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Van de redactie
Deze winter hebben wij als schapenhouders
weinig te klagen gehad. We hoefden niet
door de kou, niet door de sneeuw of andere narigheid heen om de dieren te voeren;
geen ijs van het drinkwater te hakken en
niet met een keteltje heet water te zeulen.
En steeds was er wel ergens een sprietje
gras te vinden of een groen blaadje om aan
te knabbelen, waardoor de hooikosten niet
al te hoog zijn opgelopen. Wat de temperaturen betreft hadden de lammeren dit jaar
gerust al in februari kunnen komen – de
sneeuwklokjes en de krokussen stonden al
te wachten om het lenteplaatje compleet te
maken. Zoals het afgelopen winter gegaan
is kun je zeggen dat schapenhouden een
makkie is.
Nee, dan de Engelsen. Vorig jaar moesten
ze weet ik hoeveel sneeuw wegspitten om
hun schapen terug te kunnen vinden en
momenteel worden ze bepaald niet vrolijk

van al het water, waardoor ze nu en straks
in het voorjaar geen behoorlijk weiland zullen hebben. En dat in het schapenland bij
uitstek.
Waren het voorheen vooral de Nederlanders
die altijd bezig waren met het weer en de
weersverwachting, nu lijkt de hele wereld in
de ban te zijn van het onvoorspelbare weer,
de extreme omstandigheden en de klimaatveranderingen. Je kunt haast geen krant
openslaan of je leest er weer wat over en
elke dag passeert het onderwerp wel op de
t.v.
Maar met het klimaat is het net als met het
fokken van schapen: je moet er heel wat
jaren over heen laten gaan om te kunnen
beoordelen welke kant de veranderingen
opgaan en of de veranderingen beklijven.
En het belangrijkste is: alles goed meten,
wegen en vastleggen.
Reinie Koch.

Agenda
Zaterdag 12 april: Algemene ledenvergadering.
Aanvang 10.30 uur in “Het Oude Stadhuis”op de Markt in Culemborg.
De uitnodiging voor de vergadering met de agenda en de verdere activiteiten staan elders in dit
nummer vermeld.
Zaterdag 31 mei
Dag van het Schaap in Ermelo op het terrein van de KNHS.
Zes schapenstamboeken gaan keuringen houden en twee geitenstamboeken. Ook zal er een
grote rassenpresentatie worden gehouden van zowel schapen als geiten en zijn er veel promotiestands.
Zaterdag 6 september
Nationale bespreekdag voor niet-zwoegervrije Ouessantschapen in Didam.
12, 13 en 14 september
Concours de G.E.M.O. wordt gehouden in Pléssé (44).
Zaterdag 20 september
Bespreekdag voor zwoegervrije Ouessantschapen in Angeren.
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Foto van het kwartaal
Nog wat vroeg voor de lammetjes dachten
onze lezeressen, dus dan maar eens wat
kattenfoto’s. Altijd leuk voor een schapenblaadje!
Bianca de Roos uit Oostwold (gem Leek) vilt
de afgeschoren ouessantenvachtjes tot een
heerlijk wollen kleedje, waar de poes maar
wat graag op ligt. Lijkt mij een heel goede
en warme bestemming, vooral achter glas
en in het zonnetje, waar de schapen het
helemaal mee eens zullen zijn.

Ook bij Hilde Rutgers uit Culemborg bestaat
er een warme band tussen kat en schapen.
Het zijn een heleboel koppen en een kat bij
elkaar, maar wat U in het zwart-wit van de
foto niet kunt zien is de kleur. De
Weeshuisgaard-kudde is beroemd om zijn
mooie roestbruine kleur, maar dat ze zelfs
de kat in die bijzondere tint heeft gefokt
wisten we nog niet. Zou het dan toch aan de
grond liggen?

Afgelopen zomer stond lam David van Bert
Jansen te Usquert al afgebeeld in het
Bulletin - tijdens de geboorte en vlak daarna - met een laatste verzuchting: “nu nog
beide kleinste Davidjes samen op de
foto….”
David is namelijk vernoemd naar de kleinste zaagmolen van Nederland “De David”,
die afgelopen jaar gerestaureerd is en nu in
het openluchtmuseum te Warffum staat (zie
de site van www.molendedavid.nl ).
Fokker Jan Kruijer te Uithuizen schoot deze
foto op de kortste dag van 2013: het kleinste schaap bij de kleinste zaagmolen.

Heeft U ook een leuke, bijzondere of mooie
foto: stuur hem naar de redactie en een
echt Ouessanten T-shirt kan de beloning
zijn bij plaatsing in deze rubriek.
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S rammen en S ooien 2012
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
op volwassen leeftijd, vanaf 3 jaar, voldoen aan de rasstandaard. De toekenning van deze voor
de fokkerij waardevolle onderscheiding vindt plaats op de bespreekdagen en ook bij de fokkers
thuis.
De hoogtemaat, het gewicht en het type wegen het zwaarst bij de beoordeling. Gedurende de
laatste jaren worden de eisen wat verzwaard door in de beoordeling ook het gebit een duidelijke
plaats te geven.
Vanaf 1999 is het Rammenboek en het register van S-ooien beschikbaar voor de leden. De editie 2008 en verder zijn op de website van de FOS te vinden: www.ouessant.nl. Daarnaast wordt
sinds 2009 de kwalificatie VS (voorlopig S) toegekend aan die lammeren die S-ouders hebben.
In het Rammenboek wordt een bloedlijn toegerekend aan een basisram. De oorspronkelijke ram
aan de vaderskant van de afstamming bepaald de naam van een bloedlijn. Dit is niet zelden een
ram uit de jaren tachtig of een geïmporteerde Franse ram, die, soms pas na jaren, een S-ram heeft
weten voort te brengen. Wanneer een nieuwe S-ram niet uit een eerder benoemde basisram of
bloedlijn voortkomt, wordt een nieuwe lijn toegevoegd. 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
<2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Zwart/grise
123
25
20
19
22
45
34
15
26
17
Bruin
20
9
7
6
18
7
8
5
9
9
Wit
28
11
3
2
2
9
6
3
6
4
Schimmel
1
2
1
–
3
5
2
3
171
46
30
29
43
61
51
28
43
33

Tot

%

346
98
74
17
535

64.7
18.3
13.8
3.2
100

Het register van S ooien werd in 2012 met 33 ooien uitgebreid naar 535. De kleurverdeling onder
de S-gekeurde ooien is niet wezenlijk anders dan het landelijke beeld. In verhouding wint de bruine kleurslag nog steeds iets terrein. Er is in 2012 ook één ‘grise’ ooi met een S beoordeeld. De
kleurslag grise wordt vanaf 2012 bij zwart ondergebracht. Grise is een gewenste, maar zeldzame
kleurslag.
Madelief v.d. Weeshuisgaarde
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Esmé 3 Ceasar 15

Rammen:
De kleurverdeling bij de rammen waaraan het S-predikaat werd toegekend is als volgt:
Kleur

Jaar van toekenning
< 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Zwart/grise
44
2
8
12
6
8
20
9
6
12
Bruin
7
3
1
2
3
2
2
4
7
4
Wit
11
1
1
3
3
2
2
3
3
Schimmel
1
1
1
4
2
Totaal
62
7
11
14
13
13
28
15
16
21

Tot

%

127 63.5
35 17.5
29 14.5
9
4.5
200 100.0

In 2012 werd een prima aantal van 21 S-rammen aan het register toegevoegd. Het totaal aantal
rammen, dat het S-predikaat behaalde komt hiermee op exact 200. Met name voor de zwarte
kleurslag was 2012 een goed jaar.

Dexter 17 v.d. Bakkershoeve

SHL Maxime

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
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Schofthoogte in cm
44.7
44.5
44.6
44.9
44.2
44.5
44.3
43.8
43.9
43.8

Gewicht in kg
14.1
13.8
15.9
15.5
14.6
15.0
14.7
14.3
14.5
14.6

Fiffy v.d. Twizzelhoeve

De schofthoogte bij de S-ooien blijft andermaal onder de 44 cm.
Ten opzichte van 10 jaar geleden zijn de S-ooien bijna 1 cm kleiner met gemiddeld 0.5 kg meer
gewicht. Een gewenste ontwikkeling.
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De schofthoogte en het gewicht van de S-rammen ondergingen de afgelopen 10 jaar de volgende ontwikkelingen:
Jaar
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Schofthoogte in cm
48.7
47.8
48.0
48.1
47.6
47.8
46.9
47.4
46.8
46.9

Gewicht in kg
20.7
21.0
19.8
23.0
22.1
21.0
20.0
22.0
21.9
21.8

Inter v.d. Wandeling

De gemiddelde schofthoogte en gewicht ligt ook in 2012 op een uitstekend niveau.
Ten opzichte van 10 jaar geleden zijn de S-rammen gemiddeld bijna 2 cm kleiner en ruim
1 kg zwaarder. Het gewicht stabiliseert zich nu rond de 22 kg. Een prima ontwikkeling.

Puntenbeoordeling
Vanaf 2005 worden van de S-dieren de belangrijkste exterieurkenmerken beoordeeld op 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 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.

Umari v.d. Klaverweide

Francisco van Harvest Moon
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De gemiddelden van de lineair beoordeelde exterieurkenmerken bij de rammen en de ooien waren
de afgelopen jaren als volgt:
Kenmerk
2006 2007
Kop
106,7 107,1
Horens
104,6 105,4
Gebit
104,1 105,5
Romp
106,7 106,5
Beenwerk
106,7 104,5
Klauwtjes
106,7 106
Staart
106,7 106,9
Vacht
107,3 107,3

Rammen
2008 2009 2010 2011 2012

2006 2007 2008

106,8 106,9

105,6 106,8 106,4 107,2 106,8 106,8 107,0

108 106,5 107,2

Ooien
2009 2010 2011 2012

104,3 104,7 105,9 104,8 106,5
104,3 108,1 105,3 105,2 106,9

103,9 106,9 104,4 105,8 104,4 106,1 106,7

105,7 107,6 106,8 106,5 107,1

106,1 106,4

107

107 107,1 107,3 107,2

105,3 106,4 105,6 106,1 106,5

105 106,6 105,5 106,5 106,6 105,1 106,0

105,1 108,3 106,2 105,8 107,5

106,2 106,9 106,1 106,9 107,8 105,8 107,0

106,1 107,8 108,2 107,3 107,6

106,2 107,5 106,7 107,5 107,1 107,3 106,9

106,6 107,1 107,4 107,2 107,7

106,9 107,5 106,8 107,5 107,5 107,3 107,8

Alle exterieurkenmerken zijn ruim boven het gemiddelde beoordeeld, waarbij beenwerk en klauwtjes bij zowel de rammen als de ooien in verhouding het laagst beoordeeld worden. De voor Sregistratie aangeboden dieren mogen gerust als de beste dieren gezien worden binnen de
Ouessantschapen-populatie van Nederland.
Een doorlopende selectie op de volgende exterieuronderdelen blijft noodzakelijk:
● hoogtemaat in combinatie met het gewicht;
● te lichte, 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.

Steehorst Ciska

Toledo vd Klaverweide
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Bloedvoering van de S rammen:
In de onderstaande tabel is per jaar en per bloedlijn het aantal S-rammen weergegeven:
Bloedlijnen op volgorde van aantal vertegenwoordigers
Bloedlijn

6.
10.
2.
5.
11.
3.
7.
17.
8.
14.
1.
19.
15.
4.
9.
12.
25.
26.
24.
23.
21.
22.
20.
16.
18.
13.

Jaar
<2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Michel
Joris
Charles
Maigret
Hannes v.d. Saksensate
Frederico
Peter
Arwin
Pierre
Pierot
Balthazar
Philipe
Champion de France
Gilles
Wulfert vd Tyeslemore
Jacques de l'Auxois
Leduc
Tico
Crozon
Arwin 2
Kervezec Carré
Nostica
Relecq de Carré
Gwenny
Christian
Charly

Per jaar/ Grand Total

29
5
5
5
1
5
5
1
2
1
1
1
1

3
1
1
1
1
-

3
2
1
1
1
1
1
1
-

3
2
1
1
2
1
1
1
1
1
-

3
3
1
2
1
1
1
1
-

2
4
1
1
1
1
1
1
1
-

8
7
2
2
5
1
1
1
1
-

2
4
1
1
2
2
1
1
1
-

1
3
1
2
3
1
1
2
1
1
-

62

7

11

14

13

13

28

15

16

6
4
1
2
1
2
1
1
1
1
1
-

Tot
60
32
14
13
13
12
9
7
7
5
5
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

21 200

In 2012 zijn maar liefst 21 rammen met een S beoordeeld. Een uitstekend rammenjaar.
In de bloedlijnenopbouw blijven de lijnen 6 (Michel) en 10 (Joris) dominant. Opvallend is dat deze
beide lijnen in 2012 uitsluitend AB en A-rammen afgeleverd hebben. De achtervolgers voegen
weliswaar waardevolle vertegenwoordigers toe maar raken qua aantal achterop. De Maigret-lijn is
wel aan een lichte opmars bezig. Verantwoordelijk hiervoor zijn bruine rammen als de in Duitsland
gefokte Raimund 11 vom Tannenhof. Er zijn 2 nieuwe lijnen geïdentificeerd: nr. 25 (Leduc) en 26
(Tico). Van de recentere Franse lijnen weet tot dusverre de Arwin-lijn goed door te zetten.
Jan Postma,
Januari 2014.
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Nieuwe Leden
FOKL.
RHT
LBT
HLB
GLM
OBN
LHV
ZDK
WLP
KEG
ZNT
SHO
PNT
SLR
VRK
BZH
PHL
RGN

NAAM
Y. de Raaij-Louwerse,
L. Louwet,
H.R. Hulsebosch,
H.A.H. Gerrese,
O.H.J. Broshuis,
E. Lagendijk,
I.F.J. Zondag,
J. Wieman,
Kinderb.Engbergen,
P.L.M. van Zwijndregt,
F.L. Smith,
A.J. Polinder,
A.J. Schoolderman,
K. van Vliet-Stolwijk,
C. Ballast - Idzinga,
J.W.J. van der Ploeg,
J. Rutten,

STRAAT
Spekschateweg 4,
Kroonstraat 235,
Hillegommerdijk 205,
van Beekstraat 275,
Noordijkerveldweg 2,
Westdijk 47,
Glindeweg 12A,
Graszode 12,
Ulftseweg 4B,
Voorsterstraat 83,
Lemelerveldseweg 41,
't Hoge 29,
Gildehauserweg 16A,
Drielingschouw 4,
Dwarshaspel 13,
Polderweg 8,
Kommerdijk 36,

PC
8111PP
B-3581
2165AR
1121NM
7161LW
3222ER
8085SP
4456RJ
7081AA
6361ET
8141PT
8071SV
7581PG
2811LP
9354VS
8432PA
6691MK

PLAATS
Heeten.
Beringen. Belgie.
Lisserbroek.
Landsmeer.
Neede.
Hellevoetsluis.
Doornspijk.
Lewedorp.
Gendringen.
Nuth.
Heino.
Nunspeet.
Losser.
Reeuwijk.
Zevenhuizen.
Haule.
Gendt.

