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Aankondiging
Houd u zaterdag, 13 december vrij!
Wij nodigen u op deze dag uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Wij zijn druk doende om er een
speciale invulling aan te geven. De uitnodiging en nadere gegevens ontvangt u nog.

Het bestuur
Handig om te weten:
) Bij Vraag en aanbod op www.vssschapen.nl kunt u gratis uw schapen te koop aanbieden.
) De rekening van de Blauwtongvaccinatie moet uiterlijk vóór 1 november ingeleverd zijn bij de Gezondheid
Dienst.
) De 21-dagen- regeling (het bedrijf is op slot) gaat waarschijnlijk per 1 januari 2009 verdwijnen.

Automatische incasso
Het wordt eentonig maar het VSS bestuur blijft hameren op het betalen per automatische incasso. Vanaf medio
oktober 2007 schrijft de administratie nieuwe leden alleen in na het verstrekken van een machtiging. Dat loopt
prima. Helaas is van ongeveer 200 “oude leden” het kaartje nog altijd niet ontvangen!
De Algemene Leden Vergadering heeft besloten dat de contributie voor 2009 zonder machtiging € 35,00 zal
bedragen om de extra kosten op te vangen. U hebt dit in de conceptnotulen van de vergadering kunnen lezen.
Om deze verhoging te ontlopen hebt u tot 1 november de tijd om het kaartje alsnog in te sturen. Na die datum
worden de contributienota’s opgemaakt en moet u het volle bedrag betalen.
Als u het kaartje kwijt bent, kunt u er één aanvragen bij de administratie (Silvia Bouwman).
Bij automatische incasso is de contributie voor 2009 € 26,50.

CvA, penningmeester
Sanctie
Op 31-12-2009 stopt Silvia Bouwman met haar werkzaamheden als administrateur van de VSS. Bij haar
aantreden in 2002 ging het om een tijdelijke noodoplossing waar de ALV mee akkoord ging op voorwaarde dat
het bestuur op korte termijn zou zorgen voor een professioneel administratiekantoor. Dat lukte niet en de ALV
gaf toestemming om de bestaande situatie te continueren. Daar komt straks dus een eind aan.
Het VSS bestuur is naarstig op zoek naar een waardige opvolger.
De dieradministratie van een gecompliceerd stamboek als de VSS met haar 50 rassen, is niet op een avondje per
week op de zolderkamer te doen. Dit alles zal er toe leiden dat de tarieven voor de diensten gaan stijgen. Hoewel
veel leden hun administratie perfect op orde houden en alles foutloos doorgeven, zijn er nog altijd veel te veel die
er een potje van maken. Het herstellen van fouten en het achterhalen van de juiste gegevens bepalen voor een
groot deel het werk van de administrateur. Als dit niet verbetert zullen de kosten de pan uit rijzen. Het VSS
bestuur zal daarom de komende ALV voorstellen een sanctiesysteem te gaan hanteren. Bij andere stamboeken is
dat al lang gebruikelijk. U bent dus gewaarschuwd dat incorrecte meldingen geld gaan kosten.
De VSS gaat de kosten daar leggen waar ze gemaakt worden, oftewel: de vervuiler betaalt!

CvA, penningmeester

Uitnodiging Dag van de Wol: zaterdag, 13 september
Adres: Paardenmelkerij fam. Van den Burgt, Lutterweg 13, 5394 LP Oijen
Openingstijd: 10.30 uur tot 17.00 uur
www.dagvandewol.nl
Wij hopen op veel bezoek van onze leden.

Op zondag 13 juli was de Schapendag in Odiliapeel.
Het is altijd mooi weer en al jaren worden er drie rassen gekeurd.
Het Jacobschaap, de Blue du Maine en de Clun Forest.
Elke keer is het weer gezellig om iedereen terug te zien na een periode van
een jaar, voor zowel de fokker en zijn dieren.
Zelf werk ik dan als ringmeester en help de keurmeester waar ik kan.
Dit keer was het een bijzondere gebeurtenis daar Mr. Maxwell en zijn vrouw
uit Schotland waren overgekomen om onze Jacob schapen op z’n Schots te
keuren.
Mr. Maxwell heeft zelf een grote kudde Black Face sheep en de koningin is
zelfs een keertje op zijn boerderij op bezoek gekomen.
Het keuren gaat toch even wat anders dan in Nederland.
De eigenaren van de dieren maken zelf de bek van hun schaap open zodat er
een inspectie kan plaatsvinden.
De keurmeester doet dit zelf niet daar hij bang is voor infecties (Blue Tongue)
te verspreiden.
Niet alleen de lengte en de breedte van het dier is van belang, maar ook het
vlekkenpatroon en de wit/zwart verdeling van de vacht.
De vacht wordt ook niet vergeten met als basis de roze huid.
De horens ziet Mr. Maxwell het liefst symmetrisch.
De foto’s laten zien hoe het er aan toe gaat in Odiliapeel.
Voor volgend jaar is het misschien een idee om nog meer rassen te laten keuren.
De VSS was verder vertegenwoordigd met 15 verschillende rassen.

