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Alvast noteren
Oktober ...
De meeste rammen lopen bij de ooien en de schapenhouders zijn momenteel druk bezig met het noteren van de
verschillende dekdata om volgend voorjaar alvast vrij te plannen.
Wanneer u toch aan het plannen bent, dan moet u ook zeker zaterdag 13 december in uw
agenda noteren!
Op zaterdag 13 december houden we namelijk onze jaarlijkse algemene
ledenvergadering.
Nu hoor ik u al denken: nou ja, ledenvergadering, daar zat ik echt op te wachten …
Toch wil ik u alvast, namens het bestuur, van harte uitnodigen voor deze bijeenkomst.
Het wordt een heel bijzondere, informatieve, gezellige en lekkere bijeenkomst!
Het middagprogramma bestaat namelijk uit een

interactieve kookworkshop voor de schapenliefhebber!
De bekende meester-kok Robert Boon, eigenaar van kookstudio “Koken bij de Molen” in Laren gaat ons
uitleggen, demonstreren en laten proeven wat je allemaal met schapen- en lamsprodukten kunt doen.
Robert is een befaamde kok, heeft gewerkt bij bekende restaurants als “de Hoefslag” in Bosch en Duin en is
promotor van de nieuwe Nederlandse keuken. Hij heeft een voorkeur voor “pure” producten en wil ons graag
laten ervaren wat je allemaal met schapenproducten, vlees, kaas en wijn kunt doen.
Het belooft een heerlijke middag te worden, waar u een proeverij kunt meemaken van lamspaté, salades en
” lamsbout in ’t hooi”. ( Met wensen vegetariërs kan rekening gehouden worden.)
Laat deze kans niet lopen en noteert u de datum 13 december vast in uw agenda.
Wij willen u graag, samen met een introducé ontmoeten. Het is ook mogelijk alleen het middagprogramma te
volgen. Het is de gelegenheid om onder het genot van een kookworkshop, hapje, drankje ook nog gezellig
informatie uit te wisselen met collega schapenfokkers of inspecteurs.
Binnenkort ontvangt u nadere informatie en de uitnodiging.
Karin Wassink Secr.

Kopen-verkopen
De VSS krijgt regelmatig verzoeken van (aspirant)leden om dieren in te schrijven die niet bij onze vereniging
zijn geregistreerd. In principe is dit niet mogelijk omdat er geen enkele garantie is dat het om raszuivere schapen
gaat. De dieren zijn vaak op Marktplaats of iets dergelijks gevonden.
Wij adviseren om dieren, die u voor de fokkerij wilt verkopen, vóór alles op de VSS website aan te bieden.
Potentiële kopers weten dan dat ze in elk geval met een stamboekfokker te maken hebben.
Wacht met afvoeren van lammeren voor de fokkerij tot ze gecontroleerd zijn. Dat voorkomt teleurstellingen.
Wilt u stamboekschapen kopen kijk dan eerst op onze website en als u daar niets van uw gading kunt vinden,
neem dan contact op met de vertegenwoordiger van het betreffende ras. Deze kan u meestal wel verder helpen.
Controleer de papieren met de oornummers.
Als u twijfelt of de aan te kopen dieren zijn geregistreerd kunt u contact opnemen met de VSS administratie:
silviabouwman@vssschapen.nl

Wat hangt ons nog boven het hoofd?
10–10-2008: ‘Marokkaanse

variant PRR lijkt op blauwtong’

De uitbraak van ’Peste des Petits Ruminants’ (PPR) in Marokko vormt ook een bedreiging voor Europa.
Dat zei dierenarts Daan Dercksen tijdens de GD Geitendag in Utrecht. ”De variant van PPR die in Marokko
heerst is een hele milde vorm. Hierdoor is het sterftepercentage relatief laag. Omdat de symptomen van de ziekte
hierdoor lijken op die van blauwtong, bestaat het risico dat veehouders in Europa eventuele gevallen van PPR
niet herkennen.” PPR, kleine herkauwerpest, is een ziekte die lijkt op runderpest.
20-10-2008: Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt uit voorzorg met
ingang van 20 oktober 2008, 18.00 uur een exportverbod in van fok- en gebruiksdieren die gevoelig zijn
voor blauwtong, zoals runderen, schapen en geiten.
Bij drie dieren op verschillende bedrijven in het oosten van het land heeft het Centraal Veterinair Instituut (CVI)
een vorm van blauwtong aangetroffen die afwijkt van het in Nederland heersende type 8. Het CVI heeft
vastgesteld dat het niet gaat om het in Frankrijk heersende type 1.
Inmiddels is bekend dat het om een vorm van blauwtong type 6 gaat. Zie www.vssschapen.nl bij Actueel.

