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Riglyne – Vleisskape Groep

1. INLEIDING
Met die beoordeling van die skaapskouman tydens Jeugskoue word die kind (vertoner) beoordeel en nie
die skaap nie. Die skaap word sonder ‘n halter geskou en enige ouderdom dier kan geskou word.
Aangesien die voorbereiding en beoordeling van wolskaap verskil van vleisskaap, word die wolskaap en
dubbeldoelskaap saam beoordeel en die vleisskaap apart. Met die aanwys van die skaapskouman word
slegs een wenner uit beide afdelings aangewys.

2. ALGEMENE INLIGTING
Geskiedenis van die Dorper
Alhoewel dit oorspronklik geteel is vir die droeër dele word suksesvol daarmee geboer dwarsoor ons land
en ook oor die grense. Omstandighede wissel van uiterste koue tot tropiese en woestyntoestande.
Daarom is, verskeie kere navorsing en kruisings gedoen om die beste vleisras te teel, wat die beste
bouvorm sowel as die aanpasbaaraheid onder moeilike omstandighede kon onderskryf.
Mnr. R.Y Edmeads het in samewerking met Grootfontein Landboukollege, 30 telers en verkeie beamptes;
die Dorpertelers genootskap in 1950 gestig. Mnr. Hennie de Smidt het eie inisiatief geneem met die
naamgewing van die vliesras. Die Dorper is geteel uit n Dorsethorn Ram gekruis met n swartkop Persie
Ooi en het in die laat 1950 sy naam gekry as Dorper.
Tog wou mense graag ‘n wit vleisskaap teel en Mnr. Graham Rous het hier n leidende rol gespeel. Hul het
verder gegaan met proewe op die Dorset Horn x Swartkop persie en die DorsetHorn x Van Rooy kruisings,
tot n wit skaap met dieselfde tipe en met dieselfde eienskappe behalwe vir die kleur, geteel is.

Dorper

Wit Dorper

Die Dorperras gaan nogsteeds van krag tot krag en verbeter steeds onder die toesig van die
Telersgenootskap, die inspekteurs en telers wat glo aan ‘n goeie standaard wat gehandhaaf moet word.

Kampe en weiding
Boer altyd met die optimum aantal skape dwarsdeur die jaar maar onthou die volgende:
Die aantal bekke eet stadig maar neem drasties toe tydens die lamseisoen want lammers begin wei op 2
weke en eet ongeveer die helfte van die van ‘n volwasse skaap op die ouderdom van 3 tot 4 maande.
Daarom is dit belangrik om wisselweiding toe te pas sodat daar altyd veld is wat rus en wortelgroei dan
gestimuleer kan word. Die aantal kleinvee per hektaar verskil van plaas tot plaas – bly binne die reëls en
gee aanvullende voeding indien droogte die bossies en grasse knou. Waak teen oorbeweiding.
Ook belangrik om te let op die watersuiwerheid en die toestand van die krippe in die veld. Vuil, lekkende
krippe en nat areas om die water is die teëlaarde van parasiete, bakterieë en ongewensde eiers.
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Voeding
As ons aan kos dink, moet ons dink aan water, energie, proteïen, vesel, vitamiene en minerale.
Voedingstekorte kan n tekort wees aan slegs een of twee van die goed en nie noodwendig almal nie.
Voedingstekorte moet aangevul word indien nodig en omgewingsomstandighede dit vereis.
Belangrike voedingstye:

Ooie:
a. Ooie wat reeds gelam het: Drie weke voor paar tot aan eiende van paartyd
Jong ooie: Twee maande voor paar
b. Middragtigheid: vir groei en ontwikkeling van lam
c. Ses weke voor lam want nou word uierontwikkeling en melkproduksie bepaal
d. Eerste twee maande na lam – hou ooi op kondisie en gee lam n goeie wegspring

Ramme:
Spermontwikkeling neem twee maande en daarom ontwurm ons ramme 8 weke voor paar, gee hulle
spoorelemente en vitamien A en goeie voeding.

