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Dartelende, dromerige deugnietjes

Het lammerenseizoen van onze VSS leden
Na het plaatsen van enkele leuke lammerenfoto’s in de vorige nieuwsbrief
hebben wij van diverse leden nog meer mooie plaatjes gekregen van hun
kleine bolletjes wol. Deze willen wij u natuurlijk niet onthouden.

Annemarie Hoenderdos
“Graag stuur ik jullie een fotootje van de gezonde
Wiltshire Horn vierling toe, die dit jaar bij ons geboren
zijn. Alle lammeren zijn goed gezond en groeien goed.
Moeder heeft helaas maar één speen, daar voedt ze 2
jongen mee, de andere 2 ‘lurken’ uit de fles.”

Fam. Snels – Gaby met lammeren

Justine Janssen - Boxtel

Fam. De Jonge – Wemeldinge
“Hierbij een foto van onze Racka lammetjes. Ze zijn heel
vroeg geboren, al op 23 februari. Een dag na de
geboorte lag er zelfs sneeuw! Het is een tweeling; Wannes
(op foto liggend) en Wantje. Het ooitje is helaas door de
moeder verstoten dus geven wij haar de fles.”
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Boek ‘Wol in Nederland’ groot succes!
Afgelopen jaar is er hard gewerkt door Betty Stikkers, Diderica Westerveld en Cecile Sarneef aan een boekje over de
eigenschappen van wol van de vele specifieke schapenrassen die er in Nederland zijn. Nu wol weer behoorlijk hoog in
de modetop staat, neemt ook de vraag naar specifieke soorten en de kennis hierover toe. Tot nu toe was er geen
handig naslagwerk op dat gebied en moest alles voornamelijk opgezocht worden in de buitenlandse literatuur.
Betty Stikkers heeft , samen met een aantal andere kenners, veel informatie verzameld over de verschillende wolsoorten
in Nederland en hun specifieke eigenschappen. Wat is nu mooie wol, wat geeft de µ- waarde aan en wat voor een
invloed heeft dit op het gebruik van de wol? Waarom kan je van de ene soort beter geen sokken breien ( te zachte wol,
zo versleten) en van de andere geen trui ( te hard, kriebelt en schuurt wel heel erg!) , maar beter een vloerkleed! Ook is
de ene soort wol uitstekend geschikt om te vilten, terwijl de andere soort wol deze specifieke eigenschappen juist mist, je
kan vilten tot je een ons weegt, maar het resultaat is bedroevend…. Allemaal heel praktische informatie wanneer je wat
met je wol wilt doen!
Al deze specifieke informatie is samengevoegd, met bijbehorende rasbeschrijvingen en geïllustreerd met mooie foto ’s.
Het is een leuk , handzaam boekje geworden, dat we mede onder de VSS vlag uit kunnen geven.
Vrijdag 21 juni was het zo ver. Trots kon Betty het eerste exemplaar van ‘Wol in Nederland’ tijdens de opening van de
Farm & Countryfair aanbieden aan de heer Kool, directeur agroketens en dierenwelzijn van het ministerie van
economische zaken.
De heer Kool nam het boekje in ontvangst en was onder de indruk van de vele variëteiten van wol en schapen. Het
geeft goed weer wat de waarde is van het behouden van de biodiversiteit.
Na de officiële gelegenheden maakte de heer kool ook nog een rondgang over het terrein, en kon hij in de
schapentent kennis maken met de vele rassen en de wijze waarop de hobbymatige schapenhouderij georganiseerd is.
Dat het boekje aan een behoefte voldoet bij de liefhebbers was wel duidelijk! De boekjes worden vlot verkocht, zodat
we al een tweede druk moeten regelen! De tijdschriften Levende Have en Het Schaap hebben ook al interesse
getoond.
Ik denk dat dat het grootste compliment is voor iedereen die zich ingezet heeft voor deze uitgave! De VSS wil ALLE
makers van dit boekje dan ook hartelijk bedanken voor hun werk aan dit succesvolle Wolboek.
Het wolboek is tevens verkrijgbaar in onze online webwinkel. Bestel dus eenvoudig en snel op www.vssschapen.nl.