TELEFOON
06 10687651
003246541037
0252 533533
06 11385169
0547 388009
0181 320856
0525 661940
06 52393503
0315 236619
06 236556
06 40387495
0341 251463
053 5386433
0182 300083
0594 631210
0516 427791
06 50429678

Vertrokken Leden
Fokl.
RET
KDH
MRO
VOK
DLI
KKS
VDH
PVI
ZDL
KWD
PDH
PSJ
EB
SGR
TMD
LYM
VZE
PVD
DWS

Naam
P.J.J. Ruyters,
Delftse Hout,
H.E. van Marwijk Kooy,
J.G. van Voorst,
M.A. van Duren,
M.I.P. Kempen,
B.A. de Vries,
N.M. Poelarends,
L. Zwinkels,
J. Kukler,
G. Prenger,
C.A. van der Pol,
A.J.F. Evers,
S.J. Smit,
L.H.A.M. Timmermans,
G. Lindeboom,
W.B.van der Veer,
F.A.M. Pouwels-Gielen,
Duinkerken,

PC
Hoogstraat 55A,
6102XS
Korftlaan 3,
2616LJ
Molendijk 44,
3161KN
Schoolstraat 38,
8388MG
Linderveldweg 22,
7925PT
Rijksweg 18,
5995NV
Heereburen 3,
9884TC
Koloniedijk 9A,
7739PA
Vreeburchlaan 14,
2678SR
Willem de Rijkelaan 12,
2741VP
Ommerweg 68,
7683AZ
Oude Beulakerweg 16,
8326AG
Zutphen Emmerikseweg 83A, 7223DA
Dorpsstraat 2,
9438TC
Sint Jacobsweg 8,
6581KM
Meerzicht 3,
8271PZ
Bazuinerweg 1,
7921RC
Bong 6,
5941NL
Fiem 46,
8603DG

Plaats
Echt.
Delft.
Rhoon.
Oosterstreek.
Linde. (Dr).
Kessel-Eik.
Niehove.
Vinkenbuurt.
De Lier.
Waddinxveen.
Den Ham.
Sint Jansklooster.
Baak.
Garminge.
Malden.
IJsselmuiden.
Zuidwolde.
Velden.
Sneek.
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De droom van een Ouessant

Yves schiet de troposfeer in
De winter is al een eind gevorderd, maar
Yves merkt er niet veel van. Geen sneeuw of
ijs, alleen maar veel donkere dagen met
regen. De temperatuur is veel te hoog voor
de tijd van het jaar en hij heeft nergens zin
in.
Uit verveling zet hij de radio maar eens aan
en hij hoort leuke, ouderwetse muziek: het
is de top 2000. Yves gaat er eens lekker bij
liggen, schurkt zich in het hooi en blaat vele
songs mee van Beatles tot De Dijk.
Als hij een beetje insukkelt hoort hij plots
“99 Luftballons auf ihrem Weg zum
Horizont” van Nena Haagen. Het liedje intrigeert hem en al mijmerende neemt hij zich
voor om de volgende dag 99 grote
luchtballonnen te kopen. Hij
heeft de afgelopen zomer al
zoveel hete luchtballonnen
zien overdrijven dat hij
dat gevoel ook zelf wel
eens wil meemaken.
Opeens bevindt hij zich
in het dorp, waar vrolijke
muziek klinkt. Er wordt
een nieuwe zaak geopend
en als Yves daar aankomt ziet
hij meteen de ballonverkoper staan.
De ballonnen hangen strak omhoog met
een flink touw eraan en zijn vastgemaakt
aan een auto die bij elke windvlaag iets
opgetild wordt. De verkoper heeft er helium
ingedaan en dat gas is veel lichter dan
lucht. Yves besluit de hele tros ballonnen te
kopen.
Hij bindt ze allemaal stevig vast om zijn lijf
en meteen schiet hij omhoog. Eenmaal op
een beetje hoogte aangekomen gaan de
ballonnen iets langzamer zodat hij lekker
kan genieten van het uitzicht. Hij ziet zijn
weitje beneden zich en zwaait naar de
ooien, maar niemand heeft belangstelling
voor hem. Hoe hoger hij komt des te meer
ziet hij van Nederland en de buurlanden.
Yves geniet met volle teugen.
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Boven is het wel flink kouder maar Yves
heeft een stevige wintervacht en kan er
goed tegen. Vervelender is dat het ademhalen moeizamer gaat.
Af en toe scheert er een vliegtuig langs. Alle
passagiers zwaaien naar hem en hij wuift
enthousiast terug. Ook wordt hij gepasseerd door een ballon met een luxueuze
ballongondel eronder: “Retourtje stratosfeer” staat erop. Hij heeft gelezen dat het
per persoon € 56.000,- kost – hij gaat dan
wel niet zo ver als zij, maar is wel veel goedkoper uit. Zwaaien en lachen en weer verder
omhoog. Hij voelt zich als een vogeltje, zo
vrij in de lucht
Als hij bijna geraakt wordt door een
straaljager begint de lol er een
beetje af te raken voor Yves.
En plots hoort hij een vreselijk harde knal pal
boven zich. Hij kijkt
omhoog en ziet dat er
een ballon ontploft is. De
andere ballonnen zijn wel
vijf maal zo groot geworden. Er ontploffen er steeds
meer en Yves raakt in ademnood. Uit pure angst maakt hij zich
klein en beweegt niet meer. Even later zijn
alle ballonnen ontploft en daar suist Yves
naar beneden. Het klamme zweet breekt
hem uit. Wat te doen? Hij heeft wel eens
parachutisten naar beneden zien zweven ook hij strekt zich helemaal uit en maakt
zich zo breed mogelijk, maar het helpt niet.
Het aardoppervlak nadert onheilspellend
snel. Hij slaat zijn poten voor de ogen en
wacht de klap af.
“Hé Yves, wordt eens wakker,” roept
Laurette en knijpt hem in de nek. Yves doet
zijn ogen weer open en ontdekt dat hij lekker in het hooi ligt met al zijn ooien.
Pfff.......gelukkig weer met vier poten terug
op de aarde.
Paul Meijer.

Schoffel 16, 1648 GG De Goor
Schoffel
Goorn
n
e
0229-54 41 00
Telefoon
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Telefax 0229-54 40 30
Telefax
E-mail veno@veno-degoorn.nl
veno@veno-degoor n.nl
KIJK
KIJ
JK OP ONZE WEBSITE: WWW.VENOSTAL.NL
WWW.VENOST
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“De Schenkhof”
Voor zwarte, zwoegervrije Ouessants
Raszuiver

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

VENO produceert een groot
root aantal speciale producten:
O

Opzetruifjes

O

Voerbanden
Voerbanden
nden

O

Doorloopbaden

O

Voerhekken
Voerhekken

O

Behandelingssystemen
delingssystemen

O

Schuilhokken

O

Lammerenvoerbak

O

Overwenbok
enbok

O

Kraamhokken

O

Hooiruiven

O

Kantelaars
aars

O

Melkhekken

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

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

Voergoot verhoogd

Schuilhok voor schapen en
kleinvee

Dierenverblijf voor klein vee

Fam. D.M. Waverijn
Nedereindsestraat 8
4041 XG Kesteren

Dexter 12 v.d. Bakkershoeve

Tel.: (0488) 481791

“DE BAKKERSHOEVE”
FOKKERIJ

VAN BRUINE

OUESSANTSCHAPEN

MET VEEL ADEL EN EEN MOOIE MAAT.

Jan Brandts • Oldegoorweg 13 • 6942 PD DIDAM • Tel.: 0316 - 225 186
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Een zwoegervrije bespreekdag in Angeren
op 28 september.
En natuurlijk was het opnieuw een stralende
dag in Angeren. Welke lijntjes de bewoners
van de Meerhoeve uitgelegd hebben weet
ik niet, maar de bespreekdag heeft daar al
die jaren altijd buiten plaats kunnen vinden.
Aanvankelijk wel wat frisjes (wat wil je eind
september?), maar later op de ochtend
zaten we in een heerlijk zonnetje met allemaal vrolijke en vriendelijke mensen en
alleen maar mooie schapen.
De voorzitter moest helaas verstek laten
gaan wegens een familiedag en ook de verslaglegger van alle bespreekdagen, Jan
Postma, had andere verplichtingen. Tot
overmaat van ramp zat onze vliegende
reporter en fotograaf Paul Meijer aan het
ziekbed van zijn van de trap gevallen vrouw
(inmiddels gelukkig weer op de been). Het
was dus af en toe wat improviseren, snel
nog even een fotootje schieten en tussendoor alle uitslagen proberen bij te houden.
De keurmeesters Jan Brandts, Aalt ten
Hoeve en Bertus Pape hebben hun uiterste
best gedaan om wat mankementen te vinden bij de aangevoerde dieren, maar kwamen net als de toeschouwers tot de slotsom dat het allemaal prachtige dieren
12

waren. We hebben weer erg genoten.

Rubriek 1:
vier ooien uit 2011in drie kleuren.
Een gevarieerde rubriek qua kleur en eigenaar/fokker, maar zeer uniform qua beoordeling. Aangezien het alle vier tweejarige
ooien waren kwamen ze geen van allen in
aanmerking voor de S-keuring, maar desondanks kregen ze allemaal een A.
Jannie 29 van de Olliemeulen van Willy
Gooren was, hoewel niet spierwit, een
mooie gevulde ooi van goed formaat en
gewicht. De fraai zwarte Rexna Bernadette
21 van Henk Slaghuis werd eveneens

bestempeld als een mooie, ietwat dikke ooi.
De zwarte Meerhoeve Edith 73 van Gerard
Giesen had iets zwarter mogen zijn en werd
een tikje hakkig bevonden; haar bruine halfzus Meerhoeve Edith 72 (beide zijn nakomelingen van Kay 1-Kax 1 van ’t Oelehof)
was eveneens een fraaie ooi, hoewel wat
hoog op de poten.

horens stonden wat naar achteren, maar
desondanks was deze zwarte ram goed
voor een A en de S-kwalificatie.

Rubriek 3:
twee zwarte ooien uit 2012.
Van Rexna Edith M16 van Henk Slaghuis
kon gezegd worden dat het een mooie ooi

Rubriek 2:
een zwarte en een witte ram uit 2010.
Flip 7 van de Olliemeulen van Willy Gooren

was, mooi laagbenig en goed voor een AB.
Hetzelfde kreeg Meerhoeve Edith 77 van
Gerard Giesen te horen: een mooie ooi en
een AB.
was de witte ram. Een beste ram die op alle
punten goed scoorde, behalve op zijn rechterhoorn, die te dicht aan de kop stond. Hij
kreeg een AB en de S-kwalificatie.
Rexna Charles C35 van Henk Slaghuis had
een ietwat minder sprekende kop en zijn
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Rubriek 4: zwarte rammen van
verschillende leeftijden.
Te beginnen met de vijfjarige Rexna Charles
C33 van Henk Slaghuis. Een goede ram, die
iets meer uitstraling mocht hebben. De kop
kon wat mooier, wat veroorzaakt werd door
de horens die ietwat nauw stonden. Een AB
en de S-kwalificatie.
Vervolgens twee éénjarige rammen van
Gerard Giesen: beide zonen van Rexna
Michel 36, beide mooi zwart en beide iets
hakkig met een kleine bemerking op de
horens. Meerhoeve Gerardus en Meerhoeve
Ramses kregen een B+.
Tenslotte het enige dier dat Jan den Hartog
meebracht: Charles 10 van Bouwmansgoed. Eveneens een éénjarige, fraai zwarte
ram en deze mooie ram werd beoordeeld
met een AB.

Rubriek 5:
drie ooien uit 2010.
Zwarte Meerhoeve Edith 67 van Gerard
Giesen is een goede fokooi, iets hakkig en
iets hoogbenig en werd beoordeeld met een
AB en de S-kwalificatie.

Ook zwart was Rexna Edda 33 van Henk
Slaghuis. Een zeer fraaie, goedgevulde ooi,
mooi laagbenig, die op alle onderdelen 110
14

scoorde. Ze kreeg een A en de S-kwalificatie.
Jannie 22 van de Olliemeulen was een
fraaie kleine ooi met veel uitstraling, maar
ze mocht wel wat witter zijn. Fraai type, dat
eveneens op alles 110 scoorde en een A en
de S-kwalificatie kreeg.

