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Elektronische Identificatie 
 
Sinds een aantal weken is het toegestaan om schapen elektronisch te identificeren. De VSS heeft geen inzicht of leden hier al voor  
hebben gekozen. Vanwege de enorme gevolgen dient iedereen, die al elektronische nummers heeft besteld, of van plan is dit te gaan 
doen, zo spoedig mogelijk contact met de administratie op te nemen. Op dit moment raden wij EID nog niet aan. Er zijn klachten 
over het grote nummerverlies van conventionele oormerken, maar het blijkt dat dit niet gebonden is aan bepaalde rassen maar des te 
meer aan bepaalde fokkers. Het ligt in de bedoeling om in maart een duidelijke handleiding over het correct aanbrengen van de oor-
merken op de website onder “Tips” te plaatsen.  

 
 
 
 
 
 
Van de voorzitter 
 
Het jaar 2006 is al weer voorbij en ik kijk er met plezier op terug. De VSS heeft zich ontwikkeld tot een factor van belang.  
Er is nog altijd sprake van structurele groei en ons initiatief voor een Platform Kleine Schapen en Geitenhouders is door andere  
organisaties goed ontvangen. Er zijn nu 19 organisaties aangesloten, met gezamenlijk 5300 leden. Het Platform heeft een aantal, 
voor ons allen belangrijke, zaken in behandeling zoals de PVE-heffing, het scrapiebeleid, het coupeerverbod, de regelingen voor 
transport, de EI&R en de 21-dagen. Voor meer informatie verwijs ik naar de nieuwe website: www.platform-ksg.nl   
 
De ALV was goed bezocht en verliep geanimeerd. In de conceptnotulen leest u hier meer over. Momenteel wordt er hard gewerkt 
aan het uitbreiden van het aantal inspecteurs, het uitbouwen van de kuddecompetitie en het opstellen van een rasstandaard en  
keuringsbalk voor 17 rassen. Daar staat tegenover dat het bestuur op een aantal punten strengere regels heeft opgesteld om het  
werk voor de administratie niet uit de hand te laten lopen en de kosten beheersbaar te houden. Leest u Ruif en conceptnotulen  
goed door, dan bent u weer helemaal bij. Rest mij u een goed lammerenseizoen toe te wensen.                                                                         
                                                                                                                                                                               Jan van der Zanden 

DNA 
 
1. Zoals elk erkend (schapen)stamboek is ook de VSS verplicht om DNA onderzoek te laten doen op de juistheid van de  
afstamming van de ingeschreven dieren met een minimum van drie. De VSS heeft dit in het verleden niet gedaan, dus was in 2006 
een inhaalslag noodzakelijk. Dat viel nog niet mee. De communicatie met de eigenaren van de aangewezen dieren was niet optimaal. 
Dat zal komend seizoen beter zijn. Al doende leert men. Kwalijker is het feit dat bij een relatief groot aantal gerede twijfels zijn over 
de juistheid van de opgegeven ouders. De te onderzoeken dieren worden aselect (blind) geprikt. Misschien is er straks wel één van u 
bij. Zorg dus dat u alles correct opgeeft. Bij een onjuiste afstamming wordt het dier uit de registers 
van de VSS geschrapt en zijn alle kosten van het onderzoek voor u. 
 
2. Het gebeurt geregeld dat leden hun lammeren véél te laat opgeven. Dat levert niet alleen  
problemen met de routes van de inspecteurs op maar zij hebben ook geen inzicht of de lammeren  
wel bij de opgegeven moeder horen. De ALV heeft besloten om van lammeren, die meer dan 6 
maanden na de termijn zijn opgegeven, ook DNA onderzoek te eisen voor de dieren kunnen  
worden ingeschreven. De kosten zijn voor de fokker.  

Bestuur 

Ben jij er wel een van mij? 



Geboorten: 
 
Het lammerenseizoen staat weer voor de deur. Een mooie en spannende tijd, ook voor uw administrateur. In het verleden 
heeft het verwerken van de geboorten nogal eens te veel werk en gepuzzel opgeleverd doordat de gegevens niet op de 
juiste wijze of incorrect waren opgegeven. Vanaf nu gaat de VSS de touwtjes 
strakker aanhalen om de kosten binnen de perken te houden.  
Als iedereen zich aan de regels houdt blijft het allemaal betaalbaar! 
1. Lammeren mag u alléén opgeven met de geboortelijst. Deze is u  

  recentelijk toegestuurd. Falcoo gebruikers leveren elektronisch aan. 
2. Incorrecte aangiften gaan linea recta retour afzender. 
3. Om het iedereen gemakkelijk te maken zijn een invulvoorbeeld van de 

 geboortelijst en de spelregels op onze website geplaatst onder de knop 
 “Service”. 

