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Nieuwsbrief 

500e lidmaatschap bij de VSS 
 

Begin november konden we het 500ste lidmaatschap van de VSS 

noteren: Robin en Marieke Wiersma uit het Friese Bantega hadden al 

jaren verschillende schapenrassen en besloten dat het nu toch echt 

tijd was om lid te worden van de VSS. Een beter moment hadden ze 

niet kunnen kiezen, de verrassing was groot toen we konden melden 

dat zij echt de 500ste waren!  
 

Voorzitter Jan van de Zanden en secretaris Karin Wassink togen naar 

Bantega om de felicitaties, een VSS taart, een zak heerlijke 

schapenmusli en nog wat attenties aan deze nieuwe leden aan te 

bieden. 

Robin en Marieke noemen zichzelf ‘schapofielen’, zij verzamelen 

schapen. Tijdens een vakantie in Zeeland bezochten zij het 

Schapenpark van Jan van Erp. In de stromende regen kregen zij een 

privé rondleiding van Jan en door zijn enthousiaste verhalen raakten 

ze al snel besmet met het schapenvirus. Dit wilden zij ook!        Toen ze 

enkele jaren later een stuk grond konden bemachtigen, stond het 

dan ook vast dat hier schapen op moesten komen en wel een 

gevarieerde kudde.  

De verschillende rassen, zowel wat betreft uiterlijk als karakter spreken 

hen erg aan. Korte tijd later verhuisden de Hebridean, Manx 

Loaghtan, Wallischer Schwarznase, de Norfolk Horn en later ook nog 

de Wensleydales zwart en wit naar Friesland. Daarnaast houden ze 

ook enkele Ouessanten.  

Marieke en Robin houden de dieren voor hun plezier, ze fokken er niet 

mee omdat ze geen afscheid kunnen nemen van de eventuele 

rammetjes. Dat neemt niet weg dat er toch per ongeluk eens af en 

toe een lammetje wordt geboren, zoals een kruising Manx/Wallischer!  

Het spreekt vanzelf dat die er dan ook mag blijven lopen.  

De schapen nemen een centrale plaats in, in huize Wiersma. Alle 

dieren hebben een naam en op de ruime deel hebben ze ook 

allemaal een privé appartementje voor het geval het te slecht weer is 

voor een hebridean!  Alle dieren weten precies wat hun plek is.  

Naast de schapen houden Robin en Marieke ook nog een aantal 

geitenrassen. Ze willen graag wat aparts in de wei. En dat is te zien 

want ondertussen hebben ze een hele collectie. Maar de collectie is 

nog niet compleet. Marieke en Robin hebben nog een aantal rassen 

op hun verlanglijstje staan; zoals een Ryeland of een Herdwick, maar 

het liefst zouden ze nog een Wallischer Landschaf (de bruine variant 

van de Wallischer Schwarznase) willen hebben. Dat wordt dus nog 

even doorzoeken.. 

Een paar jaar geleden bezochten ze voor het eerst de Farm & 

Countryfair in Aalten. Ook de schapentent werd natuurlijk bezocht en 

zo raakten ze in gesprek met de VSS leden over de schapen. De Farm 

& Countryfair werd voor hen een jaarlijks evenement. Aangetrokken 

door de sfeer en het enthousiasme daar besloten ze samen om dit 

jaar toch maar echt lid te gaan worden van de VSS. Zoals altijd ging 

daar weer tijd over heen, maar dit najaar besloten ze het 

aanmeldformulier in te vullen, met als resultaat dat ze het 500ste VSS 

lid werden.# 

 

 

[Geef een citaat uit 

 

 

Facebook vermelding van Marieke 

Wiersma-van Aarsen ons 500e lid: 

“Enorm verwend! En wat een leuke en 

gezellige middag hebben we gehad! 

Allemaal leuke kadootjes gehad van de 

afvaardiging van de Vereniging van 

Speciale Schapenrassen! En vooral ook DE 

EER! Er zijn veel foto's gemaakt van ons en 

de schaapies.....oooooh ben benieuwd wat 

er van ons geplaatst gaat worden in het 

blad Schaap!” 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/marieke.vanaarsen
https://www.facebook.com/marieke.vanaarsen
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Najaarsbijeenkomst inspecteurs 

Op 28 oktober jl. is de jaarlijkse najaarsbijeenkomst van de inspecteurs weer gehouden in Woudenberg. Altijd 

een zeer waardevolle bijeenkomst waar diverse belangrijke zaken aan de orde komen. De opkomst was 

hoog, bijna alle inspecteurs waren aanwezig. Deze betrokkenheid waarderen wij enorm! 

Dit jaar stond de registratie van kruislingen op de agenda. Eveneens werd er gesproken over het initiatief van 

de VSS om te komen met een showcollectie, en werden de meningen en ervaringen gedeeld over het 

gezamenlijk importeren van nieuwe bloedlijnen. Allemaal onderwerpen wat de VSS momenteel bezighoudt 

en waar ieders input meer dan welkom voor is, zo ook die van de inspecteurs op deze avond. De ervaring 

met het vorig jaar opgestelde ‘protocol lammereninspectie’  waren positief, het gebruik van het protocol 

wordt als zeer belangrijk ervaren. Niet alleen door de inspecteurs maar ook door een groot deel van onze 

leden waar zij op bezoek kwamen. 

