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Nieuw bestuurslid met passie  

voor dieren én communicatie 
 
Sinds 2009 ben ik lid van de VSS. Een leuke en leerzame vereniging voor 

iedereen die „iets‟ met schapen heeft. Dat „iets‟ is voor mij de Devon and 

Cornwall longwool. Na jaren een koppel Texelaars gehad te hebben, heb ik 

inmiddels vier van deze zeer brave schapen, puur voor de hobby. 

Ik woon samen met mijn man en ouders op een klein boerderijtje in 

Bergharen, als je in zo‟n landelijk gebied woont hoort een schaap in de wei 

erbij! Tevens heb ik ook nog enkele paarden, kippen, cavia‟s en honden 

rondlopen. Naast deze hobby werk ik fulltime als marketing manager bij 

AUV te Cuijk, een bedrijf wat diensten, medicijnen, voeders en 

instrumentarium levert aan de dierenartsenpraktijken in binnen- en 

buitenland. Daarnaast ben ik tevens nog bestuurslid van de menvereniging 

waar ik ook de communicatie verzorg. Dus dieren en communicatie zijn 

inmiddels volledig geïntegreerd in mijn leven.  

Naar aanleiding van een oproep om deze digitale nieuwsbrief over te 

nemen van Antonet Vonken ben ik onlangs toegetreden tot het bestuur 

van de VSS. Ik zal de communicatietaken van de VSS op mij nemen. Hierbij 

hoort naast deze nieuwsbrief ook de website en alle andere communicatie-

uitingen als brochures e.d. Deze nieuwsbrief is de eerst van mijn hand en 

heeft daarom ook een ander „jasje‟ gekregen dan dat u normaal gewend 

bent. 

Ook zal ik dit jaar gaan werken aan een vernieuwde en overzichtelijke 

website. Waar straks alle informatie over onze vereniging te vinden zal zijn. 

Om deze nieuwsbrief en de website te kunnen blijven voorzien van 

voldoende informatie en foto‟s is uw input erg belangrijk. Aarzel dus niet om 

bij nieuws of leuke foto‟s contact met mij op te nemen. Dat kan via 

telefoon: 06-42309118 of e-mail: vssschapen@gmail.com. Graag tot ziens, 

mails of bels ! 

 

Hanneke Noij 
  

www.vssschapen.nl wordt 

vernieuwd 
 

Dit jaar gaat de VSS beginnen met een nieuwe website. Op deze site zal 

informatie over de vereniging te vinden zijn, alsmede de vertegenwoordigde 

rassen met beschrijvingen. Daarnaast zullen er de benodigde formulieren te 

downloaden zijn en willen we over naar een centraal bestelsysteem voor 

oormerken, stalplaten en andere aanverwante artikelen. De website zal ook 

worden voorzien van een prikbord voor vraag en aanbod, een webshop en 

interessante links, nieuws en andere nuttige informatie.  

De nieuwe website zal voor én door de VSS-leden gevuld moeten worden. 

Dus mocht u ideeën, vragen, informatie of foto‟s hebben voor de website 

dan horen wij dat graag. Wij staan open voor iedere verbetering! We 

houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte van de vorderingen van onze 

vernieuwde website.  
 

mailto:vssschapen@gmail.com
http://www.vssschapen.nl/
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wentelen voorkomen 

 

 

   Door Burt van Ramshorst  

 

“Op een ochtend ging ik naar mijn schapen om ze te 

voeren. Ik zag in de verte iets zwaaien en keek nog eens 

goed en het bleek een schapenpoot te zijn. Blijkbaar was 

deze hoogdrachtige ooi op haar rug komen te liggen en 

kon ze uit zichzelf niet meer opstaan. Dit heet verwentelen. 

Ik holde naar het dier en rolde haar impulsief snel om. Ze 

had daar blijkbaar al lang gelegen want er lagen overal 

keutels om haar heen. 

Achteraf had ik haar nooit zo maar mogen omdraaien. Ik 

wist namelijk niet via welke zijde zij op haar rug was 

gekomen en een draaiing om haar as had een verdraaiing 

van haar darmen met de dood tot gevolg kunnen hebben. 

Ik had haar via haar kont recht op moeten zetten. Ik heb 

geluk gehad want ze heeft er niets aan overgehouden. 

