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toiletteren

Geknipt voor keuring
Richard knipt wat wol
rond de oren weg. Hij
leert dat hij de schaar
daarbij goed vlak
moet houden.

Toiletteren is een vak op zich. De twaalfjarige Richard Olthuis
ging een dag naar fokker en enthousiast keuringsdeelnemer
Derk Overmeen en leerde er de kneepjes van het toiletteren.

H

et keuringsseizoen staat weer
voor de deur. Voor veel fokkers
een hoogtepunt in het jaar. In de
hoop op een mooie uitslag brengen ze
hun zorgvuldig gefokte schapen voor.

De dieren zijn netjes geknipt en gewassen om hun fraaie exterieur nog meer
te accentueren. Toiletteren is geen sinecure, ervaart Richard Olthuis. Toch
zijn de complimenten er al gauw.
“Goed zo! Zo ziet het er keurig uit.
Mooi zo.” Derk Overmeen (75) vindt
het prachtig dat een jongen van twaalf
al heel snel oppikt hoe je een schaap
met een klassieke knipschaar netjes
toiletteert. Ze hebben veel gemeen,
Overmeen en Richard. Beiden zijn enthousiaste fokkers van de Hampshire
Down en gaan graag met hun fokmateriaal naar keuringen.
NATIONALE KEURING

Hampshires hebben een mooi gehoekte hak. Door de wol recht weg te knippen,
wordt die hoek nog scherper.
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Binnenkort is het weer zo ver. De Hampshire Down Totaaldag, de nationale keuring van dit ras, is op 2 juni in Hulshorst.
Daarna zijn er nog verschillende keuringen. De schapen komen er piekﬁjn voor
de dag. Hoe dat moet, hoef je Overmeen
niet te vertellen. Als geen ander weet hij
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Richard Olthuis leert
toiletteren

Leerling Richard Olthuis durft af en toe niet
flink te knippen. “Er mag best wat meer
vanaf”, instrueert Derk Overmeen.

De staart moet mooi in de achterhand van het dier vallen. Links en
rechts en van de punt wat wol wegknippen.

precies hoe je door links en rechts net
wat wol weg te knippen, wat op te borstelen en het schaap te wassen, een dier op
zijn mooist laat uitkomen.
Richard kreeg zijn eerste schaap toen hij
zes was. Sindsdien houdt hij Hampshires.
“Dat is het mooiste schaap”, zegt hij. Zelf
heeft hij er negen. Zijn vader en zijn oom
Harry Westerink, secretaris van het stamboek, houden ook Hampshires. Vorig jaar
werd Richard vijfde op de nationale keuring. Hij is trots dat hij zijn oom en vader
in de uitslagen achter zich hield.

Het schaap wordt licht geborsteld.

kort knippen, alleen de puntjes.” Vrij
snel is het klaar. “Mooi zo. Zo wordt de
kop een mooi geheel”, vindt Overmeen.
Daarna is het tijd voor de achterkant van
de jonge ooi. Eerst de hakken. Een
Hampshire Down heeft een kenmer-

kende knik in de hak. “Die moet mooi
uitkomen”, leert Overmeen. “Niet te
steil.” Hij doet het bij een poot voor en
daarna mag Richard. “Houd je ene hand
op het schaap, dan heb je steun. En knip
met de punt van de schaar. Ja, prima zo.

MOOI GEHEEL

Richard wil graag veel leren. Het knippen
van een Hampshire kan hij wel een
beetje, maar nog niet zo goed als nestor
Overmeen. Deze fokker in het Gelderse
Laren leert Richard het toiletteren. Overmeen begint altijd met de kop van het
dier. Hij zet het schaap daarvoor vast op
een handig plateau. Tegen Richard: “Knip
de wol rond de oren wat weg, dan komen
die veel mooier uit.” Overmeen doet het
voor bij het ene oor, het andere is voor
Richard. “De schaar goed vlak houden,
anders knip je de wol schuin weg. Niet te

Op een afstandje kijken of die achterhand mooi genoeg is.
MEI 2012
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“De losse stukken moeten eraf”, zo leert Derk
Overmeen bij het hoefjes knippen.

Ietsje dieper mag wel. De billetjes van de
ooi komen er ook mooi uit zo.”
De staart is aan de beurt. Die is kort. Bij
stamboek-Hampshires mag de staart nog
worden gecoupeerd. Richard leert dat hij
de wol van de punt moet afknippen en
links en rechts ook het nodige weg moet
halen. Dan komt het achterstel er mooi
uit te zien. Als het klaar is, ziet het er netjes uit. “Ga er maar achter staan op een
afstandje”, doceert Overmeen. “Dan zie
je het zelf.” Het knippen is nu klaar. Het
is duidelijk te zien waar de schaar langs is
geweest. Overmeen stelt Richard gerust:
“We hebben nog ruim vijf weken voor de
keuring. Het groeit dan weer wat aan.”
WASSEN

Wassen doet Overmeen nu nog niet,
want het schaap kan de komende weken
weer vies worden. Wel vertelt de fokker
zijn jonge leerling hoe hij het wassen
aanpakt. “Ik gebruik lauw water. Te koud
of te warm vindt het schaap heel verve-

lend.” Hij pakt een emmer lauw water,
giet wat op de vuile ﬂank van de ooi en
wrijft met zijn hand de wol schoon. Mest
en andere vuiligheid druipen met het
water uit de vacht. Het resultaat zie je
meteen.
Overmeen leert Richard ook borstelen.
Vooral de manier waarop je zo’n borstel

moet vasthouden, is bijzonder: andersom
dan je zou denken. Het borstelen gaat
maar lichtjes. “Inhaken en loslaten”, zegt
de ervaren fokker. “Meer is niet nodig.”
Met een hoefschaar toont Overmeen nog
hoe de hoeven worden geknipt. “De losse
stukken moeten eraf. Er gaat allemaal
troep tussen zitten en dan gaan de schapen op de knieën.”
TIPS

Overmeen heeft tot slot nog een paar
handige tips. “Was het schaap vijf of zes
dagen voor de keuring.” Zon en wind zorgen er dan voor dat er een prachtige
schone en gesloten vacht komt. “Niet
vlak voor de keuring wassen hoor”, waarschuwt de fokker. Hij pakt een ﬂes slaolie en een schoon doekje. “Daarmee
maak je oren die niet zwart genoeg zijn
toch glimmend zwart. En bij de hoefjes
moet je plukjes witte wol met de hand
wegtrekken. Niet knippen, want dat blijf
je zien.” Tot slot leert hij Richard de hoeven schoonborstelen. “Doe dat maar op
het laatst, want in de wei worden ze toch
weer vies.”
Richard neemt het allemaal in zich op.
Hij heeft een hoop geleerd vandaag.
Voordat hij weer naar huis gaat, gaat hij
op de foto met het schaap dat hij heeft
geknipt. Hij is trots, Overmeen ook. “Het
is geweldig dat zo’n jonge knul deze passie heeft.” <<

Klaar voor de fokdag.
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