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Nieuwsbrief 

Denk, schrijf en 

fotografeer mee! 
 

Beste  leden, het is al weer een tijdje 

geleden dat de laatste nieuwsbrief De 

Ruif voor u verscheen. Inmiddels is de 1e 

editie 2014 eindelijk gereed en wensen 

wij u uiteraard weer veel leesplezier toe. 

Maar niet voordat wij als bestuur een 

vriendelijk maar dringend verzoek aan 

jullie doen.  

 

Wilt u graag deze Ruif blijven lezen de 

komende jaren? Denk dan mee!  

 

We zijn op zoek naar leuke artikelen en 

foto’s gerelateerd aan de vele 

schapenrassen die de VSS rijk is. Een 

foto met een leuke toelichting, tips, 

nieuws en andere bijzonderheden, alles 

is welkom.  

U hoeft geen goede tekstschrijver te 

zijn. Het enige wat we van u vragen is 

een goede motivator, iemand die 

graag zijn belevenissen en kennis met 

anderen deelt. Kennisdeling, dat is iets 

wat we als verenging een warm hart 

toe dragen en wij als bestuur ook 

proberen na te streven. 

 

Dus stuur u artikelen en foto’s in, zodat 

we ook over een paar maanden weer 

een leuke, nuttige en goed gevulde 

Ruif kunnen versturen naar u. 

 

Vast bedankt en voor nu veel 

leesplezier! # 

Dag van het schaap; een dag 

vol beleving en vermaak 
Dit jaar nog groter met o.a. een vachtenveiling! 
 

Aankomende zaterdag 31 mei is een dag om niet te missen. Dan wordt 

alweer de 14e Dag van het Schaap georganiseerd op het Hippisch Centrum 

in Ermelo. Op deze dag is er voor elke schapenliefhebber wat te beleven. Van 

wol tot vlees, van scheren tot keuren en alles over diergezondheid en de 

preventie daarvan. 

 

De dag wordt gevuld met doorlopende activiteiten, stands en diverse 

schapen- en geitenrassen. Naast de doorlopende activiteiten die van 9.00 uur 

tot 16.30 uur te bezoeken zijn, kunt u ook kiezen voor deelname aan diverse 

workshops en het bijwonen van leerzame lezingen. 

Het programma is zo uitgebreidt dat het te veel is om op te noemen. U kunt 

het beste een kijkje nemen op de website www.dagvanhetschaap.nl en daar 

de plattegrond en het complete programma downloaden. 

 

De VSS is uiteraard ook aanwezig met diverse rassen die gepresenteerd 

worden. Ook de VSS informatiestand is weer bemand om het publiek te 

woord te staan over de diversiteit van onze vereniging. Daarnaast kan met er 

leuke schaapgerelateerde artikelen kopen waarmee de vereniging financieel 

wordt ondersteunt. 

 

Leuk om nog extra te vernoemen is de grote vachtenveiling die dit jaar wordt 

gehouden. Deze veiling vindt om 14.30 uur plaats op het Wolplein. Voor deze 

veiling worden ongeveer 10 prachtige vachten beschikbaar gesteld. Een deel 

van de opbrengsten van deze veiling gaan naar een goed doel. Onder 

andere de volgende vachten worden geveild: Leicester Longwool, Blauwe 

Texelaar, Shetland, Sherino, Solognote, Herdwick, Racka, Heidschnucke, grijze 

Cambridge, Karakul en Wensleydale. 

Zit er iets van uw gading tussen? Mis deze veiling dan niet!  

 

Wij zien u graag verschijnen bij onze rassenpresentatie en de stand in de 

Amaliahal. # 
 

 

  

 

http://www.dagvanhetschaap.nl/
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Het Bentheimer Landschaap is terug! 