De dagen daarna lag ze verschillende keren weer op haar 

rug. Ik belde een bevriend schapenhouder van Texelaars 

en hij vertelde dat je een stuk PVC regenpijp met touwtjes 

aan haar wol moest vast maken. Sindsdien is verwentelen 

verleden tijd”. 

 

 

 

 

 

Uitslag kuddecompetitie 2010 
 

Ook in 2010 hebben er een aantal fokkers deelgenomen aan de  

kuddecompetitie. In totaal waren er 16 deelnemers die samen de  

volgende 9 rassen vertegenwoordigden:  

 

Ras:    Aantal fokkers: 

Shetland    3                                

Herdwick    2                         

Rouge de l‟Ouest   2              

Wiltshire Horn    2                  

Karakul     1                              

Poll Dorset    1                         

Racka schaap    1                     

Walliser Schwarznase   1       

 

Het Shetland ras was in 2010 goed vertegenwoordigd in de competitie. Maar liefst drie fokkers namen deel en 

behaalden ook alle drie de eindronde, waarvan er zelfs twee bovenaan in de lijst eindigden.   

Het gemiddeld aantal toegekende punten bedroeg  8.47 waarvan het hoogst aantal punten 8.80 was en het laagst 

aantal 8.21. Van de geselecteerde fokkers in de eindronde zaten de punten op 8.60.   

Het niveauverschil in deze kuddecompetitie was erg klein, vooral in de eindronde deden de fokkers niet voor elkaar 

onder.  

Opmerkelijk deze competitie was de vertegenwoordiging van de kleinere rassen als Karakul, Poll Dorset, Racka en 

Wallisser Schwarznase, ook zij deden het uitstekend in de eindronde waar het puntengemiddelde op 8.67 lag. 

 

Resultaten eindronde kuddecompetitie 2010:   

 

Naam                                              Ras                                      Aantal punten 

 

1. Fair Isle Shetland Sheep Shetland   8.81 

2. J. Pieters   Shetland   8.73 

3. L. van Ramshorst  Walliser Schwarznase  8.70 

4. P. en H. Verhoeven  Rouge de l‟Ouest  8.69 

5. P.M.M.Boomaars  Rackaschaap   8.67 

6. A.M.M.J. van Liebergen Karakul    8.63 

7. S. Brandsma   Shetland   8.58 

8. W. J. Terpstra   Poll Dorset   8.57  
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Even voorstellen… 
 

In deze nieuwe Ruif ook meteen een nieuwe rubriek; „Even voorstellen…‟   

Met deze rubriek willen wij de nieuwe leden de gelegenheid geven zich voor te stellen. Het is goed als leden elkaar 

leren kennen, weten wie welk ras fokt en wat de beweegredenen zijn om lid te worden van de VSS. In de eerste 

maanden van 2011 kunnen wij 6 nieuwe leden verwelkomen: 

 
 

Naam:    Paul Leenders  

Woonplaats:  Helenaveen, vorig jaar uitgeroepen tot het groenste dorp van  

Nederland. 

Ras:    Herdwick. 2 ooien en een rammetje, om te beginnen. 

Waarom dit ras?: Robuust, vriendelijk, heel aanhankelijk, niet te groot. 

Waarom de VSS?:  Zoek Herdwick op internet en je komt uit bij VSS, vervolgens blijkt  

dit voor mij de juiste ondersteuning te zijn als beginnend  

schapenhouder. 
 

Naam:    Meine en Tineke Hielkema 

Woonplaats:   Hoornsterzwaag Friesland 

Ras:    Wilt Shire 

Waarom dit ras?:  Wij vinden de schapen mooie robuste dieren. Dat spreekt ons  

erg aan. En wij zochten al enkele jaren naar iets wat naast  

onze 19 geiten het land beter kon begrazen. En kwamen op dit  

ras uit. We zijn er tot op heden erg blij mee dat we Wilt  

Shire`s hebben. 

 Waarom de VSS:?  Dat kwam omdat wij er graag mee verder willen fokken.  

En door willem Ytsma , hier hebben we de dieren van gekocht,  

hij adviseerde het ons . 
  

