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Samenvatting informatie avonden
Op verzoek van enkele leden hebben we, zoals u weet, twee extra informatie avonden georganiseerd over de
elektronische oormerken en de bijbehorende administratie.
De avond in Berkel Enschot werd redelijk bezocht en voor de avond in Staphorst was veel belangstelling.
Ondanks dat er deze avond een behoorlijke verkeerschaos was met veel files kon de avond toch nog redelijk op
tijd beginnen. Op beide avonden gaf Linda le Grand duidelijke uitleg over de regelgeving en het nieuwe
administratiesysteem. Er kwamen veel vragen uit de zaal, waardoor er soms ook leuke discussies en oplossingen
aangedragen werden. Doordat de avonden in combinatie met andere stamboeken werd gegeven was het leuk te
horen welke andere wegen naar Rome, of in dit geval de centrale LNV database, leiden.
We hadden gehoopt dat we op dit moment iedereen al van inlogcodes hadden voorzien, maar helaas heeft dat
traject een lichte vertraging opgelopen. Wel verwachten we dat we over ongeveer 14 dagen over de codes
beschikken, zodat u dan ook eindelijk zelf aan de gang kunt en alle in 2010 geboren lammeren in kunt voeren!
De inlogcode krijgt u automatisch toegestuurd, samen met een handleiding voor het Falcoo programma. Voor de
mindere computerhelden blijft de mogelijkheid bestaan dieren schriftelijk via de administratie aan te melden.
De vele vragen die gesteld zijn tijdens de informatiebijeenkomst hebben we in grote lijnen voor u samengevat en
hieronder vindt u de belangrijkste punten:
Alle leden van de VSS zijn automatisch aangesloten bij Falcoo Online.
De mogelijkheden van Falcoo Online:
• De meldingen aan het stamboek worden direct doorgegeven aan LNV.
• Alleen de gegevens die verplicht zijn gaan automatisch van Falcoo naar LNV en GD.
• Als u dus ingelogd bent kunt u uw stallijst inkijken en bewerken.
• Afvoeren kan zonder vervoersbewijs als u het vooraf meldt.
• Via het levensnummer zijn altijd alle dieren op te roepen.
• Een vrij oormerk is aanwezig om een lam toe te wijzen.
• Diergegevens van andere fokkers kunt u inzien.
• U kunt zelf een kopie afstammingsbewijs uitprinten.
De handleiding van Falcoo is bijna gereed.

De kosten van Falcoo Online zullen rond € 15, - tot € 16, - per jaar liggen en dit jaar zal de VSS de kosten voor
haar rekening nemen en blijven de oude tarieven gehandhaafd.
Voor de schriftelijke administratie, dus voor degene die geen computer heeft, worden in de toekomst
administratiekosten in rekening gebracht.
Wij zullen u in een later stadium informeren over de procedures en tarieven.
Voor leden die eventueel een uitgebreider programma willen komt het Falcoo Management beschikbaar:
•
In dit programma is het mogelijk om ook niet stamboekdieren automatisch in te voeren. Meerdere
rassen, kruisingen en diersoorten, ook buiten het stamboek is mogelijk. In augustus is het pakket
beschikbaar.
•
Er is een inteelt/percentageberekening en een rammenadvies mogelijk.
•
U kunt met een eigen reader gegevens inlezen.
•
Het is mogelijk een selectie te maken op bepaalde kenmerken.
•
Het is mogelijk medicatie in het systeem te registreren.
•
Het aanschaffen van dit managementprogramma kunt u het beste doen via de vereniging, want dan
ontvangt u staffelkorting. Medio september is het programma beschikbaar.
De prijs van Falcoo Management is afhankelijk van het aantal dieren. Die zal naar verwachting tussen de ca
€ 50, - tot € 90, - per jaar komen te liggen.
Kijkt u voor de wettelijke regelgeving over de oormerken nogmaals goed in de
brochure van LNV.
Het groene boekje van LNV is te bestellen via www.minlnv.nl-loket
of 0800 22 333 22.
Karin Wassink - Secr. VSS

Rasstandaarden VSS
De rasstandaarden zoals ze te zien zijn op de website VSS zijn nu digitaal of per post te bestellen. In A4 is het een
gemakkelijke, duidelijke folder om uw toekomstige kopers te informeren over uw ras. Digitaal aangeleverd kunt
u ze printen zo groot of klein als u wilt. Op A3 en gelamineerd zou het een rasinformatie kunnen zijn om in uw
stal te hangen.
Mocht u de tekst of foto veranderen dan moet het Logo VSS eraf.
Wij vragen € 5, - als vergoeding.
Per post versturen is ook mogelijk. Inclusief de verzending zijn de kosten dan ook € 5, -.
Bestellen kan bij Antonet Vonken: antonetvonken@vssschapen.nl of 0495 49 57 21.
Natuurlijk bent u vrij om zelf iets in elkaar te zetten en van dit aanbod geen gebruik te maken.
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Vakantie aan zee en op het platteland
800 meter van strand en dorp