 
Na jarenlange afwezigheid wordt het Bentheimer Landschaap weer teruggefokt in Nederland volgens de 

stamboekregels van de VSS. Het Bentheimer Landschaap is 200 jaar geleden in het Duits Nederlandse grensgebied 

ontstaan uit verschillende nog bestaande en uitgestorven landrassen aan weerszijden van de grens. Duitse 

fokinspanningen hebben er toe geleid dat vanaf 1934 het Bentheimer Landschaap zich verder ontwikkelde als een 

zelfstandig ras dat nog steeds sterke overeenkomsten vertoond met de grote Nederlandse heideschaaprassen als het 

Schoonebeker schaap en het Veluws heideschaap. 

Het Bentheimer Landschaap is het grootste Duitse Heideschaap. Het is een groot en lang schaap met zwarte markering 

rond de ogen en op de voeten. De grote oren hebben meestal donkere uiteinden. Het smalle hoofd is langwerpig en lijkt 

op een ramsneus. Van oorsprong heeft het Bentheimer Landschaap een zeer lange vacht wat in vroegere jaren tot aan 

de grond kon komen. 

Momenteel behoort het Bentheimer Landschaap tot de zeldzame huisdierrassen waarbij de populatie in 1970 door een 

dal ging. In het Eemsgebied waren drie bedrijven die gezamenlijk nog slechts 50 fokdieren hadden. Deze periode ligt ver 

achter ons en dankzij het sobere als productieve karakter van het Bentheimer Landschaap, telt de populatie momenteel 

meer dan 2300 fokdieren en 10.000 gebruiksdieren over bijna geheel Duitsland. In Nederland worden sinds 2013 weer 

Bentheimer Landschapen met stamboom gefokt. 

 

Laura Hoogerwerf heef Bentheimer Landschapen aangekocht, tien ooien en een ram. Zij nam het initiatief om deze 

dieren aan te laten sluiten bij de VSS.  

De dieren zijn inmiddels volgens de procedure zoals omschreven in het stamboekreglement gekeurd en opgenomen in 

het stamboek.  

Tevens is aan Laura een fokadvies afgegeven om twee onverwante rammen en/of indien mogelijk een drachtige 

onverwante ooi aan de kudde toe te voegen om zodoende haar koppel te borgen voor de toekomst, aangaande 

inteelt. Dit advies is inmiddels al deels overgenomen; Laura heeft onlangs twee rammen uit Duitsland geïmporteerd. Haar 

kudde is tevens uitgebreid door de geboorte van lammeren.  

 

De VSS is blij met deze nieuwe aanwinst en heet Laura dan ook van harte welkom!# 

 

                                     

 
 

Het logo van Laura: 

www.dewolligegrasmachines.nl 
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Veterinaire- en humane artsen samen sterk in 

Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland 

 
In iedere regio zouden huisartsen en dierenartsen elkaar geregeld moeten opzoeken om hun kennis uit te wisselen over 

zoönosen. Dat zegt Ans van Lier, arts bij GGD Midden-Nederland en een van de initiatiefnemers van het Kennisnetwerk 

Zoönosen in de provincie Utrecht. Momenteel zijn ziekenhuizen en verpleeginstellingen veel geld en tijd kwijt aan de 

beheersing van met name antibioticumresistenties. 

 

“Met het kennisnetwerk willen wij in de eerste plaats alle kennis over zoönosen bundelen en deze via scholing uitdragen 

aan alle professionele belanghebbenden”, vertelt Van Lier. “En in de tweede plaats streven we ernaar dat dierenartsen 

en  artsen in de regio elkaar kennen en elkaar goed weten te vinden, zeker in tijden van crisis.” Volgens Van Lier hebben 

de meeste dierenartsen zoönosen goed in beeld. “Dierenartsen zien het vaak wel als een boer of een gezinslid een 

zoönose heeft opgelopen. Dierenartsen adviseren de persoon naar de huisarts te gaan maar meer gebeurt er vervolgens 

niet. De dierenarts en huisarts hebben geen contact over het ziektegeval en daarbij zijn huisartsen vaak niet gewend de 

link te leggen met dieren. 