 

Naam:     Jorieke en Joep 

Woonplaats:    Zelhem 

Ras:     Walliser Schwarznase (een ooi, ram en een ram lammetje) 

Waarom dit ras?:  Prachtig schaap met een rustig karakter en mooie wol.   

Waarom de VSS?:  Op aanraden van de fokker van onze schapen, en uit  

interesse naar andere rassen. 
 

Naam:    Willem en Ineke Bregman 

Woonplaats:   Hem 

Ras:    Merino  

Waarom dit Ras?:  Wij willen ervaren of dit echt de enige wol is die niet prikt, ik wil  

kijken of ik spinnen een leuke hobby vind, te beginnen bij de basis;    

 het merinoschaap. 

Waarom de VSS?:  Onze schapen gekocht met stamboom, er werd gevraagd of we  

Lid wilde worden, zo kunnen we via VSS misschien een mooi bruin  

merinorammetje erbij kopen. 
  

 

 

Naam:    Ralf van Soest 

Woonplaats:   Baarn 

Ras:    Dorset Horn 

Waarom dit ras?:  Ik zocht een goed bevleesd ras met hoorns en 1 die niet vaak  

gezien wordt dus kwam ik uit op de Dorset Horn. 

Waarom de VSS?: Omdat ik het goed wil doen en niet half. 
 

Naam:    Carin Heesters 

Woonplaats:  Helmond 

Ras:    Zeeuws Melkschaap sinds 1991 Deze dieren zijn in het eigen  

Zeeuwse melkschapenstamboek geregistreerd en niet via de VSS. 

Waarom dit ras?: Een bewuste keuze voor het Zeeuwse Melkschaap een oud  

Nederlands ras en om een bijdrage leveren aan de instand- 

houding hiervan.  

Waarom de VSS?:  Omdat de VSS een actieve vereniging is en de belangen 

behartiging verzorgd voor de kleinschalige schapenhouderij, het  

lijkt mij een leuke vereniging om bij te zijn. 
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Oproep Trailerplaten  
 
Het nieuwe jaar is net begonnen en er komen weer vele nieuwe lammeren aan.  

Daarnaast gaan de evenementen weer beginnen en is er volop bedrijvigheid  

rondom de schapen. Hier hoort voor u wellicht ook een nieuw trailerbord bij. Om  

deze borden zo voordelig mogelijk aan u aan te kunnen bieden is centrale inkoop  

belangrijk. Daarom willen wij graag vóór 20 april van u weten of u nog een nieuw  

bord nodig heeft.  

De kosten van het trailerbord met foto van uw ras (afmetingen 42 cm x 30 cm) 

bedragen € 25,-. 

De bestelling van de borden kunt u per email (vssschapen@gmail.com) of telefoon  

(06-42309118) aan ons doorgeven. Vermeld bij uw bestelling om welke aantallen het gaat en van welk ras het 

trailerbord zou moeten zijn. 

Ook voor de trailerborden zijn altijd nog goede foto‟s van rassen welkom. Een mooie rasfoto welke de VSS rechtenvrij 

kan gebruiken voor diverse uitingen kunt u mailen naar vssschapen@gmail.com. Let op de foto moet minimaal 1 mb 

(=1000kb) groot zijn anders is deze niet bruikbaar voor drukwerk. 
 

 

 

 

Workshop schaapscheren 
  

Op zaterdag 14 mei organiseert Schaapskooi Schijndel een workshop schaapscheren. Schaapskooi Schijndel is 

een initiatief in Schijndel waar verschillende stichtingen en instanties zich inspannen om de natuur en 

cultuurhistorie in Schijndel en omgeving te behouden en te presenteren aan het publiek. Kijk voor informatie eens 

op www.schaapskooischijndel.nl.  

De Schaapskooi is landelijk gelegen in het prachtige buitengebied van Schijndel. De workshop begint om 9:00 

uur en eindigt om ongeveer 16:00 uur en wordt gegeven door Rob en Anjo Kerr, een Australisch/Nederlands 

echtpaar. Rob heeft al ruim 30 jaar een scheerdersbedrijf en werkt met 15 man personeel door heel 

Australie. Enkele van zijn klanten zijn schapenhouders met 40.000 schapen op 2000km2.  

