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Van de redactie. 
 

Hier is die dan weer, de “Nieuwsbrief”…….., en dat woord kan dus inderdaad wel 

tussen aanhalingstekens! 

De titel nieuwsbrief mag hij eigenlijk niet dragen, want het is eigenlijk meer een 

jaarverslag. We kampen met het probleem waar zoveel verenigingen mee kampen, 

iedereen  heeft het druk, het is moeilijk mensen te mobiliseren hun bijdrage te 

leveren! Natuurlijk is een lammerdag en een keuring leuk, maar het moet wel 

allemaal georganiseerd worden, en dat kan niet zonder de inzet van onze leden. Zo 

ook deze nieuwsbrief, hij ziet er leuk uit en ik hoop dat u hem waardeert, maar hij 

zou natuurlijk veel dikker en interessanter zijn wanneer hij gevuld is met verhalen 

en ervaringen van onze leden!  

Mocht u zich de komende vrije dag vervelen, ga dan eens eerst lekker in 

kerstsfeer bij de schapen in de stal zitten, en dan hoor ik graag wat ze u te 

vertellen hebben! Ook foto’s zijn welkom! staldehoop@kpnmail.nl 

 

Ik wens u plezierige feestdagen! 

Rasvereniging Kerry Hill 

Secretariaat: D. Vierhout 

Rambonnetweg 1 

8091 PJ Wezep 

Telefoon: 038 3769499 

E-mail: secretariaat@kerryhill.nl 

Kerry 

Info 
 

 

mailto:staldehoop@kpnmail.nl


2 

 

Van de voorzitter 
 

December 2015, 

Geachte leden van de rasvereniging Kerry Hill, 

Buiten is het nat, maar helaas niet koud. Schapen geven toch echt de voorkeur aan koud 

weer , regen is niet het weer van hun voorkeur. Gelukkig is ons ras goed bestand tegen al 

dit vieze natte weer. Dit in tegenstelling tot sommige rassen met een open vacht, waarbij 

de dieren snel ziek worden en zelf daardoor sterven. Genoeg redenen om steeds op de 

wolkwaliteit van ons ras te letten. Plezierig is het dat 

juist de laatste tijd er steeds meer belangstelling is voor 

Kerry Hill wol. Spinnen is natuurlijk het meest 

tijdrovende wat je daar mee kunt doen, dus mochten er 

leden zijn die weten waar je wol kunt laten spinnen, dan 

zou dat betekenen dat er straks nog veel meer mensen in 

een Kerry Hill trui lopen Helaas is mijn trui versleten, dus 

ik zal één van de eerste afnemers zijn van gesponnen wol. 

 

De leden die dit jaar op de keuring in Hulshorst zijn 

geweest, hebben een mooie vergelijking kunnen maken van 

de aangevoerde dieren. Dergelijke bijeenkomsten zijn bij 

uitstek geschikt om een nieuwe dekram uit te zoeken, 

maar voor nieuwe belangstellenden die nog dieren willen 

aanschaffen is de keuring natuurlijk ook voor ooien een 

mooie plek om dieren te zien. 

Gelukkig hebben we weer een mooie 

keuring gehad dit jaar, met dertien 

deelnemers en rond de honderd dieren. 

Wist u dat wij daarmee precies op het 

landelijk gemiddelde zitten? 

Dit jaar waren er 361 keuringen met 

34.155 dieren en 5.793 deelnemers.  

 

Het aantal belangstellenden is helaas niet 

bekend, maar in Hulshorst waren gelukkig 

belangstellenden uit zowel ons eigen land 

als meerdere andere landen. Er hebben 

zich zelfs enkele nieuwe buitenlandse 

leden aangemeld. 

