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NIEUW JAAR ..... NIEUWE ONTWIKKELINGEN 
Als u dit stukje leest is het nieuwe jaar al een maand oud. Toch wil ik u alsnog een goed en gezond 2008 wensen. Ik 
hoop dat 2008 voor een ieder een plezieriger schapenjaar mag worden dan 2007. 

BLAUWTONG: 
In het afgelopen jaar zijn erg veel leden van onze vereniging ernstig getroffen door blauwtong, vooral in het zuiden en 
oosten van ons land. 

COUPEREN: 
Na vele jaren discussie is per 1 januari 2008 het coupeerverbod daadwerkelijk ingevoerd voor alle schapenrassen  
behalve de Suffolk, de Hampshire Down en de Clun Forest. 
Deze laatste 3 rassen krijgen een voorlopige ontheffing mits zij deelnemen aan een strikt fokprogramma dat gericht is 
op het fokken van kortere staarten. 
Het Platform KSG heeft zich in samenwerking met de VSS bijzonder hard ingespannen om voor andere verwante  
buitenlandse rassen een gelijksoortige ontheffing te krijgen. 
Uitvoerige onderhandelingen over dit onderwerp met het ministerie van LNV hebben geleid tot een onderzoek van de 
ASG .
De conclusie van dit onderzoek was duidelijk: er zouden nog 4 andere Engelse rassen in aanmerking komen voor een 
ontheffing gekoppeld aan een fokprogramma. Helaas heeft de minister op juridische en politieke gronden besloten om 
dit advies NIET op te volgen. 
We zullen ons met allerlei beschikbare middelen moeten inspannen om myiasis te voorkomen zonder couperen. Dit zal 
voor de schapenrassen met lange bossige staarten een zeer lastige opgave worden. 
Om een betere voorlichting te geven over het voorkomen en bestrijden van myiasis zal hierover  in de komende 
maanden een brochure worden uitgegeven. 
Inmiddels hebben wij deze brochure al op onze site (www.vssschapen.nl) geplaatst.
Wilt u meer weten over belangrijke zaken en regelingen waarmee u in 2008/2009 mogelijk te maken krijgt, bezoek dan 
de site www.platform-ksg.nl

Jan vd Zanden 
Voorzitter VSS 

Dankzij uw inzending van de schapenfoto’s waren de jaarkalenders VSS een groot succes. 
We kunnen voor 2009 niet meer dezelfde gebruiken en daarom vragen wij u opnieuw om foto’s te sturen.  
De afbeeldingen kunnen we ook gebruiken voor de Ruif en andere publicaties. 

Wilt u ze sturen naar: wolmail@planet.nl
Antonet Vonken
Bij voorbaat hartelijk dank. 

                                     

Gelukkig kunnen we dit jaar uitzien naar een vaccin tegen blauwtong. Intervet heeft inmiddels bevestigd 
dat het vaccin in technische zin gereed is en dat het in mei/juni toepasbaar zal zijn. 
De minister heeft toegezegd dat zij zich extra zal inspannen om de toelatingsprocedures zo snel mogelijk 
af te ronden zodat in juni ook daadwerkelijk gestart kan worden met vaccineren. De EEG heeft  
inmiddels toegezegd dat het vaccin + 50% van de toedieningkosten vergoed gaan worden. Het streven 
van de EEG is dat er in alle landen een verplichte vaccinatie komt. 
Wie meer wil weten, b.v. wegens in- of export kan dit vinden op www.minlnv.nl onder “Bluetongue”.



