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Van de redactie
Onvoorstelbaar dat wij hier ons het hoofd
breken over de kleuren van de Ouessanten
en hoeveel tanden ze op de S-keuring zouden moeten hebben, terwijl een eindje naar
het oosten hoofden als de onze afgehakt
worden omdat iets of iemand er van uit gaat
dat ze het verkeerde of geen geloof in zich
hebben.
Stammenoorlogen, geloofsoorlogen, landjepik spelen, allemaal elementen uit voorgaande eeuwen zou je denken. Maar als het
zich afspeelt aan de randen van je eigen
continent en de hordes vluchtelingen aan je
deur kloppen, dan weet je dat het hier en nu
plaats vindt. En dat er geen simpele oplossingen voorhanden zijn.
Wat is er dan heerlijker dan op je eigen
postzegel grond de ultieme vrede te zien:
de grazende schapen in afwachting van wat
komen gaat.
Ze hebben niet te lijden gehad van een
strenge winter, het water bevroor niet eens

en er bleef steeds wel wat gras om aan te
knabbelen.
Soms een heerlijk zonnetje, soms wat regen
of mist. De lammeren zitten er aan te
komen, maar nu nog is het lekker rustig in
de wei. Er hoeft nog niet achter het kroost
aangerend te worden, bang dat hen wat zal
overkomen als ze te ver afdwalen van moeders zorgende bescherming.
Straks krijgt de vrede weer een andere verschijningsvorm: het uitbundige dartelen en
de vrolijke mekkergeluidjes, lammetjes die
er met elkaar vandoor gaan en ooien die uitbundig met hun kroost meerennen in de
avondschemering.
Laten we afspreken dit jaar extra te genieten van de vreugde die het lammerseizoen
ons brengt, van de rust en de vrede in ons
weiland.
Reinie Koch

Bureau Haverslag
De tijd vliegt voorbij: de eerste lammeren van 2015 zijn al weer geboren.
Eind januari heeft u diverse formulieren van ons ontvangen.
Wanneer u lammeren verwacht zorg dan dat de deklijst voor 1 maart a.s. aan ons geretourneerd is.
Andere formulieren die wij u toestuurden:
Geboorteberichten
Mutatielijst
Bestelformulier identiteitskaarten lammeren 2015
Deze formulieren kunt u ook van de website downloaden.
De mutaties van verkoop, overlijden en geboortes geeft u binnen 3 à 4 dagen aan ons kantoor door,
zodat wij dit zo snel mogelijk kunnen afwerken naar R.V.O. (voorheen Dienst Regelingen).
Indien er vragen zijn kunt u ons het beste bereiken op maandag-, dinsdag- of woensdagmorgen van
9.00 uur tot 12.00 uur. Tevens zijn we te bereiken op de maandagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Tel. 0570 – 56 32 86.
Uiteraard zijn wij ook per e-mail : klein.akker@planet.nl of per fax 0570- 564848 bereikbaar.
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Foto van het kwartaal
Geen foto’s dit kwartaal.
Lag er afgelopen maanden niet voldoende
sneeuw om mooie plaatjes te schieten?
Geen prettig zonnetje voor een sfeervol
plaatje? Fotografeert er soms niemand
meer of heeft iedereen al het enige echte
Ouessanten T-shirt in huis?
Daarom ziet U op deze prominente plaats
de door het publiek verkozen mooiste dieren van de bespreekdag te Angeren:
Chantal Giesen met Meerhoeve Edith 72 en
de vrouw van Willy Gooren met Maxime van
het Leudal.

Mocht er komende maanden toch nog
iemand een leuk plaatje schieten, b.v. van
de pasgeboren lammetjes: stuur ze op. Bij
plaatsing in deze rubriek krijgt U een t-shirt
thuisgestuurd en soms komen de foto’s ook
op de website te staan.
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De Duitse Nationale keuring 2014 in
Landsweiler-Reden
Op 3, 4 en 5 oktober 2014 werd in Landsweiler – Reden in Saarland de jaarlijkse nationale ontmoeting gehouden van de Duitse Ouessantschapenfokkers. De keuring vond plaats in de “Große
Werkstatt” van een voormalige kolenmijn, een groot gebouw dat zich bij uitstek leende voor dit
soort evenementen. Dit keer gecombineerd met de nationale keuring van de Jacobschapen en
voorts werden demonstratie-groepen van overige schapenrassen zoals Suffolks,
Merinolandschapen en Heideschnucken tentoongesteld. Vooral de Merinolandschapen vielen
door de enorme massa en correcte bouw en een fijne vacht echt op.
Deze manifestatie werd bezocht door een aantal enthousiaste Nederlandse Jacobschapenfokkers.
Het jaarlijkse Treffen wisselt van plaats vanwege de grote afstanden, die voor deze gelegenheden
afgelegd moeten worden, (dit jaar werd voor het eerst een regionale keuring gehouden in
Rövershagen bij Rostock Mecklenburg – Vorpommern, speciaal voor de fokkers uit Noord en
Oost Duitsland. Op deze keuring waren acht fokkers met 38 dieren present).
Voor het Treffen worden drie dagen uitgetrokken. Zo wordt op zaterdagavond de “Züchterabend”
gehouden met de algemene ledenvergaderingen en de uitreiking van de behaalde prijzen op de
keuring. Als prijzen worden geen bekers, medailles of andere trofeeën uitgedeeld maar eenvoudige plaketten waarop de prijs vermeld staat welke het betreffende dier heeft behaald.
Nieuw was een keurige vouwfolder van de Interessengemeinschaft Ouessantschaf E.v met passende informatie en aardige foto's.
Voorzitter Armin Bergmann had weer een mooie, handzame catalogus in A5 formaat samengesteld met zeer volledige informatie. De catalogus telde 15 inzenders met 111 dieren (ingezonden
lammeren worden wel in de catalogus vermeld maar niet gekeurd). Voorts was een aantal schapen afgemeld.
Op zaterdagmiddag beoordeelde de jury, bestaande uit de bekende Belgische fokker Laurent
Wijnant en Henk Slaghuis uit Nederland, 84 schapen.
Bij de keuringen worden de schapen in volgorde van kwaliteit gerangschikt. Voorts worden kampioenen geselecteerd per geslacht en per leeftijdsgroep. Tot slot de algemeen kampioenen van
de rammen, de ooien en dan nog het dier met de beste wol.

Kleuren
De kleurveredeling over de jaren 2012, 2013 en 2014 was als volgt:
2014
2013
2012
Zwart
57.3
71.9
78.4
Bruin
20.2
21.0
9.2
Wit
20.2
5.3
6.2
Grijs
2.4
1.8
6.2
Het aantal aangevoerde zwarte dieren is nogal afgenomen - de witte hebben die afname overgenomen. Het aantal bruine Ouessanten blijft stabiel ten opzichte van 2013. De grijze dieren blijven
met twee inzendingen zeldzaam. Het afnemende aantal zwarte dieren is ongetwijfeld beïnvloed
door de regionale keuring in Rövershagen, die gewoonlijk veel zwarte dieren inzenden.
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Maten en gewichten
Bij een rondgang langs de hokken werd de indruk gewekt dat de hoogtematen dooreen genomen zeer goed waren. Dit werd bevestigd toen de gemeten waarden bekend werden.
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de hoogtematen en de gewichten.

Categorie

Schofthoogte

Jaar
Rammen
Oudere
Eenjarige

2009 2011 2012

2013 2014 2009 2011

2012 2013 2014

47.8
46.9

47.5
45.9

47.3
45.8

47.3
44.9

47.2
45.2

19.7
18.1

20.2
17.5

20.6
18.4

19.7
16.1

20.3
15.4

44.3
44.7
46.0

44.5
43.5
43.0

44.1
43.3
42.7

44.1
43.8
43.1

44.1
43.9
43.0

13.2
14.2
12.7

13.9
12.7
12.9

15.7
14.7
13.0

13.6
13.2
12.9

15.1
14.4
12.7

Ooien
Oudere ooien
Tweejarige ooien
Eenjarige ooien

Gewicht

De hoogtematen en de gewichten zijn over de jaren zeer stabiel. De variatie is bovendien ook niet
groot. Slechts één te grote ram werd aangevoerd. Bij de eenjarige rammen zien we gedurende
de laatste jaren wel een afname van het gewicht gecombineerd met een stabiele schofthoogte.
Dit is een ontwikkeling die geen zorgen baart, maar ook niet veronachtzaamd moet worden.
Opgemerkt mag worden dat de zwarte Duitse Ouessanten kleiner zijn dan de witte en de bruine.
De vraag is voorts ook of het gewenst is dat de hoogtemaat nog verder daalt. Voor de toekomst
is behoud van vitaliteit en “Erbgesundheit” bij deze hobbymatige fokkerij noodzaak.

Bloedvoering
In de Duitse Ouessantschapenfokkerij hebben Franse rammen grote invloed op de fokkerij. De
drie IGOU import rammen Emile, Serge en in iets mindere mate Laval drukken geleidelijk wel een
stempel op de fokkerij. De Franse bloedvoering heeft een duidelijke verbetering van het type en
de hoogtemaat gebracht. Op het beenwerk was in het verleden nog wel eens wat op te merken,
maar het beenwerk is nu aanmerkelijk correcter dan voorheen. De Duitse Ouessantschapen voldoen goed aan de standaardeisen, maar op kleine onderdelen kan nog wel verbetering behaald
worden. Zo zien we nog al eens iets lange en dikke staarten. Het Ouessantschaap wordt wel
gerekend bij de rassengroep van de Noord-Atlantische kortstaart schapen. Een lange en dikke
staart is minder typisch en doet wat afbreuk aan afwerking of adel van het dier.
Bij de zwarte dieren komt nog wel leeftijdsvergrijzing voor, maar dit is al eens erger geweest.
De zwarte Ouessanten zijn kwalitatief wel beter dan de bruine en de witte, ofschoon dat de witte
wel duidelijk vooruitgang boeken. De bruine dieren waren trouwens ook beter dan voorheen,
maar kunnen nog uniformer, sommige kleiner en gevulder.

KEURING
Oudere rammen
De rubriek oudere rammen werd bezet door vijf zonder meer goede fokrammen, die foktechnisch
een grotere waarde hebben dan dat wat ze in de ring lieten zien. De rammen stonden er niet allemaal netjes bij - zelfs soms nog met stro in de wol. Enig toilet mag de fouten niet camoufleren
maar geeft de dieren wel een veel beter aanzien.
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De spits werd opnieuw afgebeten door Erik van Eberhard
Hübner uit Königswalde in Saksen. De algemeen kampioen
van vorig jaar stond er weer goed voor. Een zeer correct
gebouwde ram van mooi type met een sprekende kop en
horens en een mooie vacht.
Tweede werd de Franse IGOU import Emlie, de vader van
bovenvermelde Erik. Een goed bewaarde ram met een nog
zeer compleet gebit, een verdienste voor een ram van zes
jaar.
Derde werd Rick uit de fokkerij van Horst Roller: een gave,
correct gebouwde ram met een afgebroken hoorn. Jammer
dat deze ram er wat slordig bij stond.
Vierde plaats voor Buster, ook een fokproduct van Horst
Roller in eigendom van Dr. Christian Halm uit Saarland.
Deze Bonsai zoon heeft een wat korte kop en kon wat meer snit hebben.
De laatste plaats was voor Pablo, een Franse importram met een mooie kop en horens, een wat
vrouwelijk type en met 15 kg toch te licht. Gezien de bloedvoering wel een ram, die waard is ingezet te worden op passende ooien.

Tweejarige rammen
De kopplaats was voor Colin van Utah Reichenbach uit
Reutlingen. Onbetwist de beste ram met een mooi type,
goed afgewerkt met een sprekende kop en horens en een
zwarte vacht. Voorts keurig voorgebracht.
Sebastian, een Serge zoon uit de fokkerij van Bergmann,
was goed van type maar over het geheel wat minder dan
Colin.
Op de derde plaats weer een Serge-zoon, ook gefokt bij
Bergmann en in eigendom van Brigitte Mohaupt uit Wenden.

Jaarlingen
De jaarlingen werden gesplitst in een rubriek van 5 en een rubriek van 4 rammen.
In de eerste rubriek werden drie rammen gekeurd van Jürgen Schneider uit Elsfleth in Oldenburg.
Créach van Armin Bergmann beet de spits af: een goed gebouwde luxe ram met iets opgebogen
rug. SEL Pern 3 van Jürgen Schneider toonde zich niet goed, maar gezien de bouw, kop en
horens een ram die beloften inhoud voor de langere termijn.
De overige rammen waren deels wat licht en één wat groot voor de leeftijd.
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Oudere rammen wit en bruin
Beste was ongetwijfeld Peppone van Uta Reichenbach uit
Reutlingen: een harmonisch gebouwde typische ram, met een
mooi front en iets bruin in de wol. Mede gezien de afstamming
een interessante ram voor de fokkerij van de witte Ouessanten.
De tweede ram Silver vom Kohlwald van Christian Halm, een
Serge zoon, stond er mooi voor maar kwam wat tekort op type
en beenwerk.
Sam 281 van de Broeksehoeve van Ina Schuster uit
Schöppingen was niet te groot, maar te grof en weinig typisch.
Bayaz van Uta Reichenbach werd bij de bruine rammen eerste.
Een Baxter 2 van
Bakkershoeve-zoon, zeer correct gebouwd met
een beste romp en beenwerk, een sprekende kop,
zware wijde horens en wat grove vacht.
Tweede werd de import ram HH Lawrence, een fokproduct van Han Hopman. Wel harmonisch
gebouwd, gemeten 49 cm - is vermoedelijk niet zo
groot, maar doet wel iets langbenig aan. Wel een
sprekende kop en horens.
Het is verder de vraag of de overige rammen uit
deze rubriek nog een rol zullen spelen in de fokkerij.

De eenjarige rammen wit, bruin en grijs
Eerste werd de grijze Pilatus van Uta Reichenbach, gefokt bij Thorsten Ellinger uit Gaildorf. Best
type met mannelijk voorkomen en voldoende correct beenwerk. Jammer van de wat lange en
dikke staart.
Tweede plaats voor de bruine Ross van Laarwolde van Gerhard Paul uit Laar bij Emlicheim. Een
lux rammetje met een goede maat, met van moederszijde Watermolen bloed.
Op de derde plaats nog een interessante witte ram van Uta Reichenbach.

De ooien
De oudere ooien rubrieken werden aangevoerd door zeer goede kopnummers en aanhoudend
goede dieren in de diverse leeftijdsklassen. Mooie zwarte ooien werden getoond door verschillende fokkers: Armin Bergmann, Dr. Christian Halm, Eberhard Hübner, Uta Reichenbach, Jürgen
Schneider en Fritz Starzmann.
Fritz Starzmann toonde opnieuw Enigma, die al twee keer kampioene was. Enigma stond er weer
goed voor, is een prachtige ooi, maar begint nu wat jeugd in te leveren.
Bij de witte bepaalden de ooien van Christian Halm, Andrea Stöltzle, Fritz Starzmann en Uta
Reichenbach het beeld.
De bruine ooien lieten een betere indruk achter dan in het verleden. Armin Bergmann had een
paar leuke ooien, de ooien van Gerhard Paul hoorden ook bij de betere. Andrea Stölzle had een
fraaie ooi uit de fokkerij van Armin Bergmann, terwijl de bruine van Uta Reichenbach terecht kopplaatsen innamen.
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dat de kampioenen, vooral de ooien wel
goed verzorgd werden voorgebracht.