Rubriek 6:
nog meer ooien uit 2010.
Eerst twee zwarte ooien van Gerard Giesen,
beide dochters van de fraaie ram Rexna
Charles C33 uit rubriek 4, die allebei een A
kregen en de S-kwalificatie.
Meerhoeve Edith 68 werd iets hakkig
bevonden, maar scoorde voor de rest uit-

stekend. Meerhoeve Edith 66 neigt iets naar
een ramsneus, maar was verder een prima
ooi.
Vervolgens twee zwarte nazaten van Rexna
Maigret 18 van Henk Slaghuis, beide goed
voor een A en de S-kwalificatie. Rexna
Edda 35 had een bijzonder mooie rechte
rug, maar werd al iets grijzig. Rexna Edda
34, eveneens een fraaie ooi, was gelukkig
mooi zwart gebleven.
En dan nog de witte Jannie 24 van de
Olliemeulen, halfzus van Jannie 22, maar
deze Jannie was witter uit de was gekomen.
Een fraai witte ooi met veel uitstraling, die
iets grof in de kop leek. Ze kreeg een A en
de S-kwalificatie.
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Bedrijfsgroepen.
Met zoveel mooie dieren kunnen de
bedrijfsgroepen bijna niet meer verkeerd
uitvallen. Beide groepen werden dan ook
beoordeeld met een dik verdiende A.
De bedrijfsgroep van Henk Slaghuis
(bestaande uit Rexna Charles C35, Rexna
Edda 33 en 34, Rexna Bernadette 21 en
Rexna Edith M16) was erg uniform: allemaal
mooie dieren en allemaal mooi zwart. De
ram was qua maat goed bij de groep passend.
De bedrijfsgroep van Wille Gooren
(bestaande uit Flip 7 en de Jannies van de
Olliemeulen 22, 24 en 29) bestond uit individueel mooie dieren. De ram was iets forser
dan de ooien en twee ooien waren iets minder mooi wit dan de rest van de groep.
16

Graag hadden we meer zwoegervrije fokkers met hun dieren in Angeren gezien. We
weten dat er niet veel zwoegervrijen meer
zijn, maar de vier die nu hier vertegenwoordigd waren vormen wel een erg klein clubje.
Dus hierbij alvast een oproep aan zwoegervrije fokkers om de gelederen te komen versterken op 20 september!
Familie Giesen, bedankt voor de hartelijke
gastvrijheid en de lekkere broodjes en koeken.
Alle aanwezigen, bedankt voor de gezellige
ochtend en tot volgend jaar in Angeren.
Reinie Koch.

De bedrijfsgroep van Henk Slaghuis (bestaande uit Rexna Charles C35, Rexna Edda 33 en
34, Rexna Bernadette 21 en Rexna Edith M16)

De bedrijfsgroep van Wille Gooren
(bestaande uit Flip 7 en de Jannies van de
Olliemeulen 22, 24 en 29)
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Nationale Bespreekdag Ouessantschapen, Rammen en Ooien
UBN

Naam

Fokker

Eigenaar

Kleur

W. Gooren
J.H. Slaghuis
G.F.J. Giesen
G.F.J. Giesen
G.F.J. Giesen

W.Gooren
J.H. Slaghuis
G.F.J. Giesen
G.F.J. Giesen
G.F.J. Giesen

Wit
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart

Flip 7 van de Olliemeulen
W. Gooren
Rexna Charles C35
J.H. Slaghuis
Charles 12 v. Bouwmansgoed J. den Hartog

W.Gooren
J.H. Slaghuis
J. den Hartog

Wit
Zwart
Zwart

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

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

Zwart
Zwart

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

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

Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart

Meerhoeve Edith 67
G.F.J. Giesen
Evidence 25 v. Bouwmansgoed J. den Hartog
Rexna Edda 33
J.H. Slaghuis
Jannie 22 van de Olliemeulen W. Gooren

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

Zwart
Zwart
Zwart
Wit

G.F.J. Giesen
G.F.J. Giesen
J.H. Slaghuis
J.H. Slaghuis
W.Gooren

G.F.J. Giesen
Zwart
Zwart
Zwart
Wit

Rubriek 1 OoienWit, Zwart en Bruin 2011
1
2
3
4
5

101631681048
101631684356
101631682806
101631682802
101631682803

Jannie 29 van de Olliemeulen
Rexna Bernadette 21
Meerhoeve Edith 72
Meerhoeve Edith 73
Meerhoeve Edith 74

Rubriek 2 Rammen Wit en Zwart 2010
6
7
8

101631681036
101631682148
101632280056

Rubriek 3 Ooien Zwart 2012
9
10

101632280020
101631682809

Rexna Edith M16
Meerhoeve Edith 77

Rubriek 4 Rammen Zwart 2008, 2011 en 2012
11
12
13
14
15

101631684363
1610523-332
101631682810
101631682814
101632280050

Rexna Charles C40
Rexna Charles C33
Meerhoeve Gradus
Meerhoeve Ramses
Charles 10 v. Bouwmansgoed

Rubriek 5 Ooien Zwart en Wit 2010
16
17
18
19

101631682792
101631681086
101631682149
101631681031

Rubriek 6 Ooien Zwart en Wit 2010
20
21
22
23
24
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101631682793/805
101631682790 Meerhoeve Edith 66
101631682156 Rexna Edda 35
101631682153 Rexna Edda 34
101631681037 Jannie 24 van de Olliemeulen

Meerhoeve Edith 68
G.F.J. Giesen
J.H. Slaghuis
J.H. Slaghuis
W. Gooren

zwoegervrij te Angeren, 28 september 2013
Geb. Datum

Gew. Kg Hoogte cm Uitslag

Opmerkingen

03-06-2011
14-04-2011
16-04-2011
18-05-2011
26-05-2011

18
12
16
13

43,5
44
45
45

A
A
A
A

Gevulde, mooie ooi. Niet spierwit
Mooi zwart, wat dik, mooie ooi
Mooie ooi, wat hoog op de benen
Ietwat hakkig, zou iets zwarter mogen
Afwezig

05-05-2010
01-05-2010
29-04-2012

23,5
21,5

48,5
47,5

AB +S
A +S

Rechter hoorn erg dicht bij de kop. Beste ram
Minder sprekende kop, horens wat naar achteren
1 jarig

29-05-2012
15-04-2012

12
14

43
43,5

AB
AB

Mooi laagbenig type
Mooie Ooi

30-04-2011
29-05-2008
16-04-2012
30-05-2012
12-04-2012

22
14
14

47
44
43
44,5

AB +S
B+
B+
AB

Afwezig
Mag iets meer uitstraling hebben
Horens gaan iets naar binnen, iets hakkig, wel mooi zwart
Horens niet symmetrisch, iets hakkig, mooi zwart
Mooie ram, mooi zwart

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

15

45

AB +S

17
15,5

45
42

A +S
A +S

Iets hakkig en hoogbenig, goede fokooi
Afwezig
Top ooi, mooi laagbenig
Fraaie ooi maar niet goed wit, veel uitstraling

Zwart
19-04-2010
14-05-2010
05-05-2010
08-05-2010

27-04-2010
14
43
14
44,5
16,5
45
14
43

16
A
A
A
A

44,5A +S
Iets hakkig
neigt iets naar een ramsneus, prima ooi
Iets grijs, mooie strakke rug
Fraai zwart
Veel uitstraling, fraai wit, iets grof in de kop

+S
+S
+S
+S
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UBN
Naam
Rubriek 7 Bedrijfsgroepen

Fokker

Eigenaar

Kleur

J.H. Slaghuis / Zwart
7
101631682148 Rexna Charles C35
18 101631682149 Rexna Edda 33
23 101631682153 Rexna Edda 34
2
101631684356 Rexna Bernadette 21
9
101632280020 Rexna Edith M16

J.H. Slaghuis
J.H. Slaghuis
J.H. Slaghuis
J.H. Slaghuis
J.H. Slaghuis

J.H. Slaghuis
J.H. Slaghuis
J.H. Slaghuis
J.H. Slaghuis
J.H. Slaghuis

Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart

W. Gooren / Wit
6
101631681036
1
101631681048
19 101631681031
24 101631681037

W. Gooren
W. Gooren
W. Gooren
W. Gooren

W.Gooren
W.Gooren
W.Gooren
W.Gooren

Wit
Wit
Wit
Wit

Flip 7 van de Olliemeulen
Jannie 29 van de Olliemeulen
Jannie 22 van de Olliemeulen
Jannie 24 van de Olliemeulen

Uitslag thuiskeuringen

20

UBN
Naam
Fokker
16 maart 2013 bij R. Heikoop van Happy Nes op Ameland:

Eigenaar

Kleur

Geb. Datum Gew. Kg

2713151019

Happy Nes

bruin

07-05-09

18 kg

Martijn van Novus Arbere

B. de Vries

101632005419 Silvan van Novus Arbere
101632005417 Marieke van Novus Arbere
101631681107 Aletta van Happy Nes

B. de Vries
B. de Vries
Happy Nes

bruin
bruin
bruin

01-05-10
16-04-10
13-06-10

15,5 kg
12,5 kg
12,5 kg

101631681112
101631681110
101631684183
101631681108
101631684180
101631681114
6056144010

Happy Nes
Happy Nes
Happy Nes
Happy Nes
B. de Vries
Happy Nes
Happy Nes

bruin
bruin
zwart
bruin
bruin
bruin
zwart

08-04-10
30-03-10
07-04-11
15-03-11
18-03-11
30-04-10
11-04-09

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

16 maart 2013 bij G. van Driel uit Leeuwarden (op Ameland gekeurd):
101631680771 Laukje van de Driele Camp
G. van Driel
G. van Driel
101631680617 David v.d. Bakkershoeve
J. Brandts
G. van Driel

bruin
bruin

23-04-10
07-05-10

13 kg
17 kg

augustus 2013 bij A. ten Hoeve uit Olst:
101631683620 Wollcott v.d. Klaverweide
101631683647 Waldon v.d. Klaverweide
101631683663 Winfield v.d. Klaverweide
101631681794 Neuf van de Omloop
101631684372 Irano van de Omloop
101631683480 Nicolas van de Gagelhof
101631684404 Olaf v.d. Roemaijha Hoeve
101631684405 Melcher v.d. Roemaijha Hoeve
101631684211 Lowie van het Wolvennest

zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart

11-04-11
29-04-11
06-06-11
11-04-11
15-04-11
08-05-11
03-04-11
04-04-11
16-04-11

17 kg
18 kg
17 kg
18 kg
18 kg
18 kg
18 kg
18 kg
21 kg

Alie van Happy Nes
Lara van Happy Nes
Isa van Happy Nes
Gerda van Happy Nes
Cor van Novus Arbere
Corry van Happy Nes
Aukje van Happy Nes

A. ten Hoeve
A. ten Hoeve
A. ten Hoeve
J. Postma
J. Postma
G. Braakman
R. Sikken
R. Sikken
M. de Wolff

A. ten Hoeve

16,5 kg

Geb. Datum

Gew. Kg Hoogte cm Uitslag

Opmerkingen

01-05-2010
03-05-2010
05-05-2010
14-04-2011
29-05-2012

21,5
14
14,5
12
12

47,5
43,5
44
44
43

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

Erg mooie uniforme, zwarte dieren. Ram vwb maat goed bijpassend
Minder sprekende kop, horens wat naar achteren
Top ooi, mooi laagbenig
Fraai zwart
Mooi zwart, wat dik, mooie ooi
Mooi laagbenig type

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

26
18
19
14

46
43,5
43,5
43

A
AB +S
A
A +S
A +S

Individueel mooie dieren, Ram iets forser
Rechter hoorn erg dicht bij de kop. Beste ram
Gevulde, mooie ooi. Niet spierwit
Fraaie ooi maar niet goed wit, veel uitstraling
Veel uitstraling, fraai wit, iets grof in de kop

Hoogte cm

Uitslag

Opmerkingen

47 cm

AB + S

44,5 cm
44,5 cm
41,5 cm

AB + S
AB + S
AB + S

42 cm
43 cm
41 cm
42 cm
43 cm

AB + S
B+ + S
AB
AB
AB

43,5 cm

B+

Ram met beste kop en goede horens.Duidelijke bemerking op de achterbenen (hakkig) en
klauwtjes (wijd en lang).
Wat lichte, goed gebouwde ram, zeer beste kop, iets hakkig.
Langere ooi, goede vacht, staart iets te lang. Mist wat buikvulling.
Fraaie ooi, goed gebouwd. Ooi met uitstraling en mooie kop.
Door afwijkende kootstand-voor geen A (klauwtjes iets zorgelijk).
Goed gebouwde ooi, mooi kopje. Beenwerk mag iets krachtiger.
Ooi die door (onderstandig) beenwerk geen AB kan krijgen. Verder op onderdelen goed.
Compacte mooie ooi, mooie maat en krachtig beenwerk.
Mooie kop, goede romp, achterbenen kunnen krachtiger, iets hakkig.
Kleine, frisse ram met iets hoge schoft en hellend kruis. Beenwerk goed parallel.
Neigt naar snoeksbek, tanden te lang. Werd niet besproken.
Ooi met uitstraling en beste romp, beste vacht. Gebit matig / slecht, tanden te lang en los.

45 cm
44 cm

AB + S
B+ + S

Lange ooi, mist buikvulling / flankdiepte.
Kleine ram, mooie kop met zeer beste horens. Erg hellende achterhand, benen onderstandig.

