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De VSS bestaat 10 jaar
Als eerste wil ik iedereen een gelukkig en gezond 2011 wensen en uiteraard ook veel plezier en succes met
de schapen.
Dit jaar bestaat onze vereniging 10 jaar en in deze periode is de VSS uitgegroeid tot een levendige
vereniging waarvan het ledental is verdubbeld. Deze ontwikkeling heeft plaats gevonden ondanks de vele
regels en heffingen waarmee we de laatste jaren zijn geconfronteerd. Het is gebleken dat een VSS lid een
schapenhouder is met hart en ziel, die zijn liefhebberij ook trouw blijft. Bij deze wil ik vooral de vele
vrijwilligers bedanken die in de afgelopen jaren met veel enthousiasme hun steentje hebben bijgedragen aan
een bloeiende vereniging.
Ter gelegenheid van dit “kleine” jubileum zal er na de Algemene Ledenvergadering aan alle aanwezigen
een feestelijk pakket worden uitgereikt.
Het afgelopen jaar hebben we het nieuwe stamboekprogramma Falcoo VSS online geïntroduceerd en dit
functioneert inmiddels naar volle tevredenheid. Begin 2011 wordt dit programma verder afgerond. Voor
belangstellenden zal ook een uitgebreidere versie van dit online programma worden uitgegeven: Falcoomanagement online. Hierover krijgt u over enkele maanden meer te horen.
Het is van het grootste belang dat u alle mutaties en geboorten van de VSS-schapen ALLEEN meldt via het
programma Falcoo VSS online. Het programma verzorgt de doormelding aan LNV en de GD en u hoeft daar
niets aan te doen! Als u hiervan afwijkt kunnen allerlei foutmeldingen ontstaan die extra werk voor onze
stamboekadministrateur meebrengen. Wij zullen dit extra werk in 2011 helaas in rekening moeten brengen.
U kunt eraan meewerken om een prima stamboekadministratie in stand te houden tegen lage kosten. Ik
vertrouw op ieders medewerking en ik wil u graag allen begroeten op de Algemene ledenvergadering. We
hebben een zeer interessant middagprogramma en ook het hapje, drankje en de nodige gezelligheid zal niet
ontbreken.
Jan van der Zanden - voorzitter VSS

Oplossingen voor enkele veel voorkomende problemen:
Wat is het probleem?

Hoe kan het opgelost worden?
Als ze ook nog niet bij LNV bekend zijn, zo snel
mogelijk zelf in Falcoo invoeren.

Mijn lammeren van 2010 staan nog niet in
Falcoo

Mijn lammeren staan correct in Falcoo maar nog
niet bij LNV

Mijn schapen staan nog niet in Falcoo

Als ze wel bij LNV bekend zijn, geboortelijst
(zie www.vssschapen.nl -> Formulieren ->
Geboortelijst) naar harryhoving@vssschapen.nl
sturen.

Contact opnemen met
harryhoving@vssschapen.nl

De volledige 12-cijferige levensnummers
doorgeven aan harryhoving@vssschapen.nl

Als het in Nederland gefokte dieren betreft,
contact opnemen met
harryhoving@vssschapen.nl
Mijn schapen staan correct in Falcoo maar nog
niet bij LNV

Mijn schapen en/of lammeren staan correct in
Falcoo maar nog niet bij de GD

Als het importdieren betreft, contact opnemen
met erik@opheteekt.nl

Bij harryhoving@vssschapen.nl informeren
wanneer de dieren bij de GD aangemeld zijn.

Let op:
Voor leden van de VSS is het Falcoo - programma leidend, dat wil zeggen dat alle mutaties daarin verwerkt moeten
worden. Vanuit dit programma worden deze doorgemeld naar LNV en GD.
Het bovenstaande geldt alleen voor dieren die bij de VSS geregistreerd zijn. Mutaties van eventuele andere dieren
moeten rechtstreeks bij LNV worden gemeld.
advertentie

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’

Neem gerust contact op voor meer informatie.
Henk en Annemarie Postema-Hoenderdos
Tel. 0226-383576

Zuiderhazedwarsdijk 6
1755 LH Petten

www.hoenderhave.nl
hoenderhave@planet.nl

In De Ruif 1 2010 berichtte onze
inspecteur Bennie Feije dat hij zou
gaan deelnemen aan een sponsorloop
van 2800 km. De opbrengst was
voor een goed doel in Sri Lanka.
Gekozen werd voor Pikaspons, zie
www.pikaspons.nl en het was
bestemd voor de mensen die
getroffen waren door de Tsunamie
van 2004.
Onlangs is de cheque van € 3000, overhandigd.
Bennie, van harte gefeliciteerd met
het bereiken van dit mooie
resultaat.

