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Een helpende hand, een welkom gebaar!
Gelukkig kent onze vereniging jaarlijks een kleine groei
zowel in leden als in schapen(rassen).
Dit betekent dat blijkbaar meer mensen plezier willen
beleven aan hun schapen en lammeren. Hierin mogen
wij hen niet teleurstellen!
Wij vinden het daarom erg belangrijk dat we het houden
en fokken van onze mooie schapenrassen voor onze
leden zo goed mogelijk faciliteren. Onze liefhebberij
moet leuk blijven en daarvoor zijn gezamenlijke
inspanningen noodzakelijk.
Een hobby wordt leuker als we het gezamenlijk doen!
Om aan onze gemeenschappelijke uitgangspunten te
kunnen voldoen is het van vitaal belang dat meerdere
leden hun steentje bijdragen aan de organisatie.
Iedereen heeft zijn eigen belangstelling, zijn eigen
talenten en vaardigheden, u ook!

Wij hebben de organisatieopzet in
een schema uitgewerkt en hieruit
blijkt dat er de nodige vacatures
zijn.
Wilt u dit overzicht eens
aandachtig lezen en laat ons dan
weten, wat u zou kunnen of
willen doen.
Misschien heeft u al langere tijd de gedachte om iets
voor de vereniging te willen doen, maar u hebt nog
twijfels over het Wat en het Hoe.
Bel mij, dan kunnen we het een en ander in alle
vrijblijvendheid bespreken.
Ook u bent van harte welkom.
Jan van der Zanden
Voorzitter VSS

Automatische incasso
Vanaf vorig jaar biedt de VSS de mogelijkheid van automatische incasso van de nota’s voor de contributie en de
verleende diensten.
Aanleiding was de hoeveelheid werk die administratie, bank en penningmeester hebben aan het verwerken van al
die afzonderlijke en relatief lage bedragen en de daaraan gekoppelde tijd c.q. kosten. Als compensatie hebben wij
voor de deelnemende leden de contributie over 2007 niet verhoogd. Ca.120 leden betalen momenteel
automatisch en dat blijkt zo’n verademing dat het bestuur besloten heeft nieuwe leden hiertoe te verplichten. Dit
houdt in dat elk nieuw lid bij inschrijving voor automatische incasso moet tekenen en er dus geen keuze meer is.
De VSS maakt hierbij een uitzondering voor instanties (Kinderboerderijen enz.), waar automatische incasso
absoluut niet mogelijk is.
Op de bestaande leden, die nog niet deelnemen, doen wij een dringend appel alsnog hun
medewerking aan de automatische incasso te verlenen. Alleen op deze manier kan het
bestuur de kosten in de hand houden. Indien wij alsnog deze noodzakelijke
medewerking krijgen kunnen wij waarschijnlijk voor de deelnemers de contributie
ook over 2008 ongewijzigd laten. Voor niet-deelnemers zal de contributie in de komende
jaren extra stijgen.
Wij verzoeken een ieder die nog niet meedoet bij zijn/haar bank een machtigingskaartje te
halen en het groene gedeelte ingevuld (gefrankeerd ) naar onze administratie te sturen
waarna wij het verder zullen regelen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Carel van Amersfoort, penningmeester

Bestuur VSS
Komt u ons helpen?
Jan van der Zanden

Voorzitter
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Platform KSS

Secretariaat

Vacature
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De Ruif en Website

Kuddecompetitie

Inspecteurs

Silvia Bouwman: administratie, aansturing inspecteurs,
facturering en debiteurenbewaking
Carel van Amersfoort: toezichthouder Administratie
Sikko Oegema: voorzitter
Antonet Vonken: secretaris
Hans Jacobs
Johan Klein Wolterink
Carel van Amersfoort: bestuursvertegenwoordiging
Betty Stikkers
Vacature
Vacature
Vacature - bestuursvertegenwoordiging
Vacature
Vacature
Vacature – bestuursvertegenwoordiging
Henk Slaghuis: afgevaardigde inspecteurs
Silvia Bouwman (alleen website)
Antonet Vonken
Vacature
Vacature - bestuursvertegenwoordiging
Silvia Bouwman (aanleveren gegevens en aansturing inspectie)
Inspecteurs
Rasvertegenwoordigers
Henk Slaghuis
Jan Peeters
Bert van Opstal
Jo van Zoggel
Geert Everts
Wim Nijhof

ras

code vertegenwoordiger telefoon/fax e-mail

Badgerface W. Mountain
Balwen Welsh Mountain
Barbados Blackbelly
Black Welsh Mountain
Bluefaced Leicester
Border Leicester

