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VOOR HET HOUDEN VAN SCHAPEN IS KENNIS NODIG!
In de afgelopen jaren hebben we gezien dat onze vereniging elk jaar een redelijk aantal nieuwe leden mag inschrijven.
Gelijktijdig stellen we ook vast dat een relatief groot aantal van deze ‘nieuwe leden’ na enkele jaren met het houden
van de schapen stopt of afbouwt. Men is vaak met veel enthousiasme en een bepaald verwachtingspatroon begonnen
maar het valt tegen! Vooral in de eerste jaren loopt men tegen allerlei problemen aan waarop men vaak niet is
voorbereid.
Dit zijn veelal zaken die te maken hebben met regelgeving of gezondheid en verzorging van de dieren of geboorten
van de lammeren enz..
Om onze leden van de noodzakelijke informatie te voorzien ontvangt ieder nieuw lid een infopakket en organiseren
we jaarlijks een cursus die gericht is op beginnende schapenhouders.
Ook dit jaar was hiervoor weer een goede belangstelling.
Om deze groep beginnende houders een praktische handleiding te geven
heeft ons gewaardeerd lid Antonet Vonken een boekje samengesteld met de
titel:
“Schapen houden … en wat erbij komt kijken”.
Het is een compact en prachtig geïllustreerd boekje geworden, waarin een
groot aantal aspecten rondom gezondheid, geboorten, regelgeving en andere
wetenswaardigheden worden besproken.
Een aanrader voor ieder nieuw lid en beginnende schapenhouder.
Ook voor de ervaren schapenhouder is het interessante leesstof.
Verkoopt u schapen aan iemand die nog onervaren is, attendeert u hem of
haar dan op het bestaan van dit (informatie)boekje.
Het is ook van het grootste belang dat u deze nieuwe schapenhouders
persoonlijk helpt als men daar behoefte aan heeft.
Probeer teleurstellingen bij uw kopers te voorkomen!
Zonder kennis gaat het niet goed. Misschien kun je ook wel stellen:
‘Als de herder dwaalt, dwalen de schapen’.
Het boekje: “Schapen houden … en wat erbij komt kijken”
kost € 15,00 inclusief de verzending.
Het is te bestellen bij: @ wolmail@planet.nl of ℡ 0495 49 57 21.

Kostenbeheersing

Jan van der Zanden
Voorzitter VSS

Ter beheersing van de kosten van onze vereniging wijzen wij u nogmaals op gebruik van de automatische incasso.
Indien u hiervan gebruik maakt is uw contributie € 26,50 per jaar en indien u hiervan geen gebruik maakt zal dat
€ 35,00 per jaar gaan bedragen.
Verder kunt u bijdragen aan de beperking van de portokosten door uw e-mailadres op te geven zodat wij voortaan de
Ruif per e-mail kunnen verzenden.
Carel van Amersfoort
Penningmeester

VSS timmert ook in Groningen aan de weg
Op 29 maart werd er in Noordwolde bij Bedum voor de vierde keer een lammetjesdag gehouden.
Deze dag werd georganiseerd door de educatiegroep “Bij de pinken “. Dit zijn drie boerinnen die proberen het
agrarisch leven dichter bij de jeugd te brengen.
Op de lammetjesdag kan het publiek genieten van allerlei activiteiten, zoals lammetjes kijken, maar ook
schaapscheren, schapen drijven, knutselen met wol, demonstraties spinnen en vilten enz.
Samen met Wijnanda Heckman heb ik daar de VSS vertegenwoordigd met zeven speciale rassen.
Even als vorig jaar was dit weer een groot succes.
Op 17 mei aanstaande organiseer ik samen met de beheerders van kinderboerderij “Maatjeshonk “ in Bedum een
Schaapscheerdag.
Op deze dag worden de schapen van de kinderboerderij geschoren door een vakkundige scheerder.
Ook zijn er demonstraties schapen drijven en wolspinnen en vilten.
Er is tevens een biologische markt met allerlei streek producten en dieren organisaties.
Op deze markt zullen wij ook een stand inrichten van de VSS.
Het is de bedoeling dat we op woensdag, 8 oktober tijdens de Huisdieren show van AOC TERRA Groene School in
Winsum voor de tweede keer een grote schapenrassen presentatie gaan houden.
Vorige keer hadden we 20 rassen (zie de site van de VSS: www.vssschapen.nl bij Evenementen) en dit jaar gaan
we voor de 30 rassen.
Dit willen we graag bereiken in samenwerking met de VSS leden.
Aan deze presentatie doen dieren mee die geen zwoegervrij status hebben.
Zelf kunnen we al wel zo’n 15 rassen inbrengen, maar we moeten er meer hebben.
Wanneer u denkt: ik woon in het noorden van het land en mijn dieren zijn niet zwoegervrij en het lijkt mij leuk
om mijn dieren een keer aan het publiek te laten zien, neem dan contact op met ondergetekende.
Het is een dag met alles op het gebied van dieren liefhebberij en er komen een paar duizend bezoekers.

