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Gezonde schapen
Bij de vorige Ruif ontving u ook het concept fokprogramma voor het wegfokken van
het VRQ allel. Bij dit nummer is de definitieve versie bijgesloten.
Het VSS bestuur is van mening dat het elimineren van scrapiegevoelige dieren van
groot belang kan zijn. We willen toch allemaal gezonde schapen? Dieren met het
VRQ allel zijn extra gevoelig voor klassieke scrapie en kunnen bij besmetting een
afschuwelijke dood sterven. Daarnaast krijgt een bedrijf, waar deze ziekte is
vastgesteld te maken met een heleboel narigheid, kosten en administratieve
rompslomp.
Het VSS bestuur wil dat haar fokkers besparen en heeft daarvoor een fokprogramma
ingediend bij de PVE waarbij is uitgegaan van het reduceren van VRQ in het DNA
van onze schapenstapel.
Om dit te bereiken maken we het voor de leden zo aantrekkelijk mogelijk om mee te
doen.
Zo krijgt u korting op het onderzoek en zullen onze eigen inspecteurs wangslijm
afnemen tijdens de reguliere lammerencontrole.
Hiermee blijven de kosten zo laag mogelijk.
Wat moet u doen?
Vóór alles moet u het programma heel goed doorlezen zodat u weet hoe het allemaal werkt, van zoveel mogelijk
voor de fokkerij bestemde dieren (en alle fokrammen) de genotypering laten vaststellen en de uitslagen naar de
VSS administratie sturen voor het toekennen van de diverse statussen. Wie al een scrapieresistent verklaring van
GD heeft hoeft geen verdere stappen te ondernemen.
Wel worden alle aankopen gecontroleerd en bij aanvoer van niet ARR/ARR dieren of dieren zonder bekende
genotypering wordt de bedrijfsstatus aangepast.
Het vaststellen van de genotypering van dekrammen is verplicht!
Lammeren van vaders met het VRQ allel of zonder genotypering worden geregistreerd maar niet in het stamboek
opgenomen, tenzij de genotypering van deze lammeren alsnog wordt vastgesteld. Alle reden dus om met dit
fokprogramma mee te doen.
Bestuur VSS

Hameren
Op sommige zaken moet je tot vervelens toe blijven hameren.
Eén daarvan is het tijdig opgeven van de lammeren. Het gebeurt nog veel te vaak dat ze maanden na de geboorte
een keer bij de administratie komen binnenzeilen.
Het mag bekend zijn dat u de geboortelijst binnen 14 dagen na de geboorte van het laatste lam moet insturen.
Daaraan is toegevoegd: “uiterlijk 31 mei”.
In de eerste week van juni gaan de controlelijsten naar de inspecteurs. Zij kunnen dan tijdig hun routes plannen en
de controles uitvoeren.
Zijn op 30 mei nog niet al uw lammeren geboren? Geen nood, u kunt bij de
administratie een formulier voor eenmalig gebruik voor nagekomen
lammeren opvragen. Als u deze dieren direct opgeeft kunnen ze nog met de
reguliere controle mee, mits deze nog niet heeft plaatsgevonden. Voor te laat
ingestuurde opgaven geeft de VSS geen garantie op controle in het jaar van
geboorte. Deze mededeling is niet bedoeld voor al die leden, die hun zaakjes
wel netjes op tijd inleveren!
Administratie VSS

Verkopen
Meld de verkoop op tijd. Het komt al te vaak voor dat leden dieren op hun stal- of
deklijst missen omdat de verkoper in gebreke blijft.
Vanaf 01-01-2010 is het verboden om schapen af te voeren naar een bedrijf dat
geen UBN nummer heeft. Wen er vast aan! Vermeld bij afvoeren/verkopen altijd
het UBN nummer van het bedrijf van aanvoer. Heeft de koper (nog) geen UBN
nummer, reserveer de dieren dan en lever ze pas af als het UBN bekend is.
Het kost de VSS administratie onevenredig veel tijd om UBN nummers op te
vogelen. Dat drijft de kosten op.
Vermeld ook de datum van afvoer. Op het Excel formulier is hiervoor ruimte gereserveerd. Wie de afvoer meldt
met het PDF formulier kan naast de handtekening een datum invullen. Deze geldt als “datum afvoer”.
Ook gebeurt het regelmatig dat dieren worden verkocht terwijl ze nog niet gecontroleerd zijn. Dat is ongewenst.
In het verleden probeerde de administratie alsnog een inspecteur te sturen maar dat gaan we niet meer doen. Het
kost te veel tijd en vaak is de route al gepland. Controle zal dus pas plaatsvinden in het volgende jaar. Ook in
dergelijke gevallen kunt u het beste de dieren reserveren tot ze in het stamboek zijn opgenomen.
Administratie VSS