WB
BA
BB
BW
BF
BJ

S.Oegema
J.van Erp
G.J.H.Winter
A.Ockhuyzen
J.van Erp
J.van Erp

0735 48 04 00
0117 34 80 14/22
0546 56 74 41
0418 64 23 08/33
0117 34 80 14/22
0117 34 80 14/22

info@deweidonk.nl
info@schapenpark.nl
g.winter@kpnplanet.nl
fraisafold@zonnet.nl
info@schapenpark.nl
info@schapenpark.nl

British Texel
Cambridge
Castlemilk Moorit
Coburger Fuchsschaap
Devon&Cornwall
Dorset Horn
Duitse Witkop
Duitse Zwartkop
Hebridian
Heidschnucke
Herdwick
Jacob schaap
Kameroen
Karakul
Kärntner Brilschaap
Leicester Longwool
Lleyn
Manx Loghtan
Norfolk Horn
Norsk Spaelsau
North Ronaldsay
Oxford Down
Persian Blackhead
Poll Dorset
Polwarth
Portland
Racka
Romanov
Romney
Rouge de l'Ouest

BX
CA
CM
CB
DC
DT
DW
DS
HB
HS
HW
JA
KA
KK
BI
LW
LL
ML
NF
NS
NR
OD
PB
PD
PW
PL
RA
RO
RM
RL

D.Golverdingen
J.v.d.Zanden
O.V.Tuynman
H.Jacobs
J.van Erp
E.Verhoeve
J.H.A.B.Brummelhuis
J.Bellemakers
Hellacious Acres
M.Otay
J.Stolwijk
Th.J.M.van Kilsdonk
H.Feringa
A. van Liebergen
S.Oegema
J.van Erp
D.Golverdingen
J.van Erp
J.van Erp
P.R.Bijl
J.van Erp
D.Golverdingen
F.Wilkes
A.Vonken-Manders
J.van Erp
J.van Erp
Th.J.M.van Kilsdonk
W.Hermsen
D.Golverdingen
H.Verhoeven

0183 5618 54/3259
0411 61 66 36/37
0183 56 54 84
0485 51 57 10
0117 34 80 14/22
0548 36 70 49
06 219 168 75
0492 34 29 44
0229 591826/1433
0416 35 15 48
0182 39 51 20
0412 45 39 53
0332 86 38 10
0598 49 20 18
0735 48 04 00
0117 34 80 14/22
0183 561854/3259
0117 34 80 14/22
0117 34 80 14/22
0725 49 60 79
0117 34 80 14/22
0183 561854/3259
0183 35 29 46
0495 49 57 21
0117 348014/22
0117 348014/22
0412 45 39 53
0433 61 40 03
0183 561854/3259
0315 16 92 69

d.golverdingen@xs4all.nl
zanden.jpa@tiscali.nl
onno.tuynman@tele2.nl
walcob@hetnet.nl
info@schapenpark.nl
experience@greenroom.nl
j.brummelhuis@yahoo.com
j.bellemakers1@chello.nl
hb.vanmaren@quicknet.nl
mover711@hotmail.com
johnstolwijk@12move.nl
theo-carlavankilsdonk@hetnet.nl
harry_feringa@hotmail.com
ammjvanliebergen@hetnet.nl
info@deweidonk.nl
info@schapenpark.nl
d.golverdingen@xs4all.nl
info@schapenpark.nl
info@schapenpark.nl
paul@noorderhoeve.nl
info@schapenpark.nl
d.golverdingen@xs4all.nl
f.wilkes@filternet.nl
wolmail@planet.nl
info@schapenpark.nl
info@schapenpark.nl
theo-carlavankilsdonk@hetnet.nl
whermsen.1@hccnet.nl
d.golverdingen@xs4all.nl
verhoevenrouge@zonnet.nl

