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Het beste nieuws van het Scheerdersfeest 2015 was volgens de Herders van Balloo, dat de trouwe
afnemers vonden, dat de kwaliteit van de vachten weer verder omhoog was gegaan. Dat betekent
voor hen dat ze op de goede weg zijn in hun houderijsysteem en fokkerij gericht op vachtkwaliteit.
Aan die focus is dit jaar een extra dimensie toegevoegd: Integraal Keten Beheer (IKB).
De essentie van het IKB-systeem is, dat elke vacht direct na het scheren bij de scheerder vandaan
wordt gehaald en met een label (met oornummer) op een tafel gelegd voor de sorteerders. Daartoe
zijn er evenveel sorteertafels (elk bemand door twee personen) als scheerders. Elke vacht wordt
individueel beoordeeld voor drie hoofdbestemmingen: viltvacht, vacht voor handspinnen, of vacht
voor machinaal spinnen. Vachten voor de eerste twee bestemmingen worden tevens individueel
geprijsd en apart verpakt of gebundeld met het label erbij. De vachten voor het machinaal spinnen
worden in een baalzak verzameld. De bijbehorende labels belanden bij de baal op een stapel.

Inleiding
Twee jaar lang is erover gepraat: zou het mogelijk zijn om de oornummers van de schapen bij de vachten
te voegen, zodat de er informatie kan worden teruggekoppeld aan de herders, ten behoeve van een
betere fokkerij op vachtkwaliteit? Die informatie terugkoppeling gaat dan niet alleen over de verkoopprijs
van de vacht, maar ook over de bestemming die de vacht heeft gekregen (vilt, of op de hand of machinaal
spinnen) en – voor zover het trouwe afnemers betreft: wat de afnemers vonden van de verwerkbaarheid.
Dit jaar is door hulp-herder Bart de Jong een werkwijze geïntroduceerd die goed werkbaar bleek. Er was
heel wat hulp voor nodig, maar die bleek voorhanden: een groep jongeren hielp de hele dag mee (en zelfs
de EHBO’ers hielpen mee). En er waren voldoende vrijwilligers met ervaring beschikbaar voor het sorteren,
beoordelen en verpakken van de vachten. In het onderstaande wordt het IKB-systeem in werking toegelicht.
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Nieuw-Zeelands scheersysteem
De schaapscheerders Ype van der
Woude en Kees Brands passen het
Nieuw-Zeelandse scheersysteem toe.
Wat is er Nieuw-Zeelands aan het
systeem? Eigenlijk vooral het feit dat
het scheren gebeurt met zo min
mogelijk lange slagen dicht op de huid
van het schaap. Het schaap steunt
daarbij voornamelijk op z’n stuitje,
terwijl zij/hij tegen de benen van de
scheerder leunt. Het scheren begint van
boven naar beneden op de buik, dan de
staart, daarna de nek en vervolgens met
lange slagen vanaf de hals over de
flanken en de rug naar achteren.
Daardoor duurt het scheren maar enkele minuten per schaap
en is er geen kans op darmproblemen door het wentelen en
neerhouden. Bij het werk hangen de scheerders in een borstband, waardoor hun rug wordt ontzien. Zodoende kunnen zij
het werk lang volhouden en hebben ze er geen moeite mee
om enkele honderden schapen te scheren in één weekend. Een
jongere houdt onderwijl regelmatig de vlonders schoon.
Door het droge, winderige voorjaar bevatten de vachten dit jaar veel zand. Dat koste vele scheermessen.

Voor de scheerders is het onmogelijk om zich bezig te
houden met de kwestie, welk oornummer een schaap
heeft. Voor de jongeren die zijn komen helpen is het
soms een uitdaging om het nummer te ontcijferen,
zonder de scheerders in hun werk te storen.
De pas geschoren vachten worden zoveel mogelijk
intact gehouden bij het opvouwen. Voorzien van een
label met het oornummer, worden ze terzijde gelegd
voor beoordeling door de sorteerders.
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Niet-Nieuw-Zeelands
Een toevallige bezoeker uit Nieuw Zeeland vond het trouwens moeilijk om het “Nieuw-Zeelandse” in het
systeem te herkennen. De verschillen zijn namelijk ook groot:
• Het schapenras in Nieuw-Zeeland is Merino. Dat ras geeft uitsluitend witte, fijne wol – en voor
zover een schaap niet volledig wit is, wordt het onmiddellijk eruit geselecteerd en afgevoerd.
• Voor het scheren worden die schapen gewassen, zodat er geen zand of ongerechtigheden in de
vachten zitten – en het scheren vindt plaats in een zorgvuldig schoongespoten, betonnen ruimte.
• Alle vachten worden daar in balen verzameld voor industriële bulkverwerking. De opbrengstprijs
(per kg) wordt bepaald door de uniforme kwaliteit, niet de individuele kwaliteit van een vacht.

