reportage

‘Het zijn heerlijke
schapen’
Ze noemt zichzelf een secure hobbyfokker. Hanneke Noij
heeft haar schapenhobby graag goed voor elkaar. “Ik wil
perfecte dieren hebben.” In de grote krullerige Devon and
Cornwall Longwool heeft ze haar ideale ras.
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en paar weken geleden verkocht Hanneke Noij
een ooi. Op zich niets bijzonders, maar bij haar
wel. Ze had op dat moment vier schapen, een
ooilam stond te koop. De koper kwam voor het lam,
zag de ooi en wilde die ook hebben. Met enige pijn
in haar hart ging ze overstag. De reden: de ooi was
ARQ/ARR. En Noij wil graag dat haar hele koppeltje
scrapieresistent en dus dubbel-ARR is. “Ik wil het
110 procent voor elkaar hebben.”
Weinig schapen en heel veel passie kenmerken deze
hobbyist uit het Gelderse Bergharen. Helemaal verknocht aan haar schapen, maar ook aan haar paarden, honden en allerlei andere dieren. Ze gaat er
compleet voor. Geen half werk. Haar schapen zijn
zwoegervrij en geënt tegen blauwtong, Q-koorts en
‘het bloed.’ Ze worden elke drie weken verweid naar
een schoon stuk grasland om wormbesmettingen te
voorkomen. Op het moment heeft ze slechts twee
schapen, een ram en een ooi. “Het liefst had ik een
kudde, maar dat kan niet. Ik heb een fulltimebaan
en de schapen moeten wel van mij blijven. Ik wil
mijn ouders niet opzadelen met mijn hobby.”

HANNEKE NOIJ
PLAATS: BERGHAREN (GLD.)
BEROEP: COMMERCIE EN MARKETING BIJ
AUV CUIJK
SCHAPENHOBBY: TWEE DEVON AND
CORNWALL LONGWOOLS

NIEUW BLOED ZOEKEN

De Devon and Cornwall Longwool is ‘haar’ ras. “Dat
is zo’n leuk en gemakkelijk schaap. Er zijn zo veel
boeren die stoppen; al die lege weilanden: zet er Devons in. Ze lopen zomer en winter buiten, zijn ongelooflijk mak, lammeren zonder hulp af en veel
vreten hebben ze niet nodig, want dan worden ze te
vet. Ideaal toch?”
De twee schapen moeten er vijf worden, haar ideale
koppelomvang. Maar uitbreiden is niet eenvoudig.
In Nederland zijn er slechts enkele fokkers met dit
ras en Noij legt de lat hoog voor haar dieren. “Ik zie
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weleens wat op Marktplaats staan, maar ik zal er
nooit zomaar ergens eentje wegplukken. Ik zit in
het bestuur van de Vereniging van Speciale Schapenrassen, dan heb je ook een voorbeeldfunctie.”
Ze wil naar Groot-Brittannië. Nieuwe bloedlijnen
importeren. Ze is op zoek naar twee ooien met to-
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De twee schapen van Hanneke Noij, vooraan de ram en erachter de ooi.

taal verschillende afstamming. Daaraan hangt natuurlijk een prijskaartje, dus zover is het nog niet.
Noij heeft van kinds af schapen. Haar ouders hadden
een koppeltje van zo’n twintig om het gras voor de
paarden kort te houden. Ieder jaar kregen Noij en
haar zus elk een leblam om groot te brengen. “Dat

ging heel secuur. Om de drie uur een flesje geven.”
Op een dag, ze was een jaar of acht, verkocht haar
vader plots alle schapen. Het verdriet was zo groot
dat de twee zusjes al snel opnieuw een leblam kregen. Na een paar jaar liep er alweer een leuk koppel
schapen. “Maar toen ik werk kreeg, had ik steeds
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‘Al die lege weilanden:
zet er Devons in’

Devons kunnen het hele jaar
buiten lopen. Noij geeft ze
alleen wat beschutting met
een kalverhokje. De ooi ligt
er graag in.

Noij voert de ooi bij tijdens de dektijd en dracht. Dan zet
ze een hekje neer, zodat de ram er niet bij kan.

De vacht van dit ras is prachtig. Engelse dieren hebben een kortere krul dan de
meeste Nederlandse. Voor vervilten is de wol wat te stug.

minder tijd voor de schapen. Ze werden schuwer. Ik
had er minder plezier in. Daarom ben ik ermee gestopt.”
De hobby bleef toch trekken. Noij en haar man kwamen samen met haar ouders te wonen in een dubbele woning met twee hectare grond. Ze miste de
schapen en bovendien waren die wel erg handig om
het gras voor de paarden kort te houden. “Ik ging op
internet op zoek naar het ideale ras. Het moest zo
braaf mogelijk zijn en zo gemakkelijk mogelijk.” Ze
kwam bij de Devon and Cornwall Longwool terecht.
Toen ze die in het echt zag, was zij verkocht. “Ze
zijn zo mooi, met die krullen.”
Een paar jaar heeft Noij nu Devons. Ze zijn zo tam
als het maar kan. “Wanneer ik ze moet scheren of
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bekappen, gaan ze gewoon liggen. Ze spartelen niet,
ze trappen niet. Het zijn heerlijke schapen. Met de
ram moet ik wel oppassen, in de dektijd is hij lastig.
Hij loopt het hele jaar bij de ooien, toch lammeren
Devons altijd eind februari. Tot nu toe steeds één
lam, maar deze ooi kocht ik dit jaar en heeft bij de
vorige eigenaar twee lammeren gegeven.”
ENGELSE VACHT

Noij heeft die ooi laten keuren. “Ze is een topdier”,
vertelt de gedreven hobbyist. “Ze heeft een heel goede
vacht. Dat is wat ik wil: de originele Engelse vacht. De
ram heeft die. De ooi heeft Engelse voorouders en dat
zie je aan haar vacht. Voor de rest stel ik geen zware
eisen. Een mooi model, dat natuurlijk wel.” <<

DECEMBER 2012

05-12-12 16:39

