan er rechtstreeks vragen plaatsen.
En iedereen kan op de website reageren.
Daarmee wordt www.hetschaap.nl nog meer
een platform voor de Nederlandse schapen44

houderij. De redactie van Het Schaap volgt de
praktijkvragen en selecteert vragen om ze voor
te leggen aan experts. De antwoorden zullen
ook op de site terechtkomen en sommige
ervan in het vakblad. De “Agenda” wordt eveneens laagdrempelig. Iedereen kan er activiteiten op aankondigen. De redactie zorgt ervoor
dat ze netjes op de website komen.
Er wordt gewerkt aan nog meer vernieuwingen.
Zo komen er e-papers. Dat zijn eerder verschenen nummers van het tijdschrift die op de site
komen te staan. Makkelijk om wat terug te zoeken. Deze service is alleen voor abonnees. (Het
Schaap, februari 2013)
Conflict over schapenfokdagen tijdelijk bijgelegd
De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en de
Nederlandse Schapen- en Geitenfokkersorganisatie (NSFO) hebben een voorlopig akkoord
gesloten over zwoegervrije schapenfokdagen.
Er kunnen nu weer schapenfokdagen gehouden worden waar schapen komen van houders
die meedoen aan het zwoegervrijprogramma
van de GD als van houders die meedoen aan
het programma van de NSFO. Dit laten beide
organisaties in een gezamenlijk persbericht
weten.
Het akkoord is het resultaat van de inspanningen van een bemiddelingscommissie die is
ingesteld om een eind te maken aan het conflict dat al enkele jaren loopt. GD en NSFO weigeren om elkaars zwoegerziektevrij-programma als gelijkwaardig te erkennen. De GD is
bereid om voorlopig tot 1 juli 2013 tegemoet te
komen aan de wens van een afvaardiging van
het bestuur van het Nederlands Texels
Schapenstamboek om fokkers die deelnemer
zijn aan de zwoegerziektebestrijdingsprogramma’s van de GD en NSFO toe te staan gemeenschappelijke fokdagen te bezoeken, zonder dat
dit consequenties heeft voor hun status aangaande zwoegerziekte. Na 1 juli 2013 zal er een
evaluatie plaatsvinden.
Er is op dit moment nog geen sprake van volledige erkenning of acceptatie door de GD van
de door NSFO afgegeven zwoegerziektestatussen. Aankoop van NSFO gecertificeerde
dieren door een GD gecertificeerd bedrijf heeft
dus nog consequenties voor de zwoegerziektestatus van een door GD gecertificeerd koppel
(Boerenvee, 2013 januari – februari)