 

Wanneer dierenartsen en huisartsen in alle regio’s in Nederland kennis en signalen uitwisselen dan zouden zoönosen 

adequater aangepakt kunnen worden.# 

 

 

 

  

Q-koorts besmetting gaat via mest 
Mensen lopen vooral kans op een Q-koorts besmetting in de buurt van percelen waar geitenmest is 

uitgereden, dat blijkt uit onderzoek. Eerder werd gedacht dat mensen vooral ziek werden rond 

stallen van melkgeiten- en schapen, maar het risico daarop is veel kleiner dan bij land waarop mest 

uit die stallen is uitgereden. 
 

Wat is een Zoönose? 
 

Een zoönose is een infectieziekte die 

kan worden overgedragen van dieren 

op mensen. Veelal met consequenties 

voor de volksgezondheid. Binnen het 

kennisnetwerk hebben niet alleen 

uitbraken van zoönosen zoals Q-koorts 

en Aviaire Influenza de aandacht maar 

ook discussies rondomantibioticum-

resistenties (MRSA’s en ESBL’s). 

 

Lees het gehele artikel op: 

 

http://www.vssschapen.nl/pages/gezon

dheid-en-welzijn/diverse-ziekten.php 
 

 

 

http://www.vssschapen.nl/pages/gezondheid-en-welzijn/diverse-ziekten.php
http://www.vssschapen.nl/pages/gezondheid-en-welzijn/diverse-ziekten.php
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Inspecteursbijeenkomst 
 

Op 23 mei jl. werd weer de jaarlijkse inspecteursdag gehouden. De inspecteurs en het bestuur werden hartelijk ontvangen 

door Gerrie van Alst. Gerrie is eigenaar van diverse Solognotes ooien en rammen. De club van Solognotes is een erg 

actieve club die diverse fokkersbijeenkomsten organiseert, dieren importeert en in 2013 al een aanzet heeft gemaakt met 

de fokcirkel. Des te meer een reden om met de inspecteurs af te reizen naar het Brabantse plaatsje Dieden. 

 

Na het nuttigen van een Brabantse kop koffie met een heerlijk stuk appelgebak konden we starten met de vergadering. 

De inspectierondes van 2013 werden geëvalueerd waarbij diverse rasbeschrijvingen aan bod kwamen. Ook de 

aankomende inspectieronde werd besproken en de regio’s ingedeeld. Na nog wat administratieve zaken als het melden 

in Falcoo, behandelen van het protocol lammeren inspectie en het puntenbalken, nam Gerrie het woord om het ras de 

Solognote toe te lichten. 

 

De Solognote is een sober landras welke in 1968 genetisch zuiver gefokt werden. Vanaf 1994 zijn de Solognotes in 

Nederland. Momenteel zijn er 15 houders van deze dieren waarvan er 11 actief fokken en samen 114 ooien hebben 

geregistreerd.  

 

Na een uitvoerige beschrijving van het ras en zijn herkomst togen we met z’n allen de stal in. Gerrie had de ooien al apart 

gezet met de lammeren, verdeeld over een hok met Nederlandse fok en een hok met Franse importdieren. De 

inspecteurs discussieerde over de kenmerken en wezen gezamenlijk het dier aan wat het beste voldeed aan de 

rasbeschrijving. Hier ging een gedegen keuring aan vooraf, en geen onderdeel van het dier werd overgeslagen, hoofd, 

poten, voor- achter en middenhand werden allemaal apart beoordeeld, en dan noem ik nog maar een klein deel van 

de criteria punten op. 

 

Na een mooie wandeling door de weilanden kwamen we aan bij een landelijk onderkomen met daarin drie prachtige 

zeer gezond ogende Solognote rammen. En uiteraard werden ook deze dieren uitvoerig besproken en gepunt.  

Deze keuringen, de discussies, tips en kennisdeling zorgde voor een zeer waardevolle en informatieve dag voor de 

inspecteurs én het bestuur.  

