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Distributie

Deze informatiegids is gratis verspreid via
deelnemende bedrijven. Wilt u ook exemplaren
ontvangen om uit te delen? Bestel deze dan via
alpacawereld.nl
De informatie in deze gids is alleen bedoeld voor algemene
doeleinden en is geen advies. Hoewel de informatie zorgvuldig
is samengesteld, staat de uitgever niet in voor de juistheid,
volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Wij kunnen de informatie, zonder nadere berichtgeving, ten
allen tijde wijzigen. Uitgever heeft het recht de informatie op
de website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.
Uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade ten
gevolge van het gebruik van deze gids of daarin verstrekte
informatie. Daaronder valt ook schade als gevolg van druk- en
zetfouten of de onjuistheid of onvolledigheid van informatie.

Welkom in de Alpaca Wereld!
Dat is het motto wat ons als alpacaliefhebbers
verenigd om u deze alpacagids aan te bieden.
In deze uitgave leest u meer over de
verzorging van alpaca’s, de wol, kunt u
kennismaken met fokkers en lezen waar u
allemaal terecht kunt voor een wandeling,
workshop of andere activiteit met alpaca’s.
Het omvat een selectie van onderwerpen van
de website www.alpacawereld.nl.
Mijn dank gaat uit naar alle sponsoren die dit
mogelijk hebben gemaakt - door bijdragen in
de vorm van geld, arbeid en kennis.
De prachtige coverfoto is van de hand van
Paul de Greef - Alpaca Art.
Veel leesplezier,
Kevin Hamstra
projectleider

ALPAMIN 20 kg
Mineralen- en
vitaminesupplement
als basis.

ALPROFOS 20 kg
Eiwitrijk krachtvoer
voor groei, dracht
en lactatie.

FOSFOBEET 20 kg
Bietenpulp met
extra fosfor die
helpt groeien.

ALPAGRASS 15 kg
Vlot verteerbaar
ruwvoer uit gras en
kruiden.

VERKRIJGBAAR

Wol Sponsor

Hoofd Sponsor

Scheer Sponsor

Gold Sponsoren

ONLINE EN
VIA VERKOOPPUNTEN

Super sponsoren

www.alpacavoeding.be

www.alpacavoeding.nl

KLINIEK VOOR DIEREN
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Vicugna pacos

De alpaca is gedomesticeerd door de
Inca’s. Samen met de lama, guanaco en
vicuña vormt de alpaca de familie Zuid
Amerikaanse Kameliden.

Machos & Hembras
Suri en huacaya naast elkaar

Betrouwbaar, Efficiënt en
gespecialiseerd in Alpaca
Transport door heel Europa.
Graag ontzorgen wij u compleet.

Huacaya alpaca

De huacaya alpaca is de meest voorkomende
alpaca. De haren groeien haaks op de huid zodat
een pluizig en wollig uiterlijk ontstaat. Bij een
georganiseerde, dichte en fijne huacaya vacht kan
crimp zichtbaar zijn.

Suri alpaca

De suri alpaca is veel zeldzamer dan de huacaya
en heeft een compleet andere vacht, waarbij de
haren met een lichte twist groeien. Hierdoor
hangen de lokken langs het lijf. Dit resulteert in
een soort schitterende dreadlocks. Deze staan
bekend om de exceptionele parelmoer glans.

Een alpaca vrouwtje noemen we
ook wel een merrie of hembra. Een
mannetje wordt een hengst of macho
genoemd. Is een hengst gecastreerd?
Dan is hij geen macho meer maar een
ruin.
Een baby heet een veulen of cria.

(a)Sociaal

Alpaca’s zijn hele sociale dieren en
leven in kuddeverband. Ze kunnen dan
ook niet alleen gehouden worden. Het
advies is om minimaal twee alpaca’s
van hetzelfde geslacht samen te
houden. Hengsten en merries gaan
niet goed samen en hebben ieder
eigen weide en stalling nodig.

Alpaca Logistics Europe
www.alpacalogistics.eu
Whatsapp: 0031 521 233 000
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De vezel van de goden

Alpaca’s zijn door de

INCA’S

gedomesticeerd
Waar komt de alpaca vandaan?

De alpaca (Vicugna pacos) komt oorspronkelijk uit het Andesgebergte in Peru, Chili en Bolivia.
Al in de tijd van de Inca’s werden alpaca’s
gehouden voor hun vacht, het vlees en de
mest. De alpaca werd in tegenstelling tot
de lama niet gebruikt als lastdier. Alpaca’s
en lama’s zijn gedomesticeerde diersoorten,
wat betekent dat ze door mensen zijn gefokt.
Alpaca’s zijn ook afhankelijk van de mens,
omdat ze regelmatig geschoren moeten
worden. In het wild komen de vicuña en
guanaco voor, dit zijn de voorouders waaruit
de alpaca en lama zijn gefokt.
Deze Zuid-Amerikaanse kameliden leven op
grote hoogte, op de “Altiplano”, waar ze door
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hun isolerende vacht goed kunnen overleven.

De wol die de dieren gaven
werd voor alles gebruikt. De
wevers maakten kleden met
allemaal patronen en kleuren.
De alpacawol was toen al een
zeer gewaardeerd product.
Van de wol werden behalve
kleden ook doeken gemaakt.
Deze
kleden
werden
bijvoorbeeld weggegeven aan
edelen om ze te belonen voor
hun inzet. De wol van alpaca’s
was echt een eliteproduct en
speelde een belangrijke rol in
de cultuur. De Inca’s werkten erg
hard aan de kuddes. Ze hadden
veel verstand van het fokken. Er
werd dus goed nagedacht over
het fokken om te zorgen dat de
dieren zo goed mogelijk werden.
Hoe beter de wol, hoe beter het
gebruikt kon worden, en hoe
groter de verdiensten waren.
Op het moment dat de
Spanjaarden kwamen waren zij
niet blij met wat ze aantroffen,
want in plaats van het goud
en zilver waar ze naar zochten
vonden ze voornamelijk wol.
Voor de Inca’s had de wol veel
meer waarde dan het aanwezige
goud en zilver in het land. Het
werd beschouwd als een vezel
die geschikt was voor koningen
en goden.
De komst van de Spanjaarden
heeft ervoor gezorgd dat er van
de Inca cultuur weinig overbleef
en daarmee ook van de alpaca’s.

Er zijn tellingen waaruit blijkt
dat 90% van de alpaca’s in ZuidAmerika afgeslacht zou zijn. De
Inca kuddes verdwenen.
Een klein deel van de dieren
bleef over. Deze werden door de
inheemse bevolking gered door
ze te verplaatsen naar afgelegen
hoogvlaktes.
In de jaren 80 werd de
alpaca opnieuw ontdekt. De
textielmarkt zag de waarde
in van de unieke alpacavezel.
De alpaca’s werden vanaf dat
moment geëxporteerd naar
andere delen van de wereld. We
zien ze dan meer verschijnen
in Noord-Amerika, Canada,
Australië en Nieuw-Zeeland.
Vanaf de 20e eeuw komen
alpaca’s ook steeds meer voor
in Europa. Door onderzoek en
het bijhouden van stamboeken
word inteelt vermeden en is
de kwaliteit van de alpaca’s
spoedig weer op het niveau van
voor de Spaanse invasie.

7

Alpacashows in de Benelux
In Nederland en België wint het showen van

De alpaca wordt in zogenaamde ‘weideconditie’

alpaca’s steeds meer aan populariteit. Een jury

aan de jury gepresenteerd, alsof deze zo van

zal de alpaca zo correct mogelijk beoordelen

het weiland af komt.

op gang, lichaamsbouw en wolkwaliteit. In de

Los van deze halsterkeuring kan er ook nog een

Benelux worden shows georganiseerd door de

vachtenkeuring plaatsvinden, waarbij enkel

alpacavereniging Alpaca Association Benelux

de vachten van de alpaca’s worden ingestuurd

(AAB).

om door een jury gekeurd te worden. Ook

Om

een

alpaca

goed

te

kunnen

laten

beoordelen zal deze natuurlijk netjes aan
het

halster

moeten

kunnen

hierin worden verschillende klassen gemaakt
en een kampioen gekozen.

meelopen.

Hiervoor is het zeer belangrijk dat de alpaca

Op de website en facebookpagina van de

een perfect passend halster draagt, dat niet

Alpaca Association Benelux kunt u volgen

over de neus van de alpaca kan afzakken.

wanneer de shows in de Benelux plaatsvinden.
www.alpaca-benelux.com

A lpaca
A ssociation
B enelux

Regelgeving alpaca’s houden
Wat moet ik regelen?

Meldingsplicht gemeente
In de meeste Nederlandse en Belgische gemeenten geldt een meldingsplicht voor het starten van een
alpacahouderij. Informeer bij uw
gemeente of een lokale fokker voor
actuele lokale informatie.
Dierenarts
Laat u door een lokale fokker informeren omtrent de beschikbare dierenartsen in uw regio. Schrijf u hier direct
in zodra u uw eerste alpacas koopt.

Bent u op zoek naar meer informatie over alpaca’s en
onze alpacavereniging (AAB) of wilt u lid worden?
Bezoek onze website!

www.alpaca-benelux.com

Besluit dierhouders
Alpacas zijn in Nederland voor de wet
landbouwhuisdieren en geen productiedieren, Ze vallen onder Categorie 2
op de Huisdierenlijst.
Alpacas mogen niet voor productiedoeleinden gehouden worden. De
vacht is een bijproduct. Vlees mag niet
in de voedselketen terecht komen.

Als houder danwel fokker van alpaca’s
bent u in Nederland verplicht om het
Certificaat Vakbekwaam Dierhouder –
Overige Diersoorten te halen.
Transportvergunning
Transportvergunning benodigd voor
alle vervoer commercieel, grensoverschrijdend, of verder dan 65km.
Deze vraagt u aan bij NVWA of FAVV.
Vereniging en Stamboek
Het is aan te bevelen om lid te worden
van de Alpaca Association Benelux,
en middels het Zooeasy stamboek uw
stallijst bij te houden.
Zo kunt u niet alleen de ouders en
voorouders van uw veulens betrouwbaar vastleggen, maar voldoet u ook
aan de regelgeving omtrent accurate
registratie van uw alpacas.
www.alpaca-benelux.com
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Registratie
van uw
alpaca’s
Leden van de alpacavereniging Alpaca Association Benelux
(AAB) kunnen gebruik maken van het Ledenportaal om hun
alpaca’s te registreren. Het is aan te bevelen om de registraties
van uw kudde accuraat en up-to-date te houden in het stamboek. Voor deelname aan alpacashows is het verplicht om de
dieren te registreren.
Om een alpaca te kunnen inschrijven in ZooEasy moeten er
een aantal regels omtrent naamgeving gerespecteerd worden.
Hierbij kunt u o.a. denken aan het hanteren van een unieke
stalnaam en prefix. Verder dient de alpaca voorzien te zijn van
een microchip. Om ervoor te zorgen dat de microchip netjes
op zijn plek blijft zitten en gemakkelijk te scannen is, is ervoor
gekozen de microchip in het kuiltje aan de basis van het linkeroor van de alpaca aan te brengen.
Deze plek wordt wereldwijd door de meeste alpacastamboeken gehanteerd.
De volledige informatie en regelgeving omtrent het registreren van alpaca’s is op de website beschikbaar
www.alpaca-benelux.com

Alpaca Association
Benelux
Alpaca Association Benelux
is een internationale alpaca
vereniging, met als doel:
- Het promoten van de
alpaca in de Benelux.
- Het verbeteren van de
fokkwaliteit van de alpaca
in de Benelux.
- Leden ondersteunen
door een stamboek en
een alpacaregister, met
mogelijkheid tot DNAregistratie aan te bieden.
- Het verstrekken van
algemene informatie over
de alpaca.
- Contacten onderhouden
met internationale
verenigingen.
- Kennis te behouden en
te vergaren op het gebied
van de alpaca.

