
 

Sinds enkele weken zijn er weer 
een aantal bedrijven in Neder-
land en België besmet met het 
Blauwtong virus serotype 8. Door 
de zachte winters lijkt het virus 
zich voorlopig in ons gebied te 
hebben gevestigd. Op de bedrij-
ven waar het virus sinds kort 
weer is aangetroffen worden 
meestal schapen gehouden. Voor 
Nederland bevinden de besmette 
bedrijven zich met name in het 
Noorden, zie kaartje. Voor België 
met name in Komen, de provin-
cie Henegouwen. 

 
Een echte behandeling voor 
blauwtong bestaat niet. Vaccina-
tie is daarom het enige echt ef-
fectieve middel. Het is te bestrij-
den door in alle getroffen landen 
op grote schaal te vaccineren 
over een reeks van jaren. Het 

gevaar bestaat dat er nieuwe se-
rotypes ontstaan die door het 
vaccin nog niet worden meege-
nomen. In ons gebied heerst het 
serotype 8, verder naar het zui-
den leven knutten met een ander 
type virus. Zie onderstaande 
kaart.  

Ministeries van Nederland en Bel-
gië hebben elk 6 miljoen doses 
vaccin besteld die gefaseerd be-
schikbaar zijn.  
In NL is vaccinatie vrijwillig maar 
het advies van de overheid is om 
wel preventief te enten.  
In België is er een verplichte vac-
cinatie voor schapen en runde-
ren. Geiten en andere hobbydie-
ren is op vrijwillige basis. 
Het vaccin moet bij runderen en 
geiten twee maal en bij schapen 
één maal worden toegediend om 
bescherming te bieden. 
Men is er altijd vanuit gegaan dat 
alpaca’s ongevoelig zijn voor het 
blauwtong virus. Dit is nog 
steeds niet met zekerheid vast-
gesteld nu er steeds meer ver-
denkingen zijn dat het virus de 
doodsoorzaak is van gestorven 
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alpaca’s. Om ‘safe’ te handelen 
adviseren onderzoekers alpaca’s 
twee maal een dosis van het vac-
cin te geven met een tussenlig-
gende periode van 3 week. On-
derzoek naar het effect van het 
blauwtong vaccin bij alpaca’s ont-
breekt. De vaccinatie moet jaar-
lijks worden herhaald om blijven-
de bescherming te garanderen.  
Navraag naar het gebruik van dit 
vaccin bij andere alpacafokkers in 
Europa heeft geleerd dat het zon-
der problemen kan worden toe-
gediend. Zelf hebben we gemerkt 
dat de dieren na vaccinatie toch 
enkele dagen ziekelijk in de wei-
de rondlopen. Symptomen als 
minder fit, een beetje lusteloos 
en zelfs moeizaam lopen komen 
voor. 
Veehouders met een UBN num-
mer (uniek bedrijfs nummer) 

kunnen subsidie krijgen voor hun 
geregistreerde dieren. Het pro-
bleem bij alpaca’s is dat ze ner-
gens geregistreerd hoeven worden 
waardoor subsidie aanvraag be-
moeilijkt wordt. 
 
Voor meer informatie in Neder-
land: http://www.minlnv.nl 
 
En meer informatie in België:  
http://www.afsca.be 
 
Zoek in beide gevallen naar 
“blauwtong”.  

Regelmatig wordt er nieuwe infor-
matie, foto’s of links aan onze 
website toegevoegd om zo de be-
zoeker te helpen zijn/haar weg te 
vinden in de wereld van de alpa-
ca. In het menu is het onderwerp 
downloads geplaatst dat ver-
wijst naar een aantal links van 
het AZVD om u te helpen bij: 
• het registreren van uw alpaca’s 
• aanmelden voor ZEP screening 
Ook overeenkomsten met Alpaca-
Ranch kunt u hier vinden. 
http://www.alpaca-ranch.nl/Downloads.html 

 
In het menu staat tevens een 
kopje Adverteren. 
Hier kunt u lezen wat mogelijk is 
om uw bedrijf te promoten via de 

nieuwsbrief van Alpaca-Ranch. 
Voor zover wij kunnen nagaan is 
deze nieuwsbrief de best versprei-
de informatiebron in de Benelux. 
Doe uw voordeel hiermee en 
maak gebruik van de door Alpaca-
Ranch aangeboden promotietool! 
http://www.alpaca-ranch.nl/Adverteren.html 
 

Verder staan er weer een aantal 
nieuwe foto’s onder Geboorte 
Cria, dit is een submenu van 
Over ons. Leuke foto’s van de 
geboorte. Bedenk wel dat foto’s 
en informatie van onze website 
niet zomaar gebruikt mogen wor-
den voor andere doeleinden zon-
der schriftelijk overleg met  
Alpaca-Ranch. 
http://www.alpaca-ranch.nl/Geboorte_Cria.html 

 UPDATE  WEBS I TE  



 

Na een succesvolle eerste alpaca 
show in maart 2008 te Hapert 
zijn de voorbereidingen voor een 
tweede alpacashow alweer in vol-
le gang. We hebben de datum 
aangepast in overleg met Duitse 
organisaties. In 2009 zal de 
tweede show gehouden worden 
op 22 maart wederom te Hapert, 
Noord Brabant. Zie flyer     

Op verschillende shows in het 
buitenland zult u één of meerde-
re van onze mede organisatoren 
tegenkomen om deze flyer uit te 
delen. Ook op markten en die-
renshows in de Benelux waar de 
alpaca gepromoot wordt zal één 
van de organisatoren van de 
tweede show staan. Zo proberen 
we van de komende show weer 
een doorslaand succes te maken 
met nog meer deelnemers, 
standhouders en bezoekers. Na-
tuurlijk wordt u op de hoogte ge-
houden van deze ontwikkelingen 
via onze nieuwsbrief of de websi-
te van de alpacashow. 
http://www.alpacashow.eu 
 

I n t r o d u c t i e c u r s u s  

 

We kunnen u alvast meedelen 
dat Alpaca-Ranch zaterdag 20 
september een introductie cursus 
organiseert. Net als voorgaande 
cursussen wordt ook deze cursus 
gegeven in de engelse taal. 
Wat kan je verwachten? 
• Alpacas, a brief history 
• Alpacas, facts and numbers 
• The perfect body 
• Fibre specs and how to analyse 

• Maintaining alpacas 
• Shelter & pastures 
• Feeding requirements 
• Health issues 
• How to start! 
• Alpaca life 
• Questions 
Voor meer informatie en op-

gave wacht op de volgende 

nieuwsbrieven ! ! ! 
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