Ruwh.Pommers Lands.
Scottish Blackface
Shetland
Shropshire
Solognote
South Down
Sussex Merino
Tiroler Steinschaf
Walliser Schwarznase
Wensleydale Longwool

RP
SF
SS
SR
SG
SD
SM
TS
WS
WE

P.A.J.Houmes
H.Logchies
B.Stikkers
J.van Erp
A.Sauvé
J.A.Molhuysen
Elly van Berkel
J.van Erp
H.Jacobs
Sikko Oegema

06 533 960 55
0251 67 16 61
0412 49 29 68
0117 34 80 14/22
0736 14 16 91
0346 28 12 68
0495 63 20 46
0117 43 80 14/22
0485 51 57 10
0735 48 04 00

pieteraj@gmail.com
info@crosshill.nl
shetlandsheep@hetnet.nl
info@schapenpark.nl
antonsch@planet.nl

Wiltshire Horn

WH

S.L.Bouwman-v.d.Horst 0575 55 6819/6950 sl.bouwman@xs4all.nl

wol-merino@planet.nl
info@schapenpark.nl
walcob@hetnet.nl
info@deweidonk.nl

FARM & COUNTRY FAIR 2007: een impressie
Aangekomen op het terrein van de Farm & Country Fair in IJzerlo bij Aalten is het niet moeilijk “onze”
schapentent te vinden, want al van verre komt het opgewekte geblaat van tientallen schapen je tegemoet.
Omdat het buiten regent, is het in de tent al gezellig warm en knus. In het midden van de tent is van strobalen
een echt “terrasje” gebouwd. Aangekleed met bloemen en posters ziet het er heel verzorgd uit. Hier kunnen de
VSS-ers met elkaar van gedachten wisselen bij een kop koffie of thee. De laatste nieuwtjes worden
uitgewisseld en er wordt flink bijgepraat.
Het begint al aardig vol te lopen met bezoekers. Volwassenen en kinderen komen naar de schapen kijken.
En het blijft niet bij kijken alleen! Wat een voordeel om zulke aaibare dieren te hebben. Vooral de kinderen
kunnen er maar niet genoeg van krijgen.
Onze “Solognotes” zijn erg in trek. De ooi laat zich graag een handjevol
korrels toestoppen en sommige kinderen voelen zich een echte held dat ze
dat durven: een schaap dat zomaar uit hun hand eet! De 2 kastanjebruine
lammetjes worden met vertedering bekeken en ze hebben heel wat camera’s
laten flitsen! En aan ons werd heel vaak gevraagd, hoe het toch komt, dat de
moeder wit is en de lammetjes bruin! Zo komt een goed gesprek op gang en
kunnen de vachten bekeken worden.
Wij verkopen vachten aan enthousiaste dames, die gaan spinnen, vilten en
breien. Eén belooft zelfs volgend jaar met een Solognote-gebreid vest
terug te komen!
Een andere dame wordt het bijna teveel: al die VSS-ers als vrienden bij elkaar, waar vind je dat
tegenwoordig nog! En zij steekt de loftrompet over al die verschillende schapen. Ze vindt ze allemaal erg mooi,
maar de mooiste zijn toch wel die “Panda-schapen”! ( Hiermee bedoelt zij de Walliser Schwarznase).
Zo valt er nog wat te lachen!
Ook bij de “collega’s” is veel belangstelling. Iedereen heeft informatie over “zijn” of “haar” ras.
De VSS had weer een verzorgde stand met leuke dingen: schapenkalenders met recepten, maandkalenders 2008
en allerlei andere “schapen dingen”: tassen, slabbetjes en zeepjes, enz.
Buiten zijn keuringen, waar ik niets van heb meegemaakt, maar die ongetwijfeld ook veel belangstelling
hebben getrokken.
Wij werden om 17.30 uur verrast met een heerlijke warme maaltijd: een compliment voor de organisatie!
Van de drie dagen heb ik er één meegemaakt: een gezellige, collegiale sfeer, die je niet vaak meer meemaakt.
Ineke Dekker

