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Verburg: 'Geen cent extra voor I&R schapen en geiten' 
De overheid trekt geen cent extra uit voor de invoering van elektronische I&R van schapen en geiten.  
Dat zei minister Verburg in een algemeen overleg met de Tweede Kamer.  
De invoering van individuele registratie op basis van elektronische identificatie brengt extra kosten met zich 
mee: De rekening komt voor een belangrijk deel bij de sector te liggen. Zo zijn er de directe kosten voor de  
houders, veroorzaakt door duurdere elektronische identificatiemiddelen, eventuele aanschaf van  
uitleesapparatuur en meer arbeid in verband met individuele registratie in plaats van de huidige groepsregistratie. 
De directe kosten nemen toe van 3,8 naar 7,2 miljoen euro per jaar. 
Daarnaast zijn er invoeringskosten voor het creëren van de centrale databank en alle overige kosten die met de 
invoering gepaard gaan. De eenmalige kosten hiervoor bedragen 5,1 miljoen. Deze kosten worden voor  
50 procent doorberekend aan de sector. Dan zijn er nog de exploitatielasten na invoering in 2010. Deze kosten 
nemen toe van ongeveer 0,8 miljoen nu, tot 2,5 miljoen vanaf 2010. De jaarlijkse exploitatielasten worden via 
tarieven geheel bij de sector neergelegd, zoals dat ook met de huidige exploitatielasten gebeurt.  
Invoeringsdatum blijft 1 januari 2010
Het systeem wordt op 1 januari 2010 ingevoerd. Volgens Verburg zal vanaf die datum alles volop draaien. Van 
uitstel wilde ze niet weten. De partijen (kleine en grote houders, handel en slachterijen) moeten nu maar  
onderling uitmaken hoe ze de kosten verdelen. Op 14 juli is daarover weer overleg op het ministerie van LNV. 
Verburg benadrukte dat het principe ''de gebruiker betaalt'' leidend moet zijn bij de verdeling.  
Het nieuwe elektronische I&R systeem houdt in dat alle na 1 januari geboren lammeren een elektronisch  
oormerk moeten  krijgen. Ook komt er een database voor individuele dierregistratie. Verburg heeft het aantal 
toegestane identificatiemiddelen aanzienlijk verruimd.  
Het bedrijfsregister komt met de invoering van het nieuwe systeem te vervallen. 

Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders
Volgens Jan van der Zanden van het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders heeft Verburg duidelijk 
de kaders aangegeven waarbinnen nu verder overlegd moet worden. Van een vermeend akkoord met LTO dat 
vooral nadelig uitpakte voor de kleinschalige houders, lijkt nu geen sprake meer.



Dag van het Schaap 2009 
Voor de Dag van het Schaap zijn wij vrijdagmiddag 5 juni met onze Black Welsh Mountain schapen  
vertrokken richting Ermelo. 
Om onze vereniging te promoten zouden Kiki, Antonet en ondergetekende samen de stand van de VSS  
inrichten.
Toen we aankwamen bij de KNSH hallen was men alles nog 
volop aan het opbouwen. 
Onze schapen werden uit de trailer gelaten en daarna kon er  
begonnen worden met de opbouw van de VSS stand. 
Buiten aan een picknicktafel hebben we onze meegebrachte 
broodjes opgegeten en daarna hebben we een wandeling over 
het terrein gemaakt. Er was een grote kudde schapen die bij  
elkaar werd gehouden door Border Collies: een prachtig  
gezicht. Het was buiten wat fris, dus hebben we binnen in de 
hal onder het genot van een hapje en een drankje gezellig met 
elkaar zitten praten. 
Je kon Bed en Breakfast regelen maar twee jaar geleden was het 
erg rumoerig geweest, dus hadden besloten om te gaan slapen in 
de paardentrailer. Daar hebben we goed geslapen. Het was  
alleen een beetje koud en later bleek dat het licht gevroren had, 
want er lag ’s morgens ijs op de auto. 
Het lossen van de schapen begon al vroeg: 6.00 uur. 
In de hal waar de VSS stand stond was ook de rassen
presentatie. Er waren veel rassen vertegenwoordigd: ongeveer 
25 waren van de VSS.
Natuurlijk waren er ook schapen van andere verenigingen
aanwezig, zodat de bezoekers veel rassen konden bewonderen.  
Het was een prachtig gezicht. De meeste fokkers hadden hun 
stand aangekleed met allerlei schapendingetjes. 
In de andere hal waren de hele dag door verschillende  
keuringen.
Ook aan de kinderen was gedacht. Ze konden onder leiding van 
een tekenares een schilderij maken met schapen erop en er werd volgens mij goed gebruik van gemaakt. 
Buiten op het gras stonden de stands van de spinners en daar kon je zien hoe de wol werd verwerkt tot draad. 
Verder ontbraken er natuurlijk de commerciële ondernemingen niet waar je van alles kon bewonderen en  
kopen.
Onze stand werd de hele dag door goed bezocht. We hadden heel wat verkocht: een mooi resultaat voor de 
VSS. Zo vloog de dag om. 
Rond vijf uur was het afgelopen en werd er begonnen met het laden van de schapen, het opruimen van de 
stand en was deze dag naar ieders tevredenheid verlopen. 
Verder wil ik iedereen bedanken die geholpen heeft om deze dag tot een geslaagd evenement te maken. 