Ter nagedachtenis aan Jo van Zoggel

Secretaris VSS 

Om mezelf nader aan u voor te stellen kreeg ik het verzoek om als nieuw  
bestuurslid een stukje in de Ruif te schrijven.   
Ik ging dus even op zoek in het archief van de Ruif om te lezen wat mijn 
voorgangers geschreven hadden en wat schetst mijn verbazing?  
Jammer maar helaas, niemand heeft zich nog voorgesteld!  
Natuurlijk kan het zijn dat de onderlinge contacten binnen de vereniging
super goed zijn: ons kent ons nietwaar!  
Helaas is één van mijn slechte eigenschappen dat ik erg slecht namen en  
gezichten van mensen kan onthouden.  
Aangezien ik vast niet de enige ben, hier toch een stukje zodat u straks 
weet welk hoofd er bij “Karin Wassink” hoort! 
Nou, daar gaat ie dan!
Mijn naam is Karin Wassink, ik ben 46 jaar, getrouwd met Henk van de Berg en wij wonen ongeveer 15 jaar in Ruurlo 
in de Achterhoek.
Naast onze grote hobby “paarden” vonden we dat we ook wel een aantal “grasmaaiers” erbij konden hebben.  
Omdat dieren onze hobby zijn en ik wel wilde kijken naar iets wat ik echt leuk en mooi vond, gingen we naar de  
Farm & Countryfair in Aalten om ons eens te oriënteren.  
Daar aangekomen ontstond direct een groot probleem: wat een boel schapenrassen en wat waren ze mooi!  
Wij vielen als een blok voor de Herdwicks, maar helaas waren er nauwelijks dieren van te koop.
Als alternatief kochten we toen maar 2 Hampshire Downs, 2 Kerry Hills en 2 Clun Forest. Het jaar daarna kwamen 
onze eerste 3 Herdwicks.  
Aanvankelijk waren we niet van plan te fokken, maar we werden aangestoken door het enthousiasme van de fokkers.
Toen kwamen we er pas achter dat we bij 4 verschillende stamboeken zaten, dit om alles simpel te houden! 
Maar goed, alles went en nu 6 jaar later beperken we ons tot 3 rassen en ken ik langzamerhand de verschillende  
procedures.
Onze schapenstapel bestaat op dit moment uit 2 Clun Forest, 4 Kerry Hills en 8 Herdwick ooien en 2 Herdwick  
rammen. 
De Herdwicks zijn nog steeds onze favoriete schapen vanwege hun karakter en robuuste uiterlijk, maar elk ras heeft 
wel iets bijzonders en dat maakt het ook zo leuk. 
Dat is volgens mij ook de kracht van een vereniging als de VSS. Bijna 50 verschillende rassen, bijna 400 leden en  
toch een gezellige vereniging met als doel al die verschillende eigenschappen te behouden! 
Langzamerhand zijn we dus behoorlijk “schapengek” geworden en bezoeken we veel schapenkeuringen en  
evenementen.  
Ik hoop u daar dan ook tegen te komen, want over zo’n leuke hobby raak je nooit uitgepraat!    

Karin Wassink

Op dinsdag 18 december 2007 is VSS lid Jo van Zoggel op 72-jarige leeftijd overleden. 
“Hij was tevreden met het leven: gericht op mens en natuur” staat er op het bidprentje. 
Jo was lid van onze vereniging vanaf het eerste uur.  

Hij is jarenlang bestuurslid geweest en de laatste jaren was hij  
inspecteur.
Het inspecteren van de lammeren deed hij meestal samen met zijn vrouw 
en dat is een prachtige periode in hun leven geweest.  
Zij genoten samen. 
Zelfs afgelopen jaar heeft hij, ondanks zijn ziekte, nog enkele inspecties 
uitgevoerd.
Pas toen hij echt niet meer kon bleef hij thuis om te rusten.  
Hij keek geduldig uit naar betere tijden.  
Het mocht helaas niet meer zo zijn. 
Jo droeg de VSS een warm hart toe en wij zijn hem hiervoor dankbaar. 
De vereniging zal hem missen en wenst zijn vrouw, kinderen en  
kleinkinderen en familie heel veel sterkte om dit verlies te dragen.  

           
Het bestuur            



Even voorstellen ….
Een nieuw bestuurslid en voor velen waarschijnlijk ook een nieuwe 
naam en nieuw gezicht: 
mijn naam is Saskia Bezemer, 37 jaar, geboren en getogen in  
Noord-Brabant en samenwonend met Hans van Bokhoven. Na vele 
omzwervingen zijn we begin 2007 op een prachtige historische  
boerderij in Zeeuws-Vlaanderen terecht gekomen. 

Zoals veel andere schapenhouders zijn ook wij begonnen met een 
paar schapen om ‘achter de paarden aan’ te weiden. Op zoek naar 
een aantrekkelijk en aaibaar schaap, kwamen we uit op de
Hampshire Down. Al snel raakten we besmet met het 
‘schapenvirus’ en intussen zijn we een behoorlijk fanatieke fokker. 
In 2006 besloten we er een tweede ras met een hoog  
aaibaarheidsgehalte bij te nemen: de Devon & Cornwall  

Longwool. Inmiddels bestaat het koppel Hampshire Downs uit 12 ooien, 5 rammen en inmiddels alweer  
11 lammeren, en het koppel Devon & Cornwall Longwools uit 6 geïmporteerde drachtige ooien en 3 rammen. 

Al vele jaren hebben we beiden te maken met de agrarische sector. Na een studie aan de Landbouwuniversiteit  
Wageningen, heb ik een aantal jaren aan de Landbouwuniversiteit gewerkt en vervolgens 10 jaar bij het Instituut 
voor Agrarisch Recht. Anderhalf jaar geleden viel het besluit een eigen bedrijf te starten op het gebied van  
verblijfsrecreatie in combinatie met een kleinschalige schapen- en paardenfokkerij, agrotoerisme noemen ze dat  
tegenwoordig. Een van de historische Zeeuwse schuren op het erf zal worden verbouwd tot een  
groepsaccommodatie en er zal dit voorjaar een boerderijcamping worden ingericht. De kuddes van beide  
schapenrassen zullen de komende jaren nog flink worden uitgebreid door eigen fok en gerichte import uit Engeland. 