Naast de bovenstaande nieuwe onderwerpen kwam uiteraard ook het jaarlijks terugkerende onderwerp ‘ 

inspectieronde’  aan de orde. Ervaringen en bijzonderheden over de uitgevoerde  inspecties van dit jaar 

werden uitgewisseld. De conclusie was veelbelovend, de VSS heeft dit jaar weer meer inspecties mogen 

uitvoeren en de dieren die door de eigenaren werden uitgeselecteerd voor het opmaken van een rasbalk 

zijn met mooie punten beoordeeld. De kwaliteit is dus ook bij van onze fokkers belangrijk en ligt hoog! 

De voorjaarsbijeenkomst op locatie is al weer gepland, dus ook in seizoen 2014 kunnen we weer rekenen op 

onze ervaren en enthousiaste inspecteurs die hun ronde gaan doen.# 

 Registratie kruislingen 
 

Leden van de VSS kunnen vanaf heden ook kruislingen in het Falcoo programma invoeren en die worden ook 

automatisch doorgemeld naar I&R en GD (als daar een machtiging voor verstrekt is). Zo kunt u uw administratie 

eenvoudig bijhouden in 1 systeem, en hoeft voor het registreren van kruislingen niet apart naar de database van LNV of 

de GD. 

 

Bij het invoeren doen zich 2 mogelijkheden voor: 

1. de beide ouderdieren zijn al bij de VSS geregistreerd 

2. één of beide ouderdieren zijn nog niet bij de VSS geregistreerd 

hieronder volgt een korte omschrijving hoe om te gaan met het registreren van kruislingen: 

 

1. beide ouderdieren zijn bij VSS geregistreerd 

invoer gaat op dezelfde wijze als bij raszuivere fokkerij, dus eerst dekking invoeren: 

 stamboek nummer van de ram invullen 

 ooi(en) aanvinken 

 op knopje “Dekkingen invoeren” (links boven) klikken 

 

Daarna kunnen de lammeren ingevoerd worden: 

 ooi aanklikken 

 geboortedatum invullen 

 aantal lammeren en aantal levend invullen 

 op “Lammeren invoeren” klikken 

 werknummer, geslacht en eventueel naam invullen 

 op knopje “Lammeren invoeren definitief” klikken 

 

2.  één of beide ouderdieren zijn nog niet bij VSS geregistreerd 

In dat geval de volgende informatie aan de stamboekadministrateur melden: 

 12-cijferig levensnummer 

 Geboortedatum 

 Geslacht 

 en als het een aangekocht dier is de aanvoerdatum 

 

De stamboekadministrateur kan deze dieren invoeren, daarna verloopt de registratie net als onder punt 1. 

 
Kruislingen worden op deze manier via de VSS geregistreerd en doorgemeld aan I&R. Het grote voordeel is dat u de 

administratie nog maar op een locatie hoeft te doen, in het Falcoo programma van de VSS.  

De kruislingen zijn vanzelfsprekend geen rasdieren en komen in een apart kruislingenboek. Deze dieren worden dus ook 

niet door de inspecteurs gekeurd en kunnen nooit in het VSS stamboek worden opgenomen, deze eer wordt alleen 

toegekend aan volwaardige raszuivere VSS schapen. Wij bieden de service van de registratie alleen aan om de 

administratie zo eenvoudig mogelijk te houden ( alles alleen registreren in Falcoo) om zo fouten te voorkomen.# 
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Uw dier ‘ Miss of mister 2014’ ? 
Wij zoeken nog meer diversiteit aan rassen 
 

U heeft de oproep vast al gelezen, gezien de tientallen inzendingen die al binnen zijn. Op onze website en 

via de mail van het secretariaat heeft de VSS een oproep voor de ‘ Kalenderverkiezing 2014’  gedaan. 

 

Wij zijn enorm verrast door de vele reacties en prachtige foto’s die binnen zijn gekomen! Een kalender gaat er 

zeker komen voor volgend jaar.  

Wel is onze wens om op deze kalender elke maand een ander ras te tonen. Daarom nog een herhaling van 

de oproep; 

 

Wij zijn op zoek naar ‘ Missen en Misters 2014’, voor de VSS kalender! 
 

Heeft u; 

- mooie schapenfoto’s van VSS geregistreerde rassen 

- rechtenvrije foto’s, ook bruikbaar voor andere VSS uitingen (worden eigendom van de VSS) 

- hoge resolutie foto’s, minimaal 1 mb 

- tijd om deze foto’s voor 14 december as. te mailen naar vssschapen@gmail.com 

 

Dan dingt u meer naar een kalender met alle Missen en Misters erop. Want de mooiste foto wordt beloond 

met deze prijs. En, net als 11 andere Missen en Misters, uiteraard ook beloond met de eer: een plaatsje op de 

nieuwe VSS kalender! 

 

Van de grotere groepen rassen van de VSS, zoals Shetland, Herdwick, Coburger Fuchs en Walliser 

Schwarznase hebben we al vele mooie foto’ s mogen ontvangen, waarvoor onze dank.  

Wij zijn alleen ook nog op zoek naar de wat kleinere groepen rassen.  

