
 

Het is de bedoeling dat we op onze weblog (http://alpaca-ranch.blogspot.com/) 

korte berichten schrijven om de lezer op de hoogte te houden van onze 
maandelijkse beslommeringen. Alhoewel Hyves, blogs, twitter etc. veel 
gebruikt worden om in contact te blijven met je vrienden-/klantengroep 
heeft dit bij ons niet de prioriteit. Toch is het leuk zo nu en dan snel even 
een berichtje te plaatsen zonder hieraan een volledige nieuwsbrief te wij-
den. Aangezien wij het de laatste maanden te druk hebben gehad met 
onze dagelijkse werkzaamheden zijn er dit jaar nog geen nieuwe berich-
ten geplaatst. Toch willen we u op de hoogte stellen van de laatste ont-
wikkelingen op onze Alpaca-Ranch. In deze nieuwsbrief een flash back 
van de laatste maanden op chronologische volgorde. 
 
Februari  -  Jort Kelder op bezoek. 

Zoals te lezen op onze website heeft Jort Kelder opnames gemaakt bij 
ons op het bedrijf voor zijn programma “Bij ons in de PC”. Zie fotorepor-
tage http://www.alpaca-ranch.nl/Jort_Kelder.html Geweldige ervaring een BN’er 
op bezoek te hebben dat jouw produkt gaat promoten. ‘Aangezien hij een 
wolfetisjist is wil Jort in tijden van recessie zijn aanvoerlijnen 
beschermen’. Tevens is het de bedoeling andere mensen op de hoogte te 
stellen van een vrij onbekende wolsoort: alpacawol. Dat alpacawol nog 
niet bekend is onder het winkelend publiek van de PC Hooftstraat in Am-
sterdam werd pas ontdekt toen Jort Kelder en zijn crew daar opnames 
wilden gaan maken. Er is nog geen winkel in de PC gespecialiseerd in de 
verkoop van produkten die zijn gemaakt van alpacawol. De bedoeling was 
om in de eerste serie uitzendingen van “Bij ons in de PC” hieraan een af-
levering te wijden. Dit is dus niet gelukt.  
 
Een ruwe versie van de opnames bij ons op het bedrijf hebben wij inmid-
dels gezien en die is erg leuk geworden echter nog niet verbonden aan de 
titel van zijn programma “Bij ons in de PC”. Dat is ook de reden dat men 
op zoek is gegaan naar een aanknopingspunt om de opnames te hervat-
ten. Meer hierover zie de maand september. 
 
Maart  -  Alpacashow. 

21 en 22 maart 2009 stond natuurlijk weer in het teken van het organise-
ren van een alpacashow te Hapert. Wederom een doorslaand succes. Niet 
alleen wat betreft het verloop van die dag, het aantal deelnemers maar 
ook de persoonlijke resultaten die behaald zijn. Dit is reeds in een voor-
gaande nieuwsbrief kenbaar gemaakt, maar nu kunt u onze showresulta-
ten terug zien op de website: http://www.alpaca-ranch.nl/Show_Resultaten.html  
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“Gezondheid 
dieren beter 
wanneer zij vol-
doende kunnen 
grazen” 
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April  -  Inzaaien nieuw weiland. 

Aangezien onze kudde iets te groot werd voor het oppervlakte gras dat we 
vorig jaar hadden, hebben we besloten 7000 m2 extra in te zaaien. Een 
alpaca kan vrij schraal gevoerd worden maar we hebben duidelijk kunnen 
constateren dat de gezondheid van een alpaca beter is wanneer hij/zij vol-
doende kan grazen. Overigens zijn het graasdieren en hebben ze opper-
vlakte nodig om te kunnen bewegen en grazen. Afhankelijk van de voe-
dingswaarde uit het weiland kunnen maximaal 20 tot 30 alpaca’s per hec-
tare gehouden worden. En 
onze kudde groeide inmiddels 
naar een dertigtal dieren. Met 
de inzaai van een nieuw stuk 
weiland begin april kunnen 
we weer een aantal jaren 
vooruit. Aangezien wij ook 
onze klanten willen voorzien 
van goede fokmerries zal de 
groei van onze kudde ge-
staag plaats vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mei  -  cursussen en workshops. 

