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HENK ZOETELIEF
PLAATS: DEN BURG, TEXEL
BEDRIJF: 300 STAMBOEKTEXELAARS, PAARDENFOKKERIJ
ELK JAAR 1015 VEULENENDE MERRIES, PAARDENPENSION,
BINNENMANEGE, CAMPING MET 15 PLAATSEN, WINKELTJE
MET PAARDENSPULLEN, CARAVANOPSLAG. 17 HA GRASLAND
IN EIGENDOM, 80 HA PACHT.
WEBSITE: WWW.EAGLESRANCH.COM
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Schapen onmisbaar
op nieuw bedrijf
Het oude bedrijf werd opgeofferd voor nieuwe natuur. Twee kilometer verderop liet
Henk Zoetelief in het Texelse Den Burg een prachtig nieuw bedrijf bouwen. Het gaat
vooral draaien op paardenfokkerij en -houderij, maar de driehonderd fokschapen
moeten zorgen voor een kwart van het inkomen.
et zijn vrouw heeft hij wel eens
discussies over het belang van de
schapen. “Ze vindt dat ze te weinig opbrengen voor het werk dat we erin
steken. Maar ik vind schapen prachtig
mooi. Als je dat niet uit jezelf hebt, zul je
het niet krijgen ook.”
Voor Henk Zoetelief (36) zijn de schapen
onmisbaar. Vanzelfsprekend is er ook
ruimte voor de Texelse fokschapen op
het nieuwe bedrijf waarin ze deze maand
zijn getrokken. Nog sterker: voor de
Texelaars is zelfs een fikse stal van 25 bij
40 meter gebouwd. Een wel erg grote investering die eigenlijk was bedoeld voor
een melkgeitentak. Die kwam er niet
door onzekere afzetkansen. De stal werd
toch gebouwd, omdat de aanvraag al was
goedgekeurd. Voor de hoge investering is
iets anders bedacht: Zoetelief start op de
nieuwe plek ook een paardenpension.
Als het lukt tien tot vijftien paarden jaarlijks te gaan stallen, verdient dat de investering in de schapenstal terug.

M

pen schapen met lammeren. Rechts
vooral het ‘schapengedeelte’: de genoemde schuur waar volgend voorjaar de
schapen voor het eerst gaan aflammeren.
Merries gaan in die stal ook veulenen.
Het woonhuis staat ook rechts. Voor het
erf hebben ze een camping. Hun fokkerij
van American Painted Horses is uniek.
De schitterende bonte dieren worden
over de hele wereld verkocht.
Vijf jaar hebben Henk Zoetelief en zijn
vrouw Danielle gewerkt aan de nieuwbouwplannen. Nergens in Nederland is
een soortgelijk bedrijf te vinden, en op
Texel natuurlijk al helemaal niet.
ALLES IS STAMBOEK

Zoetelief heeft driehonderd ooien, inclusief de jaarlingen. Alles is stamboek. “Dat
is toch wel erg leuk. Het sociale. Mensen

komen op je erf, er zijn fokdagen. Ik
moet er niet aan denken om zo maar een
koppel schapen te hebben en dan één
keer per jaar alles te verkopen en verder
niks. Ik wil meer. Ik wil contacten. En
fokkerij heeft me altijd getrokken.”
Samen met zijn neef Jan-Willem Bakker,
columnist van Het Schaap, bouwde hij
twee zwoegervrije koppels fokschapen
op: een voor Bakker en een voor zichzelf.
Nu gebruiken ze rammen van elkaar.
Zoetelief werkt ook veel samen met
Koos Tjepkema. “Samen kopen we elk
jaar lekker veel rammen. Het is een sport
om goede te vinden.”
Zoeteliefs kenmerk is een vruchtbare en
functionele Texelaar. Ooien moeten het
eerste jaar al aflammeren, want elk jaar
dat ze niks brengen, kosten ze alleen
maar geld. “En ze kunnen het makkelijk >>

Vroege lammerij

PRACHTIG NIEUW BEDRIJF

Het nieuwe bedrijf ziet er werkelijk
prachtig uit. Links een paardenstal met
29 boxen en voor elk dier een eigen uitloop, een binnenmanege en een kapschuur voor veulenopfok, stro- en
hooiopslag en het huisvesten van groe-

Start dekperiode:
Lammerij vanaf:
Aantal oudere ooien:
Aantal aﬂammerende jaarlingen:
Grootgebracht door oudere ooien:
Grootgebracht door jaarlingen:
Afzet voor het leven:
Aanhouden voor eigen fokkerij:

De achterkant van het nieuwe bedrijf van
Henk Zoetelief met links de grote stal voor de
schapen.