 

We willen via deze weg daarom de aanwezigen bedanken voor hun input. En uiteraard willen wij Gerrie en zijn vrouw in 

het bijzonder bedanken voor hun enorme gastvrijheid en de smakelijke lunch.# 
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Schaapherders en houders van Schaapskuddes opgelet! 
 

Onlangs startte het praktijknetwerk ‘verbeteren positionering gescheperde schaapskuddes’. Het praktijknetwerk gaat een 

geaccrediteerde opleiding voor schaapherders opzetten, een certificeringsprogramma ontwikkelen en een aantal 

communicatie-activiteiten zoals een online kennisbank ontwikkelen. 

 

Graag wil het praktijknetwerk u vragen om een korte enquête in te vullen. Met de enquête verzamelt het praktijknetwerk 

de wensen en behoeftes van schaapherders met betrekking tot een opleiding voor herders en de certificering. Met deze 

informatie kan het praktijknetwerk het project verder toespitsen, binnen de kaders van de subsidieverlening. Het invullen 

van de enquête duurt ongeveer 15 minuten. 

 

Wanneer u via een stichting, organisatie of bedrijf een schaapskudde of schaapherders vertegenwoordigt, wilt u deze 

enquête dan zelf invullen en daarnaast deze nieuwsbrief doorsturen naar de schaapherder(s)? Op deze manier bereikt 

het praktijknetwerk zo veel mogelijk schaapherders. 

U kunt de enquête via deze link invullen: http://ow.ly/wSwgQ 

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoort het praktijknetwerk graag van u. U kunt ons bereiken 

viainfo@schapenvoornatuur.nl. Daarnaast kunt u ons aanspreken tijdens de Dag van het Schaap op 31 mei in Ermelo, 

waar we aanwezig zijn met een stand en een presentatie verzorgen.# 

 

 
 

Farm & Country Fair 
 

Op 20, 21 en 22 juni wordt voor de 19e maal de Farm & Country Fair in Aalten georganiseerd. Een uitgebreide en 

veelzijdige plattelands beurs met als thema ‘Natuurlijk Genieten’.  

 

Net als ieder jaar zal ook dit jaar weer een uitgebreide ‘woltent’ op het terrein aanwezig zijn. Deze tent staat in het teken 

van de schapen. Diverse rassen worden er gepresenteerd en natuurlijk ontbreekt ook de VSS niet. Zijn uw dieren 

zwoegervrij en wilt u hier met uw dieren bij aanwezig zijn? Meld u dan aan via de evenementenkalender op onze website: 

http://www.vssschapen.nl/pages/evenementenkalender.php?monthno=6&year=2014. 

Indien u niet zelf 3 dagen aanwezig kunt zijn dan kan in overleg met de vereniging voor uw dieren gezorgd worden.  

 

Er worden op deze fair tienduizenden bezoekers verwacht, dus voldoende publiek om ze warm te maken voor uw 

schapenras. Daarnaast is de fair ook een gezellig dagje uit met bijzondere winkeltjes, speciale themadorpen 

vol producten, voorlichting en presentaties. Zoals de enorme culinaire tent met het mooie kooktheater, de 

dierendorpen, het machinepark en het Vintage Festival. Overal zijn shows, keuringen en gekke exposities. Duizenden 

dieren, vele (kinder)activiteiten, akoestische muziek, het follybos, bloemrijke decoraties en het doorlopende 

showprogramma zorgen voor een bruisende en levendige Fair die u niet mag missen!# 
 

  

  

 

http://ow.ly/wSwgQ
mailto:info@schapenvoornatuur.nl
http://www.vssschapen.nl/pages/evenementenkalender.php?monthno=6&year=2014
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Winter Nomads,  

een fantastisch mooie film! 
Tijdens de Algemene ledenvergadering ontving ik een paar kaarten voor de film Winter Nomads. In mijn enthousiasme 

riep ik: u leest wel in de ruif hoe de film was, en ja, belofte maakt schuld….. 

Dat realiseerde ik me dus ook, en toen we zochten waar de film draaide waren dat maar enkele plaatsen in Nederland, 

dus togen wij op een zondagavond naar één of ander alternatief filmhuis in Wageningen. 

