
 

Een nieuw jaar, een nieuw seizoen, alhoewel als we naar buiten kijken 
lijkt het er nog niet op. Hier en daar ligt nog sneeuw en het laatste beetje 
ijs verdwijnt uit de sloten. Toch is de tijd aangebroken waarin nieuwe 
veulens verwacht worden. Op Alpaca-Ranch is de eerste inmiddels gebo-
ren, een mooi bruin hengstveulentje. Wat vroeg zult u misschien zeggen? 
Dat klopt, normaal gesproken plannen we de geboortes een paar maand 
later. Maar zijn moeder heeft in 2008 laat in het seizoen een veulen ge-
had en we willen ze liever in het voorjaar. Dus hadden we besloten de 
dekking uit te stellen tot voorjaar 2009 zodat een geboorte in het voor-
jaar van 2010 zal plaats vinden. Omdat de moeder dus een paar maand 
“stil” heeft gestaan zijn we vroeg in het voorjaar begonnen met dekken 
omdat de kans bestaat dat merries niet gelijk weer drachtig worden na 
een langere periode van rust. Gaat dus niet altijd op want de eerste dek-
king was meteen raak! 

 
Tijdens de geboorte zagen we het hoofd-
je met 1 pootje. We hebben even moe-
ten helpen omdat het rechter voorpootje 
van het veulen niet goed lag. Het onder-
ste gedeelte van de poot was namelijk 
terug geslagen waardoor haar knie eerst 
naar buiten zou komen. Omdat er ruimte 
genoeg was bij de merrie hebben we dit 
zo gelaten en gezorgd dat het pootje 
niet nog verder zou terugslaan. 
 
Verder een gezond veulen van 7,5 kg. 
De andere merries zijn in juni t/m au-
gustus uitgeteld, dus dan worden bij ons 
de meeste veulens geboren. 
 

 WAT  B R E N G T  H E T  V E U L E N S E I Z O E N  D I T  J A A R ?   

In dit nummer: 

• Veulenseizoen 

• Share dekhengst 
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Alpaca jackjes zijn te verkrijgen in 
onze alpaca-shop. 

 

www.alpaca-shop.eu 
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In de fokkerij is de kwaliteit van een hengst enorm belangrijk om te zor-
gen dat de kwaliteit van het nageslacht beter is dan het gemiddelde van 
je kudde. Het maakt niet uit of je voor de hobby fokt of professioneel be-
zig bent, iedereen wil graag de kwaliteit van zijn/haar kudde verbeteren. 
De hengsten die jezelf hebt gefokt worden lang niet altijd voor de eigen 
fokkerij ingezet. Misschien voldoen die hengsten net niet aan je eisen 
maar kunnen bij andere alpacahouders nog wel de kwaliteit in de kudde 
verbeteren. Voor velen is het niet mogelijk elk jaar een nieuwe cq betere 
dekhengst aan te schaffen, ook voor ons niet. 
 
Alpaca-Ranch biedt u de mogelijkheid om een “share” te nemen in een 
hengst die wij te koop aanbieden. Dat wil zeggen je koopt een dekhengst 
voor 50%, dan bent u voor de helft eigenaar en Alpaca-Ranch blijft voor 
de helft eigenaar. De voordelen hiervan zijn: 

• U hoeft maar voor de helft te investeren 
• U heeft zelf de beschikking over een dekhengst 
• U kunt de investering direct terug verdienen door dekkingen te ver-
kopen aan derden 

• U hoeft niet met uw eigen merries op pad om dekkingen te kopen 
• U kunt zelf de dracht van alle merries blijven controleren 

 
Even een rekenvoorbeeldje hoe het financieel eruit zou kunnen zien. 
Stel u koopt een dekhengst met een waarde van €10000,- voor 50%. U 
laat 3 merries van u zelf dekken en nog 5 dekkingen voor derden. Het 
dekgeld is bijvoorbeeld €600,- waarvan 50% voor u zelf. Dan ziet het er 
als volgt uit. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Uiteindelijke uitgaven zijn nu 5900-1500=€4400,-. Als u de hengst  
gewoon had gekocht waren de totale kosten voor het eerste jaar  
10000-(5x600)=€7000,- dus een besparing van €2600,-. 
Hiervoor heeft u een kwalitatief goede hengst ter beschikking. Verdere 
voordelen zijn hierboven al genoemd. Bent u geïnteresseerd in een 
“share” in een dekhengst? Neem dan even contact met ons op. 
De hengsten die te koop zijn staan op onze verkooppagina. 
http://www.alpaca-ranch.nl/Verkoop_alpaca.html 

 ‘ S H A R E ’ - A A NKOO P  V A N  D E KH ENG S T E N  

Kosten  Opbrengsten  

aanschaf 5000,00     

Dekkingen 3 900,00   Dekkingen 5 1500,00   

Totaal 5900,00    1500,00   



 

Waarschijnlijk heeft u al een bezoekje gebracht aan het Alpaca-Forum. 
Sinds een aantal weken is dit nieuwe forum online. Op dit moment heb-
ben zich al 47 leden geregistreerd en er zijn 167 berichten geplaatst in 56 
discussies. Het is de bedoeling dat dit forum een naslag werk wordt waar 
iedereen alle informatie kan vinden over de alpaca. Mocht de informatie 
die je zoekt niet op dit forum staan dan kan je een nieuwe discussie aan-
maken om andere gebruikers te vragen jouw die informatie te verstrek-
ken. Natuurlijk heeft dit systeem een aanloop periode nodig. Vele fokkers 
hebben al meer kennis dan dat er op dit forum voorradig is. Je kunt je 
kennis en ervaring delen door dit op het forum te plaatsen. Je kunt een 
stelling plaatsen om zo een discussie op gang te brengen. Help elkaar om 
aan zoveel mogelijk informatie te komen. 

www.forum.alpaca-ranch.nl/forum/ 
 
Het platform is zo ingedeeld dat de meeste onderwerpen wel in één van 
de fora te plaatsen is. Mocht dit niet zo zijn dan kan je dit aangeven in 
het gebruikersplatform onder “Nieuwe ideeën voor dit forum”. Wanneer je 
een foto of bijlage wilt toevoegen zorg dan dat die wel te maken heeft 
met het onderwerp. Discussies kunnen op een gegeven moment overgaan 
op een ander onderwerp. Probeer dit te voorkomen door nieuwe vragen in 
andere discussies of fora te plaatsen. Zo nu en dan moet de beheerder 
ingrijpen om discussies te ‘ordenen’. Gelukkig valt dat nu nog mee maar 
mocht ik het te druk hebben dan kan ik een actieve gebruiker vragen om 
moderator van het forum te worden om hierbij te helpen. Op die manier 
kan je bepaalde informatie ook sneller terug vinden. Je mag een waarde-
ring geven aan bepaalde discussies die je zeer waardevol vindt. Er zijn 
mogelijkheden genoeg om dit alpaca-forum levendig te houden!  
Eén ding is heel belangrijk: Domme vragen bestaan niet!  
 
Meer vragen      meer antwoorden      meer informatie      meer kennis ! 

  ALPACA - FORUM  
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