Samenvatting

Kampioenen
Bij de rammen werd Erik van Eberhard
Hübner uit Königswalde weer tot de beste
uitverkoren. Deze ram werd ook nog gepromoveerd tot de “Wolsieger” ofwel het
schaap met de beste wol.
Wel een verdiend winnaar ofschoon het
voor de fokkerij mooi geweest zou zijn een
nieuwe kampioen te kunnen benoemen.
Dat was wel het geval bij de ooien. Hier
beet Evian, een eenjarige witte ooi van Uta
Reichenbach de spits af. Een bijzonder
fraai gebouwd, edel ooitje met nog veel
jeugd.
Reserve werd Amy vom Kohlwald van
Christian Halm. Een zeer correct en gevulde
Serge dochter, maar iets minder chique dan
de kampioene Evian. Vermeld kan worden

Albert-Jan Polinder
is zijn naam.
In het vorige Bulletin stond een verslag uit
Didam, waar ik even heb gesproken met
Albert-Jan maar helaas had ik zijn achternaam
verkeerd gespeld.
Bij deze een rectificatie.
Toen ik mijn leenram bij hem af ging afleveren,
ontdekte ik de vergissing. Hij vond de ram
Yrrah van de Wandeling prachtig en dat klopt:
twee jaar geleden kreeg hij in Didam op alle
onderdelen een 10. Yrrah is mooi, maar ik
vond hem heel lastig.
8

De Duitse Ouessantschapenfokkerij staat er
goed voor. De organisatie is gecompliceerder dan in Nederland, doordat de schapen
geregistreerd worden bij de stamboeken
van de diverse bondsstaten, die de dieren
ook keuren voor inschrijving. De registratie
en stamboekwerking functioneren goed.
Een voordeel is dat de schapenspecialisten
ook meekijken in de fokkerij van dit grote
land.
De keuringen kenmerken zich door een
prettige sfeer tussen de fokkers, die
enthousiast bezig zijn met de fokkerij. Wel
blijken er verschillen te zijn in opvattingen
hoe de fokkerij bedreven moet worden. Dit
hoeft dat geen problemen te geven of nadelige neveneffecten te hebben, als deze verschillende opvattingen wederzijds gerespecteerd worden en dat lijkt met de keuringen toch wel het geval te zijn
Op de keuringen wordt voorts van de gelegenheid gebruik gemaakt rammen uit te
wisselen.
Ressen, februari 2015
Henk Slaghuis

Ik moest hem
altijd in de
gaten houden
en dat had ik
nog niet eerder bij een
ram hoeven te
doen. Maar
nog vervelender was zijn gedrag tegenover de
ooien als er gegeten mocht worden: hij wilde
alles voor zichzelf hebben en bokste de ooien
met geweld weg.
Voor Albert-Jan is dat geen probleem. Yrrah
staat nu bij drie zwarte ooitjes, waardoor de
concurrentie voor hem nu een stuk minder is.
De reden voor deze onverwachte verhuizing
was het doodgaan van zijn eerdere leenram
Michel. Met zes jaar was deze al zijn tanden
kwijt geraakt en zijn eten bleef als een bal in
zijn strot hangen. Albert-Jan haalde de prop er
vaak uit, maar na een paar weken stopte
Michel met eten. Zelfs pulp, brokjes, muesli en
stukjes brood gingen niet goed naar binnen en
na een paar dagen was hij dood.
Michel had hij in het voorjaar uitgekozen maar
toen hij hem op ging halen in november zag hij
er al wat mager uit. Er was verder geen andere keuze meer, dus nam hij hem toch maar
mee - met dit tot gevolg.
Nog even terug naar Didam.
Albert-Jan heeft daar goed geluisterd naar de
keurmeesters en gekeken naar de aanwezige
dieren. Toen hij thuis kwam heeft hij meteen
zijn dieren geobserveerd om te kijken of hij bij
hen kon zien wat ze op de keuring belangrijk

vonden. Eerst heeft hij zijn Ouessanten opgemeten met de meetstok die hij in Didam
gekocht heeft en het resultaat mocht er zijn:
de zwarte ooien waren allemaal ongeveer 44
cm - de ideale hoogte. Ook het beenwerk van
de zwarte dieren was goed. Bij de oudste
witte ooi zag hij toch wat afwijkingen in de
achterhand en ook was ze wat hakkig. De jongere witte ooi had zwarte vlekjes op de poten.
Ook bekeek hij de lengte van de staartjes en
één ooi had de staart iets langer dan de andere dieren. Hij zoekt nu dus steeds een ram uit
met een kort staartje.
Op de hoornstand wordt ook gelet. Zijn eerste
ram had Franse horens, wat dicht tegen de
kop, maar nu let hij daar beter op bij het uitzoeken van een nieuwe leenram. En natuurlijk
let hij nu extreem goed op het gebit van de
Ouessanten.
Hij heeft momenteel witte en zwarte
Ouessanten en denkt erover na of hij wel met
twee kleuren door wil gaan. Zijn moeder wil
de witte houden, maar Albert-Jan is de fokker
en bepaalt wat er gebeurt.
Nog even terug naar de overleden ram.
Albert-Jan vraagt zich af of het plotselinge
doodgaan iets te maken heeft met de stamboom van Michel. In zijn stamboom komt
driemaal dezelfde ram voor en tweemaal
dezelfde ooi; bij zijn grootouders tweemaal
dezelfde opa. Ook zijn alle voorouders
ARR/ARR en is de keus voor een ram met een
andere bloedlijn daardoor bemoeilijkt.
Wellicht is het zinvol om nog eens uit te zoeken wat inteelt en of lijnenteelt met de nakomelingen doet (ik zal het ook bij de FAC aankaarten).
Zeker is dat er aan de boorden
van het Veluwemeer een enthousiaste jonge fokker woont waar
we nog veel van zullen horen.
Paul Meijer
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De droom van een Ouessant

Yves gaat neutje riegjern.
Het is bijna lente en Yves krijgt zin in het
nieuwe seizoen. De sores rond Zwarte Piet
zijn weggeëbd, de vredesgedachtes van het
Kerstfeest hebben maar kort geduurd en
het vuurwerk met het enorme melkbusgeknal is gelukkig voorbij. Hij zit wat in de
boeken van zijn baas te kijken en al gauw
verdiept hij zich in de oude volksspelletjes
en –gebruiken. Zijn baas is Groninger van
geboorte en Yves wil gaan kijken welke
spelen er in zijn geboortedorp gespeeld
werden en misschien nog steeds worden.
Hij vindt een spel met walnoten op een rij
waar de hele bevolking op Tweede Paasdag
aan mee doet.
Hij zoekt een bekende van zijn baas in de
telefoonlijst van FOS-leden en vindt
Jan Kruijer uit Uithuizen. Gauw
gebeld en ja hoor, Jan vindt
het een leuk idee en op
Tweede Paasdag is hij
natuurlijk welkom.
De volgende dag overlegt
Yves met zijn baas en ook
deze is meteen enthousiast.
Yves heeft de spelregels
goed doorgelezen en met een
niet zo grote kogel en een zak vol
noten gaat hij naar het kerkpad om een
baan op de zandweg te maken. Een beetje
effen maken, een meet en een haakse
streep erop trekken, dan op drie meter van
de meet 25 noten met een tussenafstand
van 10 cm op de verticale lijn leggen en
oefenen maar.
Al gauw ontdekt Yves dat hij de kogel tussen zijn tenen moet houden, om dan met
een snelle beweging de kogel naar voren te
jagen: hoe sneller hoe beter om de rechte
lijn aan te houden. Hij leert steeds de achterste noot, die het verst van hem verwijderd is, te raken. Soms zelfs de verste twee
of drie. De weggekaatste noten moeten wel
altijd aansluiten zodat er geen gat in de rij
ontstaat. Yves is er helemaal klaar voor.
Op Tweede Paasdag rijdt hij samen met zijn
10

baas en een flinke zak walnoten naar
Uithuizen waar Jan en zijn zoon Thijs hen
allerhartelijkst ontvangen. Na een sapje en
een koekje snel naar de wedstrijdbaan waar
de buren al aanwezig zijn.
Wedstrijdcommissaris Thijs heeft alles al
klaargezet, de startnummers worden
getrokken en het spel kan beginnen. Yves
gooit de eerste ronde dun, d.w.z. dat hij wel
noten eraf gooit maar niet de achterste en
hij moet voor elke fout zoveel noten bijleggen plus wat er al bij lag verdubbelen. Al
snel raakt hij aardig door zijn noten heen.
Dan herinnert hij zich het advies om eerst
maar eens alleen de achterste noot te
raken. Dat lukt en de eerste winst is binnen.
Hoe verder het spel vordert des te meer
strafnoten er op afstand naast de
notenrij komen te liggen van de
mensen die dun gegooid hebben.
Als Yves opnieuw aan de beurt
is begint de aarde plotseling te
grommen en te trillen. Door de
aardbeving kan hij niet goed
mikken en schopt zelfs naast de
kogel. Eindelijk raakt hij de kogel
vol, maar wat een pech: hij rolt naar het
midden van de rij. Yves slaat de hoeven
voor zijn ogen - dit wil hij niet zien. Maar net
voordat de kogel de noten zou raken,
schokt de aarde opnieuw en de kogel schiet
in een andere richting verder en gooit de
achterste vijf noten eraf. Iedereen staat paf
en een gejuich breekt uit. Als Yves ziet wat
er gebeurt is kan hij zijn geluk niet op.
Zakken vol noten heeft hij gewonnen en het
spel is meteen afgelopen. De notenkraker
wordt erbij gehaald en Yves heeft nog nooit
zo lekker kunnen smullen als die dag.
Thuis wordt zijn verhaal niet geloofd maar
als ze de zakken met noten zien en er van
mogen snoepen moeten ze wel. En ze eten
nog lang van de heerlijke noten en vallen
met een volle buik in slaap.
Paul Meijer

Schoffel 16, 1648 GG De Goor
Schoffel
Goorn
n
e
0229-54 41 00
Telefoon
T
elefoon
T
elefax 0229-54 40 30
Telefax
E-mail veno@veno-degoorn.nl
veno@veno-degoor n.nl

  
We hebben regelmatig mooie zwarte
Ouessantschapen te koop of te huur

KIJK
KIJ
JK OP ONZE WEBSITE: WWW.VENOSTAL.NL
WWW.VENOST
TAL.NL

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

V
Voerhekken
oerhekken

O

Behandelingssystemen
delingssystemen

O

Schuilhokken

O

Lammerenvoerbak

O

Overwenbok
Overwe
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

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

Engelse hooiruif 1,25 mtr

Voergoot verhoogd

Schuilhok voor schapen en
kleinvee

Dierenverblijf voor klein vee

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

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

Vrijwel al onze Ouessantschapen van 3 jaar
of ouder hebben op de bespreekdagen de
S-kwalificatie gekregen met A of AB
beoordeling.
Al onze Ouessantschapen zijn zwoegervrij.
regelmatig ouessants te koop
Fam. K. Dieker, Kerkstraat 1, 7011 KA Gaanderen.
Tel.: 0315-325343
Internet: home.wanadoo.nl/k.dieker
Bezoek is welkom, wel graag vooraf even bellen
11

Nieuwe Leden
FOKL. NAAM
TMD L.H.A.M. Timmermans,
TAV R.H. Troost,
PBA T. Potuijt,
DUH A.P.F. Dijksterhuis-Visser,
JWH M. de Jong,
HBW A.W. Hoogerdijk,
OAH G.J. Obbink,
KDD K. D'Hoe,
WTR M.C. van de Water,
SWL M.C.J. Schoutens,
WOH J.J.P.H. Wijnings,
ZLS H.P.M. Zomer,
VLM A. van der Velden,
BWG G. van den Broek-Breeschoten,
OOS A. van Oosten,
KHH Kinderboerderij Hattem,
ZLT E.H.J. Zwarts,
MHD T. Mensink,

STRAAT
PC
Sint Jacobsweg 8,
6581KM
Tangerdwarsweg 5,
9661TM
Hogedijk 124,
2861GE
Edama 51,
9981ND
Herxen 6,
8131PG
Eikenlaan 3,
9695HS
Kemperbergerweg 196, 6816RX
Blasiusstraat 39,
5754AT
Lingedijk 180,
4196HE
Erveweg 22,
8196KG
Tempelierstraat 42,
4902XJ
Priesnitzlaan 12,
6957DG
Kanaalweg 26,
1121DR
Boomgaardweg 4,
6709DE
Spijkerbospad 5,
8121DC
p/a Prins Bernhardlaan 1,8051NZ
Vossenpelsestraat 69, 6663KH
Kooiweg 2,
8181PB

“REXNA”
Zwarte en witte Ouessant schapen
gecertificeerd zwoegervrij en
scrapie-resistent

Rexna Charles C31 1610523-321
J.H. SLAGHUIS,
Slenkweg 2a, 6684 DK Ressen
tel. 0481-461386
E mail: j.h.slaghuis@hetnet.nl
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PLAATS
Malden.
Alteveer.
Bergambacht.
Uithuizen.
Wijhe.
Bellingwolde.
Arnhem.
Deurne.
Tricht.
Welsum.
Oosterhout.
Laag-Soeren.
Landsmeer.
Wageningen.
Olst.
Hattem.
Lent.
Heerde.

TELEFOON
024 3554289
06 18949400
0182 385705
06 11725856
0570 830610
0597 532663
026 4453374
0493 311783
06 51130569
0570 565065
06 46612783
0313 438228
06 20390022
06 38710998
0570 547682
06 15428125
024 3783271
0578 618843

DE KLAVERWEIDE
Aalt ten Hoeve

Kletterstraat 16, 8121 PG Olst
0570 - 593369
aalttenhoeve@hotmail.nl
www.ouessant-schapen-van-de-klaverweide.nl

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

Zwoegervrije bespreekdag in Angeren
op 20 september 2014
Twee weken na Didam stond de zwoegervrije bespreekdag in Angeren op het programma. Ook hier moesten alle dieren
geënt zijn tegen de Q-koorts, een wat laat
opgelegde maatregel van het Ministerie, die
alle schapenkeuringen dit jaar flink getroffen
heeft. Maar gelukkig hadden deze extra
inspanningen een viertal fokkers niet weerhouden om toch met hun dieren te komen.
In totaal namen ze 21 dieren mee om te
laten beoordelen. Niet zo veel als in Didam,
maar daardoor was het ook minder hectisch en kon alles in een
lekker ontspannen sfeertje verlopen.
En hoe ze het klaar spelen in
Angeren weet ik niet, maar tijdens
de gehele bespreking was het
redelijk goed weer. Op de heenweg had ik nog dreigende wolken
gezien en enkele spatten regen
op de voorruit gehad - na thuiskomst (en thuis ligt hooguit 40
kilometer verderop) brak er een
noodweer los met stortregens,
donder en bliksem, waarbij er

dichtbij een boerderij afbrandde en bij ons
het telefoon- en computerverkeer een
weeklang ontregelt was. Maar niets van dat
alles in Angeren; daar was het zoals elk jaar
een heerlijk bespreekdag-weertje, waarbij
we buiten op de sfeervolle ommuurde
binnenplaats met hokjes van strobalen de
aangevoerde dieren gingen bekijken.
De keurmeesters Jan Brandts, Bertus Pape
en Aalt ten Hoeve deden het rustig aan; alle
dieren kregen de nodige aandacht en een
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uitgebreide toelichting.

Rubriek 1: ooien zwart uit 2013
Ooien uit 2013 wil zeggen éénjarige ooien,
nog aan het begin van hun carrière en nog
vol jeugdig elan. Jonge dieren worden altijd
wat voorzichtig beoordeeld, aangezien er
tijdens hun verdere groei nog van alles kan
gebeuren.
Toch kregen van deze zes dieren er vijf al
een AB, waarbij er op drie eigenlijk niets aan
te merken viel. Meerhoeve Edith 80 en 78
van de familie Giesen hadden een mooie
maat, een mooi staartje en waren mooi donker van kleur. Ook Ivy van het Leudal van
Ton Kuepers kreeg dezelfde lofuitingen te
horen.
Meerhoeve Edith 79 toonde ietsje minder
dan haar twee halfzusters, maar verdiende
wel een AB. Meerhoeve Edith 81 was vrij
fors en met een te lange staart kreeg ze een
B+.
De laatste in deze rubriek, Ize van het
Leudal, kreeg wel een AB maar ook bemerkingen op haar ietwat ramsachtige neus en
de lichte koehakkigheid.