Beoordelen en sorteren
Eind 2014 is de nieuwe schaapskooi in Balloo gereed gekomen. Daardoor is er ook voldoende ruimte om
de logistiek van het sorteren en beoordelen van de vachten te laten plaatsvinden.

3

Elke vacht wordt individueel beoordeeld voor de meest geschikte bestemming: vilten, op de hand spinnen
of machinaal spinnen:
• Vilten: een mooie, compacte, samenhangende, hele vacht (evt. al op de huid iets vervilt);
• Op de hand spinnen: een losse vacht met lange lokken;
• Machinaal spinnen: een complexe vacht met vaste en losse delen en/of delen met korte wol.
De vachten die geschikt zijn om te vilten, of om te spinnen op de hand worden tevens direct van een
verkoopprijs voorzien. Elke vacht wordt apart samengebonden met het label of apart verpakt in een
doorschijnende plastic zak, waardoor het label zichtbaar blijft. Ongeveer een kwart van de geschoren
vachten wordt aldus na het beoordelen en sorteren direct al verkocht aan de afnemers, die daarvoor
speciaal naar het scheerdersfeest zijn gekomen.

Demonstraties en workshops
Kaarden en vilten
Sommige van de trouwe afnemers zijn tevens naar het scheerdersfeest gekomen om demonstraties en
workshops te geven. De belangrijkste eerste stappen van het verwerkingsproces waren goed te zien.
Kaarderij Wollust demonstreerde de werking van de kaardmachine. De diverse soorten viltworkshops,
gegeven door Charity van der Meer en door Beatrice Waanders, waren al van tevoren volgeboekt.
Bij elke stap in de verwerking van de vachten en de wol gaat het label met oornummer nu voortaan mee.

Kaarderij Wollust demonstreerde de werking van de
kaardmachine

Charity van der Meer geeft een viltworkshop met
gekaarde wol
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Beatrice Waanders gaf een viltworkshop met de
combinatie van gekaarde wol en onbewerkte
vachten op lange tafels langs de schaapskooi.
De deelnemers moesten helaas wel de regen
trotseren, maar voor de kwaliteit van het werk
deerde het niet: bij het vilten van wol komt er
nou eenmaal veel water (en zeep) aan te pas.
De deelnemers konden direct aan de herders en
de sorteerders terug rapporteren wat zij vonden
van de kwaliteiten van de vachten.

Spinnen, weven en breien
Losse vachten die geschikt zijn
voor het spinnen tot garen – en
voor verdere verwerking tot
weefsels of breiwerken vonden
eveneens gretig aftrek.
Spinster Pimmie Schoorl heeft
een nieuwe, eigen manier van
spinnen ontwikkeld voor de
toepassing op heidewol. Bij het
spinnen en twijnen houdt zij de
lange lokken terzijde en zorgt
zij dat de twist wordt gevormd
door de dichte scheerzijde van
de vacht. De losse lokken zijn
zodoende stevig verbonden
met het garen. De losse lokken
geven een bijzonder effect aan
de garens, die vervolgens een
typisch karakter geven aan de
verder verwerkte producten in
weefsels en breiwerken.
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Henny Korte zorgt bij het weven dat
de losse lokken uit het werk hangen.

Poef gemaakt van op de hand gesponnen garen, waarbij de lokken van
de dekharen van het schaap los uit het werk hangen.

Tijdens het scheerdersfeest kwam Jenny de Graaf- Schaap nauwelijks aan breien toe: voortdurend kwamen er
bezoekers bij haar om vragen te stellen over de wol en over haar breiwerken.

Zorgvuldig geschoren

Alle verslagen zijn te vinden via: http://www.herdersvanballoo.nl/praktijknetwerk-drentse-vachten.html
Voor meer verslagen en informatie over alle Praktijknetwerken:
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