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De jonge ooien op stal. Ze zijn daar al vanaf
begin januari omdat het land in dit gebied
dan te nat wordt om te weiden.

Louis Oosterom als schapenhouder

‘Ik wil in de eerste plaats
gezonde dieren’
De kersverse voorzitter van de stichting Dag van het Schaap is schapenhouder. Hij is ambitieus met zijn dieren, al blijven ze een hobby. Het Schaap presenteert Louis Oosterom als fokker van het Nederlands Bonte Schaap en zijn plannen met het tweejaarlijkse evenement Dag
van het Schaap.

L

ouis Oosterom wil mooie, gemakkelijke en gezonde dieren. “Dat geeft
mij bevrediging en veel plezier. Dat
is ook goed voor de dieren en voor ‘BV De
Samenleving’. Natuurlijk probeer ik er
ook wat aan over te houden.” In het ZuidHollandse Haastrecht fokt hij het Nederlands Bonte Schaap. “Ik wil in de eerste
plaats gezonde dieren, daarna let ik op de
bouw en pas dan op de tekening.”
Het is treffend dat hij in een overgangsperiode zit. Oosterom is zwoegervrij ge18
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worden, een status die bij fokkers van
het Bonte Schaap zelden voorkomt. Hij
ruimde bijna alle schapen op, fokte
zeven ramlammeren van zijn vorige
schapenstapel zwoegervrij op en kocht
een nieuw koppel vrije enters. Hij was al
volledig scrapieresistent, nu wil hij ook
de officiële status zwoegervrij.
Oosterom streeft naar een omvang van
veertig bonte ooien. Die kan hij goed
weiden op de drie hectare eigen grasland.
Binnenkort krijgt hij het gebruik van een

natuurterrein erbij, maar het is niet de
bedoeling dat er ook een uitbreiding met
schapen komt.
LATE LAMMERIJ

Opvallend is de late lammerij bij Oosterom. “De vruchtbare periode van het
Bonte Schaap begint pas in september.
Zou ik vroeg beginnen, dan duurt de lammerij lang. Ik wil een korte lammertijd.
In maart/april kan ik dan vakantie
nemen.”
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LOUIS
OOSTEROM
WOONPLAATS: HAASTRECHT Z.H.
BEROEP: MANAGER BUSINESS
DEVELOPMENT BIJ EEN MULTI
NATIONAL
SCHAPEN: BOUWT NIEUWE
ZWOEGERVRIJE STAPEL VAN 40
NEDERLANDS BONTE SCHAPEN OP
BIJZONDERHEID: IS SINDS HALF
FEBRUARI VOORZITTER STICHTING
DAG VAN HET SCHAAP

De ooien lammeren af in twee keurig afgewerkte schuren. De dieren komen al 1
januari op stal. “In de winter is het land
heel nat. Ik kan ze bij andere veehouders
gaan weiden, maar verderop woont een

grote handelaar die overal zijn schapen
laat lopen, ook niet-zwoegervrije. Ik
neem het risico van contact niet.”
Omdat zijn veebezetting laag is, kan hij
veel ruwvoer van eigen land winnen. Dat
geeft hij ze tot twee weken voor het aflammeren. Pas dan voert hij ze bij met
een mengsel van pulp en bierbostel, aangevuld met wat brok.
Hij weegt de dieren graag en vaak. Jonge
ooitjes die op 1 oktober nog geen 45 kilo
wegen, gaan weg. “Die wil ik niet onder
de ram hebben. Ik wil forse dieren, niet
van die propjes of dat lichte spul.” Als ze
op stal komen, weegt hij ze weer. “Ik wil
weten hoe ze zich ontwikkelen. Jonge
ooien mogen tussen oktober en januari
niet afvallen, ze moeten ongeveer twee
kilo groeien. Snelle groeiers zijn gezonde
dieren. Als ze niet groeien, is er iets aan
de hand. Bovendien weet ik hoe ik de
schapen op stal moet voeren, want ik ken
de gewichten. Dat doe ik al elf jaar zo.
Wegen kost tijd, maar over de jaren heen
zie je veel. Ik weet dat bepaalde lijnen
van mijn schapen meer tijd nodig hebben
om tot wasdom te komen. Ik weet ook
dat sommige dieren er gewoon niet

