
 

Deze actuele nieuwsbrief komt iets later dan beloofd. Dat komt o.a. door-
dat we het hele weekend naar een show in Duitsland zijn geweest. Met 
een aantal alpaca’s hebben we deelgenomen aan de 4e Norddeutsche   
Lama und Alpaka Show in der Lünerburger Heide. 
 
Op veel shows is de beoordeling van de vacht het belangrijkste, maar op 
dit tijdstip van het jaar is dat onmogelijk nu alle dieren geschoren zijn. 
Tijdens deze show is het fenotype van het dier het belangrijkste. Het dier 
wordt dus alleen op zijn/haar lichamelijk kenmerken beoordeeld. In de 
fokkerij is het fenotype van een alpaca minstens zo belangrijk als de wol-
kwaliteit. Veel fokkers zien een gezonde alpaca met de juiste lichamelijke 
kenmerken als basis voor hun fokprogramma. Het vererven van bepaalde 
wolkwaliteiten kan nl. iets sneller gaan. Het is altijd leerzaam je dieren op 
een andere manier te laten beoordelen, vandaar ook onze deelname aan 
deze show. 
 
De show in noord Duitsland kent verschillende rubrieken: 
Schönheitswettbewerbe: Lama’s en alpaca’s worden in verschillende 
groepen ingedeeld naar type, geslacht en leeftijd en zo beoordeeld (kleur 
is dus geen criterium). 
Nachzuchtwettbewerbe: Lama en alpaca hengsten en merries worden 
beoordeeld op hun nageslacht. 
Sportwettbewerbe: Lama’s en alpaca’s laten zien hoe sportief ze zijn 
met of zonder bepakking. Hierbij zijn er verschillende groepsindelingen 
naar leeftijd en kunnen de dieren en begeleider b.v. aan de volgende on-
derdelen deelnemen: 
• Hindernisparcours beginners 
• Hindernisparcours jeugd 
• Hindernisparcours gevorderden  
• Trekking met dieren jonger dan 2 jaar (zonder gewicht) 
• Trekking met dieren ouder dan 2 jaar 
Showmanship: Begeleiders van de dieren laten zien wat ze kunnen. 
Verkleidungswettbewerb: Dieren en begeleiders zijn verkleed. Het lijkt 
grappig maar het heeft een serieuze bedoeling. Men ziet zo hoe goed een 
dier getraind is en hoeveel vertrouwen het uitstraalt naar zijn/haar bege-
leider.  
Vlieswettbewerb: ingedeeld naar kleur, leeftijd etc. worden de vachten 
beoordeeld op hun kwaliteit. 
Siegerehrungen: Na elke rubriek worden de prijzen uitgereikt maar tot 
slot worden extra prijzen vergeven: 
• combinatieprijs: (sport+schoonheid, schoonheid+vacht = Composite) 
• Beste dier presentatie lama / alpaca 
• Beste dier van de show lama’s / alpaca’s 
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Zoals te zien is wordt er veel aandacht besteed aan het samenspel tussen 
mens en dier. Het vertrouwen dat een dier in de mens heeft is hierbij heel 
belangrijk. Het onderdeel sport wordt in de Benelux nog niet door zoveel 
alpacahouders beoefend. Het is te vergelijken met de behendigheidssport 
voor honden. Samen met je lama of alpaca leg je een hindernisparcours 
af. Het gaat dan niet om de snelste tijd maar om de minste fouten.  
 
Alpaca-Ranch heeft met haar dieren alleen deelgenomen aan de schoon-
heidswedstrijd, vachtkeuring en de combinatie hiervan (composite).  
 
De volgende prijzen zijn gewonnen: 
• Schoonheidswedstrijd: 1e, 2e, en 3e prijs 
• Vachtkeuring: 1e en 2e prijs lichtgekleurde vachten 
• Combinatie schoonheid en vacht: 1e en 2e prijs 
• Onze witte merrie van 11 maand (AH peruvian Vivian) is tevens Grand 
Champion van alle aanwezige merries geworden 

• Vivian is tevens tot Beste alpaca van de show uitgeroepen 
• Margreet heeft nog een prijs gewonnen door haar alpaca’s als beste te 

presenteren 
 
Ondanks dat we goed in de prijzen zijn gevallen zijn we door deelname 
aan een show als deze weer even met de neus op de feiten gedrukt. Na-
tuurlijk heeft ook onze fokkerij enkele punten waar we meer aandacht 
aan moeten besteden. Doordat we nu ter plekke onze dieren hebben kun-
nen vergelijken met andere alpaca’s zijn we op de kleine verschillen ge-
wezen. Dit verscherpt onze aandacht voor bepaalde kenmerken in ons 
fokprogramma. Eigenlijk was deze show ook een bevestiging dat we op 
de goede weg waren door eerst te streven naar een goede basis en dat 
begint bij een perfecte lichaamsbouw van je alpaca.  
 
