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Beste VSS Leden 
 
Op deze manier willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de hulp, op welke manier ook, 
tijdens de Country Fair 2010. 
 
Een speciaal woordje van dank gaat uit naar de mensen die ervoor hebben gezorgd dat we toch weer 16 rassen van 
onze vereniging konden laten zien. 
 
De volgende rassen waren vertegenwoordigd: 
 

Brilschaap Romanov 
Cambridge Rouge de l’Ouest  
Coburger Fuchs Scottish Blackface 
Herdwick Shetland 
Jacob Solognote 
Norfolk Horn   Walliser Schwarznase        
Poll Dorset Wensleydale Longwool 

      Racka  Wiltshire Horn  
   
 
Het lijkt zo gewoon, maar wij weten dat het echt niet vanzelfsprekend is om met de schapen vertegenwoordigd te 
zijn. 
Vooraf moet er aan allerlei voorschriften voldaan zijn en als de Fair na drie dagen voorbij is mogen ze naar huis 
en dat is vaak weer een lange rit en dan zijn we al blij dat we nu niet meer met ons bedrijf  “op slot” zitten. 
Geen geringe klus, maar we hebben het toch maar gedaan. 
 

� De wolcommissie VSS heeft zich met succes  
gepresenteerd. De belangstelling was groot. Hartelijk 
dank voor   de inzet.  
� Ook de VSS verkoopstand was weer  
vertegenwoordigd. Nieuw in de verkoop was de poster 
VSS. 
� De koffie/theeafdeling was een geschikt hoekje om 
even bij te praten en mensen te ontvangen. De oproep in 
de e-mail heeft gezorgd voor een toename van het aantal  
bezoekers VSS. 
� Een extra woord van dank aan de “stille werkers” 
thuis. Zij zorgden elke dag voor een heerlijk diner. 
�Wat dacht u van de nachtrust op de camping, maar elke 
morgen een voortreffelijk ontbijt in de schapentent.  

Het werd toch maar geregeld� 
In totaal hebben ongeveer 30 leden meegewerkt om deze Fair een succes te laten zijn. 
Wij zijn blij dat we op jullie allemaal konden rekenen. 
Het waren drie warme, maar gezellige dagen. 

Evenementencommissie VSS 

 



����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’�
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Neem�gerust�contact�op�voor�meer�informatie.�
Henk�en�Annemarie�Postema�Hoenderdos����������Zuiderhazedwarsdijk�6����������������www.hoenderhave.nl��
���������������������������������������������Tel.�0226�383576���������������1755�LH�Petten������������������hoenderhave@planet.nl                

Er hebben zich al enkele leden gemeld, maar wij kunnen nog meer rassen gebruiken: 

Oproep tot deelname Jaarmarkt Vaassen 
 
Wie wil meedoen met de schapen op de Vaassense Jaarmarkt? De datum is donderdag 14 oktober 2010. 
De jaarmarkt is een eeuwenoude traditie in Vaassen. 
Er worden dieren tentoongesteld en er is een kraampjesmarkt, een braderie, een carving wedstrijd (beeldsnijkunst) 
enz. Het is dus een groot evenement. 
Nu wil men dit jaar bijzondere schapenrassen laten zien. Dit zou bij uitstek iets kunnen zijn voor de VSS. Tevens 
is dit een educatief evenement voor het publiek en de schoolkinderen. Er wordt voor alles gezorgd.   
De dieren krijgen een mooi ruim hok, voer, water en hooi. Ze hebben echter geen dak erboven, dus we hopen op 
mooi weer. ‘s Middags wordt voor een warme maaltijd gezorgd en men krijgt enkele drankjes. 
 
Wie wil zich hiervoor opgeven? Alleen zwoegervrije rassen zijn welkom.  
Opgave kan bij antonetvonken@vssschapen.nl of tel. 0495 49 57 21.  
Wanneer u zich aangemeld heeft volgt verdere informatie. 
 