Interessante Algemene Ledenvergadering!
Op zaterdag 29 januari organiseren wij weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op de vertrouwde locatie in
Druten.
Al hoewel de algemene ledenvergadering voor een deel een verplicht nummer is, waarbij wij verantwoording
afleggen over allerlei organisatorische en financiële zaken, is het vooral ook een informatieve en gezellige
bijeenkomst.
Er is volop gelegenheid om collega-fokkers en vooral ook nieuwe fokkers te ontmoeten en samen met de
stamboekadministrateur, inspecteurs en bestuursleden van gedachten te wisselen.
Tijdens de bijeenkomst van de rasvertegenwoordigers bleek dat men graag beter geïnformeerd wil worden over
bloedspreiding, inteeltpercentages en hoe we het vaak beperkte aantal stamboekdieren zo efficiënt mogelijk kunnen
inzetten.
Erik Schuiling zal tijdens de middagpresentatie dieper op dit onderwerp ingaan en praktische aanwijzingen geven hoe
je met een beperkt aantal dieren toch de inteelt en mogelijke erfelijke gebreken zo veel mogelijk kunt voorkomen.
Ook hebben we, omdat onze vereniging dit jaar 10 jaar bestaat, voor elke bezoeker van de Algemene
Ledenvergadering een heerlijke verrassing klaar staan. Bezoekers van de ALV willen we op deze wijze bedanken
voor al hun betrokkenheid en inzet en we hopen dat u op deze wijze thuis ook nog even lekker kunt nagenieten!
Dus mensen: kom op 29 januari naar de Algemene Leden Vergadering!
In verband met de aanschaf van de verrassing dient u zich wel aan te melden via karinwassink@vssschapen.nl en dit
kan tot 24 januari 2011.
advertentie

Evenementen VSS - 2011
Beste leden
Het jaar 2011 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”
in Ermelo worden. Wij gaan daar voor minstens 30 rassen van de VSS!
Het gaat om onderstaande evenementen en presentaties die de evenementencommissie heeft uitgekozen om in
2011 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 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.
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 wolrassen en wordt in Oijen gehouden.
Opgave:
De opgave voor de verschillende evenementen kan plaatsvinden bij René Smid: Tel. 0591 61 25 19 of
renesmid@hotmail.com Opgave vóór 15 februari.
Hij 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
vervoer dan niet gaan regelen maar wellicht kunnen we wel e.e.a. coördineren.
Wij hopen voor deze zwoegervrije shows mooie presentaties van de VSS te kunnen verzorgen.
Belangrijke data:
• Zaterdag, 18 juni Dag van het Schaap in Ermelo: 9.00 uur tot 17.00 uur.
• Vrijdag t/m zondag 24-25-26 juni Farm & Country Fair in IJzerlo: 11.00 uur tot 22.00 uur en op

zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur.
• Zondag, 10 juli Schapendag in Odiliapeel: 10.00 uur tot 17.30 uur.
• Zaterdag, 10 september Dag van de Wol in Oijen: 10.30 uur tot 17.00 uur.

Er komt waarschijnlijk ook nog een niet zwoegervrije show, maar daarover volgt later informatie.

Nieuwe rasvertegenwoordiger voor de Wolmerino

Na inmiddels alweer een aantal jaren schapen houden en lidmaatschap van de VSS kwam voor ons het
moment dat we de mogelijkheid kregen onze twee rassen te vertegenwoordigen. Aangezien voor ons wol de
insteek is wat het schapen houden betreft hebben we gekozen voor de Wolmerino en de Romney.
Op dit moment zitten we midden in de lammertijd van onze Wolmerino’s. De ram die we hiervoor inzetten is
afkomstig uit Zuid Frankrijk (Provence). Vorig jaar hebben we dit reisje gemaakt met nog drie andere Merino
houders uit Nederland. Hoewel Merino het meest voorkomende ras ter wereld is zijn er in Nederland niet veel.
Waarschijnlijk omdat het voor de vleesfokkerij commercieel minder geschikt is, hoewel het vlees goed en
mager is. Het is een lief aanhankelijk dier dat zich gemakkelijk laat verzorgen. Ze zijn niet te zwaar en
lammeren gemakkelijk af en de wol is nog wel het meest bijzonder! Veel van onze Merino’s hebben jaarrond
een cover op zodat deze wol goed schoon blijft waardoor het in trek is bij handspinners. Omdat het niet de
meest gemakkelijke wol is voor deze hobby organiseren we hiervoor ook een speciale Merino spincursus.

