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VOORBEREIDINGSTIJD 

De drukte rondom het 

aflammeren en het spenen 

van de lammeren ligt 

inmiddels achter ons en we 

gaan langzaam richting het 

dekseizoen. Het gewicht van 

uw schapen is hierbij van 

groot belang. Voeding speelt 

hierin een belangrijke rol. 

Meer hierover in deze 

nieuwsbrief. 

 

Verderop ook meer 

informatie over de jaarlijkse 

schapenavond. 

 

Verder stellen dierenarts 

Wim Theuws en Willy 

Buijsse zich  aan u voor. 

Helaas hebben we ook van 

twee dierenartsen afscheid 

moeten nemen. 

 
 

 

 

 

 

Foto: Solognote koppel van Gerrie van Alst 
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VOEDING 
Augustus is de ideale maand om de conditie van uw ooien te beoordelen. Dit gaat het beste als de schapen 

geschoren zijn.  Als de dieren té ruim in conditie zijn, dat wil zeggen een BCS (body condition score) van > 4, kunt 

u ze nog een tijdje schraler voeren. Idealiter streven we naar een conditiescore van 3-3,5 aan het begin van de 

dekperiode. Ooien met een te lage BCS, dat wil zeggen een score < 2, kunt u geleidelijk een beetje ruimer weiden. 

Probeer ruim voor de dekperiode mineralen bij te voeren. Dit kan in de vorm van een mineralenlikemmer of via 

bolussen. Uw vaste dierenarts kan u hierin adviseren. 

 

             Figuur  BCS schaap: dwarsdoorsnede van de rug 

Score 0: broodmager/zeer slechte conditie. Waarschijnlijk al langdurig ziek. 

Score 1: uitsteeksels zijn scherp voelbaar.  

Score 2: uitsteeksels zijn duidelijk voelbaar. Met moeite kunt u de vingers onder de dwarsuitsteeksels leggen. 

Score 3: dwars- en doornuitsteeksels zijn als zachte verhevenheden voelbaar. De dwarsuitsteeksels zijn vlak en 

goed bedekt. Flinke druk is nodig om de einden te voelen. De rugspierruimte is gevuld met een lichte vetdekking. 

Score 4: dwarsuitsteeksels zijn niet meer voelbaar. Doornuitsteeksels zijn voelbaar in een dal in de lengte van de 

rug. 

Score 5: moddervet: dwars- en doornuitsteeksels zijn beide niet meer voelbaar. Ook de ribben en de 

staartinplanting zijn met veel vet bedekt. 

 

MEDEDELINGEN 

Normaal gesproken zou u rond 
deze tijd een uitnodiging 
ontvangen voor de jaarlijkse 
schapenavond. Echter, door een 
verwachtte opkomst van meer dan 
100 man is dit niet te combineren 
met de huidige corona -
maatregelen. De avond zal daarom 
verplaatst worden naar een 
moment later in het jaar. Graag uw 
begrip hiervoor. 

Uw inbreng wordt zeer 
gewaardeerd. Ideeën voor 
onderwerpen zijn daarom altijd 
welkom. Stuur hiervoor een 
mailtje naar: 

r.v.helden@deherkauwerspraktijk.nl 

Alvast bedankt! 

EVEN VOORSTELLEN 

Wim Theuws 

Ik kom oorspronkelijk uit Bergeijk en ben opgegroeid op een gemengd bedrijf 

met melkvee en varkens. In augustus 1994 ben ik afgestudeerd, en als dierenarts 

aan het werk gegaan bij DAP Wanroij. Na fusies met DAP Mill, DAC de Heikant 

en DGC de Overlaet, is uiteindelijk “De Herkauwerspraktijk” ontstaan.  

Door de ontwikkelingen in de veehouderij en de daarvoor noodzakelijke 

specialisatie  ben ik voornamelijk bezig met het begeleiden van 

melkveebedrijven. Ik streef ernaar om met mijn kennis en kunde de veehouders 

te ondersteunen, en zo het bedrijf naar een hoger niveau te brengen. Daarvoor 

is naar mijn mening een vertrouwde lange termijn relatie met de veehouder 

noodzakelijk, met als doel het optimaliseren van de diergezondheid  en 

dierenwelzijn, voor een bedrijfseconomisch gezond bedrijf. Waarbij ook het 

welzijn van de  veehouder niet uit het oog verloren  

mag  worden.  