Met vriendelijke groet, 
De Posthoeve 
Aartje Post



Verder kan ik nog geen meeuw van een mus onderscheiden. Schapen dus. Van die schattige witte wollige beesten. 
Fout - speciale schapen met vier horens… want gewone schapen  
zijn natuurlijk saai (...). 

Enige dates later vroeg Maurits: ‘Zullen we naar de Country Fair 
gaan?’ De Country Fair.  
Ach ja, waarom ook niet...! ‘Antonet van de VSS heeft me  
gevraagd om in de VSS-stand te komen staan voor een middag.’  
Danig van mijn à propos stemde ik toe en zo gebeurde het dat  
we zaterdag de lange tocht vanuit Zaandam aanvingen naar het landelijke IJzerlo. Daar aangekomen was uit het  
genoeglijke gemekker en gezellige geblaat al gauw duidelijk naar welke tent we ons moesten begeven.  
Aangekomen in de schapen- en geitentent baanden we ons een weg naar de gezellig aangeklede VSS-stand,  
trokken een geel VSS-shirt aan en gedroegen ons algauw als ervaren standhouders.  
De schapen-slabbetjes gingen als warme broodjes over de toonbank en een onthutsend aantal mensen in het oosten 
des lands blijkt vingerhoeden te sparen. In goed gezelschap van  
Mirjam brachten we een paar uurtjes door in de VSS-stand.  
Daarna was het tijd om het terrein eens wat verder te gaan  
verkennen.
Eerst een rondje door de schapen- en geitentent.  
‘He, dat schaap heeft haar, geen wol’, zei ik. Oké, dat was dus  

     een geit.

Het meisje van de VSS
Een luttele twee maanden geleden leerde ik  
Maurits kennen. Leuke jongen.. ‘En ik heb 
schapen’, zei hij.  
Grutjes, zei hij nou schapen? Ik kom uit Utrecht 
en woon in Leiden, dus de enige schapen die ik 
weleens zie zijn die onderweg vanuit de trein.  



Na alle schapengerelateerde zaken bewonderd te hebben was het tijd om onze horizon te verbreden. Al slenterend 
betraden we de wereld van de paarden koeien, buffels, varkens, honden en al wat dies meer zij. Uiteraard in alle 
variaties mogelijk. Blije bezoekers, trotse eigenaren, heden ten dage zeldzame ambachten, glimmende oldtimers, 
stoere landbouwmachines uit vervlogen tijden. 