 

Ieder jaar is er wel weer een ziekte-

uitbraak waar we allert op moeten zijn. Dit 

jaar rukt bluetongue vanuit Frankrijk op 

richting Nederland. Helaas is er geen 

vaccin op voorraad, maar daar wordt op dit 

moment aan gewerkt. 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj71aaP3OLJAhUFlg4KHSAVD0YQjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Spinnen_(textiel)&psig=AFQjCNGiQzGFQp8twUerZslFG5xzDuAtpg&ust=1450435666636494
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Op de fotos staan twee nieuwe leden uit 

Friesland ( Gabe en Geeske). Zij steken hun 

enthousiasme niet onder stoelen of banken. 

Zij bezoeken alle bijeenkomsten en hadden 

gehoord dat de Kerry Hill niet makkelijk in 

de omgang was. Voor hen was dat een 

uitdaging om te laten zien dat binnen de 

kortste keren 

de dieren om 

hen heen 

stonden en uit hun hand aten. Het leek mij juist in de 

nieuwsbrief het vermelden waard hoe nieuwe 

schapenhouders met hun dieren omgaan. Nu heb ik op de 

foto het verblijf van de dieren gezien, en je mag gerust 

zeggen dat ze deze winter in een gespreid bedje zijn 

terechtgekomen. 

 Volgens mij zullen zij bij het aanmelden van de keuring in 

Hulshorst de eersten zijn die de gegevens terug sturen naar Bert Nap. 

 Inmiddels hebben jullie kunnen constateren dat Wouter Nap het stokje van Sandra 

heeft over genomen. Een hele klus om de website net zo voorspoedig te laten verlopen als 

Sandra, maar het bestuur heeft daar alle vertrouwen in. Natuurlijk krijgen wij de kans 

om Sandra op gepaste wijze voor al haar bewezen diensten te bedanken. 

 

Op de volgende fotos staat een mooi voorbeeld van hoe je de lammeren kunt aanbieden 

voor de lammerenkeuring. De heer en mevrouw 

Kuipers zijn aan de slag gegaan om vanghekken 

te maken waarbij de lammeren zoveel ruimte 

krijgen dat alles goed is te zien voor de 

keurmeester. Helaas is dit niet bij iedere 

keuring zo. Maar zoals u weet moeten de 

dieren opgehokt zijn om ze gekeurd te krijgen. 

Mocht u aan de slag willen gaan met het maken 

van hekjes, dan is een dichte onderkant ook 

gunstig tijdens de lammerenperiode. (Dieren 

die kunnen aflammeren in de koppel geeft 

zeker de voorkeur! Daarna is het plaatsen in 

individuele hokjes prima voor de controle van ooi en lammeren. Verticale spijlen is beter 

dan horizontale spijlen.) 

 

Ik hoop dat u een goed schapenjaar tegemoet gaat met veel mooie lammeren en dat veel 

leden zich gaan aanmelden voor de jaarlijkse keuring in Hulshorst. 

 

Fijne feestdagen toegewenst, 

en een vriendelijke groet, 

Hans Schadenberg. (vz.) 
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Ledenmiddag  2015 bij Tonnie te Roller in Ziewent 
 
Op zaterdag 20 juni werd de jaarlijkse ledenmiddag gehouden.  Dit is inmiddels  een 

goede traditie geworden. Eigenlijk ontstaan door de mkz-crisis in 2001. Voor de mkz-

crisis was het de gewoonte dat de leden hun lammeren lieten keuren op een centrale plek. 

Uit het hele land reisden de leden met hun dieren naar Woudenberg  om ze daar te laten 

keuren voor opname in het stamboek. Na de mkz-crisis 

was dit door de strengere regelgeving niet meer te 

realiseren. Besloten werd om voortaan bij een lid thuis 

de lammeren te keuren en te bespreken. De eerste 

ledenmiddag werd gehouden bij de fam. van Bakel in de 

Mortel. Daarna werden diverse plaatsen aangedaan 

zoals Putten, (3x) Hulshorst, Uithuizen , 

Warfstermolen,  Ruurlo,  Eext,  Veulen en Oelegem (B)  

Dit jaar was de organisatie in handen van de familie te 

Roller in Zieuwent. Complimenten voor de organisatie. 