Met vriendelijke groeten,
Klaas de Blécourt, Rodewolt 13, 9959 TB Onderdendam
℡: 0503 04 93 11 @: klaasenjannie@hetnet.nl

Rassen presentatie AOC Terra Winsum 2006

Lammetjesdag Noordwolde 2008

In memoriam Jan Peeters
Op 30 januari 2008 is onze inspecteur Jan Peeters op 61-jarige leeftijd overleden. Hij heeft maar één jaar de
lammerencontrole voor de VSS uitgevoerd. In die periode is hij opgevallen als buitengewoon kundig en
geïnteresseerd. Het was de bedoeling dat Jo van Zoggel hem eerst zou inwerken. Door de ziekte van Jo kon dat niet
doorgaan en is Jan in één keer in het diepe gegooid. Hij heeft dat op bewonderenswaardige wijze opgepakt en had al
heel snel door wat hij moest doen. Naast een uitstekend inspecteur was het ook een bijzonder prettig en aimabel mens.
Het was een rasoptimist. De VSS zal hem erg missen en wenst zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie
veel sterkte om het verlies van zo’n fijne man te dragen.
(Het bestuur)

Cursus praktisch schapen houden, verlossen en geboortezorg
Omdat veel van onze leden “hobby-houders” zijn en niet iedereen even veel ervaring heeft met het houden van
schapen werd er een cursus praktisch schapen houden, verlossen en geboortezorg georganiseerd. Jan Molhuysen had
dierenarts René van den Brom, auteur van een aantal artikelen in “het Schaap” bereid gevonden deze cursus te geven.
Ook konden we een kijkje nemen bij een schapenfokbedrijf van Bert van Tol.
Ondanks dat het aantal reacties op de eerste aankondiging in “de Ruif” beperkt waren, stroomden er na een
herinnering zoveel aanmeldingen binnen dat we zelfs een aantal mensen hebben moeten teleurstellen.
Om 9.30 uur was het al druk in het pittoreske Tienhoven. Er waren parkeerproblemen bij de kerk omdat in het
plaatselijk café een schapencursus werd gehouden.
We werden vriendelijk ontvangen in “het Olde Regthuys” en na een
kop koffie zat de sfeer er al snel in. In het theoretische gedeelte
vertelde René van den Brom enthousiast over wat je allemaal tegen
kunt komen rondom de geboorte van de lammeren.
Heel veel aspecten kwamen aan bod. Welke spullen heb je nodig bij
het begeleiden van de geboorte? Hoe verloopt het gehele proces?
Wanneer moet je je echt zorgen gaan maken en wat kun je doen.
Wat moet je doen en wat moet je laten en ga zo maar door. René heeft
veel ervaring met schapen als dierenarts, maar heeft zelf ook schapen
en bekijkt het dus ook echt wel van de praktische kant.
Toch kan de theorie een hoop narigheid voorkomen en je ook net
dat stukje kennis en zelfvertrouwen bieden om zelf een verlossing te
doen. En als je het echt niet vertrouwt, dan moet je natuurlijk altijd de dierenarts bellen!
René vertelde o.a. dat hij elk lam standaard direct wat biest geeft uit een flesje, zodat hij zeker weet dat de lammeren
wat binnen hebben gehad en daarmee voldoende energie hebben om het vervolgens op eigen poten te redden. Dan
voorkom je dat de dieren in de eerste uren na de geboorte te hard achteruit gaan!
Ook wees hij op het belang van een snelle biestopname om onderkoeling te voorkomen en altijd eerst biest geven en
dan pas opwarmen!
Daarnaast blijft ook de ontsmetting van de navel een aandachtspunt wat veel ellende kan voorkomen.
Na het theoretisch gedeelte, waarin ook nog allerlei verschillende liggingen en verlosmogelijkheden aan bod kwamen,
gingen we op bezoek bij het bedrijf van Bert van der Tol. Hij had op dat moment ca 400 Swifter ooien en het
aflamseizoen was in volle gang. Eerst vertelde Bert het een en ander over de gang van zaken op zijn bedrijf: hoe hij de
groepen indeelde en hoe hij selecteerde. Hoe het er in het aflamseizoen aan toe ging. Ook de broer van Bert
assisteerde, zodat we samen met René van den Brom en zijn vriendin ( ook dierenarts) in verschillende groepen het
bedrijf door konden en vele praktijksituaties konden zien.
Na een heerlijke lunch gingen we ’s middags weer terug naar
het bedrijf.
Tussen een aantal verlossingen door kregen we nog een
demonstratie inbrengen van een voedingssonde, oormerken
en klauwbehandeling,
Al met al was het een heel waardevolle dag, ( Uit een enquête
bleek dat 89 % zeer tevreden was over de cursus) waar veel
geleerd kon worden en de gelegenheid was om alle vragen
met betrekking tot de schapenhouderij te stellen aan een
aantal prima enthousiaste vakmensen en
liefhebbers!
Karin Wassink
Secr. VSS

