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Klein van stuk 

Hoewel de voorspellingen niet veel goeds beloofden, schijnen 
zwakke zonnestraaltjes moedig door het wolkendek. Gelukkig, 
want vandaag staat een tripje naar mini-ezelfokkerij Will-Power 
in Schijf (West-Brabant) op het programma.

groot karakter
earriveerd valt meteen de enorme 

veestapel van Willemien en Nico 

van Oers in het oog. Een handvol 

pauwen, een paar alpaca’s, een 

groepje schapen en geiten, een paar katten 

en een kudde mini-paardjes en mini-ezels 

slaan me nieuwsgierig gade. Na een korte 

kennismaking stap ik gelijk het verblijf van de 

mini-ezeltjes binnen. Het knuffelen, aaien en 

kroelen kan beginnen!

Ik kom direct handen tekort. Alle 26 ezeltjes 

drentelen om Willemien, Nico en mij heen. 

Nieuwsgierig happen ze in mijn sjaal, mouw 

en schoenen, alsof ze willen zeggen ‘nu is het 

mijn beurt!’. Ik doe mijn best. Nadat (bijna) 

ieder ezeltje geaaid is en ze allemaal in de 

wei lopen, zoeken Willemien en ik een rustig 

plekje om te kletsen.

Italiaanse hartendief
De mini-ezel, of miniatuurezel, is afkomstig 

uit Sardinië en Sicilië. Hier heeft het ras zich in 

de loop der tijd kunnen ontwikkelen tot een 

apart ezelras. Eeuwenlang werden de kleine 

dieren gebruikt in boerderijen om graan-

molens aan te drijven. Nu de ezels hiervoor 

niet meer nodig zijn, is de populariteit van 

de dieren op de Italiaanse eilanden drastisch 

verminderd. De mini-ezels zijn hier zelfs 

bijna uitgestorven! Dat het ras nog bestaat, 

hebben de ezels te danken aan New Yorker 

Mr. Robert Green, die in 1929 de eerste mini-

ezels importeerde naar Amerika. Vrijwel alle 

mini-ezels in de Verenigde Staten, Engeland, 

Canada en Nederland, stammen af van deze 

ezels. Een bekende uitspraak van Mr. Green is: 

‘Mini-ezels bezitten het aanhankelijke van een 

Newfoundlander, de gelatenheid van een koe, 

het uithoudingsvermogen van een muildier, 

de moed van een tijger en een intelligentie-

vermogen dat slechts iets minder is dan die 

van de mens’. Volgens Willemien is dit maar al 

te waar. “Mini-ezels zijn echt onweerstaanbaar. 

Zowel voor kleine kinderen als voor volwas-

senen. Ze zijn klein en hanteerbaar en hebben 

een groot aaibaarheidsgehalte. De mini-ezel 

heeft een gouden karakter, hij heeft humor 

maar is ook erg intelligent. Voor mij zijn de 

dieren enorm rustgevend. Als ik ’s avonds na 

een ‘zware dag’ op het werk thuis kom en tus-

sen de ezels loop, vergeet ik prompt alle stress 

en drukte.”

Sneltreinvaart
Slechts vijf jaar geleden startten Willemien 

en Nico met hun mini-ezelfokkerij. Maar nu 

al zijn ze – naar eigen zeggen – de grootste 

in de Benelux. Hoe is het allemaal zo snel 

gekomen? Willemien: “Geboren en getogen 

op het boerenbedrijf van mijn ouders, is de 

liefde voor dieren mij met de paplepel inge-

goten. Vroeger deed ik veel aan paardrijden, 

ik had een grote voorliefde voor Tinkers, maar 

omdat mijn man hier een beetje bang voor 
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is, zijn zij hier nooit gekomen. Op de voorma-

lige boerderij van mijn ouders – waar wij nu 

wonen – is echter plek genoeg om een aantal 

dieren te huisvesten. Nadat we wat schaapjes 

en geiten hadden aangeschaft, viel ons oog 

op de mini-ezel. We werden gelijk verliefd op 

dit kleine, aanhankelijke schepsel! Een leuke 

bijkomstigheid is dat deze dieren veel gemak-

kelijker te houden en te verzorgen zijn dan 

een stel grote paarden! Eind 2007 arriveerden 

onze eerste twee ezels. Ook hadden we al snel 

een mooi hengstje op het oog. Het plan om 

zelf een veulentje te fokken, werd gesmeed. 

In de zomer van 2009 werd ons eerste veulen 

geboren. Wat een prachtige ervaring, dat 

smaakte naar meer!” 

Kort na de geboorte van het eerste veulen, 

worden twee jonge merries geïmporteerd 

vanuit Amerika. Kort daarna volgen een 

aantal drachtige merries, waarvan het eerste 

veulen al na vier maanden in Nederland het 

levenslicht ziet. In het voorjaar van 2010 ar-

riveert een nieuwe lading ezels uit Amerika. 

Inmiddels staat de teller van Willemien en 

Nico op 26 ezeltjes, waarvan tien volwassen 

merries, een aantal twee- en driejarigen, drie 

jaarlingen, vier veulens en een volwassen 

hengst. “Aan het eind van dit jaar wordt de 

kudde uitgebreid met een nieuwe dekhengst. 

Hij staat op dit moment nog in quarantaine. 

De bedoeling is dat wij hem zelf als Animal 

Assistent, zeg maar als groom in het vliegtuig, 

begeleiden vanuit Houston-Texas naar Neder-

land. Het lijkt me super om eens door Texas te 

trekken om alle mini-ezeltjes te bekijken, maar 

helaas heb ik daar simpelweg de tijd niet voor. 

In Texas is de ezelpopulatie de laatste jaren 

enorm gegroeid. Op de weidse vlakten  lopen 

enorme kuddes. Dat moet echt fantastisch zijn 

om te zien.”

Veelzijdig en origineel
“Een mini-ezel is origineler dan een hond. 

Bovendien kun je heel veel doen met het dier”, 

gaat Willemien verder. “Kleine kinderen kun-

nen de ezeltjes bereiden, daarnaast kun je de 

dieren inspannen. Wijzelf gebruiken hiervoor 

een sulky. Het is heerlijk om hier in het buiten-

gebied rond te rijden. Zowel de mini-ezels als 

de mini-paarden vinden het leuk dit te doen. 

Ze willen graag voor je werken.  In Amerika 

wordt er met de ezels gesprongen, net zoals 

wij in Nederland op de hondenbanen met 

honden doen. Maar je kunt natuurlijk ook met 

de ezeltjes gaan wandelen.”

De populariteit van de mini-ezels in Neder-

land staat volgens Willemien nog in de kinder-

schoenen. “Dat komt natuurlijk ook doordat 

mini-ezeltjes best duur zijn. En hengstje kost 

zo’n tweeduizend euro en voor een merrie 

betaal je al gauw het dubbele. Mini-ezels zijn 

dan ook echt dieren voor liefhebbers.”

Plannen voor de toekomst hebben Willemien 

en Nico nog genoeg. “Volgend jaar willen we 

graag wat meer naar stamboekkeuringen toe, 

zodat  ze naast de gewone registratie ook  een 

goede beoordeling van een keurmeester  heb-

ben. Een weiland vol met toppertjes, dat lijkt 

me wel wat.”  

De mini-ezel heeft een gouden 
karakter, hij heeft humor maar is 
ook erg intelligent. 