Korting op abonnement Boerenvee
Sinds vorig jaar is het nieuwe tijdschrift
“Boerenvee” op de markt.
Boerenvee verschijnt 6 keer per jaar en bevat
naast leesverhalen ook achtergrondinformatieover houderij, gezondheid, voeding en
huisvesting van ( hobby) boerderijdieren.
Boerenvee biedt VSS leden de mogelijkheid een abonnement te nemen met extra korting.
Normaal gesproken betalen nieuwe abonnees het eerste jaar een tarief van € 24,95. Na een jaar wordt dit € 29,00
per jaar.
VSS leden kunnen voor € 21,95 voor het eerste jaar een abonnement afsluiten.
Ook is het mogelijk eerst een gratis proefnummer aan te vragen ( voor zover u dit nog niet heeft ontvangen)
Meer informatie vindt u op www.boerenvee.nl

Oproep
Welke mensen kunnen vanuit hun eigen vakgebied een bijdrage leveren aan de vereniging?
Wij denken dan aan bijvoorbeeld de website, drukker, winkeltje.
Mocht u iets kunnen betekenen voor onze vereniging meld u aan. Wij kunnen uw hulp gebruiken.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Wie wil sponsor worden van onze vereniging?

VSS-stand
Wij zoeken vanaf volgend jaar een vrijwilliger die de zorg op zich wil nemen van de verkoopstand van de VSS
tijdens de shows. Het mag ook voor één enkele show zijn.
De werkzaamheden bestaan uit:
Het inrichten van de te verkopen artikelen en de zorg over de bemanning en verkoop.
Het ophalen en terugbrengen van de spullen.

Deelname Shows
Wij kunnen altijd nog rassen gebruiken voor de verschillende shows.
Meld u aan: meedoen is leuk en het onderling contact met collega fokkers wordt bevorderd.
Aanmelden: 0332 86 71 54—Carel van Amersfoort.

Belangrijke data

Zwoegervrije Shows:

Zaterdag, 6 juni
Vrijdag t/m zondag 26-27-28 juni

Dag van het Schaap in Ermelo
9.00 uur tot 17.00 uur
Farm & Country Fair in IJzerlo 11.00 uur tot 22.00 uur
zond. 10.00 uur tot 17.00 uur
Schapendag in Odiliapeel
10.00 uur tot 17.30 uur
Dag van de Wol in Oijen
10.30 uur tot 17.00 uur

Zondag, 12 juli
Zaterdag, 12 september

Reglement kuddecompetitie
Deelname competitie:

•
•
•
•
•

Minimaal 8 deelnemende bedrijven per ras.
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:

•
•
•

Maximaal 5 deelnemers per ras.
Minimale eindscore 7,5.
Geen onderdeel onder 7,0.
Bij voorkeur geen schapen afvoeren tot na de eindbeoordeling (tweede helft augustus).

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 € 7, -- per bedrijfsbeoordeling. U krijgt hiervoor een nota. De VSS betaalt van dit bedrag
de extra kosten van de inspecteurs en de bekers.
Opgave bij de administratie uiterlijk vóór 31-05-2009.
Nieuw:
Kleine rassen kunnen ook meedoen aan de kuddecompetitie. Het bestuur bundelt in dat geval verschillende rassen
tot één groep. De criteria die worden aangelegd zijn immers voor alle rassen gelijk: de fokker krijgt punten voor
uniformiteit, gezondheid en verzorging. Op basis van de puntentotalen zijn vergelijkingen tussen fokkers van
verschillende rassen nog steeds mogelijk. Ieder lid wat aan de reglementen voldoet moet dus mee kunnen doen,
ook al is het ras klein.
Wist u dat uw inspecteur op verzoek uw schapen ook afzonderlijk punten kan toekennen?
Keuringsbalk:

•
•

Aan te bevelen voor alle dieren en vooral fokrammen van 1 jaar of ouder.
De kosten bedragen € 4,-- per dier te betalen aan de inspecteur.
Opgave bij de administratie onder vermelding van het aantal te keuren dieren uiterlijk vóór 31-05-2009.
Kuddecompetitie en het opmaken van puntenbalken kunnen gecombineerd worden met de lammerencontrole mits
de opgave tijdig is ontvangen.