Daar komt de tweede

Het tuigje bij lijfbieden

Een nieuw jaar met nieuwe plannen
Door alle narigheid vorig jaar is de rek in de schapenhouderij er bij sommige mensen misschien wat uit maar
wij proberen het van de optimistische kant te bekijken.
Wij hopen dat de knut en dus de blauwtong weg blijft. In ieder geval verwachten wij een vaccin zodat we onze
dieren kunnen beschermen.
Misschien ook nog wat soepelere regels omtrent de wetgeving? Dat zou heel welkom zijn!
De evenementencommissie wil dit jaar drie shows organiseren:
De Country Fair in IJzerlo op vrijdag t/m zondag, 20, 21 en 22 juni.
De Schapendag in Odiliapeel op zondag 13 juli.
Voor deze twee evenementen moeten de schapen zwoegervrij zijn.
De Huisdieren show van AOC Terra Groene School in Winsum op
woensdag.8 oktober.
Dit is een show voor niet zwoegervrije dieren.
Mocht u mee willen doen maar bent u nog niet benaderd, geeft u zich dan alsnog
op.
Collega fokkers onder elkaar: altijd gezellig!
De verkoopstand van de VSS zal op die dagen bemand worden door de leden.
Hebt u enkele uren tijd, zeg het ons. Wij plannen u dan in.
Met uw inzet zullen het beslist gezellige dagen worden.

De evenementencommissie

Wol workshop: initiatief van de VSS op Country Fair in Aalten
Tijdens de Country Fair in Aalten zal in de schapentent bij de stand van de VSS,
Vereniging Speciale Schapen, een aparte stand worden ingericht voor de speciale wol
workshop.
Informatie over de diverse wolsoorten, voorlichting over presentatie, kwaliteit, verkoop,
verwerking en het bespreken van de meegebrachte vachten zal het voornaamste doel
van deze workshop zijn. De VSS telt vele fokkers van wolschapen in zijn gelederen en
voorziet hiermee in een toenemende vraag van fokkers en gebruikers naar meer informatie en voorlichting over
wol.
Ook hebben leden van de VSS de mogelijkheid om hun vachten te verkopen.
Iedere twee uur zullen verschillende soorten besproken worden. De Longwool, de Down wool, de Primitieve en
de fijne wol. Daarbij zullen ook vachten aanwezig zijn van de verschillende soorten zodat men kan voelen, zien
en ruiken.
Wol krijgt in toenemende mate de erkenning die zij verdient. Vilten is zeer populair en ook breien en weven
neemt aan populariteit toe.
Wol is een ongeëvenaard natuurlijk product. Het neemt veel water op zonder nat aan te voelen, is isolerend en
brandwerend.
Er zijn vele natuurlijke dierlijke vezels maar in IJzerlo bespreken wij slechts het schaap.
Voor meer informatie over natuurlijke vezels: www.wol-vezels.nl
De wolcommissie