De Hoenderhave is een Noord Hollandse stolpboerderij
en biedt U drie 8‐persoons vakantiewoningen.
Elke woning heeft o.a. 2 badkamers, 4 slaapkamers, uitgebreide
keuken, eigen tuin en schuur. De huizen zijn schoon, compleet,
goed onderhouden, kindvriendelijk en ANWB gekeurd (****)
Honden zijn welkom! Tevens ‘2 persoons–buiten‐het‐seizoen‐korting’

Neem gerust contact op voor meer informatie.
Henk en Annemarie Postema‐Hoenderdos
Tel. 0226‐383576

Zuiderhazedwarsdijk 6
1755 LH Petten

www.hoenderhave.nl
hoenderhave@planet.nl

Het leven in Zweden: deel 1
Beste VSS leden,
Onverwachts heb ik afscheid moeten nemen van mijn schapen en van de VSS. Het is nu al weer acht maanden geleden dat ik vertrok naar Zweden om me daar voorgoed te vestigen. Misschien vindt u het interessant
te horen hoe het leven in Zweden is en hoe het mij daar is vergaan.
Hier komt een eerste beschouwing van het leven in Zweden en dan vooral in het noordoostelijke buitengebied van Stockholm. Wij zijn in juli naar een kleine stad van 30.000 inwoners en 35 km ten noordoosten
van Stockholm verhuisd. Wij wonen direct aan een fjord die na 600 meter in de Oostzee eindigt. Het water
is niet zout en niet zoet maar brak. De vegetatie en de dieren zijn erop aangepast. De omgeving is heel rotsachtig (heuvels) en de sappige groene weiden zijn ver te zoeken. Je kunt hier wel overal lekker van de duindoorn snoepen.
Volgens de weinige nog actieve lokale boeren in deze regio is de bodem zo onvruchtbaar en de groeiperiodes van het gras zo kort dat het houden van koeien gewoon te weinig opbrengt om te overleven. Er zijn
enorme oppervlakten nodig om voldoende hooi, stro en voedervoorraad voor de winter te winnen. Daarom
zijn de meeste grote boerderijen op paarden-houderijen en bosbouw overgeschakeld. Ik heb nog nooit in
mijn leven zoveel paarden gezien. Er wordt veel gefokt en de hobbysector paarden brengt enorm veel geld
op.
Daar blijft weinig ruimte over voor
schapen. De grote schapenhouderijen zijn dan ook niet in deze buurt te
vinden. Zij bevinden zich voornamelijk in de minder sterk bewoonde
regio’s in het zuiden en in het noorden. Er zijn acht oude boerenschapenrassen behouden en deze
hebben hun oorsprong allemaal in
de regio's ten westen of ten noorden
van Stockholm. Deze rassen zijn
kortstaart rassen en qua uiterlijk het
beste met landrassen zoals de Shetlandschapen te vergelijken. Hun wol
blijkt minder fijn te zijn en de variatie in kleur en aftekening is ook niet
(meer?) zo groot. In 1995 heeft men
een vereniging opgericht om deze
rassen te redden. De meeste houders
hebben hun dieren nu in een genbank geregistreerd en er wordt veel energie gestoken in het voorkomen van inteelt. De vereniging heeft 770
leden met rond 5000 schapen. De verkoopprijs van deze genbank geregistreerde schapen is door de vereniging vastgelegd. Er bestaan twee criteria voor het vaststellen van de prijs: wel of niet zwoegervrij gecertificeerd. De activiteiten van deze vereniging worden door de EG-landbouwfond gesubsidieerd.
Buiten deze acht boerenrassen zijn er nog meer schapenrassen in Zweden te vinden. Maar zij zijn anders
georganiseerd en met uitzondering van twee rassen zijn de anderen niet oorspronkelijk uit Zweden. Daarover en over een onmogelijke import van mijn schapen, over het gevecht tussen de schapenhouder en de
wolven meer in de volgende Ruif.
Christiane van Cappellen

Stamboekadministratie
Zoals u weet zijn wij afgelopen tijd erg druk geweest met de overgang naar het Falcoo-online programma en helaas
zit het niet altijd mee. Alhoewel het programma gereed is en « op de plank ligt «, kan het pas functioneren wanneer
de UBN nummers aan de LNV relatienummers gekoppeld zijn. LNV moet dit uitvoeren. Vervolgens moet de GD
alle bestanden overzetten. Helaas is dat, ondanks de grote druk die wij als Vereniging op de betrokken instanties
uitoefenen, tot op dit moment maar deels gebeurd. Zodra alle gegevens van iedereen gekoppeld zijn zullen wij u
middels een persoonlijk bericht een inlogcode toesturen. U kunt dan zelf uw administratie bijwerken en de lammeren aanmelden.Tevens ontvangt u dan de handleiding en verdere informatie over de procedures.