Alleen het bezoek aan het filmhuis maakte voor ons de avond al goed! Gerund door vrijwilligers,  klein, knus, lekkere koffie 

en nog betere vooral biologisch verantwoorde koeken en chocolade. Daar zaten wij als 2 bejaarde provinciaaltjes 

tussen allemaal studenten van  wel héél  verschillende pluimage! Maar goed, de film starte, en hij was in een woord  

      

FANTASTISCH! 
 

“Opmerkelijke roadmovie over de herders Carole en Pascal die tijdens een maandenlange trektocht door de Zwitsers-

Franse Alpen met meer dan achthonderd schapen vele ontberingen trotseren. Winnaar European Film Award voor Beste 

Europese Documentaire. 

 

Carole (28) en Pascal (54) trekken met hun ezels, honden en een grote kudde schapen door het  besneeuwde 

grensgebied van Zwitserland en Frankrijk, op zoek naar graslanden voor hun vee. De meer dan zeshonderd kilometer 

lange reis – de eeuwenoude transhumance – brengt de twee door de meest onherbergzame gedeelten van de Alpen 

en langs stedelijke rafelranden. 

Regisseur Manuel von Stürler volgde de herders vier maanden op de voet, zonder interviews af te nemen. Von Stürlers 

opmerkelijke roadmovie toont hoe landelijke gebieden steeds verder worden aangetast; de transhumance is jaarlijks 

moeilijker te volbrengen omdat graslanden verzwolgen worden door villa's en snelwegen. 

Na de wereldpremière op het Internationale Filmfestival van Berlijn 2012 groeide Winter Nomads uit tot publieksfavoriet in 

het internationale festivalcircuit. De film – ook te zien op het IDFA – sleepte vele prijzen in de wacht, waaronder de 

European Film Award voor Beste Europese Documentaire.” 

 

Feilloos…hypnotiserende tocht… (De Volkskrant)” 

 

 

Wij kunnen ons volkomen aansluiten bij deze recensie. Prachtige beelden van de herders en hun schapen, diep  respect 

en ontzag voor de ontberingen en de kou die de herders doorstaan, en ook hun liefde en goede zorgen om de dieren. 

Kortom, voor ons was de film meer dan de moeite waard! Ik geef grif toe, wanneer ik géén kaarten had gehad was ik 

vast niet geweest, maar wat had ik dan een mooie avond gemist. 

Dus, mocht de film nog eens ergens in een filmhuis draaien of op dvd verkrijgbaar zijn…… laat de kans niet lopen! # 

 Film winternomads: www.eyefilm.nl/winter-nomads       

 

 

http://www.eyefilm.nl/winter-nomads
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Bron: Het Schaap, 3e jaargang, okt/nov 2013 

Levacide Injectie 
Het anders gaan denken over wormen en wormcontrole bij schapen heeft zijn oorzaak, met name wormresistentie.  

Bepaalde  maagdarmwormen zijn nu ook resistent geworden tegen wormmiddelen die voordien nog  perfect werkzaam 

waren.  Vanaf heden moet de controle van maagdarmwormen bij schapen op een beredeneerde manier te gebeuren. 

Bij deze informeren wij u dat Fendigo vanaf heden Levacide Injectie beschikbaar heeft gesteld voor de Nederlandse 

markt.  Levacide Injectie is momenteel de enige inspuitbare levamisole die een registratie voor het schaap heeft. 

Levacide Injectie behoort  tot de groep 2 van wormmiddelen waar tot op de dag van vandaag geen resistentie in 

gekend is.  Om de opkomende resistentie tegen te gaan, kan Levacide Injectie ingezet worden in combinatie met 

mestonderzoek, seizoen planning en weidemanagement. 

