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Dag van het Schaap 2014

“Veelzijdig, leerzaam
en vooral gezellig“
De Dag van het Schaap is hét evenement in Nederland waarop professionele en hobbyhouders elkaar kunnen ontmoeten. Maar ook voor mensen
die zich normaal niet met schapen of geiten bezighouden, is het een leuk
dagje uit. Voorzitter Louis Oosterom: “Voor iedereen, van jong tot oud,
Louis Oosterom: “Alle aspecten van de schapenwereld komen samen op de Dag van het Schaap.”

valt er ontzettend veel te zien, te horen en te leren.”

We ontmoeten Louis Oosterom op zijn
boerderij in Haastrecht, waar hij veertig
bonte schapen en wat Blauwe Texelaars
houdt. “Het kan zijn dat de dierenarts
straks op de stoep staat, we gaan vandaag
bloedmonsters nemen voor het Zwoegerziekteprogramma”, zegt hij verontschuldigend. Louis hecht niet alleen veel
waarde aan het welzijn van zijn eigen
schapen, hij is in zijn vrije tijd ook actief
als secretaris van het NederLands Bonte
Schaap (NLBS), de fokkerijvereniging die
hij mede heeft opgericht. “Doel van het
NLBS is het verbeteren van de kwaliteit
van het bonte schaap, door het fokken van
gezonde en sterke dieren. We hebben nu
zo’n honderd leden, maar het aantal blijft

toenemen. We houden de kosten bewust
laag, zodat het laagdrempelig is om lid te
worden.” Veel Nederlandse schapen- en
geitenhouders zijn volgens Louis niet
georganiseerd in stamboeken of verenigingen. Dat is ook een reden waarom hij
de Dag van het Schaap zo’n mooi initiatief
vindt en waarom hij in het voorjaar van
2012 enthou siast inging op het verzoek
of hij de nieuwe voorzitter wilde worden.
“Voordat de Dag van het Schaap in het
leven werd geroepen, was er in Nederland
nog geen bindende factor voor de professionele en de hobbyhouderij, terwijl we
elkaar wel nodig hebben. Alle aspecten
van de schapenwereld komen hier samen.
Deze keer zijn er voor het eerst ook zo’n
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tweehonderd geiten aanwezig, inclusief
shows en keuringen. De schapenhouderij en de geitenhouderij liggen dicht bij
elkaar.”

Vernieuwde locatie

Ook dit jaar geeft specialist Piet Vellema uitleg en advies, deze keer over parasietenbestrijding.
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“De Dag van het Schaap wordt eens in de
twee jaar gehouden, maar we hebben helaas
de editie van 2013 moeten verschuiven
naar 2014”, vertelt Louis. “Dit omdat de
modernisering van de locatie, het federatiecentrum van de Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportfederatie (KNHS) in Ermelo,
ongeveer twee jaar heeft geduurd. We
beschikken nu over drie ruime hallen en
een nieuw ingericht buitenterrein, met nog
meer ruimte voor activiteiten. Als voorzitter ben ik een soort ‘procesbeheerder’. Ik
houd vooral de grote lijnen in de gaten,
zoals de belangen van de verschillende
betrokkenen, de juridische aspecten en de
financiën. We werken samen met tientallen
zeer gemotiveerde vrijwilligers, die verschillende activiteiten coördineren, van de
PR tot aan de standhouding en sponsoring.”
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Gezellig dagje uit
“We willen schapen- en geitenhouders en
hun gezinnen, maar ook andere geïnteresseerden, vooral een gezellig dagje uit
bieden. Daarom hebben we een breed aanbod aan activiteiten. We organiseren niet
alleen shows en keuringen van uiteenlopende schapen- en geitenrassen, maar ook
allerlei workshops, proeverijen, lezingen
en presentaties. Een van de publiekstrekkers is het Nederlands kampioenschap
schapen scheren. Daarbij gaat het niet alleen om het zo snel mogelijk scheren van
de schapen, maar juist ook om de techniek
en de omgang met het dier. Ook erg
interessant zijn de karkaspresentaties; in
koelvitrines kun je zien hoe verschillende
schapenrassen er ‘van binnen’ uitzien.
Verder zijn er verschillende kunstenaars
aanwezig die iets met wol doen. Een van
hen heeft tien heel bijzondere vachten
geselecteerd, die geveild zullen worden.
Natuurlijk zijn er ook allerlei leveranciers
van bijvoorbeeld hekwerk aanwezig. Noem
maar iets op wat met schapen te maken
heeft en je vindt het op 31 mei in Ermelo.
Sowieso heeft men zelden de kans om
zoveel verschillende schapen- en geitenrassen op een dag te aanschouwen. Ook
voor mensen die normaal gesproken niets
met schapen hebben, is dat interessant.
De businesskring Ermelo heeft daarom
zelfs speciale activiteiten ontplooid en
die gekoppeld aan de Dag van het Schaap.
Je kunt bijvoorbeeld ook in de omgeving
van het evenement gaan fietsen. Als het
weer een beetje meezit, verwachten we
evenveel bezoekers als de vorige keer,
zeker zo’n 3.500.”