Nieuwe stamboekadministrateur
Wij zijn erg blij dat wij een nieuwe stamboekadministrateur hebben gevonden. Dhr. Harry Hoving zal de
werkzaamheden van Silvia Bouwman gaan overnemen. Silvia heeft jaren lang voor onze vereniging zeer punctueel
de administratie verzorgd, maar wil nu graag wat meer van haar vrije tijd, familie en dieren gaan genieten. Zij heeft
aangegeven haar werkzaamheden voor de VSS te willen beëindigen. Wij bedanken Silvia alvast voor haar
werkzaamheden en zullen daar komende ledenvergadering zeker aandacht aan besteden.
Harry Hoving verzorgt al jaren de administratie voor o.a. de Zwartblesvereniging en hij kent de ins en outs van
stamboekadministraties. Wij denken dan ook in de persoon van Harry Hoving een goede opvolging van Silvia te
hebben gevonden en wensen hem veel succes toe.
In de mail, die u binnenkort ontvangt m.b.t. de stamboekadministratie, zullen wij u de verdere contactgegevens van
Dhr. Hoving verstrekken.

Foto Raymond Haaken
De Schapenhorens kostuums: gezien in het hartje van Maastricht tijdens de jaarlijkse carnavalsoptocht.

Schapenshows 2010
Het zal u niet ontgaan zijn dat het stil blijft wat betreft het organiseren van de shows. Dit heeft alles te maken met
de heersende Q-koorts.
De Countryfair gaat wel door maar of er schapen komen is de vraag. De organisatie wil alleen gevaccineerde
dieren laten deelnemen. Het is echter moeilijk om aan de entstof te komen, want de melkgevende geiten en schapen
en kinderboerderijen gaan voor. Zo gauw wij meer weten zullen wij u hierover berichten.
De Schapendag in Odiliapeel gaat niet door. Wij hebben het volgende bericht ontvangen:

STICHTING OVILIO

SCHAPENDAG op zondag, 11 juli:
Geachte schapenaanvoerders en belanghebbenden,
Gezien de ontwikkeling van Q-koorts en de maatschappelijke discussie daarover is door het bestuur van de
Stichting Ovilio na o.a. overleg met de Gemeente Uden besloten om dit jaar geen schapen toe te laten tijdens de
Schapendag van 2010.
Dit is geen eenvoudige beslissing geweest, want wat is een Schapendag zonder Schapen.
Zoals u weet bevindt zich in dit gebied het epicentrum van de Q-koorts. Als bestuur vinden wij het
maatschappelijk gezien niet verantwoord om de schapen toe te laten op de Schapendag.
Een tweede reden van deze beslissing is dat wij als bestuur op voorhand hebben aangegeven dat er geen schapen
mochten komen die niet geënt waren. In de praktijk blijkt dat het bijna niet haalbaar is om de schapen vóór de
schapendag van 2010 geënt te krijgen.
Dit blijkt uit de beperkte beschikbaarheid van de entstof en het entschema dat door het Ministerie van LNV is
opgesteld.
De activiteiten die door deze beslissing geschrapt zijn: het schapen keuren, de schapendemonstratie, het schapen
scheren en het schapen drijven.
We vinden het als Stichting Ovilio erg jammer dat we deze beslissing hebben moeten nemen, maar vertrouwen
erop dat U hier begrip voor heeft.
Secretaris: Theo Vullers
De Dag van de Wol op zaterdag, 11 september gaat wel door, want de aanwezigheid van de schapen is niet
noodzakelijk.
Over de Jaarmarkt in Vaassen op donderdag, 14 oktober volgt nog nader bericht.
advertentie

