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Frysk Melkskieppe Stamboek 

Nieuwsbrief najaar 2020 

Het is een jaar, waarin veel dingen anders lopen dan 

we gewend zijn. Iedereen zal er op één of andere 

manier mee te maken hebben. Als bestuur waren we 

wat afwachtend of we elkaar gingen ontmoeten, 

uiteindelijk hebben we 2 online-vergaderingen gehad. 

Mede hierdoor met vertraging deze nieuwsbrief met 

onder andere de keuringsuitslagen en een interview 

met de voorzitter! 

Van de stamboekhouder 

Inmiddels heeft u de stallijst ontvangen als het goed is 

en ziet de Henk deklijst graag weer terug voor het einde 

van het jaar. 

Paraplubestand 

In de vorige nieuwsbrief kwam het paraplubestand al ter 

sprake. Als u zich inmiddels heeft aangemeld bij de 

SZH voor het opnemen van uw dieren in het bestand en 

u wilt controleren of het gelukt is, kunt u via deze link 

https://szh.nl/wp-content/uploads/2019/10/2019-

Raadplegen-vlag-zeldzaam-huisdierras-in-IR.pdf kijken, 

welke dieren gevlagd zijn. Als u inlogt bij RVO en de 

stappen in deze handleiding volgt, krijgt u een overzicht. 

Vakblad Het Schaap 

Zoals u misschien wel weet, kunt u korting krijgen op 

uw abonnement voor het vakblad Het Schaap. Mocht u 

hier gebruik van willen maken, neem dan contact op 

met de secretaris. 

 

 

Contactgegevens 

Voorzitter: 

Lenie de Vos 

Stroet 36 1744 GJ Sint Maarten 

Telefoon: 06-17744665  

Email: ldevos@quicknet.nl 

Secretaris:  

Wieger Kuiken 

Foyingaweg 57 9293 LR 

Kollumerpomp 

Telefoon: 0511-408817 

Email: info@grootkabel.nl 

Penningmeester:  

Margriet Bulk 

Gaaikemaweg 7 9884 TB Niehove 

Telefoon: 0594-591218 

Email: margrietbulk@hotmail.com 

Stamboekhouder: 

Henk Oudhoff 

Haarsterweg 10 9363 VD Marum 

Telefoon: 0594-644383 

Email: hjoudhoff@hotmail.com 

Inspecteur stamboek: 

Jappie de Jong 

Sylroedepad 3 8494 NJ Nes 

Telefoon: 056-5551245/ 06-12849143 

Email: jappie.dejong@hvhl.nl  

Algemeen bestuurslid:  

Nelleke Meersma 

Ouwendorperweg 27 3886 MR 

Garderen 

Telefoon: 0577-407177 

Email: info@ouwendorperhoeve.nl 

https://szh.nl/wp-content/uploads/2019/10/2019-Raadplegen-vlag-zeldzaam-huisdierras-in-IR.pdf
https://szh.nl/wp-content/uploads/2019/10/2019-Raadplegen-vlag-zeldzaam-huisdierras-in-IR.pdf
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Thuiskeuringen 

Er is veel gekeurd dit jaar! Dit is wat de inspecteur ervan vond, in woorden en in 
punten (zie bijlage). “Ook dit jaar hebben we (de meeste dieren heb ik met Henk 
Oudhoff gekeurd, een enkele keer met mijn zoon en mijn dochter) weer met veel 
genoegen gekeurd. Dit jaar hebben we maar liefst 16 bedrijven bezocht en werden er 
86 ooien gekeurd en 47 rammen. Van de ooien kregen 34 een AB beoordeling, van 
de rammen 28.  
Eén ram kon niet worden goedgekeurd vanwege wit in het oog, verder hebben we 
geen erfelijke gebreken geconstateerd.” 
 
 
Uitgesponnen  door Margriet Bulk 
 
Een uitgelezen kans om middels deze rubriek onze nieuwe voorzitter, Lenie de Vos, 
beter te leren kennen. Een ritje richting het mooie Stroet, Noord-Holland zit er niet in 
in deze coronatijd, dus moet het (helaas) per telefoon. 
Ik weet dat je (samen met Pim) fanatiek schapenfokker bent, maar wil toch ook iets 
meer persoonlijk van je weten dus…. 
 
 Wie is Lenie de Vos? 
“Nou, ik ben de oudste uit een gezin van 6”, vertelt Lenie. “Opgegroeid op een 
melkveebedrijf waar ook wat schapen werden gehouden, in Baambrugge, gemeente 
Abcoude niet ver van Amsterdam. Een van mijn broers is Leo de Vos, jullie 
waarschijnlijk wel bekend als (een van de eerste professionele) schapenmelker. Na 
eerst als16-jarige als apothekersassistente te hebben gewerkt ben ik via de B-
Verpleegkundige-opleiding in de psychiatrie komen te werken. Na wat omzwervingen 
van zwakzinnigenzorg, zorg voor dementerende ouderen heb ik de laatste 7 jaar met 
veel plezier ambulante zorg verleend als psychiatrische verpleegkundige aan 
mensen met autisme. In ben nu 67 jaar en sinds oktober 2019 officieel met pensioen. 
Dus alle tijd om mij nu als voorzitster in te zetten voor het stamboek. Samen met Pim 
woon ik in Stroet op een mooie vrije plek met ruimte voor onze schapen en 2 
paarden. Dat is namelijk mijn andere hobby. Pim en ik houden beide van paardrijden. 
Ik rijd zo’n 5 keer per week en we gaan ook graag op buitenrit en nemen zelfs de 
paarden mee op vakantie. Daarnaast lees ik graag, en kan mijn tijd ook ruimschoots 
kwijt aan onze groentetuin en uiteraard aan de schapen.” 
 