Groetjes Frans Rutte en Trudy Engels - tussenpersonen van de Jaarmarkt Vaassen 
Coburger Fuchs Fokkers - VSS 

 

Even voorstellen:
Zoals u weet heeft Harry Hoving de administratie overgenomen van Silvia Bouwman. 
U ziet hem (met hoed) op de foto. Hij was extra met zijn laptop 
naar IJzerlo gekomen, want hij wilde graag nieuwe leden kennis 
laten maken met Falcoo Online. Door een misverstand was er 
echter geen internetaansluiting. 
Misschien krijgt hij op een andere bijeenkomst VSS de  
gelegenheid om persoonlijk met u kennis te maken. 
Helaas is Harry op dit moment niet in staat zich persoonlijk en 
uitgebreid aan u voor te stellen. Dit door de schade aan zijn  
computer, opgelopen door het noodweer dat de Achterhoek de 
afgelopen week teisterde. Voor de volgende Ruif zullen we  
echter ruimte voor hem reserveren … 
 
Harry Hoving  
Gageldijk 1 
7241 RJ Lochem 
Tel:  0573 25 25 56  
Fax: 0573 25 25 76 
@ harryhoving@vssschapen.nl 



Waar oude telefonen naar toe gaan? 
Het is te zien in het Communicatie-Museum in Frankfurt. 
Elk schaap is gemaakt van een telefoon en snoeren ...  en kijk eens naar hun hoeven. 

Falcoo VSS leden 
 
Gelukkig draait het programma Falcoo-VSS leden nu zo’n twee maanden. Natuurlijk zijn er de nodige  
startproblemen en kinderziektes geweest, maar nu na twee maanden kunnen we toch constateren dat het een hele  
vooruitgang is. Ook leden die naast VSS-schapen andere rassen houden zijn met name tevreden over de eenvoudige 
en duidelijke werkwijze van Falcoo. 
Natuurlijk denkt niet iedereen hier hetzelfde over en er zijn heel wat telefoontjes en mailtjes geweest naar de  
administratie of het secretariaat. De praktijk is echter dat veel mensen de inlogcode kwijt waren of geen  
elektronische oornummers besteld hadden of deze nummers niet geïmporteerd hadden in het systeem. Lezen blijft 
lastig, maar als je eenmaal weet hoe het systeem werkt is het heel eenvoudig. 
 
Helaas  zijn er ook nog enkele knelpunten: Importdieren hebben vaak een afwijkend oornummer van het land van 
herkomst en deze konden niet automatisch ingelezen worden in het systeem. Hier wordt aan gewerkt. Ook loopt het 
doormelden aan de GD en LNV traag omdat deze instanties niet dagelijks de gegevens overzetten in hun systeem. 
De deelname aan shows en keuringen is een boekhouding op zich die nog steeds niet vlekkeloos verloopt, maar ook 
hiervoor worden oplossingen bedacht. Kortom: het begin is er en ziet er goed uit, maar we zijn er nog niet. Zo is 
men op het ogenblik ook druk aan het werk om de VKI registratie in Falcoo leden VSS te integreren. Voorlopig is 
het nog even behelpen en kunt u handmatig het VKI formulier invullen = www.vssschapen.nl. Dit is voldoende.  

Heeft u zelf knelpunten ervaren of nog beter, een goede oplossing: meld dit dat aan het secretariaat! 