44 cm
47 cm
43 cm
46 cm
45 cm
46 cm
44,5 cm
45 cm
46 cm

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

Mooie zwarte ram.
Potentie tot A, mooi zwart. Horens wat massaal.
Best rammetje met potentie.
Mooi zwart. Beste ram met A-potentie.
Iets hellend kruis, goed beenwerk, onregelmatig in de bovenbouw.
Moet nog ontwikkelen, doet vrouwelijk aan. Iets minder in de achterbenen.
Iets zwaar, iets buikig, grote horens.
Iets zwak in de bovenbouw, te wijde horens.
Te zwaar en onregelmatig.
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UBN
101631684215
101631682608
101631682087
101631684175
101631683485
101631682411
101631681730
101631683621
101631680506
101631683639
101631683644
101631683646
101631683645
101631681042
101631682014
101632280407
101632280447
101632280451
101631681860
101631683634
101631683656
101631682496
101631683661
101631683488
101631680888
101631683345
101631684374
101631684520
101631682606
101631683629
101631683655
101631684375
100001039535
101631680763
101631680760
101631681436
101631682224
101631682230

Naam
Igor van het Wolvennest
Eugene van het Wolvennest
Eragon v.d. Engelanderhoeve
Zeune 2 van 'T eiland
Nico van de Gagelhof
Bram 2 van Drogt
Broer van de Emma Hoeve
Wheaton v.d. Klaverweide
Akkermannetje
Wilmar v.d Klaverweide
Wilton v.d. Klaverweide
Williston v.d. Klaverweide
Whitewood v.d. Klaverweide
Gerrit 1 van de Olliemolen
Bromus v.d. Weeshuisgaard
Xibo v.d. Klaverweide
Xhoma v.d. Klaverweide
Xaxim v.d. Klaverweide
Iris van het Rozenhofje
Warantha v.d. Klaverweide
Winnie v.d. Klaverweide
Utopias Dione
Wisia v.d. Klaverweide
Josephine van de Gagelhof
Irene van de Dorskamp
Willemijn v.d. Kieuwitshorn
Coco van de Omloop
Yvette 28-Tico 9 van 't Oelehof
Puck van het Wolvennest
Wanaka v.d. Klaverweide
Wilmette v.d. Klaverweide
Nanana van de Omloop
Julia van Klaarwater
Edda 5-Kevin 6 van 't Oelehof
Kaxine 27-Kevin 6 van 't Oelehof
Utopias Circe
SHL Marilene
SHL Clara

Fokker
M. de Wolff
M. de Wolff
M. Schreuder

Kleur
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
bruin
bruin
zwartschimmel
zwartschimmel
zwartschimmel
wit
wit
bruin
bruin
bruin
bruin
grise
zwartschimmel
zwartschimmel
zwartschimmel
zwartschimmel
zwart
zwart
zwart
zwart
wit
wit
wit
wit
bruin
bruin
bruin
bruin
bruin
bruin
bruin

Geb. Datum Gew. Kg
18-04-11 22 kg
12-04-11 23 kg
21-02-11 18 kg
26-05-11 22 kg
29-06-11 17 kg
27-05-11 19 kg
05-05-11 17 kg
13-04-11 18 kg
07-07-11 17 kg
27-04-11 17,5 kg
28-04-11 18 kg
28-04-11 18 kg
29-04-11 16 kg
01-05-11 18,5 kg
14-04-12 16 kg
21-04-12 14 kg
12-05-12 14,5 kg
12-05-12 14,5 kg
11-05-11 14,5 kg
23-04-11 14,5 kg
09-05-11 14,5 kg
28-04-11 14,5 kg
17-05-11 14 kg
14-05-11 14 kg
04-04-11 14,5 kg
18-04-11 14 kg
28-04-11 14 kg
08-05-11 14 kg
04-04-11 15 kg
21-04-11 14,5 kg
07-05-11 14,5 kg
04-05-11 14,5 kg
26-04-11 14 kg
05-05-11 14 kg
03-05-11 14,5 kg
26-04-11 14 kg
24-05-11 14 kg
03-06-11 14 kg

W. Roskam

schimmel
zwartschimmel
zwartschimmel
bruinschimmel
bruin
zwart
bruin
zwart
zwart

04-05-09
07-05-10
28-03-10
09-04-10
16-02-10
24-04-12
15-04-12
26-04-11
01-05-11

G. Braakman
B. de Vries
A. Ploegstra
A. ten Hoeve
Mw. Akkermans
A. ten Hoeve
A. ten Hoeve
A. ten Hoeve
A. ten Hoeve
W. Gooren
H. Rutgers
A. ten Hoeve
A. ten Hoeve
A. ten Hoeve
M. Rienstra
A. ten Hoeve
A. ten Hoeve
J. Wijnker
A. ten Hoeve
G. Braakman
F. Eysvogel
E. van Beek
J. Postma
M. van der Donk
M. de Wolff
A. ten Hoeve
A. ten Hoeve
J.Postma
J. Postma
M. van der Donk
M. van der Donk
J. Wijnker
D. van der Spek
D. van der Spek

12 oktober 2013 bij W Roskam te Exloerveen
101631681879 Alana 8 v.d. Exlooschelanden W. Roskam
101631681907 Alana 9 v.d. Exlooschelanden W. Roskam
101631681897 Claire 6 v.d. Exlooschelanden W. Roskam
101631681901 Claire 6 v.d. Exlooschelanden W. Roskam
101631681896 Carilina 11 v.d.Exlooschelanden W. Roskam
101632280016 Rexna Pierre 29
H. Slaghuis
101632280540 Zobra van Bellewierde
101631681470 Ellis van Bellewierde
101631681921 Hienriette 6 v.d.Exlooschelanden W. Roskam
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Eigenaar

14 kg
13 kg
14 kg
20 kg
17 kg
18 kg
12,5 kg
12 kg
15 kg

Hoogte cm
47 cm
48 cm
45 cm
47 cm
44,5 cm
46 cm
44 cm
46,5 cm
44 cm
45 cm
46,5 cm
47 cm
44 cm
46,5 cm
43,5 cm
42 cm
43 cm
43 cm
45 cm
43,5 cm
42,5 cm
42 cm
41,5 cm
41 cm
44,5 cm
44,5 cm
44,5 cm
43 cm
44 cm
43,5 cm
44,5 cm
44 cm
41,5 cm
43,5 cm
44 cm
43,5 cm
44 cm
43,5 cm

Uitslag
B+
B+
AB
B+
AB
B+
B+
B+
B+
B+
A
AB
AB
AB
AB
B+
AB
B+
AB
A
AB
AB
A
AB
AB
A
AB
AB
B+
AB
B+
A
A
B+
B+
AB
AB
AB

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

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

Opmerkingen
Te zware ram met iets onregelmatige bouw. Nauwe horens.
Rommelige, stotende ram.
Beste ram met potentie.
Iets grof beenwerk en lange staart.
Ram met potentie.
Geen goede achterbenen. Verder goede ram.
Iets hellend kruis, iets zwak in de achterbenen.
Iets hellend kruis, iets zwak in de achterbenen.
Slecht in conditie / mager, heeft last van gebit. Verder goede ram.
Knappe ram.
Iets zwakker in de achterbenen.
Mooi typisch rammetje.
Iets zwak in de achterbenen en iets slechte conditie.
Nog jeugdig, maar geen verkeerde ram.
Mooie ram, sterk beenwerk.
Is het nog niet, achterbenen in de gaten houden.
Fraaie fokooi, wel aan de maat.
Fraaie ooi, iets hakkig.
Fraai ooitje, iets hakkig en iets minder conditie.
Leuke ooi, iets zwak in de hakken.
Fraai, alert ooitje.
Fraaie ooi.
Fraaie ooi, iets hakkig.
Fraaie ruime fokooi.
Fraaie gevulde ooi.
Fraaie ooi, kan iets edeler.
Kan beter in de achterhand en -benen.
Fraai wit ooitje met kans op nog beter predicaat.
Forse ooi, iets groot. Wel prima fokooi.
Mooi beenwerk, prima bouw.
Fraai ooitje.
Iets zwakker achterbenen.
Zwakke achterhand.
Fraai, iets rijzig ooitje. Mag iets beter in de achterhand.
Fraaie ooi, mist een beetje adel / luze.
Mooie ooi, iets ruig in de vacht.

Beste ooi, iets lange voortanden en iets hakkig.
Dikke AB, mag iets meer snit. Mag niet kleiner.
Mooi harmonieus, iets hakkig en beenwerk kan iets sterker.
Iets lange kop en iets hakkig.
Mooie ooi, maar helaas maar 5 tanden. Kop iets lang, iets hakkig, krachtige benen.
Mooi rammetje, iets lange staart, mooi zwart, kop en horens goed.
Mooi volle ooi, mooi staartje, wat hakkig. Goed gebit.
Mooi gelijnde ooi, mooi staartje en mooi zwart. Goed gebit.
Mooie gevulde ooi, mooi staartje, iets lange tanden. Heeft een wat lange kop en langer neus
been; mag iets meer snit hebben.
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Ontmoeting Duitse Ouessantschapenfokkers
2013 in Pölzig
Op 4, 5 en 6 Oktober 2013 werd in Pölzig in
Thüringen de jaarlijkse ontmoeting gehouden van de Duitse Ouessantschapenfokkers. De keuring vond plaats in het clubgebouw van de plaatselijke konijnenfokkersvereniging. In deze locatie werd in 2003 ook
de eerste bijeenkomst gehouden, die leidde
tot de oprichting van de “Interessengemeinschaft der Ouessantschafzüchter
Deutschland”, afgekort “IGOU”. Een
opmerkelijk gevolg van deze oprichting is
geweest dat de Ouessantschapenfokkers
zich voor de stamboekregistratie aansloten
bij de Stamboeken of Zuchtverbände van
de Bondsstaten.
De Interessengemeinschaft behartigt specifieke belangen van de Ouessantschapenfokkers en heeft als belangrijkste activiteit
het jaarlijkse “Treffen” met een ledenvergadering en een nationale keuring. Vanwege
de aanzienlijke afstanden in dit grote land
wordt een heel weekend besteed aan dit
gebeuren. Het jaarlijkse “Treffen” wisselt
van locatie.
De keuze voor deze structuur is goed
geweest. Bij de regionale Zuchtverbände is
de stamboekregistratie is in goede handen
en de “IGOU” leden kunnen voorts nog profiteren van diensten, activiteiten en voorlichting van deze professionele organisaties.
De bijeenkomsten van de IGOU kenmerken
zich door een grote mate van liefhebberij en
gezelligheid. Tijdens de keuringen en de en
de avondbijeenkomsten heerst er een prettige sfeer waar met interesse van gedachten wordt gewisseld over de fokkerij van het
unieke Ouessantschaap. Voor de keuring
waren met 130 inschrijvingen een record
aantal dieren opgegeven, waarvan 114 dieren voor keuring in aanmerking kwamen.
Gebruikelijk worden wel lammeren opgegeven maar niet gekeurd. Te grote dieren worden voorts voor de keuring uitgesloten.
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Voorzitter Armin Bergmann had weer een
handzame catalogus samengesteld met
zeer uitgebreide informatie.

Kleuren
De kleurverdeling was, vergeleken met
2012, als volgt in percentages:
2013
2012
Zwart
71.9
78.4
Bruin
21.0
9.2
Wit
5.3
6.2
Schimmel of grijs
1.8
6.2
De zwarte kleur overheerst, maar het aantal
bruine dieren neemt duidelijk toe. De witte
kleur is aan een nieuwe impuls toe terwijl de
schimmels en / of de grijze het dit jaar lieten
afweten.

Maten en gewichten
De dieren werden serieus gemeten en
gewogen. Bij een klein aantal dieren werd
de meting overgedaan en de al gemeten
waarden gecorrigeerd. Het correct meten is
niet altijd eenvoudig vooral omdat de dieren
vaak opgewonden zijn, daarom niet ontspannen staan en groter gemeten worden
dan dieren, die wel ontspannen staan. Voor
een objectieve beoordeling kan een herhaalde meting enige tijd later soms
betrouwbaardere waarden geven.

De IGOU rammen Emile en Lavall

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de hoogtematen en de gewichten van de Duitse Ouesssantschapen aangevoerd op de nationale keuringen in de jaren 2009,
2011, 2012 en 2013:
Categorie
Aantal
Schofthoogte
Gewicht
Jaar
2009 2011 2012 2013
2009 2011 2012 2013
2009 2011 2012 2013
Rammen
Oudere
5
17
12
25
47.8 47.5 47.3 47.3
19.7 20.2 20.6 19.7
Eenjarige
17
14
8
17
46.9 45.9 45.8 44.9
18.1 17.5 18.4 16.1
Ooien
Oudere ooien
13
8
14
21
44.3 44.5 44.1 44.1
13.2 13.9 15.7 13.6
Tweejarige ooien 14
7
13
10
44.7 43.5 43.3 43.8
14.2 12.7 14.7 13.2
Eenjarige ooien 33
28
18
41
46.0 43.0 42.7 43.1
12.7 12.9 13.0 12.9
De hoogtematen en de gewichten handhaven zich op een gewenst niveau. De variatie
in de hoogtematen is niet groot. Slechts een
zeer beperkt aantal te grote dieren werd
gekeurd. Enkele eenjarige rammen hadden
een hoogtemaat van 47 cm. Dergelijke rammen kunnen op weg naar volwassenheid
nog wel te groot worden.
Hoewel uit de cijfers enige afname van het
gewicht valt te constateren, hadden zowel
de rammen als de ooien een passende
hoogtemaat in combinatie met een goed
gewicht. De gewichtsafname is gezien de
beperkte aantallen niet significant. De
hoogtematen en de gewichten over de
afgelopen jaren tonen een zeer stabiel
beeld en het is de vraag of het ras nog
gediend is met een nog verdere afname van
de schofthoogte.

Bloedvoering
Franse import rammen hebben een grote
invloed op de fokkerij van de zwarte Duitse
Ouessantschapen. Deze rammen hebben
veel bijgedragen aan de verbetering van het
type, een passende hoogtemaat en goed
ontwikkelde en goed geplaatste horens.
In het verleden was er op de stand en gang
van het beenwerk vaak nog wel het een en
ander op te merken. In Pölzig 2013 viel een
duidelijke verbetering van het beenwerk te
constateren.
Bij de zwarte kleurslag komt wel veel leeftijdsvergrijzing voor; een verschijnsel dat vrij
veel voorkomt bij de Ouessanten in Frankrijk.

De bruine Ouessanten waren niet alleen
kwantitatief maar ook kwalitatief beter vertegenwoordigt dan vorig jaar. Een ram van
Nederlandse bloedvoering lijkt een goede
impuls te geven aan de bruine kleurslag
Ouesanten.
De witte waren niet zo sterk vertegenwoordigd en voerden zowel Frans als
Nederlands bloed.

