Een schaap met vijf poten
Niet iedereen komt iedere dag een schaap tegen, maar we gebruiken wel bijna
allemaal spullen die van een schaap afkomen zoals wol, schapenkaas of een
lamskoteletje. Men zegt wel eens van iemand dat hij ‘een schaap met vijf poten is’ en
dan wordt bedoeld dat die persoon heel veelzijdig is.
Zo mak als een lammetje?
Normaal gesproken zijn lammetjes niet zo mak. Ze zijn, net als hun
moeder, erg schrikachtig. Er zijn lammetjes die met de fles worden
grootgebracht omdat de moeder is doodgegaan of als de moeder een
lammetje niet wil verzorgen. Fleslammetjes beschouwen iemand die
de fles geeft als een soort moeder en blijven daar achteraan lopen.
Ze blijven hun hele verdere leven niet alleen tammer maar ook
brutaler dan gewone schapen.
Kauwen en nog eens kauwen
Een schaap is, net zoals een koe, een geit of een hert, een herkauwer. Dat wil zeggen dat ze
het voedsel (gras, planten, struiken of hooi) tweemaal kauwen. Herkauwers hebben vier magen
nodig om planten goed te kunnen verteren. Ze slikken het voer eigenlijk meteen door. In de eerste twee
magen wordt het al een beetje verteerd. Daarna boeren ze het weer terug naar de bek. Je kunt dat boeren heel
goed aan de buitenkant zien. Ze kauwen er ongeveer 50 keer op en slikken het dan nog eens door. De derde en
de vierde maag verteren het voedsel verder.
Herkauwers hebben alleen in de onderkaak tanden. Ze hebben wel boven en onder kiezen. Bij het herkauwen zie
je dat die kiezen als molenstenen het voer vermalen. Je moet op de kinderboerderij maar eens tellen hoeveel keer
een schaap en een geit.
Schapen houden Nederland boven water
Op de dijken langs de zee en de rivieren laat men vaak schapen grazen omdat die
de grond goed aantrappen. De dijk wordt nog steviger omdat schapen het gras kort
afeten, waardoor een dichte grasmat ontstaat.
De schaapskudde in Maastricht
In Maastricht worden schapen ingezet om in verschillende natuurterreinen te grazen. Als de kudde dwars door de
stad trekt, wordt dat van te voren bekendgemaakt zodat je kunt gaan kijken.
In het voorjaar worden bij veel
schaapskuddes zogenaamde
‘lammetjesdagen’ georganiseerd.
Wandelaars en scholen mogen dan
op kraamvisite komen.
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Het schaap stamt af van de moeflon
Eeuwenlang werd er met schapen gefokt tot er verschillende rassen ontstonden.
Aan de buitenkant kun je vaak al zien waar een bepaald ras voor bedoeld is.
Heideschapen hebben bijvoorbeeld dunne lange poten. Dat is makkelijk als ze
ver moeten lopen of over greppels
moeten springen.

Schapen die voor de melk worden
gehouden, zijn nooit dik want alle
energie gaat naar de melkproductie.
Bij echte melkschapen groeit geen wol op de staart . Dat zou ook knap
lastig zijn bij het melken.
In Nederland werden in vroegere jaren vooral heideschapen gehouden
zoals de Schoonebeker en het Drents heideschaap. Overdag ging de
kudde met de herder de hei op om te grazen. 's Nachts werden de
schapen opgesloten in de zogenaamde schaapskooi. De schapenmest die zo
verkregen werd, werd weer op het land gebruikt
‘Vleesschapen’ zijn stevig en breed. Ze hoeven niet lenig te zijn want ze staan
gewoon in een weiland te eten.
Als er één schaap over de dam is, volgen er meer
Schapen zijn echte kuddedieren. Ze doen alles samen en zijn helemaal niet graag
alleen. Als één schaap ergens van schrikt, schrikken ze allemaal en ze zullen bij
gevaar ook allemaal tegelijk wegrennen. Als er iets heel bijzonders gebeurt, staan
ze vaak ineens met z’n allen wijdbeens te plassen van verbazing. Met een lege
blaas kun je ook veel harder wegrennen.
Als er één schaap apart staat van de andere schapen, weet je dus nu dat er iets
niet pluis is.
Herders en herdershonden
De hond stamt af van de wolf en dat is een roofdier. Schapen zijn van nature kuddedieren die meteen op de vlucht
slaan als ze een roofdier zien of ruiken. Schapen raken vreselijk in paniek als er een loslopende hond aankomt.
Veel honden willen graag achter de schapen aan omdat het roven en het jagen er nog steeds een beetje in zit.