De middag vloog voorbij en langzaam aan was het tijd om terug te keren naar de VSS-stand alwaar we gastvrij
uitgenodigd waren voor een avondmaaltijd. Na het nuttigen was er gelegenheid om her en der een praatje te maken 
en in alle rust nog enkele plaatjes te schieten van de vertegenwoordigde schapenrassen (en geitenrassen...). Rustig 
drentelde ik rond en verzamelde wat schapenwol en intussen was ik danig onder de indruk geraakt van de  
spinnende dames en van zins om dit zelf ook te gaan proberen.  
En toen beleefde ik wat volgens Maurits mijn glansmoment was van die dag.  
Argeloos liep ik op een van de schapenhoeders toe, die achter een tafeltje zat waarop zich een paar zakken wol
bevonden. Vol bewondering pakte ik een plukje wol en verwonderde me over de zachtheid, de geur, dat het vettig 
aanvoelde, etc. De meneer achter het tafeltje keek me  
bevreemd aan. Ik sloeg mijn ogen op en vroeg hem: ‘Mag ik 
daar misschien wat van meenemen?’ De meneer keek me zo 
mogelijk nog verwarder aan en vroeg: ‘Wat wil je daarmee 
dan?’ ‘Niks,’ zei ik,’maar ik vind het zo mooi!’ 

Ik had mijn VSS-shirt nog aan. 

Een prachtige dag... En schapenmensen zijn leuke mensen! 
Volgend jaar gaan we weer - misschien kan ik tegen die tijd 
wel een geit van een schaap onderscheiden... 

- Het meisje van de VSS 

Ik had mijn VSS-shirt nog  
aan, dus ik hoop dat ik geen  
reputaties heb geschaad met 
mijn onkunde...  

In de buurtent bevonden zich 
alle mogelijke soorten wol  
en de -voornamelijk- dames  
die daar garen van konden  
spinnen. Een keur van  
spinnewielen was opgesteld in  

twee rijen en de spinKunst - mag ik wel  
zeggen - werd lustig tentoongespreid in een 
heuse spinwedstrijd. Verderop in de tent  
bevonden zich allerhande kraampjes met de 
prachtigste kleuren wol en creaties daarmede 
vervaardigd.



Het Coburger uitje 
Op 17 April was het zover: we gingen met 8 schapenliefhebbers op pad. 
We hadden een mooie touringcar/camper tot onze beschikking en dat ging goed en was comfortabel. 
Ons doel was de grootste CoburgerFuchs rammenkeuring van Duitsland in Hilders te bezoeken. Deze plaats ligt 
bij Fulda, ongeveer  125 km ten zuiden van Kassel. 
We hadden de nacht op een camping in de buurt van Hilders doorgebracht en waren ‘s morgens op tijd bij de 
keuring om te zien welke Coburgerram de mooiste van Duitsland mocht worden. 
Het is ontzettend leuk om zo een keuring eens mee te maken. 

mooie kleding van de Duitsers: het maakte  de entourage compleet.

Na afloop was er een Auktion, dit is een soort veiling, waar de rammen die  
gekeurd waren verkocht konden worden. Het bieden begon bij € 325,00 en liep 
zelfs een keer op tot € 800,00 
Het viel ons op dat er van de 50 aangeboden rammen er slechts 18 verkocht  
werden.

Na afloop hebben we geconcludeerd dat de 
Coburgers in Nederland niet voor de Duitsers 
onderdoen.
Wij hebben een mooi en leerzaam weekend 
gehad dat mede door de gezelligheid zeker 
voor herhaling vatbaar is. 

Coburgerfuchsfokker 
Paul Volwater Op de foto aan de linker kant  de wol- en rechts de overallkampioen.



Hier had uw advertentie kunnen staan 

Bron: Levende Have 

Landelijke vaccinatie Q koorts in 2010 
In 2010 komt er een landelijke vaccinatiecampagne tegen Q-koorts. Dat heeft landbouwminister Verburg 
in Schaijk bekend gemaakt. De extra doses vaccin die dit jaar nog beschikbaar komen zijn vooral bedoeld 
voor vrijwillige vaccinatie in de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en delen van Gelderland. 