Foto: Jan Smit – www.dierenbeeldbank.nl
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Inspecteursbijeenkomst
Jaarlijks organiseren we voordat het keuringsseizoen van start gaat een ‘Inspecteursdag’. Alle inspecteurs komen
samen met het bestuur om het komende seizoen te bespreken. We houden deze bijeenkomst bij een fokker, om zo
ook gezamenlijk een specifiek ras onder de loep te nemen en de beoordeling van de dieren zoveel mogelijk op één
lijn te krijgen. Want hoe je het ook bekijkt, het is een jury-sport en smaken verschillen!
Dit jaar werd ook werd het keuringsprotocol besproken en extra aandacht besteed aan de hygiëne. De inspecteurs
werken zo hygiënisch mogelijk om verspreiding van ziektes te voorkomen. Daarom is het noodzakelijk dat er tijdens het
bedrijfsbezoek bedrijfskleding ( laarzen en overall van het bedrijf) gedragen wordt. De eigenaar van de dieren blijft
eindverantwoordelijk voor de hygiëne, dus wanneer er geen bedrijfskleding aanwezig is, is het keuren van de dieren in
eigen kleding voor risico van de eigenaar. Voor de duidelijkheid hebben we alle afspraken op papier gezet in het
keuringsprotocol (zie tevens op de website), zodat de afspraken voor iedereen duidelijk zijn.
Omdat dit jaar ook de Ryelands een nieuwe rasafdeling zijn binnen de VSS, zijn we bij Ryelandfokker Henk-Jan Westhof
in Hoog Keppel op bezoek geweest. We werden gastvrij ontvangen in zijn gezellige keuken met natuurlijk heerlijke
koffie en koeken! Na een korte bespreking met informatie over het ras van de Ryelands gingen we zijn schapen
bekijken.
Henk Jan fokt naast de Ryeland ook Suffolks, waarvan hij nog een grotere kudde heeft. De Ryelands stonden keurig
opgehokt, zo’n 8 volwassen ooien en een aantal lammeren. Een aantal van onze inspecteurs waren ook al inspecteur
bij de Ryeland, voor de andere inspecteurs is de Ryeland een nieuw ras. De dieren werden door de inspecteurs om de
beurt beoordeeld en besproken. Ook erfelijke afwijkingen zoals de stand van het gebit, een varkensbek wil nog wel
eens voorkomen, maar soms veranderd de stand van de tanden ook op latere leeftijd. En wat is nu afwijkend,
hoeveel mm? En hoe meet je dat? Lammeren met een afwijkend gebit zullen we dus ‘voorlopig afkeuren’. Het dier
kan altijd een jaar later opnieuw beoordeeld worden .
De ryelands stonden er prima bij, de inspecteurs konden alle lammeren goed keuren. Ook werden er nog enkele
volwassen rammen ‘gerasbalkt’. Per onderdeel worden er punten toegedeeld om zo een goed inzicht te krijgen in de
positieve aspecten van het dier en de punten die nog voor verbetering vatbaar zijn. Ook dit pakte goed uit voor Henk
Jan, één van zijn dieren ontving 85 punten voor het algemeen voorkomen. Na afloop konden de inspecteurs dan ook
Henk Jan zijn stalplaat overhandigen en ook nog de eerste gouden sticker voor het favoriete schaap ‘King’ van zijn
zoon Mathijs.
Al met al was het een heel gezellige, zinvol bestede dag, Onze inspecteurs kunnen goed toegerust op ronde en we
zijn weer wat wijzer geworden over de specifieke raskenmerken van de Ryelands!
Familie Westhof, nogmaals hartelijk dank voor de perfecte en gastvrije ontvangst!
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Bezoek aan de Sia in Parijs
Door Karin Wassink

