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Lees meer over onze schapen 
Basisinfo over het schaap 
 

Ons schaap stamt af van het wilde schaap. Die leeft in de Himalaya. 

Het schaap heeft zo’n dikke jas omdat hij al jarenlang wordt gehouden 

voor de wol. Dit beschermt het schaap tegen zon en kou. Het schaap 

wordt niet alleen gehouden voor de wol, maar ook voor het vlees en 

de melk. Op de boerderij hebben we ook een haarschaap. Dat is een 

schapenras, Kameroenschaap, dat niet echt wol heeft maar meer iets 

wat op haar lijkt. We hoeven haar ook niet te scheren. Het haar valt er 

vanzelf uit.  

Schapen op Himalaya plateau 
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Schapen lopen meestal buiten in een weiland. Wel moeten ze een stal 

hebben tegen regen, wind of felle zon. Hoor je, dat als een schaap blaat, 

de anderen dan terugroepen? Een schaap is een kuddedier en is niet 

graag alleen. Ze houden elkaar goed in de gaten. Als een schaap ergens 

van schrikt en wegrent, zullen alle schapen meteen volgen. 

Dikhoornschaap uit de bergen in Noord-Amerika 
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Een vrouwtjesschaap heet een ooi. Een mannetjesschaap heet een ram, en een 

jong schaapje noemen we een lam. 

 

Schaapscheren op traditionele wijze 
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Onze schapen 
 

Op de boerderij hebben we een Kempisch heideschaapje; een ooitje. Ze is geschonken door Toon van 

Engelen. Toon heeft het schaapje “Tonnie” gedoopt.  De boerderij is hier erg blij mee want het oude 

heideschaap Katinka was overleden door ouderdom. Er bleven vier bruine schapen over en het was een 

leuk gezicht dat er weer een licht gekleurd schaap bij gekomen was. Dank je wel Toon!  
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Er zijn ook twee andere schapen komen wonen op de boerderij: twee Coburger Fuchs ooien.  Die zijn 

lichtbruin van kleur. En we hebben dus een Kameroenschaap genaamd Jamila. Zij is in september 2014 

bij de kudde gekomen. Kom maar eens kennismaken met de mooie nieuwe kudde op de boerderij.  

 

 

Leuke weetjes 
 

Wist je dat… 

…in het voorjaar de schapen geschoren worden? En sommige schaapscheerders binnen enkele minuten 

een schaap kunnen scheren? 

…de ooi haar lammetjes herkent aan de geur? Als er een lammetje geboren wordt, ruikt de moeder goed 

aan haar lam om de geur te leren kennen. 

…als schapen op hun rug liggen ze zelf bijna nooit meer overeind kunnen komen en dan hulp nodig 

hebben? 

…er soms een gecastreerd mannetjesschaap wordt gebruikt om een groep schapen te leiden? Zo’n 

gecastreerd mannetjesschaap heet een hamel. Hij draagt als leider van de groep vaak een bel en wordt 

dan belhamel genoemd.  

 

 