Hilkens Diervoeders
De vitaminen- en mineralenbehoefte van
alpaca’s verschilt van andere herkauwers.
Daarom heeft Hilkens Diervoeders een
tweetal hoogwaardige alpacavoeders
ontwikkeld. Energy brok en Vitality brok.

We hebben ons eerst goed verdiept in de materie en
verschillende bloedonderzoeken gedaan, om te zien
wat de ‘status’ van een dier is. Waar heeft een gezond
dier behoefte aan, versus een ‘niet gezond’ dier? Zo
kwamen we erachter wat nodig was om goed voer te
produceren. We hebben een kruidenmengsel bedacht
dat een goed resultaat heeft op vacht en huid. Het
voorkomt bijvoorbeeld kale neuzen of plekken. We
weten nu dat kruiden beter werken dan bijvoorbeeld
grote hoeveelheden zink. Extreme gehalten
mineralen kunnen schadelijk zijn voor het dier.

Alpaca Vitality

Minder dan € 0,10
per dag per alpaca!

Een complete onderhoudsbrok voor
alpaca’s die buiten het ruwvoer geen extra
energiebehoefte hebben, maar die je wel
van voldoende vitaminen, mineralen en
sporenelementen wilt voorzien.

Alpaca Energy

Gezonde dieren door een gezonde bodem! Meer weten? Klik voor resultaten
en bestel www.micronutritions.com

Van oudsher zijn we een veevoederfabriek en maken
allerlei soorten voer. Toen de vraag naar goede
voeding voor alpaca’s steeds groter werd, zijn we
ons daar steeds meer op gaan richten. In het begin
hebben we het geprobeerd met voer dat al op de
markt was, maar dat werkte niet goed genoeg voor
alpaca’s. Dus zijn we een heel specifiek eigen voer
gaan produceren, inmiddels doen we dat al 20 jaar.

Minder dan € 0,13
per dag per alpaca!

Deze brok is speciaal voor alpaca’s die een
verhoogde energiebehoefte hebben.
Bijvoorbeeld een jonge alpaca in de groei,
een drachtige of een lacterende alpaca.
Daarnaast kunnen sommige dieren een
hogere energiebehoefte hebben als
gevolg van een conditieachterstand na
bijvoorbeeld ziekte of een verhoogde
energiebehoefte in de winterperiode.

“Je probeert het voor de
dieren zo goed mogelijk
te doen.”

We hebben 2 soorten voer ontwikkeld en dat is voor
een heel groot deel van de alpaca’s geschikt..
De Vitality brokken zijn voor dieren die geen
prestaties hoeven te leveren en dan bedoel ik dat
ze niet hoeven te groeien of drachtig zijn. De Energy
brokken zijn voor dieren die bijvoorbeeld te mager
zijn, in de groei of drachtig.
We leveren veel aan mensen die shows lopen, hun
dieren moeten mooi en gezond zijn. Maar natuurlijk
ook aan mensen die alpaca’s als hobby in de wei
hebben.
Je probeert het voor de dieren zo goed mogelijk te
doen, dat vind ik het mooie aan mijn werk. We willen
zo goed mogelijk voedsel maken en voorop lopen in
deze voeding.
www.hilkensdiervoeders.nl

www.hilkensdiervoeders.nl/alpacavoeders
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Soms vinden alpaca’s het spannend. Omdat
ze bijvoorbeeld net vanaf de wei komen en
ineens op een andere ondergrond staan.
Naast de goede hulp van de eigenaar, ben ik
dan heel voorzichtig en zet ik bijvoorbeeld
het piepje van mijn flitser uit. Ik neem de
tijd die nodig is om het gewenste beeld te
maken.

Paul de Greef
dierenfotografie
alpaca-art.com
Als ervaren bedrijfs- en portretfotograaf had
ik mijn eerste ervaring met dierenportretfotografie toen ik jaren geleden de hond van een
familielid vastlegde. Toen ik het resultaat zag,
werd ik enorm geraakt. De vacht en de ogen
waren zo vol emotie en detail, het schoot
recht mijn hart in. Dat was voor mij het
startpunt om vaker dieren te fotograferen.
Toen ik de mogelijkheid had een keer op een
alpacafarm te fotograferen, zag ik de kracht
van licht bij groepsfoto’s van alpaca’s.
Inmiddels staat bedrijfs- en portretfotografie
duidelijk op de achtergrond en richt ik mij
voornamelijk op het portretteren van dieren
en diens producten.
Ik heb een passie voor het beeld van een dier.
Alpaca’s geven unieke beelden, ze zijn prachtig en tonen zo veel emotie. Het leukste van
het werk is om de opdrachtgever opnieuw
trots te maken op de eigen dieren, door het
afleveren van unieke beelden, gekenmerkt
door details uit de eigen omgeving.
Tegenwoordig heeft iedereen een goede
camera en een ‘kiekje’ is zo genomen. Maar
eigenaren zijn heel erg trots op hun dier of
bedrijf en willen dat het er zo mooi mogelijk
op staat. Dan kom ik in beeld. Met mijn liefde
voor donkere, oude kunstfotografie met veel
contrast, spatten de alpaca’s van de foto. Ik
wil dat je het idee hebt dat je een dier bijna
aan kunt raken. Dat je zijn ziel in zijn ogen
ziet en de structuur van de vacht bijna kunt
voelen.
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Mijn streven is het maken van mooie dingen
waar mensen, en ikzelf, trots op kunnen
zijn. Als ik dat bereikt heb, kan mijn dag niet
meer stuk.
Ik heb het mij niet makkelijk gemaakt door
in deze stijl te fotograferen. Een donkere foto
maken is heel lastig, omdat ik details wil
vastleggen. Ik probeer een lichtinval te creëren zoals die in taferelen op de schilderijen
van de oude meesters. Een zwarte alpaca in
een donkere omgeving op de gevoelige plaat
zetten, is een hele uitdaging. Maar wel eentje
waar mijn hart sneller van gaat kloppen.
Ook doe ik aan productfotografie. Ik breng
het product zo in beeld, dat duidelijk is wat
de waarde is en de voordelen zijn. Ik begrijp
de commerciële vraag van het bedrijf en
weet waar ze de nadruk op willen leggen.
Naast fotografieopdrachten in Nederland, reis
ik vaak naar het buitenland (voornamelijk
Duitsland en Denemarken). Over de grens
bezig zijn, vind ik erg leuk. Helaas heeft corona roet in het eten gegooid, maar zodra we
weer mogen, ben ik in een flits weer in het
buitenland te vinden.
Een shoot vindt altijd in de omgeving van
het dier plaats. Als je het daar fotografeert, is
dat heel mooi en zijn de dieren meer op hun
gemak. Het maakt een foto heel persoonlijk
en geeft het cachet.
Voor fokkers doe ik ook prijsfotografie. Het
is een moment van aandacht voor wat ze
bereikt hebben, daar zijn ze immers heel trots
op. En dat verdient ook een mooie foto.

www.alpaca-art.com

“Mijn streven is het

maken van mooie dingen
waar mensen trots op
kunnen zijn.”

HOW-TO

HOW-TO

Oogslijmvlies controleren

Hoe werkt u de nagels van uw alpaca bij?
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U heeft alpacas met lange nagels en een
scherpe nagelschaar? Super. Dat is alles wat
u nodig heeft om de nagels van uw alpaca te
verzorgen.

Heeft u een dier wat zwak overkomt?
Controleer dan direct de kleur van de
slijmvliezen bij het oog. Dit moet mooi
donkerroze zijn. Om het oogslijmvlies te
controleren, trekt u met duim en wijsvinger
voorzichtig het ooglid opzij.

Vraag een helper om de alpaca rustig aan het
hoofd of halster vast te houden; met de vrije
hand op de schouderbladen.
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Er zijn enkele gezondheidsproblemen waaronder besmetting van Haemonchus
Contortus worm - die zich uiten in
bloedarmoede.
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Reik nu over de alpaca heen, pak de voet
voorzichtig op en knip iedere zijde van
de nagel voorzichtig af. Zorg ervoor dat de
nagels ongeveer parallel aan de onderkant
van de voet komen.
Knipt u iets te ver? Dan zal er wat bloed uit
de teen komen. Gebruik dan desinfecterence
blauwspray.

15

HOW-TO

HOW-TO

Ontwormen? Eerst mestonderzoek doen!

De vechttanden van een alpacahengst afvlakken

Preventief ontwormen van alpaca’s heeft
vrij weinig zin. Probeer om de maand
mestonderzoek van een steekproef van uw
kudde te doen/laten doen. Tevens kunt u
gelijk mest laten onderzoeken wanneer een
specifieke alpaca conditie verliest of iets lijkt
te mankeren.
Door te ontwormen op basis van het bewijs
van het mestonderzoek, helpt u om resistentie
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tegen wormmiddelen te voorkomen.
U kunt voor mestonderzoek terecht bij uw
veearts, de gespecialiseerde alpaca
dierenartsen, diergeneeskundige
laboratoria, maar ook bij enkele
fokkers die deze dienst aanbieden.

De vechttanden van alpaca hengsten kunnen
het beste afgevlakt worden zodat de dieren
elkaar niet kunnen bezeren.
Zowel links als rechts heeft een alpaca drie
canines. Twee boven en 1 onder.
Deze tanden groeien in een scherpe punt,
die naar achter is gericht. Het doel van deze
tanden is om schade aan te richten aan
bijvoorbeeld de poten of geslachtsdelen van

concurrerende hengsten. Vraag uw dierenarts
of scheerder om deze tanden voor u te slijpen.
Eens afgevlakt zullen de vechttanden wel
doorgroeien, maar zal het puntje niet opnieuw
scherp worden.
De aanbevolen methodes van afvlakken:
• Chirurgisch zaagdraad
• Speciaal slijpapparaat
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Algemene informatie over
het houden van alpaca’s
Spugen of bijten alpaca’s?
Alpacas kunnen - net als alle andere kameliden - heel goed spugen. Net als dat elke hond
kan bijten en elk paard kan trappen.
Een alpaca zal spugen wanneer hij in paniek
raakt of zich bedreigd voelt òf wanneer er om
voer of dominantie gestreden word tussen
soortgenoten.
Hetgeen zij spugen is voer uit de eerste
maag, en meestal dus halfverteerd gras.

www.alpacamundo.eu

Gebit
Ook het gebit van alpaca’s is bijzonder. Een
alpaca heeft een enkele rij van 6 voortanden
onder, een snijvlak boven, maximaal 6 vechttanden. Achterin de mond hebben ze onder
en boven kiezen. Alpacas snijden het gras af
met de voortanden en (her)kauwen met hun
kiezen.
Als het gebit niet goed afslijt, vaak door een
kaakafwijking, zullen de tanden regelmatig
geslepen moeten worden.
Kuddesamenstelling
Alpaca’s kunnen slecht tegen eenzaamheid.
Het advies is om nooit minder dan twee alpaca’s van hetzelfde geslacht samen te houden.
Drie alpaca’s per groep is echter beter omdat
er dan echt een kudde ontstaat.
Merries en intacte hengsten dienen apart
gehouden te worden. Wanneer merries en
intacte hengsten samen in één weiland
gehuisvest worden, heeft de merrie relatief
weinig vluchtruimte voor een opgewonden
of dominante hengst. Dit is zeer onwenselijk
want kan tot ontstekingen, vruchtbaarheidsproblemen en abortus leiden.
Het algemeen advies is om hengsen die niet
voor de fok gebruikt worden te castreren.
Een ruin is rustiger, kan gewoon samen met
merries in een weide gehouden worden en u
voorkomt gedragsproblemen in de groep.