Dag van de Wol
Op zaterdag 25 augustus heeft voor de tweede keer de
Dag van de Wol plaatsgevonden. Een dag waarbij het
de bedoeling was dat naast een aantal schapenrassen
van de VSS zoveel mogelijk verschillende woldieren
aanwezig zouden zijn.
Wederom hadden we echter te maken met
vervoersbeperkingen door MKZ en Bluetongue.
Uiteindelijk waren een viertal Alpaca’s de enige
aanwezige dieren en konden activiteiten als keuringen
van diverse rassen en een workshop schapen scheren
en klauwen verzorgen geen doorgang vinden. Dit
zorgde ervoor dat het evenement wederom
kleinschaliger werd dan gepland. Dit was eveneens te
merken aan het aantal bezoekers.
Gelukkig waren zowel het weer als de stemming prima
in orde.

Voor de Shetlandfokkers stond een lezing van Sion
Barrington op het programma. Sion heeft jarenlange
ervaring als professioneel herder van Scottish
Blackfaces in Schotland en heeft daarnaast altijd een
eigen kudde Shetlandschapen gehad. Hij doceert
regelmatig aan de universiteit van Aberdeen en
Edinburgh op het gebied van
extensieve veeteelt. Daarnaast is hij een erkend
keurmeester van een groot aantal
schapenrassen en heeft onder
andere op de Royal Show gekeurd.
Onnodig te zeggen dat we van
Sion zeer veel konden leren op
allerlei gebied. En Sion heeft dan
ook een veelheid aan onderwerpen
de revue laten passeren.
Linda le Grand

Oxford down

Poll Dorset

Castlemilk Moorit

Schapendag Odiliapeel op 8 juli 2007

O

p zondag 8 juli liep ‘s morgens om 6 uur de wekker af. We moesten naar
Odiliapeel. Het was voor de 15e keer, geloof ik. Het is 80 km heen en 80 km
terug. Dat is een heel eind, maar het is er altijd gezellig.
Om 06.30 uur: schapen laden: Lleyn, Poll Dorset, Oxford Down, Romney en
British Texel. Je moet er wat voor over hebben, want bij mij loopt alles
verspreid over diverse locaties. Alle schapen waren enkele dagen eerder al
verzameld.
Om 07.30 uur: Onno Tuynman opgehaald met zijn Castlemilk Moorits. We
togen met vijf personen naar Odiliapeel.
Na enkele kilometers bleek dat van beide trailers de rechter knipperlichten
niet werkten, maar we zijn doorgereden.
Bij aankomst bleek dat we goed op tijd waren en we werden snel geholpen:
de complimenten aan de organisatie, want het lossen was keurig geregeld.
We stonden in de vertrouwde tent en de activiteitencommissie was al bezig
de VSS-stand in te richten. (Helaas was er geen koffie daar men gezegd had
dat er geen stroom was wat echter wel het geval bleek te zijn.) Dankzij de
grooms: Anja – Dits – en Merick waren de schapen in een tiental minuten
klaar = schoongemaakt, geborsteld en voorzien van hooi, brokken en water.
Rond 10.00 uur waren de volgende VSS-rassen aanwezig:
Black Welsh Mountain, British Texel, Castle Milkmoorit, Coburger Fuchs,
Jacobschaap, Lleyn, Oxford Down, Poll Dorset, Racka, Romney, Shetland,
South Down, Walliser Schwarznase en de Wiltshire Horn.
Na de opening door de burgemeester begon het publiek te komen. Toen de
koffie (gelukkig zelf meegenomen) en gebak.
De tent werd redelijk goed bezocht en doordat ieder VSS-lid een VSS-shirt
droeg waren we duidelijk aanwezig.
Het was een heel gezellige dag. Omdat vier rammen ook nog gratis geknipt
en geschoren werden, (tjonge wat zweette de scheerder van Beljaars) kon
onze dag niet meer stuk.
De hele dag scheen de zon, dus was er veel publiek en gezelligheid.
We hebben nog naar het schapendrijven
van Johan Engelbert gekeken en na
afloop hebben we samen nog wat
gedronken op een terras.
Om 19.15 uur reden we Arkel weer
binnen.
Al met al was het een gezellige dag
en hopelijk volgend jaar weer met
nog meer VSS-leden.
Dick Golverdingen