Als schapen en andere boerderijdieren-liefhebbers togen wij het eerste weekend van maart naar Parijs, waar voor de 50
ste keer de Salon International Agriculture werd georganiseerd.
Persoonlijk had ik hier nog nooit van gehoord, maar een tip van één van onze inspecteurs maakte ons nieuwsgierig, en
na even te hebben gegoogeld waren we al snel om. Parijs is niet echt het eind van de wereld, vakantieveiling had een
leuk hotelletje in de aanbieding, dus alles was geregeld. Als “internationale beroepsmatige bezoeker” hadden we zelfs
gratis toegang, prima geregeld!
Er was maar één detail wat we over het hoofd hadden gezien…….., ook alle Fransen hadden schoolvakantie,……. en al
die Parijse kindertjes moesten schijnbaar allemaal voor het eerst van hun leven een koe, kip, konijn, paard en schaap in
levende lijve zien! Kortom, het was stervens druk!
Maar er was genoeg te beleven op de SIA. Ik dacht dat ik toch al redelijk wat schapenrassen kende, maar er is nog een
hoofdstuk ‘Franse rassen’ aan toe te voegen. Wel viel me op dat deze franse rassen toch ook veel gemeen hebben met
de al bekendere Engelse of Zwitserse rassen, maar dat met het formaat iets afwijkend is. Zo zagen we de franse uitvoering
van de wallisser schwarznase, de Rouges de Louest natuurlijk, maar ook de Cotentin ( rouge in een kleinere uitvoering) en
de Charollais, die er ook weer op lijkt. Ook waren er diverse soorten franse bergschapen met enorme ramsneuzen, en
natuurlijk ook de sierlijke, voskleurige Solognote.
Naast de schapen waren er nog genoeg andere dieren te bekijken. Enorme stieren, beesten van bijna 2000 kilo, en niet
ééntje, maar tientallen en ook tientallen verschillende rassen, en dan dan allemaal in hartje Parijs tussen een enorme
mensenmassa.
De aankleding van alle stands was prima, de stieren stonden gelukkig allemaal goed vast , maar wel zo dat je ze van
dichtbij kon zien, en dan ervaar je pas echt wat een geweldenaren het zijn…
Kortom, de Sia was een leuke ervaring en we hebben veel dieren gezien. Toch is de variëteit van dieren in Engeland
meer divers en een SIA op zich is natuurlijk niet te vergelijken met een openlucht show in Engeland. Toch is het de moeite
waard om eens een bezoekje aan Sia Parijs te brengen, daarom wilde ik u een kort verslag hiervan niet onthouden.
En om u deelgenoot te maken van de enorme dieren die gewoon midden in Parijs tussen de mensenmassa vast stonden
om te aaien….
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www. dierendiensten.nl
Hoe een VVS lid van zijn hobby zijn beroep maakt
We kennen Jorick ten Brinke wellicht wel al van een voorstelronde in De Ruif, sinds enkele jaren lid van de VSS en
sinds kort ook rasvertegenwoordiger van het Brilschaap. Een actieve schapenhouder die van zijn hobby zijn
beroep maakt. Des te meer een reden om van het korte voorstelstukje van weleer nu eens iets meer te weten
te komen van Jorick, het brilschaap en zijn werk met dieren.
“Ik heb het Brilschaap voor het eerst gezien op de 'Dag van het Schaap' in de veemarkthallen in Utrecht. Dit
moet in het jaar 1999 geweest zijn, ik was toen 12 jaar oud. Ik was meteen weg van het ras en mijn vader
besloot een koppeltje te kopen. De fokker van deze eerste Brilschapen was Sikko Oegema uit Schijndel.
Met Sikko samen heb ik veel Brilschaap-avonturen beleefd, vooral expedities naar het buitenland zijn
hoogtepunten van mijn schapenfokkersbestaan. Mijn kudde is intussen gegroeid naar ongeveer 30 ooien en
een aantal rammen. Ik ben op dit moment helaas nog als enige Brilschaapfokker aangesloten bij de VSS”, start
jorick zijn verhaal.
Zijn eerste schaap kreeg hij van zijn ouders voor zijn 4e verjaardag. Dit was een Texelaar ooi, maar stierf
hetzelfde jaar nog tijdens een keizersnede. Daarna kreeg fam. Ten Brinke Blauwe Texelaars en Hampshire
Down's. Tot het jaar 2000, toen is Jorick overgestapt naar de Brilschapen.

“Loop dagelijks even tussen de
schapen en geniet ervan!”