 

Uiteraard zijn alle foto’s van alle rassen nog welkom maar om variatie in de kalender te krijgen willen we 

zoveel mogelijk verschillende rassen presenteren. 

 

Dus maak of zoek nog snel mooie foto’s en stuur ze in! # 

 
 

  

  

mailto:vssschapen@gmail.com
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Vacht vilten 
 

Door: Karin Wassink 

 

Op de Dag van de Wol stond een kraam van viltwerkplaats Vilt & Vacht van Marianne ten Bensel. Marianne 

heeft zich toegelegd op onder andere het vachtvilten. Omdat ik onder de indruk was van het resultaat, heb 

ik me maar direct opgegeven voor een workshop, want deze techniek en vooral het mooie resultaat sprak 

me erg aan. 

 

Vachtvilten is het vilten van de onderkant van een geschoren schapenvacht. Op deze wijze krijgt de vacht 

dus weer verband  en een warme, soepele achterkant, en is ie nauwelijks te onderscheiden van een 

vacht/velletje!  Alleen voor vacht-vilten hoeft het schaap niet gevild te worden, en dat is voor het dier 

natuurlijk wel zo plezierig! 

 

Dus op naar jawel, Sint Annaparochie, voor een dagje Vachtvilten, onder het mom van in Nederland is niks 

ver, en we gaan voor het resultaat! Ik moet zeggen, aan het eind van de dag ging ik met een enorme, 

prachtige vacht huiswaarts, dus het was inderdaad zeker de moeite waard! 

Marianne beschikt over een mooie, ruime werkplaats waar genoeg ruimte was om op grote tafels lekker aan 

de slag te kunnen. Je kunt kiezen uit verschillende soorten vachten, maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld 

een kleed met verschillende plukken wol te vilten. Wanneer je een duidelijk beeld hebt van wat je wilt is alles 

in principe mogelijk.  

 

Ik ging natuurlijk voor het echte vachtvilten, want het lijkt mij de methode om mooie vachten relatief 

eenvoudig te verwerken tot een mooi eindresultaat. Helaas had ik mijn eigen VSS vachten al verkocht, dus 

koos ik voor een prachtig heideschaapvacht welke ik nog had liggen, dus daar gingen we mee aan de slag. 

Het principe is vrij eenvoudig, maar ik leerde tijdens de workshop dat, zoals altijd, een goede voorbereiding 

het beste resultaat geeft! Dus, de vacht heel goed schikken, uitpluizen, de randen mooi neerleggen en extra 

verstevigen. Vervolgens het vlies eroverheen en dan maar beginnen met vilten. Omdat we ’s morgens, zoals 

veel vrouwen doen, veel tijd verkletst hadden en heel secuur de vacht moesten voorbereiden, had ik er 

persoonlijk een hard hoofd in dat het vilten van de vacht in één middag zou lukken. Gelukkig heb ik grote 

handen en ik moet eerlijk zeggen, het gehele viltproces ging inderdaad een stuk sneller en gemakkelijker dan 

ik verwacht had! Natuurlijk is het hard werken, maar wanneer je het resultaat ziet ontstaan, wordt je echt 

enthousiast. Dus na een middagje kliederen met zeep, water en veel spoelen ging ik met een prachtige 

gevilte vacht huiswaarts! 

 

Vachtvilten is een mooie techniek wanneer je wat met bijzondere wol wilt doen, omdat juist de specifieke 

structuur en kenmerken behouden blijven. Het proces gaat relatief snel ( in een dag kan je een vacht vilten,) 

en het resultaat is prachtig. De vachten kunnen gebruikt worden als woonaccessoires, kussen, als versiering bij 

kleding of gewoon als vloerkleed of voor in de hondenmand! Kortom, je kunt er veel kanten mee uit! 

Vanzelfsprekend leveren de mooiste vachten het mooiste resultaat, dus het is belangrijk dat er niet te veel 

vervuiling in zit en het dier goed geschoren is. Maar het is absoluut de moeite waard om hier volgend jaar op 

te letten. Bovendien is er zeker een vraag naar mooie, schone en bijzondere vachten bij de vilters, dus ook al 

gaat u niet zelf aan de slag, voor aparte, goede wol is zeker een markt en zo’n vacht is dus zo verkocht! # 
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Vergeet niet NU de dekkingen in te voeren in Falcoo 
 

Sinds enkele jaren werken we met ons administratieprogramma Falcoo. Dit is een hele aanwinst, de vele 

administratieve handelingen zijn zelf eenvoudig bij te houden. Gemakkelijk voor u en voor ons, want hierdoor 

kunnen we de administratiekosten, en dus ook de contributie zo laag mogelijk houden. 

 

Toch zijn er altijd mensen die een aantal standaard fouten maken zoals bijvoorbeeld;  

het vergeten of te laat invoeren van de dekkingen…. 
 

Wanneer de geboorte van de lammetjes gemeld moet worden, moeten de ooien wel gedekt zijn. Dit 

gebeurd over het algemeen in het najaar. Wanneer je dit vergeet in Falcoo te registreren, is dit op zich geen 

probleem, tenzij de ram overlijd, naar de slacht gaat of verkocht wordt! 

