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‘De jus van het
fokken’
Dat een kleine fokker ‘groot’ kan zijn, bewijst Loek van Vliet. Hij
fokte twee A-rammen in hetzelfde jaar. En dat met zijn koppel van
slechts twintig ooien. Een uitzonderlijke prestatie.
TEKST EN FOTO’S: DURKJE HIETKAMP

I

n Den Burg, het hart van schapeneiland Texel,
woont Loek van Vliet. Rond zijn huis grazen zijn
schapen met lammeren. De kavel van drie hectare
huurt hij van zijn buurman. Van Vliet is van boeren
komaf. “Mijn ouders hadden een typisch Zuid-Hollands veebedrijf met koeien, schapen, varkens en
legkippen. Anders dan mijn initialen ‘LAM’ doen
vermoeden, had ik totaal niets met schapen. Die liepen er gewoon”, zegt hij lachend.
START

Van Vliet werd dertig jaar geleden dierenarts op
Texel. “In 1992 liepen hier vijf schapen. De lammeren gingen allemaal weg voor de slacht.” Hij besloot
zelf op de plek een koppeltje te laten grazen en
kocht zes ooien van Texelaar topfokker Piet Verberne. “Hij leerde mij de kneepjes van het vak.”
A-STATUS

Inmiddels heeft Van Vliet twintig ooien waarvan
tien A-ooi zijn. Allemaal zelfgefokte dieren; de oudste is inmiddels acht jaar. De fokker selecteert zijn
lammeren op een leeftijd van een half jaar en anderhalf jaar. “Ik probeer altijd het beste fokmateriaal
met het beste te kruisen. Lammeren die te klein zijn
en met onvoldoende uitstraling gaan weg.” Van
Vliet gaat af op zijn intuïtie. Eigenwijs als hij is, liet
hij inspecteurs Marjo van Bergen en Dirk Reijne van
het vaste land komen om twee van zijn zelfgefokte
rammen te keuren. Beide werden met negentig
punten voor algemeen voorkomen ingeschreven in
het Texels Schapenstamboek Noord-Holland. Een
dankbare waardering voor de kleine fokker. Het gebeurt zelden dat op dezelfde dag twee A-rammen
van dezelfde fokker worden ingeschreven. Dat ze al34
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SCHAPEN: 20 FOKOOIEN,
TEXELAARS
BEROEP: DIERENARTS

lebei in hetzelfde jaar zijn gefokt door een fokker
met slechts twintig ooien is opmerkelijk.
Van Vliet blijft nuchter. “Ik ben het gewend. De helft
van mijn veestapel heeft een A-status.” Maar als hij
met een van zijn A-rammen aan het halster over het
veldje loopt, glimt hij van trots. “Twee is toch wel
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Loek van Vliet toont trots zijn A-ram 5673-0450.

heel apart. Dit is voor mij de jus van het fokken.”
Alleen ram 5673-0450 is nog op zijn bedrijf. “Deze
ram werd al op diverse keuringen kampioen”, vertelt hij. “Als ramlam eindigde hij bij de laatste tien in
Den Burg en als anderhalf jarige won hij de bronzen
Texelaar. Dat jaar werd hij ook kampioen in Midden-

beemster.” De A-ram met foknummer 5673-0455 is
verkocht aan Koos Tjepkema. “Ook deze ram is op
diverse keuringen kampioen geworden. Zo werd hij
als ramlam kampioen in Middenbeemster en als
tweejarige in Den Burg en in Middenbeemster”,
vertelt Van Vliet. De rammen zijn zonen van de
MEI 2012
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'Gezonde dieren hebben een heldere blik'

Hobbyfokker Loek van Vliet houdt zijn koppel
van maximaal twintig schapen in stand met
alleen eigen aanwas.

Gezonde dieren zijn actief en vreten goed.

Fokdoel is een goed ontwikkeld en functioneel schaap.

Commandeurram 3938-4050 en geboren in 2009.
“De moeder van 450 is mijn favoriet. Zij staat met
94 punten voor algemeen voorkomen ingeschreven
in het stamboek.”
Van Vliet voelt zich thuis in de schapenwereld. Maar
anders dan menigeen denkt, is hij geen fanatieke
fokker. “Ik ben gewoon lui”, merkt hij lachend op.
“Fietsen is mijn grootste hobby. De verzorging van
de schapen moet zo makkelijk en snel mogelijk.” In
het voorjaar bekapt hij zijn dieren. In het najaar
worden ze gesponst. De ooien worden half juni geschoren. “Dan zijn ze rond de fokdag op het
mooist”, verklaart hij.
VROEGTIJDIG BEHANDELEN

Om extra werkdruk te voorkomen, behandelt Van
Vliet de dieren vroegtijdig. “Dieren moeten gespoten zijn voordat ze ziek worden”, luidt zijn strategie.
Preventief vaccineert hij de dieren tegen rotkreupel
en tegen 'het bloed' (enterotoxaemie). Om de lammeren gericht te behandelen tegen worminfecties
doet hij regelmatig mestonderzoek.
De gezondheidsstatus van zijn dieren beoordeelt
Van Vliet dagelijks met zijn boerenoog. “Ik kijk naar
de manier van staan, kijken en lopen. Gezonde dieren hebben een heldere blik en uitstraling en zijn
36
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actief. Binnen enkele seconden weet ik genoeg.”
Om zijn schapenhobby goed te combineren met zijn
werk, zorgt hij ervoor dat de eigen lammerij achter
de rug is voordat het lammerseizoen aanbreekt. De
werpende ooien brengen gemiddeld 1,8 lam per ooi.
RAMMENKEUZE

Van Vliets fokdoel is een goed ontwikkeld schaap dat,
naast een sprekende kop, vooral functioneel moet
zijn. “De ooien moeten minimaal tachtig kilo zijn en
probleemloos twee lammeren kunnen grootbrengen.” De rammenkeuze verdient in zijn fokkerijbeleid ruime aandacht. Daarin heeft hij een kordate
aanpak. “Het is ja of nee. Alleen rammen die mij aanstaan gebruik ik. Een ram moet mij als lam al aanspreken. Het gaat om het totaalplaatje.” De ram die
de fokker inzet moet minimaal honderd kilo zijn, uitstraling hebben, is goed belijnd en rastypisch, heeft
een sprekende kop en staat goed op zijn poten. “De
moeder moet minimaal negentig punten hebben en
het liefst kijk ik ook nog naar zijn grootmoeder.”
Lammeren die hij niet aanhoudt voor de fokkerij, verkoopt hij voor gemiddeld zo’n 200 euro per stuk. Maar
verdienen aan zijn schapen doet hij niet. “Als ik quitte
kan draaien ben ik tevreden. Mijn fokooien zijn plaatjes. Daar geniet ik van, dus laat ik ze lekker lopen.” <<