Ik ben getrouwd en heb 3 dochters, en woonachtig in 

Wanroij. We zijn betrokken bij de  gemeenschap en  

dragen graag bij aan de leefbaarheid van het dorp.  

In mijn vrije tijd ben ik regelmatig in de natuur te  

vinden, meestal ben ik  dan aan het fietsen,  

hardlopen, mountainbiken of  wandelen. Daarnaast  

heb ik altijd wel zin in een feestje.  

mailto:r.v.helden@deherkauwerspraktijk.nl
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CONTROLE LAMMERGROEI   

Een ooilam dat in de herfst bij de ram wordt gelaten, moet op het moment van toelaten een gewicht hebben 

van ongeveer 60 procent van het volwassen gewicht. Voor anderhalfjarigen dient dit ongeveer 80 procent 

te zijn. Ooilammeren van de meest voorkomende rassen in ons land moeten dan dus ongeveer 50 kilogram 

wegen. Lammeren die dat gewicht niet halen, kunnen het beste later of niet bij de ram worden gelaten.  

 

Een goede groei is alleen mogelijk bij de volgende uitgangspunten: 

• Een gezonde moeder tijdens de dracht 

• Een goed geboortegewicht 

• Voldoende opname van biest 

• Veel melk 

• Smakelijk en goed ruw- en krachtvoer (pas op: niet teveel!) 

• Geen ernstige wormbesmetting 

• Tijdig en op de juiste manier spenen, dat wil zeggen, een geleidelijke overgang naar ruw- en 

krachtvoer  

EVEN VOORSTELLEN 

Willy Buijsse 

Van oorsprong kom ik van een akkerbouwbedrijf uit het 
Zeeuws-Vlaamse Biervliet, dat voortgezet is door mijn broer.  
 
Zo’n 32 jaar geleden ben ik als jonge dierenarts in de praktijk 
Ravenstein- Schaijk begonnen. In de beginjaren 
behandelden we alle diersoorten.  Toendertijd deed ik ook 
nog spreekuren en operaties van honden en katten. Na 
enkele jaren heb ik me verder toegelegd op de 
rundveebedrijven, met name het melkvee. Naast het 
behandelen van zieke dieren ging mijn interesse steeds 
meer naar de economische, bedrijfsmatige kant van het 
bedrijf en deze rol pas ik graag toe in de bedrijfsbegeleiding. 

Wat vind je dan na zoveel jaren nog spannend in de 

praktijk? Dat zijn toch de mooie contacten en het 

vertrouwen van de veehouder, en de dynamiek en 

ontwikkeling van hun bedrijf. 

Ik ben getrouwd met Ann en  

we hebben twee dochters  

van 27 en 24 en een zoon  

van 20  jaar. Zoals velen wel  

weten is een van mijn  

hobby’s het houden van  

Texelaar  schapen. Daarnaast 

geniet ik van onze tuin, en  

van fietstochten door de  

natuur. 

 

FOTO NIEUWSBRIEF 

Mocht u uw schapen ook op de voorkant 

willen van de schapen- nieuwsbrief, dat 

kan! Stuur uw mooiste foto naar: 

r.v.helden@deherkauwerspraktijk.nl  

 SCANNEN 
Afgelopen jaar hebben we regelmatig 

schapen gescand in een vergevorderd 

drachtstadium. Wij adviseren u de 

schapen tussen de 40-90 dagen na het 

dekken te laten scannen. Hierbij is het 

vruchtje het beste in beeld te brengen. 

Maak hiervoor een afspraak met de 

praktijk. 

 

DUBBEL PENSIOEN 

We willen u graag op de hoogte stellen van 

het feit dat zowel Henk Schep als Ton van 

Vliet sinds 1 juli met pensioen zijn gegaan. 

Henk en Ton kennen wij binnen de praktijk 

als zeer gewaardeerde collega’s die in de 

loop der jaren een trouwe klantenkring 

hebben opgebouwd. Wij zijn hen beide 

zeer erkentelijk voor hun jarenlange inzet 

en we gaan ons best doen om dit met 

hetzelfde enthousiasme voort te zetten. 

mailto:r.v.helden@deherkauwerspraktijk.nl