Meerhoeve Edith 78

Meerhoeve Edith 80

Ivy van het Leudal

Meerhoeve Edith 81

Meerhoeve Edith 79
14

Ize van het Leudal

Rubriek 2: rammen wit.
De kleur was wat de vijf rammen verbond,
qua leeftijd liepen ze sterk uiteen en eveneens qua grootte.
Midas van het Leudal van Ton Kuepers was

de oudste van het stel en moest worden
beoordeeld voor de S-kwalificatie. Met 46,5
cm en 25 kg is het een zware en massale
ram, maar wel mooi wit. De horens staan
wat ver naar buiten en zijn ook wat zwaar.
Hij kreeg een AB en de S toebedeeld.
De twee rammen uit 2013 waren met 50 cm
nu reeds te groot, hoewel ze er leuk uitzagen en mooie horens hadden.
Marc 4 van de Olliemeulen van Willy Gooren
was met 49 cm ook al aan de maat, maar
inmiddels twee jaar oud. Het is een leuke
ram, die een B+ kreeg, maar om hem goed
te kunnen beoordelen zal hij volgend jaar
even terug moeten komen en laten zien dat
hij niet groter gegroeid is.
Marc 4 van de Olliemeulen

De laatste ram, Maxime van het Leudal en
ook van Willy Gooren, bleek de beste van
deze categorie en als mooiste ram van de
dag door het publiek te zijn verkozen. Een
mooie ram uit 2012 van 48 cm groot en 22
kg zwaar, die met een AB beoordeeld werd.
Een tikje hakkig, maar mooi wit en een
mooie kop met massale horens.
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Rubriek 4 rammen zwart
Rubriek 3: ooien zwart en bruin uit
2011 en 2012
Twee zwarte ooitjes uit
2012: Meerhoeve Edith 77
van Giesen en Baukje van
de Heuvel van Jan Kaper.
Allebei mooie ooitjes, hoewel Edith ietsje edeler had
kunnen zijn. Een A en een
AB.

Bruine Meerhoeve Edith 72 uit 2011 was op
alle punten een mooi ooitje, maar waarvan
eveneens de kop ietsje edeler had gekund.
Ze kreeg een A
en de S-kwalificatie.
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Allemaal rammen in eigendom van Jan
Kaper, hoewel elders gefokt.
Sjors van de Heuvel
was het jonkie van
de drie. Geboren in
2012 werd hij met
46 cm en een prima
zwarte vacht beoordeeld als een mooie
ram en kreeg hiervoor een AB.
Halfbroer Joost van
de Heuvel had de
maximummaat van
49 cm bereikt, maar
hij was dan ook al

drie jaar oud. Hij kreeg wel
een bemerking op de
horens, die niet helemaal
symmetrisch en wat dicht
aan de kop stonden. Een
AB en S.
Rexna Charles C38 met 48
cm een nette, mooi zwarte
ram, maar met wat kleine,
smalle horens. Eveneens
een AB en S.

Rubriek 5 ooien wit
Feline van het Veldzicht van
Jan Kaper was met 46 cm
te groot voor een éénjarige
en ook erg massaal. Ze kreeg een B+.
Inez van het Leudal van Ton Kuepers en Jannie 32 van de
Olliemeulen van Willy Gooren, allebei uit 2012 en allebei werden
ze met een A beoordeeld: twee mooie ooitjes.
Zo ook Jannie 29 van de Olliemeulen: een erg beste ooi, waarvan
de kop iets edeler had gekund. Ze ging met een A en S naar huis.

Niet heel veel inzenders en niet heel veel dieren, maar een mooi aanbod voor een intieme keuring en een gezellig (en jeugdig) publiek. Net als in Didam mocht ook dit publiek de mooiste ooi
en de mooiste ram van de dag kiezen, los van wat de keurmeesters geoordeeld hadden.
Dit keer werd het een bruin ooitje, Meerhoeve Edith 72 (catalogusnummer 15) van de familie
Giesen en een witte ram van Willy Gooren, Maxime van het Leudal met catalogusnummer 11.
Ook de keurmeester hadden zich over beide dieren positief uitgelaten, zodat iedereen heel tevreden weer huiswaarts kon gaan.
R. Koch
Januari 2015
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Uitslagen van de Bespreekdag in A
UBN

Naam

Fokker

Eigenaar

Geb. Datum

Rubriek 1 ooien zwart
1

101632291597 Meerhoeve Edith 81

G. Giesen

G. Giesen

20-04-13

2

101631682819 Meerhoeve Edith 80

G. Giesen

G. Giesen

03-04-13

3

101632282602 Meerhoeve Edith 79

G. Giesen

G. Giesen

01-04-13

4

101631682815 Meerhoeve Edith 78

G. Giesen

G. Giesen

20-04-13

5

101631684889 Ivt van het Leudal

A. Kuepers

A. Kuepers

11-04-13

6

101631684893 Ize van het Leudal

A. Kuepers

A. Kuepers

26-04-13

A. Kuepers

A. Kuepers

12-04-11

Rubriek 2: rammen wit
7

101631681492 Midas van het Leudal

8

109979670892 Alex van de Heuvel

J. Kaper

30-04-13

9

101631684803 Jacob 2 van het Veldzicht

J. Kaper

J. Kaper

26-03-13

10

101631681055 Marc 4 van de Olliemeulen

W. Gooren

W. Gooren

01-05-12

11

101631684887 Maxime van het Leudal

A. Kuepers

W. Gooren

21-04-12

G. Giesen

G. Giesen

15-04-12

Gem. Culemborg kibo De Heuvel

Rubriek 3: ooien zwart en bruin 2011 - 2012
12

101631682809 Meerrhoeve Edith 77

13

109979470874 Baukje van de Heuvel

15

101631682799 Meerhoeve Edith 72

Gem. Culemborg kibo De Heuvel
G. Giesen

J. Kaper

15-04-12

G. Giesen

16-04-11

Rubriek 4: rammen zwart
16

101631684360 Rexna Charles C38

J. Kaper

22-04-11

17

109979570857 Joost van de Heuvel

Gem. Culemborg kibo De Heuvel

J. Slaghuis

J. Kaper

27-05-11

18

109979670878 Sjors van de Heuvel

Gem. Culemborg kibo De Heuvel

J. Kaper

19-04-12

A. Kuepers

A. Kuepers

31-03-12

Rubriek 5: ooien wit
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101631681409 Inez van het Leudal

20

101631684804 Feline van het Veldzicht

J. Kaper

J. Kaper

26-03-13

21

101631681048 Jannie 29 van de Olliemeulen

W. Gooren

W. Gooren

03-06-11

22

101631681051 Jannie 32 van de Olliemeulen

W. Gooren

W. Gooren

14-04-12

Angeren op 20 september 2014
Kleur

Gew. Kg Hoogte cm Uitslag

Opmerkingen

zwart

14

44,5

B+

Vrij fors, te lange staart.

zwart

13,5

44

AB

Mooi donker, mooie maat en mooi staartje.

zwart

14

44,5

AB

Toont iets minder.

zwart

13,5

44

AB

Hernummering: 101631682817:Mooi ooitje, niets fout aan.

zwart

12

42

AB

Mooie zwarte ooi.

zwart

12

42

AB

Iets hakkig en iets kromme neus.

wit

25

46,5

AB + S

Mooi wit. Horens iets te massaal, erg massieve ram en iets hakkig.

wit

24

50

B

Leuke ram, maar te groot.

wit

28

50

B

Mooie horens, maar te groot.

wit

22

49

B+

Leuke ram. I.v.m. de maximale maat zien we deze ram in 2015 graag
terug.

wit

22

48

AB

Mooie ram, iets hakkig en massale horens.

zwart

15

45

A

Mooi ooitje. Kop kan wat edeler - wat dikke kop.

zwart

18

46

AB

Nette ooi.

bruin

16

45,5

A+S

Fraai ooitje. Kop kan wat edeler.

zwart

23

48

AB + S

Mooie zwarte ram, horens kunnen beter en de ram mist uitstraling.

zwart

25

49

AB + S

Horens niet helemaal symmetrisch en dicht aan de kop. Maximum maat.

zwart

25

46

AB

Mooie zwarte ram.

wit

14

43

A

Mooie ooi.

wit

17

46

B+

Groot voor een éénjarige, erg massaal.

wit

20

43

A+S

Beste ooi, kop kon iets edeler.

wit

14

43

A

Mooie ooi, mooi wit.
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Bespreekdag Zwoegervrije Ouessantschapen
in Angeren
Op 20 september vindt in de Lodderhoek bij
Angeren de bespreekdag van zwoegervrije
Ouessanten plaats. De familie Giesen onthaalt de fokkers op een gastvrije en prettige
manier en Thea zorgt dat ook de inwendige
mens niets tekort komt. Koffie, thee, fris,
cake en koeken staan ‘s morgens klaar en
tussen de middag kunnen we aanschuiven
voor de lekkerste broodjes.
De laatste zomerdag gooit bijna roet in het
eten, maar wonder boven wonder blijft het
droog. De jaarlijkse keuring wordt hier in de
buitenlucht gehouden en daar hebben de
weergoden altijd keurig rekening mee
gehouden.
Zoals altijd is het hier erg gezellig en knus,
met dit jaar nog iets minder dieren dan
gewoonlijk en het keuringsgedeelte is dan

ook om 12.30 uur afgelopen. Er zijn vier fokkers op komen draven met in totaal 21 dieren. Niet zoveel maar de kwaliteit van de
Ouessanten van Gerard Giesen, Ton
Kuepers, Jan Kaper en Willy Gooren was
erg goed. De keurmeesters Aalt ten Hoeve,
Bertus Pape en Jan Brandts leverden gedegen werk af.

De kinderen die er waren, vijf meisjes in
totaal, vermaakten zich goed en konden de
schaapjes naar hartenlust aaien.
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hem alle Bulletins die aanwezig waren mee
gaf om thuis eens te lezen was hij er heel
content mee.
Bij de uitnodiging om te keuren dacht hij
met alleen zwarte Ouessanten te maken te
zullen hebben en hij was blij verrast dat er
ook veel witten waren. Hij vond de kwaliteit
ervan uitstekend. Ook vond hij de keurmeesters kritisch, een vereiste want je moet
te allen tijde de rasstandaard goed in de
gaten houden.

Na afloop sprak ik met enkele aanwezigen.
De dierenarts Ad Groenen uit Hedel is voor
het eerst bij een Ouessantenkeuring. Het is
sinds kort weer wettelijk toegestaan dat een
dierenarts de schapen bij binnenkomst
keurt - voorheen was elke fokker verplicht
thuis zijn dieren te laten keuren en moest
dan het keuringsrapport meebrengen op de
bespreekdag
De dierenarts kijkt of ze gezond zijn en er
verder goed uitzien: of de dieren alert zijn,
de hoeven er goed uitzien en ze geen diarree hebben. Kortom: een eerste indruk van
de algehele gezondheidstoestand. Valt een
dier op dan neemt de dierenarts het diertje
apart en gaat het volledig onderzoeken.
Vandaag zag alles er netjes uit en het ligt
ook voor de hand dat een fokker geen
schaap meeneemt waar ‘s morgens bij vertrek al iets mis mee is. Voor de fokkers is het
belangrijk dat hij ter plaatse aanwezig is.
Het stimuleert ze om goed op alle dieren te
letten die meegebracht worden.
Ad vindt de sfeer heel gemoedelijk (ons
kent ons) en leuk en is de hele dag gebleven
omdat hij de Ouessant niet kende. Toen ik

Rudy Elshof uit Brummen is eveneens voor
het eerst op een bespreekdag. Hij heeft al
zeker acht jaar Ouessanten en hij fokt met
veel plezier. Omdat hij weinig ruimte heeft
lopen er maar vier dieren in het weitje bij zijn
huis. Vanuit het raam volgt hij hun gedragingen en geniet er van: drie ooitjes en een
leenram huppelen er rond. Ze zijn diep
zwart dat vindt Rudy de mooiste kleur. Zijn
kleindochter van anderhalf vindt de schaapjes heel interessant. Ze is wel een beetje
bang voor die grote dieren maar het leuke
overwint de angst, zeker als “opa boe” erbij
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is. Als opa zegt dat het een babyschaapje
is, durft ze zelfs het kleintje voer te geven.
Hij vindt deze dag heel gezellig, op een
prachtige en overzichtelijke locatie en hij
heeft veel fokkers gesproken. De afgelopen
jaren heeft hij nooit op de rasstandaard
gelet maar vandaag heeft hij daar veel van
gehoord en weet nu waar hij op moet letten
als hij weer thuis is. Uiteraard kreeg hij van
de “leenbaas” wel te horen hoe mooi zijn
lammeren waren en heeft daar het nodige
van geleerd, maar hier kan hij de dieren vergelijken en kan hij ook zeggen welke dieren
hij mooi vindt. Hij zal dus in het vervolg proberen niet zijn mooiste dieren weg te doen.
Ook wil hij naar Didam komen omdat daar
meer dieren zijn en hij daarvan veel kan
leren. En misschien neemt hij wel dieren
mee om te kijken waar hij staat met zijn fokkerij.
Schapen houden is een liefhebberij waar hij
wat meer tijd in wil steken en hij zal vanaf nu
toch wat anders naar zijn schaapjes kijken,
te beginnen met romp, beenwerk en kop.
Het eerste dat hij eruit wil fokken zijn de te
nauwe horens en dat kan met een ram met
hele wijde horens, maar waarschijnlijk zal hij
de ooien langzamerhand moeten vervangen
omdat het bij hen in de genen zit.
Zijn ooien zijn heel aanhankelijk, maar de
ram, die elk jaar dus gewisseld wordt, is de
ene keer een hakken- of kniejager maar ook
wel eens een aanhalige ram en soms is het
er eentje die bang voor hem is.
Bijvoeren doet hij met brokjes en pulp
omdat hij niet erg veel gras heeft. Zijn dieren zien er dan ook goed gevuld uit maar
worden niet te hoog. Als de bevalling aanstaande is krijgen ze minder voer want
anders wordt het lam te groot.
Vorig jaar had hij een ooi die het lam verstootte. Hij heeft ze toen beiden in de stal
gezet en een paar maal per dag de ooi op
haar achterwerk gezet. Terwijl hij de ooi
afleidde met brokjes kon het lam dan drinken. Na een week was het drinken geen
probleem meer en kon het koppel weer
terug bij de kudde.
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Rudy is een enthousiaste fokker die we wel
vaker zullen tegenkomen, want volgend jaar
gaat hij met pensioen en heeft dan alle tijd
voor zijn lieve dieren.