4. Het Excel formulier mag u alléén gebruiken voor nagekomen lammeren.  
 

Administratie 

            Sussex Merino 

Barbados Black Belly 

Mooie foto’s van uw schapenras 
 
De evenementencommissie is doorlopend bezig 
om promotiemateriaal te ontwikkelen, we zijn 
o.a. bezig een nieuwe schapenposter te  
ontwerpen.  
We zijn daarvoor op zoek naar enkele goede 
foto’s per ras. Wanneer u foto’s heeft waarop 
uw ras goed uitkomt dan ontvangen wij deze 
graag.  
De schapen komen het mooiste uit wanneer de 
foto aan de zijkant genomen is, maar ook een 
kopstudie (pasfoto) is goed bruikbaar. Voor de 
bewerking vragen wij een resolutie van  
minimaal 300 px. 
Foto’s kunt u sturen naar: wolmail@planet.nl . 

Portland 

Evenementen 2007 
 
De evenementencommissie heeft voor 2007 een viertal evenementen aangewezen waar we ons als vereniging zullen presenteren: 
 
Dag van het Schaap     zaterdag 2 juni in Ermelo (zwoegervrij) 
Farm & Country Fair 2007    22, 23 en 24 juni in IJzerlo (zwoegervrij) 
Schapendag zondag 8 juli in Odiliapeel (zwoegervrij) 
Dag van de Wol    zaterdag 25 augustus in Kapel Avezaath (zwoegervrij) 
 
Het is onze doelstelling om op de Dag van het Schaap, een internationaal evenement, met 25 rassen aanwezig te zijn! Per ras zijn 
twee hokjes beschikbaar voor het presenteren van de dieren. Uw rasvertegenwoordiger coördineert de aanmeldingen.  
Als u geïnteresseerd bent om uw schapen te presenteren op de Dag van het Schaap of op andere evenementen, dan kunt u contact 
opnemen met uw vertegenwoordiger.  
Het is ook mogelijk om voor uw ras een keuring te organiseren! 
De rasvertegenwoordigers worden over de evenementen geïnformeerd en hen wordt gevraagd te zorgen voor een presentatie van 
een paar mooie representanten van hun ras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de VSS de regio in 
 
De evenementencommissie is bezig om vier steunpunten in het land in te richten zodat onze vereniging niet alleen op de vier  
bovenstaande evenementen aanwezig is maar ook op andere in diverse regio’s. 
Is er in uw omgeving een evenement, braderie of wat dan ook waar onze schapen gepresenteerd kunnen worden en wilt u daarvan 
de organisatie op u nemen? De Evenementencommissie helpt u daar graag bij en de steunpunten staan u terzijde! 
Zij beschikken over VSS-informatiemateriaal en indien u wilt kunt u ook artikelen verkopen voor de VSS. 
Bij deelname graag contact opnemen met: Antonet Vonken: 0495 49 57 21 of:  
wolmail@planet.nl. 

De evenementencommissie 



Nieuw ras 
 
De VSS heeft niet te klagen over diversiteit.  
Toch zijn er rassen waarvan we al jaren hopen ze 
eens in te kunnen schrijven.  
Eén daarvan is de Badger Face Welsh Mountain.  
Tot ons grote genoegen is dit beeldschone ras nu 
ook bij ons geregistreerd. Sikko Oegema heeft 
drie ooien aangeschaft.  
De dieren hebben een dassen tekening en komen 
voor in twee varianten: licht met donker en  
donker met licht. 

Keuren 
 
Valt u bij de kuddecompetitie buiten de boot omdat uw kudde of ras te klein zijn? 
Geen nood. Vanaf dit jaar is het voor (voorlopig) 17 rassen mogelijk om een  
keuringsbalk op te laten maken. De inspecteur kan, op verzoek, uw dieren  
beoordelen en cijfers geven voor diverse onderdelen. Zo weet u toch of u goede 
dieren hebt. Uw vertegenwoordiger weet of er van uw ras al een standaard is  
opgemaakt.  
De aanvraag voor het opmaken van een keuringsbalk moet u bij de administratie 
indienen. Er zijn kosten verbonden aan het keuren, maar de inspecteur kan het met 
de lammerencontrole combineren. Dat scheelt al weer. 
Natuurlijk willen we leuke en lieve lammetjes fokken maar iedere fokker wil toch 
ook zeker weten dat de zijne het mooiste zijn! 

South Down 

Kuddecompetitie 
 
De proef met de kuddecompetitie is goed geslaagd. Dit nieuwe  
fenomeen is tijdens de ALV uitgebreid aan de orde geweest dus u 
kunt alle relevante informatie in de conceptnotulen vinden.  
Maar hoe nu verder?  
Het VSS bestuur wil dit project graag uitbreiden, dus het is verder 
aan u.  
In principe kunnen alle fokkers van alle rassen meedoen, maar er 
moet natuurlijk wel iets te beoordelen zijn. Twee dieren vormen al 
een kudde, twee fokkers zorgen al voor een competitie. Toch is dat 
niet de bedoeling omdat het dan geen waarde heeft. Het minimum 
aantal dieren is acht. Bij voorkeur vier/vijf ooien met lammeren en 
een fokram. Per inspecteur dienen liefst minstens twee fokkers mee 
te doen.  
Wanneer u aan de competitie wilt deelnemen, moet u zich bij uw 
rasvertegenwoordiger melden. Hij/zij beoordeelt of er voldoende 
belangstelling is en meldt u vervolgens bij de administratie.  
Wanneer u een “klein” ras fokt, kan uw vertegenwoordiger  
aansluiting zoeken bij een evenwaardig ras om zo tot een voldoende 
aantal deelnemers te komen. Voorbeelden: Wensleydale,  
Devon&Cornwall en Leicester Longwool of Hebridean en Manx 
Loghtan. 

