
Van de voorzitter 
 
We kunnen met tevredenheid terugkijken op het afgelopen jaar: een jaar met 
een aantal leuke activiteiten die verlopen zijn in een erg goede sfeer. Ik denk  
aan onze laatste activiteit van 2008: de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
welke nog vers in ons geheugen ligt. De aanwezigen zijn deze middag verrast 
door de geweldige lamsvleesproducten die door de topkok Robert Boon waren 
bereid en aan ons werden gepresenteerd. 
 
Een succesvol jaar is in eerste instantie een verdienste van diegenen die zich  
wederom belangeloos hebben ingezet voor het wel en wee van onze vereniging. 
Hiervoor wil ik graag iedereen bedanken, namens u allen! 
 
In 2009 en 2010 krijgen we te maken met  allerlei nieuwe wet- en  
regelgevingen over het houden van schapen, het vervoer en vooral de  
elektronische Identificatie en Registratie (I&R). De noodzakelijke informatie 
hierover kunt u vinden op de site en in de regelwijzer  van het Platform KSG  
zie: www.platform-ksg.nl  of op de site van het ministerie www.minlnv.nl.  
 
In 2009 zal de VSS  een start maken met het vrijwillig scrapie-fokprogramma. Dit fokprogramma is op de laatste 
Algemene Ledenvergadering aangenomen. De definitieve tekst kunt u vinden op de site van de VSS: 
www.vssschapen.nl bij Actueel of  is te verkrijgen via Saskia Bezemer. 
Ik hoop dat onze schapen in 2009 gevrijwaard blijven van de bekende besmettelijke schapenziekten en ik wens u  
en uw gezinsleden en schapen, mede namens het gehele bestuur, een gezond en gelukkig  2009. 
 

Jan van der Zanden 
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Office 2003 of Office 2007? 
Steeds vaker komt het voor dat iemand een bestand stuurt in Office 2007 terwijl u misschien nog Office 2003 
hebt. Dan hebt u een probleem, want u kunt het niet openen. 
Fileformatte Converters kunt u gebruiken om Office 2007 bestanden te kunnen lezen met Office 2003-
programma’s: bv. Word – Excel enz. 
Fileformatte Converters is te downloaden bij Microsoft = Link naar Microsoft Converter 2007 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=941b3470-3ae9-4aee-8f43-
c6bb74cd1466&displaylang=en 
Denk eraan dat u de goede taal selecteert als u gaat downloaden. Hoe? 
Klik op downloaden, daarna opslaan in de computer waar u wilt. 
Daarna dubbel klik op het bestand Fileformatte Converters en het wordt geïnstalleerd. 
 

 

VSS Webwinkel  
Nieuw op de site VSS is onze VSS Webwinkel. 
Hij is nog in ontwikkeling, maar u kunt er al een indruk krijgen wat we als VSS te koop 
aanbieden. 

 



Kuddecompetitie 2008 
 
De afgelopen algemene ledenvergadering hebben we de uitslag van de kuddecompetitie 2008 bekend kunnen 
maken. 
Twee jaar geleden zijn we begonnen met de kuddecompetitie. Het was een wat aarzelende start met een beperkt 
aantal deelnemers … 
Deelname aan een keuring betekent vaak veel werk en kosten, zowel voor de eigenaar als de organisatie.  
Deelname aan de kuddecompetitie is echter dé gelegenheid om het kwaliteitspijl van uw dieren te laten  
beoordelen, zodat u nog beter kan selecteren. 
U kunt meedoen ongeacht u wel of niet zwoegervrij bent. U heeft geen dierenartsenverklaring nodig en u hoeft 
niet op pad. De dieren hoeven niet getoiletteerd te worden en in de stress te schieten ( en u ook niet!): dus wat let 
u? 
Kortom, doe komend seizoen mee aan de kuddecompetitie. Die staat komend jaar open voor alle rassen, dus ook 
de kleinere fokkersgroepen. In de volgende Ruif zullen we u het reglement nogmaals uitleggen. 
 