Jan Kaper uit Beusichem kennen we nog
van de jaarvergadering en nu was hij voor
het eerst op de bespreekdag met enkele
witte en zwarte rammen. Hij vond de keuring wel goed, alleen zijn Ouessanten vielen
wat tegen: ze waren aan de grote kant en te
fors gebouwd. Hij had gedacht dat enkele
rammen wel de goede maat hadden; zijn
ooien thuis zijn wel aan de maat.
Hij wil in het vervolg meer op de voeding
letten. Hij heeft heel veel gras, waardoor je
niet veel bij hoeft te voeren. Maar ja, als je
niet af en toe met het blikje brokjes rammelt, komen de schapen ook niet naar je
toe en juist dat vindt Jan erg leuk aan zijn
schapen. Hij is door de keurmeesters getipt
om vooral te letten op de maat van de ram
die hij nu in gaat zetten.
Jan komt het volgend jaar zeker weer naar
de keuring en dan kunnen we zijn
Ouessanten, die dan wel op maat zijn,
bewonderen. Succes!
Paul Meijer

Leden berichten ons
Waarom Xunde Achillissen is
geworden.....
Afgelopen zomer is bij één van mijn leenrammen tijdens het scheren de achillespees
helemaal doorgesneden. En zonder die
pees kan een schaap niet op die poot
staan.....!
Paniektelefoontje van degene waar de ram
verbleef: wat te doen met deze ram ?
Navraag van haar en van mij bij de dierenarts leerde dat herstel middels een operatie
minstens 1000 euro zou gaan kosten en dat
het nog maar de vraag zou zijn in hoeverre
het probleem dan zou zijn opgelost.
Dat alles overwegende leek ons zo'n dure
operatie te ver gaan en dus besloten we dat
de dierenarts de ram mocht laten inslapen.....
Binnen enkele uren kreeg ik een bericht van
de dierenarts dat hij het, net voor zijn
vakantie, niet over zijn hart kon verkrijgen
om een verder zeer gezonde en prachtige
bruine Ouessantram te laten inslapen.
Hij vroeg mij of hij op zijn kosten met een
team de operatie mocht uitvoeren en dat hij
dan ook de verdere zeggenschap zou hebben over de ram.
Aangezien alles beter is dan laten inslapen,
kwam dit bericht als een perfecte oplossing. Vandaar dat ik afstand heb gedaan
van de ram en heb daarmee de dierenarts
een volmacht gegeven om met de ram te
doen wat hij wilde. En zo volgde nog dezelfde namiddag een operatie met alles erop en
eraan.
Dan vervolg ik nu dit verhaal met het artikel
dat de dierenarts schreef in het plaatselijke
huis-aan-huis blad:

Achillessen.
'Stil zitten als je geschoren wordt'. Zeg dat
maar eens tegen een schaap. Dat hij er
anders niet uitziet is nog het minste om je
zorgen over te maken. 'Xunde van de

Klaverweide' is een 2 jarige Ouessant ram
die op mijn laatste dienst donderdagavond
voor de zomervakantie geschoren wordt.
Op zich niet iets om de dierenarts over te
informeren. Totdat het misgaat.
Xunde was het niet eens met de hele procedure en verzette zich net op het moment
dat het scheerapparaat over de contouren
van zijn achterpoten werd gestuurd. Er is
dan niet veel voor nodig om de strakke
snaar die de achillespees is, in één beweging volledig door te halen. En zo geschiedde. Het zag er sneu uit, het pootje bungelde
en zakte door omdat de rekbegrenzer er uit
was. Het goede nieuws is dat wij een pees
best kunnen hechten, maar dat het vervolgens vastzetten van het hakgewricht daar
ook bij hoort. De ervaring leert dat het spalken, met bijvoorbeeld gips, gedoemd is te
mislukken en dat er dus een metalen pinnen
constructie nodig is om hier wel in te voorzien. Dat is een serieuze operatie en daar
hoort een passende vergoeding bij. Helaas
meer dan de eigenaar van Xunde er voor wil
of kon betalen. Omdat de opdracht uiteindelijk neer leek te komen op het laten inslapen van een verder gezonde mooie ram,
zou ik mijn vakantie ingaan met een onvoldaan gevoel.
Redenen om dieren in te laten slapen zijn
divers. De economische reden is een hele
frustrerende.
Gelukkig liet de vrijdag nog ruimte over om
op eigen kosten en voor eigen risico de
operatie alsnog aan te gaan. Ook in extra
tijd waren we met het hele team flink aan de
slag om Xunde weer op de been te helpen.
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Voor de kinderen bleek die naam aanvankelijk wat ingewikkeld en zij maakten er weer
Gillessen van. We zijn nu twee weken na de
operatie en de naam is verder door geëvolueerd tot 'Achillessen'. Afgekort 'Silly' of
'Gilly'. Hij maakt het goed, maar het is nog
geen gelopen race. Nog zeker 6 weken
voordat de poot uit het frame kan. Hoe het
dier tegen die tijd heet durf ik nog niet te
zeggen...
www. diederickkarthaus. nl
De grote horens op een verder klein schaap
waren een mooie vertoning op de operatietafel en toverde een lach op het gezicht van
iedereen die binnenliep.
Toen Xunde uitsliep vulde de praktijk zich
met de lucht van een kinderboerderij en
werd het tijd om na te denken over het hoe
en waar van de revalidatiefase. Met vrije
weken in het verschiet en een stalletje bij
het huis, lag het voor de hand dat het dier
als een hobbyproject met mij mee ging.
Hoewel het alles bij mekaar behoorlijk wat
voeten / hoeven in aarde heeft, voelde ik al
snel dat de juiste keuze gemaakt was.

Nu zijn we inmiddels maanden verder en
kan ik melden dat de operatie helemaal
geslaagd is en dat de ram weer perfect kan
lopen op al z'n pootjes!

Hij loopt nu bij een collega dierenarts als
dekram bij haar Ouessantschaapjes...
Hoe hij nu inmiddels heet weet ik niet. Toch
voorwaar een happy end en met grote dank
aan dierenarts Diederick Karthaus van de
DAP Olst-Wijhe.
Aalt ten Hoeve
Olst, januari 2015

Iedereen reageert blij bij het zien van deze
bijzondere patiënt. Zo ook het thuisfront die
ik voorstelde aan het schaap dat direct
omgedoopt werd tot Achilles: een moedige
en gevoelige Griekse held, kwetsbaar in zijn
hiel...
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Uitnodiging

voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
op zaterdag 18 april 2015 in Dalfsen / Hoonhorst

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 18 april a.s. gehouden wordt in Dalfsen / Hoonhorst (Overijssel).
Aanvangstijd: 10.30 uur / Eindtijd: ± 15.00 uur.
Adres:
Panhof (biologisch varkensbedrijf en varkensproeftuin),
Mataramweg 11,
7722 ME Dalfsen (www.panhof.nl)
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen van het bestuur:
Overheid + inentingen
inschrijven bespreekdagen 2015
organisatie algemene ledenvergadering 2016
4. Notulen algemene ledenvergadering 2014 in Culemborg
(Bulletin d‘Ouessant juli 2014 blz.12 – 16).
5. Enquête 2014
6. Jaarverslag van de F.O.S. 2014
7. Financieel overzicht en begroting 2015 (stukken zijn ter vergadering aanwezig)
8. Mededelingen van de Fok Advies Commissie (de gezamenlijke keurmeesters)
9. PR, website (www.ouessant.nl) en Bulletin d’Ouessant 2015
10. Rondvraag
11. Sluiting
Aansluitend lunchen we samen in “De Varkensproeftuin Panhof”.
13.00 – 13.30:
presentatie door de eigenaar van het biologische varkensbedrijf
(ras: Duroc-Pietrain) en de Varkensproeftuin: Bert Waterval.
14.00 -15.00
bedrijfsbezoek bij collega-fokker Jaap Groenewold, Hoevenweg 5,
Dalfsen (Overijssel) 7722 PM.
Als bestuur hopen we op een flinke belangstelling én inbreng van onze leden.
Albert Vrolijk,
Secretaris.
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Jaarverslag 2014
De trendbreuk lijkt door te zetten: na jaren van daling lijkt het ledenaantal te stabiliseren en ook
het aantal dieren neemt niet verder af.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Leden
566
532 513
499 450
424 398
407 409 415
Dieren
5580 5399 5325 5282 4309 4038 3570 3448 3478 3367
Per regio:
Zuid
Midden
Noord
Buitenland

75
217
110
13

Totaal aantal rammen
Totaal aantal ooien

721
2757

Onderverdeling naar kleur ooien rammen
Zwart
Bruin
Wit
Schimmel
Zwart Schimmel
Bruin Schimmel
Grise

1612
545
390
58
70
18
11

373
132
106
12
24
12
4

Vergaderdata en andere activiteiten:
22
22
14
12
26
21
6
20
6

januari
maart
mei
april
juni
augustus
september
september
november

Bestuursvergadering
Keurmeesters oefendag bij Jan Brandts
Bestuursvergadering
Algemene ledenvergadering Culemborg
Bestuursvergadering (extra)
Bestuursvergadering
Nationale bespreekdag Didam
Zwoegervrije bespreekdag Angeren
Bestuursvergadering met FAC

Officiële Europese Erkenning van ons FOS stamboek voor 2012-2017
Dit behaalde resultaat van 2012 vergt nog steeds veel aandacht (vooral van onze secretaris A.
Vrolijk): elk jaar weer updaten en meestal komen er nog wat extra vraagjes erbij. De jaarrapportage over 2013 heeft voldaan aan de geldende criteria, waarmee de FOS aan de jaarlijkse verplichting heeft voldaan.
De FOS is erkend voor het Ouessantschaap voor:
- het bijhouden van een stamboek
- het reglementeren van prestatie onderzoek
- het reglementeren van fokwaarde schatting.
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Bestuur
In november is Mari van der Donk gestopt, na 12 jaar deel uitgemaakt te hebben van het bestuur.
Hij was onze spreekbuis naar het KSG, de GD en het ministerie van landbouw.
Het bestuur zal in het voorjaar op passende wijze afscheid van hem nemen
Gelukkig hebben we 2 jonge leden bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur:
Michiel Lankhorst en Frans Giesen. Zij hebben in het bestuur al specifieke taken toebedeeld
gekregen: succes voor de komende jaren.

Taakverdeling bestuur:
Vacature
Bert Elzerman
Albert Vrolijk
Reinie Koch
Frans Giesen
Aalt ten Hoeve
Michiel Lankhorst

Contactpersoon overheid en KSG
Penningmeester en voorzitter a.i.
Secretaris
Bulletin d’Ouessant, PR en website
Ondersteuning Website
FAC, info nieuwe leden en contacten buitenland
Beoordelingsdagen en thuiskeuringen

Keurmeester oefendag
Deze heeft dit jaar plaats gevonden in Didam bij Jan Brandts, een zeer fanatieke fokker van het
eerste uur met zeer veel kennis van onze Ouessantenkudde (slaapt bij wijze van spreken met het
kuddeboek onder zijn kussen).
Tevens waren er twee aspirant keurmeesters aanwezig: Jenny Venhorst en Sander Meijer.
Succes met de opleiding en we hopen jullie binnen afzienbare tijd in de ring te zien om onze
Ouessanten te bespreken.

Algemene ledenvergadering
Vergaderd hebben we in Culemborg in Het Oude Stadhuis. Een prachtige locatie in de historische
binnenstad met op een zo mogelijk nog mooiere locatie de kudde van Hilde Rutgers tussen de
gracht en de oude stadsmuur (zie Bulletin van juni).
Ook bezochten we de kudde en de tuin van Jan Kaper in Beusichem, een bevlogen fokker met
veel werk in zijn prachtige tuin.

Financiën
De cijfers van 2014 zijn momenteel nog niet bekend. In de algemene ledenvergadering van 18
april 2015 zullen deze gepresenteerd en besproken worden door onze penningmeester, nadat de
jaarlijkse controle heeft plaatsgevonden door Bureau Haverslag.

Platform Kleinschalige Schapen en Geitenhouders
Als er belangrijke vergaderingen zijn wordt de FOS uitgenodigd en gaan er een of meer bestuursleden heen als vertegenwoordiging en om de mening van de FOS te ventileren.
Het platform is in 2014 begonnen met het ontwikkelen van een protocol voor besloten keuringen.

Fok Advies Commissie
In de gezamenlijke vergadering FOS – FAC is onder andere gesproken over het aantrekkelijker
maken van de bespreekdag in Didam, mede door het bewerkstelligen van een vlottere doorstroming. En de acceptatie van de diverse “andere kleuren”.
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Bespreekdagen
Eind juni was het even schrikken: het ministerie besloot dat dieren, die verzameld werden op een
locatie waar andere mensen komen dan de eigenaren, geënt moesten worden tegen de Q- koorts.
Met als gevolg hoge kosten voor het enten van de dieren, die naar onze bespreekdagen zouden
komen. In overleg met de inzenders is besloten om de bespreekdagen door te laten gaan en het
bestuur heeft een eenmalige tegemoetkoming verstrekt aan de inzenders.
Didam was voor m.n. de keurmeesters een zware dag vanwege het grote aantal dieren voor de
S-keuring.
Angeren werd bezocht door een klein aantal dieren met veel kwaliteit
Alle beoordelingen staan in het Bulletin en op de website.

Website
Dankzij Reinie Koch vinden er nog steeds kleine verbeteringen en aanvullingen plaats. Met de
inlogcode, die alleen aan leden wordt verstrekt, kan men nog meer informatie bekijken.
Tevens was er in november / december een digitale (en schriftelijke) enquête om de mening van
onze leden te polsen over diverse onderwerpen. De resultaten staan elders in dit nummer.

Bulletin:
Mede vanwege de kosten en de geringe hoeveelheid kopij verscheen het Bulletin dit jaar nog driemaal (in maart, juni en december).

In Memoriam
Op 21 juli 2014 is Ad Oost overleden. Hij was één van de fokkers van het eerste uur en zeer nauw
betrokken bij de oprichting van de FOS.
Veel heeft hij voor de FOS betekend als bestuurslid en als keurmeester en inspecteur.
Met hem hebben wij een gepassioneerd liefhebber met grote kennis van het Ouessantschaap verloren.
Bert Elzerman, februari 2015
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Begroting 2014 FOS
Inkomsten

Begroting 2014

Begroting 2015

13900,00
100,00
600,00
0,00
200,00
100,00
€ 14.900,00

14250,00
100,00
500,00
0,00
200,00
50,00
€ 15.100,00

Begroting 2014

Begroting 2015

Secetariaat
250,00
Vergaderkosten
900,00
Ledenadministratie
1600,00
Stamboekadministratie
300,00
Bulletin
6000,00
Kuddeboek
0,00
Rammenboek
0,00
Handboek
50,00
Promotiekosten/ledenwerving
400,00
Beoordelingsdagen
1000,00
Scrapie
0,00
Website
300,00
Verzekeringen
350,00
Diversen
600,00
Bank/Boekhoudkosten
400,00
Reserve
2750,00
€ 14.900,00

250,00
900,00
1600,00
300,00
6000,00
0,00
0,00
50,00
400,00
1000,00
0,00
500,00
350,00
600,00
400,00
2750,00
€ 15.100,00

Contributie
Rente
Advertenties Bulletin
Beoordelingsdagen
Promotie artikelen
Advertenties website

Uitgaven
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Michiel Wilco Lankhorst stelt zich voor.
Tijdens de algemene ledenvergadering van
april 2014 in Culemborg werd Michiel, voorgedragen door het bestuur, voor een periode van 5 jaar gekozen als bestuurslid van de
FOS. Voor al onze leden een nadere kennismaking.

Hoe is het allemaal zo gekomen?
De partner van Michiel, Marianne
Schreuder, had op haar grond enkele grote
schapen maar ze wilde eigenlijk een echte
kudde. Toen ze in contact kwam met de
Ouessanten beviel haar dat prima.
Vlak daarna kwam Michiel in beeld en hij
vond, behalve haar, de schapen ook erg
leuk. Door contacten met andere
Ouessantenfokkers kregen ze al snel in de
gaten dat hun schapen veel te groot waren.
Daarnaast wilden ze de dieren graag in het
stamboek laten opnemen. Op de site von30

den ze het adres van Ad Oost, die wel een
thuiskeuring wilde doen. Op één ooitje na
bleken ze allemaal te groot te zijn, maar
deze ene werd dus wel opgenomen in het
stamboek (en passant werden ze ook lid
van de FOS). Om de rest van de kudde weg
te doen – daar voelden ze niet zoveel voor.
Hoewel te groot krijgen ze immers wel van
die schattige kleine lammetjes. Er werd wel
een stamboekram gekocht en van hem
bleek ook een van de lammeren afkomstig
te zijn die stamboekwaardig was. En zo
ging het door. De fok werd steeds serieuzer
en er kwamen steeds meer stamboekdieren
bij. De volgende stap was het bezoeken van
de keuringen met hun stamboekschapen
om te kijken waar ze stonden in de club.
De oude grote dames werden langzamerhand opgeruimd, hoe lief en hoe schattig ze
ook waren. Ze werden allemaal verkocht

aan iemand die de Ouessanten een leuke
vulling voor zijn wei vond.