Alles goed voor elkaar en ook de inwendige mens kwam niets te kort. Tonnie heeft in 

relatief korte tijd een prachtige kudde opgebouwd. Met ruim 30 lammeren viel er genoeg 

te keuren en te bespreken. 

 

Het keurmeestersgilde was sterk vertegenwoordigd met Jaap Aardema, Aart Vierhouten, 

Agnus van der Stelt en Hans Schadenberg.  De vooraf aangekondigde scheerdemonstratie 

viel in het water door technische problemen zodat we direct konden beginnen met het 

keuren van de lammeren. 

Allereerst werd een aantal lammeren gekeurd door Agnus en uitvoerig besproken. Dat de 

Kerry Hill geen eenvoudig schaap is om te fokken is bekend. Een perfecte Kerry Hill 

bestaat niet, wordt weleens gezegd. Alleen over de aftekening valt al veel te zeggen. De 

oren moeten minimaal voor 25% zwart zijn. Maar hoe zwarter hoe mooier. Een dier met 

geheel zwarte oren heeft vaak elders ook zwarte vlekken zoals in de nek en in de staart. 

De bril moet bij voorkeur scherp afgetekend zijn met 2/3 onder de ogen en 1/3 

daarboven. Ook het zwart van de neus moet mooi afgetekend zijn. 

Over de oren valt nog te zeggen dat deze voldoende rechtop gedragen moeten worden, in 

één lijn met de kop mee. Best een belangrijk punt om op te letten bij de keuze van een 

ram. De orenstand is een belangrijk kenmerk van de Kerry Hill. Zwarte knielapjes zijn 

wenselijk, ook de achterpoten moeten voldoende zwart zijn hoewel hier geen duidelijke 

richtlijn wordt aangegeven in de rasbeschrijving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agnus geeft uitleg over de aftekeningen op de kop               Controle van de staart, een kronkel is 
niet wenselijk 
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Naast de aftekening komt ook bouw en type aan de orde. Een Kerry Hill moet voldoende 

lengte in de nek hebben, Een rechte rug en goed beenwerk. Weke koten zijn niet gewenst. 

Ook belangrijk om op te letten bij  de keuze van een ram. Over rammen gesproken; 

rammen worden gecontroleerd op het bezit van 2 ballen. Eén van Tonnie`s  ramlammeren 

werd in eerste instantie afgekeurd wegens het ontbreken van een bal. Bij nadere 

inspectie bleek dat de jongeman deze had opgetrokken . Hoe houd je een keurmeester 

voor de gek? 

 
          

 

 

 

 

 

       Een groep jonge ooien,       
plaatjes om te zien. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Naast de vakkundige uitleg van Agnus konden de aanwezige leden ook zelf enkele dieren 

beoordelen. 

Vervolgens werden enkele lammeren door Jaap en Aart gekeurd.  

Uiteindelijk zijn alle 34 lammeren gekeurd  en kunnen we stellen dat Tonnie een mooie 

koppel lammeren heeft waarover hij zelf ook wel tevreden was. Tot slot werden er nog 

twee  1 ½ jarige rammen gekeurd.  Beiden werden goedgekeurd. In een andere schuur 

konden we nog even de oudere ooien bewonderen net als één van de rammen die Tonnie 

afgelopen dekseizoen  had ingezet. 

Er werd nog even gezellig nagepraat en vervolgens ging iedereen tevreden huiswaarts. 

Familie te Roller, nogmaals bedankt voor deze gezellige, leerzame en goed georganiseerde 

middag! 