 
De Ruif is van u allemaal! 
 
Hoewel de meeste leden de Ruif per email krijgen, moet toch nog een flink deel geprint en per post  
verstuurd worden. Dat loopt in de papieren.  
Wanneer u deze uitgave per post ontvangt, betekent dit dat er of geen email adres van u bekend is, of 
het adres is ongeldig. Hebt u wel de beschikking over email, geef dan het (juiste) adres door aan het  
secretariaat. Alleen als we de kosten kunnen drukken, kan de Ruif in deze vorm blijven bestaan.  

Badger Face Welsh Mountain 



De Ruif  wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het VSS bestuur. 
Jan vd Zanden, voorz. Selissen 2a, 5283 SB, Boxtel. Tel 0411 61 66 36. zanden.jpa@tiscali.nl 
Silvia Bouwman, secr. Zomervreugdweg 7, 7251 NX Vorden. Tel 0575 55 68 19. sl.bouwman@xs4all.nl 
Carel van Amersfoort, penn. Ekris 63, 3931 PV, Woudenberg. Tel 0332 86 71 54. cvanamersfoort@tiscali.nl 
Linda le Grand, techn.secr. Peperstraat 3, 5394 LC, Oijen. Tel 0412 49 50 35. llegrand.oijena@xs4all.nl 
Theo van Kilsdonk, Achterste Groes 5, 5384 VG Heesch. Tel 0412 45 39 53. theo-carlavankilsdonk@hetnet.nl 
Website:  www.vssschapen.nl 
Administratie: Silvia Bouwman (secretariaat) 
Lay-out De Ruif: Antonet Vonken. 

Duitse Witkop 

Automatische incasso 
 
Tot nu toe hebben 110 leden zich opgegeven voor automatische incasso. Bij de inning van de contributie scheelde dat al heel 
veel werk, maar nog niet genoeg. Hierbij het dringende verzoek aan diegenen, die het kaartje nog niet hebben teruggestuurd, dat 
alsnog te doen. Hopelijk kan dan de inning van de dienstennota’s nog vlotter verlopen! 

C.v.A. penningmeester 

 
Beslisboom 
 
We moeten allemaal wel eens met onze 
dieren op stap, voor keuringen,  
presentaties, verkoop, om te dekken en wat 
dies meer zij. De Europese Unie heeft  
nieuwe regels opgesteld voor het vervoer 
van landbouwhuisdieren.  
Hiernaast ziet u een “beslisboom”.  
Op onze website staat (onder actueel) alle 
informatie over de Transportverordening. 
Iedereen kan hierin opzoeken onder welke 
voorwaarden schapen vervoerd mogen 
worden.  Om het heel kort uit te leggen: 
wanneer er geen sprake is van een  
economische activiteit (= een substantieel 
deel van het inkomen komt voort uit dit 
vervoer) mag iedereen zijn/haar dieren 
gewoon in het karretje meenemen.  
Het schijnt zelfs in de kofferbak te mogen, 
zolang de dieren niet lijden. Dat lijkt ons 
vooralsnog niet echt aan te raden! 

Cursussen  
 
U hebt onlangs een uitnodiging voor onze beide cursussen ontvangen. 
Ze zijn nog niet volgeboekt. 
U kunt zich nog tot 10 maart opgeven voor de cursus Praktisch schapen 
verlossen en geboortezorg.  
Voor de cursus Wolverwerking geldt het termijn tot 1 april. 

Lammerencontrole 
 
Het gebeurt zeer geregeld dat lammeren naar een nieuwe eigenaar vertrekken terwijl ze nog niet gecontroleerd zijn. Wanneer  
de koper VSS lid is of wil worden levert dat de administratie onnodig veel extra werk op. Daarom het dringende verzoek om  
de inspectie af te wachten alvorens de dieren af te geven. Natuurlijk heeft het bestuur dan ook de verplichting om te zorgen dat 
controle tijdig geschiedt. Het ligt in de bedoeling om in 2007 alle bezoeken vóór half augustus af te werken. U kunt hieraan 
meehelpen door de geboortelijst zo snel mogelijk op te sturen. Binnenkort is er overleg met de inspecteurs. In het volgende 
nummer van de Ruif zullen wij u nader informeren. 