 
TIP: TIP: TIP: TIP:     Tijdens de selectie van je showdieren is het belangrijk te weten 

 waar het accent van de show ligt. 
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Voorschrift OVEUV-05 versie 1.1.0, certificering overige dieren (in Neder-
land), is gewijzigd. De wijziging betreft het onderzoek naar TBC en Bru-
cellose waarvan de letterlijke tekst het volgende is: 
 
“Overige hoefdieren (Kamelen, Lama’s , Alpaca’s, nijlpaarden etc): moe-

ten de laatste 30 dagen voor vertrek permanent op het bedrijf van her-

komst hebben verbleven en moeten onderzocht zijn op TBC en Brucellose 

binnen 30 dagen voor vertrek. Bij de camelidae dient voor het TBC onder-

zoek een tuberculinatie gedaan te worden (bloedonderzoek op TBC is bij 

deze dieren ongeschikt)” 

 
In sommige delen van Nederland werd reeds tuberculinatie toegepast 
i.p.v.  een bloedonderzoek. Bij de camelidae (o.a. de alpaca) dient 
voortaan voor het TBC onderzoek een enkelvoudige tuberculinatie toege-
past te worden en wel met het microbacterium bovis (M. bovis) tuberculi-
ne (B-5000). Deze methode is ook wel bekend als de Mantoux-prik, het 
vloeistof wordt onderhuids ingespoten en na 72 uur wordt er gekeken of 
er een reactie heeft plaats gevonden. Bloedonderzoek op Brucellose be-
treft het (Elisa) onderzoek op Brucella abortus. 
 
Indien u dieren vervoert naar het buitenland laat uw dierenarts dan tijdig 
de testen uitvoeren, ze zijn 30 dagen geldig. Voor meer informatie over 
export zie ook http://www.alpaca-ranch.nl/Downloads.html#export  
 

De meeste fokkers zullen het scheerseizoen wel hebben afgesloten. Dit is 
zeker nodig nu de komende periode veel warme dagen worden verwacht.  
Bedenk eens hoe het is een winterjas te dragen op dagen van 25 graden 
Celsius of meer. Ook alpaca’s kunnen last hebben van hittestress. Dit kan 
de vruchtbaarheid beïnvloeden maar ook een drachtige merrie kan hier-
door haar vrucht verliezen. Natuurlijk zijn er veel meer redenen te noe-
men waarom je alpaca’s jaarlijks moet scheren. Dit alles was te leren op 
een workshop alpacascheren dat Alpaca-Ranch eind mei heeft georgani-
seerd. Omdat één van de weinige rondtrekkende scheerders door een on-
geluk niet in staat was voor derden (en zichzelf) te scheren was er veel 
belangstelling voor deze workshop. Veel alpaca eigenaren willen niet het 
risico lopen dat hun dieren niet uit de vacht komen. Door het zelf te leren 
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heb je alle tijd aan jezelf om de dieren te scheren. Op ons bedrijf hebben 
we vaak na ons dagelijks werk in de avonduren een aantal dieren gescho-
ren. Op de dagen dat onze stagiaire aanwezig was hebben we meer kun-
nen scheren. Ook een aantal alpaca’s van klanten die hun dieren hier ter 
dekking hebben staan zijn door ons geschoren. Zo zijn een dertigtal 
alpaca’s van hun vacht ontdaan.  
Veel vraag hebben we gekregen van alpacahouders die op zoek waren 
naar scheerders. Grotere fokkers scheren meestal hun eigen dieren of 
laten een professional uit het buitenland overkomen om in een paar da-
gen de hele kudde te scheren. In de Benelux komen steeds meer scheer-
ders die ook voor derden scheren. Wij kennen deze mensen niet persoon-
lijk, maar bent/kent u iemand die volgend jaar voor derden wilt gaan 
scheren dan kunt u dit kenbaar maken door een advertentie in onze 
nieuwsbrief. Voor meer informatie zie onze website op: 
http://www.alpaca-ranch.nl/Adverteren.html 

Op dit moment staan er nog twee witte jonge merries (±13 maand) bij 
ons op het bedrijf voor de verkoop. Beide merries hebben een goede li-
chaamsbouw met daarbij een perfecte stand van de benen. Dit is goed te 
zien nu ze geschoren zijn. (zie ook beide foto’s hieronder) Begin volgend 
jaar zijn ze groot genoeg om gedekt te worden.  
De vraagprijs per merrie is nu vrij laag: €4900,- (excl. btw).  
Zodra deze merries drachtig zijn is de waarde minimaal €6500,-. Wilt u 
meer informatie over deze dieren? Neem dan even contact met ons op, 
tel. 0598-624650 of 06-13473242. U kunt de dieren ook even komen be-
kijken, maak dan eerst even een afspraak. 
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