Hoe ben je in de schapen beland? 
“In 1987 (dus 33 jaar geleden…) kreeg mijn man Rudolf het idee om melkschapen 
aan te schaffen”, vertelt Lenie. “Wij kochten toen af en toe melk bij een 
melkveehouder om daar zelf kaas van te maken. Het plan was om de schapen zelf te 
gaan melken en daar kaas van te maken. Mijn broer Leo kreeg van ons Fl. 1.000, - 
mee om voor ons op zoek te gaan naar schapen. Hij had als boerenzoon en 
werkzaam in het melkvee meer kijk op dieren dan wij. Hij kocht 9 oudere ooien en 3 
lammeren voor ons bij toenmalige Stichting Stiep in ik meen Zuidlaren.  Dat was het 
begin van onze schapenfokkerij”. Bijkomstig detail, dit werd ook het moment dat Leo 
zijn interesse werd gewekt voor het melkschaap en zodoende is hij dan ook in de 
melkschapen beland. 
Na een paar jaar bleek dat we zwoegerziekte onder de schapen hadden en veel te 
veel uitval kregen. We hebben toen besloten om alles te ruimen en opnieuw te 
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beginnen. We kochten 5 zwoegervrije jonge ooien bij Cees Blauwboer die vlakbij ons 
bleek te wonen en begonnen weer opnieuw.” 
 
Sinds wanneer melken jullie? 
“De eerste 3 jaar hebben we helemaal niet gemolken.” Nadat Lenie op zoek gaat 
naar haar ‘Melkschriftje’ kan ze melden dat in mei 1990 van de eerste 10 liter melk 
kaas is gemaakt.  “Het melken is en blijft ook nu echt hobbymatig. In 1992 en 1994 
hebben we weer een maand gemolken. Tweemaal daags, met de hand en met 2 
personen!“  Alhoewel het in eerste instantie de hobby van Rudolf is, raakt Lenie er 
wel steeds meer bij betrokken en wordt het een gezamenlijke hobby. Als Rudolf in 
2005 plotseling komt te overlijden staat Lenie er alleen voor. De schapen komen nu 
ook volledig voor haar. In plaats van een belasting geeft het haar juist houvast in 
deze moeilijke tijd. Ze moeten verzorgd worden, er moet een ram uitgekozen worden 
en de lammetjes worden weer geboren. De schapen blijven! 
 
Wat is je reden om stamboeklid te zijn? 
“Vanaf het begin zijn we lid van het stamboek. Eerst van het Friese stamboek, maar 
na wat onenigheid over de gang van zaken zijn we toen overgestapt naar het 
Zeeuws stamboek. We wilden richting hebben in onze fokkerij, ons fokdoel kunnen 
toetsen en contacten onderhouden met andere fokkers. De fokkerijdagen waren altijd 
een heel leerzaam en gezellig uitje. Als kers op de taart werd bij onze eerste keuring 
onze ram Kees-2 kampioen. Het jaar daarop hadden we weer een kampioen en een 
reservekampioen. Door de sterke terugloop van het Zeeuws stamboek hebben we 
ons in 2005 weer aangesloten bij het Fries melkschapen stamboek. Dit stamboek 
bleef veel actiever met de jaarvergaderingen en de nieuwsbrieven, iets wat ik heel 
belangrijk vind.” 
 
Wat is voor jou het nut van het stamboek en hoe zie je de toekomst hiervoor? 
“Het stamboek zorgt voor het behoud van het exterieur van het schaap middels 
controle door keurmeesters. Het behoud van een mooi ruim ontwikkeld schaap met 
melktypische kenmerken, wat resulteert in goede melkproductie. Maar ook de 
onderlinge contacten als collega’s zijn heel belangrijk voor mij”, zegt Lenie. “Wat 
betreft de toekomst denk ik dat naast de fokkerij, de keuringen en het voorkomen van 
inteelt we ons ook moeten richten op kennis vergaren. Dit kan middels cursussen, 
bijeenkomsten en excursies. Zo gauw daar weer mogelijkheid voor is hoop ik dat we 
daar mee aan de slag kunnen.” 
 
Wat zijn je toekomstplannen? 
“In 2010 heb ik Pim Noot ontmoet. Pim is afkomstig van een melkveebedrijf annex 
manege en snapte en deelde mijn hobby voor de schapen. We doen deze hobby 
echt samen. Het melken van onze 7 schapen doen we samen, Pim verlost de 
schapen als het nodig is en ik maak de kaas. In 2015 hebben we een aantal ooien 
geëxporteerd naar Italië en in 2016 nogmaals een aantal rammen naar dezelfde 
eigenaar. Het jaar daarop zij we tijdens onze vakantie daar wezen kijken. Een 
prachtige ervaring. We genieten volop. 
Dus zo lang als onze benen het kunnen dragen gaan we door met deze hobby!” 
 
Na bijna 2 uur bellen, een warm oor en bedtijd sluiten we het af. Ik bedank Lenie 
voor het leuke openhartige interview, heb helaas niet even bij de schapen kunnen 
kijken, maar kan hierbij wel de nieuwe voorzitter aan u voorstellen. 