Nu de schapenhouderij toch een belangrijke rol in mijn dagelijks leven is gaan spelen, heb ik geen moment  
geaarzeld bij het lezen van de oproep voor nieuwe bestuursleden. Omdat met name de fokkerij mijn stokpaardje is, 
hoop ik de Fokadviescommissie een belangrijke impuls te kunnen geven. 
                                                                                                                                                               Saskia Bezemer

VSS administratie 
Op 15-12-07 heb ik afscheid genomen als bestuurslid en heb ik dus ook het verenigingssecretariaat neergelegd.  
Bij deze wil ik alle leden bedanken voor het vertrouwen dat in de afgelopen 15 jaar in mij  
is gesteld en voor het schitterende cadeau dat ik bij mijn aftreden mocht ontvangen. Ik zal mijn  
uiterste best doen om al deze prachtige rozen te vertroetelen zodat ze voorspoedig zullen  
groeien en bloeien.  
Ik ben er zeker van dat het bestuur er voor zal zorgen dat het de VSS in de toekomst ook goed  
zal gaan. U bent nog niet van mij af omdat ik voorlopig de dier- en ledenadministratie zal  
blijven verzorgen. Op dat punt verandert er dus niet veel, behalve dat u niet meer met alle mogelijke vragen bij mij 
terecht kunt.  
Mijn opvolgster zal u graag van dienst zijn.  
Wel wil ik opmerken dat de administratie voor mij gewoon werk is en de tijd, die ik daaraan kan besteden, zeer  
beperkt, n.l. 520 uur per jaar dus ca 10 uur per week. Houdt u er rekening mee dat u deze tijd met alle overige leden 
moet delen. Ik verzoek iedereen daarom nogmaals met klem de zaken op tijd en correct aan te leveren. Met name bij 
het opgeven van de geboorten gaat er nog altijd te veel mis. Ook zijn mutatieformulieren vaak onvolledig of  
incorrect ingevuld. Elke extra handeling die de administrateur moet verrichten, is er één te veel! Mijn  
werkzaamheden bestaan uit veel meer dan alleen het opvoeren van lammeren en het verwerken van mutaties. Het 
betreft ook het bijhouden van de complete ledenadministratie, de debiteurenbewaking, het aansturen van de 
inspectie, het invoeren van de controlegegevens etc.
Mocht u persoonlijk contact met de administratie willen opnemen voor bv. vragen of op- of aanmerkingen, dan 
heeft een kort en zakelijk emailbericht de voorkeur. De administratie is telefonisch alleen tijdens kantooruren  
beschikbaar.
Tot slot mogen we met zijn allen diegenen, die hun zaakjes keurig voor elkaar hebben, dankbaar zijn.  
Zij zorgen er voor dat de kosten niet de pan uit rijzen. 

                                                           Silvia Bouwman 
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Tijd:  Zaterdag, 15 maart 2008. 
                Begintijd 9.30 uur en eindtijd ongeveer 16.30 uur. 
Plaats: Tienhoven, Het Olde Rechthuys, Laan van Niftarlake 101 
Kosten:   € 50,00 per persoon – inclusief de lunch.  
                Het cursusgeld kan contant voldaan worden op de dag  
                van de cursus. 
Opgave: vóór 22 februari bij: 

                Karink Wassink, secretaris VSS 
                Hengeloseweg 4 
 7261 LV Ruurlo 
                karin-vss@staldehoop.com
                Tel: 0573 45 35 96 

De minimale aanmelding moet 10 personen zijn want anders gaat deze cursus niet door. 
Een agenda en routebeschrijving worden na inschrijving toegestuurd. 
René van den Brom zal een samenvatting uitreiken van de inleiding. 
Wij hopen op een grote deelname en wensen u een leerzame en gezellige dag toe. 

Het bestuur 

Cursus Praktisch schapen houden, verlossen en geboortezorg 
Wij zijn blij dat wij tegen een vriendelijke prijs een cursus Praktisch schapen houden, verlossen en geboortezorg  
kunnen organiseren. 
De cursus is bedoeld voor alle leden van de VSS en speciaal voor de beginnende schapenhouder. 
De cursus wordt gegeven in Tienhoven. Deze plaats ligt in de buurt van Utrecht, dus centraal in het land.  

Het theoretische gedeelte vindt vooraf plaats in de  
dorpsherberg.  
Dierenarts René van den Brom, zelf schapenhouder en 
auteur van een aantal artikelen in “Het Schaap” zal
dit  voor zijn rekening nemen. Deze dierenarts is  
deskundig en hij heeft al enkele jaren dergelijke  
cursussen gegeven.
Het praktijk gedeelte vindt plaats in de schapenstal van 
Bert van Tol. Deze schapenhouder heeft 400 ooien die 
allemaal in maart gaan aflammeren. 
Er zullen dan zeker ooien met lammeren, moederloze 
lammeren en ooien die nog moeten werpen aanwezig 
zijn. Volop praktijkvoorbeelden dus. 
De cursus is persoonlijk en iedereen heeft dus de  

mogelijkheid vragen te stellen aan de hand van de praktijk. Niet alleen onderwerpen over de lammerentijd maar ook 
andere zaken zoals bv. hoefverzorging kunnen aan bod komen.  

Wie komt ons helpen met de Ruif? 
Kopij is altijd welkom. 

Reacties s.v.p. naar: wolmail@planet.nl