Keuring
Oudere rammen
De rubriek oudere rammen werd bezet door
goede fokrammen, maar haalden niet het
gemiddelde niveau van 2012 in Sant
Johann.
De IGOU importeerde in 2009 een drietal
rammen van de bekende fokker Claude
Billes. In de rubriek oudere rammen bezetten twee van deze rammen de eerste en de
tweede plaats.
Eerste werd Emile van Falco Haack uit
Neetzow in Mecklenburg-Vorpommern.
Deze ram stond er op vijfjarige leeftijd, afgezien van de wat beschadigde horens, nog
goed voor. Correct gebouwde ram van zeer
goed type.
Tweede werd Lavall, dus ook een IGOUram. Lang, iets slordiger in de bovenbouw
met mooie kop en horens en een wat bruine vacht. Deze ram werd voorgebracht door
Ingo Giebner uit Thüringen.
Hoewel van deze rammen een aantal nakomelingen ingezonden werd, had het aantal
25

De tweede rubriek oudere rammen werd
aangevoerd door Remus 7 vom Tannenhof,
nog uit de fokkerij van Alfred Jansen uit
Emlichheim - Emsland, in eigendom van
Jürgen Schneider uit Oldenburg. Een luxe
Relec de Carré-zoon met mooie verhoudingen en best type, getooid met een mooie
kop en horens. Tweede in die rubriek werd
Kilian, een Kilson-zoon uit de fokkerij van
Armin Bergmann. Een goed type ram, maar
op driejarige leeftijd al volkomen grijs. Rick,
geboren bij Horst Roller (winnaar van de
oudere rammen in 2012) werd derde en is
nog steeds een waardevolle fokram, maar
nu wat onregelmatig in bovenbouw. Vierde
werd Charles 11 van Bouwmansgoed,
geboren bij Jan den Hartog en in eigendom
van Eberhard Hübner uit het Ertsgebergte in
Sachsen. Charles is een lange, zeer correct
gebouwde ram met goed beenwerk met
een roetzwarte vacht. Deze wat grove,
lange vacht met weinig ondervacht weerhield deze ram van een hogere plaatsing.
Tweejarige rammen
De tweejarige rammen werden aangevoerd
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Eberhard Hübner met Erik

kopnummers groter kunnen zijn. De
Kampioen ram, een Emile-zoon en nog een
zoon van de derde IGOU ram Serge werden
wel eerste in hun rubriek.
Derde werd de qua type beste ram Bonson
uit de fokkerij van Horst Roller, in eigendom
van Christel Borchers uit Brandenburg.
Deze Bonsai-zoon kon vanwege een gebitsafwijking niet hoger geplaatst worden,
maar was qua type en bouw de beste ram
van deze rubriek.
Vierde werd Corin van Ralf Altert uit
Brandenburg, een door een lange vacht wat
massaal aandoende ram van goed type met
een mooi front, maar een bemerking op de
achterbenen.
Op de laatste plaats de Franse Pablo, uit de
fokkerij van Jean Luc Pattyn te Herzeele
afkomstig. Een fijne, zeer edele, vrouwelijke
aandoende ram van Johanne en Armin
Bergmann uit Oldenburg.

door Erik, weer van Eberhard Hübner. Een
Serge-zoon, zeer correct gebouwd met
mooie sprekende kop en horens en goed
beenwerk. Een veelbelovende jonge ram
die later terecht kampioenram werd.
Chrusoe van Uta Reichenbach, vorig jaar de
beste eenjarige ram, werd tweede. In 2012
was hij wat aan de maat, maar nu met 46
cm schofthoogte mooi van formaat met
zeer goed type.
Kibo 5 van Jürgen Schneider werd derde.
Mooi type, maar doet nog iets laatrijp aan
en heeft voor een kopplaats nog wat tijd
nodig.
Eenjarige rammen
De eenjarige rammen maakten een bemoedigende indruk. Armin Bergmann bracht
een mooi typische Serge-zoon in de ring.
In een volgende rubriek bezette Uta
Reichenbach met twee veelbelovende rammen de eerste en de tweede plaats:
Cassidy, een Corentin-zoon werd eerste,
een ram met 47 cm schofthoogte van best
type, veel karakter en een beste vacht.
Tweede werd ook een Coretin-zoon Collin,
wat fijner van bouw en kleiner met 43.5 cm,
maar een fraai type.
Bruine rammen
Bij de oudere bruine rammen kon Dexter 2
van de Bakkershoeve de eerste plaats niet
ontgaan. De bij Jan Brandts geboren ram is
in eigendom van Andrea Stölzle uit Aalen in
Baden - Würtemberg.
Baxter is een zeer correct gebouwde ram
van best type met zeer zware, wel goed
geplaatste horens en goed beenwerk.
Arno van Armin Bergmann werd tweede: een
goede ram, maar mist de allure van Baxter.

Andrea Staolze met
Baxter 2 v.d. Bakkershoeve

Bij de eenjarige bruine rammen domineerden vier zonen van Baxter van de
Bakkershoeve, alle gefokt bij Uta
Reichenbach. Op één na rammen van mooi
formaat met goed type, edele koppen met
indrukwekkende horens.
Eerste werd Berlingo, nu in eigendom van
Martina Henke uit het Rijnland. Deze belooft
een beste ram te worden met een kleine
bemerking op de stand van de achterbenen.
Niet over het hoofd gezien moet worden de
witte Pepone, ook van Uta Reichenbach.
Een klein, zeer correct gebouwd rammetje
met mooi type en met een interessante
bloedvoering.

Deze enter, dochter van de witte ram
Bianco, belooft tot een mooie ooi uit te
groeien. Deze dieren werden in een mooie
conditie en zeer verzorgd voorgebracht.
Hetzelfde geldt voor de stabiele fokkerij van
Uta Reichenbach, die ieder jaar maar weer
mooi typische en uniforme dieren in de ring
brengt.
Bij de bruine ooien waren het vooral ooien
van Martina Henke, Gerhard Paul uit het
Emsland en Horst Meyer uit MecklenburgVorpommern, die het beeld bepaalden. Het
niveau was wellicht beter dan vorig jaar,
maar de bruine Ouessanten halen nog niet
het niveau van de zwarte dieren.
De witte dieren waren qua type wellicht wat
beter, maar misten wat uniformiteit. Andrea
Stölzle kwam met een paar gevulde, correct
gebouwde ooien van goed type, die door
wat veel conditie wat edeler konden zijn.
Christel Brochers uit Brandenburg toonde
een mooie enter, Loona, een typische dochter van de witte van oorsprong Franse ram
Lodiciant.

Samenvatting

Keuring ooien
De zwarte ooien rubrieken overtuigden door
zeer goede kopnummers en aanhoudend
goede dieren in de diverse rubrieken.
De fokkerijen van Armin Bergmann, Uta
Reichenbach, Fritz Starzmann uit Bad
Urach in Baden - Würtemberg drukten een
sterk stempel op de kwaliteit van de ooienrubrieken.
De ooi Enigma van Fritz Starzmann uit
Bad-Urach prolongeerde het kampioenschap. Deze correct gebouwde ooi imponeerde nog iets meer dan vorig jaar.
Opmerkelijk is dat haar dochter Cara-Mia
ook de eerste plaats bezette in haar rubriek.

De Duitse Ouessantschapenfokkerij kenmerkt zich door een goede organisatie en
registratie. Het Franse moederland van dit
interessante ras kan hier een voorbeeld aan
nemen. Een groep fokkers, verspreid over
heel Duitsland, is enthousiast met de fokkerij bezig. Het valt op dat men goed samenwerkt met de uitwisseling van fokrammen
en dit heeft ongetwijfeld een positief effect
op de fokkerij.
Oude rammen moeten echter in de top van
de fokkerij, ter voorkoming van inteelt, ook
weer niet te lang worden ingezet.

Fritz Starmann met
kampioenooi Enigma

Henk Slaghuis,
Ressen, December 2013.
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De pen geef ik door aan….
In de rubriek “Ik geef de pen door aan….”is
de pen aangekomen bij Hilde Rutgers.

Jaarvergadering in Culemborg
Wat leuk dat ik de pen van Jan Brandts
doorkreeg, juist nu op 12 april aanstaande
de jaarvergadering van de FOS in
Culemborg wordt gehouden, op een bijzondere locatie: de Schepenzaal van het oude
stadhuis uit1539.
Ik verheug me erop jullie na afloop in de
Weeshuisboomgaard en mijn aangrenzende
tuin te mogen ontvangen. Deze boomgaard
hoort bij het 16e eeuwse Elisabeth
Weeshuis, een monumentaal pand dat we
dan ook tegenkomen, omdat we de boomgaard via de Weeshuispoort ingaan.
In de boomgaard staat een deel van de
stadsmuur van begin 14e eeuw. Bij de
restauratie van zes jaar geleden, kwam men
erachter dat het voor Nederland een uniek
stuk muur is, omdat het, waarschijnlijk door
de achterafligging, zo goed bewaard is
gebleven. Behalve dat is het ook een hele
fijne plek om te zijn.

Van Amsterdam naar boomgaard
Ik ben geboren en getogen in Amsterdam.
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Van jongs af aan was ik gek op dieren, maar
in het bovenhuis waar we woonden, konden
we ze helaas niet houden. Wel las ik als kind
alle boeken over dieren die in de bibliotheek
te vinden waren en ging ik wat later iedere
zaterdagmiddag op excursie met de CJN
(Christelijke Jeugdbond van Natuurvrienden). Bij de CJN leerde ik ook mijn man
kennen. We gingen op Marken wonen. In
die tijd studeerde hij biologie en ik deed
laboratoriumwerk (electronenmicroscopie).
We kregen een zoon en een dochter. Toen
zij naar school gingen ben ik als vakleerkracht textiele werkvormen op een basisschool gaan werken.
27 jaar geleden zijn wij hier in Culemborg
komen wonen en namen we een hele menagerie mee: we fokten kippen (Hollands
Hoenkrielen) en konijnen (Vlaamse Reuzen
en Duitse Hangoren).
Al bij de eerste bezichtiging vielen we als
een blok voor deze plek: aan de voorkant in
de binnenstad, aan de achterkant het
gevoel buiten te wonen. Bij de tuin hoorde
een stukje boomgaard dat door de vorige
bewoners iedere week gemaaid werd. Daar
hadden we geen zin in, dus bedachten we
al gauw dat het begraasd moest worden. Ik

had uitgerekend dat we op dat stuk gras
maar een half schaap konden houden, een
beetje onpraktisch. Toevallig kwam ik toen
in de bibliotheek een boekje over zeldzame
huisdieren tegen en daar stonden ze in! De
Ouessants, een kwart van een groot
schaap, dus konden we 2 schaapjes houden.

Schapen

We kochten onze eerste ram en ooi bij Lex
en Hilde Tump in Meerkerk. Zij hebben ons
de eerste praktische beginselen van het
schapenhouden bijgebracht. Ook hebben
ze, toen Culemborg in 1995 vanwege een
extreem hoge waterstand in de grote rivieren geëvacueerd moest worden, al onze
dieren opgevangen: schapen, konijnen, kalkoenen, ganzen en kippen: alles was welkom. Heel bijzonder!
De eerste 4 jaar werd er ieder voorjaar een
ramlammetje geboren, dat schoot dus lekker op. Toen kwam het bericht dat we de
Weeshuisboomgaard zouden kunnen
huren. We moesten hier wel even goed over
nadenken, want een boomgaard onderhouden is veel werk. Maar het voordeel was dat
er niet meer met gif gespoten zou worden
en het feit dat we meer Ouessanten zouden
kunnen houden gaf natuurlijk de doorslag.
Inmiddels waren we erachter dat de bruine
keurslag ons het meeste aansprak, maar
het was moeilijk aan goede dieren te
komen.

Toen in 1998 mijn man overleed, moest ik
bedenken of ik wel door kon gaan met de
boomgaard. Vooral de schaapjes zou ik erg
missen - het is zo goed om af en toe even
bij ze te zitten. Gelukkig kon ik met hulp van
familie en vrienden weer door.

Ouessanten fokken
Op een bespreekdag zag ik de schapen van
Hans de Vries. Ze waren veel eleganter dan
mijn eigen schapen en dat leek me een
goede combinatie. Gelukkig kon ik van hem
wat dieren kopen, o.a. Rowena en Batista,
waardoor het met de fokkerij gelijk een stuk
beter ging. Helaas is Hans de Vries
inmiddels zelf gestopt met de fokkerij. Van
hem heb ik veel geleerd over waar op te letten met fokken.
De zeer ervaren fokker Jan Brandts heeft
zich gelukkig ook gestort op de bruinfokkerij. Ik ben erg enthousiast over zijn edele
dieren met fijne opgerichte halsjes. We hebben inmiddels verscheidene dieren met
elkaar uitgewisseld en dat blijkt zijn vruchten af te werpen.
Een prettige bijkomstigheid is dat de rammen die ik de laatste jaren gefokt heb, heel
plezierig in de omgang zijn.
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Ik fok met 2 rammenlijnen, Michel en Joris,
en 2 ooienlijnen, Batista en Rowena, en
sinds kort een Esmée van Jan Brandts.
Het heeft lang geduurd voordat ik mijn dieren op een bespreekdag heb durven laten
zien en was blij verrast dat mijn wat
robuustere dieren gewaardeerd worden. Op
dit moment lopen de schapen in topconditie in de boomgaard en ben ik heel tevreden. De grond is goed en soms zijn ze dus
gewoon een beetje dik.
Omdat ik nog nooit zo’n mooie kudde heb
gehad, kan ik nu al opzien tegen het selectiemoment komende zomer. Deze ooien
moeten eigenlijk allemaal blijven. Van sommige dieren vind ik het trouwens toch al
moeilijk om afscheid van te nemen. Met de
één heb je nu eenmaal wat meer dan met
de ander. De dag voor kerst heb ik Rowena,
de stammoeder van het grootste deel van
mijn schapen, een spuitje moeten laten
geven door de dierenarts. Ze is 15 jaar
geworden. Tot voor kort liep ze nog pittig
voorop als de kudde verplaatst moest worden. Haar laatste lam in 2011 was een rammetje, Pyrus; verder heeft ze me alleen ooilammeren gegeven.
Ook mijn kleinzoon en kleindochter missen
Rowena. Ze liet zich graag knuffelen.
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Mede mogelijk gemaakt door
In alle seizoenen kan ik heel erg genieten
van mijn tuin en de boomgaard. Soms houd
ik `open tuin` zodat meer mensen deze bijzondere plek kunnen zien.
Ik ben erg blij dat er een vrijwilligersgroepje
is ontstaan om te helpen met het onderhoud
van de boomgaard, want alleen krijg ik dat
niet voor elkaar. Het is bovendien erg gezellig.
Bert Bley heb ik gevraagd om me te helpen
met de schapen en gelukkig vindt hij dat zo
leuk dat hij ook al verscheidene keren is
meegegaan naar de bespreekdagen. Heel
fijn, want ik merk wel dat ik wat minder makkelijk met een schaap wegloop dan 20 jaar
geleden.
Onze Ouessantvereniging ervaar ik als zeer
ontspannen en vriendschappelijk, met als
bonus hele fijne contacten. Ik dank de mensen die dit allemaal mogelijk maken door
hun inzet op allerlei gebied.
Ik hoop tot ziens in Culemborg,
in een bloeiende boomgaard op 12 april!
Hilde Rutgers-Roedema.
De pen geef ik door aan Bertus Pape.