De Evenementencommissie VSS

Schapenvervoer
Het vervoer van schapen is per 01-01-2010 veranderd.
U hoeft geen vervoersdocument meer te maken als:
1. u via uw Falcoo online programma ( het kan ook met andere programma’s zoals GD, LNV, Beljaars of
Falcoo-management) in de I&R centrale databank een volledige afvoermelding registreert en dat doet u
voorafgaand aan het transport.
2. de transporteur de gegevens van de af te voeren dieren registreert en in de reader opslaat.
Alleen wanneer u niet van te voren meldt en geen reader hebt, bent u verplicht het papieren document mee te
nemen. Dit geldt voor u zelf, maar ook voor diegene die de schapen voor u vervoert moet het vervoersdocument
bij zich hebben.
Binnen zeven dagen moet u dan wel de afvoer met het VSS stamboekprogramma registreren en deze melding
komt dan gelijktijdig in de centrale databank van LNV terecht.
Een vervoersdocument kunt u downloaden via: www.vssschapen.nl bij Service.
Alleen een ontsmette veewagen of aanhanger:
•
Meer dan 5 schapen en korter dan 65 Km.
•
Maximaal 5 schapen meer dan 65 Km en reisduur korter dan 8 uur.
Ontsmette Veewagen of aanhanger met chauffeur met vergunning:
•
Als er meer dan 5 schapen worden vervoerd over een afstand van meer dan 65 km, maar de reistijd
korter dan 8 uur is.
Ontsmette trailer met Certificaat:
•
Als de reisduur langer is dan 8 uur.
•
En als u zonder veearts de schapen wilt laden (bijvoorbeeld in het weekeind of avonds) zodat hij de
export papieren van tevoren kan afhandelen bij het importeren van dieren.
Transporten langer dan 8 uur zijn uiteraard import of export. De landen waarvandaan geïmporteerd of
geëxporteerd wordt hebben meestal EEG regels, maar vraag goed na welke eisen er gesteld worden als u hier zelf
mee bezig gaat. Wanneer er gereisd gaat worden over langere afstand altijd eerst informatie inwinnen omdat de
regels door welke oorzaak dan ook snel kunnen wisselen.
Op dit moment actueel:
Schapen laden op meerdere verdiepingen mag alleen nog als er een vrije hoogte boven de schapen is van 20 cm.
Niet boven de schoft gemeten zoals vroeger maar boven de kop. Als er werkende ventilatoren in zitten mag het
10 cm zijn.
Te huur: een aanhanger die geschikt is voor transporten die langer duren dan 8 uur.
Hij is voorzien van een Certificaat van goedkeuring en dus uitgerust met een temperatuur registratiesysteem en
satelliet volgsysteem.
Alle ritgegevens zijn dus via internet te zien = www.kleventa.com
Om een demo te bekijken kunt u inloggen met een gebruiker demo- en wachtwoord demo.
Voor meer informatie: Richard Wiegerinck - info@coburgerfuchs.nl - 06 20 43 09 94.

Uw stallijst inzien?
Een gemakkelijke manier om op het ogenblik uw stallijst GD te bekijken is de volgende:
U gaat naar www.vssschapen.nl en dan klikt u op Vraag en aanbod.
Hierna klikt u op IDR online schapen en geiten registreren en dan Scrapiegenotyperingen Schapen. U klikt
aan het geslacht, het ras en het postcodegebied. Hierna gaat u naar zoeken.
Klik op uw UBN nummer en de stallijst verschijnt.

Kuddecompetitie
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid deel te nemen aan de kuddecompetitie 2010. Vorig jaar waren er 30
kuddes die beoordeeld zijn door onze inspecteurs. De kuddecompetitie is een uitstekende mogelijkheid om op een
gemakkelijke manier bij u thuis uw complete kudde te laten beoordelen. De kudde wordt beoordeeld op een
aantal vaste kenmerken zoals exterieur van fokrammen, ooien en lammeren, de uniformiteit binnen de kudde,
verzorging en de algemene indruk. Natuurlijk is het erg leuk om kampioen te worden en we gaan het
J. Raaymakers en D. Hermanns moeilijk maken. Het is ook een mogelijkheid om uw eigen prestatie als fokker te
meten in vergelijking met afgelopen jaar. Aarzel dus niet en geeft u op voor de competitie.
Bijgaand treft u het reglement van de kuddecompetitie aan.