Jorick
heeft de
functie
rassenvertegenwoordiger van
Sikko
overgenomen.
De
reden hiervoor is dat hij ook
Jorick Ten Brinke – VSS lid, rasvertegenwoordiger Brilschaap en ondernemer met Dier en Diensten.
de laatste Brilschapen van
Sikko heeft gekocht, hierdoor
is hij momenteel de enige fokker van het ras. Maar uiteraard hoopt hij op meerdere fokkers in de toekomst
zodat hij ook zijn rol als rassenvertegenwoordiger beter kan vervullen.
“Ik hoop wat medestanders te vinden in de Brilschaapfokkerij. Ik verwacht niet dat er heel veel liefhebbers bij
gaan komen. Het Brilschaap is al ongeveer 20 jaar aanwezig in het land en er is nooit echt veel interesse voor
geweest. Het is een ras met een heel bijzonder uiterlijk dat niet iedereen aan
zal staan, maar ik blijf het ras uiteraard wel promoten”, aldus Jorick.
De keuze van Jorick om bij de VSS aan te sluiten stond al vast. Hij hecht
namelijk erg veel waarde aan het samenwerken in de fokkerij en gegevens
goed vast te leggen, “dit vind ik bij de VSS”.
Naast zijn hobby werkt Jorick nog drie dagen per week bij AOC Oost te
Doetinchem, als docent dierverzorging in het MBO onderwijs. Dus naast zijn
hobby staan de dieren ook in zijn werk centraal. De overige dagen per week
verleent Jorick zijn diensten uit aan de (hobby-)dierhouders met zijn eigen
bedrijfje ‘Dier en Diensten’. “Mijn dienstenpakket bestaat onder andere uit
het scheren en bekappen van schapen, geiten en alpaca's en het verzorgen
van de ezel- en ponyhoeven en het toedienen van ontwormingsmiddelen. In
de toekomst wil ik mijn activiteiten nog uitbreiden en mijn eigen schapen
bedrijfsmatig gaan inzetten. Op dit moment gebruik ik mijn dieren al voor het
begrazen van een particulier landgoed in de buurt”.
Daarnaast is Jorick ook nog actief in de fokkerij van Wallische geiten, NoordHollandse Krombekeenden, Steinbacherganzen, Naakthalshoenders, Parelgrijze van Halle konijnen, Pinzgauer
runderen en sinds kort heeft hij ook een aantal Lama's die hij in de toekomst wil gaan inzetten voor lamatrekking in de Achterhoek. Kortom een echte dierenliefhebber die met zijn kennis en kunde ook u kan helpen.
Op de vraag hoe Jorick zijn toekomst tegemoet ziet zegt hij het volgende: “De laatste jaren is mijn koppels
steeds iets gegroeid, vorig jaar had ik 38 ooien die hebben gelammerd.
Aankomend seizoen laat ik wat minder ooien dekken en ga ik weer een deel
kruisen met een vleesras. Dit heb ik de afgelopen jaren ook gedaan, de
belangrijkste reden hiervoor is dat ik niet alle lammeren voor de fokkerij kwijt kan.
Door het 'ondereind' van de ooien te kruisen fok ik lammeren die geschikter zijn voor
de vleesproductie. Wanneer ik een koppel van 30 ooien heb ik kan ik ze bijna het
hele jaar laten grazen in natuurgebieden en 's winters bij melkveehouders in de
buurt. Ik probeer op deze manier financieel ook iets aan de schapen over te
houden.
Ik merk in mijn omgeving dat het aantal schapenhouders afneemt, er zijn steeds
minder mensen die een koppeltje schapen in de wei hebben. Ik denk dat
toenemende kosten en regeldruk de belangrijkste oorzaken hiervoor zijn. Maar dat
neemt niet weg dat ik doorga met de fokkerij en de toekomst met veel energie
tegemoet ga!”

