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OORSPRONG EN VERSPREIDING VAN BLACK WELSH MOUNTAIN SHEEP 

 

Reeds in de middeleeuwen werden in de ‘uplands’ van Wales ‘Welsh Mountain Sheep’ 

gefokt met een zwarte vacht, omwille van hun uitstekende wol- en vleeskwaliteiten. Hun 

rood-bruine ‘cochddu’ wol en de uitstekende vleeskwaliteiten waren toen al erg door de 

kooplieden gegeerd. In de loop van de 19
e
 eeuw werd de selectieve fok op de specifieke 

zwarte kleur verder doorgedreven, met een zuiver ‘Black Welsh Mountain Sheep’ ras als 

resultaat. 

Het ras is thans ruim verspreid in het Verenigd Koninkrijk, vooral in Wales en Schotland, 

verder ook in Engeland, Ierland, de Verenigde Staten en Canada. Wereldwijd zou de 

populatie van BWM’s ongeveer 10.000 bedragen. 

De ‘Black Welsh Mountain Sheep Breeders’ Association’, gesticht in 1920, behartigt de 

belangen van de BWM-fokkers en ziet toe op de zuiverheid van het ras. Art. 3 van het 

‘Memorandum of Association’:  

“The Association is established for the public benefit to encourage the breeding of 

Black Welsh Mountain sheep at home and abroad, to maintain the purity of the said 

breed and to take all positive action to improve it”.  

Jaarlijks publiceert de vereniging een Flock Book met alle geregistreerde fokrammen 

(‘recognised and pure-bred sires’) en alle erkende ‘flocks’. De vereniging groepeert ongeveer 

250 BWM-fokkers (http://www.blackwelshmountain.org.uk). Noord-Amerika heeft een 

eigen ‘American Black Welsh Mountain Sheep Association’ met een 50-tal leden 

(http://www.blackwelsh.org). 

De herkomst van de BWM’s in België is onduidelijk. Vermoedelijk werden in de loop der 

jaren op verschillende plaatsen en op verschillende tijdstippen BWM’s ingevoerd uit Groot-

Brittannië. Vast staat in ieder geval dat Graaf de Liedekerke van Lubbeek omstreeks 1960 

een paar BWM-ooien heeft ingevoerd uit het Verenigd Koninkrijk. Samen met een BWM-

ram van Belgische oorsprong hebben zij voor nageslacht gezorgd dat zich ruim heeft 

verspreid. In de loop der jaren heeft de Graaf nog enkele keren BWM-fokdieren ingevoerd 

uit Groot-Brittannië. Hij is het BWM-ras trouw gebleven en tot op vandaag houdt hij een 

kudde van een veertigtal BWM’s.  

Door een gelukkig toeval verwierven wij in 2007 onze eerste BWM’s van een hobbyfokker 

uit Linden, vermoedelijk uit het nageslacht van de destijds door Graaf de Liedekerke 

geïmporteerde dieren. Geconfronteerd met het probleem van de inteelt, zijn wij op zoek 

gegaan naar fokdieren uit niet-verwante bloedlijnen. Toen die in België niet met redelijke 

zekerheid te vinden waren, hebben we ons tot de Black Welsh Mountain Sheep Breeders’ 

Association in het Verenigd Koninkrijk gewend.  

Aan het einde van een hobbelig parcours, kregen we groen licht van de Belgische en Engelse 

autoriteiten voor de import van drie BWM-fokschapen uit Wales, twee drachtige ooien van 

één en een eenjarige fokram van een andere gerenommeerde rasfokker. De verrichting ging 

gepaard met de nodige medische en administratieve controles, bloedanalyses, 

gezondheidsattesten en exportlicenties. Ons transport zelf moest bovendien in orde worden 

bevonden door het Britse Department of Health. Ei zo na werd onze Kanaalovertocht ten 

slotte nog gedwarsboomd door stormweer. Het noodweer was zo fel dat de haven van Dover 

een tijd lang gesloten bleef voor alle transport en we noodgedwongen in de haven moesten 

wachten en overnachten. Maar onze BWM’s uit Wales trotseerden op briljante wijze alle 

turbulentie en ongemak. Na een bewogen tocht van 24 uur konden zij uiteindelijk hun 

Belgische rasgenoten vervoegen. 
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De belangstelling voor de Black Welsh is bij ons de laatste jaren opmerkelijk toegenomen. In 

Vlaanderen zijn er nu al meer dan dertig BWM-fokkers. Hoewel meestal hobby fokkers, zijn 

er ook die ze professioneel of semi-professioneel fokken (voor de kwaliteit van het vlees), of 

ze inzetten voor de begrazing van natuurgebieden of schapendrijven.

Over de verspreiding van het ras in Wallonië is minder geweten. In Waals Brabant en in de 

Ardennen zijn er in elk geval. Op de Baraque de Fraiture graast er een kudde van een 

zestigtal BWM’s, wellicht de grootste kudde in België. Zij is gefokt uit dieren die enkele 

jaren geleden uit Groot-Brittannië werden ingevoerd en is nog in opbouw. In 2014 zijn er van 

het Pastoorsboshofke schapen uitgeweken naar Ciney en Spa.

Met onze geïmporteerde ‘foundation flock’ zijn wij in 2008 lid geworden van de Black 

Welsh Mountain Sheep Breeders’ Association. Daarna zijn Begijnenveld in Bellingen en 

Kapellekeshof in Binkom eveneens lid geworden. 
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