Anniek van Dijk & Auke Wesselink
Scheiding 8
9231 AN Surhuisterveen

Weide
Alpaca’s hebben jaarrond weidegang nodig.
Minimaal 1000 m2 per groep van minimaal
twee dieren van het zelfde geslacht. Voor
elke extra alpaca telt u hier 500 m2 bij op.
Meer oppervlakte is uiteraard beter en maakt
het alpacahouden makkelijker.
U dient altijd de mogelijkheid te hebben om
uw alpaca’s te verweiden of de groep op te
splitsen. Bijvoorbeeld als u moet ontwormen
of veulens afspenen.
Afrastering & Stal
Als afrastering is gaas van minimaal 1.20m
hoog het meest gangbaar. Voor hengsten zal
het soms iets hoger moeten zijn. De afrastering dient redelijk fijnmazig te zijn zodat het
hoofd van de alpaca er niet door kan, bijvoorbeeld harmonica- of fijn schapengaas.
Schrikdraad of -lint is niet geschikt voor
alpaca’s. De stroom doet ze niet zo veel, en er
zijn legio verhalen bekend over alpaca’s die
verstrikt zijn geraakt in schrikdraad en als
gevolg verwond of overleden zijn.
Er dient een lichte en goed geventileerde
schuilgelegenheid aanwezig te zijn voor elke
groep alpaca’s. Niet alleen voor als het regent
maar zeker ook bij extreme zomerwarmte.
Zorg ervoor dat u de alpaca’s hier kunt
opsluiten als bijvoorbeeld de scheerder of
dierenarts komt of wanneer de weersomstandigheden hierom vragen.
Wanneer de alpaca’s zich veilig voelen in de
stal zullen ze hier veelvuldig gebruik van
maken. Dit stimuleert u bijvoorbeeld door het
hooi binnen te voeren en er voor te zorgen
dat de alpaca’s goed naar buiten kunnen kijken en eventueel meerdere in- en uitgangen
hebben. Vaak zal minimaal 1 alpaca in een
deuropening op wacht gaan liggen.
Alpaca’s hoeven ’s nachts niet op stal gezet te
worden. Sommige alpacahouders kiezen hier
wel voor.
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Wat als jij niet meer voor jouw alpaca kunt zorgen?

ALPACA

RESCUE

Water & Voeren
Naast fris drinkwater, bestaat het dagelijks
rantsoen van de alpaca’s uit vier pijlers:
•
Gras - weidegang
•
Kwalitatief ruwvoer – hooi of gedroogd
gras. De meeste alpaca’s geven de voorkeur aan hooi van de tweede snede.
•
Vitamines & Mineralen – gebruik een
alpaca specifieke brok
•
Krachtvoer – wanneer nodig vult u het
rantsoen aan met een alpaca specifiek
krachtvoer.
Daarnaast kunt u de alpaca’s af en toe trakteren op een snoeperij. Door dat uit de hand te
voeren worden ze wat makker. Denk aan een
plakje appel, plakje wortel of een grasbrokje.
Niet teveel, dat kan de penswerking flink
verstoren!
Mest
Er word weleens gezegd dat alpaca’s vrij
zindelijk zijn. Betere omschrijving is dat het
gewoontedieren zijn. In veel kuddes zijn er
enkele vaste mestplaatsen op de weide. Dat
maakt het makkelijk om op te ruimen.
Mesten uw alpaca’s op stal? Probeer de mestplaats dan zo klein mogelijk te maken en
gebruik alleen in die hoek wat vlas of hennepstrooisel ter absorptie. Dan kunt u heel
eenvoudig dagelijks deze mest opruimen.
Strooit u de hele stal op met bijvoorbeeld
stro? Dan kunt u er op rekenen dat de stal
een groot toilet word.

Natuurlijk beleef je veel plezier aan je alpaca’s. Maar er zijn situaties denkbaar waarin
het je niet meer lukt goed voor ze te zorgen. Dan biedt Alpaca Rescue uitkomst.
In overleg nemen we je dieren over. Ook de daarbij behorende kosten. We zullen hen
trainen en re-socialiseren. Dat doen we met behulp van onze eigen alpaca’s.
Na enige tijd is integratie in andere kuddes mogelijk.
Dan herplaatsen we de alpaca’s op een voor hen geschikt adres.

www.alpacarescuenederland.nl

Steun ons werk door een donatie of adopteer een alpaca.

Hooi & Voer opslag
Hooi is een natuurproduct en is net als uw
alpacabrok onderhevig aan kwaliteitsverlies
door weersomstandigheden, opslag, verontreiniging en ongedierte.
Als u het perfecte hooi voor uw alpaca’s heeft
gevonden, sla het dan op in een droge maar
goed geventileerde ruimte. Leg er pallets
onder zodat het hooi niet op de grond ligt en
goed droog blijft.
Zakken alpacabrok en krachtvoer bewaart
u het best in afsluitbare tonnen of bakken
zodat het niet nat kan worden en ook ongedierte er niet bij kan.

Tip: Zorg ervoor dat de deksels van tonnen
afsluitbaar zijn en sluit ze ook elke keer netjes af. Alpaca’s zijn slimme dieren en krijgen
een voerton makkelijk open.
Vanghok
Een kraal of vanghok van maximaal 2,5x2,5
meter groot en minimaal 1.10meter hoog
– bijvoorbeeld in een hoek van het weiland,
in de stal of voor de stalingang maakt het
makkelijk om uw alpaca’s te vangen of klaar
te zetten voor een vaccinatie of scheerbeurt.
Dit kan supereenvoudig gerealiseerd worden
met vier dranghekken.
Weegschaal
Een doorloopweegschaal maakt het eenvoudig om uw alpaca’s regelmatig te wegen. Zo
kunt u niet eenvoudig medicatie op de juiste
dosering verstrekken, maar ook ziet u tijdig
wanneer uw alpaca’s gewicht verliezen en
dus potentieel iets onder de leden hebben.
Tip: Plaats de weegschaal in een doorloopsluisje bij de uitgang van uw stal.
De dekking
De ovulatie van de merrie word door de
dekking opgewekt.
Een dekking duurt 10 tot 40 minuten. De
merrie gaat vanzelf liggen als zij receptief is
en de hengst kruiper er bovenop. De dekking
van een alpaca is erg invasief – de hengst
brengt zijn zaad diep in de baarmoeder, aan
de aanzet van de eierstokken. Mede hierdoor
is het erg belangrijk dat een hengst de merrie niet te vaak dekt - en zeker niet wanneer
ze al drachtig is. De kans op verstoten van
het veulen is anders aanwezig.
Dekhengsten
Heeft u alpacamerries? Dan wilt u deze natuurlijk gedekt hebben.
Indien u genoeg merries heeft en een aparte
weide voor een hengst, zou u een eigen
hengst kunnen overwegen.
Echter zijn goede dekhengsten relatief
kostbaar in aanschaf. U kunt natuurlijk ook bij
andere fokkers terecht om gebruik te maken
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van hun hengsten. U koopt dan dekkingen, en
kunt per merrie de meest geschikte hengst
uitzoeken, verbreed uw genenpool en hoeft
de rest van het jaar geen onderdak aan een
hengst te verschaffen.
De vergoeding is afhankelijk van de kwaliteit
van de hengst, reisafstand en type dekking.

Alpaca Bontebok
Hylke Liezenga
Simone Wiegman

Tweede Compagnonsweg 10
8415 AM Bontebok
info@alpacabontebok.nl
www.alpacabontebok.nl

U kunt kiezen voor de volgende methodes:
- Mobile: De hengsteigenaar komt met de
hengst bij u langs om de merrie(s) te laten
dekken.
- On-farm: U brengt de merrie bij de
hengsteigenaar en laat haar daar
ongeveer een maand achter om gedekt en
gecontroleerd te worden.
- Drive-by: U gaat met de merrie naar de
hengsteigenaar, laat haar dekken en neemt
haar direct mee terug.
Het is altijd aan te raden om gebruik te
maken van het gratis formulier Dekovereenkomst. Dit is beschikbaar via de Alpaca
Association Benelux, en is een professionele
overeenkomst waarin de rechten, plichten
en garanties worden vastgelegd voor beide
partijen. Zo voorkomt u discussie achteraf.
Het is gebruikelijk dat er garantie op een
levend geboren veulen gegeven word. Mocht
de merrie toch niet zwanger blijken of een
fatale bevalling hebben, kunt u dezelfde of
een andere merrie laten dekken met dezelfde
hengst in het volgende fokjaar.
Draagtijd
Alpacas dragen gemiddeld 345 dagen - 11,5
maanden. Het is gebruikelijk om ’s zomers te
dekken, zodat de veulens weer in het voorjaar
of de zomer geboren worden.
Zo profiteren moeder en veulen van optimale
voedingsstoffen uit het gras gedurende het
laatste trimester van de dracht.
Bevalling
De bevalling zal meestal overdag plaatsvinden, vaak gewoon buiten in de kudde. Het
neusje en twee pootjes horen zich als eerste
aan te dienen, waarna de rest van het veulen
vrij vlot volgt. Dit duurt normaal gesproken

ongeveer een half uur. Het is volstrekt
normaal bij alpacas dat het veulen enige tijd
(ongeveer 10 minuten) met de romp in het
geboortekanaal blijft hangen.
Het is aan te bevelen om zo snel mogelijk na
de bevalling de navelstreng te ontsmetten en
het geboortegewicht te bepalen.
Binnen een uur na de bevalling moet het
veulen in de benen komen, en zal het op zoek
gaan naar de uier.
Uiterlijk binnen drie uur moet het veulen de
uier gevonden hebben en melk drinken.
U kunt het veulen helpen door de waspropjes
uit de spenen van de merrie te wrijven.
Door de biestmelk van de moeder – wat vrij
vet en dus enigszins laxerend is – zal binnen
24 uur na de geboorte het eerste poepje
eruit komen. Dit noemen we het meconium
en is een vrij kleverig propje.
Het is van groot belang dat het veulen de
biestmelk van de moeder krijgt binnen
de eerste 24 uur. Het veulen is compleet
afhankelijk van deze biest voor de nodige
antistoffen.
Wegen van veulens
Na geboorte is het van belang de alpaca zo
snel mogelijk te wegen. Dat is de eenvoudigste manier om in de gaten te houden of uw
veulen goed groeit. Het veulen moet elke dag
een beetje aankomen.
Wegen kan op een speciale plateauweegschaal, maar ook met een lammerenweegschaal of reisbagageweger.
Geslacht
Het geslacht kunt u eenvoudig bepalen door
de externe genetalia te bekijken. Die zijn bij
geboorte reeds aanwezig. Bij een merrie ziet
u onder de staart de vulva, vlak onder de
anus. Bij een hengst treft u op de buik de penis, enkele centimeters achter de navelstreng.
Drachtigheidscontrole
Door de aanmaak van hormonen weet de
merrie al vrij snel zelf of ze drachtig is.
Een drachtige merrie wil geen hengst in haar

23

Bij ons verkrijgbaar:
- Alpamin
- Alprofos
Ermelo | Telefoon: 06-22570547 | info@alpacairminloo.nl

buurt hebben en zal ‘afspugen’.
Ook is het mogelijk om door bloedonderzoek
( progesteronspiegel) of echografie de dracht
te kunnen vaststellen.
Bij aankoop van een drachtige merrie mag u
van de verkoper een drachtigheidsverklaring
verwachten met dekdata en eventuele garantie op een veulen.

