
 

De eerste alpacashow 16 maart 
2008 gehouden te Hapert 
(Noord-Brabant) was een groot 
succes. Het aantal ingeschre-
ven dieren was voor de organi-
satie boven verwachting. Wij 
zijn zeker van plan de show 
volgend jaar maart te herha-
len. Door de vele positieve re-
acties van deelnemers en spon-
soren verwachten we dat de 
opkomst nog groter zal zijn. 
Om de eerste show laagdrem-
pelig te houden hadden we ook 
een ruintjes klasse. Hierdoor 
konden hobbyhouders die een 
ruintje als gezelschapsdier heb-
ben ook deel nemen. Deelne-
mers kwamen uit de volgende 
landen: Duitsland, Frankrijk, 
Engeland, België en Nederland. 

De kwaliteit van de dieren was 
per rubriek wisselend zoals op 
elke show. Onder de winnaars 
zaten tal van toppers die met 
de internationale alpacamarkt 
kunnen competeren. Zelf had-
den we 4 alpacas mee geno-
men naar de show. Het resul-
taat was 2 tweede prijzen en 1 
derde prijs. Voor een totaal 
overzicht verwijzen wij u naar 
de link onderaan deze column. 
Op de show heeft Jan Smit pro-
fessionele foto’s gemaakt. Deze 
foto’s zijn tot 1 mei 2008 nog 
te bestellen via zijn website 
voor slechts €2,50 in digitale 
vorm. Voor een beschrijving 
hoe de foto’s te bestellen zijn 
zie: www.dierenbeeldbank.nl/weblog/ 
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http://www.alpacashow.eu/Showresultaten.html 

Met name op shows is het van 
belang dat de alpaca halster-
mak gemaakt is. Het dier pre-
senteert zich beter en de jury  
kan het dier ook beter beoor-
delen. Bepaalde juryleden be-
oordelen nl. ook op presenta-
tie. De meeste alpacas wennen 
snel aan een halster. Zeker 
wanneer dit een halster is die 
comfortabel zit. Veel lezers van 
onze nieuwsbrief weten inmid-
dels dat Alpaca-Ranch een   
halster verkoopt dat speciaal 

ontwikkeld is voor de alpaca. 
Meer informatie hierover is te 
vinden op: 

T.z.t. zult u een nieuwsbrief 
ontvangen waarin het halster-
mak maken uitvoerig wordt be-
schreven. Daarbij kunt u een 
instructiefilm bekijken waarin 
alles nog een keer uitgelegd 
wordt. Nu kunt u de film alvast 
bekijken op: 

 HALSTERMAK 

http://www.alpaca-ranch.nl/alpaca_halsters.html 

http://www.alpaca-ranch.nl/halstermak.html 

Te bestellen via 

onze website  

onder produkten 

€17,50 
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Velen van jullie hebben 2 of 
meerdere alpaca’s of zijn geïn-
teresseerd in het houden van 
alpaca’s. Voordat je begint met 
het houden van alpaca’s is het 
belangrijk om goed te oriënte-
ren wat de belangrijkste pun-
ten zijn in de alpacahouderij. 
Natuurlijk proberen wij via ons 
gratis rapport en de nieuws-
brieven hieraan bij te dragen. 
Maar dat is niet genoeg. Het 
volgen van cursussen en/of 
workshops draagt zeker bij tot 
het perfectioneren van de alpa-
cahouderij. Zoals bekend willen 
wij het houden van alpaca’s 
promoten. De theorie wordt u 
o.a. via de digitale weg toege-
zonden, maar een bezoek aan 
ons bedrijf hoort daar zeker bij. 
 
Zo organiseert Alpaca-Ranch 
binnenkort een workshop waar-
in het scheren van alpaca’s 
centraal staat. Naast een stuk 
theorie (scheertechnieken, 
waarom liggend, waarom jaar-
lijks scheren, apparaten en 
messen, bepalen wolkwaliteit 
en sorteren, voorbereiding 
e.d.) wordt u in de praktijk het 
scheren van een volwassen en/
of een veulen voorgedaan. Te-
vens wordt er aandacht be-
steed aan het sorteren van wol 
met verschillende kwaliteiten. 
 
