Eerste Nieuwsbrief voor de Dag van het Schaap 2014:
* voorwoord van de voorzitter
* keuringen
* geiten
* open klasse
* jongerencafé
* NK schapenscheren
* kaas keuren
View this email in your browser (*|ARCHIVE|*)
31 mei 2014!
Zaterdag 31 mei 2014. Nu al een dag om niet te vergeten. Want dan vindt in Ermelo de Dag van het Schaap met
geiten plaats. En iedereen die ook maar iets met schapen heeft, kan deze unieke dag niet aan zich voorbij laten
gaan!
De voorbereidingen voor dit evenement zijn in volle gang. Verschillende stamboeken houden keuringen en
shows. De inschrijving voor het Nederlands kampioenschap schapen scheren is geopend. Er zal een fikse
deelname zijn van geiten, wat op zich al uniek is. Het programmaonderdeel schapenhonden wordt totaal
anders dan andere jaren. Wolverwerking krijgt ruime aandacht. Er zal een kaaskeuring zijn. Het mooiste schaap
van Nederland wordt gekozen. Het bedrijfsleven krijgt er volop ruimte. Het programma is groots en bijzonder.
De Dag van het Schaap is hét evenement van en voor de Nederlandse schapensector en deze keer ook de
geitensector. Dé dag vindt plaats in Ermelo, op het terrein van de KNHS. Het afgelopen jaar is dat fiks verbouwd
en die vernieuwingen zijn geweldig. We zijn blij dat wij op dit mooie complex onze Dag van het Schaap kunnen
organiseren.
Het organisatieteam is al enthousiast begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. Samen met hen zie ik
u graag op 31 mei !
Louis Oosterom
Voorzitter stichting Dag van het Schaap (mailto:voorzitter@dagvanhetschaap.nl)
Zes stamboeken gaan keuren
Zes schapenstamboeken hebben aangekondigd een keuring of een show te organiseren op de Dag van het
Schaap. Van de Texelaars zijn dat de witte en de blauwe. Verder zijn er keuringen van de Hampshire Down,
Clun Forest, Swifter en de Bleu du Maine.
Open klasse
Voor het eerst zal er dit jaar een zogeheten ‘Open Klasse’ zijn op de Dag van het Schaap. Elke schapenhouder
kan daar ruimte huren voor een bedrijfspresentatie met schapen, voor het tonen van kruislingen maar ook
voor de verkoop van schapen.
Deelname aan de Open Klasse kost 60 euro. De deelnemer krijgt daarvoor twee hokken van elk 1,5 bij 1,5
meter. De huur van extra hokken is mogelijk à 30 euro.
Informatie en inschrijven:
rassen-keuring@dagvanhetschaap.nl (mailto:rassen-keuring@dagvanhetschaap.nl)
Inschrijving NK schapen scheren geopend
Altijd razendspannend en veel enthousiaste toeschouwers: het NK schapen scheren. Vorige keer was er de
verrassende winnaar Jan de Groot uit Leiden. Gaat hij zijn titel verdedigen? Krijgt hij concurrentie van
meervoudig winnaar Sep de Haas? Wie zal er de titel Nederlands kampioen schapen scheren mogen dragen?
Inschrijven voor dit kampioenschap, dat exclusief is voor de Dag van het Schaap, kan vanaf nu:
vincentleemreize@hotmail.nl (mailto:vincentleemreize@hotmail.nl)

Geiten op Dag van het Schaap
De Dag van het Schaap zal dit jaar een uitbreiding krijgen met geiten! De vorige editie, in 2011, kende al een
keuring van Toggenburgergeiten. Die zal er dit jaar weer zijn. En de stamboeken van De Nubische Geit en de
Boergeit gaan zelfs hun nationale kampioenschap houden op de Dag van het Schaap. Andere
geitenstamboeken organiseren rassenpresentaties. De Boergeitengroep zal op de Dag van het Schaap een
internationaal treffen voor haar leden organiseren.
Nieuw: jongerencafé
Een primeur op deze Dag van het Schaap is het jongerencafé. Jonge, ambitieuze schapenhouders gaan er hun
bedrijven presenteren. Hoe we dit gaan doen, houden we nog even onder de pet. Maar het wordt uniek en
zeer inspirerend!
Kent u jonge schapenhouders met een succesvolle en bijzondere manier van werken? Laat het ons weten:
info@dagvanhetschaap.nl (mailto:info@dagvanhetschaap.nl)
Kaas op de Dag van het Schaap
Net als tijdens de voorgaande edities zal keurmeester Tineke van der Haven kaas keuren op de Dag van het
Schaap. Alle kaas is welkom. Jonge, oude, harde, zachte, wij vinden alles lekker. Tijdens de keuring laten de
keurmeesters ook het publiek meeproeven. Een ideale promotie van uw product.
Deelname aan de keuring kost € 2,00 per kaasje. Deelname graag vooraf melden bij kaas@dagvanhetschaap.nl
(mailto:kaas@dagvanhetschaap.nl)
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