Nieuw!
Deze attentiemail bevat maandelijks het laatste nieuws van de
website:www.schapennet.com
Speciaal bedoeld voor de schapenhouder.

De Dag van de Wol 2008
Op 13 september werd namens de VSS bij de Paardenmelkerij van den Burgt in
Oijen de Dag van de Wol gehouden. De organisatie was in handen van
Betty Stikkers, Linda le Grand en Marise van Hulten.
Het was een succesvolle dag met een schapenkeuring door de schotse keurmeester
Sion Barrington. Hij was geheel in eigen stijl gekleed.
Er waren leuke kraampjes en demonstraties die alles te maken hadden met wol.
En dan niet alleen de wol van schapen, maar ook andere wolsoorten zoals mohair,
alpaca enz.
De VSS stond er uiteraard ook met een kraam met leuke nieuwe artikelen voor de verkoop.
De vereniging heeft speciaal voor deze dag spinschorten laten drukken.
Er zijn er nog te koop. Info bij antonetvonken@vssschapen.nl
Miek van Erp gaf een workshop wolkeuren.
Sion Barrington en Betty Stikkers hadden de vachten gekeurd en deze vergeleken met de bevindingen van de
cursisten. Dit was goed verlopen, de cursisten zaten er niet ver naast.
Zelf stond ik er met een kraam met spinnenwielen, kaardenmolens en wolproducten e.d.
Ik zal er zeker volgend jaar weer zijn.
Ik heb van Betty Stikkers vernomen dat dit op dezelfde locatie zal plaatsvinden op 12 september 2009.
Alvast een tipje van de sluier: er zullen waarschijnlijk meer rassen worden gekeurd en er komt misschien een
bordercolliwedstrijd.
Persoonlijk wil ik nog heel graag de meneer
in het lichtgroene shirt, rijdend in een
zwarte Subaru Forester bedanken omdat hij
mij keurig naar de A59 heeft voorgereden.
Met vriendelijke groeten,
Kiki Visser