Sommige honden bijten zelfs schapen dood.
In vroeger tijden hadden de boeren niet zelf de tijd om hun dieren op de heide te laten grazen. Vaak werd dan ook
per dorp of gemeente een herder aangesteld. De herder had twee hulpmiddelen: de herdersstaf en zijn hond. De
herdersstaf was een stok met aan één zijde een schopje, waarmee hij een kluitje gooide naar een afgedwaald
schaap. De herdershond zorgde ervoor dat de schapen bij elkaar bleven en in de juiste richting trokken. Ieder land
heeft zijn eigen herdershond. In uitgestrekte gebieden zonder herder worden grote honden (Pyrenese Berghond en
de Kuvasz) ingezet om de schapen te bewaken tegen roofdieren.
De pups van deze rassen worden van jongs af aan bij de schapen gezet zodat ze een
natuurlijke beschermingsdrift ontwikkelen. Als de kudde verplaatst moet worden, worden
kleinere, meer wendbare hondjes gebruikt zoals het Pyrenees Herdertje of de Border Collie.
Omdat in Nederland de gebieden niet zo uitgestrekt waren werden voor beide doeleinden de
Hollandse Herder en de Nederlandse Schapendoes gebruikt
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Honden met verstand van schapen
De schaapherder heeft een handig knechtje: zijn hond. De herdershond zorgt
ervoor dat de schapen bij elkaar blijven en in de juiste richting trekken.
De Nederlandse Schapendoes
De Nederlandse Schapendoes is 40-50 cm hoog en heeft een dichte,
golvende vacht. Toen er in Nederland nog veel schaapskudden waren, werd
dit ras veel als herdershond gebruikt.
De Border Collie
De Border Collie komt uit Groot-Brittannië en stamt af van de herdershonden
die in het noorden gebruikt werden om rendieren te hoeden. De dieren zijn
40 - 50 cm hoog en hebben een langharige, meestal zwart-witte vacht. De
Border Collie hypnotiseert als het ware de schapen. Als huishond is het ras
niet altijd even geschikt vanwege zijn enorme werk- en drijflust.
De Australian Cattle Dog
De Australian Cattle Dog is ontstaan uit kruisingen tussen collie en dingo. De
kleur is blauw met zwarte of rode spikkels, rood met zwarte vlekken op de
kop. Het is een intelligente en gehoorzame hond die snel grote afstanden
kan overbruggen.
De Pyreneese berghond
De Pyreneese berghond heeft, net zoals de Hongaarse Kuvasz en de
Italiaanse Abrucci tot taak de schaapskudde te bewaken. De kleur van de
honden is van oudsher wit om te voorkomen dat de herder in de schemering
zijn hond neerschiet i.p.v. bijvoorbeeld een naderende wolf. De grote honden
groeien op tussen de schapen, waardoor ze een sterke beschermingsdrang
ontwikkelen. Ze denken als het ware dat ze schaap zijn.
Puppy’s op de kinderboerderijen
Als honden op hele jonge leeftijd in aanraking zijn geweest met andere
dieren, zullen ze op latere leeftijd die dieren met rust laten. Hondenbazen
kunnen daarvoor met hun puppy op de kinderboerderijen terecht (op
afspraak).
‘Hondse’ therapie
Normaal gesproken is een schaap als de dood voor honden, maar als een ooi
een lammetje heeft, zal ze zelfs een hond te lijf gaan als die te dicht in de buurt
komt. Een herder maakt wel eens gebruik van dat lef wanneer een ooi een
pasgeboren lammetje niet wil laten drinken. Als hij een hond in de buurt brengt,
wordt de ooi zo boos dat ze het lam vaak direct laat drinken. Het moederinstinct
is in dit geval ineens sterker dan de neiging tot vluchten.
De ‘schrik’ kan er goed in zitten
De herder laat de schapen wel eens midden in het hondenlosloopgebied grazen. Om ze tegen honden te
beschermen staan de schapen binnen een omheining van schrikdraad. Je kunt goed zien welke hondenbaas ook
echt de baas is. Soms zie je honden, ondanks al het geschreeuw van de ‘baas’, op de schapen afvliegen en
vervolgens in de schrikdraad terechtkomen. Daar schrikken ze zo van dat ze nooit meer naar een schaap zullen
omkijken.
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Bijzondere schapenrassen in Nederland
Het Mergellandschaap
Het Mergellandschaap werd aan het begin van de vorige
eeuw al in Limburg gehouden. Dit schapenras kan goed uit
de voeten op de steile hellingen in Limburg. Het
Mergellandschaap heeft geen horens en de kop is lang en
smal. De neus is bolrond. De kop en poten hebben zwarte of
bruine vlekken.