U leert de techniek van het scheren van een vakman, het hanteren van het schaap, het behandelen van de 

wol, kortom alles wat er bij het scheren komt kijken. Anjo is Nederlands en kan eventueel vertalen als een van de 

deelnemers geen Engels spreekt.  

Het is niet noodzakelijk om over een eigen scheerapparaat te beschikken. Als u een eigen scheerapparaat 

heeft kan Rob de messen voor u slijpen.  

U krijgt op het eind van de dag een DVD. Tussen de middag verzorgd de Schaapskooi de lunch. Er kunnen zich 

maximaal 6 deelnemers inschrijven zodat iedereen voldoende aandacht krijgt. De kosten bedragen 90 euro per 

persoon voor een geheel verzorgde dag. In geval van regen kan er in de schaapskooi geschoren worden.  

Mocht u zich op willen geven of nog vragen hebben kunt u dat doen via e-mail: antonsch@planet.nl 
 

 

mailto:vssschapen@gmail.com
mailto:vssschapen@gmail.com
http://www.schaapskooischijndel.nl/
mailto:antonsch@planet.nl
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Een gesprek in de wei  
 

Door Jan Molhuyzen  

 

JIJ BENT LAAT TERUG ZEG! 

Ja, het was een uitgebreide A.L.V. en ook het 10-jarig jubileum werd gevierd.  

HEB JE NOG DE GROETEN OVERGEBRACHT VAN ONS AAN DE KINDEREN IN  

BAERLE-NASSAU EN IN RUURLO?  

Ja, jullie krijgen de groeten terug, ze maken het goed. 

VERTEL OVER DE VERGADERING. 

Het begin is het verplichte deel. Verslag , notulen vorige vergadering, niemand op- of aanmerkingen. 

Voorzitter Jan jast dat erdoor. 

JAS VAN WOL?  

Nee, „jassen‟, zo noemen wij mensen, het er door jassen: „lekker snel‟.   

OH!  

Dan de activiteiten van vorig jaar door Karin, best een actief jaar. Daarna het financieel jaarverslag 

door Carel.   

CAREL?  ZO HEET IK OOK, zegt ram Karel.  

Ja, naamgenoot, zelfde postuur, maar Karel met een C.  Contributie gaat wat omhoog; twee euro.   

DE MOEITE NIET, ONS VOER IS DUURDER,  HOOI, OOK DUURDER. 

Dan afscheid van Sylvia.   

SYLVIA?   

Ja, iedereen kent haar, hield de stamboekregistratie bij, jullie geboorteregister dus.  

KREEG JE NOG OP JE KOP OMDAT JE EEN JAAR NIETS HEBT OPGEGEVEN? 

Ja, nee, Harry, de opvolger van Sylvia zal de zaak herstellen en jullie dochters toch nog inschrijven. 

GELUKKIG, ANDERS GAAN DIE MISSCHIEN NAAR HET PROGRAMMA „OPSPORING VERZOCHT‟.  

Alle vertrouwen in Harry hoor, een raspaard, dasje,tweed jasje.  

WOL?   

Ja Engelse.   

GELUKKIG. 

En dan Antonet Vonken ook afscheid.  

DIE VAN DIE LEUKE FOTO‟S EN HEBBEDINGETJES? DIE VAN DE RUIF EN ONS VERZORGINGSBOEK?   

Ja die!   

JAMMER ZEG, EEN GEMIS!  

Hanneke Noij komt het bestuur versterken, was er zelf niet.   

AARDIG?  HEEFT ZE WEL SCHAPEN?   

Ongetwijfeld. In de volgende Ruif komt een verhaaltje met foto; „k zal het jullie dan voorlezen.  

Toen mededelingen over Falcoo.   

FALKO, FALKO?,  EEN NIEUWE RAM? IN HET BESTUUR?  

Nee jongens een administratieprogramma waarin alle mutaties voortaan gemeld en geregistreerd 

moeten worden. Ik zal jullie de details besparen. Daar was veel discussie over. Het bestuur en speciaal 

de voorzitter heeft er zijn handen vol aan in allerlei werk- en overleggroepen. Maar hij is door de wol 

geverfd, staat z‟n mannetje en zal ze wel scheren.   