De kudde
Nu willen ze een kudde fokken die op driejarige leeftijd S-waardig is. Op de keuring is
ook een A vereist, anders wordt het dier
verkocht. Op hun eigen website komen
altijd wel mensen die de minder goed
beoordeelde Ouessanten willen hebben. Zo
blijft gelijktijdig hun hobby betaalbaar. Ze
willen meer fokker worden en niet alleen
maar houder.

Op de keuring kijken ze welke rammen er
worden aangeboden. Bevalt hij dan wordt
hij voor een jaar geleased.
Gevoeliger ligt hun voorliefde voor schimmels maar dat zal de toekomst leren; iedere
fokker is immers vrij in zijn keus. Naast de
schimmels zijn zwart en bruin de kleuren in
hun kudde - alleen van witte Ouessanten
houden ze niet zo erg. In totaal bestaat hun
kudde uit ca 20 dieren, keurig in drie groepjes verdeeld. De ramlammeren worden verkocht en als dat niet meteen lukt, blijft er
wel eens eentje een jaar langer lopen.

De vereniging
Michiel is de laatste jaren wel opgevallen in
Didam: vooral zijn interesse en inzicht
waren alom bekend. Toen de voorzitter hem
afgelopen jaar vroeg of hij bestuurslid wilde
worden, hoefde hij dan ook niet lang na te
denken: een volmondig ja was het antwoord. Zelf had hij al een tijdje zitten denken om iets meer voor de club te betekenen
dan alleen fokker te zijn.
Michiel kent inmiddels alle bestuursleden
en het lijkt hem een prettige groep om mee
te werken. De bestuursleden waren blij met
wat vernieuwing en droegen hem als kandidaat voor aan de ledenvergadering in
Culemborg, die ook unaniem de voordracht
ondersteunde.
Voor elke vergadering krijgt elk bestuurslid
de agenda thuis. Michiel kan het dan laten
bezinken en zijn eigen mening vormen die
hij dan tijdens de vergadering naar voren
brengt. Hij zorgt uiteraard voor de nodige
onderbouwing. Michiel vindt het leuk om
over allerlei zaken mee te praten. Het kost
wel tijd, maar dat is inherent aan een hobby.
Zo kan hij zijn steentje bijdragen aan het wel
en wee van de Ouessant, want daar gaat
het tenslotte om.

De papierwinkel
Hij volgde de Gebroeders de Kwant op en
zijn taak werd dus het maken van de catalogus voor de keuringen met alle bijbeho31

rende papieren. Alle dieren die gekeurd willen worden moeten aangemeld, in kaart
gebracht en in categorieën ondergebracht
worden. Daarna moeten de beoordelingsformulieren uitgedraaid worden en op orde
gebracht worden, zodat de keuring wat dat
betreft feilloos kan verlopen.
Ook heeft hij de thuiskeuringen onder zijn
hoede met het verwerken van de aanvragen
en het aanmaken van de formulieren. Dit is
allemaal op de website te vinden.
Hij probeert alles wat hij doet te stroomlijnen en werkt met Excelbestanden, zodat
ook naar bureau Haverslag het doorgeven
van gegevens makkelijker verloopt. Het
knip- en plakwerk gaat er hopelijk snel uit,
waardoor het aantal fouten dat in de catalogus zit geminimaliseerd wordt.
De formulieren worden uitgebreid met meer
gegevens met name van de oudere dieren,
wat meer duidelijkheid geeft over het dier. In
Angeren verscheen al de S-kwalificatie van
de ouders op het formulier. Je kunt er nog
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veel meer gegevens op zetten maar de duidelijkheid moet gehandhaafd worden.
Bovendien kunnen ook de keurmeesters
door deze gegevens beïnvloed worden en
dat is ook weer niet de bedoeling.
De catalogus voor de keuringen in Didam
en Angeren komen ook veel vroeger klaar.
De bedoeling is dat er drie weken voor de
keuring een catalogus ligt, zodat er nog tijd
genoeg over is om eventuele foutjes eruit te
halen. Ook worden de dieren van elke fokker verspreid over de verschillende categorieën en er wordt voor gezorgd dat de tussenruimte tussen de dieren van een fokker
niet te groot is, zodat hij tijd overhoudt om
te genieten van de keuring.
Mijn conclusie is dat de FOS blij mag zijn
met dit zeer enthousiaste bestuurslid. We
zullen nog veel goede dingen van en over
Michiel horen.
Paul Meijer

Vertrokken Leden
Fokl.
RDH
HAC
JEL
SOA
ODO
WEL
LVW
EWA
SBE
KAE
WOE
RSE
DKK
SEM
BDR
GEZ
HGR
PEL
LNE
KHO
EOE
REC
KZL
DGW
SNW
WMH
WLK
VDG
DOY
LLD
HWR
RHT
VRK

Naam
K.A. de Ridder,
J.G. van der Ham,
A. Jansen,
E.C. Streng,
H.L. Beugelaar,
T. van der Wind,
van der Lichte,
F. Eysvogel,
Sluyterman van Loo,
H.J.G. Korstjaans,
G. Weesies,
J.P.P.M. van Rens,
M.A.C. Damen-Mastwijk,
L. Schout-Douwes,
J.P. Bakker,
A.P.G. van Galen,
P.F.C.D. Husson,
T. Peters-van der Velden,
P.J. van der Lugt,
M.M.J. Kuiphuis,
A. Engelhard / Overmars,
J.T. Rutjes,
O.J. Kampen,
N. Driehuis,The Horse Farm,
T. Sturkenboom,
M. v.d. Weerd,
J. Mudde,
M. Verberkt-Donkers,
A. Deelen,
M.L.H. Leenders,M.R.G.Buijsse,
M. Hector,
Y. de Raaij-Louwerse,
K. van Vliet-Stolwijk,

PC
1797AG
3791VB
49824
3421GA
7705PA
6662PK
9541VW
6704PB
1942LD
5966RK
9959TB
5975CA
3628EG
8304AP
1779EG
9891TB
6247BP
9442PA
3862PK
7558PH
7881GR
6955JG
8015PV
9893TD
9687PH
6851GC
2941EE
6591CH
2935BN
5427EJ
29664
8111PP
2811LP

Plaats
Den Hoorn Texel.
Achterveld.
Emlichheim. Duitsland
Oudewater.
Drogteropslagen.
Elst.
Vlagtwedde.
Wageningen.
Beverwijk.
America.
Onderdendam.
Sevenum.
Kockengen.
Emmeloord.
Den Oever.
Ezinge.
Gronsveld.
Elp.
Nijkerk.
Hengelo.
Emmercompascuum.
Ellecom.
Zwolle.
Garnwerd.
Nieuw Beerta.
Huissen.
Lekkerkerk.
Gennep.
Oudekerk a/d IJssel.
Boekel.
Walsrode. Duitsland
Heeten.
Reeuwijk.
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Van de bestuurstafel
Bespreekdagen
Afgelopen jaar kregen we aan het begin van
de zomer te horen dat de bespreekdagen
extra bemoeilijkt zouden worden doordat
de overheid onverwacht het inenten tegen
de Q-koorts verplicht stelde. Het jarenlange
gedoogsysteem was plotsklaps van de
baan. Dat gedogen hield in dat besloten
keuringen wel toegestaan waren, d.w.z. een
keuring met schapen en hun eigenaren,
keurmeesters en een beperkt (verenigings-)
publiek.
Veel fokverenigingen hebben heftig geprotesteerd tegen dit besluit, met name omdat
het ingreep op al geplande activiteiten. Het
Platform voor Kleinschalige Schapen en
Geitenhouders (KGS) heeft in hun overleg
met de overheid dit probleem aangekaart,
helaas leidde dit afgelopen jaar niet tot een
voor ons bevredigende oplossing. Ze zijn
opnieuw in gesprek gegaan over een regeling voor besloten keuringen, maar de uitslag daarvan is tot op heden niet bekend
(zie ook de verslaglegging van de KGS).
Dit houdt in dat we nu nog niet weten hoe
dit jaar de bespreekdagen zullen verlopen.
De data liggen vast, de locaties zijn bekend
en de inschrijfformulieren zullen t.z.t. op de
site komen te staan. Maar als de eis dat alle
dieren geënt moeten zijn tegen de Q-koorts
blijft gelden, vrezen we dat nog minder
leden dan afgelopen jaar met hun dieren
naar de keuring zullen komen. De eenmalige tegemoetkoming voor de deelnemers
konden we ons inderdaad slechts eenmaal
veroorloven; alle kosten zullen dit jaar door
de fokkers zelf gedragen moeten worden.
Laten we dus nog maar even afwachten wat
het overleg tussen de overheid en het KGS
oplevert: in het juli-nummer zullen we meer
duidelijkheid kunnen verschaffen en als er
eerder nieuws is leest U dat op de site.
Onregelmatigheden tijdens de keuring
Het blijkt dat tijdens of na de keuringen er
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enkele schapen meteen van eigenaar
gewisseld zijn. De 21-dagen regeling is echter nog steeds van kracht: alle dieren die op
een verzamelpunt (i.c. bespreekdag) zijn
samengebracht mogen gedurende 21
dagen het bedrijf van herkomst niet verlaten, dit ter bestrijding van het verspreiden
van besmettelijke ziekten.
Ook zijn de I&R regels niet nagekomen:
enkele zwoegervrije leden, die hun schapen
zelf aan- en afmelden via sg-online, hebben
dat niet gedaan in september.
We zullen deze regels ook tijdens komende
bespreekdagen nog eens extra onder de
aandacht brengen.

I&R
De eerste lammeren zijn alweer geboren en
voor een ieder die niet meer of nog niet precies weet hoe het ook alweer moet met het
inbrengen van de oornummers en de maagbolus herhalen we alle instructies, regels en
voorschriften nog even, zoals elk voorjaar.
Alle schapen moeten voorzien worden van
twee identificatiemiddelen: een oornummer
en een elektronisch identificatiemiddel, wat
kan bestaan uit een 2e oornummer met chip
of een maagbolus. Er zijn inmiddels meerdere combinaties op de markt voor uitéénlopende prijzen en in principe maakt het niet
uit welke soort U gebruikt als er maar een
oornummer en een elektronische identificatie ingebracht wordt. De F.O.S. heeft gekozen voor het aluminium PAT oornummer en
de mini-maagbolus, te bestellen via Bureau
Haverslag
Oornummer:
Vanuit het verleden hebben we prima ervaringen met de aluminium oornummertjes.
Ze zijn stevig en goed in te brengen en vallen niet al te zeer op. Ook is er relatief weinig verlies en veroorzaakt het oornummer
zelden het uitscheuren van het oor (wel
even na het inbrengen van het oornummer-

tje de scherpe puntjes aan de achterzijde
goed platdrukken met een tangetje!). De
kleur van het oornummer (grijs / aluminium)
verwijst naar het hebben van een maagbolus.
Het eerste identificatiemiddel, wat dus
overwegend het oornummer zal zijn, moet
in principe ingebracht worden binnen een
maand na de geboorte. Als ik dan kijk naar
de grootte van het oortje en het nummertje
ben ik geneigd nog maar even te wachten.
Zorg dan wel dat de dieren anderszins, b.v.
door een halsnummertje, goed te identificeren zijn.
Het nummertje wordt met een tang in het
linkeroor ingebracht, net over de oornerf
heen en dicht tegen de kop. Goed dichtknijpen en de puntjes dus nog even goed plat
drukken.
Maagbolus:
Het zijn mini-maagbolussen, maar het is wel
even schrikken als je het lammetje naast de
bolus houdt. Ze moeten ingebracht worden
als het dier een gewicht bereikt heeft van
vier kilo of bij een leeftijd van maximaal 6
maanden. Op de bolus moet hetzelfde
nummer staan als op het oornummer.
Het gaat eigenlijk verrassend gemakkelijk:
de bolussen even in de sla- of olijfolie
dopen, wat ze gladder en smakelijker
maakt. De helper houdt het dier op schoot
en duwt de kaken uiteen, de ander brengt
met de hand de punt van de bolus diep in
de keelholte en drukt met de wijsvinger de
bolus nog even na. Hand eruit en de bek
nog even dicht houden tot er een slikbeweging gemaakt is. Een handige en ervaren
schapenhouder kan het wellicht in z’n eentje, maar persoonlijk vindt ik het met z’n
tweeën doen prettiger.
De nummering:
Er staan heel veel nummers op de bolus en
op het bijbehorende oornummer: eerst NL,
nog meer cijfers en dan het werknummer.
Hiervan zijn de laatste drie cijfers het meest
relevant aangezien die het bewuste schaap
betreffen. Aan deze laatste cijfers kan het
schaap herkend worden en als U meerdere

nummers tegelijk besteld heeft zal dit een
oplopende serie vormen, wat de herkenning
vergemakkelijkt.
Tijdslimieten:
De identificatiemiddelen (dus oornummer
en bolus) moeten binnen een half jaar na de
geboorte ingebracht worden of eerder,
indien het lam voordat het een half jaar is
het bedrijf verlaat. Gezien de geringe grootte van onze lammeren en het formaat van
de oornummers / bolussen zou ik in zo’n
geval even overleggen met de nieuwe eigenaar.
Bij onduidelijkheden kunt U altijd met
bestuursleden of Bureau Haverslag overleggen.

Opheffen productschappen en overname taken
Door de voorgenomen opheffing van het
Productschap Vee en Vlees (PVV) per 1
januari 2015 wordt een aantal taken met bijbehorende regelgeving overgenomen door
het ministerie van Economische Zaken (EZ).
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NWA) neemt het toezicht en de handhaving over. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gaat een rol
spelen in de uitvoering van een aantal
taken.
Hieronder een overzicht van de taken die
worden voortgezet.
Heffingen:
Vanaf 2015 zal de heffing voor het
Diergezondheidsfonds (DGF) door de overheid worden opgelegd. De financiering van
het sectoraandeel in de kosten van de
monitoring is ook ondergebracht in het DGF.
Erkenning en toezicht fokkerijorganisaties:
De regelgeving wordt overgenomen door
het ministerie van EZ, dat verantwoordelijk
blijft voor het beleid. RVO.nl wordt nu verantwoordelijk voor de uitvoering. De inhoud
van de erkenningsregeling blijft gelijk voor
de fokkerijorganisaties.
TSE regeling:
De PVV regelgeving, het stimuleren van het
fokken op TSE-resistentie (= scrapievrij),
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wordt per 1 januari 2015 overgenomen door
het ministerie van EZ. De uitvoering van de
regeling blijft grotendeels gelijk voor de
ondernemers. Het ministerie van EZ blijft
verantwoordelijk voor het beleid en de
RVO.nl wordt verantwoordelijk voor de uitvoering. De systematiek van de aanvraag,
beoordeling en uitbetaling EU-subsidies
voor genotypering zal naar verwachting wijzigen.

(overgenomen van de website www.pve.nl –
bericht geplaatst op 15 december 2014)

De FOS is als vereniging lid van Het
Platform voor Kleinschalige Geiten en
Schapenhouders. Hieronder volgt de verslaglegging van hun activiteiten.