Wanneer men dán in het voorjaar de lammetjes in wil voeren, lukt dat niet meer, want eerst moeten de 

dekkingen ingevoerd worden; en een dode ram dekt over het algemeen niet meer! 

Dus voorkom dit probleem om nu al de dekkingen in te voeren!  Het is een kleine moeite en u voorkomt dat er 

mogelijk later problemen ontstaan. Natuurlijk kan alles opgelost worden, maar dat brengt extra kosten met 

zich mee, en dat  is gewoon jammer geld... # 
 

Rassenvertegenwoordigers bijeenkomst 
Op 11 november jl was het weer tijd voor de jaarlijkse rassenvertegenwoordigersbijeenkomst. 

Helaas was de opkomst dit keer niet al te groot. Met 12 afmeldingen bleef er nog maar een klein, 

maar betrokken clubje over deze vergadering. 

Belangrijkste hoofdpunt van deze bijeenkomst de terugloop van zowel het aantal rassen als 

mensen die zich beschikbaar stellen voor de functie van ‘rasvertegenwoordiger’. 

De VSS mist op dit moment het enthousiasme van de rasafdelingen, de animo loopt terug en er zijn 

veel vragen op het gebied van bloedverversen.  

Het bestuur van de VSS is voornemen meer leven en meer betrokkenheid van de verschillende 

rasafdelingen en leden te bevorderen. Hiervoor is Gerrie van Alst momenteel aan het bestuur 

toegevoegd. Op de aankomende ledenvergadering zal hier een officiële aankondiging voor 

komen. Gerrie zal zich vooral bezig houden met het ondersteunen en faciliteren van de 

rasafdelingen. Het zijn bedoeling is om door middel van ondersteuning en advies, kleine successen 

binnen de rasafdelingen te boeken. 

Als eerste werd de stand van zaken besproken binnen de VSS, waar zijn we mee bezig en wat gaat 

er komen.  Zoals de rasbalken, showcollectie en kruislingen. Vervolgens deed Gerrie verslag over zijn 

ervaringen met de import van de Solognotes vorig jaar. De eindconclusie hiervan is dat Importeren 

een tijdrovende geschiedenis is, persoonlijk contact met de fokker is hierbij zeer belangrijk. Evenals 

het bundelen van  ervaringen. Gerrie is samen met het bestuur van de VSS aan het bekijken wat de 

vereniging kan betekenen rondom het importeren van nieuwe dieren. 

De vergadering eindigde met ideeën voor onder andere; zomer activiteiten voor de rasafdelingen 

en de vereniging als geheel, presentatie van de rassen tijdens de Dag van Het Schaap 201 en input 

voor de invulling van onze komende Algemene Ledenvergadering. Deze ideeën zullen door het 

bestuur worden uitgewerkt en teruggekoppeld. Al met al kunnen we terugkijken op een kleine 

maar goede bijeenkomst.  

Heeft u interesse om rasvertegenwoordiger te worden? Zodat u samen met collega fokkers van uw 

ras het ras kunt blijven promoten op shows en evenementen en ervaringen met elkaar kunt 

uitwisselen? Neem dan contact op met het bestuur van de VSS. Wij staan open voor alle ideeën die 

er leven om de rasafdelingen afzonderlijk in stand te houden en om het houden van bepaalde 

dieren te stimuleren. Dus zet u in voor uw eigen ras en geef tips en ideeën door! # 
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Topdieren 2013 
 

Ook dit jaar zijn er weer diverse aanmeldingen binnengekomen voor het opmaken van rasbalken voor 

geregistreerde VSS schapen. 

 

Het afgelopen seizoen zijn de inspecteurs dan ook met veel plezier op pad gegaan en hebben zij gezamenlijk 

192 rasbalken opgemaakt (in 2012 was dit 173 rasbalken). De punten werden toegekend aan ongeveer 20 % 

rammen (37) en 80 % ooien (158 stuks). Er werden 15 verschillende rassen door 58 eigenaren aangeboden. 

 

De gemiddelde score was 84,25 punten, dit is een hoog gemiddelde. De spreiding van de punten lag tussen 

de 78 en de 87 punten. De leeftijd van de gepunte dieren varieerde tussen de 1 en 9(!) jaar, waarbij de 9-

jarige Shetland ooi ook nog 86 punten scoorde! 

Opvallend was dat de gemiddelde score van de rammen (83,65)  iets lager ligt als het gemiddelde voor de 

ooien (83,85) 

De algemene tendens is dus dat de fokkers goed selecteren en hun mooie vrouwelijke fokmateriaal 

aanhouden en laten keuren. Verbetering kan nog verwacht worden door nog strenger te selecteren op de 

rammen. 