Association Benelux de voorkeur. Dat is de
eerste database die bij diefstal of vondst van
alpacas gecontroleerd word, en alle leden
hebben toegang tot deze database.
Registratie bij AAB kost eenmalig 12 euro per
alpaca.
Chippen en registreren kan plaatsvinden tot
een leeftijd van 6 maanden oud.

Meerlingen
Normaal zal er per dracht één veulen geboren worden. Tweelingen zijn zeldzaam, aangezien het voor een alpacamerrie zwaar is om
een tweeling te voldragen en slechts melk
produceert voor één veulen.

Vitamine supplementatie
U zult begrijpen dat het aantal zonuren in
ons klimaat fors minder is dan op de Peruaanse Altiplano. Daarnaast is ook de afstand
tot de zon groter. Hierdoor hebben alpaca’s
in ons klimaat behoefte aan supplementaire
Vitamine D.
De meest voorkomende wijze van verstrekken is door een injectie van vitamine AD3E
in de maanden september, november, januari
en maart. Er zijn ook pasta’s op de markt.
Het is volgens onderzoek niet mogelijk om
de benodigde bloedwaardes voor vitamine
D uitsluitend met voeding in de alpaca te
krijgen.
Vitamine D werkt samen met Calcium en
Fosfor aan gezonde en sterke botten en gewrichten. Logisch ook dat groeiende veulens
een grotere behoefte aan Vitamine D hebben.
Indien een veulen een tekort heeft aan deze
bouwstoffen, is er het risico op Rachitis.
Typisch voor Rachitis zijn X-benen en zwakke
gewrichten. Rachitis kan zeer pijnlijk zijn.

Hengsten castreren
De ideale leeftijd voor castratie is 12-18
maanden. Een te vroege castratie kan groeiproblemen met zich meebrengen.
Een maximale leeftijd is er niet. Meestal
vindt een castratie plaats op de fokkerij. De
veearts komt langs en zal de alpaca door
middel van scheertouwen vastleggen. Normaal gesproken zal de operatie onder lokale
verdoving plaatsvinden. Zo’n castratie kost
gemiddeld €100.
Chippen & registreren
Gebruikelijke identificatiemethode voor alpaca’s is het plaatsen van een microchip. Dit is
een kleine transponder in bioglas, ongeveer
zo groot als een rijstekorrel.
Deze word met een speciale naald ingebracht
achter het linkeroor, en kan met een ISO
chiplezer uitgelezen worden.
Het is belangrijk dat uw alpaca’s te identificeren zijn, en herleidbaar naar u als eigenaar.
Niet alleen voor identificatie bij verkoop of
gezondheidsverklaring, maar ook bij diefstal.
Helaas komt alpaca diefstal af en toe voor, en
zelfs als zouden de alpaca’s bij de dief aangetroffen worden, is zonder chip en registratie
niet te bewijzen dat de alpaca’s van u zijn.
De kosten van een chip zijn minder dan 20
euro.
Registreren kan gratis via de leverancier
van de chip, al heeft registratie via Alpaca

Vaccineren
Clostridiumbacteriën veroorzaken onder
andere botulisme, tetanus, pseudomembraneuze colitis en wondinfectie. In de natuur
komen ze zeer verspreid voor in de grond,
stof en water en behoren bij mens en dier tot
de normale bewoners van het darmkanaal.
Kies bij voorkeur een vaccin dat ook type A
omvat, zoals Covexin10.
Helaas geeft deze vaccinatie in 70% van de
gevallen bijwerkingen. Dit zijn lokale pijn,
koorts of lusteloosheid. Deze bijwerkingen
mogen maximaal twee dagen aanhouden.
Minimaal eenmaal per jaar vaccineren, sommige veeartsen adviseren tweemaal per jaar.
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- Alpaca Was Systeem Schurft behandeling & preventie

 
  


Gedrag & Opvoeding
Zorg ervoor dat de alpacas regelmatig op een
positieve wijze in handen komen.
Richt uw weide en stal zo in, dat u niet achter
uw dieren aan hoeft te jagen.
Castreer uw hengstjes tijdig en houd hengsten en merries apart.
Voorkom imprinting: een alpaca dient u niet
als soortgenoot te zien. Want dan zal de
alpaca u ook als soortgenoot behandelen
en wellicht met u wedijveren over voer of
dominantie.
Flessenveulen
Berserk male syndrome is een groot risico als
u alpaca’s met de fles op moet voeden. Indien
natuurlijke voeding niet mogelijk is, heeft u
echter geen andere keuze.
Hoe aanlokkelijk ook, houd het veulen op
afstand en knuffel deze niet bij de voedingsbeurt. Houd de alpaca in het gezelschap van
soortgenoten, zodat het verschil tussen mens
en dier duidelijk blijft.
Ziektes & veelvoorkomende problemen
Alpacas zijn vrij taaie dieren en niet snel ziek.
De voornaamste boosdoeners in ons klimaat
zijn maag-darm parasieten, schurftmijt, ontstekingen of maagzweer.
Conditiescore & gewicht
Door de wol is het slecht te zien of een
alpaca mager of te zwaar is. Een eenvoudige
wijze om de conditie van uw dieren te controleren is door Body Condition Scoring. U
voelt dan met een gespreide hand op de rug
van de alpacas hoeveel spierweefsel er aan
weerszijden van de ruggengraat aanwezig is.
Dit beschrijft u op een schaal van 1-5 waarbij
1 sterk vermagerd is en 5 zwaar overgewicht.

Maag darm parasieten
We moeten erg alert zijn op besmetting met
de worm Haemonchus contortus. Hier zijn
alpacas gevoelig voor en de worm is erg
agressief. Weide onderhoud en een correct
wormbeleid zijn hier in onze beste verdediging.
Overmatig gebruik van wormmiddelen leidt
tot resistentie, laat u hierin goed adviseren
door uw dierenarts.
Gebit
Vraag advies aan uw dierenarts of scheerder
in het geval van onderbeet, overbeet, dubbele
tanden, scherpe vechttanden.
Besmettelijke ziektes
Er zijn landen in Europa waar ziektes als BVD,
TB, IBR, Blauwtong actueel zijn. In Nederland
zien we incidenteel nog weleens een paratuberculose besmetting.

Vaardigheden

Het is aan te raden voor nieuwe
alpacahouders om zich middels een
cursus of workshop te verdiepen in
het verzorgen van de alpaca.
www.alpacawereld.nl/workshops

Gezondheidscheck

Bent u beginnend alpacahouder? Er
zijn verschillende aanbieders van
gezondheidscheck voor uw alpaca’s.
Alle dieren even nalopen, nagels
knippen, vitamines toedienen en
adviseren waar nodig over de
conditie, fertiliteit en fokplan.
www.alpacawereld.nl/check
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√ Voor fokkers en particulieren
√ In Nederland, België en daarbuiten
√ Het meest betrouwbare platform
√ Maak gratis zoekopdrachten aan
√ De eerste 3 advertenties zijn gratis

TE KOOP

Alpaca’s vangen
De alpaca’s beetpakken doet u op stal of in
uw vanghok. Drijf het niet in de weide in
een hoek – daarmee veroorzaakt u alleen
maar angst en wantrouwen.
Respecteer het kuddegevoel, en leidt de
hele groep in uw vangruimte. Zonder geen
alpaca af van de kudde.

ALLES VAN EN VOOR ALPACAʼS:
FOKKEN EN VERKOOP VAN DIEREN.
PRODUCTEN VAN EN VOOR ALPACAʼS.
EUROPESE SCHEERSERVICE EN DEKSERVICE.
PERSOONLIJK ADVIES, MANAGEMENT EN BEGELEIDING.

Halstermak maken
De kunst van het halstermak maken is dus
om het vertrouwen van de alpaca te winnen en te leren dat het niet eng is om met
de mens mee te lopen aan het halster.
U heeft een leven lang plezier van halstermakke alpaca’s. Alles word makkelijker –
verweiden, vaccineren, scheren, helpen bij
bevalling en transporteren.
De Camelidynamics trainingsmethode is
een eenvoudige manier om uw alpacas te
trainen.
Nagels knippen
De nagels van een alpaca dienen enkele
malen per jaar geknipt te worden. Sowieso kijkt de scheerder ze voor u na bij het
scheren, maar de meeste dieren hebben
minimaal in het najaar en in de winter nog
een keer een pedicure nodig.
U knipt de nagels met een scherpe nagelschaar parallel in het verlengde van het
voetkussentje. Zo voorkomt u vergroeiingen
of scheuren. Het makkelijkst houd een
persoon de alpaca vast aan het
halster en zorgt dat de alpaca
ontspannen blijft.
De andere persoon kan dan
om de alpaca heenlopen en
de pootjes een voor een rustig
oppakken.
Nagels zonder pigment,
groeien significant harder dan
nagels met donker pigment.

Externe diensten

Scheren
Elke huacaya alpaca dient elk jaar geschoren te worden door een vakkundige
scheerder. Suri alpaca’s kunnen – onder
voorwaarden – soms een jaar overgeslagen
worden.
Reserveer uw scheerder tijdig, de agenda’s
zitten vaak rap vol.
Tip: via de website van het Gilde van
Alpacascheerders kunt u simpel uw
kudde bij de aangesloten vakscheerders
aanmelden.
www.alpacascheerdersgilde.nl
Veearts: Vaccinatie
Clostridiumbacteriën veroorzaken onder
andere botulisme, tetanus, pseudomembraneuze colitis en wondinfectie. In de natuur
komen ze zeer verspreid voor in de grond,
stof en water en behoren bij mens en dier
tot de normale bewoners van het darmkanaal. Kies bij voorkeur een vaccin dat ook
type A omvat, zoals Covexin10.
Helaas geeft deze vaccinatie in 70% van de
gevallen bijwerkingen. Dit zijn lokale pijn,
koorts of lusteloosheid. Deze bijwerkingen
mogen maximaal twee dagen aanhouden.
Minimaal eenmaal per jaar vaccineren,
sommige veeartsen adviseren tweemaal
per jaar.
Veearts: Ontwormen
Voordat u de alpaca’s kunt ontwormen, is
het belangrijk om te bepalen van welke
wormen ze eventueel last hebben. Dat doet
u door mestonderzoek te laten doen.
Geen wormeitjes aanwezig? Dan heeft
ontwormen ook geen zin. Wel wormeitjes
aanwezig? Overleg met uw dierenarts welk
medicijn nodig is, hoe vaak dit toegediend moet worden, de dosis en of de hele
kudde behandeld moet worden of alleen de
dieren die last ondervinden.
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Alpacafokkerij
Workshops
Wandelingen
Scheerservice
Alpacavervoer
Consultancy
Dekhengsten
AlpaChecks

Ontwormen zonder mestonderzoek werkt
resistentie tegen ontwormingsmiddelen in
de hand. Over dit onderwerp leest u nog
veel meer op www.alpacawereld.nl
Gezondheidscheck
Bent u een nieuwe alpacahouder? Er zijn
verschillende aanbieders van gezondheidscheck voor uw alpaca’s. Alle dieren even nalopen, nagels knippen, vitamines toedienen
en adviseren waar nodig over de conditie,
fertiliteit en fokplan.
Op www.alpacawereld.nl/check treft u
contactgegevens van aanbieders die u hier
graag mee van dienst zijn.
Spinnerij
Wilt u de wol laten verwerken?
Zie contactgegevens van spinnerijen in de
regio op www.alpacawereld.nl/spinnerij
Voer & Fouragehandel
Gebruik alpacaspecifieke voeding – een
vitaminebrok, eventueel aangevuld met een
krachtvoer. Er zijn verscheidene merken op
de markt.
Onbeperkt ruwvoer – zoals hoge kwaliteit
hooi – dient het hele jaar beschikbaar te
zijn voor de juiste penswerking en optimale
vertering.
U kunt de alpacabrokken rechtstreeks bij
de fabrikant bestellen, bij een voerhandel
of bij een fokker in de buurt.
Hooi koopt u het voordeligst en van de
hoogste kwaliteit rechtstreeks bij de hooiboer in de zomer. Reken op 10 – 15 baaltjes
van 25kg per alpaca per jaar.
Transport
Heeft u transport nodig? Binnenlands of
over de grens? Bekijk dan de uitgebreide
informatie via onderstaande link.
www.alpacawereld.nl/transport
Er is heel veel wetgeving omtrent het
transport van alpacas.
Vrijwel elke alpacahouder heeft een Type 1
Transportvergunning nodig. Ook de klein-

schalige hobbyist.
Dit is een document wat u bij de toezichthouder kunt aanvragen. In Nederland is dit
de NVWA, in België het FAVV.
Voor grensoverschrijdend transport, of
ritten langer dan 8 uren komt er dusdanig
veel papierwerk en vergunningen bij kijken
dat u het beste een transporteur kunt
inschakelen. Het transportbedrijf, voertuig
èn chauffeur moet aan verschillende eisen
voldoen.
Uw alpaca’s moeten tevens vergezeld zijn
van een stapel (EU) papierwerk wat u samen met de transporteur, het landbouw
ministerie en uw dierenarts samenstelt.