Administratie VSS:
Silvia Bouwman-van der Horst
Zomervreugdweg 7
7251 NX Vorden
℡: 0575 55 68 19
: 0575 55 69 50
@: silviabouwman@vssschapen.nl
: www.vssschapen.nl

Cursus praktisch schapen houden, verlossen en geboortezorg 2009
Voor de derde keer organiseerden we dit jaar de cursus praktisch schapen houden, verlossen en geboortezorg. Als
vereniging van voornamelijk “hobbyhouders” willen we onze leden vooral kennis aanbieden, zodat schapen
fokken vooral leuk blijft. Niets is mooier dan een ooi met een stel spelende lammeren in de voorjaarswei, maar
niets is frustrerender als het mis gaat rondom de geboorte! Vandaar dat we deze cursus organiseren om vooral
beginnende schapenhouders te ondersteunen.
Op 19 februari waren we daarom weer te gast in Tienhoven, waar we in “het Olde Regthuys” hartelijk werden
ontvangen door dierenarts René van der Brom en organisator Jan Molhuysen.
In totaal namen 16 leden aan de cursus deel.
Om goed voorbereid te zijn op het aflamseizoen hadden we dit jaar de cursus vroeger georganiseerd. Dit gaf
echter een klein probleempje: op de schapenhouderij, die we later deze dag zouden bezoeken, was tot op
vrijdagavond nog geen één lammetje geboren! Hiermee dreigde vooral het praktijkgedeelte te mislukken ...
Jan was vrijdagavond nog bij Bert van der Tol geweest en die had echter beloofd de dames eens goed toe te
spreken en Bert zou bellen wanneer er een ooi aanstalten zou maken een stel kinderen op de wereld te zetten.
Dat werd dus spannend …
René van der Brom begon met zijn theorie verhaal. Als ervaren dierenarts en schapenhouder kan René erg boeiend en enthousiast vertellen. Het werd dan ook een informatief en interactief verhaal. Gelukkig ging rond 11 uur
de telefoon: er waren lammeren op komst!
Hups, iedereen de jas aan en naar Bert van der Tol. Inderdaad: achter in de stal stond een ooi die duidelijk in de
juist door René beschreven “uitdrijffase” was. Helaas schrok moeder wel even van zoveel belangstelling en stopte
acuut met de voorstelling! Besloten werd haar even met rust te laten.
Terwijl Bert het een en ander over zijn bedrijfsvoering vertelde, hield hij de ooi met een half oog in de gaten.
Van René hadden we al geleerd dat alles in de meeste gevallen vanzelf gaat en ja hoor, zelfs onder het oog van
zo’n twintig toeschouwers presteerde de ooi het nog om er stiekem even 2 lammeren uit te laten floepen!
Terug in het Olde Regthuys maakte René zijn theorieverhaal af en was er volop de gelegenheid om vragen te
stellen waar ook dankbaar gebruik van werd gemaakt. Na een uitstekende lunch vervolgden we het
middagprogramma bij het schapenbedrijf. Gelukkig was er nog een ooi die nu wel een fraaie demonstratie gaf!
Daarnaast kregen we nog uitleg over klauwbekappen, voeding van de drachtige ooien en de verzorging van de
lammeren.
Al met al was het een heel informatieve en vooral gezellige dag. Iedereen kon vol vertrouwen huiswaarts keren en
hopelijk een goed seizoen met gezonde lammeren tegemoet gaan!