De Schoonebeker
De Schoonebeker is een heideschaap en is genoemd naar
de plaats Schoonebeek in Drenthe. Het is een vrij groot
schaap, heeft geen horens maar wel lange oren. De kop is
meestal gevlekt en ramsvormig. De lange staart heeft een
knik aan het einde. Bij kuddeschapen werd vroeger de staart
vaak bij de knik gecoupeerd om te voorkomen dat de staart
om de achterpoten bleef slaan.
Het Drents heideschaap
In de 18e en 19e eeuw kwamen Drentse heideschapen veel
voor op de zandgronden in Nederland. Het ras is niet zo
groot als de Schoonebeker en heeft horens.
Het Veluws heideschaap
Het Veluws schaap is een groot schaap met lange poten en
een lange staart. De kop heeft een zogenaamde ramsneus.
Rammen hebben vaak kleine horens. Sommige dieren
hebben donkere "schilden" rond de ogen. De vacht is lang
en wit. De ooien hebben geen horens.
De Texelaar
Een Texelaar is een schapenras dat vooral voor het vlees
gefokt wordt. De wol wordt o.a. gebruikt voor de vulling van
dekbedden. Doordat de dieren zo breed en gedrongen zijn,
verlopen de geboortes vaak erg moeilijk en moet er bij
geholpen worden.
Het Zwartblesschaap
Een Zwartblesschaap is eigenlijk een “huis-tuin en
keukenschaap”. Ze geven veel melk en leveren
behoorlijk wat vlees en wol. Dit ras krijgt vaak een
drieling. Het Zwartblesschaap is bruin, heeft een bles,
witte voeten en een witte staartpunt. Alleen de pas
geschoren schapen en de lammetjes zijn zwart van
kleur.
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Een paar buitenlandse rassen
Het Jacobsschaap
De herkomst van het Jacobsschaap is niet helemaal
duidelijk. De naam kan stammen uit Bijbelse tijden. Jacob vroeg als
loon voor het hoeden van de kudde aan zijn schoonvader Laban "elk
zwart stuk onder de schapen en wat gevlekt en gespikkeld was onder
de geiten". Jacobsschapen zijn bruin gevlekt, middelgroot en hebben
vier horens. Sommige dieren hebben één stel horens.
De Merino
De Merino komt oorspronkelijk uit Spanje. Dit ras wordt hoofdzakelijk
om de wol gehouden. De rammen hebben grote gedraaide horens.
Het hele lichaam is bedekt met lange, fijne wol van goede kwaliteit.
Het Kameroenschaap
Het Kameroenschaap is een klein roodbruin schaapje zonder wol.
Het wordt ook wel "haarschaap" genoemd en kwam reeds voor in het
Oude Egypte. De horens zijn schroefvormig en de ram heeft manen.
De Soay
De Soay is een primitief ras dat voorkomt op het eiland Soay voor de
kust van Schotland. Het woord Soay komt uit Noorwegen en betekent
schapeneiland. De schapen zijn klein, hebben lange poten en een
korte staart. Ze werden vooral gehouden voor het vlees. Het ras is
nauw verwant aan de wilde moeflon.
De Suffolk
De Suffolk is een wit schaap met zwarte kop en zwarte poten. Het is
een weideschaap dat het ook bij minder gunstige weers- en
voeromstandigheden goed doet.
De Hampshire Down
De Hampshire down is een breed, gespierd schaap en is afkomstig
uit Zuid-Engeland. Er groeit wol op de snuit, oren en poten. De vacht
is kort en dik. Het is een heel vruchtbaar schaap.
Vetstaartschaap
Vetstaartschapen komen in Azië, Afrika en
Zuid-Europa voor. Deze dieren slaan het
lichaamsvet op in hun staart. De staart van
het Hottentotschaap in Zuid-Afrika sleept bij
sommige dieren over de grond.
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Hoe zeg je dat ook al weer?
De bokken van de schapen scheiden
De slechten van de goeden scheiden
Er gaan veel makke schapen in een hok
Als men gewillig is, is er voor iedereen plaats
Het zwarte schaap zijn
Altijd en overal de schuld van krijgen
De wolf tot schaapsherder maken
Het zelf uitlokken
Je schaapjes op het droge hebben
Genoeg verdiend hebben
Veel geschreeuw en weinig wol
Veel drukte om niets
Een wolf in schaapskleren
Een boosaardig mens die net doet of hij zacht en vriendelijk is
Er valt met hem geen goed garen te spinnen
Er valt met hem niets te beginnen
Door de wol geverfd zijn
Gemeen of listig zijn; veel ervaring hebben

Een schaap te Schagen sprong – hoe gek –
de hele nacht over een hek.