Voor meer informatie adviseren wij u om contact op te nemen met uw dierenarts.  # 
 

VSS Schapenkalender 
 

Sinds dit jaar heeft de VSS een leuke verjaardagkalender in de collectie. Deze kalender is tot stand gekomen door hulp 

van onze leden. Er zijn vele mooie foto’s ingestuurd van diverse rassen aangesloten bij de VSS. De twaalf mooiste foto’s 

zijn door een fotograaf en het bestuur geselecteerd voor de verjaardagskalender. De kalender kost in de webshop € en is 

leuk voor bij u aan de muur of om cadeau te geven. Tijdens de Dag van het Schaap op 31 mei bieden we de kalender 

tegen een speciale prijs van €10,- aan. Kom dus gerust even een praatje maken bij de VSS stand en koop direct een 

kalender. U steunt hiermee de verenging.# 
 

Safe the date! 

 

Voor iedereen die al weken van te voren nachten wakker ligt, te wachten op een aankomend lam is er een handig 

hulpmiddel op de website van Hof van Autriche. Deze schapenfokkers hebben een rekenkalender gemaakt die exact 

uitrekent wanneer uw dier moet lammeren. Dit voorkomt slapeloze nachten, zorgt voor een goede voorbereiding en u 

hoeft niet meer zelf te tellen. Een grappig en extra handig hulpmiddel dus om de datum van aflammeren vast te zetten in 

uw agenda: http://www.hofvanautriche.com/schapen/berekenaflamdatum.aspx # 
 

Houdt uw lammeren gezond 
Lammeren in de wei groeien goed en krijgen zo een mooi karkas. Een ontwormschema is aan te raden voor deze 

lammeren. Neem een mestmonster om te weten of de lammeren wormen hebben.  

Voor de groei hebben de lammeren ook voldoende vitaminen en mineralen nodig. Gezondheidsproblemen vermijden 

kan al met twee ons brok per lam.  

Dieren die achter blijven in groei of traanogen hebben, kunt u een kobaltdrench geven. Lammeren met kobaltgebrek 

vreten veel langs de kant van de wei. Op veen- en zandgronden ontstaan meer kobaltproblemen dan op andere 

gronden. 

KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS 

Eerste KI verwekte lam geboren 
 

Eind januari zijn op de ‘Vreugdehoeve’ te Zwolle de eerste, met KI verwekte, lammeren geboren in fokkerijproef met 

melkschapen. Deze dieren zijn verwekt met kunstmatige inseminatie volgens de “Noorse methode”. Het CGN en de SZH 

hebben samen met vier fokkers van het Fries-Zeeuwse melkschaap een fokkerijproef opgezet die tot doel heeft de 

rentabiliteit van de melkschapenhouderij te verbeteren door ooien te fokken met een hogere productie en betere uiers. 

In de proef worden fokrammen uitgewisseld tussen de bedrijven. Dat gebeurt niet in levende lijve, maar in de vorm van 

diepgevroren sperma van deze rammen. 

Het invriezen van het sperma, het ontdooien en insemineren wordt gedaan volgens de “Noorse methode”. Deze 

methode is in een workshop in 2012 door een Noorse dierenarts uitvoerig uitgelegd. In Noorwegen halen schapenhouders 

met “Doe het zelf KI” met diepgevroren sperma een drachtigheidspercentage van 70 %. Dat wordt in de startfase van de 

proef in Nederland nog niet gehaald, maar de start is met 35 % veelbelovend en de lammeren zijn springlevend. # 
 

Rammenkeuze 
De zoektocht naar een ram die komend najaar weer mag gaan dekken is alweer begonnen. Naast de geschatte 

fokwaarde van het dier en zijn uiterlijk is ook zijn stamboom van groot belang. Het is beter dat de ram heel andere 

voorouders heeft dan de ooien die hij gaat dekken, dat voorkomt inteelt. Zo zijn er minder problemen met erfelijke 

aandoeningen en zijn de gezondheid en vruchtbaarheid van de nakomelingen doorgaans beter door het heterosis-

effect. Bent u op zoek naar een goede ram en wilt u weten waaraan die moet voldoen, of wilt u een ram uit het 

buitenland importeren? Neem dan gerust contact op met het bestuur van de VSS. Wij staan u graag te woord met 

adviezen over o.a genotype, stamboekwaardige fokkwaliteit en de wetten en regels rondom importeren van dieren uit 

het buitenland. # 
 

http://www.hofvanautriche.com/schapen/berekenaflamdatum.aspx
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Inspectierondes en puntenbalken 
 

De inspecteurs gaan binnenkort weer op ronde om nog niet in Falcoo aangemelde dieren te inspecteren voor de 

stamboekopname. 