Teling
Die uitdaging van produksie moet baie goed bestuur word en kos fyn beplanning.
Wanneer met paring begin word is die belangrik om te weet dat daar sekere tye van die jaar is waar die
ooie meer vatbaar is as ander tye. Dit kan ook verander volgens omgewingsomstandighede soos hitte,
koue,veldkondisie en kondisie van die diere. Al is die Dorper aangepas vir wisseling in temperatuur,
ens. het navorsing getoon dat die eerste 12 weke van voeding in die lam se leeftyd baie belangrik is.
Daar is bewys dat die regte voeding en toestande van die ooi(vir goeie melkproduksie) en die lam vir
optimale groei in hierdie tyd tot gevolg het dat die ooilam in haar latere lewe aansienlik beter ovuleer.
Dit beteken n beter besetting en produksie! Daarom moet die teelooie nie te vet wees nie, nie te maer
nie en gesond wees sonder inwendige of uitwendige parasiete.
Ook moet daar na die ramme omgesien word. Die ideaal is om ramme te besit met ‘n goeie kondisie(nie
te vet nie) en ‘n goeie volume sperm. Gesonde geslagsorgane is van groot belang daarom moet die
testikels, byballe en peester gereeld ondersoek word. Om gesonder ramme te verseker is dit goed om jong
rammetjies tussen 2 en 4 maande te ent met Brucella Ovis (Rev1) om slaggate soos bybalontsteking,
peestersiekte en oordrag van ander geslagsiekte te verhoed.
Verskillende manier van dekking kan toegepas word:
1. Groepparing : n Groep ooie word gesellekteer en gedek deur n spesifieke ram(20 -25 ooi vir 1 ram in
beperkte afgebakende klein area)
2. Massaparing: Hier word ‘n groep ooie saam met 3 – 4% van die ramme in ‘n kamp geplaas waar
dekking oor ‘n tydperk plaasvind
3. Indivuduele Paring
 Handdeking:
 Kunsmatige inseminasie
 Laparoskopie inseminasie:.
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Kuddegesondheid
Ken u kudde, besef betyds indien daar ‘n agteruitgang is, weet of daar bosluise is en doseer en dip betyds.
Doserings:
a. Vitamine A - werk in op slymvliesoppervlaktes en instandhouding daarvan (oë[blindheid], neus,
dermkanaal en geslagssisteem)
b. Spoorelemente – speel ‘n rol by vrugbaarheid, lamoorlewing en uitgroei van jong diere
c.Parasietmiddels – inwendige parasiete ( bv. rondewurm, neuswurm,bankrotwurm, haarwurm en lintwurm)
uitwendige parasiete(bv. bosluise, luise, myte, vlieë, muggies en brommers)
Inentings:
Ent in teen die belangrikste siektes soos:
a. Kaasagtige limpklierverswerings (swere/knoppe kom oral op diere voor)
b. Bloednier (skape moet een maal per jaar ent word)
c. Bloutong
(Siekte kom voor Maart/April en lammers word geënt na ses maande en ooie 10 weke na
dragtigheid, by ramme kan dit tot tydelike onvrugbaarheid lei)
d. Ensoötiese aborsie
e. Brucella Rev1 (aan jong ramme 2-4 maande van ouderdom om bybalontsteking te voorkom)
f. Pasteurella (inwoner van slymvliese van skape)
g. en ander spesifieke siektes soos Slenkdalkoors en Miltsiekte.
Uitstaande Kenmerke van die Dorper
Die dorper is primêr ‘n vleisskaap en daarom wanneer ‘n seleksie gedoen word, hou die volgende
ingedagte:
1. Lam(vleis)produksie - ( vleisgehalte, hoë produksie, gewigstoename, vetverspreiding)
2. Aanpasbaarheid - (hoe diere floreer onder verskillende klimaats- en weidingsomstandighede)
3. Gehardheid - (waar dier kan oorleef en die weerstand wat hy bied teen siektes)
4. Veldgebruik - (vreet byna enige iets – nie-selektiewe vreter)
5. Goeie moedereienskappe - (Behou lammers en versorg hulle goed)
6. Dorpervelle - (nie plooie met gladde grein)
7. Dorpers met ‘n goeie bedekking - (ideale bedekking = mengsel van hare en wol wat sal afval as dit nie
geskeer word nie)
Bouvorm in algemeen:
Goeie Kopvorm:

Voorkwart en nek:
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Verkeerd:

Middelstuk:

Agterkwart:
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Kootgewrigte:

Swak skewe kootgewrigte wat sak

Geslagsorgane:

Goed gevormde uier

Goed gevormde en
groot testis
Vetverspreiding:
Kleurpatoon:
Dorpers :
n Witskaap met swart beperk tot die kop en nek is die
ideaal. Swart spikkels tot n beperkte mate aan die lyf
en bene is toelaatbaar, maar algehele wit skape
en skape wat oorwegend of algeheel swart is,
is foutief. Bruin of wit hare mag onderbroke by
oë voorkom. Pienk spene, pienk onder die
stert en wit hoewe is foutief. Bruin op die
gesig is ongewens.
Wit dorper: ‘n Wit skaap met volledige pigment om die
oë, onder die stert, aan die uier en spene is die ideaal.
‘n beperkte aantal anderkleurige spikkels is toelaatbaar
op die ore en aan die onderlyf.