Belangrijkste dossiers van 2014 waarvoor het
Platform zich heeft ingezet.
Besloten keuringen.
Het overleg van de afgelopen maanden tussen het Ministerie van EZ en het Platform KSG heeft
er toe geleid dat we weer in gesprek zijn over een conceptplan van het Platform om te komen
tot een regeling voor besloten keuringen. We hebben dit voorstel eerst mondeling voorgelegd,
vervolgens heeft het ministerie gevraagd om dit op papier te zetten om het in breder verband
te kunnen beoordelen.
Ik kan op dit moment nog geen mededelingen doen over een mogelijke afloop en ook niet over
het tijdspad. Wij zijn erg blij dat het ministerie bereid is om gezamenlijk te zoeken naar een
oplossing voor besloten keuringen.

Rendac tarieven.
We hebben in de afgelopen maanden enkele keren overleg gevoerd over de Rendactarieven
2015.
Op dit moment is het onvermijdelijk dat de verwerkingstarieven zullen stijgen omdat de
opbrengsten van vetten en melen (de eindproducten van het destructieproces) sterk zijn
gedaald ! Deze prijzen lopen parallel met de wereldmarktprijzen voor oliën en vetten en biobrandstof. De bedrijfskosten zijn niet gestegen en de transportkosten zijn iets gedaald zodat de
prijzen per stop waarschijnlijk iets lager worden. Over het geheel betekent dit dat de totale
kosten voor de afvoer van een kadaver zullen stijgen.
Het organisatiebureau Rebel voert in opdracht van EZ een onderzoek uit naar het destructiestelsel in Nederland. Het Platform KSG heeft zitting in de werkgroep namens de kleinschalige
en hobbymatige houders van landbouwhuisdieren. Wij hebben voorstellen gedaan om verbeteringen van het huidige destructiestelsel te onderzoeken. Over het geheel zijn wij niet ontevreden met het huidige stelsel.

Socfca/ import fokdieren.
Wij hebben in de afgelopen 3 jaar bij het ministerie en bij de fokkerijdeskundigen, die zitting
hebben in de SCoFCAH, herhaaldelijk gewezen op de toenemende problemen die onze fokkers
ervaren bij de import van fokdieren, met name de import uit Engeland. Voor veel rassen wordt
het erg moeilijk om nog ARR/ARR dieren te vinden, gezien het huidige scrapie-beleid in
Engeland en andere Europese landen.
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In de TSE werkgroep van SCoPAFF (voorheen SCoFCAH) heeft vorige maand een interessante discussie plaatsgevonden over de EU aanpak van scrapie. De Cie. heeft nu voor het eerst
aangegeven serieus te willen kijken naar de problemen die NL bijzondere schapenrassen
ondervinden (inteelt) van de strikte voorwaarden voor het intraverkeer voor fokschapen in de
TSE verordening.

De Motie Van Dekken is in de Tweede Kamer aangenomen
Deze motie baart ons zorgen.
In deze motie wordt gevraagd om binnen drie jaar een wettelijke verplichting voor gps-apparatuur in veetransportwagens en een centrale database voor verzameling en analyse van de gpsgegevens ter verbetering van de handhaving te realiseren.
Wij hebben contact opgenomen met het Kamerlid Tjeerd van Dekken. Hij heeft aangegeven dat
het niet de bedoeling is dat alle veewagentjes van niet-bedrijfsmatige houders met GPS apparatuur met een koppeling naar een centrale database moeten worden opgetuigd. Hij schrijft: "
... Mijn motie is natuurlijk meer gericht geweest op de intensive veehouderij, lange
afstandstransporten, etc.. "
Het ministerie heeft ons bevestigd dat men de Motie van Dekken ook als zodanig heeft geïnterpreteerd. Men gaat dit alleen verplichten bij het beroepsmatig vervoer.
We zullen dit blijven volgen.

Sectoroverleg.
Het Platform KSG zet zich in voor de oprichting van een overleg orgaan waarin alle organisaties van schapen- en geitenhouders, handelaren en slachterijen elkaar ontmoeten en overleggen. Op dit moment vind er enkele keren per jaar sectoroverleg plaats.
Wij willen geen Branche Organisatie of Producenten organisatie die verplichte heffingen gaat
opleggen om de eigen apparaatkosten te betalen of projecten die geen algemeen sector belang
dienen te financieren.
In de Ledenvergadering van mei j.l. hebben we dit beleid met een notitie onderbouwd en toegelicht dit is vervolgens door de vergadering goedgekeurd.

DGF (Diergezondheidsfonds) schapen en geiten.
Het Platform KSG zet zich in voor stelsel van heffingen dat redelijk en billijk is voor alle schapen- en geitenhouders. Dit betekent dat, zoals dat ook in de andere diersectoren het geval is,
er alleen een heffing per dier plaats vindt. Zowel bij het ministerie van EZ als bij het
Productschap hebben we deze visie herhaaldelijk verdedigd.
Inmiddels is het DGF overgegaan naar het ministerie van EZ omdat het Productschap per 1 jan
2015 definitief wordt opgeheven.
Voor 2015 heeft het ministerie besloten om € 0,78 per schaap/geit te heffen en geen vaste voet
van € 25,-. Deze DGF-heffing blijft alleen van toepassing voor houders met gemiddeld meer
dan 25 schapen en geiten. Ook de overheid zal een bijdrage leveren aan het DGF fonds. Wij
zijn zeer tevreden met deze nieuwe heffingssystematiek, die gunstig en billijk is voor de kleinschalige houders.
Verder verzetten wij ons tegen de afwenteling van de zeer hoge kosten van de Q-koorts tankmelkonderzoeken van de melkgeiten bedrijven op de houders van niet-melkgevende schapen
en geiten.
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Medicijngebruik.
De inspectiedienst NVWA heeft ontdekt dat veel schapen- en geitenhouders het medicijnengebruik van hun dieren niet goed, of zelfs helemaal niet, vastleggen. Het gaat vooral om antibiotica en wormmiddelen. Het is verplicht dat de houder noteert hoeveel cc hij toedient aan
welk schaap/geit op welke datum. Dat kan men op een eenvoudige manier registreren op een
eigen overzicht of op de kalander. Je moet dit overzicht 5 jaar bewaren. Het is belangrijk dat
u uw leden hierop wijst - men riskeert hiermee een grote boete.

Adviezen van de Raad van Dieraangelegenheden.
De Raad voor Dierenaangelegenheden vindt het belangrijk om zijn resultaten voor een breed
publiek beschikbaar te maken.
De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is een onaf¬hankelijke raad van deskundigen die
de bewindspersoon van Economische Zaken gevraagd en ongevraagd adviseert over ingewikkelde, multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. De
RDA bestaat op dit moment uit circa veertig deskundigen met zeer uiteenlopende achtergrond
en deskundigheid, die er op persoonlijke titel en zonder last of ruggespraak zitting in hebben.
(een aantal besproken en gepubliceerde onderwerpen zijn: het bevorderen van het dierenwelzijn in de productieketen, zorgplicht voor in het wild levende dieren, richtsnoer ganzendoden,
grip op ingrepen, verantwoord honden houden, protocol gestrande grote zeezoogdieren, onder
voorwaarden houden van dieren)
Jan van der Zanden.
Secretaris Platform KSG.

Agenda 2015
18 april: Voorjaarsvergadering in Dalfsen. Elders in dit nummer staat de uitnodiging, de agenda en het
verdere programma.
23 augustus: keuring BOV (België) in Domein Puyenbroeck (bij Gent)
30 augustus: keuring van de IGOU (Duitsland) in Lindern (Kreis Cloppenburg)
Eind augustus / begin september: Concours de GEMO (Frankrijk) Le Parc Naturel d’Armorique
(Bretagne)
5 september: Nationale bespreekdag, rammen en ooien niet-zwoegervrij.
19 september: zwoegervrije bespreekdag in Angeren, rammen en ooien.
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Uitslag enquête
In december hebben we met Het Bulletin
een enquêteformulier meegestuurd en
stond dezelfde enquête gelijktijdig op onze
site. In de kop typeerden we onszelf als
“een goed georganiseerde en actieve vereniging van en voor de leden”.
Zoals we al vreesden is er niet massaal
gereageerd, hoewel er de hele maand januari nog reacties binnendruppelden. Onze
dank aan allen die de moeite genomen hebben hun mening te geven en ideeën aan te
dragen. Toch zijn we wat teleurgesteld dat
niet meer leden slechts 10 minuten van hun
kostbare tijd geïnvesteerd hebben in het
invullen van de enquête: “we zijn van en
voor de leden” en willen de leden dan ook
zoveel mogelijk horen en betrekken bij de
diverse onderdelen van de vereniging.
Gezien het geringe aantal reacties pretenderen we niet dat deze uitslagen representatief zijn voor de gehele vereniging en we
hebben er dus ook geen statistische bewerkingen op losgelaten. Het geeft slechts een
indruk hoe binnen de vereniging, onze media
en de activiteiten ervaren worden door een
beperkt aantal leden en wat we mogelijk
zouden kunnen toevoegen of aanpassen.
✜ Er is gereageerd door 35 mensen, waarvan 11 de papieren versie geretourneerd
hebben en de rest het elektronisch afgehandeld heeft. Bijzonder is dat ook
enkele buitenlandse leden gereageerd
hebben.
- 11 leden houden hun schapen voor het
gezin
- 7 leden stellen hogere kwaliteitseisen
aan hun schapen, maar doen niet mee
aan keuringen
- 12 fokkers hebben niet-zwoegervrije
dieren en gaan wel naar Didam / thuiskeuring
- 3 fokkers hebben zwoegervrije dieren en
laten hun dieren beoordelen in Angeren.

-

Van de 35 inzenders waren er 7 reeds 65
jaar of ouder, de rest jonger dan 65 jaar.
15 leden waren in of voor 2000 al lid, de
anderen zijn recenter lid geworden van
de vereniging.

✜ Vervolgens werd er gevraagd hoe men
de activiteiten van de vereniging
waardeerde: de website, het Bulletin
d’Ouessant, de stamboekregistratie, de
ledenvergadering en de keuringen.
- De website, het Bulletin, de stamboekregistratie en de keuringen worden vrij
unaniem als belangrijk tot zeer belangrijk gezien – een enkeling vond enkele
onderdelen niet belangrijk of had hierover geen mening.
- Moeilijker ligt de ledenvergadering: niet
belangrijk, belangrijk, zeer belangrijk en
geen mening scoren redelijk gelijk, met
een lichte voorsprong voor “belangrijk”.
Hierin valt wel de geringe opkomst bij
de algemene ledenvergadering te herkennen: ‘t is wel belangrijk, maar niet
zodanig dat men in grote getale aanwezig meent te moeten zijn.
✜ Verder met de website: degenen die het
enquêteformulier via de website hebben
ingevuld bezoeken de website ook aanmerkelijk meer dan de papier-inzenders.
Alle onderdelen worden redelijk gelijk
bezocht met een lichte voorsprong voor
de agenda en het stamboekgedeelte.
- Het gedeelte dat alleen voor de leden
bestemd is en dus middels de inlogcode bezocht kan worden, werd door 23
leden meerdere keren bezocht, twee
leden keken slechts één maal en de rest
nooit.
✜ Ook in Het Bulletin d’Ouessant worden
alle onderdelen vrij gelijkmatig gelezen,
hier met een heel kleine voorkeur voor
de verslaglegging van de bespreekda39

gen met alle uitslagen, het stamboek, de
rasinformatie en de verzorging.
✜ Wat zou er toegevoegd moeten / kunnen
worden aan het Bulletin?
- De eerste schapen van destijds en de
nafok anno nu.
- Foktechnische informatie, vererving van
fouten, etc.
• Hieraan hebben we in het verleden (ja,
we bestaan al 15 jaar!) wel aandacht
besteed, maar we gaan dit voorleggen
aan de Fok Advies Commissie en hen
vragen daarover weer eens wat te schrijven.
- Is het een goed idee een vraag en antwoord rubriek te maken? Ik kan me
goed voorstellen dat er genoeg vragen
zijn van fokkers die op deze manier
beantwoord kunnen worden.
• Op zich is er in de rubriek “Leden berichten ons” altijd ruimte voor evenementen,
ervaringen en ook voor vragen. Destijds
hebben we vragen, specifiek gericht aan
de dierenarts, in een aparte rubriek
opgenomen en voorzien van een uitgebreide beantwoording. Maar op een
gegeven moment komen er geen nieuwe
vragen meer binnen en verdwijnt zo’n
rubriek stilletjes naar de achtergrond.
Maar voor alle mogelijke vragen geldt,
dat wanneer het antwoord niet op de
website gevonden kan worden, het
voorgelegd kan worden aan de redactie.
We zoeken zo nodig een deskundige op
het desbetreffende gebied of roepen
leden op om mee te denken over het
voorgelegde probleem, waardoor we
allemaal weer ietsje wijzer kunnen worden.
- Misschien leuk om advertenties van
leden in Het Bulletin te zetten met spullen die nodig zijn bij het schapen houden?
• Hiervoor geldt eveneens: meld het en we
nemen het op in Het Bulletin en er kan
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-

•

ook gratis geadverteerd worden op de
website. Natuurlijk is die in eerste plaats
bedoeld voor schapen, maar een
schaapscheerdermes of een elektrische
omheining plaatsen we er even vlot op.
Zoals in het verleden: iets meer over de
buitenlandse verenigingen, zoals de
GEMO, BOV, IGOU, want daar leeft ook
van alles.
Ja, daar hebben we in het verleden meer
aandacht aan besteed, mede omdat we
er vaker naar toe gingen en ook meer
informatie van hen ontvingen. De BOV
had toentertijd een bescheiden tijdschrift en de GEMO uitgebreide notulen,
waarvan we in het Bulletin een samenvatting gaven. Over de IGOU valt in dit
nummer gelukkig weer wat te lezen. Te
verwachten valt dat de keuringen in de
twee andere landen dit jaar weer
bezocht gaan worden, waarna er ook
weer een verslaglegging zal volgen.
Anderzijds hebben we ook wel eens het
verwijt gekregen dat we wel erg veel
bladzijden inruimden voor de buitenlanders – ’t is altijd zoeken naar een zeker
evenwicht.
En we zouden de buitenlandse verenigingen ook kunnen verzoeken eens zelf
een artikeltje te schrijven over hun vereniging en de ontwikkelingen daarbinnen
uit eigener beweging te melden bij ons.

✜ Het bezoeken van de nationale keuringen in Didam en Angeren:
Tien mensen waren bereid hiervoor 100
kilometer of meer af te leggen, twaalf 50
tot 100 km en zes wilden het dichter bij
huis houden: niet meer dan 50 kilometer.
De helft is in staat c.q bereid een collega-fokker uit de buurt mee te nemen.
✜ Wat mist U binnen de vereniging??
We hebben waar mogelijk de gedane
suggesties proberen in te passen in onze

•

-

•

•

-

werkwijze of informatievoorziening,
maar in ieder geval alle ideeën van een
antwoord voorzien.
Actievere promotie van het ras.
We beschouwen onze website als de
beste promotie, naast Het Bulletin, de
folder en onze de aanwezigheid (in de
persoon van Koen Dieker en Willy
Gooren) op de Dag van het Schaap, op
de Farm en Country Fair in Aalten en de
Rassenpresentatie
in
Ysselsteyn.
Belemmerende factor om naar meer
evenementen te gaan is dat de schapen
zwoegervrij dienen te zijn.
Adverteren in tijdschriften is behoorlijk
kostbaar en levert o.i. weinig op.
Overigens kan elk lid bij ons foldertjes
opvragen om zelf het ras in zijn/haar
omgeving te promoten.
Misschien is het een idee dat een beginnend fokker een aantal adressen bij
hem/haar in de buurt krijgt waar men
met vragen terecht kan. Op die manier
komt niet iedere beginner bij dezelfde
fokker(s) terecht met vragen.
Dit wordt incidenteel wel gedaan maar
dan met name als men op zoek is naar
dieren. Op verzoek krijgt men dan uit de
ledenlijst een aantal adressen in hetzelfde postcodegebied gemaild, waarmee
contact kan worden opgenomen. We
zullen het als mogelijkheid toevoegen
op de site in de informatie voor de
beginnende fokkers – leden die zich met
deze vraag tot ons richten worden altijd
aan adressen in de buurt geholpen.
Het rammenboek is niet actueel.
Grote vreugde alom: het natte weer in
de maanden november, december en
januari heeft meegeholpen om de rammenboeken eindelijk op orde te krijgen.
Er zitten heel wat manuren aan werk in
om alle gegevens over te nemen, maar
we zijn helemaal “bij”.
Contactdagen. Dagen waarop leden
andere fokkers kunnen bezoeken, het
op z’n minst stimuleren van leden om bij
andere fokkers te gaan kijken.