WAT ZEG JE NU ALLEMAAL?  WOL GEVERFD, SCHEREN; NU AL, KOUD ZEG.  

Nee, dat zijn uitdrukkingen; betekent dat je door en door met de materie bekend bent, je mannetje 

staat en daardoor beter het gewenste doel kan bereiken. Iemand scheren of knippen en scheren: de 

overtollige zaken verwijderen en tot de kern komen. Zoals jullie vacht straks. We zijn hem daarvoor zeer 

dankbaar.  

O.K. BEGREPEN,NIETS ENGS DUS. 

Vervolgens  kwam de kuddecompetitie aan bod. Onder leiding van Karin beoordeelden inspecteurs  

uiterlijk en raseigenschappen van 6 kuddes met elkaar en wezen de beste, mooiste aan.  

KUNNEN WIJ DAAR OOK AAN MEEDOEN?  

Misschien wel, als familie Southdown  zijn jullie te klein, maar samen met de andere Downrassen 

misschien wel. Moet over nagedacht worden.  

We  eindigen met een verhaal  door Eric over inteeltbeperking binnen rasgroepen. Interessant verhaal 

dames. Kort gezegd: het wel of niet noodzakelijk introduceren van nieuwe (manlijke) leden wel met 

dezelfde eigenschappen en uiterlijke kenmerken, maar geen „directe‟ familie van en de gevolgen 

daarvan.  

OH, SPANNEND! WANNEER KOMEN DIE? 

Moeten we het ook nog over hebben. 

Daarna is de vergadering voorbij. Als jubileumverrassing kregen we van het bestuur een doos met twee 

flessen wijn en kan ieder kiezen uit een door Betty ambachtelijk gemaakt lamsproduct van eigen 

bodem, erg leuk en lekker hoor!   

WAT WAS DAT DAN? TOCH WEL VAN  WORTELS, BIKS OF ZO? 

Dames, dames, rustig maar!  Ja, zoiets, maar nu gaan jullie zelf eten, wortels en biks.   

Eet smakelijk!
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Strenge winter geeft schaap de ruimte 
 

Van Henny Dorsman 

 

Na een strenge winter waarin we veel hout hebben gestookt zijn de schapen zeer tevreden. Zij hebben inmiddels het 

lege houthok in beslag genomen om lekker uit de zon te kunnen liggen. Dus strenge winters vinden de schapen 

helemaal niet erg, en hete zomers nu ook niet meer met zo‟n heerlijke overkapping. 

 

 
 

 

  

Afvoermeldingen via Falcoo 
 

Onze stamboekadministratie draait nu bijna een jaar op het nieuwe Falcoo-programma, en gelukkig zijn de meeste 

kinderziektes eruit. Toch willen wij u met klem nogmaals op het volgende wijzen: 

 

 Gebruik voor alle mutaties alleen Falcoo, en niet de I&R databank van het Min. EL&I ! 

 

 Alle door u ingevoerde mutaties worden automatisch doorgemeld aan I&R, op dit moment gebeurt dit 

minimaal 2 keer per week. Ook wanneer u dieren afvoert via een handelaar of naar het slachthuis, komt de 

administratie zo prima in orde. 

 

 Ga niet zelf de melding invoeren in I&R ! Wanneer u dit doet, krijgt ons Falcoo programma bij het doormelden 

veel foutmeldingen, en dit bezorgt onze administrateur veel extra werk! 

Niet doen dus!! 

 

 U heeft wettelijk 7 dagen de tijd om de mutaties door te voeren. Lees de tekst uit de regelwijzer op 

www.vssschapen.nl 

 

 Wanneer u op tijd de mutaties in Falcoo invoert, worden deze automatisch binnen 7 dagen doorgemeld aan 

I&R. Bespaar uzelf én onze administrateur werk en meld de mutaties alleen via Falcoo. 

 

Invoeren lammeren 
 

Het lammerseizoen is weer begonnen. De geboortes van de dieren dient u ook in Falcoo in te voeren. U moet echter 

eerst de dekregistratie invullen, voordat u de geboortes van de lammeren kan melden! Leest u eerst de instructie 

goed, dan wijst het zich vanzelf.  