Bedekking:
Kort , los ligte mengsel van hare en wol met n natuurlike nskoon steekhaar onderlyn. Die kop moet bedek
wees met gladde kort steekhaar.
5

Algemene voorkoms en balans:
Die skaap moet simmetries en die liggaamsdele moet in verhouding tot mekaar wees. ‘n Kalm
temperament met ‘n lewenkragtige voorkoms is ideaal.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

rug
oog
bek
middelstuk
blad
bors
voorbeen

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

knie
peester
kop
oor
neusgat
kruis
nek

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

boud
lies
testis
hakskeen
agterbeen
koot
klou

Vleiseienskappe
Die prys van vleis word bepaal deur die
 ouderdom
 vetverspreiding
 bouvorm
Die liggaamsmassa van die skaap word bepaal deur:
 die lengte van die lyf
 diepte van die lyf
 breedte van die lyf
Omdat vleis per kilogram verkoop word, speel die liggaamsmassa ‘n belangrike rol asook groeitempo van
die lam. Lamsvleis is sagter as skaapvleis en behaal beter pryse.
In die ring op skoue speel bespiering ‘n groot rol. Boudvleis en rug-kotelette is die duur vleis en geniet
spesiale aandag van die beoordelaars. Wanneer die skaap in lengte van lyf vertoon word, beoordeel die
beoordelaar die grootte van die skaap. Met die vertoning van die agterkant van die skaap kyk hy na die
graad van bespiering aan die skaap se binne - en buite boud. ‘n Breë bors is ‘n goeie aanduiding van
borskapasiteit wat gesonde longe huisves. Die dier se loopvermoë is belangrik waar dit dikwels in
onherbergsame veldtoestande moet gedy. So moet die kootgewrigte ook sterk wees en die skaap moenie
deurtrap nie.

Ouderdomsbepaling van skape
Na 12 – 14 maande wissel die lam en kry 2 permanente tande
18 maande
4 permanente tande
2 jaar
6 permanente tande
3 jaar
8 permanente tande
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3. RIGLYNE VIR VOORBEREIDING VIR SKOUE
Maak seker met jou seleksie dat die dier geen gebreke of siektes (bv. sweer) het nie, want sulke diere
word in die skouring uitgeskakel.
Die hoofdoel van skou is om goeie reklame te bewerkstellig met die meerderwaardige diere en om die
standaard van jou diere teen die diere van ander telers te meet.
Hoewe moet ‘n maand woor die skou geknip word (moenie te diep sny en die senuwee raak sny nie, dit sal
die dier kruppel laat loop.)
Was: Slegs vleisskaap mag gewas word. Onder geen omstandighede wol- en dubbeldoel skaap nie.
Skeer die wol/hare kort af en was dit dan met n ligte seep mengsel, spoel behoorlik af met water,
maak die skaap droog en borsel hom deeeglik.
Knip/ “Trim”: Nadat die skaap goed geborsel is, word slegs die uitstaande punte haar/wol stukkies op die
skaap se kop (veral om die horingknoppe ) en sy hele lyf netjies gelyk gemaak met jou
skaapskêr. Maak veral seker om los haarklossies en toutjies wol/hare dalk onder die buik
en tussen die bene netjies te verwyder of af te knip.

4. RIGLYNE VIR WAS EN VOORBEREIDING:
Benodig in trommel:


Skaapskêr



Klein skêr



Handdoek



Waslap



Sjampoo



Klein Lappie



Roulynolie



Hoef- of snoeiskêr



Halter of nylon tou



Borsel



Emmer
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Was:
a) Maak die skaap redelik kort vas en tap die emmer vol water.
b) Draai die kraan oop totdat die water net sterk genoeg is. Die water mag nie sterk spuit nie.
c) Begin om die skaap goed nat te maak agter sy kop, nek, oor sy rug tot by die kruis. Maak dan die
sye goed nat as ook die pens en bene.
d) Gooi dan die sjampoo vanaf sy agterkop tot by die kruis. Onthou sy gesig en ore mag nie
natgemaak word of met sjampoo gewas word nie, omdat dit ‘n chemiese middel is wat die dier se
neus of oë kan brand.
e) Begin nou om dis skaap te was deur die sjampoo met jou hande en vingers goed in te vryf oor sy
rug en linkerkantste sy. Was dan aan die regterkant tot voor sy bors.
f)