Maar goed, terug naar 2008. 
De inspecteurs hebben afgelopen seizoen 6 kuddes Shetlandschapen geïnspecteerd en 7 kuddes Wiltshire Horns.  
Deze keuring vond plaats tijdens de normale lammereninspectie.  
De kuddes zijn op de volgende punten beoordeeld:  
•     exterieur rammen                                                        
•     exterieur ooien   
•     exterieur lammeren  
•     uniformiteit  binnen de kudde 
•     gezondheid binnen de kudde 
•     verzorging van de kudde en de algemene indruk. 
 
Bij de Shetlandschapen was er één fokker die direct met kop en schouders boven de andere kuddes uitkwam. 
Fam. de Keizer won deze ronde van de kuddecompetitie met een gemiddelde score van 94 punten! Helaas kon 
deze familie niet aanwezig zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering om persoonlijk hun prijs in ontvangst te 
nemen. Fam. Bouwmeester werd tweede met een score van 84 punten en de Fam. Pieters derde met 82,5 punten. 
 
Bij de Wiltshire Horn lag de kwaliteit van de kuddes dichter bij elkaar, zodat er een eindronde plaats heeft  
gevonden bij de drie beste bedrijven. Uiteindelijk mocht Silvia Bouman zich kuddekampioen 2008  
Wiltshire Horn noemen met een gemiddelde van 86 punten. De tweede prijs was voor Simons met  83,8 punten 
en de derde prijs was voor Visser met  83,7 punten. 
De winnaars ontvingen een bos bloemen, een mooie plaquette en een rozet. 
Benny Feije, inspecteur VSS, gaf nog een kleine toelichting. Met name de kwaliteit van de ram kan de  
uniformiteit binnen de kudde positief beïnvloeden en dit lijkt ook de doorslag gegeven te hebben bij de  
eindinspecties. Meedoen is echter belangrijker dan winnen en het is een uitstekende methode om stapsgewijs je 
kudde op hoger niveau te brengen! 

Workshops 
25 april:  Hoefverzorging en knippen in de standaard.  
30 mei:   Wolverwerking.  
Beide cursussen worden gegeven bij wolboerderij “Onder de Linden”  in Balgoij.  
Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij:  
Marise van Hulten: marise@onderdelinden-balgoij.nl of tel. 0246 42 50 18 

Afscheid Op zaterdag 13 december vond de algemene ledenvergadering in Druten plaats. Tijdens deze 
ALV hebben wij van Linda le Grand als bestuurslid afscheid genomen. Als cadeau heeft Linda namens de VSS 
bloemen en een cadeaubon voor clikkertraining (vrijheidsdressuur met pony) ontvangen. Voor de opvolging van 
Linda droeg het bestuur, met instemming van de aanwezigen, Christiane van Cappelle voor. Helaas voor ons 
loopt altijd alles anders dan je verwacht. Christiane en haar man kregen een kans in Zweden te gaan werken en 
wonen en deze kans pakken ze met beide handen aan! Christiane zal ons dus op korte termijn weer verlaten. We 
zijn dan ook op zoek naar nieuwe kandidaten die ons met allerlei taken en werkzaamheden willen ondersteunen. 

Heeft u belangstelling, tijd en motivatie: meld u aan! 



Evenementen VSS—2009 
 
Beste leden, 
 
Het jaar 2009 kan voor de VSS een mooi jaar worden als het gaat om het presenteren van de rassen. Er zijn  
verschillende rassenpresentaties, maar het hoogtepunt zal toch het tweejarige evenement “Dag van het Schaap” 
te Ermelo worden. 
Het gaat om onderstaande evenementen en presentaties die de evenementencommissie heeft uitgekozen om in 
2009 te bezoeken: 
Wij willen vertegenwoordigd zijn met zoveel mogelijk rassen. 
 