 

Dick Vierhout 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
…..de klus is geklaard, allemaal tevreden gezichten! 
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Nationale Kerry Hill Keuring 2015 
 

Nadat de keuring van 2014 was afgelast in verband met de Q-koorts problematiek wilde 

het bestuur toch proberen om dit jaar wel weer een keuring te organiseren.                                                                                                      

Omdat de strengere regels nog steeds van kracht zijn was het dus noodzakelijk dat alle 

deelnemende dieren twee entingen tegen Q-koorts zouden krijgen en die moesten 

gegeven worden door de dierenarts op 6 weken en op 3 weken vóór de keuring. Gelukkig 

waren er nog 11 leden bereid dit te doen ondanks de te maken kosten; waarvoor wel een 

kleine vergoeding vanuit de vereniging zal worden gegeven. 

 

Toen dit duidelijk was kon de voorbereiding 

beginnen; die bestaat onder andere uit: 

afspraken maken  met de eigenaar van de 

keuringslocatie en met de leverancier van de 

hekjes, een aanvraag doen naar de NVWA, de 

keurmeester uit Engeland uitnodigen, zorgen 

dat iedereen zijn dieren aanmeldt, prijzen 

bestellen, regelen dat iemand foto’s maakt, 

een keuringsboekje samenstellen, zorgen dat 

er voor iedereen naambordjes en diernummers 

beschikbaar zijn, afspraken maken over de 

catering, zwoegerstatus deelnemers 

controleren en zo is er nog wel meer. 

 

De keurmeester moet natuurlijk van Schiphol gehaald worden en ergens overnachten. 

Gelukkig neemt Jaap Aardema deze taak al jaren op zich. Verder moeten op de avond 

vóór de keuring alle hokjes worden klaargezet; een vaste groep leden voert dit altijd uit. 

Na al deze voorbereidingen kan het feest dan eindelijk beginnen en het is altijd mooi om 

iedereen van heinde en verre (van Texel  tot Belgie) te zien arriveren. Iedereen lost zijn 

dieren en het is een mooi gezicht om die ongeveer 100 dieren in de hokjes te zien staan. 

 

De 26 aanwezige ooilammeren 

waren verdeeld in 2 groepen 

en de keurmeester had de 

moeilijke taak uit elke groep 

de 4 beste dieren te 

selecteren, waarna de 4 

prijslinten werden uitgereikt. 

Daarna was het de beurt aan 

de 13 jaarlingooien en daarna 

kwamen de 20 oudere ooien 

die weer in 2 groepen waren 

verdeeld. 

 

 Er waren erg veel ramlammeren opgegeven (33 stuks), waarvan 3 groepen waren gemaakt. 

Jaarlingrammen waren er slechts 3 en volwassen rammen 6 stuks. Verder werden er nog 
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bedrijfsdrietallen gekeurd en drietallen nakomelingen van 1 vader. Aan het eind van de 

dag werd er uit de kampioenen nog een dagkampioen en een reservedagkampioen gekozen. 

 

De hele dag is in een prima 

sfeer verlopen, waarbij het 

meedoen belangrijker was dan 

het winnen en keurmeester 

Venables heeft weer 

uitstekend werk verricht. 

Na deze bijzonder gezellige 

dag moeten we dus zeker 

proberen dit volgend jaar weer 

te herhalen en ik raad alle 

leden aan om mee te doen of 

toch in ieder geval te komen 

kijken. 

 

 

Bert Nap 

 

 
 

 

Certificaat vakbekwaam veetransporteur 

Wanneer u meer dan 10 dieren vervoerd of het transport is langer dan 65 km, dient u in 

het bezit te zijn van een certificaat vakbekwaam veetransporteur 

U kunt dit getuigschrift halen door een examen te doen bij een verkeersschool. Wanneer 

u in Nederland examen doet, is het certificaat 5 jaar geldig.  Doet u echter in Belgie of 

Duitsland examen, dan is dit certificaat levenslang geldig, ook in Nederland. 

