
 

De alpaca in de hooglanden van Peru 
 

 

In het weekend van 9 en 10 april hebben 

we een tweetal workshops georganiseerd 

in samenwerking met Lisette Verkerk en 

haar vriend Octavio Puma Cruz. In onze 

nieuw ingerichte cursusruimte hebben we 

genoten van een diapresentatie over het 

leven van de hooglandindianen in Peru.  

 

 

 

In de middag uren heeft Octavio ons de 

traditionele vlechtwijze en het maken 

van versieringen voor de alpaca ge-

leerd. Door de prachtige weersomstan-

digheden zijn we lekker tussen de 

alpaca’s aan het werk gegaan. De vele 

positieve reacties hebben ons enthousi-

ast gemaakt om ook volgend jaar weer 

iets dergelijks te gaan organiseren. 

 

 

 

 WORKSHOPS  
Op de Agenda: 

• 7 mei: workshop  

alpaca scheren 

• 19 juni: workshop 

wolanalyse 
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Workshop scheren 
 

Op 7 mei a.s. hebben we weer een workshop scheren gepland. 

Dit keer hebben we voor het praktische gedeelte de Australiër 

Chris Williams uitgenodigd. Hij zal na het scheren een aantal 

vachten met ons doornemen om daarin kwaliteitsverschillen te 

ontdekken. Hoe sorteer je de vachten na het scheren en hoe 

ziet een top kwaliteitsvacht er eigenlijk uit?  

Margreet zal vooraf de theorie en de noodzaak van het sche-

ren met u doornemen. 

Wanneer? 7 mei 13.00—17.00 uur 

Deelname aan deze workshop is beperkt. Om alle lezers van 

onze nieuwsbrief een gelijke kans te geven om zich in te schrijven krijgt u 

binnenkort een link naar de inschrijfpagina voor deze workshop. Meer in-

formatie vindt u alvast op:  

 

 

Workshop wolanalyse 
 

Om de kwaliteit van uw kudde te leren is het van belang de wol van uw 

alpaca’s te laten analyseren en te leren hoe deze analyses te lezen. 

In een eerdere editie van onze actuele nieuwsbrief hebben we iets ge-

schreven over de Australian Alpaca Fibre Testing (AAFT), zie ook  

http://www.alpaca-ranch.nl/Nieuwsbrief_Actueel/NB-juni10.pdf 

Nu komt Kim Lauko (werkneemster bij AAFT) in Nederland om te laten 

zien hoe een wolanalyse tot stand komt. Zij zal tijdens de workshop uitleg 

geven over de manier waarop wolmonsters genomen moeten worden en 

zal ter plekke de monsters analyseren. Het resultaat van een analyse rap-

port is te zien in bovenstaande link. Kim zal tevens uitleggen hoe dit ver-

slag te lezen en wat de technische termen op dit formulier betekenen. U 

kunt uw eigen wolmonsters meenemen naar de workshop. Wan-

neer u niet in staat bent deel te nemen aan de workshop willen we u toch 

de mogelijkheid geven uw monsters te laten analyseren. Daar-

voor dient u slechts de wolmonsters naar Alpaca-Ranch op te stu-

ren met de benodigde gegevens. Ook hiervoor krijgt u t.z.t meer 

informatie via deze nieuwsbrief.   De gegevens en verrekening 

worden verwerkt door het AAFT. Het voordeel is dat u uw mon-

sters niet hoeft te wassen, drogen en schonen om problemen te 

voorkomen bij de Australische douane. 

Aangezien het scheerseizoen op het punt staat te beginnen willen 

we u erop wijzen alvast monsters van minimaal 2 vingers dik te 

verzamelen. U kunt van elk dier een monster nemen zoals aange-

geven in nevenstaande tekening.  

Dus binnenkort krijgt u meer informatie over deelname 

aan deze workshop en over het versturen van uw wolmon-

sters voor analyse naar Alpaca-Ranch. 

http://www.alpaca-ranch.nl/workshop-alpaca-scheren-te-Meeden.html  

19 juni 2011 

Workshop 

Wolanalyse 

OFDA 2000 



 

Nu we het toch hebben over het scheren van alpaca’s wil ik u erop atten-

deren dat we nog 1 Heiniger scheerapparaat hebben liggen tegen een 

gereduceerde prijs. Inmiddels zijn de inkoopsprijzen van veel producten 

verhoogd waardoor we genoodzaakt zijn de prijzen aan te passen.  

Zo zal de prijs van het scheerapparaat verhoogd worden van €375,- naar 

€395,-. Dit is nog altijd €20,- onder de adviesprijs. 

Uw laatste kans om voor €375,- een professioneel scheerapparaat te ko-

pen. 1 exemplaar in voorraad, daarna wordt de prijs verhoogd naar 

€395,- Ga snel naar: 

 
http://www.alpaca-shop.eu/Webwinkel-Product-4222949/Heiniger-Scheermachine-XTRA.html 

 

 

 

 

 

Heeft u het ook al gespeeld?  

 

Alpaca-opoly 
 

Dit spel is vergelijkbaar met het 

bekende monopoly. Het leuke 

hieraan is dat het geheel is toe-

gespitst op de alpaca business. 

Zeer educatief voor jong en oud. 

Start ook uw eigen alpaca fokke-

rij en speel mee! 

 

 

Te verkrijgen in de alpaca-shop: 
http://www.alpaca-shop.eu/Webwinkel-Product-4741283/Alpaca-opoly.html 

N I E U W S B R I E F ©  

Actueel 
3/3 

Alpaca-Ranch 

Ook verkrijgbaar: 

Camelid ondermes 

€45,- 


