
 

 

December 2016. 

Geachte leden van de rasvereniging Kerry Hill. 

Toch wel jammer dat het buiten weer nat is en eigenlijk veel te warm voor de tijd van het jaar. De 

schapen zullen u dankbaar zijn als zij goed gewonnen hooi kunnen vreten naast het gras wat 

ongetwijfeld nog voldoende beschikbaar is. Meer hebben ze in deze tijd niet echt nodig. Drie weken 

voordat ze moeten lammeren is krachtvoer een goede aanvulling, maar ook hier is teveel nadelig 

voor de ooien. Zowel slepende melkziekte als melkziektes liggen dan op de loer. 

Het is weer een mooi jaar geweest voor de vereniging met honderd lammeren meer dan 2015 om te 

keuren, ook kunnen we weer meerdere nieuwe leden verwelkomen in de rasvereniging.Het 

hoogtepunt was natuurlijk de keuring in Hulshorst met dit jaar Agnus en Rutger als keurmeesters. 

2017 wordt een bijzonder jaar omdat de vereniging dan vijf-en-twintig jaar bestaat en dit mooie ras 

voor het eerst vaste poot op het Europese vaste land zette. Vanuit Nederland is de Kerry Hill naar 

meer dan tien andere landen in Europa gegaan, en is de belangstelling vanuit het buitenland er nog 

steeds. Maar ook in Nederland ontdekken steeds meer mensen ons mooie ras met de vele voordelen 

ervan. 

Vanuit het bestuur zijn al meerdere opties doorgesproken om het 25-jarig bestaan een extra mooi 

tintje te geven. Ans en Kees van Heerden hebben al praktische ideeën aangedragen, maar een 

speciale oproep zal nog naar u de leden gedaan worden om met voorstellen te komen hoe wij op de 

lammerendag en op de keuring in Hulshorst  aandacht kunnen besteden aan het 25-jarig bestaan. 

Omdat wij dit jaar een mooie locatie hebben gevonden met rondom vloerverwarming en een 

prachtig museum waar wij rond mogen kijken, hopen wij dat heel veel leden hun ideeën op de 

jaarvergadering willen verwoorden! 

Dit jaar zijn er leden bijgekomen die al een tijd geen lid meer 

waren. Joop Bettink uit Putten was voor zijn werk in Ierland 

en zag daar weer Kerry Hills lopen en ontdekte dat hij de Kerry 

Hills toch echt wel miste! Dus kocht hij tien lammeren en 

kreeg van iedere ooi het eerste jaar twee lammeren. Ook 

stond hij tussen de dieren tijdens ons bezoek, dus weer een 

mooi voorbeeld van omgang met zijn dieren.  

Kent u het kasteel Doorwerth? Tijdens ons bezoek naar het 



kasteel waar wij met de honden een lange wandeling maakten zag 

ik een prachtige koppel Kerry Hills lopen. Natuurlijk moest dit een 

Stamboek fokker zijn maar wie? Laat nu een bestuurslid  (Thijs 

Gotmer)  tijdens een bestuursvergadering vertellen dat dit zijn 

schapen zijn. Een bezoek aan het kasteel, de kasteel kudde en een 

wandeling kan ik u van harte aanbevelen. 

Voor 2017 heeft John Terry ons laten weten het een eer te vinden om weer naar Nederland te 

komen als keurmeester in Hulshorst. In 2002, precies vijftien jaar geleden, was hij ook onze 

keurmeester om vijf-en-tachtig dieren te keuren van dertien leden. John Terry heeft een grote 

bekendheid bij de schapenhouders in Wales/Engeland. Hij heeft vijf boeken geschreven die de 

moeite waard zijn om te lezen: Pigs in the Playground, Calves in the Classroom, Ducks in Detention, 

How to become a First Generation Farmer en zijn laatst gepubliceerde boek The Farming Joke Book.  

Graag wil ik u allen fijne feestdagen toewensen en een fantastisch Kerry Hill jaar 2017. 

Hans Schadenberg ( vz) 

 

 

 

 

 

 