Verburg bracht een werkbezoek aan Schaijk, samen met haar collega Ab Klink (volksgezondheid), om 
haar bezorgdheid te delen met plaatselijke bestuurders, gezondheidswerkers en de pers. Ook sprak zij met 
een patient die Q-koorts heeft opgelopen. 
Vaccinatie van geiten en schapen is ingezet om Q-koorts te bestrijden. Desondanks breidt de epidemie 
zich snel uit. Er zijn inmiddels 1700 mensen ziek geworden. Algemeen wordt verwacht dat dit jaar het 
aantal patienten zal oplopen tot 2000 en dat ook volgend jaar zich menselijke besmettingen zullen  
voordoen. De bacterie is wijd verspreid in de omgeving en kan daar geruime tijd overleven. 
In een groot deel van het zuiden van het land moeten bedrijven met melkgeiten en melkschapen,  
kinderboerderijen en zorgboerderijen sinds dit jaar verplicht vaccineren. Verburg heeft nu 100.000 doses 
extra aangekocht voor vrijwillige vaccinatie in het zuiden en overige genoemde provincies. 

Dekking uitstellen
De extra doses worden in oktober geleverd. De meeste dieren zijn dan al gedekt, terwijl het vaccin niet 
aan gedekte schapen en geiten mag worden toegediend. ''De animo is echter groot, dus ik verwacht dat 
houders bereid zullen zijn de dekking uit te stellen'', aldus Verburg. 
In 2010 zal niet alleen de huidige vaccinproducent Ceva entstof leveren, maar dan komen er ook andere 
vaccinproducenten met hun product op de markt. Verburg gaf desgevraagd aan dat zij in overleg met de 
schapen- en geitenhouders wil overleggen of het vaccin op vrijwillige dan wel verplichte basis zal worden 
toegediend.

Geachte leden, 

Zoals U weet draait onze vereniging enkel en alleen op vrijwilligers en wij willen bij deze een beroep doen op hen 
die ervaring hebben met het ontwerpen van websites. Wij vinden dat onze site toe is aan een verandering. Zij is 
duidelijk maar met een zakelijke inslag en wij willen haar wat speelser maken.  
Wie heeft de kennis of heeft vrienden of relaties die op non profit basis hier iets aan willen doen?  
U kunt zich melden bij Carel van Amersfoort, 06 53 19 56 35 of cvanamersfoort@tiscali.nl



De eerste Coburgerfuchs keuring in Nederland 
28 juni was het dan zover: de eerste keuring van Coburgerfuchs schapen in 
Nederland ging gebeuren. 
Al vroeg, rond 8.15 uur, kwamen de eerste deelnemers aan op het terrein 
van de Farm en Country Fair in IJzerlo bij Aalten. Ze deden de schapen in 
de daarvoor bestemde hokken die door de organisatie waren neergezet. 
Al snel bleek dat de hokken niet erg geschikt waren voor onze Coburgers, 
want ze gingen vrij simpel een hokje verder. Het waren te lage hokken en  
de organisatie heeft beloofd er bij een volgende keer hogere hokken neer te 
zetten.
Onze keurmeesters van deze dag waren: uit Duitsland de heren Hoss en 
Geurts en uit Nederland de heer Slaghuis. Ze waren mooi op tijd aanwezig 
zodat er om 10.30 uur begonnen kon worden met het keuren. 
De keurmeesters waren erg secuur met hun werk en maakten rond 17.00 uur  
de uitslag bekend. 
Eerste bij de jaarlingen werd Antonet Vonken met ooi 1830750/00226. 
De 4 jaarlingen die door haar werden meegebracht naar de keuring  
werden vóór de keuring al verkocht. 
Eerste bij de ooilammeren werd Carla Snels met ooi 2733464/00007. 
De lammeren werden na afloop van de keuring verkocht. 
Eerste bij de ooien werd Paul Volwater met ooi 2212621/00156. 
Eerste bij de ramlammeren werd Frans Rutte met ram 2212621/00197. 
De ram werd na afloop van de keuring verkocht. 
Eerste bij de volwassen rammen en mooiste Coburgerfuchs 2009 werd. 
Paul Volwater met 2212621/00169: genaamd Brutus. 
Brutus werd na afloop van de keuring ook verkocht en hij gaat komend  
seizoen zijn werk doen in Vlagtwedde bij de fam. Leek. 
Na afloop werd er nog een drankje genuttigd in de VSS koffiehoek. 
Deze koffiehoek in de schapentent was dit hele weekend het  
ontmoetingscentrum voor de VSS leden tijdens de Country Fair. 
Ik denk dat we op een geslaagde keuringsdag kunnen terugkijken.   