Sabine Walstra

Schapen houden … en wat erbij komt kijken
Wij maken u nogmaals attent op dit informatief boekje over
schapen houden.
De lezers zijn erg tevreden en hebben er baat bij. Vooral voor de
beginnende schapenhouder is het een aanrader.
Het boekje: “Schapen houden … en wat erbij komt kijken”
kost € 15,00 inclusief de verzending.
Het is te bestellen bij: wolmail@planet.nl

Eerste wolworkshop in IJzerlo een doorslaand succes
Na 3 dagen IJzerlo terugkomen met blaren op je tong betekent dat de eerste wolworkshop van de VSS geweldig in
de smaak is gevallen.
De stand was dankzij Carel professioneel opgezet met stellingen en dat viel in de smaak bij het publiek.
Het zag er ook mooi en overzichtelijk uit.
Er waren heel veel vragen die we gelukkig allemaal hebben kunnen beantwoorden.
Er zijn vachten verkocht van VSS leden. Steeds meer fokkers doen er alles aan om hun wol zo goed mogelijk te
behandelen en dat kwam tot uiting in de presentatie. Anderen hebben we kunnen overtuigen dat met slechts een
kleine inspanning meer rendement uit hun wol kan worden gehaald.
Nederland is nu massaal aan het vilten in de wasmachine , waarbij de echtgenoot van een vilster verzuchtte: “Wat
fijn, geen pijn meer in de schouders en tijd over om het huis schoon te maken ook!”
De laatste jaren is er steeds meer vraag naar informatie over dit prachtige product.
De VSS is natuurlijk gezegend met een uitgebreid assortiment van allerlei soorten wol.
Op naar nog meer speciale vachten bij de volgende fair in IJzerlo.
En iedereen die heeft meegeholpen heel hartelijk dank. Het was gezellig en leerzaam.

Betty Stikkers

Nogmaals: Zwoegerziekte …
Regelmatig krijgen we vragen binnen over zwoegerziekte. Wat is zwoegerziekte en wat moet ik doen en wat
mag ik niet doen … Vandaar nogmaals een korte (dus beknopte) uitleg.

Wat is zwoegerziekte?
Zwoegerziekte is een zeer besmettelijke, langzaam verlopende schapenziekte die wordt veroorzaakt door
een virus. Op langere termijn kunnen de verschijnselen ernstig zijn met een dodelijke afloop.

De kenmerken:
1.
2.
3.
4.
5.

Over het algemeen: een langzaam voortschrijdende vermagering en sterfte.
Longen: achterblijven bij het verplaatsen, ademhalingsmoeilijkheden.
Hersenen: aan één kant overkoot gaan bij het lopen, daarna verlammingen en sterfte.
Uier: verharding van het uierweefsel en verminderde melkproductie.
Gewrichten: ontstekingen aan de gewrichten.

Het virus wat zwoegerziekte
veroorzaakt wordt overgebracht
via de uitgeademde lucht van een
besmet dier.

Behandeling:
Een behandeling tegen zwoegerziekte is niet mogelijk. Preventie in de vorm van vaccineren is ook niet
mogelijk. De enige mogelijkheid is de kans een besmetting op te lopen zoveel mogelijk te beperken.

Besmettingsrisico’s:
1. Contact met niet zwoegervrije schapen. Via de uitademinglucht van besmette schapen kan het virus
ook al overgedragen worden. De afstand van de afrastering van de wei zou minimaal drie meter
moeten zijn van een aangrenzende wei.
2. Aanvoer schapen: alleen met een gecertificeerde vrijstatus van de Gezondheid Dienst.
3. Transport: de dieren kunnen ook besmet worden door een niet goed gereinigde trailer. Denk dus
aan het ontsmetten, ook de banden.
4. Lenen/huren van een dekram: alleen van een zwoegervrij bedrijf.
5. Melk/biest: voer alleen biest van het eigen bedrijf of van een zwoegerziektevrij bedrijf.
6. Keuringen: alleen met zwoegervrije dieren bij elkaar.
7. De mens: hij/zij kan door contact met besmette dieren anderen besmetten. Denk aan de hygiëne!
Bijv. schoeisel ontsmetten bij twijfel.

Schapen en geiten samen:
Het zwoegerziektevirus is nauw verwant aan het CAE-virus bij geiten. Bedrijven met schapen en geiten zijn
daarom verplicht om deel te nemen aan het CAE-vrij programma voor de geiten.