-

•

-

•

Van die dagen dat leden bij elkaar kunnen komen en samen een fokker gaan
bezoeken, met daarna een etentje.
Liefst wat meer in het midden van het
land, juist vanwege de afstand.
Beide voorstellen lijken erg veel op wat
we al jaren organiseren tijdens de algemene ledenvergadering: eerst vergaderen en dan op bezoek bij één of twee
fokkers in de buurt van de vergaderplek.
Het etentje bestaat meestal uit heerlijk
belegde broodjes!
Als bestuur vinden we het erg jammer
dat deze bijeenkomsten vooral bezocht
worden door de bestuursleden, leden
van de Fokadviescommissie en de
dichtbij wonende en/of organiserende
leden. Het is niet alleen heel gezellig en
leerzaam, maar zou als er voldoende
klandizie is ook naar wens uitgebreid
kunnen worden qua inhoud. Alleen: dan
moeten er wel leden komen!
Het goede, makkelijke aanbod van en
vraag naar schapen buiten de vereniging om. Het zou fijn zijn als iedereen
mee deed aan de rubriek met advertenties op de website, zodat je goed weet
wat er aangeboden wordt en gevraagd
wordt.
Toen we jaren geleden startten met onze
website en de daaraan gekoppelde
advertentiemogelijkheid hebben we van
meet af aan besloten deze alleen open
te stellen voor leden en dus voor dieren
die ingeschreven staan in het stamboek.
Dit ter onderscheiding van het aanbod
van dieren bv. via Marktplaats, waarvan
vaak niet te achterhalen valt of het echte
Ouessanten zijn en wat de kwaliteit is.
Die kwaliteit kunnen we ook niet garanderen via onze advertenties, maar de
dieren waarmee geadverteerd wordt zijn
in ieder geval dieren van leden en dus
geregistreerde dieren. En dat willen we
graag zo houden. Voor een totaal overzicht van alle vraag en aanbod zult U
dus moeten blijven kijken in de andere
media.
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Wij van België hebben zeer dikwijls contact opgezocht met de Nederlandse
fokkers. Nu wij dit niet zo vaak meer
doen wordt er gewoon in geen enkele
vorm contact gezocht (behalve H.
Slaghuis). Heb echt de indruk dat jullie
de laatste jaren op een eiland zitten en
het zo graag hebben.
Het klopt dat Aalt ten Hoeve vanuit de
FOS de contactpersoon is voor de buitenlandse verenigingen, mede omdat
hij, vaak samen met Henk Slaghuis, de
keuringen bezocht en/of als keurmeester fungeerde. Maar zoals voor
iedereen geldt ook voor hem dat het een
forse tijdsinvestering is, naast dat in
Frankrijk de taal een barrière vormt. Hij
heeft toegezegd er weer in te zullen
investeren en de mogelijkheid om mee
te gaan naar activiteiten in het buitenland te vergroten voor alle geïnteresseerde leden (zie ook verder).
Fokkers die geen dieren inzenden tonen
weinig animo / interesse voor de
bespreekdagen en ook niet voor de jaarvergadering.
Wij vinden dit eveneens jammer, maar
het is ook een gegeven waar alle verenigingen mee te maken hebben (en ook ik
maak me daaraan schuldig door niet
actief te zijn in alle verenigingen waarvan ik wel lid ben, b.v. de hondenrasvereniging). Er is in onze vereniging een
kleine, actief betrokken groep fokkers,
die we op alle activiteiten zien verschijnen. En er is een hele grote groep die
schapen houdt of ook wel fokt, maar die
geen behoefte heeft aan alle eisen die
aan de schapen gesteld worden, aan
bespreekdagen of vergaderingen, maar
die wel financieel meehelpen de vereniging te laten draaien, gebruik maken van
alle voorhandenzijnde informatie en
administratieve zaken en die ingebed
willen zijn in de fokvereniging. Die keus
is aan een ieder.
Forum voor het (digitaal) uitwisselen van
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ervaringen, m.n. als zoekoptie voor de
beginnende schapenhouder.
Het zou leuk zijn als er een besloten
forum was voor leden. Het stellen van
vragen is dan laagdrempeliger.
Bij het vernieuwen van de website
medio 2014 is dit besproken met de
webhoster, maar die waarschuwde voor
het hebben van een forum. Er blijkt van
alles opgezet te worden, van vragen en
antwoorden tot onzin, shit en advertenties voor viagra. Als webbeheerder zou
je daar dan weer wat mee moeten en ik
geloof niet dat ik daar mijn tijd in wil steken.
Een andere optie zouden we nog kunnen onderzoeken en dat is een forum
dat alleen via de inlogcode te bereiken
valt, dus inderdaad alleen voor leden.
Gaan we bespreken.
Omdat je als beginnend lid veel nog niet
weet zou een praktijkmiddag over bijv.
klauwverzorging, scheren en info rond
het werpen van jongen zinvol kunnen
zijn. Zo vindt kennisoverdracht plaats.
In het verleden hebben we tijdens een
ledenvergadering/rammendag in het
voorjaar deze onderwerpen wel behandeld, maar steeds voor een klein
publiek. Aangezien we daar vaak vragen
over kregen hebben we die materie in
een speciale Bulletin-uitgave (september 2013) bijeen gebracht en zeer uitgebreid op de website gezet, met recent
ook een eerste filmpje over de geboorte. De bedoeling is dat over meer onderwerpen instructiefilmpjes gemaakt worden, zoals die ook al bv. op www.levendehave.nl te zien zijn.
Mochten er meerdere leden behoefte
hebben aan praktijklessen (leden zouden zelf een clubje mensen bijeen kunnen brengen), dan kunnen we daarvoor
wel wat organiseren, maar dan graag dit
eerst kenbaar maken bij het bestuur.

✜ Zou U iets voor onze vereniging willen
betekenen?

18 mensen zeiden volmondig nee.
Een aantal anderen zouden wel willen
maar tijdgebrek vormt het grootste
obstakel. In de toekomst lijkt er veel
hulp aan te zitten komen, maar voorlopig zal het bestuur het zelf nog moeten
doen.
Wel werd hulp aangeboden om te helpen bij de opbouw en opruimen van de
manege in Didam (graag t.z.t. zelf aanmelden bij Jan Brandts), hulp bij de
(thuis)keuringen, bij het maken van het
rammenboek en voor administratief
werk thuis. Onze dank voor dit aanbod
en we zullen hierover contact opnemen
met de aanbieders.
✜ Hebt U nog suggesties of opmerkingen
voor ons?
Naast veel opmerkingen als: “vooral zo
doorgaan binnen deze gezellige club
van gelijkgezinden - alles is prima georganiseerd - ga zo door” ook nog enkele
aantekeningen.
- De S-registratie van S-fokkers op de
website beter actueel houden; dat stimuleert om mee te blijven doen.
• Alles is net weer bijgewerkt, maar inderdaad, als het mooi weer is ben ik meer
in de tuin dan achter de computer te
vinden en loop ik met dit soort klussen
achter. Alle bestuursleden verrichten
hun werkzaamheden op vrijwillige basis,
wat soms neerkomt op een flinke tijdsinvestering voor de administratieve klussen voor de website en Bulletin. Wellicht
biedt de aangeboden administratieve
hulp uitkomst.
- Bulletin publiceren op de website
bespaart veel geld – gaat mij meer om
de inhoud dan om het uiterlijk.
• Dat klopt, maar we hebben veel leden
die weinig met de computer doen en
dus dan zeer veel informatie zouden
mislopen. En velen vinden een papieren
uitgave veel prettiger om te lezen en om
te bewaren. Op den duur zal het Bulletin
wel opgaan in de website, maar voorlo-
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pig blijven we beide sporen volgen.
Misschien is het een idee om eens een
artikel te wijden aan de kosten en de
moeite die andere hobby’s vergen en die
dan te vergelijken met de onze. Vaak
hoor je dat het allemaal zo duur is, volgens mij valt het nog wel mee vergeleken met bv. een jaarkaart voor een eredivisie-voetbalclub met alles wat er dan
nog bij komt aan kilometers en horecakosten.
Helemaal mee eens en een leuk idee.
Wie neemt de handschoen op?
Is er de mogelijkheid om op de site een
rubriek “actualiteit/nieuws” te maken
inzake wijzigingen wet- en regelgeving,
nieuws etc., zodat de leden die kunnen
raadplegen, mogelijk met een korte verwijzing naar andere rubrieken op de site
waar het volledige bericht/inhoud opgenomen is.
In principe zijn dit soort mededelingen
te vinden onder de kop “Nieuws”, links
in beeld als men op de site komt.
Meestal betreft dit zaken die ons direct
raken en b.v. te maken hebben met de
bespreekdagen, het vervoer of met verplichte entingen. Uitgebreidere informatie daarover staat niet op de site, maar
wel weer in het Bulletin, o.a. bij “Laatste
Schapenberichten”. Ik zal me er eens
over buigen hoe op de site daarvoor wat
meer plaats ingeruimd kan worden.
Dat jullie toch iets meer engagement
nemen tegen de GEMO, BOV en IGOU.
We nemen het ons ter harte.
Niet te moeilijk doen over andere kleuren, zoals schimmels. Doen ze in
Frankrijk inmiddels ook niet (geldt overigens nog niet voor de schimmels,
helaas). Dit om te voorkomen dat schimmelfokkers zich gaan afsplitsen. Alle niet
in Frankrijk erkende kleurslagen onderbrengen in de rubriek “andere kleurslagen” en gewoon blijven beoordelen en
tolereren, als het maar mooie
Ouessantjes zijn!
De kleuren schimmel bruin/zwart en gris
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bruin/zwart zijn een thema dat binnen
het bestuur en de fokadviescommissie
al een poos speelt. Frankrijk, aan wie we
schatplichtig zijn, gaat uit van de twee
oorspronkelijke kleuren en dat zijn zwart
en wit. Schoorvoetend hebben ze
destijds ook bruin en grise geaccepteerd, maar bij de huidige keuringen
komt er slechts een enkele kleurling in
de ring en vallen alleen zwarte en witte
dieren in de prijzen. Hoe ze er nu echt
tegenover staan is niet duidelijk en we
zijn ons aan het oriënteren hoe hier mee
verder te gaan.
Keuringen zijn wel leuk, maar het voegt
weinig toe om mooie stamboekdieren te
hebben omdat het aanbod van nietstamboekdieren bijzonder groot is.
Een stamboekerkende vereniging heeft
de plicht stamboekwaardige dieren te
fokken en aan te bieden aan haar leden.
Enthousiaste houders die serieus willen
gaan fokken komen uiteindelijk toch
allemaal bij de vereniging terecht in hun
zoektocht naar de “echte” Ouessanten.
Ik ben als starter tegen een aantal dingen aangelopen die niet op de website
te vinden zijn (type omheining, hoefjes
bekappen: hoe en hoe vaak, welke
medicijnen op voorraad voor nood, ontwormbeleid)
De inhoud van de website is deels ontstaan door allerlei vragen die ons in de
voorgaande jaren telefonisch werden
gesteld. Dat is nu gelukkig een stuk minder geworden, maar als er vragen zijn
moeten die altijd gesteld kunnen worden: telefonisch, op de bespreekdagen
of vergaderingen, per brief of per mail.
En als die vragen ons bereiken weten
we waarmee de site nog aangevuld
dient te worden.
En om even in te gaan op de gestelde
onduidelijkheden: hoeven bekappen
staat bij het scheren vermeld en daar
komt hopelijk nog een instructiefilmpje
bij. Medicijnen en ontwormen hoort bij
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de dierenarts thuis – alleen een dierenarts mag deze middelen voorschrijven
en verstrekken; wel kunnen we worminfecties verminderen c.q. bestrijden door
een afwisselend weidegebruik, wat uitgebreid beschreven staat.
Informatie over de gewenste afrastering
zal toegevoegd worden.
Administratieve handelingen: het zou
efficiënter zijn als alles meer digitaal zou
kunnen met invoer en mutaties
(kosten/baten). Ook digitale verzending
van de documenten i.p.v. per post zou
efficiënter zijn.
Hier spreekt een kind van deze tijd,
maar veel van onze fokkers zijn digibeten en/of gehecht aan het papier. Zoals
ook in andere onderdelen blijven we
voorlopig nog hinken op twee werkwijzen: zoals het was en zoals het gaat
worden, waarbij geleidelijk aan alles
digitaal zal gaan worden. Maar nu nog
even niet!
Het bestuur.