5

Terugblik Farm & Countryfair 2013
Op 21,22 en 23 juni werd weer de jaarlijkse Farm en Country Fair in Aalten georganiseerd. Dit is de gezelligste en
grootste Fair in Nederland, maar liefst 350 kramen op 10 hectare grond maken van deze fair een heel gezellig,
ruimopgezet, mooi aangekleed, gevarieerd evenement. Naast de vele kraampjes waar shopliefhebbers hun
hart kunnen ophalen, is er ook veel ruimte voor natuur, planten & bloemen, en héél véél dieren.
Naast het paardendorp, koeiendorp, kippen en pluimvee schuur en caviaplein is er ook altijd een héél grote
schapentent. In deze tent zijn allerlei schapen- en geitenrassen tentoongesteld, en daarnaast is er ook
uitgebreid aandacht voor schapenproducten, kaas, huiden, wol en alles wat je daar van kunt maken. Kortom,
een uitstekende locatie om onze dieren te promoten.
We zijn dan ook altijd heel blij dat we hier onze dieren kunnen showen. Onbekend maakt onbemind, alleen
door mensen kennis te laten maken met de veelzijdigheid van een schaap, alle specifieke kenmerken en
eigenschappen, kan je je ras promoten en zodoende vraag creëren. De evenementencommissie doet altijd
erg zijn best om zoveel mogelijk verschillende rassen bij elkaar te krijgen, maar dit is niet altijd makkelijk.
De dieren moeten stamboek zijn ( dat is het minste probleem bij de VSS), maar ze moeten ook gecertificeerd
zwoegervrij zijn en Q-koorts geënt, omdat dit een publieksevenement is. Ook moet er een
gezondheidsverklaring bij zitten, maar gelukkig is deze laatste drempel waarschijnlijk in de toekomst van de
baan, omdat vanaf 1 juli ook de veterinaire inspectie aan de poort is toegestaan. Daarnaast moeten de dieren
er natuurlijk tip-top uit zien, dus een aantal witte rassen gaan in bad voordat ze op pad gaan! Kortom, het
vraagt nogal wat van de eigenaren……
Maar die krijgen er ook wel wat voor terug: De drie dagen in Aalten zijn altijd super georganiseerd: Er zijn mooie
hokjes, stro en uitstekend hooi voor de dieren aanwezig. Ook de dieren worden prima verzorgt, er is zelfs ’s
nachts toezicht aanwezig en indien nodig wordt er een dierenarts ingeschakeld. Als VSS bouwen we altijd een
mooie informatiestand met een gezellige koffiehoek voor de deelnemers en bezoekende VSS- leden. Zo kan je
even lekker zitten en bijpraten met collega’s of potentiële leden, want dat is natuurlijk ook belangrijk! De winkel,
bemand door ons uitstekende ‘team van Dijk, van Amersfoort en Hommerson’ deden weer goede zaken.
Hans Jacobs verzorgt met zijn team van ’s Heeren Loo een heerlijke maaltijd, waarvan we ’s avonds met zijn
allen genieten! En dan wordt het pas echt gezellig! Er kan eventueel overnacht worden in een appartement of
een camping in de buurt, een slaapplaats is altijd wel te regelen.
De aanwezige VSS leden hadden hun dieren er prima bij staan. Het is belangrijk dat er ook mensen aanwezig
zijn bij de dieren, die de bezoekers uitleg kunnen geven. Voor sommige eigenaren is drie dagen wel erg lang,
andere eigenaren hebben geen zwoegervrije dieren, maar willen wel hun steentje bijdragen. De Solognotes en
de Wiltshire Horns leden hadden dit prima gezamenlijk opgepakt, zodat er iedere dag andere mensen
aanwezig waren om hun ras te promoten. Mogelijk dat we dit volgend jaar ook voor een aantal andere rassen
kunnen organiseren, want er is echt wel behoefte aan informatie en een praatje!
Bij onze informatiestand hadden we ook een demonstratie ‘Wormen tellen’. We willen deze workshop in het
najaar voor onze leden gaan organiseren. Door mensen te leren zelf een mestonderzoek uit te voeren, kan
bepaald worden óf en met welk middel je het beste kan ontwormen. Een eenvoudige microscoop heb je al
snel terug verdient aan wormmiddelen en dierenartskosten, maar veel belangrijker natuurlijk, door goed en op
het juiste moment te ontwormen houd je je dieren gezond en voorkom je resistentie van de wormen!
Kortom, het was weer een héél goed weekend, de sfeer was uitstekend, het weer viel reuze mee, en het
bezoek was over het algemeen geïnteresseerd in de schapen en de wol. Alle medewerkers, héél erg bedankt
voor jullie inzet en hulp, het waren drie mooie dagen! En we hopen dat we ook volgend jaar weer op jullie
mogen rekenen!
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Sjefke van de Westerplas
Door: Karin Wassink