Dag van het Schaap: in het midden van het land. www.dagvanhetschaap.nl 
Het is een rassenpresentatie en u krijgt per ras twee hokjes van 1,50 x 1,50 m met daarbij een tafel om het ras te 
promoten.  
De dieren mogen een dag van te voren gebracht worden en voor de deelnemers is er tegen een geringe  
vergoeding slaapgelegenheid met ontbijt. 
Het is mogelijk om tegen betaling een extra ruimte te huren om met meer dieren het ras nog beter te kunnen 
presenteren. Deze ruimte moet apart gehuurd worden. Er mag alleen extra ruimte gehuurd worden wanneer er 
ook dieren aan de presentatie deelnemen. 
Er kunnen tijdens deze dag ook keuringen georganiseerd worden. Deelnemers dienen dan zelf  deze keuring te 
organiseren.  
Tijdens de Dag van het Schaap zal de VSS een rassenpresentatie verzorgen. 
 
Farm & Country Fair: www.countryfair.nl 
Een driedaags evenement in de Achterhoek. 
De VSS heeft al een aanzienlijke traditie op dit evenement aanwezig te zijn. Het is een rassenpresentatie waar 
per ras twee hokjes beschikbaar zijn. Voor de deelnemers is er tegen een geringe vergoeding slaapgelegenheid 
met ontbijt. Wie zich al bij de organisatie aangemeld heeft in IJzerlo hoeft dat niet opnieuw te doen. 
Er mogen keuringen georganiseerd worden en er wordt een wolpresentatie en/of keuring gehouden. 
 
Schapendag in Odiliapeel: 
Een eendaags evenement in het Zuiden van het land. 
Een rassenpresentatie waar ook in overleg met de organisatie keuringen gehouden kunnen worden. 
Een gezellige, drukbezochte dag. 
 
Dag van de Wol: www.dagvandewol.nl 
De Dag van de Wol is een rassenpresentatie voor met name wolrassen. 
 
Opgave: 
De opgave voor de verschillende evenementen kan plaatsvinden bij Antonet Vonken: 0495 49 57 21 of  
antonetvonken@vssschapen.nl  Opgave vóór 22 februari. 
Zij meldt u aan bij de organisatie. 
 
Een fokker kan terughoudend reageren omdat er geen ervaring of bekendheid is met dit soort evenementen. Wij 
hebben ons als evenementencommissie  voorgenomen nieuwe deelnemers zorgvuldig te begeleiden wanneer ze 
een show bezoeken met hun dieren. 
Wij kunnen ons voorstellen dat fokkers wel graag zouden komen en geen vervoer hebben. De VSS zal dit ver-
voer dan niet gaan regelen maar wellicht kunnen we wel e.e.a. coördineren.  
 
Wij hopen mooie presentaties van de VSS te kunnen verzorgen. 

Belangrijke data Zwoegervrije Shows: 
 
• Zaterdag, 6 juni  Dag van het Schaap in Ermelo  9.00 uur tot 17.00 uur  
• Vrijdag t/m zondag 26-27-28 juni Farm & Country Fair in IJzerlo 11.00 uur tot 22.00 uur 
•   zond. 10.00 uur tot 17.00 uur 
• Zondag, 12 juli Schapendag in Odiliapeel 10.00 uur tot 17.30 uur  
• Zaterdag, 12 september Dag van de Wol in Oijen 10.30 uur tot 17.00 uur 



Trailerbordjes 
Enkele leden zijn bezig om trailerbordjes te ontwerpen voor de rassen VSS. 
Het bordje is solide en weersbestendig. 
Ze zijn in de toekomst te koop voor 25,00 euro. We hebben als proef een bordje 
gemaakt voor de drie rassen met de meeste fokkers: De Coburger Fuchs, de 
Shetland en de Wiltshire Horn.  
Zie voorbeeld. 
Ze zijn te bestellen voor alle rassen: antonetvonken@vssschapen.nl  