Enkele eigenaren van Topdieren hebben zich al bij de redactie gemeld. Hieronder een korte collage. 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen we het beste dier van 2013 uiteraard huldigen. Heeft u nog 

foto’s van uw topdier? Stuur ze dan op naar de redactie via vssschapen@gmail.com. Bij voldoende insturing 

van topdieren zullen we er nog extra aandacht aan geven in de eerste Ruif van 2014. # 

 

 

Dier: Solgnote ooi Jacqueline  nr 28560  

Aantal punten: 85  

Fokker:  G. van Alst te Dieden 

Eigenaar: Marion Teeuwen en Willem Verstijnen te Nijmegen 

 

 

Dier: Shetland ooien Sissi, stamboek 00CAP-00011  

en Mientje, stamboek 000TA-29613 

Score: Zeer goed 

Eigenaar : Toon Timmermans 

 

 

Dier: Ram en Ooi 

Aantal punten: beide 85  

Eigenaar: Bas-Jan Blom 

 

 

 

Dier: Herdwick ooi Megan 

Aantal punten: 85  

Eigenaar: Axel Messing 

 

 

 

Dier: Jacobs ooi Choba 00DKD-00268 

Aantal punten: 86  

Fokker:  Bert van Dijk - Keldonk 

Eigenaar: Roel en Ingrid Oosterop 

 

 

 

 

Dier: Solognote ooi Fleur geboren 12-1-2012, ARR/ARR wei foto 

Aantal punten: 86  

Fokker:  Judith Steginga 

Eigenaar: Franse import 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:vssschapen@gmail.com
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Terugblik Dag van de Wol 
 

Het is al weer enkele maanden geleden maar de 8e Dag van de Wol willen we niet zomaar voorbij 

laten gaan. Daarom alsnog een terugblik op weer een geslaagde Dag van de Wol 2013.  
 

Traditiegetrouw werd er op de tweede zaterdag in september weer de woldag van Nederland 

georganiseerd in het Brabantse Oijen. Het zat de organisatie niet mee dit jaar; doordat er brand geweest 

was bij de zorgboerderij  was het wat improviseren met de ruimte, en ook de weersvoorspellingen waren erg 

slecht. Maar zoals altijd viel alles in de praktijk reuze mee. Alle kramen vonden een plekje in de wat krappere 

opzet en het weer klaarde helemaal op. Met bijna 450 bezoekers was het gezellig druk en niet te klagen over 

oprechte belangstelling.  

 

 

 
De Alpaca’s met hun prachtige ogen, mooie vachten en vertederende veulens trokken veel belangstelling. 

Wel was het een tegenvaller dat het woldier bij uitstek; het schaap, dit maal niet aanwezig was. Hopelijk dat 

er volgens jaar wel weer genoeg ruimte en enthousiaste leden zijn. Zodat ook de producent van al dit moois 

in het zonnetje kan worden gezet! # 

 

Er was veel te zien op het gebied van allerlei creatieve manieren van 

wolverwerking. De mooiste kleuren, materialen en eigen ontworpen 

creaties.  Maar ook voor vachten was er veel belangstelling, vooral voor 

aparte, zeldzame vachten. Er was een professionele kaardmachine 

aanwezig waar men eigen vachten kon laten kaarden, hiervoor was veel 

belangstelling.  De firma Woolness was er met hun nieuwe wijze van 

kaarden op het mengbord. Op deze wijze kunnen allerlei verschillende 

vezels en wol resten gekaard worden tot de mooiste mengsels, het geeft 

altijd een prachtig resultaat, al moet je voor het handwerk wel een beetje 

geduld hebben. 

Marjo Hommerson bemande deze dag onze VSS 

stand en winkel, de verkoop voor onze vereniging 

was  goed, vooral voor de boeken is erg veel 

belangstelling.  Natuurlijk was veel aandacht voor 

wol bewerking en met name het vilten is dit jaar 

enorm in trek. Bij diverse demonstraties en mini 

workshops konden de bezoekers kennis maken met 

deze werkwijze. Met alleen water en zeep en wat 

wrijven, kan je zo maar van wol ineens een lapje, bal 

of wat dan ook maken! Altijd verrassende resultaten 

en erg leuk om te doen. 
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Bron: Het Schaap, 3e jaargang, okt/nov 2013 

Aankondiging ledenvergadering 
  

Het jaar loopt weer ten einde. Voor het bestuur van de VSS weer een leuke periode. Dit omdat de 

voorbereidingen van de Algemene Ledenvergadering begonnen zijn. Dat houdt in dat we als bestuur 

terugblikken op het afgelopen jaar en vooruit kijken naar wat er 2014 gaat komen. 

Dit alles delen we graag met u tijdens de aankomende Algemene Ledenvergadering op 24 januari 2014.  

 

We proberen er weer een, voor iedereen, interessant programma van te maken. Uiteraard staan er ook dit 

jaar weer huldigingen van onze ‘ Topdier fokkers’ op het programma. Maar stellen wij ook ons 500ste VSS-lid 

aan u voor en zal het middagprogramma in het teken staan van schapenvoeding. 

  

Meer informatie volgt nog maar noteer 25 januari vast in uw agenda. Wij ontmoeten u graag tijdens onze 

Algemene Ledenvergadering! # 
 

Schaapsherder worden? 
 