Eén van de eerste FOS-leden: Sam van Erkel.
Sam woont in de buurt van Sinderen in de
Achterhoek en heeft daar een camping met
enkele zomerhuisjes. Een prachtplek en erg
rustig, dus wie wil kan vakantie houden op
“De Nieuwe Buyl”.
Op 1 januari 1987 werd Sam lid van de FBS,
de Federatie van Buitenlandse Schapenverenigingen, waar ook de Ouessantenfokkers deel van uit maakten. Kort daarna werd
de FOS opgericht.

De eerste Ouessanten
Sam had al een tijdje Hampshire Downs,
maar wilde wel eens iets anders. Met deze
vleesschapen ging hij altijd al naar de keuring, een bijeenkomst van boeren zonder
poespas, waar werd gekeken naar het
schaap, naar de wol, hoe dik bevleesd het
dier was en of het zich goed voort kon planten.
Dat was bij de Ouessantenkeuring in
Kesteren wel even anders. Men keek heel
anders naar het schaap: alle exterieurkenmerken kwamen aan bod en over vlees, wol
of melk werd niet gesproken. Daar moest hij
wel heel erg aan wennen. Het waren burgers die een schaapje hielden - in de ogen
van de boeren was het een wollen-sokken
gebeurtenis.
Met Gradus Derksen, die hij via de FBS had
leren kennen, kwamen de Ouessanten in
huis. Zijn dochter was er meteen weg van
en omdat het een gemakkelijk te houden en
een goed hanteerbaar schaap was, had je
er niet veel werk mee. Sam kocht er eerst
drie en in de volgende jaren liep het aantal
flink op zodat hij ook weer dieren kon verkopen. De Ouessanten waren toen niet
goedkoop (fl.300,- tot 350,-) maar de aankoop had je er binnen een paar jaar uit
omdat ze bij verkoop ook veel geld
opbrachten en er weer geinvesteerd kon
worden in een nieuw, mooi schaap. Later
zakte de prijs wat en vanaf die tijd nam
Gradus de overtollige schapen mee, waar
hij altijd een goede prijs voor betaalde.

De FOS en de regelgeving
Sam heeft vanaf de start van de FOS altijd
de ontwikkelingen bijgehouden. Hij vindt
het belangrijk om lid te zijn van de vereniging, maar erg veel contact heeft hij niet
gezocht. Sam gaat ook nooit op bezoek bij
andere fokkers, mede door tijdgebrek. Hij
houdt de schapen alleen voor zichzelf. Wel
is hij op de hoogte van het reilen en zeilen
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van de FOS en sinds het Bulletin er is, weet
hij alles. Hij heeft veel vertrouwen in het
bestuur en vindt dat ze het uitstekend doen.
Ze behartigen de belangen van de fokkers
en roeien vaak tegen de stroom in van de
beleidsmakers in Den Haag en weten daar
ook het nodige voor elkaar te krijgen. Als
fokker ben je daar blij mee. Er komen zoveel
regels op je af, dat je als kleine fokker je
afvraagt of dat allemaal wel even zinnig is.
Er wordt bijv. door het PVV vaak een algemene regel afgekondigd waarbij commercieel en hobby over één kam geschoren worden. Dat is voor de hobbyhouder met zijn
paar schaapjes niet leuk en het is maar
goed dat ons bestuur daar tegen protesteert en vaak met succes. Denk aan de
scrapie en de MKZ waar met behulp van
o.a. de FOS de regels veranderd zijn ten
gunste van de hobbyhouders.
In de beginjaren van de vereniging waren er
nauwelijks voorschriften en had je van niemand last. Je was wel lid van de GezondheidsDienst, ook vanwege het scrapieverhaal, maar zo langzamerhand werd je niet
vrolijk van steeds maar weer bloedtappen,
terwijl iedereen zijn twijfels had over de zin
ervan. Ook de dierenartsen waren niet handig in het bloedtappen bij deze kleine
Ouessanten en al snel stopten de meeste
leden ermee.
Nu moet je oormerken en bolussen inbren-
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gen. Sam doet het omdat het moet, maar
vindt het altijd een heel gedoe. Met de
bolussen is hij inmiddels gestopt en is weer
overgegaan op twee oormerken met chip.
Bij hem vielen de maagbolussen er wel eens
uit en het inbrengen vond hij ook lastig.
In de tijd van de gele oormerken heeft hij
controle gehad van de AID en zonder dat hij
het wist liepen er twee schaapjes zonder
oormerk. De controleur was erg coulant
maar binnen een paar weken moest er toch
een nieuw nummer in. Gelukkig kreeg hij
geen boete - een paar weken daarna kwam
hij wel weer kijken. Zijn administratie houdt
hij prima bij zodat dat geen problemen opleverde. Als er een mutatie is schrijft hij die
meteen op, want anders wordt het vergeten.

De fokkerij
Sam heeft nu 12 ooien, een ram en drie
pony’s. De ram heeft hij al een aantal jaren
en de ooien hebben allemaal een eigen
bloedlijn. Ooien die al een paar jaar bij hem
zijn, gaan niet meer weg. Als hij ze niet meer
wil laten dekken gaan ze naar de bejaardenwei waar ze mogen blijven lopen tot ze de
pijp aan Maarten geven. Carolientje werd zo
dertien jaar en Ida is 16 jaar. Nu is hij van
plan om enkele lammeren aan te houden
want er zijn ondertussen een paar ooien
overleden Waarschijnlijk worden ze zo oud
door de goede band die hij met zijn

Ouessanten heeft en ook omgevingsfactoren zullen wel meespelen. De pony’s grazen
in dezelfde wei, wat als voordeel heeft dat
deze de planten uit de wei vreten die de
schapen niet lusten en zo hou je altijd een
schone wei over.
Een geweldig voordeel van een Ouessant is
dat ze zelfstandig werpen. Je hoeft je weinig zorgen te maken en als je thuis komt
kun je meteen genieten van de springende
lammetjes.
De laatste jaren kijkt Sam steeds meer naar
het karakter van het dier. Ook zijn kleindochter moet zo de wei in kunnen lopen
zonder dat een ooi of ram haar iets doet. Hij
heeft nu een ram die geen vlieg kwaad doet
en hij laat hem de laatste jaren de kudde
dekken. Dat houdt wel in dat de lammeren
weg moeten om inteelt te voorkomen. Hij
kijkt nu naar de lammeren die hetzelfde
karakter als hun vader hebben en daar gaat
hij de kudde mee vernieuwen. Het wordt
dan wel een dubbele kudde, maar aangezien hij binnenkort minder gaat werken
moet dat prima kunnen.
De ram blijft er het hele jaar bij lopen. Dat
wil niet zeggen dat er te pas en te onpas
lammeren geboren worden. De natuur zorgt
ervoor dat de ooien zich pas laten dekken
als zij vinden dat het tijd is. De lammeren
komen dan ook meestal in maart en april,
wanneer het slechte weer achter de rug is
en je niet hoeft bij te voeren.

Alle kleuren
Zijn eerste Ouessanten waren zwart, zoals
de meeste dieren in de beginperiode. Later
werden ze wit, terwijl Sam eigenlijk grijze
schapen wilde fokken. Dat de Fransen de
schimmelkleur liever niet zien, daar heeft hij
geen boodschap aan. Hij wil gewoon een
Ouessant hebben die hij mooi vindt. Punt.
En inmiddels heeft hij alle kleuren in zijn
kudde - uniformiteit in kleur hoeft hij niet.
Wel moet de kudde een eenheid vormen
qua grootte, een goed achterstel met een
klein staartje hebben en de verdere raskenmerken. Een dun staartje geeft volgens hem
aan dat het een sober dier is.

Karaktervolle dieren
De Ouessant is een interessant dier. Het
heeft veel meer karakter dan de grote schapen die hij heeft gehad. De Hamshire
Downs gedragen zich allen identiek terwijl
bij de Ouessanten ieder dier een eigen
karakter heeft. Je gaat ze daardoor kennen
en krijg je er een band mee.
Hij gaat overigens niet in de wei zitten om
met de schaapjes te rollebollen. Alleen als
er een lammetje in de schuur geboren
wordt, haalt hij het lam even aan (uiteraard
niet bij een ramlam want dan is het dier
levenslang verpest). De Ouessant is een
zeer aanhankelijk dier dus vindt het schaap
het fijn als het de baas ziet.
Zijn Ouessanten moeten zich samen zien te
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redden in een schrale wei. Ze krijgen alleen
brokken als ze gaan werpen en daarna,
wanneer ze hun lammeren moeten voeden.
Als ze weer naar de wei gaan is het afgelopen met de brokjes en dat is na een week
of zes.
Sam ziet aan het schaap wanneer het gaat
werpen: ze zondert zich af van de kudde en
hij brengt de ooi dan naar de schuur. In het
voorjaar heeft hij bij de schuur een kleine
wei waar ze gemakkelijk naar binnen kunnen worden gehaald .Dat gebeurt ook met
slecht weer.
In het begin, toen de schaapjes nogal aan
de hoge kant waren, mat hij ze regelmatig
en noteerde hoogte en gewicht. Iedereen
was ermee bezig en ook Sam probeerde de
rasstandaard na te streven. Na verloop van
tijd werd de hoogte beter en keek hij alleen
nog naar het karakter. Als dat goed is tilt
Sam minder zwaar aan de hoogte. Als een
schaap vervelend is gaat het eruit; zonder
pardon. Een vervelende ram die hem steeds
aanviel kreeg een schop en vanaf dat
moment was het probleem er niet meer.
Sam is de baas.

De verzorging
Hij controleert elke dag de kudde, want met
de Hampshire Down kwamen nog wel eens
ziektes voor, zoals myiasis en hij herkent
daardoor de kenmerken ervan. Maar bij de
Ouessant komt dit niet of nauwelijks voor.
Wel moet je af en toe de hoefjes bijsnijden
en kijken of ze geen diarree hebben. Ook
maakt hij het achterstel helemaal schoon na
het werpen en knipt de wol bij zodat de
uiers niet vies zijn. Ook de dikke staart
wordt regelmatig bijgeknipt. Hij scheert zijn
schapen zelf, begin juli omdat dan de oude
wol wat losser zit en je eigenlijk tussen de
oude en de nieuwe vacht doorscheert.
Omdat het een klein dier is knipt hij de
moeilijke stukken met de wolschaar, vooral
bij de kop. Ook de buik wordt geschoren
want als je de wol eraf trekt zie je toch dat
de huid rood en geirriteerd raakt. Het
schaap is in juli niet op zijn dikst en dus
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gaat het scheren hier en daar moeilijk.
Bolronde schapen scheren het gemakkelijkst.
Sam heeft tenslotte een waarschuwing voor
het gebruik van schapennetten, waar hij
veel mee gewerkt heeft tot er een ram met
de horens in bleef hangen en geёlektrocuteerd is. Dat was een heel naar gezicht. Nu
gebruikt hij het net nog af en toe om de wei
af te zetten maar wel zonder stroom. Een
stukje ervoor komen paaltjes met een klein
stroomdraadje zodat geen enkel schaap
nog in het net blijft hangen.
Buiten, bij het maken van de foto’s, zie ik
een bontgekleurde kudde en als ze ons ontdekken komen de schapen op ons af. De
ram met zijn enorme horens is grijs net als
één van de ooien, dus zal het nog wel even
duren voor de hele kudde grijs is. De ram
loopt op een afstandje met ons mee en kijkt
wat er gebeurt. Hij heeft het volste vertrouwen in zijn baas. Een happy kudde die niet
mekkert omdat ze geen brokjes krijgen - het
zijn geen zakkenvreters.
En dan zegt Sam nog dit: “Ik als fokker
bepaal welke schapenkleuren ik mooi vind
en welke ik zou willen hebben, daar heeft
elke fokker van Ouessanten recht op. De
standaard moet je uiteraard in de gaten blijven houden maar is niet bepalend voor je
keus. De FOS is wat toleranter dan de
GEMO en dat juich ik toe.”
Hij is ook falikant tegen het verschijnsel Sdier: “Het is niet goed dat een paar mensen
gaan bepalen wat een mooi schaap is. Een
dier zonder S hoeft geen minder schaap te
zijn. Vroeger bestond die typering niet en
had je gewoon een goede Ouessant. Je
krijgt nu twee kwaliteiten schaap binnen het
stamboek en dat haalt de fokkers uit elkaar.
Een kleine, elitaire groep die zich afzondert
van de meeste leden, dat zou jammer zijn.
De Ouessant is en blijft een hobbyschaap.”
Paul Meijer

Leden berichten ons.
Roomser dan de Paus?
Tot deze slotsom kom ik als ik de aanbevelingen van het bestuur van onze FOS lees in
het Bulletin van december 2013 bladzijde
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Schimmelkleurige ouessantschaapjes worden sinds de oprichting van ons stamboek
al door diverse liefhebbers gefokt en nu
gaan er stemmen op van “fokkerij niet stimuleren” en “terughoudend gaan fokken”?
Binnen ons stamboek is er altijd al een regel
geweest dat we konden fokken met 4 kleurslagen, we mochten kleuren door elkaar
fokken als de liefhebber dat beliefde.
Naar keuringen gaan was nooit een verplichting en het fokken met rammen die
nooit een keuring hadden gezien was niet
verboden. Wel werd er een beroep gedaan
op fokkers om duidelijk te selecteren op
raskenmerken en nieuwe leden goede informatie te verschaffen over het gewenste
type dieren. De vereniging is denk ik groot
geworden door de vrij grote vrijheid van het
houden van- en fokken met onze kleine
schaapjes.