Verkoop van alpaca’s

Advertentie plaatsen
Indien u een of meerdere alpaca’s wilt
verkopen, kunt u gebruikmaken van het
platform AlpacaMarkt.nl. AlpacaMarkt is
de hoofdsponsor van deze uitgave van de
AlpacaGids.
De eerste drie advertenties die u plaatst
zijn gratis via www.alpacamarkt.nl/gids
Koopovereenkomst
Het is aan te raden om altijd een koopovereenkomst op te stellen bij aan- of verkoop.
Dat scheelt potentiële discussies in de
toekomst aangezien de rechten en plichten
van beide partijen vastgelegd zijn.
Leden van de Alpaca Association Benelux
kunnen hiervoor de professionele koopovereenkomst gebruiken die via het Ledenportaal beschikbaar gesteld word.
Gezondheidsverklaring
Onderdeel van een koopovereenkomst is
normaliter een veterinaire gezondheidsverklaring. Ook hiervoor heeft de AAB een
standaarddocument beschikbaar.
U laat hiermee door een veearts vaststellen
wat de gezondheidsstatus van een alpaca is
voor verkoop. Dit is zowel voor de verkoper
als koper belangrijk, en heeft ook betrekking op verborgen gebreken, zoals hartruis
of problemen met tanden of kiezen.
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Stamboek
Koper mag van verkoper een uittreksel van
het stamboek verwachten. Deze is via het
Zooeasy systeem te downloaden.
Paspoorten zijn bij alpacas niet gebruikelijk. Verkoper behoort een dier direct bij
overdracht over te schrijven naar de koper
in het stamboek.

Medische historie
Wat is de medische historie van uw alpaca?
Het is gebruikelijk dat de geschiedenis van
een dier u zwart-op-wit word overgedragen. Dat zijn bijvoorbeeld bevallingsdata,
gewichten, vaccinaties, ontworming en
eventuele ziektes of verwondingen die de
alpaca in de loop der jaren heeft gehad.

Wolanalyse
Indien wolanalyses zijn gedaan van de
verkochte alpaca, is het gebruikelijk dat
verkoper hiervan een kopie meelevert aan
koper.

Wolanalyse
Meestal zal de verkoper u een OFDA2000
wolanalyse rapport laten zien. Op AlpacaWereld.nl leest u meer over hoe u dit
histogram en de berekende waardes kunt
interpreteren.

Prijs bepalen
Een gezonde alpaca kan tussen de 500 en
15.000 euro kosten. Dat is een gigantische
bandbreedte.
Om u te helpen een beeld te krijgen bij de
waarde van een alpaca, kunt u gebruikmaken van de Rekenmachine op de website van
onze Hoofdsponsor AlpacaMarkt.
Bezoek hiervoor
www.alpacamarkt.nl/rekenmachine

Een goede alpaca kopen,
hoe doe ik dat?

Joan Zaman
0496 419 922
joan@ringwood.be
Annemie De Raedt
0495 630 211
annemie@ringwood.be

Wat kost een alpaca?
De prijs van een alpaca varieert afhankelijk
van de kwaliteit, aanbod en fokpotentie.
Ook is van belang welke voordelen de
verkoper u biedt. Bijvoorbeeld: worden
de alpaca’s bij u afgeleverd? Kunt u bij de
verkoper terecht met vragen en voor eerlijk
advies? Krijgt u netjes een koopovereenkomst en zijn eventuele drachtigheids- of
fertiliteitsgarantie zwart op wit gezet?
Het loont om goede dieren te kopen - juist
wanneer u hobbymatig enkele alpaca’s wilt
houden. Elke serieuze fokker zal in de loop
der jaren vervelende genetische afwijkingen uit de kudde weggefokt hebben. Dit
bespaart u een hoop ellende.

Correcte bouw
Wilt u fokken met de alpacas? Kies dan altijd voor de dieren met de beste bouw. Laat
u niet verleiden door de fijnste vacht of de
zeldzaamste kleur: als de basis niet goed is,
begint u met een achterstand.
Beoordeel dus goed de benen, tanden,
ogen, externe genetalia, balans en gang
van de alpaca.
Na aankoop/verplaatsing
Na aanvoer is een quarantaine periode aan
te bevelen voordat u een nieuwe alpaca
aan uw kudde toevoegt.
U weegt de alpaca wekelijks, en mocht daar
aanleiding toe zijn, kunt u bloed-, mest en
andere onderzoeken laten doen.
Op die manier blijven eventuele (infectueuze) ziektes onder controle en
voorkomt u een uitbraak in uw kudde.
Nederland: Na aanvoer van een alpaca op
uw adres, moet deze minimaal 21 dagen
op het erf blijven – zonder uitzondering.
Dit noemt de NVWA de 21 dagen regeling
en is bedoeld om ziekteverspreiding te
voorkomen.
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De wol van uw alpaca’s
Wat te doen met…
Afhankelijk van de kwaliteit van uw alpaca’s
zijn er van deze vacht schitterende producten te maken. Het kan bijvoorbeeld worden
gesponnen tot breigaren, gevilt tot vlies of
gebruikt voor kunstprojecten.
Ook in dekbedden, isolatie en andere
toepassingen word het gebruikt. Dit vanwege zijn unieke isolerende en ademende
eigenschappen.
Alpaca’s produceren een superieure wol. De
vooruitgang in wolkwaliteit door selectieve
fok is enorm.
Des te meer u in uw (wol)product investeert,
des te groter de verdiensten kunnen zijn.

U heeft vier afzetkanalen voor uw wol:
•
zelf producten maken
•
de ruwe vachten verkopen aan
spinners
•
de ruwe vachten verkopen aan een
wolinkoper
•
producten van uw wol laten maken
voor eigen gebruik of verkoop
Welk kanaal voor uw situatie het beste is
hangt onder andere af van de kwaliteit
van uw vachten, hoeveel u wilt dat de wol
opbrengt, of u bereid bent tijd en geld in
verwerking te investeren en of u met uw
producten de consument kunt bereiken.

Analyse van de wol
U kunt de fijnheid en uniformiteit van uw
vachten laten onderzoeken bij Art of Fibre
laboratories. Uw scheerder kan u helpen de
monsters te nemen bij de scheerbeurt, of u
knipt ze eenvoudig zelf uit de vacht.
U meld uw vachtmonsters aan voor analyse
via www.artoffibre.com en verstuurd deze
vervolgens naar het lab in Engeland, danwel naar Finland.
Fleeceshow
Alpaca Association Benelux organiseert
jaarlijks een Fleeceshow. Hier kunt u de
geschoren vachten insturen, en krijgt u een
professioneel keuringsrapport terug. Er zijn
tevens mooie prijzen te winnen.
Meld u tijdig aan want de fleeceshow zit
meestal vlot vol!
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Op de website www.alpaca-benelux.com
treft u verdere informatie over de procedure, het reglement, scorecard en verpakkings instructie.
Verkopen
Regelmatig zoeken bedrijven in bepaalde
kwaliteitsklassen. Deze zullen we dan
publiceren.
www.alpacawereld.nl/wolinkoop
Zorg ervoor dat u de zadels netjes verpakt
en droog bewaard, dan kunt u direct profiteren als er een inkoop plaatsvind.
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“In the race for quality, there is no finish line.
But we try to stay in front.”

Alpaca VekoFarm
Theo en José de Veth – Langenboom

Sinds 2008 runnen wij een alpacahouderij in het
pittoreske dorpje Langenboom in Noord-Brabant.
Het rustige, nieuwsgierige en zachtaardige karakter
van de alpaca sprak ons enorm aan. We gingen direct
overstag. Het zijn eigenwijze dieren, ieder met een eigen
‘gebruiksaanwijzing’. Elke dag beleven we plezier aan
het werken met onze groep van gemiddeld 75 dieren.
Het geeft ontspanning en rust. Niets zo fijn, als lekker
met de kudde buiten zijn.
Wij vinden het belangrijk dat we alpaca’s fokken van uitstekende gezondheid. Uiteraard is
de vacht erg belangrijk, maar zeker ook de lichaamsbouw. Daarom zijn bijna al onze dieren
goedgekeurd en gecertificeerd door onafhankelijke dierenartsen. Ook zijn ze DNA-geregistreerd.
Dat is een belangrijk aspect; we willen uiteraard alleen dieren die vrij zijn van erfelijke gebreken.
We richten ons op kwalitatief, goede dieren die daarnaast ook nog prettig in omgang zijn.
Door doelgericht fokken en de aankoop van een aantal zeer goede dekhengsten, hebben we
de afgelopen jaren onze dieren naar een hoger niveau gebracht. We zijn dan ook erg trots dat
we maar liefst 4x de prijs ‘Grand Champion’ hebben gewonnen. Ook lopen er verschillende
kleurkampioenen in onze kudde, in de kleuren wit, fawn, bruin en zwart.
Het meedoen aan een alpacashow is voor ons
een leuke manier om te zien waar we staan.
Bovendien ontmoeten we er mensen met
dezelfde passie. Het delen van onze ervaringen
met andere (potentiële) alpacahouders én
het geven van eerlijke voorlichting over deze
bijzondere dieren, vinden we erg belangrijk.

Alpaca Vekofarm
Theo en José de Veth
Hogesteenweg 11
5453 RZ Langenboom (NB)
Nederland
Mobiel: +31 (0) 651251687

www.alpacavekofarm.nl

“Niets zo fijn, als lekker met
de kudde buiten zijn!”

theojosedeveth@gmail.com
www.alpacavekofarm.nl
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AMERICA
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A lpaca
A ssociation
B enelux

Jegeringshof
eringshof 4 | 5966 TE America
www.alpaca-america.com
om
info@alpaca-america.com
om

Verkoop

Advies & Begeleiding

Witte alpaca’s

Workshops

Mode & Passie

Wolverkoop

Alpaca America

Jan & Chantal Versleijen - America

Scheerservice

Dekservice

en België, het Gilde van Alpacascheerders
opgericht. Hierin wisselen we ervaring en
kennis met elkaar uit om de kwaliteit hoog te
houden, continuïteit te waarborgen en altijd
beslagen ten ijs te komen. Je kunt het namelijk
zo gek niet bedenken of je komt het wel tegen
in een scheerseizoen. Dat maakt het juist zo
leuk om in mei en juni op pad te gaan voor je
scheerronde.