Belangstellenden voor het beroep schaapsherder kunnen binnenkort voor een opleiding terecht bij 

trainingscentrum Twentse Hoek in Eibergen. Daar start 9 februari 2014 de eerste van de 8 theorielessen. In 

totaal neemt de opleiding negen maanden in beslag. De 8 theorielessen worden afgewisseld met 8 

praktijkdagen. Er is veel aandacht voor kleinschalige begrazingsprojecten, waardoor de opleiding interessant 

is voor jonge ondernemers.# 

 
Bron: levende Have, jaargang 11, winter 2013 

 

Hobbydierhouders vrijgesteld van bijdrage DGF 

De kosten voor de bestrijding van dierziekten bij hobbymatige houders van schapen komen voor rekening 

van de rijksoverheid. Dat blijkt uit de vaststelling van de begroting van het DierGezondheidsFonds (DGF) voor 

2014. Tot nu toe werden hobbydierhouders steeds vrijgehouden door de staat. Dit hield onder meer in dat 

houders van minder dan 25 schapen geen bijdrage hoefden te betalen aan het DGF. Of deze aantallen 

hetzelfde blijven is afhankelijk van de manier waarop de inning van de gelden na de opheffing van de 

productschappen zal plaatshebben. Een alternatieve invulling van de afspraken over medefinanciering door 

de houders van dieren moet nog worden uitgewerkt.# 

Bron: levende Have, jaargang 11, winter 2013 

 

Zwoegerziekte kostbaar voor fokkers 
 

Zwoegerziekte heeft verschillende uitingsvormen zoals kortademigheid, uierontsteking, dikke gewrichten en 

hersenverschijnselen, deze leiden tot een verhoogde uitval van oudere dieren. Hierdoor daalt de 

gemiddelde leeftijd van de schapen en daardoor het rendement, voor iedere uitgevallen oudere ooi moet 

immers vervanging worden gezocht. De oude ooien leveren bij afvoer nauwelijks iets op. Het is raadzaam om 

actie te ondernemen om van zwoegerziekte af te komen. Een steekproef met bloedonderzoek kan de 

besmettingsgraad vaststellen om zo een verder plan te trekken.# 
 

Bron: Het Schaap, 3e jaargang, okt/nov 2013 

Uniforme slachtlammeren afleveren 

Over het algemeen zullen ooien sneller vervetten dan rammen. Toch wil iedere schapenhouder uniforme 

slachtrijpe lammeren afleveren. Mest ooien daarom sneller af, om te voorkomen dat ze te vet worden. Als u 

genoeg lammeren hebt, kunt u aparte koppeltjes met ooien en rammen maken. Vervolgens kunt u het 

voerregime erop afstemmen.# 
Bron: Het Schaap, 3e jaargang, okt/nov 2013  

 

Korting op Vakblad Het Schaap 2014 
 

Evenals voorgaande jaren biedt Vakblad Het Schaap alle VSS leden ook voor het jaar 2014 weer een korting 

van 20% aan op het abonnementstarief van € 94,- exclusief 6% btw. Dit houdt in dat u profiteert van 

maandelijks een interessant vakblad voor slechts € 75,20 exclusief 6% btw. Wilt u gebruik maken van deze 

aanbieding, download dan het speciale kortingsformulier op onze website >> 

http://www.vssschapen.nl/pages/ledeninfo.php # 
 

KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS 

http://www.vssschapen.nl/pages/ledeninfo.php
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Voeding tijdens de dracht 

Tijdens de 2e en de 3e maand van de dracht luistert de voeding bijzonder nauw. De conditie van de ooien 

dient op peil te blijven. Ondervoeding geeft een kleine placenta, waardoor de lammeren een lager 

geboortegewicht krijgen. Vermijd echter wel overvoeding, want hierdoor kunnen ooien slepende melkziekte 

krijgen. De dieren wegen helpt bij het afstemmen van het rantsoen op hun conditie. Scan ze eventueel op 

worpgrootte om nog gerichter te kunnen voeren. Door de groei van de lammeren tijdens de dracht krijgt de 

pens minder ruimte. De ooi kan daardoor minder ruwvoer verwerken. Vul het rantsoen aan met energierijker 

en makkelijker verteerbaar voer. Pas wel op voor snelle voerovergangen, laat die geleidelijk verlopen.# 

Bron: Het Schaap, 3e jaargang, okt/nov 2013  

 

Hoge temperaturen in winterstalling 
 

Schapen staan meestal tot laat in de herfst en soms zelfs de gehele winter op het gras. Het kan echter 

gebeuren dat de wei door nattigheid onbegaanbaar is en de dieren naar binnen moeten. Let er bij kleine 

aantallen schapen in een bescheiden stalletje er op dat er voldoende ventilatie is. Als er te weinig verse lucht 

wordt aangevoerd, verslechterd het binnenklimaat en loopt de temperatuur snel op. Bij schapen die dan al 

volop de wintervacht hebben ontwikkeld kan zo hittestress ontstaan. Dat is een ziekte die je normaal 

gesproken associeert met schapen die bij hoogzomerse hitte geen afkoeling kunnen vinden. Hittestress kan 

ernstige spijsverteringsproblemen en de beruchte slepende melkziekte met zich meebrengen. Hittestress op 

stal treft vooral hoogdrachtige en melkgevende ooien, door hun eigen hoge warmteproductie. Naast goede 

ventilatie kan een extra scheerbeurt en/of een vrije uitloop naar een stukje verharding buiten hittestress 

voorkomen.# 
 

Bron: levende Have, jaargang 11, winter 2013 

 

Sneeuwjas of nat pak? 
 

