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            Aanloop perikelen Falcoo-Online 
 

Circa een half jaar na de ingebruikname van Falcoo-Online zijn er 1.600 lammeren ingevoerd en dat is minder dan in 
voorgaande jaren rond deze tijd het geval was. De belangrijkste oorzaak is dat er leden zijn die hun lammeren niet in 
Falcoo kunnen invoeren omdat ze al bij LNV gemeld zijn. Om zelf lammeren in te kunnen voeren in Falcoo-Online 
moeten er namelijk “vrije oormerken” beschikbaar zijn (zie blz. 7 van de Handleiding Falcoo-Online). Als de  
lammeren al bij LNV gemeld zijn zijn de nummers niet meer vrij en zit er niks anders op dan dat ik de lammeren 
voor u invoer. Als dit bij u het geval is, dan wordt het de hoogste tijd dat u de geboortegegevens aan mij doorgeeft.  
(zie www.vssschapen.nl -> Formulieren -> Geboortegegevens). 
 
Om te voorkomen dat dezelfde informatie op meerdere plaatsen moet worden aangeleverd, zijn de databanken van 
de VSS, van het Ministerie LNV en van de Gezondheidsdienst “aan elkaar geknoopt”. Hierdoor wordt het mogelijk 
om een mutatie in één van de drie in te voeren, waarna het automatisch wordt doorgemeld aan de andere twee. Om 
dit goed te laten functioneren moeten de mutaties in Falcoo-Online worden ingevoerd en wij zorgen er dan voor 
dat ze bij LNV en GD terecht komen. Verder is het noodzakelijk dat de gegevens in alle drie databanken gelijk zijn. 
Als dat niet het geval is, gaat het doormelden mis en dat komt helaas nog te vaak voor. 
 
Kennelijk heeft LNV zich ook gerealiseerd dat hun bestand niet helemaal up-to-date is, want Dienst Regelingen is 
van plan om alle schapenhouders te laten weten hoe ze bij LNV geregistreerd staan en met het verzoek de gegevens 
te herstellen of aan te vullen wanneer deze niet correct zijn. Vanaf eind september tot en met begin november zullen 
er brieven en stallijsten worden verstuurd naar de schapen- en geitenhouders met een instructie hoe foutieve  
meldingen via internet te herstellen zijn. 
In die brieven zal tevens worden vermeld dat de registratie bij LNV leidend is. Voor de meeste schapenhouders zal 
dit wel opgaan, maar voor stamboekfokkers beslist niet. Voor leden van de VSS is de registratie bij Falcoo-Online 
leidend en daarom is het volgende van belang: 
 
Als uw dieren zowel bij LNV als bij Falcoo-Online niet correct geregistreerd zijn, moet dat bij Falcoo-Online 

gecorrigeerd worden en niet bij LNV. Wij zorgen er dan voor dat het bij LNV in orde komt. Graag per 
mail melden aan harryhoving@vssschapen.nl 

 
Als uw dieren wel correct bij Falcoo-Online staan en niet bij LNV, moet dat bij LNV gecorrigeerd worden. 

Zodra de stallijsten door LNV zijn verzonden ontvangt u een instructie over het juist doorvoeren van 
eventuele correcties. 

Importdieren zorgen hierbij voor extra complicaties. Ik verwacht dat hiervoor binnenkort een goede oplossing wordt 
gevonden. Verder hoop ik dat de module Dekregistratie binnenkort beschikbaar komt. 
Overigens, als u nu dieren hebt die niet bij de VSS geregistreerd zijn, dient u meldingen, mutaties en correcties 
rechtstreeks bij LNV te melden.  
 
Harry Hoving 



Ook even voorstellen ...? 
 
Op verzoek van de redactie van De Ruif mag ook ik hier iets 
over mezelf vertellen. Welnu, ik ben Harry Hoving en ik 
woon met mijn vrouw Ria in het buitengebied van Lochem.  
In de eerste 25 jaar van mijn werkzame leven was ik leraar 
landbouwwerktuigen in het agrarisch onderwijs. Toen daar in 
het begin van de 90-er jaren het hele onderwijs “op z’n kop” 
werd gezet en scholen werden samengevoegd tot grote  
Agrarische Opleidingscentra was voor mij de tijd rijp om naar 
iets anders uit te zien. Dat werd projectleider van  
automatiseringsprojecten. Eerst op basis van een 0-uren  
contract in dienst van het Agrarisch Telematica Centrum in 
Wageningen en de afgelopen 10 jaar als ZZP-er. 
 
We wonen in een verbouwd boerderijtje en daar hoort gelukkig ook nog wat land bij. Eerst kwamen er schapen. Dat 
werden Zwartblessen omdat dat een oud Nederlands ras was, wat met uitsterven bedreigd werd. Vervolgens kwamen 
er paarden en dat werden Groningers. Ook hier een bewuste keuze voor een uitstervend ras, wat bovendien erg goede 
karaktereigenschappen heeft. Met mijn technische achtergrond en “hang naar het verleden” is het niet verwonderlijk 
dat ik me ook ben bezig gaan houden met het verzamelen en restaureren van oude landbouwtrekkers en –werktuigen. 
Al deze hobby’s kosten tijd en geld en omdat beide beperkt zijn moesten er op een gegeven moment keuzes worden 
gemaakt. Dat heeft er in geresulteerd dat het “oud ijzer” is gebleven en de paarden en schapen zijn vertrokken. 
 