en bekende nummers die ikzelf als mooie
schimmels van Oost kocht zijn bv. OWD
004 en OWD 008. Deze dieren waren al
mooie rasvertegenwoordigers, maar dan al
30 jaar geleden!!
Nu hebben de mensen in Frankrijk problemen met een glasharde schimmelfokkerij in
Nederland die al meer dan 30 jaar perfect
op papier word bijgehouden door ons
registratiekantoor. Kunnen ze in Frankrijk
een puntje aan zuigen volgens mij, want als
ik hoor hoe men daar registreert?
Zelf hebben ze in het land van “oorsprong”
begin 1900 wel witte Arree-schapen ingekruist om een witte kleurslag te krijgen,
maar onze mooie schimmels zijn niet “zuiver”??
Laten we niet roomser worden dan de Paus
en onze leden de vrijheid laten om te fokken
wat zij willen.
Gradus Derksen van de Broekse Hoeve uit
Barchem

Aan de wieg van de schimmelkleurige ouessantschapen staan volgens mijn informatie
voornamelijk ons aller gewaardeerde lid
Henk Slaghuis en gelijk daarna Ad Oost.
Oost heeft geloof ik de schimmelkleurige
dieren nieuw leven ingeblazen nadat
Slaghuis ze enkele jaren zelf gefokt had uit
originele ouessantschapen met behulp van
Romanov- en Finse landschapen.
In de sportfokkerij van konijnen-, kippen en
duiven wordt een verdringingskruising veelvuldig toegepast. Na 5-6 generaties terug te
vallen op originele ouessantschapen heb je
weer een 100 % ras.
In mijn “boekhouding” kom ik al schimmels
tegen in het begin van de 80-er jaren van de
vorige eeuw!! Namen als Ivette 4 OWD 002
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Beste Redactie van Fokkersvereniging
Ouessantschapen,
In de tijd dat ik nog Ouessantschapen hield
was ik ook met veel plezier lid van de
Ouessantenvereniging. Dat heeft er zeker
toe bijgedragen dat ik nu als mederedacteur
van themanummer "de Wolf" van Vakblad
Natuur Bos Landschap ook nadrukkelijk
aandacht heb gevraagd voor de problematiek van de schapenhouders. Het resultaat
is nu verschenen, tevens als jubileumnummer (100), ter gelegenheid waarvan dit nummer nu éénmalig gratis is te downloaden als
pdf. Zie gratis download op de site.
Misschien iets voor op jullie site of als tip
voor jullie abonnees:
http://www.vakbladnbl.nl/index.php
Met vriendelijke groet,
Erwin Al.
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En zelfs in de Staatskrant worden foto’s van
onze Ouessanten gepubliceerd - gezien op
de website en met toestemming gebruikt in
hun artikel. Dit was wel een goed bestede
kilo suiker!

Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op zaterdag 12 april 2014 in Culemborg.

Aan de leden van de
Fokkersvereniging Ouessant Schapen
Hierbij nodigt het bestuur van de F.O.S. u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die op
zaterdag 12 april a.s. gehouden wordt in Culemborg
Aanvangstijd: 10.30 uur / Eindtijd: ± 14.30 uur
Adres: “Het Oude Stadhuis “, Markt, Culemborg.
Gratis parkeren kan op de Palumpus parkeerplaats, Bouhuysweg 3.
Vandaar loop je naar de Lange Meent, die overgaat in een steeg en uitkomt op de Slotstraat. Hier
rechtsaf naar de Oude Vismarkt en dan is het op nr. 4. De ingang van het Stadhuis is tegenover de
HEMA.
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen van het bestuur:
- Stamboekerkenning inclusief jaarrapportage
- e-mailadressen van onze leden wenselijk
- inschrijven Nationale Keuringen 2014
- organisatie algemene ledenvergadering 2015
4. Bestuursverkiezingen
Het bestuur is zeer verheugd twee nieuwe bestuursleden te kunnen voorstellen: Frans Giesen
en Michiel Lankhorst. We willen de algemene ledenvergadering voordragen hen te benoemen
in het bestuur.
Reinie Koch en Aalt ten Hoeve zijn conform het rooster aftredend; zij hebben zich beiden herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode.
Tegenkandidaten kunnen gesteld worden door een voordracht door tenminste 40 leden (=
1/10 deel van de stemmen), uiterlijk vijf dagen voor de vergadering, schriftelijk of per email bij
de secretaris.
Leden die belangstelling hebben voor een functie in het bestuur kunnen dat te allen tijde kenbaar maken middels het sturen van een e-mail naar de secretaris aja.vrolijk@planet.nl
5. Jaarverslag van de F.O.S. 2013
6. Financieel overzicht en begroting 2014 (stukken zijn ter vergadering aanwezig)
7. Mededelingen van de Fok Advies Commissie (de gezamenlijke keurmeesters)
8. PR, nieuws: website (www.ouessant.nl) en Bulletin d’Ouessant 2014
9. Rondvraag
10. Sluiting
Aansluitend lunchen we samen in “Het Oude Stadhuis”
Het middaggedeelte bestaat uit twee bedrijfsbezoeken bij collega-fokkers:
- Hilde Rutgers - Roedema in Culemborg
- Jan Kaper in Beusichem
Jan Kaper is werkzaam op een kinderboerderij, waar hij met hart en ziel aan verknocht is, maar die
door allerlei bezuinigingen in de knel dreigt te komen. Naast Ouessanten fokt hij diverse, ook zeer
bijzondere vogelsoorten en dat alles temidden van een schitterende tuin.
Hilde Rutgers heeft elders in dit nummer in “De Pen gaat naar….” geschreven over de prachtige
plek waar haar kudde loopt. Die kudde kennen we natuurlijk al van de bespreekdagen, waarbij
37

vooral haar mooie bruine kleur wordt geroemd, de mooie maat en de uniformiteit. En ook hier
weer een heel mooie tuin om te bezichtigen!
Culemborg zelf is natuurlijk ook het bezoeken meer dan waard: veel historische panden,
prachtige straatjes, leuke winkeltjes, een kasteel, de Hollandse Waterlinie en musea - je kunt er
de rest van de dag wel doorbrengen.
Dus schapenliefhebbers komt allen, neem uw wederhelft mee als die meer van tuinen en stedenschoon dan van schapen houdt en het wordt weer een welbesteed weekend voor beiden.
Als bestuur hopen we op een flinke belangstelling én inbreng van onze leden.
Albert Vrolijk, Secretaris.

Van de bestuurstafel
Tarieven Bureau Haverslag
Enkele tarieven voor handelingen die Bureau
Haverslag voor ons verricht zijn voor komend
jaar verhoogd. We streven ernaar de kosten
altijd zo laag mogelijk te houden en zo hebben
we de contributie al jarenlang niet hoeven te
verhogen. Dit lukt ons ook doordat we niet-tevermijden kostenstijgingen (zoals portokosten) niet in zijn algemeenheid doorberekenen, maar in elk onderdeel van de dienstverlening verrekenen. Zo hoeven alleen de kosten
omhoog voor de producten die men daadwerkelijk afneemt en niet de contributie voor
iedereen.
Inmiddels heeft iedereen een rekening ontvangen voor de jaarlijkse contributie (met het verzoek die tijdig te betalen) met daarbij alle
administratieve formulieren voor het komende
jaar. Deze formulieren staan ook op de website en kunnen in de papieren vorm en digitaal
ingezonden worden.
Registratiekosten per lam zijn nu € 5,- was
€ 4,Overschrijvingskosten voor het eerste dier
€ 7,50 en voor elk volgend dier € 5,(was € 6,50 en € 4,25)
Opname dieren uit het buitenland € 10,(was 7,50)
Verstrekken nieuwe identiteitskaart wegens
fout van de eigenaar € 6,50 (was € 6,-)
Verstrekken van een vervolgkopie van de
identiteitskaart € 9,- (was € 8,50)

Enquête
Momenteel zijn we bezig met het opstellen
van vragen voor een enquête onder onze
leden. We willen nagaan of U tevreden bent
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over de dienstverlening, of U zich voldoende
betrokken voelt bij de vereniging en of er ideeën of wensen zijn voor aanpassingen en veranderingen. Deze enquête zal via de site worden aangeboden, maar tevens met het
Bulletin meegestuurd worden, met de hoop
op een goede respons Uwerzijds.

Nieuwe bestuursleden
We zijn blij dat we twee nieuwe (aspirant)
bestuurleden aan U kunnen voorstellen.
Tijdens de ledenvergadering op 12 april zullen
ze worden voorgedragen voor benoeming in
het bestuur.
Het zijn Frans Giesen, zoon van Gerard
Giesen en samen met zijn vriendin altijd al
actief tijdens de bespreekdagen in Angeren.
Ons voornemen is dat hij de penningmeester
van de vereniging gaat worden.
Voorts Michiel Lankhorst (lidmaatschap onder
Schreuder – Lankhorst en zie ook Het Bulletin
van december 2012, blz. 20) uit Beekbergen.
Michiel zal de aanmeldingen voor de
bespreekdagen gaan verwerken en de catalogussen samenstellen.
Niet alleen is het bestuur hiermee weer voltallig, maar tevens is de gemiddelde leeftijd aanmerkelijk lager komen te liggen - altijd goed
voor de continuïteit van een vereniging. Deze
voltalligheid hoeft er overigens niemand van
te weerhouden zich aan te melden voor
bestuurswerkzaamheden. Vaak is het meelopen met een bestuur een prima methode
om te ontdekken of het bij de persoon past en
dan in het bijzonder welke taken het beste
passen. Aanmelden mag en kan altijd.

Jaarverslag 2013
De trendbreuk lijkt door te zetten, na jaren van daling stabiliseert het ledenaantal en ook het aantal dieren neemt niet verder af.
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Leden
Dieren
Per regio:

2006
532
5399
Zuid 74

Totaal aantal Rammen
Totaal aantal Ooien

2007
513
5325

2008
499
5282

Midden 208

2009
450
4309

2010
424
4038
Noord 112

2011
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3570

2012
407
3448

2013
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3478

Buitenland 15

721
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Onderverdeling naar kleur ooien rammen
Zwart
1598
Bruin
569
Wit
392
Schimmel
133
Zwart Schimmel
47
Bruin Schimmel
12
Grise
6

369
150
122
49
23
6
2

Vergaderdata en andere activiteiten:
16
15-16
10
20
10
23
07
28
16

januari
maart
april
april
juli
augustus
september
september
oktober

Bestuursvergadering
Keurmeesters oefendag Ameland
Bestuursvergadering
Algemene ledenvergadering te Olst - Den Nul
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Nationale bespreekdag Didam
Zwoegervrije bespreekdag Angeren
Bestuursvergadering met FAC

In november zijn de gebroeders de Kwant na twee bestuursperiodes = 12 jaar uit het bestuur
gestapt. Zij hebben jarenlang de catalogus van de bespreekdagen en de thuiskeuringen verzorgd.
Het bestuur zal in het voorjaar op passende wijze afscheid van hen nemen.

Fok Advies Commissie
Helaas heeft Jan den Hartog aangegeven dat hij stopt met het voorzitterschap van de FAC gelukkig blijft hij wel in functie als keurmeester zodat zijn praktische kennis en kunde voor de vereniging behouden blijft. Namens het bestuur wil ik hem dank zeggen voor zijn jarenlange inzet
voor de FAC en de FOS.
Het voorzitterschap zal overgenomen worden door Jan Postma, die wij feliciteren met zijn nieuwe functie en we hopen op een nuttige en vruchtbare samenwerking.
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Keurmeester oefendag
Vermeldenswaardig is het feit dat onze
keurmeesters voor de oefendag het vaste
land hebben verlaten en twee dagen hebben vertoefd op het mooie Ameland, waar
ze te Nes in Happy Nes van de familie
Heikoop prima verzorgd werden.

Algemene leden vergadering:
Het was een nuttige vergadering te Olst in
Den Nul met een aantal nieuwe gezichten
en een interessant middagprogramma
onder leiding van Natuurmonumenten in de
nieuwe natuur De Duursche Waarden.

Financiën:
De cijfers van 2013 zijn momenteel nog niet
bekend; in de algemene ledenvergadering
van 12 april 2014 zullen deze gepresenteerd
en besproken worden door de penningmeester, nadat de jaarlijkse controle heeft
plaatsgevonden door Bureau Haverslag.

Officiële Europese Erkenning van het
FOS stamboek 2012-2017
Dit behaalde resultaat uit 2012 vergt nog
steeds veel aandacht (vooral van onze
secretaris Albert Vrolijk) aangezien het elk
jaar weer geüpdate dient te worden en
meestal bedenkt de overheid ook nog wat
extra vraagjes. Eind 2013 hebben we eindelijk bericht gekregen dat de jaarrapportage
over 2012 in orde is bevonden.

Platform K.S.G.
De FOS wordt met 1 of meer bestuursleden
vertegenwoordigd tijdens hun vergaderingen en wordt zo direct geïnformeerd en kan
de mening van de FOS daar ventileren.
Het platform heeft uiteindelijk voor elkaar
gekregen dat de controle aan huis door de
dierenarts voor een bespreekdag is komen
te vervallen. Dit mag nu aan de poort van de
tentoonstellings/keuringsruimte geschieden, wel door een erkende dierenarts.

Bespreekdagen
Didam verliep prima in de nieuwe opzet met
40

minder dieren, een strakkere planning en ‘s
middags ruimte voor gezelligheid en een
thema bespreking.
Angeren was weer ouderwets gezellig, maar
toch willen we proberen meer zwoegervrije
fokkers op de bespreekdag te krijgen voor
meer variatie.
Alle beoordelingen staan vermeld in het
Bulletin en op de website.