Veel mensen vinden het zielig, schapen met een dik pak sneeuw op hun rug. Maar zo’n dikke sneeuwlaag is 

juist niet zielig, sneeuw op de rug betekend dat deze dieren zichzelf lekker warm kunnen houden. Een vettig 

laagje op de huid zorgt, in combinatie met een dikke luchtisolatielaag van lange opstaande winterharen 

voor een perfecte barrière tussen het warme dier en zijn koude omgeving. Dieren die bij sneeuwval geen 

witte jas maar een nat pak krijgen, zoals jonge en geschoren dieren, zijn veel slechter bestand tegen de 

winterse omstandigheden. Hun vachten isoleren niet voldoende. Hun eigen verlies aan lichaamswarmte, 

waardoor ze het al sneller koud krijgen, doet de sneeuw op hun rug smelten. Het vocht verdwijnt richting 

huid, waardoor de dieren nog verder afkoelen. Zonder een goed schuilverblijf zijn die dieren dus wel zielig.# 
 

Bron: levende Have, jaargang 11, winter 2013 

 

 

Juiste looplijnen in de grote schapenstal 

Nu de rammen bij de ooien lopen, is het tijd om de stal en stalinrichting te optimaliseren. Denk aan de juiste 

looplijnen. Waar zaten vorig jaar de knelpunten? Kon u overal de schapen goed controleren? Hoeveel 

arbeid kost het voeren en kan dat beter met een andere stalindeling? Waar komt de lammerenafdeling? 

Vergeet ook de watervoorziening niet, als die goed is hoeft u veel minder te sjouwen.# 

Bron: Het Schaap, 3e jaargang, okt/nov 2013  

 

KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS 
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Nieuwe bloedlijn importeren 
Een gecompliceerde, langdurige en kostbare aangelegenheid 
 

Als Vereniging Speciale Schappenrassen willen we de verscheidenheid aan rassen in Nederland 

promoten.  

Het bestuur heeft opgemerkt dat met name de kleine schapenrassen (gering in omvang en met 

een beperkt aantal fokkers) kampen met inteelt problematiek en zoekende zijn naar 

mogelijkheden om op een betaalbare manier nieuwe dieren, lees bloedlijnen, te importeren. 

Het importeren cq exporteren van dieren binnen Europa is niet eenvoudig. 

Wie niet regelmatig met het importeren van dieren van doen heeft, ziet ten gevolge van de vele 

wet- en regelgevingen door de bomen het bos niet meer.  

 

Een schaap moet de vereiste genotype ARR/ARR hebben, het moet Brucellose vrij zijn en 

gezondheidsverklaringen van een dierenarts hebben om het te mogen exporteren. Het transport 

moet plaats vinden met een gecertificeerde chauffeur en met een gecertificeerd 

transportmiddel. Daarnaast moet er allerlei quarantaine maatregelen getroffen worden en “last-

but-not-least” moeten er diverse administratieve handelingen worden verricht en documenten 

worden ondertekend om het transport en overschrijving naar het stamboek compleet te 

maken... 

 

Ook de importkosten per  

dier lopen snel op wanneer 

men slechts enkele dieren  

wilt importeren. Gehoorde 

kosten van Euro 1000,- tot  

Euro 2500 voor een enkel  

dier doen de meeste  

fokkers afschrikken en  

besluiten om deze weg niet 

verder te bewandelen. In  

het uiterste geval stopt de 

fokker met de fokkerij van  

zijn bijzonder ras. Dit wil de  

VSS natuurlijk voorkomen. 

 

 

Het VSS bestuur wil aan de hand van concrete verzoeken voor het importeren van dieren een 

helpende hand toesteken en kijken of er in een gecoördineerde werkwijze schapen tegen 

redelijke kosten te importeren zijn. Door importacties te combineren kan met name de transport 

kosten per dier gedrukt worden.  

 

Stel dat de import onkosten ( excl. de prijs van het schaap) beneden de Euro 300 euro komen te 

liggen, zou U dan serieus overwegen om een dier te importeren?  De 300 Euro is arbitraal 

gekozen. We gaan uiteraard voor het meest economisch scenario. Dat het importeren van 

dieren geen tientjes werk is maar eerder van enkele 100 Euro’s mogen voor een ieder duidelijk 

zijn. 

 

Wanneer U serieus overweegt om dieren voor het dekseizoen 2014 te importeren en U zou willen 

deelnemen / participeren in een gecoördineerde import aanpak laat het ons dan weten.  

Mocht U nog vragen hebben en of wilt U zich aanmelden dan kunt u contact opnemen met 

Gerrie van Alst, 0486-412510;  gvanalst@home.nl # 
 

 

mailto:gvanalst@home.nl
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De VSS Showcollectie 
Tijdelijke winterstalling en weidegang gezocht 

 

Zoals velen van jullie inmiddels wel weten is de VSS bezig met het verzamelen van een 

Showcollectie. Deze showcollectie bevat een koppel bijzondere bij de VSS geregistreerde rassen 

welke ingezet gaan worden voor shows en evenementen. 