GD-activiteiten
op de Dag van het Schaap
De GD is op de Dag van het Schaap aanwezig met een stand en verschillende activiteiten rond het thema ‘maagdarmwormen en leverbot’.
Bij de GD-stand kunnen bezoekers terecht
voor uiteenlopende informatie op het gebied van gezondheid van schapen en geiten.
De hele dag zijn GD-medewerkers aanwezig
om vragen van bezoekers te beantwoorden
en bijvoorbeeld uitleg te geven over potjes
met verschillende wormsoorten. Ook wordt
de bedrijfsfilm van de GD getoond.

verbotslak te laten herkennen. In het veld
gaan ze zelf op zoek naar leverbotslakken.
Interesse in één van deze twee gratis workshops? Neem dan voor meer informatie en
aanmelden contact op met Carlijn Kappert
via c.kappert@gddiergezondheid.nl

Klinische lessen
Workshop parasieten
Parasietenbestrijding is een actueel onderwerp vanwege de toenemende resistentie
van sommige wormsoorten voor wormmiddelen. Omweiden is een steeds belangrijker
geworden om resistentie te voorkomen.
Piet Vellema geeft tijdens zijn workshop
uitleg en advies over weideplannen.
Schapenhouders die zich aanmelden voor
deze workshop worden verzocht om een
plattegrond van hun graslandpercelen mee
te nemen en daarop hun beweidingsschema
aan te geven. Piet bespreekt deze weideplannen in kleine groepjes.

Karianne Lievaart-Peterson geeft gedurende de dag enkele klinische lessen, ook
wel ‘praten over het hek’ genoemd. Aan de
hand van een aantal schapen geeft zij uitleg over klinische inspectie met onderwerpen als gedrag, houding en gang, schatting van de leeftijd, lichaamsconditie en
beoordeling van de slijmvliezen, klauwen
en uier. Uiteraard is er ook voldoende tijd
om vragen te stellen.

Lezingen

Workshop leverbot

René van den Brom geeft twee lezingen
over de monitoring van ziektes bij schapen en geiten in Nederland: een belangrijk
en actueel onderwerp.

De hele dag rijdt een busje heen en weer
naar een locatie dicht bij het terrein van
de Dag van het Schaap. Lammert Moll
geeft daar in kleine groepen uitleg over
leverbot. Het doel is om deelnemers de le-

Houd naast www.dagvanhetschaap.nl ook
www.gddiergzondheid.nl in de gaten voor
de laatste informatie over de GDactiviteiten op de Dag van het Schaap.

Het GD-team staat op de Dag van het Schaap klaar om alle vragen over diergezondheid te beantwoorden.
V.l.n.r. boven: Lammert Moll, Herman Scholten, Saskia Luttikholt, Inga Hovenkamp, Marielle van der Louw en
René van den Brom. Onder: Alexander Dijkman, Karianne Lievaart-Peterson, Carlijn Kappert en Piet Vellema.
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