 

Omdat we de regio's opnieuw hebben ingedeeld, kan het zijn dat u een andere inspecteur krijgt. De inspecteur komt 

controleren of de geboren lammeren voldoen aan de stamboekeisen. 

 

Om alles soepel te laten verlopen verzoeken wij u rekening te houden met het volgende: 

- Alleen afstammelingen van geïnspecteerde ouders (status V) kunnen als volbloed dier worden geregistreerd. 

- Alle dieren moeten oormerken in hebben en ingevoerd zijn in Falcoo. 

- Dieren die niet op de Falcoo invullijst staan kunnen niet voor inspectie worden aangeboden! 

- Een invullijst uit Falcoo moet in tweevoud gereed liggen. 

- De dieren moeten op gehokt zijn. 

- Om verspreiding van ziektes zo veel mogelijk te beperken verzoeken we u een overal en laarzen voor de 

inspecteur beschikbaar te stellen. U bent zelf verantwoordelijk voor de hygiëne! 

- Geef aan de inspecteur door als u dieren in quarantaine heeft.              

U kunt uw dieren, ouder dan 1 jaar, ook opgeven voor het opmaken van een Puntenbalk. De inspecteur beoordeelt het 

dier op onderdelen. Deze punten komen ook op het stamboekpapier te staan. U krijgt hierdoor u een goed beeld van de 

kwaliteit van uw fokkerij.  

 

Dieren die 85 punten of meer scoren voor ‘Algemeen Voorkomen’ ontvangen de gouden ‘Top-Dier’ sticker. De beste drie 

dieren van seizoen 2014 worden in het zonnetje gezet op de volgende Algemene Ledenvergadering. 

Ook kunt u uw dieren laten bemonsteren voor genotypering door de inspecteur, dit is voor het vastleggen van de scrapie 

status. Alleen dieren waarvan op basis van afstamming  of  lab-onderzoek zeker is dat het ARR/ARR is, worden in het 

stamboek als ARR/ARR geregistreerd. Bij alle andere dieren is een monstername verplicht als u wenst dat de status in het 

stamboek bijgeschreven wordt. 

 

Iedereen die voor het eerst zijn dieren laat inspecteren (nieuwe leden en startende fokkers) ontvangen bij de 

inspectie een mooie stalplaat, op deze stalplaat is ruimte gelaten om de jaarlijkse inspectiestickers op te plakken. Ook 

trouwe fokkers die hun stalplaat al vol hebben met onze jaarlijkse stickers, ontvangen een nieuwe stalplaat. 

Voldoende redenen om uw dieren te laten inspecteren! Wij komen graag bij u langs. Houd uw mailbox in de gaten voor 

de uitnodiging. # 
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Bijeenkomst Bewust Wormen Bestrijden een succes! 

 
Begin mei hebben we een bijeenkomst georganiseerd  met het thema “Bewust Wormen Bestrijden”. De bijeenkomst werd 

gehouden in de gezellige schuur van het landgeitenfokcentrum van Gerard vd Horst in Woudenberg. Circa 30 leden en 

belangstellenden hadden zich opgegeven voor deze avond die gepresenteerd werd door Gijsbert Six. 

 

Als schapenhouder heb je altijd met wormen te maken, en het ontwormen van de dieren is bij velen een regelmatig 

terugkomend  ritueel. Het probleem van de groeiende resistentie is echter ook een terugkomend probleem…. 