In 2008 krijgen Jan en Chantal Versleijen de
mogelijkheid om een stuk grond over te nemen
van de ouders van Jan. Hun oog is al een hele
tijd daarvoor gevallen op de alpaca, en ze
besluiten een aantal cursussen te volgen op
het gebied van het houden van en fokken met
alpaca’s. Het alpacavirus slaat over en in 2009
starten zij hun farm in het Noord-Limburgse
America met drie drachtige merries. Inmiddels
hebben zij gemiddeld zo’n 25 alpaca’s op hun
bedrijf en is het alpacavirus ook overgeslagen
op hun dochter Gaby.
We hebben diverse cursussen en workshops
gevolgd, waaronder een scheercursus, bedoeld
om onszelf te leren hoe we onze eigen alpaca’s
kunnen scheren. Van het één kwam het ander
en inmiddels scheren wij al een kleine 10
jaar bij diverse alpacahouders in ZuidNederland. Tegenwoordig geven we zelf ook
o.a. scheercursussen.

Dit scheren doen we naast ons ‘normale’
werk en naast onze bestuurs- en commissieactiviteiten voor de Alpaca Association
Benelux.
Daarnaast gaan de
werkzaamheden op
onze eigen alpacafokkerij ook door, waar de
focus ligt op het fokken van voornamelijk
witte alpaca’s met prachtige bouw en looks,
uitstekende bloedlijnen en lieve karakters. Je
kunt bij Alpaca America dus ook terecht voor
aankoop en advies, begeleiding, workshops,
dekservice en wol.
Helaas is het voor ons momenteel niet meer
mogelijk om nieuwe scheeradressen aan te
nemen.
www.alpaca-america.com

Tijdens onze scheerrondes adviseren wij
alpacahouders op allerlei gebieden. Van het
belang om alpaca’s jaarlijks te scheren, het
verzorgen van een alpaca tot het handtam
maken, van het knippen van de nagels tot criacare of weidebeheer. Zo hebben we, samen
met een groep scheercollega’s uit Nederland
fotograaf: Michael Hohnen
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You won’t be seeing
for much longer.
Instead, you’ll be seeing this

Alpaca Mountain
Twan & Marléne - Sweikhuizen

Sarah van Dee is tekstschrijfster en heeft
de interviews in deze AlpacaGids verzorgd.
Met het hele gezin ging deze ‘stadse’ op
expeditie naar de alpacafarm.
Hoe heeft ze haar eerste kennismaking met de
alpaca’s ervaren?
‘Up close and personal’ met een alpaca?
Na een behoorlijk steil ritje bereikten we
de top van de ‘mountain’, waar de prachtige
carréboerderij van Twan en Marléne ligt.
Mijn gezin en ik gingen bij hen langs, omdat ik na
zo veel enthousiaste verhalen over alpaca’s erg
nieuwsgierig was geworden. Het werd dus hoog
tijd om het zelf eens te ervaren.
Na een warm welkom nam Twan ons mee naar
de wei, waar we de alpaca’s in de verte zagen
staan. Toen een van mijn kinderen vroeg of ze ook
dichterbij kwamen, toverde hij met een glimlach
een bak met voer tevoorschijn: ‘ Als we hiermee
rammelen wel!’ Binnen een tel kwam er een
hele horde alpaca’s op ons afgerend. Gelukkig
beschikken ze over uitstekende remmen, want
ik zag de krantenkop al voor me: ‘Vrouw wordt
ondersteboven gelopen door op hol geslagen
kudde alpaca’s.’
Mijn angst bleek totaal ongegrond: ze zijn
ontzettend lief, nieuwsgierig en komisch.

Het voeren van een alpaca is een van de
grappigste dingen die ik ooit gevoeld heb. Omdat
ze geen boventanden hebben, slobberen ze het
eten zo van je hand af. Je kan niet anders dan
lachen. En eindelijk kon ik ze aanraken: wat zijn
ze ongelofelijk zacht. Twan praat met veel passie
over zijn dieren en laat geen vraag onbeantwoord.
Dat geeft dat je de dieren echt leert kennen.
Voordat we vertrokken werden we onverwachts
getrakteerd op een kop dampende koffie en
heerlijk zelfgemaakt gebak bij de knisperende
houtkachel.
De hartelijkheid van Twan en Marléne maakt dat
wij zeker nog een keertje langs zullen gaan. Al
is het vanwege de teleurstelling van de kinderen,
omdat de ijssalon van Twan en Marléne gesloten
was. En uiteraard komen we terug voor de
alpaca’s, die je al mist zodra je wegrijdt. Maar de
volgende keer, laat ik mijn witte sneakers thuis.
Het stadsmens in mij, was het fenomeen blubber
even vergeten...
www.alpacamountain.nl

Different name, same staff, same service.
ART OF FIBRE
UK
DANI ALLEN

Vicarage Farm, Holt Green
Wimborne. Dorset.
BH21 7DH
E: dani@artoffibre.com
T: 07834 457782

ART OF FIBRE
EUROPE
CARITA SAARINEN

Westerlundintie 38,
29700 Ahlainen.
Finland
E: carita@artoffibre.com
T: 358 45 1398 374

“Alpaca’s stelen je hart
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waar je bij staat !“

www.artoffibre.com

Vaak krijgen we de vraag hoeveel spinsters
wij in dienst hebben - 12 zeggen we dan!
We hebben immers een spinmachine die
voor ons 12 draadjes tegelijk kan spinnen.
Behalve garen kunnen wij ook naaldvilt
maken. Ook tapijtgaren en XXL yarn behoort tot de mogelijkheden. Van vilt kun je
van alles maken.

Tumulus Fiber Mill
Els was al jaren fan van alpaca’s. Toen zij door gezondheidsredenen haar job verloor, gaf
Gunther haar 2 alpaca’s cadeau om haar op te vrolijken. Inmiddels hebben wij er 45.
In 2016 verloor Gunther zijn job als informaticus. Hij heeft zich toen steeds meer gericht
op de alpaca’s en nam een kleine sabbatical, om na te denken over hoe zijn leven wilde
inrichten.
Plots kwam hij met het idee om een wolspinnerij te beginnen, we hebben altijd onze wol
laten verwerken en vonden het proces erg interessant.
Els vond het idee geweldig. Dus zijn wij
halsoverkop naar Canada gereisd omdat
daar onze machines werden gemaakt. Eenmaal daar begon de kennismaking met de
wondere wereld van wolverwerking.
We kenden de machines, maar hadden er
nog nooit mee gewerkt. Dat verliep niet
helemaal van een leien dakje, het is heel
veel rekenen, herberekenen en instellen.
We hadden het geluk dat we beiden heel
veel cursussen omtrent alpaca’s en vachten
hebben gevolgd. Die kennis kwam hier zeer
goed van pas. Het analyseren van de vachten bleek een stuk makkelijker dan gedacht
en we hadden het al snel in de vingers.
Eenmaal thuis verliep alles zeer voorspoedig: de machines bestellen, aanvraag voor
de bouw… Eind 2017 kwamen de machines eindelijk. We kregen een spoedcursus
van de installateur en hebben nog meer
kennis opgedaan dankzij jurylidcursussen
in Engeland.
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Het ‘lezen’ van de vacht wordt gaandeweg
nog steeds bijgestuurd. De 16 machines
die we hebben, zijn steeds meer verfijnd
en versnelt zodat we het product kunnen
blijven verbeteren.
Er komt heel veel handwerk bij kijken. Want
elke machine wordt per type vacht, vezeldikte en gewicht ingesteld. Dat is maatwerk
en dus tijdrovend. Gelukkig hebben we er
sinds kort een paar handen bij! Dat maakt
het iets makkelijker.
Voor onze klanten voeren we het hele spinproces uit of een deel ervan. We leveren bijvoorbeeld gekamde lontwol aan spinsters,
kaardvlies voor vullingen van dekbedden of
vilt voor kleren.

“De 16 machines die we
hebben, zijn steeds meer
verfijnd en versnelt zodat we
het product kunnen blijven
verbeteren.”

Tumulus Fiber Mill levert haar diensten
niet alleen aan Belgische alpacahouders, maar krijgt ook veel internationale
aanvragen zoals uit Nederland, Spanje en
Zweden.
Wij houden niet van verspilling. Elk plukje
wol heeft een nut, de kleine restjes uit het
spinproces hangen wij bijvoorbeeld buiten.
Vogels komen deze wol halen en gebruiken dat om hun nestjes te bouwen. Dan
liggen de eitjes lekker warm op een bedje
van alpacawol!

Het spinproces
Het proces om van vachten tot garen
te komen, omvat over het algemeen de
volgende stappen:
•

Wassen en schonen van de vacht;

•

Openen van de vezel;

•

Vezels parallel aan elkaar organiseren
om lont te maken;

•

De lont versterken en kammen tot
uniforme lontwol;

•

Spinnen tot enkeldraads garen;

•

Twijnen van verschillende enkeldraads garens tot de gewenste dikte;

•

Afwerken door de wol tot strengen of
op konen te wikkelen.

De ecologische wolspinnerij van
Vlaanderen

Wol of haren, wij
verwerken het tot garen

www.tumulus-fiber-mill.com
Wat wij u kunnen bieden:
•
•
•
•
•
•

Wassen & kaarden
Kaardvlies
Lontwol
Breigaren
Rug yarn
Vilt
Gunther Willems
0032 (0) 475 77 18 19
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Alpaca Zeeland
Nieuwdorp

Wij hadden nog nooit van alpaca’s gehoord, tot een vriend van ons er 3 kocht. Hij opperde
dat het echt iets voor ons restaurant en partycentrum Landlust was. Om eens kennis te maken
met alpaca’s gingen we naar AlpacaOord, waar we vrijwel direct overstag gingen. Alpaca’s zijn
zo vriendelijk, lief en gemakkelijk. We zijn kleinschalig begonnen maar daar is inmiddels geen
sprake meer van. In onze kudde van 15 dieren is gezinsuitbreiding op komst, want 3 van onze
merries zijn drachtig.
Na een tijdje, leek het ons wel wat om activiteiten te organiseren. En zo hebben wij de High-Tea
wandeling bedacht. Eerst wandelen en daarna lekker theeleuten tussen de alpaca’s. Afgelopen
zomer hebben wij er enorm veel gedaan. We krijgen van veel gasten terug dat ze het bij ons
leuker vinden, omdat al onze arrangementen plaatsvinden in het gezelschap van de alpaca’s.
We hebben ook een Picknick Wandeling. In de wei staan picknicktafels die we versieren met
kleurrijke slingers en lichtjes. We maken het gezellig, mooi en knus. Wij doen ons best om er
een vrolijke en unieke ervaring van te maken. Onze alpaca’s zijn heel nieuwsgierig en sociaal.
Ze vinden onze gasten dan ook razend interessant en komen graag van dichtbij kennismaken.
Uiteraard is er ook de mogelijkheid om enkel te wandelen met de alpaca’s. Voorafgaand aan

de wandelingen stellen we alle alpaca’s
individueel voor, omdat ze elk een eigen
karakter hebben. Zo matchen we de karakters
van de alpaca met de juiste personen. Al onze
activiteiten zijn gericht op educatie en plezier.
We geven veel informatie en het belang van de
alpaca staat altijd voorop.
Onze alpaca’s worden vooraf getraind. De
cria’s worden halstermak gemaakt en leren
wandelen aan een lijntje. Maar het gaat vooral
om het steeds verder socialiseren.