Karin Wassink – Secr. VSS 



Het leven in Zweden: deel 2 
Beste VSS leden 

In juli zijn wij al weer een jaar in Zweden en het bevalt heel goed. Wij genieten van de rust, de ruimte en de  
eindeloze natuur. Bovendien bevalt ons de Zweedse mentaliteit erg goed: vriendelijk, steeds eerlijk en altijd  
behulpzaam.  
In de laatste Ruif heb ik over de acht oude inheemse boeren schapenrassen geschreven, die in een aparte vereniging 
georganiseerd zijn. De overkoepelende organisatie voor heel Zweden is de Svenska Fåravelsförbundet. Hier vallen 
nog eens twee inheemse (Gotland en Gutefår) en acht buitenlandse rassen (= o.a. Texel, Suffolk, Rya, Oxford Down) 
onder. Er zijn dus niet veel verschillende schapenrassen in Zweden. De VSS heeft al 50 rassen! In Zweden is er  
theoretisch heel veel plek voor verschillende schapenrassen en men is in de fokkerij geïnteresseerd, maar de  
Overheid (Ministerie van Landbouw) doet er niet aan mee. Waarom niet?  
Met het toetreden tot de EU heeft Zweden een enorm regelwerk boven op de EU regels verzonnen. Dit alles om zich 
tegen dierenziektes van buiten te beschermen. In mijn persoonlijk importgeval betekende het dat er alleen maar  
dubbel ARR schapen binnen mochten komen en koppenonderzoek wordt niet als voldoende gezien. In veel andere 
EU landen is dat wel het geval.  
Bovendien is Nederland niet in zijn geheel paratuberculose vrij en een bedrijfsstatus alleen telt niet. Daarmee was er 
een gesloten quarantaine in Zweden vereist. Zweden gebruikt een andere paratuberculosetest dan andere EU landen. 
In plaats van twee weken moet man hier 6 maanden op de uitslag wachten. De dieren staan dus een half jaar  
opgesloten in een quarantainestal.  
Voordat er een quarantainestal gebruikt mag worden komt er iemand langs voor de goedkeuring. In mijn geval was 
dat het einde van het verhaal omdat er niemand was die bevoegd was (en de verantwoording durfde te nemen) om te 
keuren. Men heeft geen ervaring hiermee omdat er gewoon geen importen plaatsvinden naar Zweden: import is niet 
gewenst! Motto: alle slechts komt van buiten. 
Paratuberculose of paratbc is een ongeneeslijke ziekte bij herkauwers, waarvan de verschijnselen pas jaren na de 
infectie optreden. De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis, 
die een chronische darmontsteking veroorzaakt. In Nederland wordt de ziekte regelmatig gezien bij runderen en  
geiten, maar ook sporadisch bij schapen.  
Inmiddels hebben wij een stuk bouwland in de buurt gekocht. 
Vóór ons huis heeft een boer zijn weiland met bos ter  
beschikking gesteld en de buurtvereniging toont eveneens  
interesse om in de toekomst schapen over hun land te laten lopen. 
Op dit moment leven elanden op het “boerenland” en de  
wolven zijn ook niet ver weg. De afrastering van het land wordt 
dus een uitdaging. Ik heb geen idee of een eland van meer dan  
2 meter hoogte zich iets gaat aantrekken van een 1,20 meter 
hoog schapengaas.  
De wolven in elk geval niet. Maar er bestaat een subsidiepot om 
elektrische afrasteringen gedeeltelijk te financieren. Wij hebben 
hier een heel bijzonder wolvenpaar in de buurt. Hij is  
buitenlander en komt oorspronkelijk uit Finland. Op hem is  
alle hoop gericht. De Zweedse wolvenpopulatie leidt namelijk 
aan inteeltverschijnselen en er moeten nieuwe genen ingebracht 
worden. Via een speciale website (www.vargwebben.se) kunnen geïnteresseerden de wolf volgen, want hij draagt 
een zender. Het Zweeds/Finse huwelijk heeft begin mei van dit jaar tot vier jonkies geleid. Hiermee zijn er de eerste 
keer sinds 1840 weer jonge wolven in onze buurt (Roslagen) geboren. Welke gevolgen het groeiende aantal wolven 
voor de schapenhouderij zal hebben blijft afwachten. 
In de tussentijd laten wij ons huis bouwen en verkennen verder het leven in Zweden. Als het huis klaar is kunnen 
eindelijk de “Zweedse” schapen komen. Dat is dus hopelijk over één jaar. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Christiane van Cappellen 
 
P.S.  Mijn hartelijke dank aan Betty Stikkers. Zij heeft het hele importverhaal vanuit Nederland begeleid. Bij haar 
staat nog steeds een aantal van mijn schapen totdat er een koper is gevonden. Dank voor alle hulp en ondersteuning! 
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Inspecteurs gaan weer op ronde
De komende tijd gaan onze inspecteurs weer op ronde om de lammeren te  
controleren. Deze inspectie is een belangrijk moment, want de dieren worden  
gecontroleerd op erfelijke afwijkingen en raseigenschappen. Ook kunt u een  
puntenbalk op laten maken van uw volwassen dieren om zo inzicht te krijgen in de 
kwaliteit. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld voor de inspectieronde, doe dit 
dan per omgaande bij uw inspecteur! 
  
Oormerken: Alle aangeboden lammeren moeten een elektronisch oormerk in 
hebben en ingevoerd zijn in Falcoo Online.  
 
Invullijst: Zorg ervoor dat u de invullijst bij de hand heeft. Die kunt u uitdraaien 
uit Falcoo =  www.vssschapen.nl ��falcoo � documenten � invullijst. 
 
++ Lammeren: Dit jaar gaan de inspecteurs ook de lammeren beoordelen op de 
kwaliteit  en zullen zij de verwachtingsvolle dieren een ++ toekennen. Deze ++ 
dieren zullen ook bekend gemaakt worden aan de rasvertegenwoordiger, zodat we 
een beter inzicht krijgen in de kwaliteit en deze verwachtingsvolle dieren ook  
beter kunnen promoten en voor de fokkerij behouden. 
 
Genotypering: Van rammen die u in wilt zetten voor de fokkerij moet het  
genotype bekend zijn en ze moeten VRQ-vrij zijn. De inspecteur kan m.b.v. een 
swap wangslijmvlies afnemen en dit laten onderzoeken. De kosten van het  
laboratorium bedragen ca € 15, - per monster. U dient zelf van te voren de  
inzendlijst voor het laboratorium van van Haeringen invullen.  
(Dit formulier staat op: www.vssschapen.nl onder Formulieren.) 
 