Schapenfokken is een leuke hobby, zeker wanneer het speciale schapen zijn. Dat ze weinig voorkomen, brengt
ook een probleem met zich mee: het wordt langzaam maar zeker moeilijk om een ram te vinden die geen
familie is, zeker wanneer je ook nog zwoegervrije dieren zoekt!
Afgelopen najaar kwamen wij in contact met Peter van Herp van Herdwickfokkerij van de Westerplas in België.
Peter importeert de dieren uit Engeland, en zet ze in bij begrazingsprojecten. Natuurlijk is het ook mogelijk om
rechtstreeks dieren uit Engeland te importeren. Omdat er echter in
Engeland nauwelijks belang wordt gehecht aan de scapiestatus, wat
echter wel een eis is voor de export, kunnen de kosten voor een
zoektocht naar een ARR/ARR dier behoorlijk oplopen. Omdat de
dieren van de Westerplas zeker ARR-ARR waren, leek ons dat een
goedkopere weg. Bovendien was een tochtje naar België sneller en
goedkoper gemaakt.
Begin april hadden we weer contact met Peter, hij stuurde ons foto’s
van 10 jonge rammen waar we een keuze uit mochten maken.
Aangezien we de dieren
toch liever in levende lijve zagen , togen we eind april naar België.
Daar werden we hartelijk ontvangen door Peter. Peter werkt bij de
gemeente Hooglathem en heeft via deze functie het beheer over de
terreinen. Hooglatem is ingepolderd, aan de ene zijde van de stad is
te veel water, aan de andere kant te weinig…. Om het water te
beheersen is de Westerplas aangelegd, een opvangbekken voor het
overtollige water. Om te zorgen dat het een opvangbekken blijft,
moet het begraasd worden. Daarvoor heeft Peter de Herdwicks
ingezet. Op deze wijze blijft het natuur gebied hoofdzakelijk grasland,
en veranderd het niet in bos. In de zomer, wanneer het water laag
staat, moeten de Herdwicks de lager gelegen gebieden begrazen, zodat de hoger gelegen gebieden
gespaard worden. Op deze wijze is er voldoende voedsel aanwezig in de winter, wanneer het water hoger
staat. De Westerplas wordt op deze wijze zo natuurlijk mogelijk
beheerd, er komen tal van zeldzame planten voor en in het gebied
leeft een grote diversiteit aan vogels.
Terug naar de Herdwicks, we kregen vele dieren te zien: de jaarlingen,
de groep ooien met lammeren, de overjarige rammen en uiteindelijk
ons tiental jonge rammen! Het was mooi te zien hoe bepaalde
rammenlijnen doorfokten , er waren duidelijk verschillende type’s. Wij
waren op zoek naar een dier met goed beenwerk, horens, robuust, bij
voorkeur donker van kleur, en ook nog een beetje een goed karakter,
een hele verlanglijst dus. Toen we de rammen bekeken, waren we het
er al snel over eens welk dier het zou moeten worden. Het was ook leuk
te horen dat ook Peter, die van onze wensen op de hoogte was, het zelfde dier voor ons in gedachten had!
Dus we waren het er al snel over eens dat Sjefke naar Nederland mocht verhuizen!
Gelukkig heeft de Westerplas ook de faciliteiten voor export: de dieren hebben de juiste onderzoeken gehad,
worden voor transport geïnspecteerd door een dierenarts en ze
beschikken over een goedgekeurde trailer en de benodigde
veetransporteurs papieren. Tja, je kunt niet zo maar eventjes een
schaapje gaan halen, daar komt nog best wat bij kijken!
Maar 1 juni was het zo ver, keurig volgens afspraak en stipt op tijd
arriveerde Sjefke in Ruurlo. Alle papieren in orde, maar voor de
zekerheid hebben we hem toch maar even in quarantaine gezet.
Ondanks dat Sjefke uit een natuurgebied afkomstig was, is het
duidelijk dat ie gelukkig wel veel in contact met mensen is geweest.
Het is een erg vriendelijk en makkelijk dier! Peter vertelde dat hij juist
onze ram ook meegenomen had naar een tentoonstelling, dus hij
had al mensen genoeg gezien!
Nadat Sjefke geacclimatiseerd was, en ook de testuitslag van de CL binnen was, mocht ie kennis maken met
onze kudde. Het was vermakelijk om te zien hoe ook onze dieren op hem reageerden. Onze eigen jaarling
Herdwick zag wel concurrentie in de nieuweling, maar onze 3 jarige Kerry ram dacht: er is er hier maar eentje
de baas, en dat ben ik, en ik wil hier geen polonaise! Kortom, hij liep continu tussen de 2 herdwickpubers.
Ondertussen is ook Sjefke helemaal ingeburgerd, hopelijk komen er volgens jaar mooie lammetjes…..
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Lammereninspectie
De inspecteurs zijn weer op ronde om uw lammeren 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 lammereninspectieprotocol en onderstaande gegevens die reeds
eerder naar u gemaild zijn en tevens op de website vermeld staan;









Alleen afstammelingen van geïnspecteerde ouders ( status V) kunnen als volbloed dier worden geregistreerd
Alle dieren moeten een oormerk in hebben en ingevoerd zijn in Falcoo.
Dieren die niet op de invullijst staan kunnen niet geïnspecteerd worden
Een invullijst uit Falcoo moet gereed liggen
De dieren moeten opgehokt 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 hygiene!
Meld de inspecteur indien u dieren in quarantaine heeft.