“Als mensen

binnenkomen, beginnen
ze al te lachen!”

Zodat ze aaibaar zijn en op hun gemak bij knuffelen.
Maar we trainen ze ook om nagels en kuifjes te
knippen. Na een activiteit kunnen bezoekers nog
even nagenieten in ons sfeervolle AlpaCafé. Toen
we de stal hiermee uitbreiden, moesten we maar
afwachten of zij het ook leuk zouden vinden. Maar
al direct bleek dat de alpaca’s, zodra de deur
opengaat, gezellig bij de gasten willen zijn (en de
worteltjes die gevoerd worden).
Ook voor kinderfeestjes kunnen mensen hier
terecht. Soms komen kinderen al gillend en
springend binnen, dan maken we heel snel
duidelijk dat de alpaca’s dat niet fijn vinden.
Kinderen snappen dat heel goed. Alpaca’s hebben
namelijk hele grote oren!
We vinden het belangrijk dat we kinderen liefde en
respect voor dieren meegeven.
Laatst hadden we een gezin op bezoek en de 2
kinderen waren absoluut niet blij dat ze zo vroeg
uit hun bed waren gehaald voor een stelletje
alpaca’s. Er werd heel wat gemopperd. Maar aan
het einde van de rit waren die kinderen zo blij,
dat ze zelf ook droomden van een alpacaboerderij.
Voor alpaca’s wilden ze wel een wekker zetten.
Prachtig toch?
www.alpacazeeland.nl
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Alpaca Vorstenbosch
Anne & Willem-Mathijs van der Aa

Alpacamundo

Auke & Anniek - Surhuisterveen

We wilden altijd al ondernemen met dieren,
struisvogels of waterbuffels leken ons wel wat,
totdat ineens alpaca’s op ons pad kwamen.
Na het zien van die koppies gingen we direct
overstag. Ze zijn heel aantrekkelijk, makkelijk
te houden en zelfredzaam. In 2013 is onze
eigen fokkerij van start gegaan.
3 jaar later begon er iets te kriebelen: we
wilden meer met onze alpaca’s doen dan
alleen fokken. Via Facebook kwam de vraag
of we ook wandelingen deden, dat leek ons
wel wat en hebben meteen een aantal jonge
alpaca’s getraind. In het begin liep het niet
echt storm, maar na wat promotie op Facebook
was er binnen 3 maanden heel veel vraag
naar. Inmiddels kun je naast wandelingen ook
bij ons terecht voor yoga tussen de alpaca’s,
meet & greets en kun je genieten van een
high tea in onze alpacabar. Je kan zelfs bij ons
overnachten in een vakantiehuisje of één van
de luxe tenten. Met uitzicht op onze alpaca’s
natuurlijk!
Het werd al snel te veel werk om nog met z’n
tweeën te doen. En ik merkte dat ik steeds
meer tijd doorbracht op kantoor in plaats van
lekker buiten tussen de dieren. En als ik ergens
niet blij van word, dan is het wel zoiets als
administratie. We hebben nu 25 medewerkers
in dienst, dus ik kan de frisse lucht weer in.

Regelmatig komen er scholieren en studenten
langs voor hun opleiding. Met name degenen
met een medische studie op het gebied van
dieren ontvangen ze graag. Maar ook voor
een spreekbeurt, onderzoek of afstuderen
zijn ze welkom. Daarnaast is Alpacamundo
opdrachtgever voor studenten die meedoen
aan regioleren.

In maart 2020 kwam door de lockdown alles
stil te liggen, dat was best wel even slikken.
We hebben toen bedacht dat mensen alpaca’s
konden adopteren. Zonder te weten wat we
konden verwachten, hebben we een berichtje
op Facebook gezet. Dezelfde avond waren er
al 20 geadopteerd. Alle ‘adoptieouders’ houden
we helemaal op de hoogte, we sturen wol op
en maken video’s van hun oogappel. Het bracht
heel veel mensen een hoop positieve energie
in die pittige coronatijd.
Mensen werden er blij van en het heeft zelfs
een aantal mensen die er doorheen zaten
geholpen.

Om hun passie voor dieren een plekje te geven,
verhuizen Anniek van Dijk en Auke Wesselink
in 2011 naar een boerderij in Surhuisterveen.
Tijdens hun speurtocht op internet zagen ze
een foto van alpaca’s en waren ze meteen
verkocht. Het ‘alpacavirus’ had toegeslagen!
Hun kudde is inmiddels uitgegroeid tot
gemiddeld 20 alpaca’s.
Naast diensten als het verkopen van alpaca’s
en dekservice, richten ze zich specifiek op
educatie. Daarom werken ze veel samen met
diverse onderwijsinstellingen. Alles met als
doel de kennis te vergroten over de verzorging
van alpaca’s bij dierverzorgers en veeartsen.

Aan het vmbo Groen lenen ze alpaca’s uit,
zodat zij deze specifieke verzorging mee
kunnen nemen in hun onderwijsprogramma.
De dieren worden gerouleerd, soms zijn ze
volwassen, soms een jaar oud. Dit is leuk voor
de studenten omdat ze elke keer met andere
dieren werken, maar ook voor henzelf, want ze
krijgen elke keer makkelijke en handtamme
dieren terug.
Ook doen Anniek en Auke graag mee aan
keuringen en zijn ze actief binnen de Alpaca
Association Benelux (AAB). Ze zitten in de
organisatie van alpaca keuringen in het
noorden van Nederland.
www.alpacamundo.eu

www.alpacavorstenbosch.nl

“Na het zien van die
koppies gingen we
direct overstag.”
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Houden van Alpaca’s
Arno & Terry de Jager - Zeeland

Tijdens onze huizenjacht in Zeeland reden we
langs een groep alpaca’s. We vonden ze heel
leuk en wilden een keer een wandeling met ze
maken. Zo kwamen we uit bij AlpacaOord.
De alpaca waar ik mee wandelde heette
Deejee, hij werd onze eerste alpaca.
Inmiddels zijn we gesetteld in Zeeland en
hebben we er 4: Deejee, Motown, Two Tone
en ons meisje Twilight. We zijn helemaal gek
op alpaca’s en hebben ze voor ons eigen
plezier, het zijn onze ‘pets in the back’. Met
ieder hun eigen persoonlijkheid zijn zo anders
dan een kat of een hond. En ze zijn vreselijk
nieuwsgierig.

We hebben 2 stallen: een voor de alpaca’s en
een waar we het eten bereiden. Zodra Arno
het raam van de keuken opendoet, staan alle
alpaca’s in de rij voor hun wortels.
Naast onze alpaca’s hebben we een
veilinghuis, daar zijn we heel druk mee. Hoe
we dit combineren? We slapen niet of, nou ja,
minder. Maar we staan met veel plezier voor
dag en dauw op voor onze alpaca’s.

Alpacas of the Lowlands
Leo & Marieke van Merwijk - Haaften

Toen we in 2003 twee alpaca’s kochten van
een klant, stonden we meteen voor een flink
raadsel. Hoe verzorg je een alpaca? Destijds
was daar heel weinig informatie over te vinden.
Stap voor stap hebben we alles uitgezocht. Ik
heb bijna de handdoek in de ring gegooid,
maar mijn man wilde er echt voor gaan en
haalde een aantal dieren uit Engeland over.
Wat begon als een hobby is nu ‘uit de hand
gelopen’ tot een prachtige kudde van 90 dieren.
Binnenkort willen we starten met workshops
en scholing. De specifieke kennis die wij
hebben opgedaan, willen we graag doorgeven.
Alpaca’s blijven toch een soort mysterie.

Voor onze kerstkaart hebben we een foto
gemaakt met al onze alpaca, inclusief gewei!
Alleen onze bonte merrie Twilight werkte niet
mee - sterallures!

Onze focus ligt op onze dierenkliniek De
Bata4en, een gezelschapsdierenpraktijk. Maar
we zien ook steeds meer kippen, konijnen,
schapen en hier en daar een alpaca!

“We zijn helemaal gek op alpaca’s en
hebben ze voor ons eigen plezier,
het zijn onze ‘pets in the back’.”

Inmiddels zijn wij ervaringsdeskundigen op
het gebied van alpaca verzorging. We worden
regelmatig door allerlei mensen gebeld
met vragen over de verzorging van hun
alpaca’s. Niet alleen dierenartsen maar ook
particulieren weten ons te vinden.

Naast het doorgeven van kennis over verzorging
van alpaca’s, doe ik veel met wolverwerking.
Na het scheren van een alpaca wordt de vaak
wol weggegooid, ik vind dat zonde.
Al 10 jaar verzamel ik die wol en maak daar
dekbedden of garen van. Ik doe dat met een
zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.
Alpaca’s, voor de wol en voor de lol!
www.alpacasofthelowlands.com

“Alpaca’s blijven toch een
soort mysterie.”
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High Meadow Farm
Anita Huls - Wilnis

Het begon allemaal door de tv-serie McLeod’s
Daughters, met leuke buurmannen en af en
toe een alpaca. Vergeet maar gauw die leuke
buurmannen, de alpaca’s vond ik veel leuker!
Het werd al snel een droom van mij om ze zelf
ook te houden.

Ik haal niet al mijn alpaca’s uit Nieuw-Zeeland,
maar de kwaliteit van die alpaca’s is veel beter.
Ik denk dat het komt omdat ze daar veel meer
ruimte hebben. En ze lopen voorop in de
wereld, want zij houden ze al langer dan wij.
Daar zijn gewoon farms van 1200 dieren.

In 2011 was het zover! Als je net begint moet
je goed kennis opdoen en op peil houden. Dus
zocht ik verschillende fokkers op. Al snel vond
ik ook de juiste plek om ze te houden en toen
kocht ik mijn eerste alpaca’s. 11 in een keer
en 3 ervan waren er drachtig. Achteraf denk
ik: omg, hoe heb ik dat
gedaan?

Op een show ontmoette ik een Australische
fokker. Hij bleek vlakbij de farm uit McLeod’s
Daughters te wonen. Hij nodigde mij uit op
zijn farm en ik dacht meteen: jaja… Maar
inmiddels ben ik er 2 keer geweest. Uiteraard
ook op de farm van de McLeod’s, een droom die
uitkwam.

“Het houden van alpaca’s

Ik heb huacaya’s, suri’s
en appaloosa’s.
Suri’s zijn zo leuk, in
2012 heb ik er een
geïmporteerd uit Nieuw-Zeeland. Die geeft
prachtige kroost, maar alleen bruine en zwarte
mannetjes. Ik zou zo graag een vrouwelijke,
zwarte suri fokken en daar shows mee winnen,
die zijn namelijk zeldzaam. Met mijn suri’s
heb ik onverwachts veel succes op shows. Mijn
mooie vrouw is 2 keer kampioen geworden.
Mijn allereerste eigen gefokte suri is 3 keer
kampioen geworden. Ik heb hem Gerrit
genoemd, naar mijn vader. Inmiddels kent
iedereen Gerrit. De derde keer dat hij won, was
er geen beker. Toen heb ik zelf een beker laten
maken, ik vond het sneu voor hem.