De maand mei is een ideaal moment om je kennis op het gebied van de 
alpacafokkerij te verruimen. En dit dachten vele lezers van onze nieuws-
brief ook. Dat blijkt uit het aantal deelnemers aan onze introductiecursus 
en workshop alpacascheren. In de alpacamarkt bestaat steeds meer de 
behoefte aan goede en betrouwbare voorlichting. Gelukkig zijn er steeds 
meer starters die zich eerst laten voorlichten voordat men overgaat tot 
aanschaf van een aantal alpaca’s. Daarbij maakt het niet uit of je op zoek 
bent naar hobbydieren of dieren voor de professionele fokkerij, de verzor-
ging blijft hetzelfde. Ook bij Alpaca-Ranch kunt u terecht voor advies. 
Echter niet de komende periode i.v.m. gezinsuitbreiding. Maar neem ge-
rust contact op om alvast een afspraak te plannen, tel. 0598-624650 of 
info@alpaca-ranch.nl  
 

In deze maand heeft ook een nieuwe macho zijn intrede gedaan bij ons op 
het bedrijf. We hebben een 2-jarige dekhengst aangekocht die we komen-
de winter aan u zullen voorstellen. In 2010 wordt hij ingezet voor de dek-
service. Dit jaar heeft hij al een aantal van onze merries mogen dekken. 
Hij werkt als een echte macho! 



 

Juni  -  Promotie. 

Promotie van de alpaca of 
je eigen bedrijf vindt na-
tuurlijk plaats het gehele 
jaar rond en dit kan op zeer 
veel verschillende manieren 
gedaan worden. In juni 
hebben wij de alpaca b.v. 
op een zomerfair gepro-
moot. Omdat de alpaca zo’n 
bijzonder dier is willen de 
organisatoren graag dat je 
komt met een aantal 
alpaca’s. Dit geeft een 
beetje extra cachet aan het 
geheel. Dat zal ook wel de 
reden zijn dat we geregeld gevraagd worden om de dieren te tonen. Veel 
bezoekers hebben nog geen idee wat een alpaca is. Maar de laatste jaren 
is dat snel veranderd nu de alpaca steeds meer in de belangstelling komt. 
Hetzelfde weekend hadden we thuis op het bedrijf open dagen van de 
boomkwekerij en men had de gelegenheid meer informatie in te winnen 
over de alpaca. In het weiland stond een spinster die liet zien wat je alle-
maal kunt met alpacawol. Wat zijn nu de handelingen die je moet doen 
voordat je een lekkere trui kunt dragen of een leuk kleedje hebt gevild. 
En wat is nu precies het verschil tussen alpacawol en andere wolsoorten. 
Voorlichting is het aller belangrijkste in het promoten van de alpaca. 
 
Het meedoen aan een show is ook een goede manier om je bedrijf te pro-
moten. In de Benelux hebben we op dit moment maar 1 show per jaar 
(www.alpacashow.eu). Waarschijnlijk dat er in de toekomst meerdere 
fokkers zijn die samen een show elders in de Benelux gaan organiseren. 
Wil je nu aan meerdere shows deelnemen dan kan je b.v. naar Duitsland 
waar verscheidene shows georganiseerd worden. Zo zijn wij in juni naar 
Noord-Duitsland vertrokken om deel te nemen aan een show waarbij 
hoofdzakelijk beoordeeld wordt op het fenotype. In onze vorige nieuws-
brief http://www.alpaca-ranch.nl/Nieuwsbrief_Actueel/NB-juli-2009.pdf zijn wij daar 
uitvoerig op ingegaan. Bovenstaande link voor diegene die desbetreffende 
nieuwsbrief nog niet gelezen heeft. 
 