En een nieuwe rasvertegenwoordiger voor de Romney
De Romney daarentegen is een typisch voorbeeld van een dubbeldoel ras. Het betreft een longwool type. De
wolstapel is prachtig lang licht glanzend en enorm geschikt om het handspinnen onder de knie te krijgen. Het
garen is nog steeds zacht al kan het kriebelen als het op de huid wordt gedragen. Persoonlijk heb ik daar niet
zo’n last van, maar mensen die hiervoor gevoelig zijn dragen er het best iets onder. Het dier zelf is groot en
redelijk zwaar, aanhankelijk en ze eten erg graag en veel. Ze lammeren gemakkelijk af en krijgen vaak
meerlingen. Deze lammeren groeien goed en het vlees is erg lekker. Ook dit ras is niet erg aanwezig in
Nederland en ik zou graag zien dat daar verandering in komt! Onze ooien lammeren af in maart. De ram is
vorig jaar uit Engeland geïmporteerd waardoor we ook bij dit ras compleet vers bloed hebben.
De trend naar ‘natuurlijk’ en ‘duurzaam’ neemt toe en
voor ons betekent dat een kudde die zowel wol als vlees
oplevert en waarin af en toe een experiment het
levenslicht ziet, als de ram eens is vreemdgegaan;)).
Het zijn vachtjes waarbij menig handspinner gaat
watertanden ...
Als uw interesse is gewekt naar deze rassen kunt u voor
meer info terecht op onze website www.wolboerderij.nl
of kom eens langs in Koewacht (Zeeuws Vlaanderen):
een prachtig en ruimtelijk stukje Nederland tegen de
Belgische grens …
Met vriendelijke groet,
Janny Wijna & Jean-Paul van den Bunder

En de (schapen) boer … hij ploegde voort ...
Met dank aan B.Steginga

Op 2de paasdag 25 april kunt u in Niehove genieten van de gezellige
wolwierde fair
Een fair met een uitgebreide markt met hip en handgemaakte artikelen, streekproducten, lifestyle, hobby
materialen en natuurlijk alles op het gebied van wol en schapen.
Vele activiteiten maken de fair tot een leuk dagje weg: schaapscheren, schapendrijven, workshops: vilten,
spinnen etc., behendigheid parcours met schapen,
rassenpresentatie van verschillende zeldzame en bijzondere
schapenrassen en live muziek.
De fair laat zien wat landschapsbeheer Wolwierde doet en wat
een enorm scala aan mogelijkheden schapen ons brengt.
Te denken valt aan wolproducten, vlees, kaas etc. Voor deelname
en meer informatie over de Wolwierde fair kunt u mailen met
nynke@hoodwinked.nl of kijk op:
www.wolwierde-fair.webklik.nl
Wijnanda Heckman

advertentie

In de Ruif 4 2010 riepen wij vrijwilligers op om enkele vrijgekomen posten per 1 januari te gaan bemannen. Wij zijn
blij dat er positief op gereageerd is.
De coördinatie van de Ruif gaat Hanneke de Noij op zich nemen, evenals
De webmaster van: www.vssschapen.nl. Enthousiast heeft zij al een nieuwe website aangekondigd.
Mentorschap: Karin Wassink, secretaris VSS.
Organisatie Evenementen: René Smid.
Wij wensen hen veel succes en in de volgende Ruif zullen zij zich aan u voorstellen.

Oproep:
Enkele keren per jaar bent u met de VSS stand aanwezig tijdens een evenement. U verkoopt de ingekochte artikelen,
eventueel met de hulp van andere 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: www.vssschapen.nl 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 uit te laten voeren door twee leden.
Zorgvuldigheid voor de materialen en een droge opslagruimte is vereist.
Mocht het bovenstaande u aanspreken of heeft u andere ideeën hierover neem contact op met de voorzitter VSS:
Jan van der Zanden, tel. 0411 61 66 63 of janvanderzanden@vssschapen.nl of met de secretaris: Karin Wassink,
tel. 0573 45 35 96 of karinwassink@vssschapen.nl
Beste Leden,
Per 1 januari ben ik gestopt met mijn activiteiten voor de VSS. Ik heb zelf al ruim een jaar geen
schapen meer en ik vind het dan ook de tijd worden voor nieuwe leden die frisse ideeën kunnen
aanleveren. Ik bedank iedereen voor de prettige samenwerking tijdens de afgelopen jaren.
Ik kijk hier met plezier op terug.
Een tijd waarin we voor de vereniging samen toch veel bereikt hebben. Ik denk aan de tot
standkoming van de rasstandaarden, de gezellige evenementen in het jaar en de stalborden.
Dank ook voor de vele hartelijke mailcontacten voor o.a. vraag en aanbod, de trailerborden, de
Ruif, het mentorschap enz..
Ik wens iedereen het beste en nog veel geluk in de schapenhouderij.
Antonet Vonken
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
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