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reportage

Nanda Smit-le Poole fokt Kerry Hills. Ze heeft een 
uitgesproken visie op fokkerij. Een visie die ze graag deelt. 
Haar grootse dierhouderij deelt ze ook graag. Ze werkt aan 
een ‘levend landgoed’ waar bezoekers welkom zijn.

Zeg ‘fokkerij’ en Nanda Smit-le Poole 
is meteen in haar element. Fokkerij 
is haar lust en leven. Op de 16 hec-

tare terrein rond het fraaie woonhuis in 
het Drentse Eext houdt ze 150 dieren: 
paarden, schapen, geiten, varkens, run-
deren, honden plus een aantal pluimvee-
rassen. Met alle dieren fokt ze vanuit een 
scherpe basisvisie: welzijn, prettig in de 
omgang en functionaliteit. Dieren moe-
ten dieren kunnen zijn.
Op stal, in hokken, drie groepen Kerry 
Hills. Een markant schapenras door de 
alertheid en de ongelooflijk mooie afte-
kening. Het ras heeft de naam schuw te 
zijn. De dieren hier zijn dat niet. Op het 
moment dat Nanda haar schapen naar 
buiten doet, zodat de fotograaf ze in de 
wei kan fotograferen, mag het vooroor-
deel meteen worden weggestreept. De 

dieren lopen rustig achter de fokster naar 
buiten en blijven kalm om haar heen 
drentelen. 
“Dat heeft met aandacht te maken”, zegt 
Nanda. “Plus, hoe drukker ik doe, hoe 
drukker zij zijn. Dat is hun gedrag. Erg in-
teressant.” Hoe ze haar schapen zo mak 
heeft gekregen? “De Kerry Hill heeft een 
sterk moederinstinct. Als een ooi heeft 
afgelammerd, ga ik haar uit de hand voe-
ren. Ze eet want ze wil op dat moment 
maar één ding: bij haar lammeren blijven. 
Zo leert een ooi dat ze niet hoeft te 
vluchten voor me. Dat ik niet verkeerd 
ben.” Soms gaat ze in de wei zitten en 
geeft ze haar schapen een handje voer. 
“Als je dat generatie op generatie doet, 
kun je ze bijna aaien.”

WERKELIJK FANTASTISCH

Haar passie voor schapen heeft Nanda te 
danken aan een klusjesman. Hij vroeg 
haar twee fleslammeren, Swifters, groot 
te brengen. “Anders zou hij ze wegbren-
gen.” Ze deed het en vond vanaf dat mo-
ment schapen werkelijk fantastisch. Ze 
ging op zoek naar een mooi ras en kwam 
uit bij de Kerry Hill. “Dat zijn echte blik-
vangers.”
Met het nodige geluk kon ze in een paar 
keer uiteindelijk het hele koppel van een 
andere fokker overnemen. Zo startte ze 
tien jaar geleden met de Kerry Hill. 
Haar uitdaging toen was een rastypisch 
schaap te fokken met een stabiel karak-
ter. “Het lastigste is de balans. Je wilt een 
mooi type, een goede stand van de oren, 
een mooie aftekening. Wat je bij het ene 
dier laat liggen, pak je bij het andere weer 

op. Ik had de mazzel dat de genetische 
variatie in de kudde waar ik mee begon, 
erg groot was.”
Die variatie houdt ze graag in stand. Op 
haar zestien ooien heeft ze maar liefst 
vier rammen. Ze maakt elk jaar een over-
zicht van haar ooien en zoekt dan de ram 
bij elke ooi. “Ze mogen niet te verwant 
zijn. Ik kijk welke types en andere eigen-
schappen bij elkaar passen zodat ze ver-
beteren. Dat kan alleen als je meer dan 
één ram hebt. Hoe kun je nou al je ooien 
verbeteren als je maar één ram hebt? Dat 
lukt je niet.” Over inteelt hoef je bij deze 
fokster helemaal niet te beginnen. “Zon-
der inteelt bereik je juist veel meer.”
Nanda streeft wel degelijk naar uniformi-
teit, gebaseerd op het type zoals het 

‘Hoe kun je al je ooien verbeteren 
als je maar één ram hebt?’