“Want ziet u,”sprak het tot twee herten,
“wellicht ligt ergens in de verte,
door zorg en kommer zwaar gekweld,
een slapeloze die mij telt”.
(Trijntje Fop)

De beste breister laat wel eens een steek vallen
Iedereen maakt wel eens een foutje
Wist je dat……..







er vroeger een handvol schapenkeutels in een linnen zakje werd gedaan en werd uitgeperst in de verse
schapenmelk? De kaas die van die melk werd gemaakt kreeg daardoor een pittige smaak. Om hygiënische
redenen wordt dit niet meer gedaan.
dat ook van andere dieren de vacht gesponnen kan worden? Bijvoorbeeld die van een angorakonijn, van
een angorageit en zelfs van een Shetland pony. Ook van kamelen en lama’s wordt de wol gebruikt. In de
oorlog werd met hondenhaar gesponnen.
lanoline vet is dat uit schapenwol wordt verkregen? Iemand die wol spint zal nooit schrale handen krijgen.
dat schapen gezichten kunnen herkennen van mensen en individuele mede-schapen en, ook wanneer die
op plaatjes staan? Na twee jaar herinneren zij zich die gezichten nog.
een schaap bij het scheren altijd in dezelfde richting teruggedraaid moet worden omdat het anders een
maagkanteling kan krijgen?
een schaap dat op zijn rug terecht gekomen is, niet meer
overeind kan komen? Als het schaap niet overeind geholpen
wordt, kan het al na een paar uur dood gaan.
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Eén keer per jaar staan de dames er gekleurd op!
De ooi (het vrouwtjesschaap) wordt in het najaar gedekt door de ram (het mannetjesschaap). In de dektijd heeft de
ram een zgn. dektuig met een kleurblok om. Zo
ziet de boer meteen wanneer een ooi er "gekleurd"
op staat en dus gedekt is. Nu kan de
vermoedelijke geboortedatum uitgerekend worden.
De draagtijd is vijf maanden min vijf dagen. Er
worden meestal twee lammetjes geboren die
ongeveer drie maanden bij de moeder drinken.
Knippen en scheren
Schapen kunnen zomer en winter buiten blijven.
Soms worden ze 's winters in een open stal met
een verharde uitloop gezet om de wei te sparen. In
een stal binnen zouden schapen het veel te warm krijgen. Schapen worden meestal in juni of juli geschoren. Zou
dat niet gebeuren, dan zou het schaap uiteindelijk toch vanzelf "verharen" en gaat de wol verloren.
Het scheren van de schapen gebeurt meestal met een elektrische tondeuse. Soms zie je wel eens iemand de schapen scheren zoals dat vroeger
gebeurde: met een ouderwetse handschaar. Tegenwoordig worden
schapen ook wel vóór de winter geschoren en vervolgens (binnen) op stal
gezet.
Wol tegen de warmte?
Mensen denken vaak dat schapen het in de zomer in de wei veel te warm
hebben met al die wol, maar niets is minder waar. Wol isoleert en houdt de
warmte (en de kou) dus tegen. In de woestijn dragen de mensen wollen
lange kleding: tegen de warmte! Een schapenvacht weegt ongeveer vijf
kilo. Dat is genoeg wol voor vijf truien.
Er komt nog meer bij de verzorging van schapen kijken. De klauwtjes
moeten van tijd tot tijd bijgesneden worden en ook vinden er behandelingen
plaats tegen schurft, luizen, wormen en vliegen.
‘Schaapachtige’ plant
Boerenwormkruid werd vroeger aan schapen gegeven als ontwormingsmiddel.
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Nodig:
ruwe wol of watten
lijm
lucifershoutjes
lege keukenrollletjesp
prikpen
kleurpotloden
schaar
haaknaald
Knip uit één keukenrol twee rolletjes van 9 cm
voor twee schapen. Van de rest van het rolletje
kan een lammetje gemaakt worden. Knip het
stukje voor het lammetje in de lengte door,
schuif het in elkaar en plak het weer vast. Prik
per dier twee schapen of lammetjeskoppen uit.
Plak de plakstroken van de koppen aan de
binnenkant van het rolletje vast. Plak de neuzen
tegen elkaar. Prik 4 gaatjes in het karton voor de
pootjes en stee de lucifers erin. Plak de wol op
het rolletje en haak een staartje.
Knip de twee hondjes uit en plak die tegen
elkaar. Vouw de vouwstroken naar buiten, zodat
het hondje blijft staan.
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