Het is de moeite waard om “over de grens”te kijken. Ook biedt oa verkeersschool Blom 

uit Ettenleur de mogelijkheid om, eerst de theorie in Nederland te volgen en vervolgens  

het examen in Belgie te behalen. Het slagingspercentage is zeer hoog, dus het is zeker de 

moeite waard om hier eens naar te kijken. Zie voor meer info 

http://www.verkeersschoolblom.nl/nl/Beroepsopleidingen/Veetransport.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWpp6co9zJAhWDcg8KHRAiBMoQjRwIBw&url=https://roadstars.mercedes-benz.com/nl_NL/magazine/transport/03-2014/sheep-stop-an-actros-slt.html&psig=AFQjCNECXEHjg7p9Tk61Gvx__CllbYya2Q&ust=1450214202094941
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Q koorts entingen: wat moet je doen om deel te kunnen nemen aan 

een keuring? 
 

Q koorts blijft een gevaarlijke ziekte en er wordt 

streng op toegezien dat de regels hierover worden 

nageleefd. Dieren met een publieksfunctie ( 

kinderboerderijen etc) moeten volledig gevaccineerd 

zijn, maar ook dieren die deelnemen aan 

evenementen en keuringen, ook al zijn dit 

“besloten”evenementen….. 

 

De regels zijn als volg: 

Evenementen, tentoonstellingen en keuringen  

Verplichte maatregelen voor het bijeenbrengen:  

Alleen tijdig (= tenminste 3 weken vóór aanvoer op evenement, tentoonstelling of 

keuring) en volledig gevaccineerde schapen of geiten mogen worden 

aangevoerd/bijeengebracht worden op evenementen, tentoonstellingen en keuringen  

De eigenaren van de aan te voeren dieren moeten een vaccinatieformulier invullen en deze 

mede laten ondertekenen door hun dierenarts. Het formulier moet samen met de 

dierenartsfactuur twee jaar bewaard worden.  

Schapen en geiten die voor het eerst gevaccineerd worden, moeten tweemaal worden 

ingeënt met een tussentijd van tenminste 3 weken. 

Wanneer je dus voor het eerst deelneemt aan een keuring moet je minimaal 6 weken voor 

de datum je dieren laten vaccineren en na 3 weken nogmaals de herhalingsenting. 

 Hetzelfde geldt voor dieren die langer dan een jaar geleden gevaccineerd zijn. Als de 

dieren gevaccineerd worden binnen een jaar na de vorige vaccinatie, volstaat één 

herhalingsvaccinatie.  

. Drachtige dieren mogen alleen aangevoerd worden, indien deze dieren uiterlijk drie 

weken voor de dek/inseminatie gevaccineerd zijn. Hou bij het vervoeren van drachtige 

dieren rekening met de voorschriften uit de Transportverordening. 

 

 

Verrassing! 
 

Een paar jaar geleden zag ik in Dartmoor de Dartmoor Greyface. Als schapenliefhebber 

houd ik van alles wat maar enigszins op schaap lijkt, maar de Dartmoor Greyface…., wat 

een mooie dieren, die zouden een leuke aanvulling op onze kudde zijn. Maar ja, ze zijn nog 

niet in Nederland, en het importeren van een zwoegervrije, scrapievrije, 

Dartmoorgreyface,  dat is echt mission impossible! 

Helaas moet ik die wens dus echt uit mijn hoofd zetten. 

Maar je, we hebben al een leuke gevarieerde kudde in de wei lopen, dus ik mag niet klagen. 

We hebben al Leicester Longwool schapen, die we afgelopen jaar bij gebrek aan een 

onverwante zwoegervrije ram maar door onze Kerry Hill ram hebben laten dekken. 

Dit voorjaar werden we verrast met 3 mooie ooilammetjes, kruisingen welliswaar, maar ze 

hebben verdacht veel weg van een Greyfaced Dartmoor!  Prachtige wol, Gijze voetjes, 

grijze neus en en een klein randje om de ogen! 
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 Dit zijn de echte Greyfaced Dartmoor, 

onder de Kerry Kuisingen…., we moeten nog iets 

aan de oren en het postuur werken, mogelijk de 

volgende keer een Devon& Cornwal ram gebruiken?