De lammeren moeten binnen max. 6 maanden een elektronisch oormerk in en geregistreerd staan in Falcoo. Wilt u de 

lammeren geïnspecteerd hebben, dan moet u dat zelf aan uw inspecteur melden (in de volgende Ruif zullen we hier 

opnieuw aandacht aan besteden). 
 

 

 

http://www.vssschapen.nl/
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Aankomende evenementen  
 

Komende maanden zijn er weer diverse evenementen gepland. Wij geven u hierbij een kort overzicht: 

 

 18 juni de tweejaarlijkse „Dag van het schaap‟ te Ermerlo: www.dagvanhetschaap.nl 

 24-25-26 juni de jaarlijkse „Farm & Countryfair‟ te IJzerloo: www.countryfair.nl 

 11 juli de jaarlijkse „Schapendag‟ in Odilliapeel 
  

Rene Smid zal, als vervanger van Antonet Vonken, de rasvertegenwoordigers benaderen om deelnemers te 

werven voor deze activiteiten. U kunt u uiteraard ook zelf al opgeven via telefoon: 0591-612519 of e-mail: 

renesmid@hotmail.com 

Deelnemers aan de evenementen moeten er wel rekening mee moeten houden dat de dieren die naar de 

show gaan ingeënt zullen moeten worden tegen de Q koorts. Elke organisatie die verantwoordelijk is voor het 

evenement zal de deelnemers hierover informeren. Voor meer informatie over deze entingen verwijzen wij u 

naar de site van het Platform: www.platform-ksg.nl. 

 

Wij hopen zoveel mogelijk deelnemers te werven en zouden het enorm waarderen als wij op „De dag van het 

schaap‟ meer deelnemers zouden kunnen inschrijven als voorgaande jaren. In 2009 hadden wij 25 

inschrijvingen, nu steven wij naar 30! Wilt u ons hierin ondersteunen? 
  

       

 
 

 
 

  

http://www.dagvanhetschaap.nl/
http://www.countryfair.nl/
mailto:renesmid@hotmail.com
http://www.platform-ksg.nl/
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De Ruif wordt uitgegeven onder 

verantwoordelijkheid van het VSS bestuur  
 

Voorzitter:     Jan vd Zanden  

Selissen 2a | 5283 SB Boxtel | tel. 0411 61 66 36 | janvanderzanden@vssschapen.nl  

 

Secretaris:     Karin Wassink 

Hengeloseweg 4 | 7261 LV Ruurlo | tel. 0573 45 35 96 |karinwassink@vssschapen.nl  

 

Penningmeester:    Carel van Amersfoort 

Ekris 63 | 3931 PV Woudenberg | tel. 0332 86 71 54 | carelvanamersfoort@vssschapen.nl  

 

foktechnische commissie:   Erik Schuiling 

Eekterweg 17 | 8097 PC Oosterwolde | tel. 0525 62 19 59 |  

 

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 en website www.vssschapen.nl:  Hanneke Noij 

Grotestraat 22 | 6617 AJ Bergharen | tel. 06-42309118 | vssschapen@gmail.com 

 

Nuttige links en interessante informatie 
 

Er is op het internet heel veel informatie te vinden over schapen, rassen, verzorging en nog veel meer. Via deze 

websites kunt u uzelf vaak ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief. Hierin leest u dan de nieuwe informatie 

en ontwikkelingen. Het is goed om eens een rondje te gaan „surfen‟ op het web. U wordt er vast wijzer van! 

Enkele interessante links willen wij u niet onthouden: 

 

www.platform-ksg.n l   

www.min lnv.n l   

www.pve.nl   

www.schapennet.com  

www.landleven.n l   

www.levendehave.n l   

www.hetschaap.n l   

www.schapendokter .n l   

www.wol -vezel s .n l   

www.hobbydierhouder .n l   

 

Bekijk deze sites eens en schrijf u in voor de nieuwsbrieven.  

 

http://www.vssschapen.nl/
http://www.platform-ksg.nl/
http://www.hetlnvloket.nl/
http://www.pve.nl/
http://www.schapennet.com/Homepage.aspx
http://www.landleven.nl/
http://www.levendehave.nl/
http://www.hetschaap.nl/
http://www.schapendokter.nl/
http://www.wol-vezels.nl/
http://www.hobbydierhouder.nl/