Juli  -  Geboortes. 

Het voorjaar en de zomer staan bij ons in het teken van veulens die ge-
boren worden. Dan begint natuurlijk gelijk de selectie voor zover je al iets 
over de kwaliteit kunt zeggen van deze jonge dieren. Welke dieren ga je 
houden voor je eigen fokkerij en welke dieren gaan voor de verkoop? Dat 
laatste kunt u zien op http://www.alpaca-ranch.nl/Verkoop_alpaca.html. 
  

“Voorlichting is 
het aller belang-
rijkste in het 
promoten van 
de alpaca.” 
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De fokkerij bij ons op het bedrijf is een extra tak. Extra drukte op 
het  akkerbouw gedeelte begint deze maand met de oogst van de 
granen. De opbrengsten waren goed te noemen, nu de prijs nog. 
Ondanks de extra drukte is een alpacafokkerij prima te combine-
ren met een landbouwbedrijf. 
 
Augustus  -  Quechua Benefit. 

Ook begin augustus hadden we nog een aantal promotiedagen. Zo 
stonden we op de dierenshow in Beilen en hebben we een tweetal 
excursies georganiseerd in het teken van Quechua Benefit. Op afspraak 
zijn excursies het gehele jaar in te plannen en daarvoor vragen we een 
kleine vergoeding (zie ook http://www.alpaca-ranch.nl/Excursies.html). Maar deelna-
me aan deze twee excursies waren gratis. Een vrijwillige bijdrage voor het 
Quechua Benefit project werd zeer gewaardeerd. Wij vonden het een 
groot succes. Ruim 160 deelnemers hebben genoten van onze dieren en 
vooral van het veulen dat ‘s morgens net was geboren. Voor meer infor-
matie over Quechua Benefit in de vorm van een filmpje kunt u de volgen-
de link gebruiken: http://www.alpaca-ranch.nl/Quechua_Benefit.html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
September  -  Jort Kelder. 

Zoals al eerder gezegd vindt promotie plaats gedurende het jaar. Daarbij 
moet je vaak zeer creatief zijn om in de “schijnwerpers” te komen. Om te 
zorgen dat de opnames die Jort Kelder begin dit jaar bij ons op het bedrijf 
heeft gemaakt toch nog worden uitgezonden moest er nog een aankno-
pingspunt tussen de PC Hooftstraat en de alpaca gefilmd worden. Zoals 
gezegd is alpacawol nog niet zo bekend in de PC, cashmere des te meer. 
Nu wil het toeval zich voordoen dat een cashmere winkel in de buurt van 
de PC haar 1-jarig bestaan vierde met als hoogtepunt Nederlands topmo-
del Doutzen Kroes. Doutzen schittert in de nieuwe campagne van Repeat 
Cashmere. Waarom is cashmere wel populair en alpacawol niet? Terwijl de 
kwaliteiten van deze twee wolsoorten vergelijkbaar zijn. Dus Jort dacht dit 
is een ideaal om de alpaca eens in de schijnwerpers te zetten. Om in ge-
sprek te komen met Doutzen moesten we wel even geduld hebben. Ook 
onze alpaca die was meegereisd naar Amsterdam duurde het wachten iets 
te lang en ging rustig op de grond liggen in afwachting van wat komen-
gaat. Nu is niet elk dier geschikt voor een dergelijke gelegenheid, maar 



 

door de ervaring die we inmiddels hebben op verschillende shows met dit 
dier wisten we dat we ons geen zorgen hoefden te maken. Verschillende 
BN’ers zoals Bastiaan van Schaik, Lieke van Lexmond en Renate Verbaan 
waren van de partij om een glimp op te vangen van topmodel Doutzen 
Kroes. Even later werd de show echter gestolen door Jort Kelder met on-
ze alpaca. Paparazzi struikelden haast over elkaar heen om ze op de foto 
vast te leggen. Ook Renate Verbaan en Doutzen Kroes wilden even met 
de alpaca op de foto. 