Het Jacob & Rackaschaap 
 

Uitnodiging DoeDag op zaterdag 7 maart 
 

Wij nodigen u uit voor een DoeDag middag vanaf 13.00 uur op zaterdag 7 maart bij: 
de familie van Dijk, Kampweg 3, 5469 EX te Erp( Keldonk ) gemeente Veghel. 
Er is een gevarieerd programma waar u sprekers zoals de heer Slaghuis met het onderwerp:Fokkerij met kleine 
raspopulatie en de heer Oegema met het onderwerp: Rendement van wol kunt horen praten. De leden zullen zelf 
de dieren beoordelen, want er komen rammen van het Jacob- en Racka ras en als slot is er een barbecue. 
U kunt zich aan melden bij Sabine Walstra: Tel: 073-5944070 of e-mail: swalstra@planet.nl  
Wij zien u allen graag op zaterdag 7 maart, want wij hebben daar heel bijzondere schapen. 

Sabine Walstra 
 
 
 
 

Wie doet wat bij de VSS? 
 

 

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 

 Ruif Antonet Vonken 

 VSS Webwinkel / Stand op shows Antonet Vonken 
 



Stalplaat VSS Fokker 
Voor alle VSS fokkers die komend seizoen hun lammeren laten  
inspecteren voor de stamboekopname hebben we een mooie stalplaat gemaakt. 
U krijgt deze uitgereikt door onze inspecteur tijdens de inspectie van de  
lammeren. 
Op deze wijze kunt u laten zien dat u een echte stamboekfokker bent en uw  
dieren gekeurd en geregistreerd zijn.  
Het is de bedoeling dat er jaarlijks een sticker met het jaartal opgeplakt kan  
worden: een soort APK sticker als kwaliteitswaarborg. 
Dus, wilt u in het bezit komen van deze gratis stalplaat, meld dan op tijd uw  
lammeren aan voor de inspectie! 

Lammerinspectie 
Al hoewel de lente nog niet echt begonnen is, willen wij u al vast wijzen op het tijdig opgeven van de geboren 
lammeren. Wilt u dit binnen 14 dagen na het laatst geboren lam doen? 
Op deze wijze kunnen wij dit tijdig doorgeven aan onze inspecteurs, zodat die hun routes kunnen plannen.  
Ook in verband met de verkoop van uw lammeren, het eventueel door de inspecteur af te nemen monster om 
het genotype te bepalen en uw vakantieplanning, is het handig dat uw dieren vlot geïnspecteerd kunnen worden. 
Geef de geboortes van uw lammeren dus tijdig door aan onze stamboekadministratie:  
silviabouwman@vssschapen.nl   
Namens de inspecteurs en administratie: Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Concept rasstandaarden VSS 
De afgelopen maanden heeft zich een groepje leden gebogen over de rasstandaarden VSS. 
Het is de bedoeling dat deze rasstandaarden in een boekvorm gepresenteerd zullen worden aan de inspecteurs. 
Het is voor een inspecteur een handig naslagwerk om te weten aan welke specifieke eisen elk ras moet voldoen. 
Deze handleiding zal een hulp voor hem zijn. 
Voor iedereen staan de gemaakte rasstandaarden tot 01-03-2009 als concept op www.vssschapen.nl bij de  
rassen ter inzage. Daarna worden ze definitief. 
Mocht u zinvolle opmerkingen hebben dan horen wij dat graag per email: antonetvonken@vssschapen.nl 
Ook foto’s van uw ras blijven welkom, zeker als ze op de site ontbreken of niet representatief zijn.. 

Cursus Schapenverlossing 
Vorig jaar hebben wij met veel succes een cursus schapenverlossing georganiseerd. 