Mijn belangstelling voor en betrokkenheid bij de automatisering in de schapenhouderij is bepaald niet van de laatste 
tijd. De OBIS-periode en later die van het DSG heb ik op verschillende manieren heel bewust meegemaakt. Vanaf 
2001 verzorg ik de stamboekadministratie voor het Nederlands Zwartbles Schapenstamboek. Dat gebeurt net als bij 
de VSS ook met software van Falcoo. De overgang naar Falcoo-Online zal op termijn minder werk voor de  
stamboekadministrateur met zich mee brengen en de ruimte, die daardoor ontstaat, wil ik graag gebruiken om ook de 
leden van de VSS van dienst te zijn. 
 

Harry Hoving 
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Een helpende hand, een welkom gebaar! 
 
Antonet Vonken heeft laten weten te gaan stoppen met haar werkzaamheden voor de 
VSS. Zij heeft al sinds een jaar zelf geen schapen meer en zij vindt het dan ook tijd voor 
andere leden en daarmee voor nieuwe ideeën. 
Veel mensen beleven plezier aan hun schapen en lammeren en hierin mogen wij hen niet 
teleurstellen! 
Wij vinden het erg belangrijk dat we het houden en fokken van onze mooie  
schapenrassen voor onze leden zo goed mogelijk faciliteren. Onze liefhebberij moet leuk 
blijven en daarvoor zijn gezamenlijke inspanningen noodzakelijk. 
Een hobby wordt leuker als we het samen doen! 
Om aan onze gemeenschappelijke uitgangspunten te kunnen voldoen is het van vitaal belang dat meerdere leden hun 
steentje bijdragen aan de organisatie. 
Iedereen heeft zijn/haar eigen belangstelling en eigen talenten en vaardigheden. U ook! 
 
Wilt u onderstaande werkzaamheden eens aandachtig doorlezen en laat ons dan weten wat u zou kunnen of willen 
doen. Misschien heeft u al langere tijd de gedachte om iets voor onze vereniging te willen doen, maar u heeft nog 
twijfels over het Wat en het Hoe. 
Bel mij en dan kunnen we het een en ander in alle vrijblijvendheid bespreken. 
 
Ook u bent van harte welkom!                                                                     Jan van der Zanden  

Voorzitter VSS 
0411 61 66 36 

Mentorschap U benadert nieuwe leden en u vraagt of zij gebruik willen maken van een mentor. 
Een mentor is een ervaren man of vrouw die hen voorlopig wil begeleiden met het 
houden van schapen. U ontvangt het lijstje van mentors VSS. 
Nieuwe leden ontvangen ook het boekje: “Schapen houden … en wat erbij komt 
kijken.” U zorgt voor de verzending. 
 

Coördinatie De Ruif Vier of vijf keer per jaar zorgt u voor een leuk, aantrekkelijk clubblad. U krijgt 
hulp hierbij van de secretaris VSS. 
 

Webmaster U ontvangt voor vraag en aanbod van de website VSS de conceptadvertenties. U 
draagt zorg voor de juistheid etc. Hierna zorgt u voor plaatsing en van de verkochte 
schapen worden de advertenties tijdig verwijderd. 
U controleert regelmatig de site en verandert of vult de gegevens aan.  
Dit in samenspraak met het bestuur VSS. Dit afwisselend werk vraagt enkele  
uurtjes per maand. 
Misschien vindt u een uitdaging in een vernieuwing van de website VSS, want daar 
is het bestuur al geruime tijd naar op zoek. 
 

Evenementen Drie of vier keer per jaar vertegenwoordigt u namens de VSS een evenement. U 
bemant de VSS-stand = verkoop artikelen en informatie VSS. 
U organiseert deze evenementen met de aanwezige leden. 
U heeft thuis de voorraad van de te verkopen artikelen. Deze voorraad vult u indien 
nodig aan. 
Dat betekent ook dat u de werkzaamheden van de Webwinkel VSS heeft. U moet 
immers de artikelen, genoemd in de Webwinkel op voorraad hebben. De mensen 
bestellen per e-mail en na betaling op de rekening van de VSS verstuurt u het  
pakket. 
U houdt vanzelfsprekend de boekhouding hiervan bij. 
Op enkele andere plaatsen in het land is tevens een voorraad te verkopen artikelen 
VSS aanwezig. Hier draagt u zorg voor. 
Het is mogelijk de taak van de Evenementen uit te laten voeren door twee leden. 
Zorgvuldigheid voor de materialen en een droge opslagruimte is vereist. 
 

 



‘Code voor goed houderschap’ is uit! 
 