“De Schenkhof”
Voor zwarte, zwoegervrije Ouessants
Raszuiver

Fam. D.M. Waverijn
Nedereindsestraat 8
4041 XG Kesteren
Tel.: (0488) 481791

Laatste schapenberichten
2015: jaar van de bodem
De Wereldvoedsel Organisatie FAO heeft 2015
uitgeroepen tot het jaar van de bodem.
Wereldwijd komen er allerlei activiteiten om de
aandacht te vestigen op factoren die de
bodemvruchtbaarheid bedreigen. Vervuiling,
uitputting, erosie en klimaatverandering zijn
de grootste bedreigingen van bodemvruchtbaarheid. In Nederland leidt bodemverdichting en vermesting door intensivering van de
landbouw tot een snellere achteruitgang van
de bodemkwaliteit.
Het doel van dit themajaar is dat er meer aandacht komt voor de grond en dat boeren en
consumenten bewuster worden van duurzame teeltwijzen. (Boerenvee, jan/febr 2015)

Minder schapen in 2014
Het aantal schapen in Nederland neemt al een
tijdje af. De dalende tendens heeft zich in
2014 opnieuw voortgezet, waardoor er nu
minder dan een miljoen schapen in Nederland
wordt gehouden: 9568.602. Dat waren er in
2005 nog meer dan 1,3 miljoen. Dat blijkt uit
cijfers van het CBS. De daling heeft onder
meer te maken met de afschaffing van de ooipremie, maar ook met de schaalvergroting en
intensivering van de melkveehouderij.
Het aantal geiten in Nederland vertoont een
stijgende lijn, maar daarbij gaat het vooral om
geiten op melkgeitenbedrijven. Daar is sprake
van een verdrievoudiging van het aantal dieren: 98.077 in 2000 en 295.539 in 2014.
(Boerenvee, jan/febr 2015)

Resistentie ontwormingsmiddelen niet
terug te draaien
Resistentie tegen ontwormingsmiddelen is
niet terug te draaien. Zijn wormen eenmaal
resistent tegen een bepaald middel, dan is het
zeer onwaarschijnlijk dat dit middel ooit weer
gaat werken. “Omdat resistentie van een
parasiet voor een bepaald middel blijvend is
en inmiddels resistentie is aangetoond voor
middelen uit drie van de vier groepen ontwormingsmiddelen en voor triclabendazole, zal
het roer om moeten”, stelt Piet Vellema van de
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) vast.
“Mestonderzoek en een beweidingsschema
vormen de basis voor een duurzame scha-

pen- en geitenhouderij.”
Uit een artikel over resistentie van de rode lebmaagworm voor monepantel (merknaam
Zolvix) in het blad Schaap & Geit van de GD
blijkt dat de schapenhouder waar de resistentie is aangetroffen, zijn volwassen schapen
tenminste twee keer per jaar behandelde en
zijn lammeren minstens vier keer. Daarmee
heeft de schapenhouder resistentie in de hand
gewerkt. “Immers, bij elke behandeling verdwijnen de niet-resistente wormen en blijven
de resistente over.”
Zolvix kwam in 2011 op de Nederlandse
markt. Het werd in verschillende media gepropageerd als middel waartegen wereldwijd
geen resistentie bij schapen zou voorkomen.
Wel waarschuwde de fabrikant voor onderdosering en te vaak herhalen, omdat dit resistentie in de hand werkt. Ook gaf de fabrikant aan
dat het middel niet geschikt is voor lammeren
onder de 10 kg. (Levende Have, winter 2014)

Zelf mest onderzoeken blijkt effectief
Langzaam dringt in brede kring het besef door
dat het standaard ontwormen van schapen
geen goede aanpak is. Ook ontstaat er meer
erkenning voor schapenhouders die zelf mest
onderzoeken op de aanwezigheid van wormeieren. Dergelijk onderzoek blijkt effectief.
Mits goed getraind en voorzien van de juiste
materialen kan de schapenhouder ook zelf
een eenvoudig wormonderzoek uitvoeren,
constateert een team van onderzoekers van
Wageningen Livestock Research, het Centraal
Veterinair Instituut, de Faculteit Dierengeneeskunde en de Gezondheidsdienst voor Dieren.
Het team heeft een studie gemaakt van de
bestaande, nationale en internationale literatuur over methoden om de parasitaire infectiedruk te verlagen. “Voorwaarde voor zelf mestonderzoek doen is een goede scholing in uitvoering van het mestonderzoek en herkenning
van de wormeieren. De afgelopen jaren zijn er
verschillende cursussen geweest in Nederland die hebben laten zien dat schapenhouders zelf mestonderzoek kunnen uitvoeren en
dat dit kan resulteren in een significante
reductie (tot meer dan 50%) van het aantal
ontwormingen”, aldus de onderzoekers.
(Levende Have, winter 2014)
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Minder intensief beweiden
Wie gewend is zijn schapen, geiten of paarden
geregeld in een andere wei te zetten, kan daar
in het najaar gerust mee doorgaan. In dit seizoen is het “weidewisselen” niet van belang
om het risico op worminfecties te verlagen,
maar om schade aan het grasland te verminderen. De combinatie van veel regen en geringe groei van het gras is bij een te intensief
gebruik slecht voor het weiland. Daarom is het
goed de dieren geregeld te verhuizen. Dat
geeft ook ruimte om gedeelten door te zaaien,
te bekalken of om andere problemen in de wei
aan te pakken, zoals het verharden van stukken waar de dieren veelvuldig staan (rond de
drinkbak). (Levende Have, winter 2014)

Schmallenbergvirus weer actief
Het Schmallenbergvirus waart opnieuw rond.
Het Centraal Veterinair Instituut heeft bij koeien
ontdekt dat die meer antistoffen tegen het
virus hebben. Piet Vellema van de Gezondheidsdienst voor Dieren zegt dat schapenhouders rekening moeten houden met afwijkende
geboortes. In 2013 en 2014 geboren ooien zijn
vatbaar. In die jaren was het virus niet meer
actief, waardoor deze jonge dieren ook geen
weerstand ertegen hebben opgebouwd. Zijn
ze tijdens 30 – 60 dagen dracht besmet
geraakt, dan kunnen zij misvormde lammeren
ter wereld brengen of hebben zij inmiddels verworpen. De viruscirculatie is waarschijnlijk half
november gestopt. Toen was er de eerste
nachtvorst die ervoor zorgde dat de knutten,
die het virus verspreiden, inactief werden.
Volgens Vellema zijn afwijkende geboortes
daarom alleen te verwachten bij schapen die
voor half maart aflammeren. En dus vrijwel
alleen bij een- of tweejarige ooien. (Het
Schaap, december 2014)

Proef met alternatief middel myasis
Komend seizoen gaat een student van de
faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit
Utrecht in het voorjaar en de zomer van 2015
een veldproef doen met het middel
Stopmyasis. Schapenhouders met meer dan
twintig dieren kunnen zich melden om mee te
doen. Gijsbert Six, voorzitter van de
Nederlandse fokkersvereniging Het Drentse
Heideschaap is betrokken bij het initiatief. “De
afzet van de wol van onze schapen wordt
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ondersteund door een dier- en milieuvriendelijk imago”, aldus Six. “Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zou daarom zo veel
mogelijk vermeden moeten worden”.
Stopmyasis is een natuurlijk middel voor
schapen. Het bevat een olieachtige vloeistof
gemaakt van natuurlijke plantenextracten en
helpt om vliegen en larven van schapen te
weren. Aanbrengen van het middel gebeurt
uitwendig: met een doseerpistool over de
lengte van de rug aanbrengen gedurende het
zomerseizoen. Met speciale aandacht voor
het gebied op de schouders en boven de
staart. Schapendierenarts Frank Glorie in
Winterswijk heeft in 2012 zelf een proef
gedaan met Stopmyasis. “Geen van de
behandelde dieren heeft een myasis besmetting gehad”, meldt Glorie.
Schapenhouders die meedoen aan de proef
krijgen een registratieformulier waarop ze hun
bevindingen kunnen noteren. Ze kunnen zich
aanmelden door een mail te sturen naar gijsbert@gcsix.nl (Boerenvee, jan/febr 2015)

Gaas of draad voor schapen
Voor schapen die in een kleine wei staan is de
keuze van de omheining gauw gemaakt: een
kastanjehouten omheining met dicht op elkaar
geplaatste verticale spijlen waar geen lam
doorheen kan, of schapengaas, eventueel aan
de onderkant voorzien van een stroomdraad.
Dit laatste om te voorkomen dat de schapen
hun kop door het gaas steken om daar te grazen waar het gras groener is. Verder geldt
eigenlijk hetzelfde als bij geiten: vooral schapen met een kleine kop en matig ontwikkelde
hoorns komen nogal eens vast te zitten in
schapengaas. Met gaas met een kleine maaswijdte (harmonicagaas, gepuntlast gaas, tornadogaas) zijn zij beter af. Ook bij ongehoornde schapen kan net iets te wijd gaas gevaarlijk zijn: er zijn al vele oormerken achter het
gaas blijven steken. De kwaliteit van gaas zit
‘m overigens niet in de dikte van de draden,
maar in de trekkracht. Die moet 1235 tot 1390
newton per vierkante millimeter zijn voor de
horizontale draden en 695 tot 850 voor de verticale draden. Verder is de knoop waarmee de
verticale en de horizontale draden aan elkaar
vast zitten van belang. Er bestaat een zogeheten “supernet” met speciale fight-lock
knopen. De draden veren mee, waardoor er

minder palen nodig zijn.
Wie een wat groter terrein moet afrasteren
voor schapen, zal eerder kiezen voor stroomdraad: vier draden tot een hoogte van 60 cm.
zijn dan genoeg. (Levende Have, winter 2014)

Afgezonderd schaap
Van een schaap dat een beetje van de kudde
afstaat wordt meestal gedacht dat het ziek,
zwak of gewond is of dat het op het punt van
aflammeren staat. In die gevallen is de afzondering een teken van kwetsbaarheid en voor
de verzorger een alarmbel.
Maar afzondering van de kudde kan net zo
goed een uiting van kracht zijn. Sterke, gezonde schapen durven verder weg bij hun koppelgenoten. Zij zijn de verkenners en bewakers. Ze kunnen zich door hun kracht een grotere vluchtafstand permitteren. (Levende
Have, winter 2014)

Zo ooi, zo lam
Als je de lammeren die straks geboren gaan
worden wilt opfokken met een bepaald merk
muesli of brok, dan is het slim om de ooien nu
al dit voer te geven. Jonge lammeren hebben
namelijk een voorkeur voor het voer dat hun
moeder tijdens de dracht hebben gegeten,
omdat smaakontwikkeling al in de baarmoeder begint. Door hetzelfde merk te voeren, zullen de lammeren sneller leren mee-eten.
(Levende Have, winter 2014)

Hoe oud wordt een schaap?
Het schaap Lucky is in 2009 in Australië op
23-jarige leeftijd aan de hitte bezweken. Twee
jaar eerder was ze al erkend door organisatie
Guinness World Records als oudste schaap
ter wereld. In 2012 werd haar record gebroken
door de Nieuw Zeelandse Methuselina, die op
bijna 26-jarige leeftijd ongelukkigerwijs van
een rots viel. Opvallend aan deze Black face
was haar nog vrijwel complete gebit. (Levende
Have, winter 2014)

Aantal hobbyboeren loopt terug
Het aantal hobbyboeren loopt ongeveer net
zo snel terug als het aantal boeren dat van
hun bedrijf moet bestaan. Dat blijkt uit cijfers
van het Compendium voor de Leefomgeving.
In 2013 was 20 % van alle land- en tuinbouwbedrijven in Nederland klein, dat wil zeggen

een omvang tussen de 3000 en 25.000 euro
SO (Standaardopbrengst). Het Compendium
voor de Leefomgeving noemt dit hobbyboeren. De ondernemers op kleine boerenbedrijven hebben onvoldoende landbouwactiviteiten om van te kunnen bestaan. Deze kleine
boeren opereren doorgaans hobbymatig of
zetten stappen in de richting van bedrijfsbeëindiging. Het gaat vooral om oudere ondernemers en ondernemers die naast hun landbouwactiviteiten er een andere inkomstenbron
bij hebben. Zo ontvangt een vijfde van deze
hobbyboeren AOW. (Boerenvee, jan/febr
2015)

Nader onderzoek scrapie
De schapenziekte scrapie wordt uitvoeriger
onderzocht. Aanleiding is de ontdekking van
wetenschappers dat scrapieprionen kunnen
worden gelinkt aan een van de varianten van
de ziekte Creutzfeldt-Jakob (CJD), een voor
de mens fatale hersenaandoening. Het gaat
om sporadische CJD, waarvan de oorzaak
nog niet is vastgesteld. Van twee andere vormen van CJD is bekend dat de ene een erfelijke aanleiding heeft en de andere door BSE
bij koeien en door besmettingen tijdens medische ingrepen worden veroorzaakt.
De wetenschappers zeggen dat er geen enkel
bewijs is dat het eten van lams- of schapenvlees tot CJD bij de mens kan leiden. Wel willen ze nader onderzoek.
Volgens Piet Vellema van de Gezondheidsdienst voor Dieren is vaker de suggestie
gedaan dat scrapie op mensen zou kunnen
overgaan. “Maar dat is nooit bewezen.
Hoewel lams- en schapenvlees wereldwijd
zeer veel wordt gegeten is nooit een link tussen scrapie en infecties bij mensen gevonden.
Ook niet in die landen waar hersenen van
schapen relatief veel worden gegeten.”
In de jaren negentig van de vorige eeuw gold
voor schapenhouders een verplicht scrapiefokprogramma. Ze mochten alleen scrapieongevoelige rammen gebruiken. Hierdoor is
scrapie vrijwel verdwenen. Ook nadat het verplichte programma in 2007 verviel, zijn er
amper schapen met scrapie ontdekt. (Het
Schaap, januari 2015)

België bang voor blauwtong
Belgische experts vrezen dat blauwtong eind
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dit jaar opnieuw zal toeslaan. De huidige uitbraken in Roemenië, Bulgarije en Griekenland
zullen zich verspreiden naar West-Europa, zo
zeggen wetenschappers van het Belgische
voedselagentschap FAVV.
Het FAVV raad daarom aan de monitoring op
bedrijven met herkauwers flink op te schroeven. Op schapen-, geiten- en runderbedrijven
in de buurt van havens, snelwegen en luchthavens moet het hele jaar door bloed worden
onderzocht om te weten of blauwtong het
land is binnengekomen. Op dat moment moeten alle herkauwers in een straal van 700 kilometer rond Brussel worden gevaccineerd
tegen de ziekte, zo adviseert het FAVV. (Het
Schaap, januari 2015)

Rendac dit jaar duurder
Kadaververwerker Rendac rekent dit jaar
hogere kosten voor het verwerken van dode
schapen en lammeren. Het ophaaltarief (de
“stops”) is iets goedkoper geworden.
De prijs van geplande stops voor vaten gaat
van € 12,98 naar € 12,83. Voor het verwerken
van een dood schaap rekent Rendac in 2015
€ 1,66. In 2014 was dit € 0,95. Voor een vat
lammeren zijn de verwerkingskosten gestegen
van € 2,97 naar € 5,29.
Volgens Rendac zijn de hogere tarieven nodig
omdat het bedrijf minder opbrengsten krijgt
voor de eindproducten die het maakt. (Het
Schaap, januari 2015)

Schapen-DNA in perkament
In Groot Brittannië is voor het eerst DNA van
schapen gehaald uit perkament van de 17e en
18e eeuw. De wetenschappers zijn enthousiast, want hiermee kunnen ze achterhalen
welke schapen aan de basis hebben gestaan
van de Britse schapenfokkerij. Ze spreken
over een “schat aan informatie.” Britse bibliotheken en andere archieven hebben duizenden officiële historische documenten die zijn
geschreven op perkament gemaakt van dierenhuid. De onderzoekers hebben een nieuwe
techniek gebruikt om het dieren-DNA eruit te
kunnen halen. Dat is voor het eerst gelukt.
(Het Schaap, januari 2015)

DGF-heffing wordt 78 cent
Schapenhouders met meer dan 25 schapen
betalen dit jaar 78 cent per schaap aan het
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Diergezondheidsfonds. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken bekend gemaakt.
Voor het eerst gaat EZ de heffing zelf innen,
omdat het Productschap voor Vee en Vlees is
opgeheven.
Er is geen basisbedrag meer, zoals eerder het
geval was. Van de 78 cent is 30 cent bestemd
voor preventie en 48 cent voor de bestrijding
van besmettelijke ziektes.
Het ministerie heeft nog niet medegedeeld op
welke data het aantal schapen per bedrijf
wordt bepaald. (Het Schaap, december 2014)

Jaar van het Schaap
2015 is het jaar van het schaap en de geit. Het
schaap is samen met de geit één van de
twaalf tekens van de traditionele Chinese dierenriem. Volgens Chinese astrologie kunnen
mensen die in het jaar van het schaap worden
geboren het ver schoppen. Koning Willem
Alexander en premier Mark Rutte zijn in een
schapenjaar geboren. (Het Schaap, januari
2015)

Schaapsherders krijgen gratis “wolvensetje”
Kleef: Om hun kuddes te beschermen tegen
vraatzuchtige wolven krijgen schaapsherders
in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen
van overheidswege gratis weideafrastering.
De “wolvenset” bestaat uit 800 meter schrikdraad, hekwerken met gaas en een fotoval,
een camera waarmee wild gefotografeerd kan
worden.
Begin dit jaar zijn er in Nordrhein-Westfalen
sporen van wolven gemeld. Ten oosten van
Bonn werd het dier gespot door een wildcamera, en aan de rand van het Ruhrgebied
wees DNA-materiaal op de aanwezigheid van
een wolf daar. Volgens de Nederlandse
natuurorganisatie Free Nature wordt ook in
ons land gedacht aan het versterken van weidebescherming tegen wolven. (De Gelderlander, 12 februari 2015)