Die pens word laaste gewas omdat al die vuilheid afloop. Heel laaste word die bene gewas en die
kloutjies met die borsel geskrop. Gebruik jou emmer met skuim.

g) Spoel nou die skuim deeglik van die skaap se lyf af. Spuit teen die grein van die haar . Onthou
geen skuim mag agterbly nie – veral onder die pens en die bene.
h) Gebruik jou borsel en borsel die hare van voor na agter.
i)

Droog af met die handdoek

j)

Gebruik nou die waslap, net klam genoeg, en vee die gesig af. Om die bek, neusgate en oorholtes.
Gebruik die waslap om binne die ore uit te vee sonder om die waslagie te beskadig.

Voorbereiding:
a) Die skaap is nou goed afgedroog. Gebruik nou die klein skêr en knip die hare om sy bek,asook die
ore se rand en binne-in die ore.
b) Knip nou die hare om die koutjies gelyk af.
c) Kry die skaapskêr en knip alle hare of wol wat oor sy lyf uitstaan gelyk af.
d) Knip meer op die skof en kruis sodat die skaap n reguit rug kan vertoon.
e) Knip die boudhare of boudwolletjies gelyk af.
f)

Sny die kloutjies gelyk indien nodig met die snoeiskêr.

g) Smeer roulynolie aan die kloutjies met die klein lappie.
h) Borsel nou weer die skaap se hare gelyk van voor na agter.
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5. RIGLYNE VIR VERTOONKUNS – SKOUMAN
Die idee is om jou dier om sy mooiste te vertoon soos by ‘n gewone skou. Al verskil is, dat by die
Jeugskoue, word die hanteerder beoordeel en nie die dier nie. Die diere word min of meer hanteer soos
deur die onderskeie Telersgenootskappe onderskryf word.
Die volgende moet altyd onthou word wanneer jy die ring binnekom:
1. Konsentreer - vergeet van almal buite die ring.
2. Behou oogkontak met die beoordelaar.
3. Moet nooit tussen die dier en die beoordelaar beweeg nie.
4. Kyk na jou nethied en dié van die dier wat jy gaan hanteer. Hou jou klere netjies, jou waterskoene
skoon en die dier mag nie strooi of mis aan sy lyf hê nie.
Skouman:
a) Kom nou die ring binne met jou regterhand agter die skaap se stert en die linkerhand voor die
skaap se nek. Stoot met regterhand en stuur met linkerhand. Beweeg links om die ring, behou
oogkontak en kry plek soos aangedui.
b) Maak jou skaap reg - voorvoete gelyk – agtervoete gelyk.
c) Kniel by jou skaap met die regter agterste skoen se neus na agter, been gestrek, linkerbeen se knie
gebuig ± 45 ° voor die skaap se bors sodat die dier se bors sigbaar is vir die beoordelaar.
d) Linkerhand onder die skaap se kakebeen en regterhand agter kop. Kyk op na die beoordelaar as
alles reg is. Doen alles so vinnog as moontlik. Jy is nou reg om beoordeel te word.
e) Die beoordelaar gaan nou vra dat die skaap se voorkant, sykant en agterkant gewys sord. In alle
gevalle moet jy op jou plek bly en nie vorentoe, agtertoe of sywaars beweeg nie.
f)

Reageer flink op opdragte. Tel stadig by jouself tot vyf. In hierdie tyd moet die skaap se voor en
agterbene reg staan. Gebruik jou regterhand as hefboom om die skaap reg te druk (nie jou knie
nie). Moenie op die skaap lê met jou arm nie.

g) Wanneer jy die opdragte uitvoer moet jy elke keer opstaan en alles regmaak en weer gaan kniel.
konsentreer en behou oogkontak met die beoordelaar.
h) Die beoordelaar gaan nou vra dat jy jou dier moet vertoon. Los jou skaap en probeer om hom so
na as moontlik aan die beoordelaar kry sonder om op jou hande te klap. Behou oogkontak en as
die beoordelaar na links of regs beweeg, beweeg verder om die skaap, weg van die beoordelaar af.
As die beoordelaar gaan staan en jou skaap staan, bly staan regop met jou hande langs die sye.
i)