Met dank voor de foto’s van
Edwin de Veen

Verslag bijeenkomst ELBARN project
ELBARN staat voor European Livestock Breeds Arc and Rescue Net: een Europese organisatie die oude
huisdierenrassen wil beschermen en redden van de ondergang.
Het ELBARN project is een driejarig project dat wordt gefinancierd door de EU en Zwitserland. Het team bestaat
uit 5 medewerkers, die proberen alle zeldzame huisdierenrassen in Europa te inventariseren, in stand te houden en
een actieplan te ontwikkelen in geval van uitbraak van besmettelijke dierziekten. Het doel is natuurlijk ook de zo
belangrijke handhaving van de biodiversiteit.
Het lijkt misschien een nogal prestigieus, bijna onuitvoerbaar project, maar het is absoluut een goed streven. En
zal er over 3 jaar geen “ Europees draaiboek” op de plank liggen: de uitgewerkte richtlijnen zouden het
uitsterven van oude rassen zeker kunnen voorkomen.
In Gent werd de bijeenkomst voor Noord West Europa georganiseerd. Aanwezig waren Noorwegen, Denemarken,
IJsland, Engeland, Nederland, België en Frankrijk.
We werden getrakteerd op een lezing van Willem Droppers van de wereld dierengezondheidsraad. Hij vertelde
ons over de wijze waarop de OAI de verspreiding van dierziektes wereldwijd signaleert en in kaart brengt.
Maria Pittman van de Europese commissie dierengezondheidszorg vertelde ons over de bestrijding van de
dierziektes en de ziektebeperkende maatregelen in Europa. Kernpunten van haar betoog waren:
Ruimen blijft de meest effectieve maatregel, maar wordt niet meer geaccepteerd en is een grote
bedreiging voor de zeldzame huisdierenrassen.
Nieuwe inzichten geven andere mogelijkheden gebaseerd op:
verbeterde diagnose
snelle communicatie en maatregelen
beter netwerk van individuele dieren
vervoersmaatregelen
Maria Pittman wees erop dat enkele rasbeschrijvingen absoluut noodzakelijk zijn om
zeldzame huisdierrassen te beschermen. Op dit moment zijn er onvoldoende. Maria
vertelde dat ze in tijd van crisis overladen werd met mails en telefoontjes van mensen
die “een zeldzaam ras” van ruiming wilden redden. Het was echter voor hen
onmogelijk als er geen rasbeschrijving of stamboekregistratie aanwezig was.
En wat is een “zeldzaam ras”? Dat is per land verschillend.
Hier ligt voor ELBARN en andere organisaties dus nog een schone taak ………
Daarnaast hamerde zij erop dat menselijke contacten, transporten en hygiëne en
(gebrek aan) kennis de grootste bedreigingen zijn voor de zeldzame huisdierrassen.
Ook Stephan Hall wees op de kwetsbaarheid van de zeldzame huisdierrassen in tijden van besmettelijke
dierziekten. Vooral de concentratie van de dieren in een bepaald gebied bepaalde de vraag van bedreiging.
Als voorbeeld voerde hij het Lake District aan. Tijdens de laatste MKZ crisis werd dit district getroffen, waardoor
30% van de Herdwick schapen verloren was gegaan en dit ras nu tot de meest bedreigde schapenrassen behoorde.
Zoals in tijden van financiële crisis geldt ook hier de regel: Spreid je risico! Door het beperkte leefgebied van
enkele rassen zijn deze vooral zeer kwetsbaar.
Geert Bink van de stichting zeldzame huisdierenrassen onderstreepte dit. Hij gaf een uitleg over de verspreiding
en maatregelen in Nederland gedurende de laatste uitbraak van de vogelgriep. Daarnaast gaf hij nog een gouden
stelregel mee: gebruik de specifieke producten van de rassen, anders gaan ze verloren. Alleen wanneer er markt
voor speciale producten is blijft het interessant om ze te houden. Richt je op nieuwe markten als educatie,
begrazingsprojecten, recreatie, delicatesse en speciale producten. Op deze wijze houd je specifieke rassen in
stand.
Uitbraken van besmettelijke ziekten zijn moeilijk te voorkomen en zullen helaas regelmatig blijven terugkomen.
Spreiding van risico, registratie, netwerk en goede communicatie met veterinaire instanties en eigenaren zijn
onontbeerlijk.
De meest effectieve maatregel is het bekend en economisch rendabel maken van de verschillende rassen. Alleen
wanneer we hun marktwaarde weten te benutten zal er een mogelijkheid zijn om uit de gevarenzone te komen.
Een goede stamboekregistratie en een intensieve promotiecampagne zullen dit moeten ondersteunen.
Karin Wassink secr.

Tijdens de bijeenkomst van Coburger Fuchshouders op 04-04-2009 werd ik gekozen tot
rasvertegenwoordiger en daarom schrijf ik dit stukje voor de Ruif.

Op de foto ziet u de Coburger Fuchsleden van de VSS, die de bijeenkomst bezochten.
De voormalige rasvertegenwoordiger Hans Jacobs staat in het midden met een mooie Coburger Fuchsram aan het
touw.
Deze ram werd gefokt door de nieuwe rasvertegenwoordiger Richard Wiegerinck, die naast hem staat.
Vanaf het eerste moment dat ik de Coburger Fuchs zag vond ik het een geweldig mooi schaap. Vooral het alleen
kunnen aflammeren en de bruine lammeren spraken mij aan.
Op het moment dat wij lammeren konden verkopen ben ik begonnen met het promoten van dit bijzonder mooie ras
en heb inmiddels veel lammeren en Coburger Fuchs schapen in Nederland verspreid.
Sinds kort ben ik lid van de evenementencommissie van de VSS, waarin ik uiteraard de Coburger verder probeer te
promoten en natuurlijk ook de andere VSS-rassen.
De eerst volgende grote gebeurtenis is de Dag van het Schaap op 6 juni. Ik zal daar aanwezig zijn met mijn
compagnon Paul Volwater en enkele van onze schapen.
Daarna zal op zondag, 28 juni de eerste grote Nederlandse Coburger Fuchskeuring gehouden worden tijdens de
Farm en Country fair in IJzerlo. Voor deze keuring hebben zich op dit moment al 8 houders ingeschreven en we
verwachten meer dan 40 van deze mooie schapen tijdens deze dag te bewonderen.
Een speciale Coburger Fuchskeurmeester uit Duitsland zal samen met de heer Slaghuis, keurmeester van de VSS,
de schapen gaan keuren.
De heer Slaghuis staat op de foto aan de achterzijde van het schaap.
Opgeven voor de keuring is nog mogelijk.
Ik hoop u allen te ontmoeten op een van deze dagen.
Met vriendelijke groet, Richard Wiegerinck
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