   Omdat de deelnemers zo enthousiast waren willen we deze cursus herhalen. 
Tevens bieden wij u de gelegenheid om op een andere manier uw kennis over de schapen en de verlossing te 
verruimen. Soms is de afstand van de woonplaats naar de cursus een bezwaar, daarom informeren wij u  ook 
over andere mogelijkheden. 
Wij ontvingen voor u de volgende informatie: 
 
 Beljaars Schapenpraktijk 

Kampweg 5 
5447 NK Rijkevoort                                                         
Tel: 0485-371995 
 www.beljaarsschapen.eu 
De aflamcursussen worden gehouden op: 
Vrijdag 13 Februari: Berkel en Rodenrijs 
Zaterdag 21 Februari: Heeze 
Vrijdag 27 Februari: Rouveen 
Vrijdag 6 Maart: Lienden 
Vrijdag 13 Maart: Beemster 
Vrijdag 20 Maart: Friesland 
Vrijdag 27 Maart: Zeeland 
 

  Cursus Schapenhouderij in Loenen (Veluwe). Neem voor meer informatie contact op met  

telefoonnummer 0555 05 01 60 of 06 22 376 505. Ook is via dit nummer het inschrijfformulier aan te 
vragen. Of kijk op www.hetgroeneschaep.nl 



 
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  
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 
silviabouwman@vssschapen.nl  
Lay-out De Ruif: Antonet Vonken. Tel: 0495 49 57 21  antonetvonken@vssschapen.nl  

Cursus Praktisch schapen houden, verlossen en geboortezorg 
 
Wij zijn blij dat wij tegen een vriendelijke prijs een cursus Praktisch schapen houden, verlossen en geboortezorg  
kunnen organiseren. 
De cursus is bedoeld voor alle leden van de VSS en speciaal voor de beginnende schapenhouder. 
De cursus wordt gegeven in Tienhoven. Deze plaats ligt in de buurt van Utrecht, dus centraal in het land.  

 
Het theoretische gedeelte vindt vooraf plaats in de  
dorpsherberg.  
Dierenarts René van den Brom, zelf schapenhouder en 
auteur van een aantal artikelen in “Het Schaap” zal  
dit  voor zijn rekening nemen. Deze dierenarts is  
deskundig en hij heeft al enkele jaren dergelijke  
cursussen gegeven.  
Het praktijk gedeelte vindt plaats in de schapenstal van 
Bert van Tol. Deze schapenhouder heeft 400 ooien die 
allemaal in maart gaan aflammeren. 
Er zullen dan zeker ooien met lammeren, moederloze 
lammeren en ooien die nog moeten werpen aanwezig 
zijn. Volop praktijkvoorbeelden dus. 
De cursus is persoonlijk en iedereen heeft dus de  

mogelijkheid vragen te stellen aan de hand van de praktijk. Niet alleen onderwerpen over de lammerentijd maar 
ook andere zaken zoals bv. hoefverzorging kunnen aan bod komen. 
 
Tijd:  28-02-2009. 
                Begintijd 9.30 uur en eindtijd ongeveer 16.30 uur. 
Plaats:    Tienhoven, Het Olde Rechthuys, Laan van Niftarlake 101 
Kosten:   € 50,00 per persoon – inclusief de lunch.                                
                Het cursusgeld kan contant voldaan worden op de dag  
                van de cursus. 
Opgave:  vóór 18-02-2009 bij: 
 
                Karink Wassink, secretaris VSS 
                Hengeloseweg 4 
 7261 LV Ruurlo 
                karinwassink@vssschapen.nl  
                Tel: 0573 45 35 96 
 
De minimale aanmelding moet 10 personen zijn want anders gaat deze cursus niet door. 
Een agenda en routebeschrijving worden na inschrijving toegestuurd. 
René van den Brom zal een samenvatting uitreiken van de inleiding. 
Wij hopen op een grote deelname en wensen u een leerzame en gezellige dag toe.                           Het bestuur 

 