Eind oktober begint een nieuwe serie van ‘Bij ons in de PC’ met in één 
van de afleveringen onze alpaca’s in de hoofdrol. 
 
En verder …. 

Op onze website zult u steeds meer informatie vinden over de alpaca. 
Meerdere aspecten kunnen wijzigen. Zo zijn er een aantal dingen gewij-
zigd in registratie of screening bij het AZVD. Om een voorbeeld te noe-
men: jonge hengsten kunnen sinds 1 juli 2009 pas gescreened worden 
als ze 2 jaar zijn. Dat betekent dat je langer zou moeten wachten op een 
objectieve beoordeling van de screeners om te weten te komen of je een 
hengst wilt houden voor de eigen fokkerij of niet. Er wordt wel een moge-
lijkheid geboden om jonge hengsten eerder te laten beoordelen, jung-
hengstprüfung. Ze moeten tussen 6 en 18 maand oud zijn. De beoorde-
ling op fenotype is enigszins aangepast t.o.v. de normale ZEP screening. 
Wolbemonstering en analyse zijn precies hetzelfde. De jonge hengst krijgt 
geen punten voor de beoordeling. Het resultaat is een beschrijving van 
het dier met als uitkomst twee mogelijkheden: 
 
1) Zuchtstatus offen:  
Op het moment van beoordelen is dit dier geschikt om op een later tijd-
stip te kunnen deelnemen aan de officiële screening (ZEP). Het dier heeft 
geen genetische afwijkingen en is verder gezond. 
 
2) Categorie C: 
Indien het dier dusdanige gebreken vertoont dat het niet geschikt is voor 
de fokkerij krijgt het de C status. Dit dier mag later niet deelnemen aan 
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een officiële screening (ZEP). 
 
Meer informatie hierover staat in het stamboek van het AZVD. Een link is 
te vinden op onze website http://www.alpaca-ranch.nl/Downloads.html onder ‘ZEP 
screening’. Bekijk ook eens de andere links op die pagina, ook daar heb-
ben veranderingen plaats gevonden. 
 
Zo nu bent u weer even op de hoogte van het reilen en zeilen op Alpaca-
Ranch. Spit gerust onze website www.alpaca-ranch.nl nog eens door op 
zoek naar nieuwe informatie. Geregeld krijgen wij via de telefoon of via de 
mail vragen over het houden van alpaca’s. Wij zeggen altijd “domme vra-
gen bestaan niet”, maar van veel vragen kunt u het antwoord ook op onze 
website vinden. Indien ons meerdere keren dezelfde vraag wordt gesteld 
dan zal deze toegevoegd worden aan de FAQ (frequently asked questions) 
pagina op onze website. Een link naar die pagina kunt u vinden in het me-
nu.  
 
 
 

 
 

 
Ook adverteren in onze nieuwsbrief? Bekijk de mogelijkheden op: 
http://www.alpaca-ranch.nl/Adverteren.html 
 
 
 
 
 
“Wist u dat u het recht heeft om deze nieuwsbrief door te sturen naar kennissen, familie, 
vrienden,… en/of dat u het verder mag publiceren mits u erbij vermeld dat u dit artikel heeft 
van www.Alpaca-Ranch.nl en geschreven is door Gert en Margreet Joling.” 

The Complete Alpaca Book 
 

Deze ‘gesigneerde’ boeken van Eric Hoffman zijn weer 

uit voorraad leverbaar. 
 

Dit naslagwerk mag niet missen op de boekenplank van 

een serieuze fokker. 
 

€ 150,- 
 

Meer informatie op: 
http://www.alpaca-ranch.nl/The_complete_alpaca_book.html 

Advertentie 