Tijdig ophokken: Zorgt u ervoor dat u uw dieren tijdig ophokt, zeker wanneer er 
ook dieren gegenotypeerd moeten worden. Vorig jaar zijn er veel monsters mislukt 
omdat de dieren vaak voedselresten in hun bek hadden, waardoor monsters gingen 
schimmelen. Lok de dieren dus op tijd naar de stal zodat ze, wanneer de inspecteur 
komt, niet net de mond vol brokken hebben. 

Karin Wassink – Secr. VSS 

 



VKI Schapen en Geiten

Voedsel Keten Informatie (VKI) zijn gegevens over de gezondheidsstatus, ziektegeschiedenis en  
medicijngebruik van dieren die geslacht worden en zo in de voedsel keten komen. VKI moet ook verstrekt  
worden als de dieren via de veehandel of via verzamelplaatsen naar de slachterij gaan. De verplichting om 
slachtdieren te voorzien van voedselketeninformatie (VKI) gaat in Nederland voor schapen en geiten in op  
1 juli 2010. Vanaf die datum dient van alle dieren die bij het slachthuis aangeleverd de geschiedenis van  
medicijngebruik bekend te zijn.  
 
Wat betekent dat voor u? 

Wanneer u dieren afvoert naar het slachthuis moet u de VKI gegevens aanleveren. We zijn druk bezig dit te 
integreren in ons administratiesysteem Falcoo - VSS - leden, maar deze voorziening is op dit moment helaas 
nog niet gereed. Het is even behelpen, maar  met het handmatig invullen van het VKI formulier  
(zie www.vssschapen.nl � formulieren � VKI) voldoet u aan de regelgeving. Dit formulier dient 24 uur vóór 
aankomst van de dieren op het slachthuis aanwezig te zijn! Ook kunt u telefonisch (0900-7863833) de gegevens  
doorgeven.) 
Zie voor meer informatie (www.vssschapen.nl.nl � regelgeving).

zie�ook�koppeling:�http://www.pve.nl/pve?waxtrapp=npkaDsHsuOpbPREcBdBDG&context=pfMsHsuOpbPREQ 

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: Harry Hoving, Gageldijk 1, 7241 RJ Lochem. Tel: 0573 25 25 56 Fax: 0573 25 25 76 
harryhoving@vssschapen.nl  
Lay-out De Ruif: Antonet Vonken. Tel: 0495 49 57 21  antonetvonken@vssschapen.nl  
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Walliser Schwarznase middag 

Nadat op 9 januari de Walliser Schwarznase middag vanwege de extreme winter was afgelast, 
kwamen we op 1 mei bij elkaar  in Bruchem. Annet Ockhuysen en Bernard Vortman hadden 
ons uitgenodigd. Ze verwelkomden ons met koffie/thee en veel gebak. 

Na twee en een half uur rijden kwam ik met mijn dochter aan in Bruchem. 
Er waren al meer fokkers aanwezig en na ons kwam er nog een aantal. Totaal waren we met een groep van ongeveer 
17 mensen en dat was net genoeg om de kamer goed te vullen. Uit alle richtingen waren ze gekomen: van Groningen 
tot Zuid-Holland en van Limburg tot Noord-Holland. 
Nadat we de koffie/thee op hadden gingen we eerst de schapen van Annet en Bernard bewonderen. Ze wonen op een 
prachtig plekje met een mooie boomgaard  en leuke weilandjes. 
Hierin liepen natuurlijk de prachtige Walliser Schwarznase schapen met hun lammeren en in een apart stukje liepen  
de rammen. Ook hadden ze nog een koppel mooie Black Welsh Mountains lopen. 
Nadat we alles hadden gezien en ook al flink wat hadden gekletst gingen we weer naar binnen voor het officiële  
gedeelte. 
 

Allereerst hebben we Hans Jacobs  
herbenoemd als rasvertegenwoordiger. 
Daarna hebben we gesproken over  
voorkomende problemen bij het ras en welke 
entingen wel en welke niet nodig worden  
geacht, het verstrekken van mineralen, fokken 
en verhandelen. 
 
De volgende bijeenkomst zal worden  
gehouden op 14 mei 2011 bij Burt van  
Ramshorst in Lochem. 
Het was een zeer geslaagde middag waar we 
toch weer veel van elkaar hebben geleerd. 
 
Annet en Bernard bedankt voor de  
gastvrijheid en Hans voor de organisatie. 
 

Klaas de Blécourt 

 

 