Reglement kuddecompetitie 2010
Deelname competitie:
•
Minimaal 10 dieren in totaal per bedrijf,
•
waarvan minimaal 5 ooien van 1 jaar of ouder,
•
waarvan minimaal 3 met lammeren.
•
Aanwezigheid overjarige fokram(men) is een pre, maar niet strikt noodzakelijk.
•
Alle aanwezige dieren dienen getoond te worden. De inspecteur krijgt een stallijst.
Deelname eindronde:
•
De twee hoogstgeplaatste kuddes per inspecteur gaan automatisch door naar de eindronde.
•
Minimale eindscore 7,5
•
Geen onderdeel onder 7,0
•
Bij voorkeur geen afvoeren tot na de eindbeoordeling (tweede helft augustus)
•
De 3 hoogstgeplaatste kuddes ontvangen een prijs. Bij voldoende deelname per ras ( minimaal 6 bedrijven)
wordt er ook een prijs per ras uitgereikt.
Algemeen:
De aanwezigheid van oude dieren, die in de fokkerij nog goed voldoen en gaaf zijn gebleven, mag geen
reden zijn tot puntenaftrek.
De kosten bedragen € 8,00 per bedrijfsbeoordeling. U krijgt hiervoor een nota. De VSS betaalt van dit
bedrag de extra kosten van de inspecteurs en de prijzen.
•
Opgave bij de rasvertegenwoordiger of secretariaat.
•
•
•

Keuringsbalk:
Aan te bevelen voor alle dieren en vooral fokrammen van 1 jaar of ouder.
De kosten bedragen € 4,00 per dier te betalen aan de inspecteur.
Opgave bij de administratie onder vermelding van het aantal te keuren
dieren.

•
•
•

Kuddecompetitie en het opmaken van puntenbalken kunnen gecombineerd
worden met de lammerencontrole mits de opgave tijdig is ontvangen.
Karin Wassink (Secretariaat VSS)
Hengeloseweg 4
7261 LV Ruurlo
℡ 0573 453596
@ karinwassink@vssschapen.nl

www.vssschapen.nl
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Unieke, informatieve stalkalender voor de houders van schapen
De stalkalender is een uitgave van de stichting Levende Have. Deze is praktisch en
informatief, tijdloos en te gebruiken als logboek.
Een notitie maken als de dierenarts is geweest? Opschrijven wanneer de schapen zijn
ontwormd? Iets bijzonders opgevallen aan uw schaap? Noteer het.
Dankzij deze stalkalender kunt u belangrijke gegevens eenvoudig terugvinden.
De kalender is niet alleen handig, maar staat ook vol met seizoensgebonden
informatie, leuke weetjes en tips.
Uitgevoerd met prachtige foto's en uiteraard ook te gebruiken als
verjaardagskalender. Een leuk cadeau voor iedere schapenliefhebber.
Formaat: 23 x 30 cm, uitgevouwen 23 x 60 cm. Prijs: € 14,75 (exclusief
verzendkosten) en voor leden van de Vereniging van Speciale Schapenrassen een
speciale prijs van € 11,75. Te bestellen via www.levendehave.nl.

Lammertijd
Het lammerseizoen zit er bij de meeste fokkers op.
Het is altijd een spannende tijd: eerst kijken wat het
resultaat is en of alles gezond is, vervolgens afwachten hoe de jonge dieren opgroeien. Wanneer u
de dieren aanbiedt voor de stamboekinspectie is dat
een goed moment om met de inspecteur de dieren
kritisch te bekijken en te beoordelen. Ook is er de
mogelijkheid om van dieren ouder dan één jaar een
keuringsbalk op te laten maken. Het dier wordt dan
op een aantal vaste punten beoordeeld, zodat u weet
wat de sterke en de iets mindere punten van het dier
zijn. U kunt zodoende nog gerichter fokken.
Wij kunnen altijd leuke schapenfoto’s gebruiken. Stuur ze naar antonetvonken@vssschapen.nl
Bij voorbaat hartelijk dank.

De Ruif wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het VSS bestuur.
Jan vd Zanden, voorzitter, Selissen 2a, 5283 SB Boxtel. Tel: 0411 61 66 36 janvanderzanden@vssschapen.nl
Karin Wassink, secretaris, Hengeloseweg 4, 7261 LV Ruurlo. Tel: 0573 45 35 96 karinwassink@vssschapen.nl
Carel van Amersfoort, penningm. Ekris 63, 3931 PV Woudenberg. Tel: 0332 86 71 54
carelvanamersfoort@vssschapen.nl
Erik Schuiling, foktechnische commissie, Eekterweg 17, 8097 PC Oosterwolde. Tel: 0525 62 19 59
erik@opheteekt.nl
Website: www.vssschapen.nl
Administratie: Zomervreugdweg 7, 7251 NX Vorden. Tel: 0575 55 68 19 Fax: 0575 55 69 50
silviabouwman@vssschapen.nl
Lay-out De Ruif: Antonet Vonken. Tel: 0495 49 57 21 antonetvonken@vssschapen.nl