Door
mijn
reizen
heb ik aan heel wat
keukentafels gezeten
van
internationale
alpaca fokkers.
Daar heb ik veel van geleerd. Vooral dat de
mensen tegen wie ik zo opkeek ook maar
gewone mensen zijn, met een gezin en
dezelfde passie als ik.

is een way of life”

Wat hebben wij u te bieden:
Wij Fokken met Suri, Huacaya en Appaloosa • Wereld bekende elite bloedlijnen • Advies
Aangesloten bij AAB en BAS • Aanbod van kwaliteitsdieren

In het wereldje is er een enorme gunfactor.
Als je wint, komt iedereen je feliciteren en een
babbeltje maken. Zo’n show is wel spannend.
Je hebt 2 minuten om je dier te presenteren.
Dan mag je hopen dat alles goed gaat. Maar
als jij relaxt bent, is het dier ook relaxt.

Ik ben in een soort prepensioen en heb alle
tijd om ze te verzorgen. Het nadeel hiervan is
dat je alles ziet en een andere nare kant is dat
ze doodgaan. Als ze ziek zijn laten ze dat niet
merken, maar als ze het doen dan loop je al
achter de feiten aan. Ik vind het dragen van
die verantwoordelijkheid heel zwaar; dat ze zo
afhankelijk zijn van mij.
Mijn doel is genieten van mijn beestjes, ze zijn
zo rustgevend en lief. En nu ze volop in de wol
staan zijn ze zo lekker zacht. Het houden van
alpaca’s is een way of life.
www.anitahuls.nl

Adres: Wilnisse Zuwe 44, 3648 NL Wilnis
Mobiel: 06 - 46 80 72 06
E-mail: info@anitahuls.nl
Website: www.anitahuls.nl
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Alpaca Reckheim
Renate van der Vleut - Lanaken

Is het gek als ik zeg dat ik min of meer per ongeluk
bij alpaca’s uitkwam? Ik had tot 2013 nog nooit
van alpaca’s gehoord, laat staan gezien. Totdat
we in contact kwamen met een jong meisje uit de
buurt, die alpaca’s kende vanuit haar stage in het
buitenland. Ik was direct verkocht! Zij hielp mij
bij de aankoop van onze eerste 3 alpaca’s. Ik had
eerder een stukje grond bij onze woning gekocht
en wist niet wat ik ermee moest. De keuze was
na mijn ontmoeting snel gemaakt, maar met 4
alpaca’s was het weilandje al snel vol. Inmiddels
heb ik meerdere weilanden achter ons huis, waar
nu meer dan 18 alpaca’s vertoeven.
Het was een groot leerproces, want ik heb geen
enkele agrarische achtergrond. Uiteraard was
ook het scheren een dingetje. Uiteindelijk heb ik
samen met mijn man een opleiding gevolgd bij
3 verschillende scheerders.
Inmiddels scheren wij bij veel mensen. Algauw
merkte ik dat ze niet wisten wat te doen met de
wol, terwijl er zo veel mee kan. Ik besloot dat ik,
naast het fokken van genetisch goede alpaca’s
voor wolproductie en het scheren, van de wol
mooie producten wilde maken en zo heb ik mij
ingeschreven als parttime ondernemer.
Ik laat de wol verwerken met als doel om er
gebreide, gehaakte of vilten producten van te
maken. De wol is natuurlijk ook super voor een
trui. Van alpacawol kun je een dunne en lichte
stof maken die goed isoleert. Elke klant waar ik

“Bijna al onze producten
worden lokaal gemaakt
en zijn van onze eigen

kom scheren, kan een dekbed van de wol van hun
eigen alpaca’s laten maken.
Alpaca’s houden is in verhouding tot andere
dieren heel ecologisch: ze eten, drinken en
poepen weinig. En die grote boodschap is
meteen als mest te gebruiken. Het fijnste van
mijn werk vind ik het buiten zijn. Door die hele
coronatoestand kwamen heel veel mensen maar
weinig buiten. Ik wel, dat was heerlijk. Alpaca’s
zijn lief, zacht en goedgemutst. Maar ze zien er
knuffeliger uit dan ze eigenlijk zijn en hebben
elk een eigen karakter met hun eigen geluidjes.
We zijn een samenwerkingsverband aangegaan
met een bedrijf dat een netwerk heeft in de
zorgsector. Ik heb in mijn kudde 2 hele sensitieve
dieren geselecteerd en ze specifiek voor dit “werk”
opgeleid. De bedoeling is dat we bij mensen thuis
komen, dit kunnen zieke of oude mensen zijn,
maar het kan ook gewoon voor de fun. Alpaca’s
toveren altijd een glimlach op iemands gezicht,
mensen vergeten even hun zorgen. Voor deze
mensen kunnen wij ook dekbedden laten maken
van Belgische alpacawol. Sowieso worden bijna
al onze producten lokaal gemaakt en is van onze
eigen alpaca’s.
Kortom, de alpaca als gezelschapsdier en
wolproducent verdient het om in de spotlight te
staan.
www.alpacareckheim.com

alpaca’s.”

55

Bezoek ook:

alpacawereld.nl
De meest complete
website over het
aanschaffen, verzorgen,
fokken, trainen en gezond
houden van alpaca’s.

Uw alpaca’s
veilig en verzorgd
vervoerd
• uw dieren veilig en verzorgd van A naar B

• benodigde vergunningen

• gecertificeerde chauffeur

• gecertificeerd transportmiddel

• voertuigdesinfectie

• slimme route

Bij Livanta kiest u zelf de meest geschikte oplossing. Heeft u vaker

Wol Sponsor

Hoofd Sponsor

Scheer Sponsor

Gold Sponsoren

Super sponsoren

vervoer nodig, dan is een abonnement ideaal. Hiermee heeft u 24/7
toegang tot ons wereldwijde platform en meldt u uw alpaca’s
meteen aan bij beschikbare transporteurs. Eenvoudig én snel!
KLINIEK VOOR DIEREN

www.livanta.nl/maatwerk
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Bedrijvenregister

Alpacafarm Vorstenbosch			
Super sponsor
Alpacafarm Vorstenbosch is de leukste alpacafarm van Nederland. Ieder
weekend zijn we geopend voor bezoekers. Tijdens onze activiteiten leer je van
alles over de alpaca’s, kun je de alpaca’s voeren en/ of met ze wandelen. Op de
farm is een gezellige Alpacabar en kun je overnachten.
www.alpacavorstenbosch.nl

AlpacaMarkt				
Hoofdsponsor
AlpacaMarkt is een betrouwbaar platform voor het kopen en verkopen van
alpaca’s. Van hobbyist tot de top-10 alpaca fokkers in de Benelux, u vindt ze
allemaal bij AlpacaMarkt.			
www.alpacamarkt.nl

Alpaca Tumulus - Tumulus Fiber Mill			
Wol sponsor
Alpaca Tumulus is een fokkerij die staat voor kwaliteit en kunde. Tumulus Fiber
Mill is de ecologische wolspinnerij van Vlaanderen. www.alpacatumulus.com

Alpacamundo				
Gold sponsor
Onze farm bestaat sinds 2011 en is gevestigd op de grens van Groningen
en Friesland in Surhuisterveen. We zijn een kleine fokkerij met ongeveer 20
alpaca’s en kennen onze dieren stuk voor stuk. Jaarlijks verkopen wij een
aantal eigen gefokte dieren.			
www.alpacamundo.eu
KLINIEK VOOR DIEREN

High Meadow Farm					 Gold sponsor
www.anitahuls.nl
A7 Noord Dierenartsen
Eerlijke diergeneeskunde in de regio’s Drachten en Burgum.
Van koe tot kip van kat tot kanarie en van hond tot hamster: het team van A7
Noord dierenartsen biedt zorg aan landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren.
Een goede band tussen mens en dier, dat is wat A7 Noord nastreeft.
Tel: +31(0)512-301444		
www.a7n.nl
AlpacaOord			
Projectmanager Alpacagids
Professionele dienstverlening door & voor alpaca liefhebbers. Tevens contactpersoon voor Alpaca Logistics en Alpaqua360. Vakscheerder bij Gilde van
Alpacascheerders.
Whatsapp: +31(0)521-233000
www.alpacaoord.nl
Alpaca America				
Scheer sponsor
Alpacafokkerij gericht op het fokken van gezonde, witte alpaca’s met een
mooie bouw, goed karakter en prachtige, fijne, glanzende vacht. Alpaca
America is lid van de Alpaca Association Benelux en aangesloten bij Gilde van
Alpaca Scheerders.			
www.alpaca-america.com
Alpaca Association Benelux (AAB)
Internationale alpacavereniging voor de Benelux.

Frisian Horse Souvenirs
Frieling Jonkersvaart verkoopt en vervaardigt reeds 31 jaar souvenirs van
het Friese Paard, maar ook van alpaca’s! De meest uiteenlopende producten
worden geleverd. Welkom bij de online shop van Frieling Jonkersvaart!
www.frisianhorsesouvenirs.com
Gilde van Alpacascheerders
Het Alpaca Scheerders Gilde is een vakgroep van ervaren scheerders.
Het doel is om door samenwerking en kennisdeling het scheren van alpaca’s in
Nederland en België verder te professionaliseren. 		
www.alpacascheerdersgilde.nl
Hilkens Diervoeders				
Super sponsor
Hilkens Diervoeders heeft een tweetal hoogwaardige alpacavoeders
ontwikkeld.
www.hilkensdiervoeders.nl
Landlust - Alpaca Zeeland			
Super sponsor
Alpaca Zeeland is dé alpacaboerderij van Zeeland! Alpaca Zeeland is onderdeel
van Restaurant en Partycentrum Landust in Nieuwdorp.
alpacazeeland.nl

www.alpaca-benelux.com

Alpaca Bontebok
Alpaca Bontebok is een kleinschalige alpaca fokkerij in Friesland met
hoogwaardige kwaliteits alpaca’s en dekhengsten.
www.alpacabontebok.nl

Alpaca Vekofarm				
Super sponsor
Alpaca Vekofarm is een alpaca houderij uit Langenboom. Wij adviseren je
graag over het houden van alpaca’s en bieden mooie alpaca’s aan ter verkoop!
www.alpacavekofarm.nl
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Dierenkliniek “De Batavieren” - Alpacas of the Lowlands
Super sponsor
Wij zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van alpaca verzorging. Naast onze
gezelschapsdierenpraktijk hebben wij een kudde van ongeveer 90 alpaca’s.
www.bata4en.nl

FOTOGRAFIE
Eigen materiaal van uitgever & van geïnterviewde fokkers, daarnaast:
Adobe Stock, alpaca-art.com, Lukas de Vries, Alpaca Reckheim,
Michael Hohnen, Lynn Weggemans, Dierenbeeldbank.
SPONSOREN
Zie pagina 3
ADVERTEERDERS
Alpacamundo, Landlust BV, High Meadow Farm Alpaca, Alpaca Reckheim, Alpaca America, Alpaca Vorstenbosch, Hilkens Diervoeders, Pauldegreef Fotografie | Alpaca-Art.com, Alpaca Vekofarm,
Dierenkliniek “De Batavieren”, Alpaca Tumulus, AlpacaOord, Mark Hamstra Web Development | Alpacamarkt.
nl, Alpacafarm Tienda Molino, Alpaca Bontebok, Ringwood Alpaca, GJ Groen Installatie- en Zwembadtechniek BV, Alpaca Irminloo V.O.F., Alpaca Osli, S.J. Frieling, Jonkersvaart, Alpaca Top Dutch, Salictum Alpacafarm, Aan de Waterspiegel, Livanta B.V., Alpamin, A7 Noord dierenartsen, Scheepsma Micro Nutritions
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WORLD CLASS BLACK ALPACAS
O U R C H A M P IO N ST U D MA L E S

Tienda Molino Kasimir

Tienda Molino Loxely

Tienda Molino Lanzarote

Peter & Anja Winkelmolen

Steenstraat 50, 5981 AG Panningen

www.tiendamolino.nl
Follow us on Facebook and Instagram

