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Verslag Fokkerscontactdag 
23 juni 2018 bij Edwin en Natasja Kleinlugtebeld in Lemele 

We (Dick en ik) hadden er zin in. Leuk, weer een fokkerscontactdag! Maar waar lag Lemele nou ook al weer? 
Atlas erbij en gevonden. Zaterdags vroeg vertrokken richting Lemele. Het was gelukkig erg rustig op de weg en 
al gauw hadden we het eindpunt in zicht. Alleen nog even een omleiding … en daar begint voor ons altijd het 
puzzelen. Links of rechts? Altijd de verkeerde kiezen maar al met al zijn we toch nog op tijd voor de koffie bij Ed-
win en Natasja aan gekomen. Ze hadden in de schuur een gezellig zitje gemaakt waar we lekker konden zitten 
en genieten van een kop koffie met wat lekkers erbij. Na een welkomswoord van Toon en wat punten over staart-
index en couperen kwam er een veearts vertellen over ontwormen. Heel interessant.  

Inmiddels waren er pannen met soep en broodjes neergezet en konden we even lekker eten. Ook een heerlijk 
broodje met een kroket ging er wel in. Daarna hadden de dochters Amber en Esmée wat vragen op papier gezet 
en aan ons de vraag of wij de antwoorden wisten. We moesten een paar mooie lammeren beoordelen op beste 
kuif, beenwerk en uiterlijk. Ik vond het een hele klus want wat een mooie lammeren allemaal. Maar op de vraag 
hoeveel tanden een schaap heeft moesten we allemaal heel goed nadenken en de verleiding weerstaan om op 
google even te zoeken.  

Nadat we alles ingevuld hadden, zijn we naar Hankate gegaan voor een gps-wandeling. We werden in twee 
groepen verdeeld en met behulp van een gps en foto’s moesten we een route afleggen. Onderhand vragen be-
antwoorden en ook om ons heen kijken naar een prachtig stukje Nederland. Langs de Beneden Regge en 
Egede. Genietend van velden met korenbloemen, fluitende vogels en mooie doorkijkjes, was het einde van de 
tocht alweer snel in zicht. Jammer, het had nog veel langer mogen duren. Daarna nog wat gedronken bij de fami-
lie Kleinlugtebeld en tenslotte weer met een tevreden gevoel naar huis.  

Zijn er nu leden die denken, goh wat leuk, kom gerust de volgende keer ook. Jullie zijn van harte welkom. En het 
is voor degenen die het organiseren ook fijn als er veel animo is. Edwin, Natasja, Amber en Esmée nogmaals 
hartelijk dank voor deze hele gezellige dag.  

Erna Haverkamp 

PS: De tweede groep met Esmée, Ilse, Jan, Erik , Edwin , Dick en Erna had maar één antwoord fout en was 
daarmee de welverdiende winnaar van deze spannende wedstrijd. Hulde! 



Belangrijke Data 

 

22 september: Bestuursvergadering 

13 oktober: Najaarsledenvergadering 

 

Wolkeuring op lammeren  
25 augustus Nationale Keuring Kootwijkerbroek 

Allereerst worden alle hokken met lammeren langsgegaan. De vacht wordt op de rug opengelegd om te kijken hoe 
de wol zich heeft ontwikkeld. 

Er waren opmerkelijke verschillen, vooral mbt de lengte van de vezel. Sommige waren extreem kort. Dat kan een 
gevolg zijn van de tropische dagen die er geweest zijn deze zomer met extreme droogte. Deze lammeren komen 
dan al niet meer in aanmerking, hoewel bij sommige de wol er wel mooi uitzag.  

Dus alleen naar de lammerene met wol van "normale" lengte wordt extra gekeken. Dan zijn er met "mooie" witte 
wol, maar die ziet er te "los" uit. Waar vervolgens op gelet wordt, is goede lengte, heel fijn gegolfd. Want hoe fijner 
de golfjes des te zachter en fijner de wol. Om een voorbeeld te geven: clunwol heeft een gemiddelde van 24 - 28 
micron. Met heel fijn gegolfde vezel kan het zomaar zijn dat de micron rond de 20 is.  

Dan wordt er gekeken of er een "gele" rand bij de huid in de wol zit. Dan is er veel lanoline in de wol aanwezig. 
Heel erg fijn voor diegene die met de wol werkt, zoals spinners. In de regel is het zo dat wanneer het koud is, een 
schaap lanoline gaat aanmaken om zich extra warm te houden. Is het daarna heel warm dan gaat het schaap 
zweten. Dit gebeurt vaak in mei. Eind mei is het vaak warm weer en begin juni is het dan ineens weer veel slech-
ter. Dit wordt wel de schaapscheerderskoude genoemd, vooral in Gelderland. Daarna zijn de schapen makkelijker 
te scheren. 

Dus het lam dat gewonnen heeft, bezit de voornoemde eigenschappen. Ook nr. 2 is prachtig. Eigenlijk alle lamme-
ren in de Ring.  

Margot Wittendorp 

Maar er kon er maar één kampioen worden. En dat werd ramlam SRU-00104 van Annie Steenbeek. Reservekam-
pioen werd ooilam MPU-47582 van Jan Muijs. 

Contactinfo 

Lian Hielkema  lian.hielkema@xs4all.nl  

Ton van der Toorn: vandertoorn@hotmail.com  

Toon Verhoeven: ahmverhoeven@planet.nl   