British Texel

Lleyn

Lleyn

Romney

Nieuw Ras: Ruwharige Pommerse Landschapen
Deze schapen komen oorspronkelijk uit Ostpreussen en
Pommern. Dit is een streek in het Noord-Oosten van
Duitsland aan de Oost-Zee. Ook op de eilanden daar in
de buurt komen ze voor, in het bijzonder op het eiland
Rügen.
Aan het einde van de 2e Wereldoorlog dreigde het ras uit
te sterven.
In 1945 waren er nog geen 160 schapen van dit ras over.
Nu is er een speciale fokvereniging in Duitsland van
deze schapen, die zich inzet voor het voortbestaan van
dit ras.
Vroeger werden ze speciaal gefokt voor de wol, waarvan
men visserstruien maakte.
Ook is het vlees een lekkernij voor de fijnproever. Met
name de rammen worden hiervoor gebruikt.
Ze leven het liefst in een kleine kudde en kunnen het
hele jaar door in de wei zijn.

Ook het lammeren
doen ze buiten en
behoeft weinig hulp.
Bijvoederen is niet
echt nodig, maar
schillen van vruchten
en aardappelen,
takjes van wilgen,
beuken en fruitbomen
vinden ze heerlijk.
Kortom het zijn heerlijke, gemakkelijke en mooie
schapen.
Piet-Jan Houmes

Het Blauwe gevaar
Door diplomatieke onderhandelingen zijn het Rode (Sovjet Unie) en het Gele (China) gevaar allang bedwongen.
Nu is de hele Noordwest Europese schapenhouderij in de rug aangevallen door het Blauwe gevaar. Helaas valt met
besmette knutten niet te praten. De gevolgen zijn dramatisch. Bijna alle VSS fokkers hebben er mee te maken
gehad, met veel zieke en gestorven dieren als gevolg. Het bestuur leeft intens mee met allen die hun schapen op een
ellendige manier hebben verloren.
Als lichtpuntje in deze donkere tijden zien we dat de leden erg veel van hun dieren houden. Kosten nog moeite zijn
gespaard om de patiënten er doorheen te slepen. Ook de banden binnen onze vereniging blijken hecht. Er is veel
onderlinge communicatie en de leden wisselen hun ervaringen en tips uitgebreid met elkaar uit, ongeacht het ras.
Een tweede lichtpunt is het feit dat we onze dieren in 2008 mogen vaccineren. De “sector” is nog sterk verdeeld of
dat verplicht of op vrijwillige basis moet gebeuren. In het eerste geval betaalt de EU de entstof en de helft van de
dierenartskosten, in het tweede is de rekening voor de houder.
Om onze leden, zeker bij vrijwillige vaccinatie, zo goed mogelijk te kunnen voorlichten willen we graag weten of
uw dieren aan blauwtong zijn overleden. Er blijken tussen de rassen grote verschillen in gevoeligheid te bestaan.
Ook ziet het er naar uit dat vooral ramlammeren getroffen worden. Naast het belang van voorlichting zijn de
gegevens van met name de VSS rassen, vanwege de grote verscheidenheid, zeer nuttig voor het onderzoek door
CIDC naar het voorkomen en verloop van blauwtong.
Het VSS bestuur verzoekt iedereen om in geval van sterfte op het afvoerformulier te vermelden of dat het gevolg
van blauwtong was. De administratie zal deze gegevens verwerken en geanonimiseerd
doorgeven aan het CIDC. Ook gegevens over zieke dieren, zoals ras, geslacht, leeftijd,
verschijnselen, ziekteverloop, behandeling en preventie, zijn erg nuttig voor het onderzoek.
Deze zaken kunt u naar Antonet Vonken (wolmail@planet.nl) sturen. Zij zorgt voor het
bundelen en rubriceren van de aangeleverde gegevens. U hoeft zich niet te schamen te
erkennen dat er blauwtong bij uw schapen heeft geheerst.
U bent de enige niet!
Het bestuur
De Ruif wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het VSS bestuur.
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