Rasbalken
U kunt uw dieren, ouder dan 1 jaar ook opgeven voor het Rasbalken. 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 of meer punten scoren voor Algemeen Voorkomen ontvangen de gouden ‘Top-Dier sticker’. De
beste 3 dieren van seizoen 2013 worden in het zonnetje gezet op de volgende algemene ledenvergadering.
Genotyperen
U kunt uw dieren laten genotyperen door de inspecteur. Alleen dieren waarvan op basis van afstamming of labonderzoek zeker is dat het ARR/ARR is, worden in het stamboek als ARR/ARR geregistreerd.
Iedereen die voor het eerst zijn dieren laat inspecteren ( nieuwe leden, Ryelandleden en startende fokkers) ontvangen bij
de inspectie een mooie stalplaat. Ook de trouwe fokkers die hun stalplaat al vol hebben met onze jaarlijkse stickers,
ontvangen een nieuwe.
Kortom: voldoende redenen om uw lammeren te laten inspecteren! De tarieven voor de inspectie kunt u op de website
lezen en dient u contant af te rekenen bij de inspecteur.
Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met het secretariaat of uw inspecteur.
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Protocol lammerinspectie 2013
Op dit moment zijn de inspecteurs op pad om de lammereninspectie uit te voeren. Daarbij wordt het lammereninspectieprotocol gehandhaafd. Dit protocol houdt onder andere het volgende voor u in:
De eigenaar zorgt er voor dat:

Alle te inspecteren dieren zijn opgehokt

Alle dieren zijn voorzien van een oormerk

Alle te inspecteren dieren zijn ingevoerd in Falcoo,

De ‘invullijst’ uit Falcoo is uitgeprint

Indien gewenst: VSS-inzendformulier genotypering van Haeringen is uitgeprint
Om insleep van ziektes te voorkomen is het optimaal dat de eigenaar ook zorgt voor:

Schone laarzen maat 44 / 45

Schone overall
Lammerinspectie:

Inspecteur controleert het oormerk en de invullijst

Inspecteur draagt wegwerp-handschoenen bij inspectie van de bekken

Inspecteur keurt de dieren op erfelijke afwijkingen en raskenmerken.

Bij twijfel ( varkensbek, onvoldoende ontwikkeling etc ) wordt een lam voorlopig afgekeurd, herinspectie kan
volgend jaar plaats vinden

Eigenaar ontvangt de sticker inspectie 2013

Eigenaar ontvangt een stalplaat bij een eerste keuring of wanneer de huidige stalplaat vol is

Bij gebruik van eigen kleding ontsmet inspecteur zijn laarzen met behulp van een halamid- oplossing.
Let op: monstername door inspecteur wordt niet erkend door de GD! Voor scrapievrij status of export moet
monstername via de GD verlopen.
Rasbalken:
Op verzoek van de eigenaar worden dieren ouder dan 1 jaar gekeurd.

Inspecteur beoordeeld het dier op bouw, raseigenschappen en algemeen voorkomen.

De punten voor algemeen voorkomen zijn doorslaggevend!

De inspecteur vult het keuringsformulier in en geeft eigenaar de doorslag hiervan.

Wanneer een dier 85 of hoger punten scoort voor algemeen voorkomen, ontvangt de eigenaar een gouden
‘top-dier sticker’ voor op zijn stalplaat.

de inspecteur maakt een foto van het 85 + dier of vraagt de eigenaar een foto op te sturen naar het
secretariaat voor de plaatsing in de Ruif.
Voor het gehele protocol kunt u de website www.vssschapen.nl raadplegen. Kijk onder het kopje formulieren.
Advertenties
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Schapendag Odiliapeel
Door: Annet Ockhuysen en Bernard Vortman – 14 juli 2013
In het verleden waren we er een paar maal met onze dieren naar de Schapendag in Odiliapeel geweest. De
laatste keer vonden we het er een kermis, met nauwelijks belangstelling voor onze dieren. Maar dit jaar belde
de organisatie weer op, of we niet weer eens wilden komen met de schapen. Aangezien we altijd goed
ontvangen werden, zijn we nog eens gegaan, nu met onze Walliser Schwarznases.
We werden hartelijk ontvangen. Routebewegwijzering uitstekend, hulp bij uitladen (en weer inladen), geen
kosten voor veterinaire verklaring – dierenarts is er de hele dag aanwezig, vergoeding voor de verplichte Qkoorts-vaccinatie, ruime overdekte hokken met stro voor de schapen (hooi zelf meenemen), lunchpakketten en
2 consumptiepenningen. Kortom, het ontvangst was weer super.
De opstelling van de schapenverblijven is sterk verbeterd. Veel publiek komt langslopen, waaronder ook
mensen met echte belangstelling. Er waren zo’n tiental verschillende rassen present, en de Texelaars hadden er
zelfs een (bescheiden) keuring.
Geen discotent meer aanwezig, geen harde muziek meer uit de luidsprekers. Het geheel maakt nu meer de
indruk van een fair. Een groot gedeelte ervan bestond uit oude ambachten: bezemmakers, rietvlechters etc.
Het mooiste schaap werd door het publiek gekozen, en zowaar, één van onze Walliser kreeg de winnende
beker.
Kortom, de situatie in Odiliapeel is sterk verbeterd. Het is de moeite waard om er met je schapen heen te gaan.
Men wil ook alles doen om het accent weer meer op schapen te leggen. Je zou er zelfs een keuring voor
enkele rassen kunnen houden. De organisatie zal hierbij zeker behulpzaam zijn.
Al met al was het een zeer geslaagde dag. Wij hopen dat er volgend jaar meer VSS collega’s aanwezig zullen
zijn.