17 september
half februari
235
65
2,2
1,6
75 dekrammen
175 ooilammeren
80 ooilammeren
10 ramlammeren
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Een van de favoriete ooien van Henk Zoetelief:
ontwikkeld, functioneel en toch mooi luxe.

aan”, stelt Zoetelief. “Ze hoeven geen
twee- of drieling te brengen, een is genoeg. Het stamboek waardeert dit niet
goed, vind ik. Een jaarling met een lam
gaat in haar index omlaag en eentje die
niet lammert, blijft gelijk. Dat klopt niet.
Maar ja, ik heb de schapen voor mezelf,
dus maak ik me er niet al te druk om.”
Zijn schapen moeten goed ontwikkeld
zijn, veel melk geven zodat de lammeren
hard groeien, maar moeten wel een mooi
belijnde vleesopdruk hebben. “De Texelaar moet niet op een ander ras gaan lijken”, zegt hij.

Schitterende
American Painted
Horses, paarden die
Zoetelief elk jaar fokt
en wereldwijd
verkoopt.

‘Wat is luxe? Ieder heeft
daarvan zijn eigen beeld’
Hij streeft niet echt naar uniformiteit,
eerder naar variatie. Zo zet hij twee ‘soorten’ rammen in: vruchtbare en ruime
voor het fokken van schapen die de houderij graag ziet en meer luxe rammen
voor de stamboekmarkt. Door de mix is
hij in staat om ook luxe dieren te fokken
met net wat meer vruchtbaarheid en
functionaliteit dan gemiddelde stamboek-Texelaars. “Ik heb altijd heel sterk
op vruchtbaarheid en groei gezeten.
Grote en zware schapen. Die misten wel
eens wat luxe. Maar ja, wat is luxe? Ieder
heeft daarvan zijn eigen beeld.” De laatste jaren fokt hij wat meer in de richting
van luxe. De vruchtbaarheid en ontwikkeling hadden zijn dieren al volop. Dat
hij zich niet op één markt wil blijven
richten, blijkt ook uit de inzet van Engelse Texelaars en zelfs een Franse ram.
Dat zijn juist de groeiers.
GOEDE PRIJZEN

Opvallend is de vroege lammerij, zeker
voor het eiland. De rammen zijn 17 september al bij de ooien gegaan, vier weken
eerder dan gebruikelijk op Texel. “Ik heb
veel natuurgrond. Vrij nat land. In de
winter lopen de schapen bij koeienboeren bij wie ze 1 februari weg moeten.
Moet ik ze dan op dat natte land zetten,
14

HET SCHAAP

OKTOBER 2011

Zoetelief schrijft op welke ooien zijn gedekt. Die dekkerij begint al half september.

waar ik ze toch moet bijvoeren? Dan haal
ik ze liever binnen en kunnen ze net zo
goed aflammeren. Ik heb zo slachtrijpe
lammeren in mei en juni. Die gaan voor
goede prijzen weg, want er is dan weinig
aanbod”, vertelt Zoetelief.
De lammeren van de jaarlingooien gaan
vrijwel allemaal weg voor de weiderij.
Zoetelief kreeg dit jaar 85 euro per stuk
voor ze. Dat is goed geld voor dieren van
nog geen drie maanden oud. En het voor-

deel is dat de jaarlingooien niet zo lang
hun lammeren zogen en zich nog verder
kunnen ontwikkelen.
Zoetelief doet graag mee aan de fokdagen.
Den Burg, het unieke evenement zonder
weerga, staat bij hem voorop. “Die fokdag
heeft zo’n mooie uitstraling, daaraan
moeten alle Texelse fokkers blijven deelnemen.” Ook in Opmeer is hij graag aanwezig met zijn fokdieren. “Het zijn dagen
met veel contacten. Dat vind ik mooi.” <<