Keuringsbalk en kuddecompetitie
Het is ook dit jaar weer mogelijk om voor een aantal rassen een keuringsbalk op te laten maken. De inspecteur
kan, tijdens de lammerencontrole, uw volwassen fokrammen en -ooien beoordelen en cijfers geven voor diverse
onderdelen. Hiermee krijgt u een goed beeld van de kwaliteit van uw dieren. Uw rasvertegenwoordiger weet of
er van uw ras al een rasstandaard is opgemaakt. De aanvraag voor het opmaken van een keuringsbalk dient u in
bij de administratie. Er zijn kosten verbonden aan het keuren.
Daarnaast is het mogelijk om mee te doen aan de kuddecompetitie. De inspecteur bekijkt tijdens de
lammerencontrole de kudde en maakt hiervan een rapport. De minimale omvang van de kudde is 8 dieren,
inclusief de lammeren. Alle aanwezige dieren moeten worden getoond. Wanneer u wilt meedoen, meldt u zich
bij uw rasvertegenwoordiger. Deze beoordeelt of er voldoende belangstelling is en meldt u vervolgens bij de
administratie. Wanneer u een “klein” ras fokt, kan uw vertegenwoordiger aansluiting zoeken bij een
vergelijkbaar ras om zo tot een voldoende aantal deelnemers te komen.
Saskia Bezemer
Fokadvies VSS

21 Shetlandschapen verhuisd naar Duitsland
Op woensdag 27 februari vertrokken 20 dragende Shetland ooien en 1 zwarte
Shetland ram naar Oderaue, een klein plaatsje dicht bij de Poolse grens,
ongeveer 70 km van Berlijn.
De ooien zijn gedekt door 7 rammen met verschillende kleuren, tekeningen
en bloedlijnen. 15 Dieren waren ARR/ARR en 6 ARR/ARQ.
Het is de op één na grootste verhuizing van Shetlandschapen in Europa.
Op 3 maart vertrokken 30 Shetland ooien naar Frankrijk.
Christian Filter is de gelukkige nieuwe eigenaar. Hij is in één klap de grootste Shetlandfokker in Duitsland en binnen
enkele weken is zijn kudde méér dan verdubbeld. Christian wilde Shetlandschapen omdat zij de wol willen gaan
verwerken in kleding en garens. Christian is van huis uit architect, zijn vrouw Frederick is de plaatselijke huisarts.
Precies een jaar geleden kwamen ze naar Nederland om te kijken en bestelden direct 20 ooien. Wij hebben gezocht
naar zoveel mogelijk kleuren en kwaliteit van de wol. Tot nu toe hadden ze een kudde Skudde en Christian stond ervan
versteld dat ze zo mensvriendelijk en gemakkelijk zijn. Locksley, de zwarte ram, staat nu bij zijn Skudde maatjes en
maakt het prima.
Vanwege de nieuwe export regels was het een heel gepuzzel maar dankzij de VWA hebben we al die hobbels goed
kunnen nemen.
Het Duitse stamboek dat de Shetlands opneemt vindt het geweldig dat er een nieuw ras is bijgekomen en staat te
trappelen van ongeduld om de schapen te komen bekijken.
In oktober gaan we kijken hoe de dames en heren het maken en zullen dan samen met Christian een eerste
rammenkeuze gaan maken.
Fair Isle Shetland
Betty Stikkers

Schapendag Odiliapeel
Hallo VSS leden,
Op zondag 13 juli is er een Schapendag in Odiliapeel.
Het is een mooie jaarmarkt die overal in het dorp gehouden wordt en waar ook heel veel mensen van Odiliapeel aan
meewerken.
Het thema voor die dag is het schaap. Er worden schapenrassen gekeurd.
Bij deze wil ik jullie rasvereniging vragen of jullie ook eens een keer mee willen doen met de keuring.
Je hoeft natuurlijk niet in iedere rubriek schapen te hebben je kunt bijvoorbeeld al beginnen met één of twee rubrieken
zoals oudere ooien of oudere rammen.
Als je wat mensen van jouw ras enthousiast hebt gekregen en je wilt een keertje
meedoen neem dan contact met mij op en dan bespreek ik hoe we het verder
regelen.
Voor dit jaar heb ik een Schotse keurmeester bereid gevonden om in Odiliapeel
te keuren.
Het is Sion Barrington en hij heeft van vele rassen verstand.
Hij komt in Schotse klederdracht keuren.
Ik hoop dat ik dit jaar verschillende leden van de VSS kan begroeten die
deelnemen aan de keuring.
En anders kom je gewoon eerst eens een keertje kijken op zondag, 13 juli van
10.00 tot 17.00 uur.
Voor verdere vragen of aanmelden voor de keuring neem contact op met de voorzitter van de keuringscommissie zuid:
Bert van Dijk, ℡ 0413 21 35 16

Wist u dat ….
er op de site www.vssschapen.nl bij Actueel interessante artikelen te lezen zijn over:
Verwerpen: verminder het risico voor mens en dier.
Aanpak met scrapie besmette bedrijven.
Vaccinatie Blauwtong.
U kunt ook geheel gratis uw schapen te koop aanbieden bij Vraag en aanbod.
Of als u een ras zoekt kunt u het kenbaar maken bij Gezocht.