Advertentie

Bezoek ook eens de website www.vssschapen.nl
Lees meer over de vereniging, tips over gezondheid, downloaden van belangrijke formulieren. Bezoek gelijk even de webshop!
Heeft u zelf nog nieuws, foto’s of tips voor de website. Neem dan contact op met de VSS via vssschapen@gmail.com.
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Kom eens bij mij in de stal
Fokkersbijeenkomst Solognote-groep - zondag 2 juni
Voor de derde keer heeft de fokkersgroep van het Solognote schaap een dag georganiseerd om bij elkaar te
komen. Onder het motto “kom eens bij mij in de stal” ditmaal bij Jacqueline Oosterbroek in Liessel, met haar op
één na grootste kudde Solognotes.
Voor een aantal van ons een pittige reis door het land. Jacqueline en haar man Bart wonen op een prachtige
locatie, de weides liggen verscholen achter muren van beukenhaag en in die weides zagen we mooie bruine
lammeren boven het gras uitkomen.
De zin van het rijden was er…. Er waren maar liefst 8 fokkers aanwezig! Dat lijkt misschien weinig, maar het is
toch 73% van de geregistreerde fokkers in Nederland. Menig vergadering zou blij zijn met zo’n grote opkomst.
Na een kopje koffie en een babbeltje, begon Gerrie van Alst, onze rasvertegenwoordiger met zijn verhaal
middels een power-point-presentatie. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:
 Geschiedenis en de huidige status van de Solognote populatie in Nederland
 Introductie van een fokcirkel
 Evaluatie en resultaat van de import ooien
 Evaluatie lammerseizoen 2013
 Gezondheid van de dieren
 Rammenpoule en rammenverdeling dekseizoen 2013/2014
Tijdens de middagpauze, deden we een rondje over het erf om een kijkje in de wei te nemen.
De ramlammeren stonden er mooi bij: jong, fris, alert en goed in de vacht. Totaal niet schuw, we konden ze
gewoon aanraken. Ook de twee Franse import ooien, die een jaar in quarantaine staan, waren een lust om te
zien. De Hollandse verzorging heeft hen goed gedaan, ze waren zo mager op de dag van import. De ooien zelf
vonden het spannend, ze waren niet gewend om zo’n grote groep vreemden te zien.
Manlief Bart had ondertussen een uitgebreide lunch voor ons klaargezet; zo konden we proeven van een
heerlijk huisgemaakte lamspaté. Natuurlijk komen er dan ook verhalen en recepten over het vlees van dit
prachtige schapenras.
Het is een perfecte zonnige dag geworden om de Solognote te bespreken en ervaringen uit te wisselen.
De Solognote stond de afgelopen tijd flink in de picture, een reis naar Frankrijk om 13 drachtige ooien te
importeren, wekte veel belangstelling tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Blij waren we dan natuurlijk ook dat we ruimte kregen voor ons verslag in het maart nummer van ‘Het Schaap’.
Een betere promotie kunnen we ons niet wensen!
Indien het uw interesse heeft gewekt en meer wilt weten over dit ras of om het verslag te lezen over de import,
verwijs ik u naar de website van de Solognote: www.doldestee.nl
Volgend jaar zal de fokkersdag gehouden worden in het vestingstadje Bourtange, waar een grote kudde
graast onder leiding van Ida en Wim Bannink. Dat zal een bijzonder dagje worden…. We vieren dan ook het 20
jarig bestaan van de Solognote in Nederland!
Met vriendelijke groet namens de fokkers, Judith Stegina
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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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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
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