Hoe wordt uw bedrijf zwoegervrij?
Om de zwoegervrij status te verkrijgen moeten alle dieren geregistreerd zijn in IDR van de GD.
Vervolgens moeten alle dieren( ouder dan 6 mnd) onderzocht worden.
De dierenarts komt bloed tappen wat door de GD onderzocht wordt.
Wanneer de uitslag negatief is ( geen besmette dieren) dient dit
onderzoek na 1 jaar herhaald te worden. Wanneer ook deze uitslag
negatief is en men door middel van IDR aan kan tonen niet in contact
geweest te zijn met mogelijk besmette dieren ontvangt men het
zwoegervrij certificaat. Om de zwoegerziektevrij status te behouden is
regelmatig onderzoek nodig. Twaalf maanden na het behalen van het certificaat moet het bloed van een
aantal dieren opnieuw worden onderzocht. Is het resultaat van dit steekproefonderzoek gunstig dan kan het
volgende bewakingsonderzoek 24 maanden later plaatsvinden.
Aankoop van of contact met niet-zwoegerziektevrije schapen is niet toegestaan.
Wat kost het?
De kosten van de dierenarts zijn natuurlijk afhankelijk van de bestede tijd en per praktijk verschillend.
De laboratoriumkosten zijn momenteel € 15,70 per monster of € 8,60 indien u een abonnement heeft
“Georganiseerde Zorg”. Deze kosten komen de eerste 2 jaar jaarlijks terug, tenzij u uw dieren zwoegervrij
hebt aangeschaft, dan is het 1x per 2 jaar net als voor al gecertificeerde bedrijven.
Kijk voor actuele tarieven op http://www.capraovis.nl/docs/TARIEF2008Algjanm.pdf

De eerste keer als standhouder op de Farm en Country Fair in IJzerlo
Hoe het was? Fantastisch! Waarom? Omdat het team van de VSS echt een team is waarin je opgenomen
wordt en waar je trots op kunt zijn.
Collega's bedankt voor het lekkere zelfgekookte eten en de hangop!
Voor mij was het de eerste keer dat ik onze "dames" en hun lammeren voor een aantal dagen naar elders ging
vervoeren. Ik was vooraf best zenuwachtig vooral rondom het welzijn van onze dieren. Ik wou hen zo min
mogelijk stress bezorgen. Hoe doe je dat als je zelf zoiets ook nog nooit mee hebt gemaakt?
Uiteindelijk ging het best goed, ook was het even schrikken toen ik in IJzerlo de aanhanger open maakte.
Zij zaten allemaal onder de stront, want ik had te weinig stro op de bodem gelegd. Ann, onze gevoeligste
"Shetlanddame", had met haar dunne ontlasting voor een groep groene schapen gezorgd. Ook waren de
volwassen schapen aan de heupen iets ingevallen. Het was dus niet zonder stress gegaan.
Ter geruststelling moet ik hieraan toevoegen dat zij allemaal weer schoon zijn geworden en dat onze "dames"
thuis er meteen weer normaal uitzagen.
Over de mens gesproken: ik ben veel leuke contacten rijker
geworden en mijn plezier in de Shetlandschaapfokkerij in VSS
verband is alleen maar toegenomen.
Oh, wat ik zeker niet mag vergeten te vertellen is de
interbreedkeuring.
Onze Knuffy heeft er op vraag van Henk Slaghuis aan deelgenomen.
Zij is vierde geworden.
Wat is ze toch een mooie dame!
Ik heb het gele VSS shirt met veel plezier gedragen en wil het
volgend jaar graag weer doen!
Groeten uit Brabant

Christiane

►

Dekseizoen maakt rammen extra agressief ◄

Volgens Paul Laeremans uit Duffel, bestuurslid van
de Vlaamse schapenhouders, zijn de ooien
momenteel bronstig. Het dekseizoen - dat van
augustus tot oktober loopt - zorgt ervoor dat de
rammen last hebben van hun hormonen en helemaal
opgehitst zijn.
Wat je moet doen als je aangevallen wordt?
"Gewoon uit de wei blijven", zegt Laeremans.
Rammen zijn nooit te vertrouwen. Die agressie is
niet rasgebonden zoals soms wordt beweerd. Texel,
Suffolk en Hampshire: ze kunnen allemaal
aanvallen".

Kris Vermeersch, voorzitter van de Vlaamse
Hobbyfokkers van Geiten en Schapen, heeft zelf vier
zware rammen. Een ram pakt zijn 'eigen volk' nog
harder aan dan vreemden.
Het is een vorm van machtsvertoon.
Een ram ruikt de bronstige ooien tot op 300 meter
afstand en hij wil die verdedigen.
Je mag een ram nooit zoals een hond over zijn kop
aaien, want daarmee prikkel je juist die agressie.
Wie toch een schaap wil aaien doet dat onder de kin.
Als een ram één keer gestoten heeft zal hij altijd een
paar stappen terugzetten en blijven stoten. Hij valt
ook meestal in de rug en op de knieën aan.
Ga dus nooit met je rug naar een ram staan.
Met een stok slaan of schoppen heeft geen enkele
zin.
Het enige waarmee je een ram kunt afhouden is
water of een vernevelaar.
Maar het best blijf je uit de wei of zet je de ram
gebonden als je naar de schapen wilt!
Bron: Gazet van Antwerpen

Tip: neem een emmer water mee in de wei.
Als hij aanvalt krijgt hij een plens water over zijn kop. Schapen hebben daar een hekel aan.
Na een paar keer is misschien het meenemen van een (lege) emmer al voldoende om hem op afstand te
houden.

Omdat regelmatig blijkt dat het niet duidelijk is wie welke
functie heeft binnen de VSS zetten we het nog een keer
voor u op papier.

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.
Zie onderstaand schema.
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