Website
Dit jaar is een compleet nieuwe website
gelanceerd, vorm gegeven door Databoss
en waarvoor veel voorwerk werd verricht
door Reinie Koch. Een resultaat waar we
trots op mogen zijn. Het blijft een kwestie
van updaten en uiteraard zijn aanvullingen,
opmerkingen en verbeterpuntjes van harte
welkom.
Helaas is onze vorige Webmaster Herman
ten Veen ons nadien ontvallen door een tragisch ongeval - wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte met de verwerking van dit
verlies.

Taakverdeling bestuur
Mari van der Donk
Contactpersoon overheid en KSG
Bert Elzerman
Penningmeester en voorzitter a.i.
Aalt ten Hoeve
FAC, info nieuwe leden en contacten
buitenland
Reinie Koch
Bulletin, website en PR
Albert Vrolijk
Secretaris
Vacature Beoordelingsdagen en
thuiskeuringen
Vacature Lid bestuur
In de algemene leden vergadering van 12
april 2014 zal het bestuur twee veelbelovende jonge talenten voordragen voor een
bestuursfunctie.
Bert Elzerman, voorzitter a.i.
Februari 2014

Laatste schapenberichten
Status Aparte voor hobbydieren bij
dierziekten.
Hobbykippen worden voortaan met rust
gelaten bij een uitbraak van zowel hoog- als
laagpathogene varianten. Voor hobbyvarkens geldt een uitzondering bij een uitbraak
van zowel klassieke varkenspest als
Afrikaanse varkenspest. En houders van
maximaal tien evenhoevigen kunnen rekenen op een bijzondere status bij een uitbraak
van mond- en klauwzeer (MKZ) in
Nederland. Zijn hun eigen dieren niet besmet
en hebben ze ook geen contact met een
besmet bedrijf, dan worden ze niet preventief geruimd.
Met drie nieuwe draaiboeken Mond- en
Klauwzeer, Klassieke en Afrikaanse varkenspest en Aviaire Influenza krijgt de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders loon naar werken.
Jarenlang is er vooral achter de schermen
met grote vasthoudendheid geijverd voor
een status aparte van de hobbydierhouder.
Zo’n uitzonderingspositie moest uiteindelijk
door deskundigen op veterinair gebied worden ondersteund. Gekozen is nu voor een
beleid gebaseerd op een risico-inschatting.
In alle draaiboeken wordt opgemerkt dat het
in leven laten van hobbydieren weinig tot
geen negatief effect zal hebben op het verloop van een dierziektecrisis.
Op www.levendehave.nl staat in de nieuwsberichten van 25 en 26 september uitgebreid
beschreven wat het nieuwe beleid inhoudt.
(Levende Have, winter 2013)

Europees Hof van Justitie wijst alle
bezwaren tegen elektronische I&R af.
De elektronische I&R voor schapen is
rechtsgeldig en niet discriminerend. Dat is
de uitspraak van het Europese Hof van
Justitie. Een groep schapenhouders uit verschillende landen had een zaak bij het
Luxemburgse Hof aangespannen. Uit de
conclusies van de advocaat-generaal van

het Hof in mei bleek al dat de bezwarenmakers kansloos waren. De uitspraak van de
rechters bevestigt dit.
Er komt ook geen heropening van de zaak,
zoals advocaat Michael Winkelmüller wilde.
Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.
De bezwarenmakers hopen nu via Europese
politici de regels voor identificatie en
registratie gewijzigd te krijgen. (Het Schaap,
december 2013)

Vaste en variabele heffing voor
I&R-systeem
Schapenhouders gaan 19 euro per jaar voor
de I&R betalen plus voor elke melding 25
cent. Dat stelt het ministerie van Economische Zaken (EZ) voor. Over twee weken is er
overleg met vertegenwoordigers van de
schapensector over dit plan.
Volgens EZ leveren deze heffingen 1,6 miljoen euro per jaar op. Dat geld is nodig
omdat de overheid de schapen-I&R niet
langer subsidieert. Het ministerie heeft vier
jaar lang meebetaalt aan de centrale I&Rdatabank. Daarnaast betaalden grote schapenhouders voor de databank, welk geld ze
via de Gecombineerde opgave terugkregen.
Tot slot betaalde elke schapenhouder een
vast bedrag van 33,50 euro per jaar.
Die betalingen zullen worden vervangen
door 19 euro per “schapen-UBN”, ook als
daar geen schapen zijn. De 25 cent is voor
elke normale melding. Moet Dienst Regelingen voor een schapenbedrijf een melding
doorvoeren, dan gaat dat 10 euro kosten.
Meldingen die te laat worden gedaan, gaan
50 cent kosten. De schapen-I&R kost jaarlijks 1,8 miljoen. Met de 1,6 miljoen wordt
dus nog niet het benodigde bedrag binnengehaald, maar er is een reserve opgebouwd. Eerder had een aantal organisaties
(LTO, productschap, handelaren, stamboeken, enzovoort) voorgesteld bedrijven met
minder dan 100 schapen 25 euro per jaar te
laten betalen en grotere bedrijven 50 euro
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per jaar. De tarieven van Dienst Regelingen
zouden dan omlaag moeten en de eerstelijnsondersteuning zou elders worden
ondergebracht. Het ministerie heeft dit plan
afgewezen. De nieuwe tarieven hadden al
van kracht moeten zijn. Het uitstel komt
mede doordat er nog geen overeenstemming is en er op verzoek van de LWPS
wordt gekeken naar financiering door
Brussel. (Het Schaap, januari 2014)

Hobbydierhouder vrijgesteld van
bijdrage Diergezondheidsfonds.
De kosten voor de bestrijding van dierziekten bij hobbymatige houders van schapen,
geiten, varkens, runderen en pluimvee
komen voor rekening van de rijksoverheid.
Dat blijkt uit de vaststelling van de begroting van het Diergezondheidsfonds voor
2014. Tot nu toe werden hobbydierhouders
steeds “vrijgehouden” door de staat. Dit
hield onder meer in dat houders van minder
dan 25 schapen of geiten geen bijdrage
hoefden te betalen aan het Diergezondheidsfonds. Of die aantallen hetzelfde blijven is afhankelijk van de manier waarop de
inning van de gelden na de opheffing van de
productschappen zal plaatsvinden. Een
alternatieve invulling van de afspraken over
medefinanciering door de houders van dieren moet nog worden uitgewerkt. (Levende
Have, winter 2013)

Nieuwe syllabus over wormen.
De syllabus “Wormen bij schapen en geiten” is verschenen. De nieuwe syllabus is
gratis te downloaden vanaf de website
www.schapenpedia.nl en in print voor 15
euro inclusief verzenden te bestellen op de
site www.gcsix.nl
De syllabus is geschreven door dierenarts
Judith van Andel van Provinos Schapenadviesgroep, parasitoloog Harm Ploeger
van de Faculteit Dierengenees-kunde en
schapen- en geitenhouder Gijsbert Six. De
47 pagina’s tellende uitgave beschrijft de
belangrijkste maag- en darmwormen bij
schapen, plus coccidiose en leverbot.
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Daarnaast is er ruime aandacht voor duurzame bestrijding daarvan. Bovendien is er
een uitgebreide beschrijving van het zelf uitvoeren van mestonderzoek en de herkenning van wormeieren onder een microscoop. (Het Schaap, januari 2014)

Antibioticumgebruik schapen- en
geitenhouderij niet vlekkeloos
Het antibioticumgebruik in de schapen- en
geitenhouderij is heel laag. Toch gaat er bij
schapen- en geitenhouders het nodige mis
rondom antibiotica. Dat blijkt uit onderzoek
dat de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD)
heeft uitgevoerd in opdracht van het
ministerie van EZ. Gemiddeld is het antibioticumgebruik bij schapen- en geitenboerderijen ruim 0,5 dierdagdoseringen per jaar
(DDD/j) op niet-melkleverende bedrijven.
Een DDD/j van 0,5 betekent dat alle dieren
op het bedrijf in dat jaar in theorie een halve
dag met antibiotica zijn behandeld.
Overigens bleek uit het onderzoek van de
GD ook dat niet alles rondom het voorschrijven, toedienen en registreren van antibiotica bij schapen- en geitenhouders vlekkeloos verloopt. De identificatie en registratie (I&R) van de dieren was lang niet altijd in
orde. Ook schreven dierenartsen te vaak
tweede keusmiddelen voor. En ook heeft de
GD aanwijzingen dat een deel van de
beroepsmatige schapenbedrijven antibiotica ontvangen vanuit andere kanalen dan de
eigen dierenartsenpraktijk. (Boerenvee,
jan/febr. 2014)

Burger ziet schaap in de wei als
natuur.
Nederlandse burgers willen zelf meer bijdragen aan natuur en zien natuur als een
belangrijke voorwaarde voor een goede
kwaliteit van leven in de directe leefomgeving. Wel verschillen de meningen over wat
nou natuur is. Twee derde van de
Nederlanders beschouwen schapen in de
wei ook als natuur.
Dat blijkt uit een onderzoek van bureau
Veldkamp in opdracht van Economische

Zaken (EZ). Het onderzoek is onderdeel van
de tussenstand over het natuurbeleid die
staatssecretaris Dijksma van EZ in een brief
naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Dijksma noemt het “goed nieuws” dat mensen zelf meer willen doen aan natuur.
In het onderzoek geeft 65 procent van de
ondervraagden aan dat burgers meer aan
natuur willen en kunnen doen.
Dat past bij de weg die de overheid is ingeslagen in een andere omgang met natuur.
En het onderschrijft de waarde die men aan
natuur hecht voor het welzijn. Na de aanwezigheid van familie en vrienden, staat natuur
op de tweede plek. Daarbij is een goede
omgang met de natuur voor 67 procent van
de ondervraagden van wezenlijk belang
voor hun kinderen en kleinkinderen.
(Boerenvee, november/december 2013)

Uitkijken als sloten bevriezen.
In waterrijke regio’s van Nederland is het
heel normaal dat boerensloten de natuurlijke
afscheiding van weilanden vormen, bijvoorbeeld in Noord- en Zuid-Holland.
In de winter is het uitkijken geblazen in zulke
gebieden. Schapen kunnen dan makkelijk
verdrinken als het licht gevroren heeft en er
een dun laagje ijs op de sloten ligt.
Zeker als het ook nog eens iets gesneeuwd
heeft zien de schapen niet meer waar de
sloot begint. Houd schapen weg bij de sloten, bijvoorbeeld door met rantsoendraadjes een tijdelijke afrastering te plaatsen.
(Boerenvee, jan/febr. 2014)

Biest van levensbelang.
Pasgeboren lammeren moeten binnen zes
uur biest binnen krijgen, maar liefst al
binnen twee uur.
Dit is een kwestie van leven en dood.
Controleer elk lam binnen zes uur na de
geboorte.
Is het lam koud of verzwakt of mekkert het
zwak, geef het dan (kunst)biest in.
Na enige oefening is het mogelijk om te voelen of een lam biest heeft opgenomen door
het zachtjes onder de buik licht op te tillen.

Het verschil tussen een gevulde lebmaag of
een lege buik is dan te voelen.
Een andere mogelijkheid is het dier aan de
voorbenen op te tillen en de contouren van
de buik te vergelijken met een lam dat vlot
is en zeker heeft gedronken. (Het Schaap,
januari 2014)

Fokken doe je samen.
Fokken vraagt kennis en ervaring.
Maar weinig fokkers kopen nooit een ram
bij een collega. Anders wordt je vroeg of
laat met inteeltproblemen geconfronteerd:
kleinere dieren en een afname van vruchtbaarheid en gezondheid. Belangrijk is om te
weten wat je koopt. Rasverenigingen zijn
goede informatiebronnen. Met wat meer
aandacht in de fokkerij voor de belangen
van de bedrijfsmatige schapenhouders
zouden de stamboeken een nog grotere rol
kunnen spelen. Want in stamboekverband
houd je een ras duurzaam in stand en breng
je samen het ras op een hoger plan door als
individuele fokker met de betere dieren van
jezelf of een betrouwbare collega te fokken.
(Het Schaap, januari 2014)

Schaapherder worden?
Nieuwe opleiding biedt kansen.
Belangstellenden voor het beroep van
schaapherder kunnen binnenkort voor een
opleiding terecht bij trainingscentrum
Twentse hoek in Eibergen. Daar begint op 9
februari 2014 de eerste van acht theorielessen.
In totaal neemt de opleiding negen maanden in beslag. De acht theorielessen worden afgewisseld met acht praktijklessen. De
opleiding wordt mede verzorgd door de
bedrijven “van de Schapenhoeve” en “de
Wollige Grasmachines”. Er is veel aandacht
voor kleinschalige begrazingsprojecten,
waardoor de opleiding interessant is voor
jonge ondernemers. Meer informatie:
www.twentsehoek.nl/cursussen/opleidingschaapherder. (Levende Have, winter 2013)
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Bureau Haverslag
De “winter” is alweer bijna om en als het goed is hebben de rammen hun werk weer gedaan:
tijd om de deklijst in te vullen en retour te zenden voor 1 maart.
Wilt u de stamboekregels goed in acht nemen wat betreft het inleveren van formulieren en het
doen van meldingen. Nog steeds worden de meldingen te laat aan mij doorgeven.
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 DR. (Dienst Regelingen)
De formulieren Geboorteberichten, Mutatielijsten en Bestelformulier identiteitskaarten lammeren
2014 kunt u aanvragen door een e-mail aan ons te sturen.
De formulieren kunt u ook via de site downloaden.
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 2 avonden te bereiken: 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.

  
We hebben regelmatig mooie zwarte
Ouessantschapen te koop of te huur

Zwarte en witte Ouessant schapen
gecertificeerd zwoegervrij en
scrapie-resistent

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

Rexna Charles C31 1610523-321
J.H. SLAGHUIS,
Slenkweg 2a, 6684 DK Ressen
tel. 0481-461386
E mail: j.h.slaghuis@hetnet.nl

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