Website
Onze webmaster Paul Tienkamp heeft de VSS website een aantal jaren op grandioze wijze bijgehouden en
verbeterd. Het bestuur is hem daar buitengewoon dankbaar voor. Helaas moest Paul er, wegens drukke
werkzaamheden, mee stoppen. Er was niet direct een opvolger voorhanden dus liep het in de laatste periode niet
helemaal naar wens. Gelukkig heeft de VSS in Antonet Vonken (webmaster) en Annemien Evers (techniek) twee
snelle en handige dames gevonden. Ze hebben de site weer helemaal up-to-date gemaakt en aangepast. Het contact
met de webmaster liep in het verleden via de VSS secretaris maar nu kunt u vanaf diverse pagina’s rechtstreeks bij
Antonet terecht voor alles wat met de site te maken heeft.

Wie doet wat?
Sinds 2004 waren bestuurssecretaris en administratie in één persoon verenigd. Tijdens de laatste ALV zijn beide
functies uit elkaar gehaald omdat Silvia Bouwman haar bestuursfunctie heeft neergelegd. Ook zijn andere taken
nu beter verdeeld. Voor sommige leden blijkt het niet helemaal duidelijk wie wat doet.
We zetten het voor u in een schema.
Vragen over de VSS

Secretaris/Karin Wassink

Opvragen ledenlijsten (vertegenwoordigers)

Secretaris/Karin Wassink

Vragen over b.v. gezondheidsprogramma’s

Secretaris/Karin Wassink

Algemene vragen

Secretaris/Karin Wassink

Aangifte lammerengeboorten

Administratie/Silvia Bouwman

Meldingen verkoop/afvoer

Administratie/Silvia Bouwman

Nummerwijzigingen

Administratie/Silvia Bouwman

Inteeltberekening

Administratie/Silvia Bouwman

Vragen over planning inspectie

Administratie/Silvia Bouwman

Wijziging (email)adresgegevens

Administratie/Silvia Bouwman

Aanmelden lidmaatschap

Administratie/Silvia Bouwman

Opzeggen lidmaatschap

Administratie/Silvia Bouwman

Foktechnische vragen

Saskia Bezemer

Vragen over kuddecompetitie/puntenbalk

Saskia Bezemer

Op- of aanmerkingen/klachten over inspectie

Saskia Bezemer

Vragen over nota’s

Penningmeester/Carel van Amersfoort

Evenementen

Antonet Vonken

Webmaster

Antonet Vonken/Annemien Evers

Coördinatie Ruif

Antonet Vonken

De adresgegevens vindt u in het colofon en op onze website.
De Ruif wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het VSS bestuur.
Jan vd Zanden, voorzitter, Selissen 2a, 5283 SB Boxtel. Tel: 0411 61 66 36 zanden.jpa@tiscali.nl
Karin Wassink, secretaris, Hengeloseweg 4, 7261 LV Ruurlo. Tel: 0573 45 35 96 karin-vss@staldehoop.com
Carel van Amersfoort, penningm. Ekris 63, 3931 PV Woudenberg. Tel: 0332 86 71 54 cvanamersfoort@tiscali.nl
Linda le Grand, techn.secr. Peperstraat 3, 5394 LC Oijen. Tel: 0412 49 50 35 llegrand.oijena@xs4all.nl
Saskia Bezemer, fokadviescommissie, Graaf Jansdijk A 83, 4554 AH Westdorpe. Tel: 0115 72 07 51
saskia.bezemer@hofvanautriche.com
Website: www.vssschapen.nl
Administratie: Zomervreugdweg 7, 7251 NX Vorden. Tel: 0575 55 68 19 Fax: 0575 55 69 50
sl.bouwman@xs4all.nl
Lay-out De Ruif: Antonet Vonken. Tel: 0495 49 57 21 wolmail@planet.nl