   

 

 

 

Wel was het grappig dat ik dus later las dat  

De Greyfaced Dartmoor is ontstaan uit oa de  

Leicester Longwool, dus we zijn op de goede  

weg! We hebben dus toch maar een ooitje zelf 

gehouden…… 
 

Karin Wassink 

 

 

 

 

 

Lamsrack uit de oven 

Nog inspiraties nodig voor het kerstdiner of gewoon omdat het zo gemakkelijk en lekker 

is…… 

Ingrediënten voor 2 personen: 

•    1 lamsrack van ongeveer 7 ribben (vraag de slager ook om advies) 

•    20g roomboter 

•    2 eetlepels olijfolie 

•    3 eetlepels groene pesto 

 

Verwarm de oven voor op 160 graden (hetelucht). 

Verhit de boter met de olijfolie in een koekenpan. Wanneer 

dit begint te bruisen leg je het lamsrack erbij en bak je dit 

rondom aan op hoog vuur. 

Leg het lamsrack in een ovenschaal en schenk het braadvocht erbij. Smeer het rack aan 

de bovenzijde in met de groene pesto. Gaar het vlees in 30 minuten in het midden van de 

oven.  

Grote stukken vlees bereiden is soms best wel een drempel, maar wat blijkt: dit is echt 

super makkelijk want de oven doet eigenlijk al het werk en daar valt dus vrij weinig aan te 

verpesten Het resultaat was dan ook een heerlijk mals stukje vlees. Heb je er geen in de 

diepvries liggen of weet jij niet zo goed waar je lamsrack kunt kopen? Vraag er naar bij 

de slager (hij moet het vaak wel bestellen voor je) of bij een Turkse supermarkt. 

 

 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLy9D0nODJAhVEDA8KHVz1AykQjRwIBw&url=http://www.yorkshiredales.org.uk/looking-after/howyoucanhelp/volunteering/current-volunteering-opportunities&psig=AFQjCNGPqf20vX34XfvJkR6PY8tq72D2OA&ust=1450349897710919
http://uitdepanvansan.nl/lamsrack-uit-de-oven/
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Dag van de wol 

Op zaterdag 12 september was de dag van de Wol in het Brabantse Ooijen. Het was de 

tiende keer dat deze dag georganiseerd werd. Het is een jaarlijks evenement die veel 

wolliefhebbers  en  andere creatievelingen trekt. 

Dit jaar waren er ook veel schapenrassen aanwezig, zodat de bezoekers ook kennis 

konden maken met de vele verschillende rassen en hun wol eigenschappen.  

Ook de Kerry Hills waren aanwezig, naast zo’n 10tal andere rassen. 

De dag wordt goed bezocht door echte liefhebbers, en vachten en wol werden vlot 

verkocht. Ook werden er verschillende workshops gegeven, oa over het vachtvilten. 

 

De Schotse schapen en wol kenner Sion Barrington hield een lezing waarin hij de 

verschillende rassen  besprak, en welke invloed het klimaat en de streek van oorsprong 

had op de woleigenschappen. Zo hebben oa de Kerry Hills een erg dichte vacht zonder 

kemphaar. De dichte, fijne structuur zorgt ervoor dat de dieren goed bestand zijn tegen 

de kou en water kan niet tot de huid doordringen. 

KerryHill wol is uitstekend geschikt om te spinnen, maar er kan ook goed mee gevilt 

worden, wat op het ogenblik weer helemaal in is. Een lekkere warme vacht op de bank 

houd je spieren en botten lekker warm en soepel. 

Het vilten van een vacht is wel een hele klus, maar het resultaat mag er zijn.  

Ook de honden weten het erg te waarderen, maar voor een beetje formaat hond heb je 

wel de vacht van een Kerry ram nodig! 
Karin Wassink 

 

 

 
 

 
 