Op die bevel: “Vang maar”, druk die skaap in die naaste hoek vas. Vang aan die dier se linker
agterbeen met jou regterhand bokant die hakskeen. As die skaap met sy voorkant na jou staan,
kan jy hom om die nek vang.

j)

Beweeg nou weer links-om en gaan staan op jou plek.

k) Kry die dier se bene reg, kniel en kyk op.
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l)

Die beoordelaar gaan nou weer vra om jou dier in verskillende rigtings te draai. Hy gaan verwag
dat jy die bewegings vinniger gaan doen. Konsetreer en bly op jou plek.

m) Jy mag gevra word om met iemand anders se skaap te ruil.
n) As die beoordelaar jou vra om jou skaap se bek oop te maak, gebruik jou linkerhand se duim en
wysvinger, draai die skaap se kop na die beoordelaar en gebruik die vingers om die skaap se boen onderlip van mekaar af te druk.
o) Leer die verskillende ouderdomme ken volgens die skaap se tande.

6. RIGLYNE VLEISSKAAP – GROEP
1. In elke groep is daar drie deelnemers. Rangskik julle van groot na klein of andersom. Die persoon
in die middel gee die tekens. Verkieslik moet julle 3 dogters of 3 seuns wees.
2. By groepe is eenvormigheid en goeie samewerking baie belangrik.
3. Klere en skoene moet presies eenders lyk. Haal horlosies af en dogters moet eenderse
haarrekkies hê. Belde moet eenders wees en hemde by broek ingesteek. Alles netjies en skoon.
4. Kom nou die ring binne. Jou skaap moet netjies wees. Jou regterhand is agter by die skaap se
stert en linkerhand voor die skaap se nek. Stoot die skaap en stuur hom kloksgewys (links-om) tot
by jou plek. Behou oogkontak met die beoordelaar.
5. Kry jou skaap se bene reg. Voorbene en agterbene regaf, gelyk en bymekaar. Almal wag tot die
laaste persoon klaar is, gee die teken en gaan kniel gelyk.
6. Jou linkerhand is onder die skaap se kakebeen en regterhand agter die kop. Moenie met jou
regterarm op die skaap se rug lê nie.
7. Jou linkerknie is ± 45 °na links sodat die skaap se bors oop is en jou regterbeen gestrek na agter
met die skoen se neus na agter. As alles reg is, wys jy is gereed vir beoordeling deur gelyk op te
kyk na die beoordelaar.
8. Die beoordelaar gaan nou vra dat julle skape se voorkante, sykante en agterkante moet draai. Hier
is dit belangrik dat julle die spasies tussen julle dieselfde hou en ook nie vorentoe of agtertoe
beweeg nie.
9. Staan elke keer op en voer die opdragte flink uit. Kry die skape se bene reg en gaan kniel gelyk.
Gebruik jou regterhand as hefboom om die skaap elke keer reg te stoot. Probeer elke beweging
binne vyf tellings te doen, wag vir mekaar en kyk gelyk op. Konsentreer en behou oogkontak.
10. Die beoordelaar gaan nou vra dat julle die diere moet vertoon. Los die skape gelyk. Bly in julle
volgorde en druk die skape na die beoordelaars toe. Moenie op jou hande klap nie. As die
beoordelaar na regs of links beweeg, beweeg verder om die skape. Behou oogkontak.
11. As die beoordelaar gaan staan, gaan julle ook staan met die hande langs die sye.
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12. Op die bevel : “Vang maar” druk die skape in die naaste hoek vas, vang die skape gelyk aan die
linker agterbeen met jou regterhand bokant die hakskeen. Wanneer skape met die voorkant na jou
staan, kan jy die skaap om die nek vang.
13. Beweeg weer links om in die regte volgorde en staan op jou plek.
14. Kry die skape se bene reg, kniel gelyk en kyk gelyk op.
15. Die beoordelaar kan nou vra dat julle die skape weer in verskillende rigtings moet draai. Dit gaan
nou vinniger wees. Konsentreer, doen alles gelyk en bly op julle plekke sonder om weg te beweeg.
16. As die beoordelaar julle vra om die skape se bekke oop te maak, bebruik jou linker duim en
wysvinger, draai die skaap se kop na die beoordelaar en druk die bo- en onderlip van mekaar.
17. Leer die skaap se ouderdom ken, volgens sy gewisselde tande.

Geniet die Skou!

en onthou......

“Eis baie van jouself en verwag min van ander,
dan sal jy nie so dikwels teleurgestel word nie”
(Confucius)
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