komen. Veel schapenhouders doen dat op
intuïtie, maar je hebt cijfers nodig.”
Na het aﬂammeren maakt Oosterom
groepjes op basis van de worpgrootte.
Ooien met drielingen bij elkaar, ooien
met tweelingen ook. Oudere ooien met
een eenling blijven in de groep drachtige
dieren. Ze gaan niet in een kraamhokje
en krijgen geen extra voer. De meerlingooien wel. Als het nodig is, zet Oosterom
individuele dieren even vast in het voerhek om wat extra voer te kunnen geven.
Zijn volwassen Bonte Schapen brachten
tot nu toe 2,1 lam per ooi groot, de enters
ongeveer 1,5.
Half april gaan de schapen in twee groepen naar buiten. De ene groep bestaat uit
oudere ooien met twee goede lammeren
plus alle ooien met een eenling. Naar
deze groep hoeft hij amper om te kijken.
De andere groep wel, want daarin zitten
de enters met twee lammeren en oudere
ooien met drie of vier. Die houdt hij
extra in de gaten.
VEEL VRAAG

Half juli wordt er gespeend. De ooien
gaan naar een aparte wei om op te dro-

Louis Oosterom kocht deze jonge ooien dit jaar. Ze komen van een zwoegervrij bedrijf.
MAART 2012
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gen. De lammeren blijven bij elkaar.
Vanaf eind juli vertrekken de zwaarste al.
Dat zijn ramlammeren die veertig kilo
wegen. Oosterom selecteert dan ook alvast de beste ooilammeren die hij voor
zichzelf aanhoudt. De handelaar komt
geregeld slachtrijpe dieren ophalen en
wat eind augustus nog niet slachtrijp is,
mest Oosterom op stal af. “Ze krijgen dan
goed te vreten. De eerste week groeien
ze amper, maar daarna gaat het hard. Wel
360 gram per dag.”
Volgens Oosterom is er veel vraag naar
Bonte Schapen. “Ik kan altijd ooitjes voor
het leven verkopen. Zelfs vorig jaar, toen
ik alle 122 dieren heb weggedaan mét het
zwoegerverhaal erbij. Ik streef niet naar
het verkopen van dekrammen. Dat kost
te veel tijd. Bezoekers blijven wel drie
uur rondkijken en dan moet je nog afwachten of ze wat kopen.” <<

Deze rammen zijn zwoegervrij, met de fles, opgefokt. Oosterom kan met ze zijn ‘oude’ fokkerij
voortzetten.

Louis Oosterom als nieuwe voorzitter Dag van het Schaap

‘Ik merk dat er veel ideeën leven’
Waarom bent u voorzitter van de stichting Dag van het Schaap
geworden?
“Ik was verrast toen ik werd gevraagd. Ik had twee keer meegeholpen
met de registratie van de aangevoerde dieren. Ik was niet eens bestuurslid, een complete buitenstaander. Ik had twee voorwaarden: ik
wilde het commitment van het zittende bestuur en dat het secretariaat in goede handen was. Anders zou ik niet goed kunnen functioneren. Beide zijn goed gekomen. Het bestuur steunde mijn kandidatuur
en Gitta Backer is gelukkig secretaris gebleven.”
Wat spreekt u zo aan bij dit tweejaarlijkse evenement?
“Het is bijzonder dat mensen met zo’n gevarieerde interesse zo gemoedelijk met elkaar de hele dag optrekken. Er komen mensen die
twee schapen houden en ook met duizend. Ze komen met elkaar in
gesprek. Het is een soort verbondenheid zonder binding.
De breedheid van de dag spreekt mij ook aan. Van een eenvoudig
voerbakje tot een complex voersysteem voor de grote houder. Het is
er te zien.
Het is geen beurs voor iemand die met schapen wil beginnen. Wel
voor mensen die wat verder willen kijken dan hun eigen schapenras.
Het geeft verbreding.”
En wat spreekt u aan in de functie van voorzitter?
“Dat is slechts een technisch gegeven. Ik heb nu mensen ontmoet
die heel ver gaan met hun inspanningen voor de Dag van het
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Schaap. Er zijn er ook die minder ver gaan, maar ook graag meehelpen. Daarin wil ik structuur gaan brengen.”
Wat bent u van plan?
“Ten eerste ervoor zorgen dat er steeds een goed georganiseerde
show is waarover publiek en organisatoren tevreden zijn. Er mag misschien wel wat vernieuwing komen. Het gaat erom dat een bezoeker
over twee jaar echt weer móet gaan, omdat hij anders wat mist. Ik wil
ruimte geven aan creativiteit. Ik merk dat er
veel ideeën leven.
Ten tweede wil ik ervoor zorgen dat er over
een aantal jaren, als ik
zeg ‘ga maar eens een
ander zoeken’, er een
gecontinueerde structuur is: goede ﬁnanciën, goede
bestuurssamenstelling,
vernieuwende ideeën.
De continuïteit van de
Dag van het Schaap
moet vanzelfsprekend
worden.”

