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Internationaal bezoek Eddie en Harrie aan Ierland & Hampshire downs.
Tijdens één van de van de vele gesprekken die we hadden in België over de prachtige hampshire down schapen,
kwam spontaan het idee boven drijven om samen een tripje naar het prachtige Ierland te maken en daar eens naar
een paar kuddes van onze collega Hampshire down fokkers te kijken. We hebben contact opgenomen met een
aantal fokkers en een ticket geboekt vanuit België en Nederland naar Dublin airport. Om 10 uur s ’morgens troffen
wij elkaar daar, en gingen we opzoek naar de huurauto die we gereserveerd hadden. In onze prachtige bolide zonder
navigatie moesten we eerst de door ons meegenomen Tom Tom op scherp zetten om ons de weg te wijzen op de
“linkse” wegen. Echter het apparaat bleek onze eerste bestemming Mr & Mrs Fegan niet te kennen. We hadden
voor de zekerheid gelukkig ook de coördinaten mee genomen die gelukkig wel herkend werden. Onderweg kregen
we jammer genoeg het bericht dat we door plotselinge privé omstandigheden niet naar de familie Fegan konden
gaan en moesten we de navigatie om programmeren naar ons tweed adres de “Loughan Moss” kudde van Mr & Mrs
Fletcher waar we naar een fikse omweg in de namiddag arriveerden.

Fletcher
Jim stond ons op te wachten en na een hartelijke ontvangst nam hij ons mee naar het weiland van zijn 25 hoog
drachtige ooien, die diezelfde dag naar binnen zouden gaan om daar in de komende weken af te lammeren. Ook de
hebben we zijn ooi en ramlammeren bekeken. Vol passie vertelde hij over zijn kudde en fok resultaten. Bijzonder
was dat hij vertelde dat de jong geboren lammeren, in de open schuur waar het toch flink kan vriezen, nooit
kunstmatig worden verwarmt met warmte lampen en al na een dag of twee naar de weide gaan. Na een gezellige
babbel, koffie met cake en het aanschouwen van trofeeën namen we afscheid van de familie Fletcher.

B&B

Vervolgens gingen we op zoek naar onze B&B met een prachtig uitzicht. De B&B wordt gerund door een zeer gastvrij
echtpaar met de respectabele leeftijd van 88 jaar. Na een warme douche en een goed gezellig restaurant was het
bedtijd.

McCarthy

De volgende morgen werden we opgehaald door Kevin McCarthy die ons verder de gehele dag begeleide op onze
Hampshire down trip. De eerste bestemming was de kudde van Kevin. Kevin en zijn kudde, de “Ballycreely” flock is
zeer bijzonder. Het hele gezin en een fulltime medewerker, is dagelijks in de weer om de schapen en de paarden te
verzorgen. Er werd met man en macht gewerkt aan een nieuwe stal die nog moet worden opgezet voor de af
lammer periode, omdat de oude stal door de storm was vernield. In de 4x4 werden we naar verschillende velden
gebracht waar zijn imponerende dieren stonden. Deze imposante kudde te mogen aanschouwen met de toelichting
van een echte gedreven kenner met een zeer specifiek fok doel, is werkelijk een geweldige ervaring.

Ballyvester

Vervolgens gingen we richting de “Ballyvester” flock van Robbinson. Deze helaas sterk ingekrompen kudde, welke na
het overlijden van Ian wordt gerund door dochter Hanna, heeft nog zeer mooie en hoogwaardige bloedlijnen.

McGrath

De laatste kudde die we vervolgens na een dik uur rijden bezochten is de “Clougherny” flock van Tony McGrath.
Tony is pas twee jaar bezig met het fokken van Hampshire down schapen. Al zijn fokdieren zijn aangekocht uit de
kudde van Kevin en dat is ook heel duidelijk te zien. Tony is zoals hij vertelde, een fokker die zich goed laat
informeren en adviseren. Hij heeft voor een respectabel bedrag aan dieren ingekocht. Een kudde met zeer mooie en
sterk ontwikkelde dieren. Deze kudde kan in de toekomst veel beteken voor het Ierse Hampshire down bestand.
Samen met hem zijn we in een schitterend bergachtig landschap de drachtige ooien gaan voeren. Het werd ons
duidelijk dat de fokkers veel suikerbied voeren om de ooien zodoende voor te bereiden op de komst van de
lammeren.

========================

Na deze ervaring namen we afscheid van onze begeleider Kevin en gingen weer richting Dublin. Na een gezellige
avond waar we het hele bezoek nog hebben geëvalueerd zijn onze wegen de volgende dag weer huiswaarts gegaan
met een ervaring die van toepassing zal zijn op onze eigen Hamps.
Harrie Roekevisch en Eddie Oosterlynck.