Rasvertegenwoordiger Coburgerfuchs, 
Richard Wiegerinck 

Inspectiedag Keurmeesters 
Op vrijdag 12 juni 2009 hebben wij als VSS keurmeesters samen met Silvia Bouwman een praktijkdag keuren 
gehouden. De Wiltshire Horn bij Kars Visser en de Coburger Fuchs bij  Richard Wiegerinck en Paul  
Volwater zijn door het voltallige keurmeesters korps gekeurd. 
Op alle drie bedrijven werden wij hartelijk verwelkomd en zeer gastvrij ontvangen en daarvoor dank aan de  
fokkers om hun bedrijf hiervoor open en beschikbaar te stellen. 
Het was een gezellige en een leerzame bijeenkomst.  
Doel van deze praktijkdag was samen de dieren te keuren en punten te geven en verschillende onderdelen te

bespreken, zodat wij op keuringsniveau op dezelfde lijn gaan zitten.  
Wij kunnen terugzien op een geslaagde dag. 

� Foto: Overzicht keuring:
               Wiltshire Horn bij Kars Visser:   

een gezonde, goed ontwikkelde en verzorgde kudde. 

Coburger Fuchs bij Richard Wiegerinck en Paul Volwater:
verzorgd bedrijf met goed ontwikkelde dieren.

Keurmeester 
J.B.G. Feije



Enige tijd geleden maakten wij u attent op de te leveren trailerborden. 
Het bord is weersbestendig en van duurzame kwaliteit. 
De prijs van 25,00 euro is gebaseerd op de ontwerp- en de instellingskosten van de printmachine uitgesmeerd 
over 6 borden. 
Als er maar 1, 2, of 3 borden van hetzelfde ras zijn besteld dan zijn met name de ontwerpkosten te hoog en dan 
zijn de borden niet te leveren voor de genoemde prijs.  
Tijdens de Shows werden de volgende borden besteld: 
1x Black Welsh Mountain 
1x Hampshire Down 
1x Jacob 
2x Walliser Schwarznase 
3x Herdwick
1x Poll Dorset 
1x Scottish Blackface 
2x Solognote 
Hebt u ook belangstelling voor een dergelijk bord dan vragen wij u 
met klem dat spoedig te bestellen: antonetvonken@vssschapen.nl.
Daarna kunnen wij overgaan tot productie. 

Op de website VSS hebben wij een nieuwe rubriek: 
www.vssschapen.nl: VSS Sponsors. 

Het is voor iedereen mogelijk om zich aan te melden als sponsor. 

Ook is het vanaf nu mogelijk een advertentie te plaatsen in de Ruif. 
Informatie en opgave: cvanamersfoort@tiscali.nl 

Voor iemand die begint met schapen en voor iedereen die wat meer 
over de schapenhouderij wil weten hebben wij een informatief boekje: 
“Schapen houden … en wat erbij komt kijken “
Het is een handig naslagwerkje waarbij veel facetten van de  
schapenhouderij aan bod komen. De ervaringen van ruim 10 jaar  
schapen houden zijn erin genoteerd. 
Het boekje is te bestellen door overmaking van 15,00 euro bij  
Vereniging van Speciale Schapenrassen: rek. nr. 143287052. 
Dit is inclusief de verzending. Vermeld s.v.p. meteen uw adres. 

Denk aan bluetongue-vaccinatie
Alle eigenaren van schapen, geiten, runderen, andere herkauwers en kameelachtigen worden opgeroepen om hun 
dieren te laten vaccineren tegen bluetongue. De vaccinatie is vrijwillig, maar de overheid adviseert dringend om 
het wel te doen. Meer informatie vindt u bij het ministerie van LNV.

De Ruif  wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het VSS bestuur. 
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