Het op een juiste wijze houden en verzorgen van onze schapen willen we allemaal en moeten we ook allemaal. En 
in grote lijnen weten we wel hoe dat moet. Toch is het goed, voor zowel de beginnende als de meer ervaren  
schapenhouder, de eisen aan goed houderschap nog eens weer onder ogen en scherp op het netvlies te krijgen. 
Het Platform KSG heeft de Europese en nationale regelgeving en eisen vertaald in een handzame en bruikbare 
'Code voor goed houderschap'. Daarin staat omschreven wat de verantwoordelijkheid van de schapen- en  
geitenhouders precies inhoudt voor zowel dierenwelzijn en diergezondheid als volksgezondheid. 
 
Het document, een initiatief van het Platform KSG in samenwerking met de Stichting Levende Have, bevat 28 
bepalingen. De bepalingen gaan onder meer over voeding, verzorging, huisvesting, aan- en verkoop van dieren, 
transport, import, weidebeheer en fokbeleid. 
De code is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de bij het platform aangesloten ras- en fokverenigingen 
(waaronder de VSS). Met het naleven van de code toont een schapen- of geitenhouder aan dat hij zich op een  
goede wijze inzet voor zijn dieren, rekening houdend met zijn omgeving en de maatschappij. 
De code geeft aan wat er nodig is om de gezondheid en het welzijn van schapen en geiten en de volksgezondheid 
te waarborgen. Daarmee kan de code – en vooral de toelichting daarop – ook als leidraad dienen voor de  
beginnende schapen- of geitenhouder die het graag  'goed wil doen'. 
 
De ‘Code voor goed houderschap’ is te downloaden middels de volgende link 
http://platform-ksg.nl/images/stories/bestanden/Code_voor_goed_houderschap_schapen_en_geiten.pdf 

 
Erik Schuiling 

    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                  

Rasvertegenwoordigers 
 

De nieuwe rasvertegenwoordiger voor de Karakuls is: 
Wijnanda Heckman 
Rikkerdaweg 13 
9884 PA Niehove 
0594 59 75 01 
w.hoenderdaal@hotmail.com 
 
De nieuwe rasvertegenwoordiger voor de Dorset Horn is: 
J.H.Schippers 
Dorpsstraat 36 
7447 CS Hellendoorn 
0548 62 47 48 
degeuren@hotmail.com 



De Ruif  wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het VSS bestuur. 
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carelvanamersfoort@vssschapen.nl  
Erik Schuiling, foktechnische commissie, Eekterweg 17, 8097 PC Oosterwolde. Tel: 0525 62 19 59  
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Website:  www.vssschapen.nl 
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De Dag van de Wol 
 

Op zaterdag 11 september werd alweer de 5e dag van de Wol  
georganiseerd. 
Er was in de paardenmelkerij van de fam. van de Burgt  in Oijen 
een manegehal ingericht met van alles en nog wat wat maar met 
wol te maken had. 
Onze vereniging, als leverancier van wel heel speciale wol, was 
natuurlijk ook aanwezig.  
Voor het eerst waren er dit jaar ook twee  echte Alpaca’s  
aanwezig. Deze bijzondere dieren hebben superzachte wol en zeg 
nu zelf: zulke mooie beesten verkopen zichzelf! 
Naast de alpaca’s, angorakonijnen en angorageiten  waren er  
natuurlijk ook nog de schapen. Helaas stonden de hokken niet 
echt strategisch opgesteld waardoor je er gemakkelijk voorbij 

liep. Het was ook geen echt grote collectie, maar wel bijzonder.  
Zo waren er de prachtige merinoschapen van Janny Wijna, zowel in de witte als de bruine uitvoering!  
De Wolmerino staat bekend om zijn superkwaliteit wol. De vachten zijn waardevol, vandaar dat de dames jasjes aan 
hadden om hun vacht te beschermen tegen strootjes en ander vuil.  
 
Ook was er weer een wolkeuring. Veel mensen hadden een vacht voor de keuring 
meegenomen. Deze vachten werden door twee heuse Engelse wolexperts gekeurd op 
eigenschappen als vezellengte, dikte, structuur, kleur, raseigenschappen etc.  
Uiteindelijk werd een vacht van de Wolmerino van Janny Wijna ( hoe kan het ook 
anders met zo’n uitstekende verzorging) tot mooiste vacht uitgeroepen. 
 
In de hal waren nog veel  kraampjes met allerlei soorten machinaal of handmatig  
gesponnen wol. Ook kon er door de kinderen gevilt worden, zodat zij met een mooie 
zelfgemaakte ketting naar huis gingen. Wol komt weer meer in de belangstelling te 
staan, zowel in de mode ( breisels, vilt) als in het interieur ( kussens, plaids) en voor 
bijzondere, mooie vachten trekt de vraag weer aan!  
 
Dus fokkers: bewaar volgend seizoen uw mooiste vachten en houd ze schoon. 
Kortom, het was een geslaagde dag en er waren weer meer bezoekers dan vorig jaar.  
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