Deze middag is dus zeer ge-
schikt voor de alpacaliefhebber 
in de breedste zin van het 

woord dus de beginnende alpa-
cahouder maar zeker ook de 
ervaren alpacafokker die het 
scheren zelf wil leren.  
 
De workshop zal gehouden 
worden op zaterdag 3 mei 
2008 van 13.00 tot 17.00 uur 
op Alpaca-Ranch te Meeden. 
De workshop is toegankelijk 
voor een beperkte groep van 
25 personen. Aangezien er al 
veel belangstelling is getoond 
voor deze workshop is het van 
belang dat u zich zo spoedig 
mogelijk aanmeldt via een link 
die u binnenkort zult ontvan-
gen. 
De kosten voor deze middag 
bedragen €25,- p.p. NB: De 
eerste 25 personen die zich 
aanmelden kunnen deelnemen, 
de resterende aanmeldingen 
komen eerst op een wachtlijst 
te staan en kunnen benaderd 
worden indien er uitvallers zijn. 
 

NB: Dinsdag 22 april a.s. 

om 19.00 uur ontvangt u 

een e-mail met daarin 

een link naar onze websi-

te voor opgave voor de 

workshop op 3 mei. 

 

 WORKSHOP ALPACA SCHEREN  

“De workshop 

is toegankelijk 

voor een be-

perkte groep 

van 25 perso-

nen.” 

Workshop  

Alpacascheren 

 

03-05-2008 

13:00 - 17:00 uur 

 

Alpaca-Ranch 

Meeden 

Opgave workshop 

alleen op 22 april 

om 19.00 uur via 

link die u dan ont-

vangt ! ! ! 



 

Het dekseizoen is weer begon-
nen. Onze jonge hengst Rudini 
(2e in zijn klasse op de alpaca-
show te Hapert) heeft de eer-
ste dekkingen met goed resul-
taat volbracht. Na bloedonder-
zoek lijkt het progesteronge-
halte van de merries dusdanig 
dat ze drachtig zijn. Je hebt 
nooit 100% zekerheid met een 
bloedonderzoek maar het is 
nog te vroeg voor een scan. 
Daarom adviseren we onze 
klanten ook om na ongeveer 3 
à 4 maand een scan te laten 
uitvoeren door de dierenarts. 
Als je niet geregeld blijft con-
troleren en de merrie verliest 
het veulen tijdens de dracht 
om de een of andere reden dan 
kan je een jaar verliezen.  
 
 

Alpaca-Ranch kan u inmiddels 
twee opties geven om uw mer-
rie te laten dekken. 
 
Optie 1: U brengt uw merrie bij 
ons en wij zorgen voor de dek-
kingen en drachtigheidscontro-
le. Dit duurt minimaal 4 tot 6 
weken. Deze dekking noemen 
we: On Farm (€700,-) 
 

Optie 2: U brengt uw merrie bij 
ons voor maximaal 2 dagen en 
wij zorgen dat de merrie 1 of 2 
keer gedekt wordt. Daarna 
neemt u de merrie weer mee 
en zorgt zelf voor de drachtig-
heidscontrole. Dit noemen we: 
Drive By (€600,-) 
 

Voor de voorwaarden en dek-
overeenkomsten zie: 

 DEKSERVICE  
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Wild Rose 

 

 

Wild Rose is een ideale alpaca 
om mee te beginnen. Ze heeft 
twee keer een bruin veulen 
groot gebracht. Ze zorgt zeer 
goed voor haar veulens. 
Ze is een dochter van Peruvian 
Raaqim en Rodigua. 
Op dit moment is ze drachtig 
van onze hengst Rudini. Een 
bloedonderzoek op progesteron 
heeft dit uitgewezen. Voor 
meer informatie zie onder-
staande link: 

 KWARTAAL TIP  

Lees ook eens de arti-

kelen op onze weblog. 

Reeds verschenen: 

• btw tarief hobbydieren 

• Alpaca Handling 

• Berserk Male Syndro-

me 

• Tips en advies voor 

aankoop 

• Literatuur 

http://www.alpaca-ranch.nl/Dekservice.html 

http://www.alpaca-ranch.nl/Verkoop_dieren.html 

Kwartaaltip 