Schapen houden in IJsland
Reizend door IJsland vallen me steeds de schapen weer op.
Ze lopen bijna altijd met drieën: de moeder met haar twee
lammeren. Ze zijn glanzend wit en de moeder sleept vaak
een lange pluk wol aan de achterzijde met zich mee. Door
informatie weet ik dat de ooien in het najaar maar voor de
helft worden geschoren want het is te koud.
IJsland bezit maar één ras: het IJslandse schaap. Import vanuit andere landen wordt door de overheid niet
toegestaan. Dit o.a. door de mogelijke insleep van ziekten.
De lammeren worden rond mei geboren en blijven voorlopig ter observatie in de wei rondom de boerderij. Je moet
dan denken aan weilanden van wel 5 ha.
In de zomermaanden (juli t/m half september) lopen ze in de vrije natuur en niemand kijkt er naar om. Het kale
land biedt tussen de stenen blijkbaar voldoende kruiden, grassprieten en mossen, want de schapen zien er gezond
en zeer gehard uit.
Soms tref je schapen op de weg aan. Ze zijn dan op zoek naar (strooi) zout wat op de wegen ligt.
Als het weer slecht is of als het hard waait dan zoeken de schapen een beschutting in de richels op de hellingen.
Die plaats wordt door het liggen steeds dieper en dan kan de bodem wegschuiven. Deze erosie is een minpunt
voor de natuur in IJsland.
De wol van de schapen is van een heel bijzondere kwaliteit. De IJslandse wol bezit twee soorten vezel: de grove
soort is lang en waterafstotend en de fijne soort is kort, zacht en isolerend.
Ook in IJsland heeft de opkomst van de synthetische stoffen de afname van wol verminderd en zijn de boeren
afhankelijk geworden van subsidies en neveninkomsten.
In de tweede helft van september worden de schapen van alle boeren in een dal verzameld. Van hieruit komen ze
weer terecht bij de rechtmatige eigenaar.
Onderweg komen we regelmatig een z.g. réttir tegen: dit is een groot rond bouwsel. In het midden is een ruimte
met genummerde deurtjes en achter elk deurtje zie je een grote verzameltaartpunt. Deze punt eindigt ook weer in
een deurtje.
Wij hebben het proces van de terugkeer van de schapen uit de bergen
van dichtbij mogen meemaken.
Om 6.00 uur zijn we met de jeep vertrokken om over een bergpas na
ongeveer 70 km op de afgesproken plaats te arriveren.
Wij zijn onderweg niemand tegengekomen.
Daar aangekomen zien we mannen te paard met enkele reservepaarden
aan een touw, mensen op een quad en mensen te voet.
Het is echt teamwork.
Vreemd genoeg zijn er geen honden bij. Het is hier niet gebruikelijk om
honden in te zetten.
Na een hele dag schapen drijven komen we aan in het dal. Daar worden
de schapen verzameld in de réttir en daar brengen ze de nacht door.
De volgende morgen loopt het hele dorp uit: volwassenen en kinderen. In de binnenruimte van de réttir worden de
dieren bekeken op oornummers en de UBN nummers op de deurtjes. Als de taartpunt van de betreffende boer vol
is komt de tractor met een houten kooi erachter om de schapen naar huis te brengen. Ze zullen de winter
doorbrengen in de stal en daar lammeren ze ook af. Het is te koud om in de natuur te overleven.
Ik heb het schapen drijven heel speciaal gevonden en ik ben een ervaring rijker geworden.
Antonet Vonken

De Q-koorts
Q-koorts wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella bernetii. Die komt voor bij schapen, geiten en runderen,
maar ook huisdieren kunnen ermee besmet raken.
Q-koorts is overdraagbaar van dier op mens, maar niet van mens op mens.
Lang niet ieder mens die ermee in aanraking komt, wordt ziek. Als dat wel gebeurt, lijkt het op een griep.
Verschijnselen zijn onder meer koorts, hoofd- en spierpijn en misselijkheid. De meeste mensen genezen snel
door een antibioticakuur.
In het oosten van Brabant en het zuiden van Gelderland is momenteel een uitbraak, waarbij wel al duizend
mensen besmet zijn geraakt.
Ongeveer 45 km rond Uden kan gevaccineerd worden. De kosten van de dierenarts worden niet vergoed, de
entstof wel.
Het is mogelijk dat ook hobbymatig gehouden schapen en geiten besmet zijn.
Er is een risico op besmetting voor de mensen die met deze dieren in contact komen.
Het advies is om bij een verwerper, waarbij een vermoeden bestaat van een
besmettelijke oorzaak van verwerpen, de dierenarts in te schakelen om de oorzaak
van het verwerpen vast te laten stellen.
Inmiddels is het vaccinatiegebied van 45 km rond Uden bekend gemaakt.
Zie: www.vssschapen.nl bij Actueel.
Coxiella Burnetii bacteriën

Rammenadvies:
Twijfelt u of een ram wel bij uw ooien past en de nakomelingen
niet te veel zullen zijn ingeteeld? Stuur een email met het/de
stamboeknummer(s) van de ram(men) en naam en fokletters van
de eigenaar van de ooien naar de VSS administratie =
silviabouwman@vssschapen.nl
U krijgt een rapport in PDF retour.
Í

Een agressieve ram? Hoezo?

Regelwijzer schapen en geiten:
Inhoudsopgave:
Algemene regels, identificatie en registratie, transport, ingrepen, ziekte en medicijnen, tentoonstellingen en
keuringen, sterfte enz..
Kortom een handig naslagwerkje voor elke schapenhouder.
Kijk op www.vssschapen.nl en dan onder Actueel.

Tip:
Een leuk cadeau voor de Sint of Kerst:
Boek: “Schapen houden … en wat erbij komt kijken” is te bestellen bij
antonetvonken@vssschapen.nl
De prijs bedraagt 15,00 euro inclusief de verzending.
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