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reportage

Ooien van negentig punten of meer. Dat is het ideaal van de jonge 
Texelaarfokker Filippus Hoekstra. “Maar wel met behoud van 
gebruiksgemak. We fokken vooral voor ons plezier.” 

Negen jaar was hij toen hij met een ooilam in 
de jeugdrubriek bij de laatste drie eindigde. 
Hij hielp mee met schapen uitladen en later 

zocht hij de rammen uit. “Ik kreeg steeds meer 
besef van de Texelaars van mijn vader. Ik heb de 
hobby van hem overgenomen”, vertelt de nu 23-
jarige Filippus Hoekstra uit Eastermar. “Het mooi-
ste aan fokken is dat je probeert de natuur naar je 
hand te zetten.”

IDEAAL
De jonge schapenhouder vindt een goede rasuit-
straling belangrijk. Verder wil hij fijn beenwerk, de 
juiste hoogte- en lengteverhouding, een goede kop, 
een mooie vacht en breed op de rug. “We zien ze 
liever langer dan hoger”, zegt Filippus. Om in de 
nakomelingen een snellere groei te krijgen, is afge-
lopen dekseizoen een ram gehuurd. Maar groter 
hoeven de Texelaars niet te worden. “Ze passen nu 
al nauwelijks meer in de kantelbak. Er is een grens 
aan de ontwikkeling”, stelt vader Romke.
Uiteindelijk wil Filippus alleen nog maar 90-pun-
ten ooien hebben. “Wel met behoud van gebruiks-
gemak. Het aflammeren moet probleemloos gaan 
en de dieren moeten handelbaar zijn.” Momenteel 
hebben ze twee ooien die 92 punten scoorden.
Vader en zoon kopen liever geen ooien, rammen 
schaffen ze wel aan. Het afgelopen dekseizoen 
hebben ze vijf rammen ingezet. “Dat is wel wat 
veel”, vertelt Filippus, “maar we willen uitprobe-
ren. En met jonge rammen is het altijd weer een 
avontuur. Wat komt eruit?” 

MANAGEMENT
Het laatste jaar zijn er gemiddeld 2,2 lammeren per 
ooi levend geboren. Met goed management beïn-

vloeden de fokkers uit Friesland de vruchtbaar-
heid. “De ooien moeten ’s zomers schraal staan. 
Voordat de ram erbij komt zorgen we dat ze veel 
rust en ruimte hebben en goed kunnen eten. De 
mineralenvoorziening en de kwaliteit van het kuil 
moeten goed zijn.” Sponsen doen ze niet, de ooien 
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worden alleen natuurlijk gedekt. “Ze krijgen geen 
hormonen. Dan heb je geen goed beeld van de 
vruchtbaarheid.”

KEURINGEN
Filippus neemt graag deel aan keuringen. “Zo weet 

je waar je staat. Anders bestaat het gevaar dat je be-
drijfsblind wordt.” De laatste jaren doen hun Texe-
laars het goed. “We fokken niet voor de winst, 
maar voor het plezier. Laatst hadden we een zelf 
gefokte ram die met 89 punten is ingeschreven. 
Dan zijn we wel trots”, vult Romke aan. 
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Vader en zoon Hoekstra kijken naar de hoogdrachtige ooien. Ze kunnen elk moment gaan aflammeren.

>>

32-33-34_hobbyrep.indd   33 13-03-13   10:17



34 HET SCHAAP MAART 2013

Filippus heeft de keurmeesteropleiding gedaan. Hij 
heeft vijf keer op Texel gekeurd. “Het is leuk om te 
doen en je bouwt er mooie contacten op. En door 
het contact is het makkelijker om ontwikkelingen 
te volgen.”
Vorig jaar hebben beide fokkers de wormcursus ge-
volgd. “We inspecteren regelmatig ontlasting met 
een microscoop op wormen en coccidiose. We heb-
ben er een nieuwe hobby bij”, lacht Romke.

TOEKOMST
Hoewel de Friese schapenhouders met volle teugen 
van hun hobby genieten en alles op het bedrijf naar 
wens gaat, ziet Filippus de toekomst van de Texe-
laarfokkerij wat minder rooskleurig in. “In onze 
regio zijn er redelijk veel jonge fokkers, maar over 

het algemeen zijn het vooral 55+’ers die Texelaars 
fokken. Zowel het stamboek als de keuringen zul-
len kleinschaliger worden. Dat is op zich geen pro-
bleem, maar we moeten wel letten op inteelt”, 
stelt Filippus.
“Hoewel het aantal fokkers afneemt, zal de Texe-
laar nooit verdwijnen. Slagerijen hebben ze nodig.” 
Nakomelingen van hun eigen schapen gaan bijna 
nooit weg voor de slacht. “De meeste ramlamme-
ren worden al voor de keuring aan andere schapen-
houders verkocht. Steeds meer fokschapen gaan 
naar het buitenland. Dit jaar zijn er zeven naar Let-
land gegaan. Alsmaar meer boeren uit die regio wil-
len onze schapen kopen. Het verspreidt zich als 
een olievlek. We zijn blij dat we de dieren bijna al-
lemaal voor het leven kunnen verkopen.”  <<

In de aflamhokken zijn er automatische drinkbakken. Dat 
scheelt een hoop werk.

Mooie en goede ooien fokken, daarop richt de familie 
Hoekstra zich. 

Filippus en Romke brengen een 
oormerk in. De lammeren gaan 
bijna altijd als fokdier weg.

‘ Met jonge dekrammen 
is het altijd weer een 
avontuur’

32-33-34_hobbyrep.indd   34 13-03-13   10:18