Tijdens deze  avond leerden we dat het juist gaat om het bewust bestrijden van wormen. Vele schapenhouders, 

waaronder ik tot op heden ook mezelf reken, ontwormen regelmatig de gehele koppel. Het belangrijkste wat we tijdens 

deze avond leerden was het gegeven dat schapen zelf een natuurlijke weerstand tegen wormen opbouwen.  Wormen 

100 % bestrijden gaat je niet lukken en is ook absoluut niet gewenst! Door ze op een bewuste manier te bestrijden kunnen 

de schapen hun natuurlijke weerstand opbouwen en kan je de problemen die wormen kunnen veroorzaken  voorkomen 

of binnen de perken houden. De belangrijkste factoren waar je rekening mee moet houden is het seizoen, de 

aflammerperiode en de leeftijdsopbouw in de koppel. Door hier op een goede manier mee om te gaan hoeven wormen 

geen probleem te worden. 

 

Gijsbert liet aan de hand van een duidelijke PowerPoint presentatie de verschillende soorten wormen de revue passeren, 

en maakte duidelijk hoe je een besmetting kan herkennen en behandelen. Natuurlijk heeft een goed weideschema hier 

invloed op, maar voor de meeste schapenhouders is het praktisch niet uitvoerbaar om hun dieren elke 2 á 3 weken een 

nieuw perceel te geven, dus dan moet je toch wat anders ! Ook maakte Gijsbert  

duidelijk hoe je de ontwikkeling van resistentie kan vertragen door juist niet alle dieren 

te ontwormen, iets wat raar klinkt, maar in de tekeningen direct duidelijk was. Kortom,  

het was een hele informatieve avond en ik denk dat de meeste aanwezigen geleerd  

hebben dat je door op een bewuste wijze ( lees minder) te ontwormen betere  

resultaten boekt! 

 

De gehele presentatie werd ondersteund door een mooie syllabus, “Bewust Wormen  

Bestrijden” Hier staat het gehele verhaal in, de verschillende wormen, levenscyclus en 

mooie foto’s. De bezoekers van de bijeenkomst kregen de syllabus  mee naar huis  

zodat zij het hele verhaal nog eens goed konden doornemen. . De syllabus is ook te  

bestellen via onze website. 

 

Uit de reactie van de aanwezigen bleek dat er ook behoefte was voor een praktijk- 

bijeenkomst, waar zelf mestmonsters onderzocht kunnen worden. Omdat de  

organisatie hiervan nog wel wat voeten in aarde heeft ( hoe komen we aan  

microscopen, welke locatie, tegen een betaalbare prijs)  hebben we in eerste  

instantie voor deze voor deze theoretische avond gekozen. De komende periode 

gaan we echter onderzoeken of we toch een praktijkdeel kunnen organiseren, dus  

hopelijk  kunnen we zeggen, Wordt vervolgt……! # 

 
 

  Advertenties 
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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  

 

 

Secretaresse:       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:     Harrie Roekevisch 

Klokkendijk 4 |  7241 SP Lochem | tel.+31 (0)6 20414 454 |harrie@vssschapen.nl 

 

 

Vertegenwoordiger rassenafdelingen en importbeleid:  Gerrie van Alst 

Poelstraat 15 |  5371 KJ Dieden | tel. 0486 - 412510  |gerrie@vssschapen.nl  
 

 

Lay-out De Ruif en website www.vssschapen.nl:    Hanneke Noij 

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

 

Meer informatie over administratieve zaken? 

Dan kunt u terecht bij onze administrateur: 

Harry Hoving 

Gageldijk 1 |  7241 RJ Lochem | tel.  0573 25 25 56 | Fax: 0573 25 25 76 | harryhoving@vssschapen.nl  

 

Nuttige links met interessante informatie 
 

www.platform-ksg.nl  | www.minlnv.nl  | www.pve.nl  | www.schapennet .com  

www.landleven.nl  | www.levendehave.nl  | www.hetschaap.nl  www.gddeventer .com 

www.schapendokter .nl  | www.wol-vezels .nl  | www.hobbydierhouder.nl  
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