 

De Showcollectie gaat het visitekaartje worden voor de VSS en haar leden. De bedoeling is dat de 

leden een of meerdere dieren afstaan voor de showcollectie. Deze dieren worden verdeeld onder 

zorg- en kinderboerderijen. De zeldzame schapenrassen kunnen daar het gehele jaar door publiek 

bezocht worden en worden verzorgd door de eigenaren van de boerderij. Daar tegenover staat 

dat de dieren beschikbaar worden gesteld voor presentaties op shows en evenementen. 

Door deze presentaties willen we de bijzondere rassen van de VSS extra onder de aandacht 

brengen van schapenliefhebbers in Nederland. 

 

Het organiseren van een goede koppel voor deze showcollectie gaat niet zomaar. Er zijn 

momenteel diverse personen actief om dit voor elkaar te krijgen. Belangrijk is natuurlijk dat er dieren 

beschikbaar worden gesteld die showwaardig zijn. Gelukkig hebben we diverse VSS leden bereid 

gevonden dieren af te staan, waarvoor onze dank. Vervolgens is het zaak om de dieren allemaal 

zwoegervrij te hebben. Enkele dieren zijn dit al sommige moeten dit nog worden. Als laatste zullen 

de dieren verdeeld gaan worden over de diverse boerderijen en wordt er een planning gemaakt 

aan welke shows de dieren gaan meedoen. 

 

Op dit moment zitten we in de fase van het zwoegervrij krijgen van enkele dieren. Hiervoor is de 

VSS, voor hun 'showcollectie' bijzondere schapenrassen op zoek naar een winterstalling met weide. 

Deze showcollectie betreft een aantal niet-zwoegervrije schapen die minimaal een half jaar en 

maximaal een jaar in een weide apart gehouden moeten worden om deze unieke koppel 

schapenrassen zwoegervrij te krijgen. 

 

Waar we naar op zoek zijn is een weide met stalling ergens in Nederland. afgezonderd van 

zwoegervrije dieren. Wij zijn dus op zoek naar een schapenliefhebber die het leuk vindt om een 

aantal bijzondere rassen bij elkaar in de wei te hebben. Iemand die gevoel heeft voor dieren en ze 

graag wat aandacht geeft met vers voer en water. De winterbijvoeding wordt betaald, de overige 

kosten van weidegang en water is voor rekening van de verzorger van de dieren. Maar 

daarentegen heb je wel een ruime tijd plezier van een mooie koppel schapen in de wei en steun je 

onze vereniging en help je mee aan het behoud en de promotie van bijzondere schapenrassen in 

Nederland! 

 

Ben of ken je iemand met ruimte voor dit unieke koppel Speciale Schapenrassen en wil je onze 

vereniging steunen in het zwoegervrij maken van deze showcollectie? Neem dan direct contact op 

met het bestuur via het secretariaat: karinwassink@vssschapen.nl of via het contactformulier op 

www.vssschapen.nl >> # 
 

 



 
12 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

De VSS wenst u 

fijne feestagen! 
 

 

Het was weer een actief en mooi schapenjaar. De laatste maand is aangebroken. We gaan genieten van 

de heerlijke feestdagen die eraan komen. Hopelijk komt er ook nog een mooie witte, winterse 

decemberdag aan, dan kunnen we onze schapen nog winters op de foto zetten.  

Ook voor 2014 zijn er al genoeg plannen bij de VSS. Op de ledenvergadering in januari vertellen wij u er 

graag meer over. En natuurlijk zijn alle ideeen weer van harte welkom! 

Ga allemaal maar genieten van de feestdagen, we zien elkaar graag op de ledenvergadering.# 

 

Voor nu: hele mooie en fijne feestdagen en  

een goed en gezond 2014! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  Advertenties 
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De Ruif wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het VSS bestuur  

 
 

Voorzitter:     Jan vd Zanden  

Selissen 2a | 5283 SB Boxtel | tel. 0411 61 66 36 | janvanderzanden@vssschapen.nl  

 

 

Secretaresse:     Karin Wassink 

Hengeloseweg 4 | 7261 LV Ruurlo | tel. 0573 45 35 96|  karinwassink@vssschapen.nl  

 

 

Penningmeester:    Carel van Amersfoort 

Ekris 63 | 3931 PV Woudenberg | tel. 0332 86 71 54 | carelvanamersfoort@vssschapen.nl  

 

 

foktechnische commissie:   Erik Schuiling 

Eekterweg 17 | 8097 PC Oosterwolde | tel. 0525 62 19 59 | erikschuiling@vssschapen.nl 

 

 

Lay-out De Ruif en website www.vssschapen.nl:  Hanneke Noij 

Grotestraat 22 | 6617 AJ Bergharen | tel. 06-42309118 | vssschapen@gmail.com 

 

 

 

Meer informatie over administratieve zaken? 

Dan kunt u terecht bij onze administrateur: 

Harry Hoving 

Gageldijk 1 |  7241 RJ Lochem | tel.  0573 25 25 56 | Fax: 0573 25 25 76 | harryhoving@vssschapen.nl  

 

Nuttige links met interessante informatie 
 

www.platform-ksg.nl | www.minlnv.nl  | www.pve.nl  | www.schapennet.com  

www.landleven.nl  | www.levendehave.nl | www.hetschaap.nl 

www.gddeventer.com www.schapendokter.nl | www.wol-vezels.nl  | 

www.hobbydierhouder.nl  
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