‘Dit zijn blikvangers’

Mooie, attente schapen 
met vooraan een ooi met 

een schitterend witte 
kop en zwarte vlekken.
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stamboek als ‘ideaal’ omschrijft: een 
mooi front, rechte rug, robuust, de oor-
tjes recht en niet te lang, opgeheven kop, 
goed op de poten, goed gebit en uiteraard 
de perfecte aftekening. “Ik volg het type 
zoals het vastligt. Dat maakt de Kerry 
Hill de Kerry Hill. Anders moet je een 
ander ras gaan fokken.”
Dat wil niet zeggen dat ze blind achter 
het stamboek aanloopt. Staartcouperen is 
voor haar onbespreekbaar. “Soms gebeurt 
dat nog. Ik vind dat je die schapen op een 
keuring moet weigeren, zelfs als je het 
amper kunt zien. Want als je coupeert, 
kun je niet meer zien of de staart een 
kromming heeft of een omgebogen punt. 
Dan kun je er ook niet meer op fokken 
om dat terug te dringen. Ik krijg wel te 
horen: met lange staarten heb je meer 
myiasis. Dat is niet zo. Met goed omwei-
den, op tijd scheren, soms Neocidol 
sproeien en je schapen goed in de gaten 
houden, kom je een heel eind. Ik neem 
de staarten mee in mijn fokplan. Dát is 
fokkerij!”

TEVREDEN

Nanda is tevreden over de resultaten van 
tien jaar fokkerij. Natuurlijk, er is altijd 
werk aan de winkel. Sommige van haar 
Kerry Hills hebben te veel zwarte vlekjes 
op de kop. “In grote lijnen ben ik wel 
waar ik wil zijn.” Volmaakte Kerry Hills 
dus? “Nee, dat zal nooit gebeuren. Af en 
toe is er een dier dat het ideaal benadert 
maar perfecte dieren zullen er nooit zijn. 
Daarom is fokkerij zo mooi: je probeert 
het ideaalbeeld te benaderen.”
En dan bedoelt ze alleen nog maar de 
Kerry Hill als ras. Want bij Nanda komt 
bij fokkerij veel meer kijken. Gedrag, 
welzijn, zelfredzaamheid. Bij al haar die-
ren, dus werk genoeg. 
Graag deelt ze haar passie voor de dieren 
met anderen. Ze is bezig haar landgoed 
open te stellen voor bezoekers, wil een 
theeschenkerij beginnen en hoopt dat  
ze mensen of instanties vindt met wie  
ze kan samenwerken zodat ook mensen 
met een beperking kunnen genieten  
van de dieren en de omgeving. De naam 
heeft ze al: Levend Landgoed NOVA, 
waarbij het laatste woord niet alleen 
staat voor ‘nieuw’ en ‘ontwikkeling’, de 
letters betekenen ook Nanda’s Own 
 Valiant Ambition, ofwel Nanda’s eigen 
stoere ambitie.  <<

NANDA 
SMIT-LE POOLE
Plaats: Eext (Dr.)
Werk: 7 dagen per week bezig met 
het verzorgen van haar 150 die-
ren: Kaspische paarden, Falabella’s, 
Schotse Hooglanders, Poitevine 
geiten, schapen, 5 eendenrassen, 
ganzen, kalkoenen, parelhoenders, 
Marans kippen, Mangalitza’s (Hon-
gaarse wolvarkens), duiven, fazanten, 
Saarlooswolfhonden.
Schapen: 16 ooien en 4 rammen van 
het ras Kerry Hill

Kerry Hills zijn altijd nieuwsgierig en alert.

Zwarte oortjes die fier zijn opgericht.

Een prachtige rastypische Kerry Hill.
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