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Nogmaals genotypering fokrammen 
 

Op de Algemene Ledenvergadering van 2008 is besloten dat we meedoen aan het 
vrijwillige scrapie-fokprogramma. In het kort houdt dit in dat fokrammen met 
een VRQ in het genotype uitgesloten worden van de fokkerij.  
Om dit te controleren dient van elke fokram het genotype bekend te zijn.  
Om het vaststellen van het genotype voor de houders zo goedkoop mogelijk te 
houden hebben wij als VSS u de mogelijkheid geboden dit te laten bepalen door 
het laten onderzoeken van wangslijmvlies. Doordat de inspecteur dit kan  
afnemen hoeft u geen dierenartskosten te betalen en ook met het laboratorium 
hebben we scherpe prijsafspraken gemaakt. 
 
Op papier is het een perfect plan. Helaas bleek in de praktijk dat er onvoorziene  
knelpunten waren, die tot veel vertragingen en mislukkingen hebben geleid.  
Dit is heel vervelend voor zowel de eigenaar van de dieren als voor de  
inspecteurs, het laboratorium en niet te vergeten onze administratie.  
In overleg met de inspecteurs, het laboratorium, de eigenaren en de administratie 
hebben we zoveel mogelijk problemen proberen op te lossen. 

 
Wat waren de knelpunten waar we tegenaan gelopen zijn? 

• Veel (schrijf) fouten bij het noteren van de oornummers, waardoor dieren en eigenaren niet of zeer 
moeilijk terug te vinden zijn. 

• Veel vervuilde monsters, waardoor deze gaan schimmelen en niet afleesbaar zijn. 
• Het administratieve systeem van het laboratorium was onvoldoende afgestemd op ons systeem,  
           waardoor de administratie heel veel uitzoekwerk heeft moeten verrichten. 
 

Wat hebben wij er aan gedaan? 
• Wij hebben de inspecteurs standaard twee monsters per dier af laten nemen, dus een als reserve. 
• Wij hebben overleg gehad met het laboratorium van van Haeringen om de mislukte monsters kosteloos over te      
       laten doen. 
• Van Haeringen heeft onderzocht waarom de monsters niet uitleesbaar waren, maar kan er ook geen verklaring  
       voor vinden. 
• Er heeft een overleg plaats gehad om de van Haeringen- en Falcoolijsten met uitslagen aan te passen zodat deze  
       gemakkelijker leesbaar zijn. 
• Veel mailtjes en telefoontjes van de leden hebben we uitgezocht en beantwoord. 
• De inspecteurs hebben veel kilometers gereden om mislukte monsters opnieuw te nemen. 

    Wij hebben overleg op Platformniveau met het Ministerie gehad over erkenning van de uitslagen door de GD. 
 
Kortom: we zijn nogal wat kinderziektes tegengekomen. Het is altijd jammer dat dit niet voorkomen had kunnen 
worden. Het heeft menigeen, maar vooral de inspecteurs, administratie en laboratorium veel werk, tijd en frustraties 
bezorgd en dat is altijd jammer.  

 



In overleg met de inspecteurs gaan we in de komende maanden een uiterste poging ondernemen om het systeem  
te optimaliseren om het foutenpercentage naar beneden te krijgen.  
 
Wij denken aan de volgende verbeteringen:  
• Standaard wordt dan eerst de bek van het schaap gespoeld vóór de monstername.  
• Ook willen we de administratie aanpassen, zodat we voorgedrukte stickers met het oornummer op de zakjes 

kunnen plakken om schrijffouten te voorkomen.  
• Daarnaast zal het administratieve systeem verder geautomatiseerd worden, zodat ook het uitlezen van de 

uitslagen vereenvoudigd wordt. 
 
Als blijkt dat we de gewenste aanpassingen en verbeteringen tot stand kunnen brengen, zullen we dit  
onderzoeksysteem voortzetten.  
Wij zullen u tijdig informeren over de genomen besluiten. 
U kunt ook te allen tijde ervoor kiezen om uw genotyperingen van een bloedmonster via de GD te laten lopen.   
 

Helaas blijft de GD bij de weigering de uitslagen van de VSS en andere stamboeken   
te erkennen ondanks de goedkeuring van het PVV. Dit houdt in dat mensen, die een 
scrapie-vrije status hebben via de GD en dit willen behouden,  het onderzoek ook via  
de GD moeten laten uitvoeren.  
Ook voor de export van dieren moet u het onderzoek uit laten voeren door de GD. 
De komende algemene ledenvergadering komen we terug op dit onderwerp. 

Bestuur VSS 

Nieuwe Rasvertegenwoordiger  
 
Graag wil ik mij even kort voorstellen als de nieuwe  
rasvertegenwoordiger voor de Scottish Blackface. 
Mijn naam is Jacques Jansen en ik woon in het midden van 
ons land. Ik ben werkzaam in het onderwijs en ik heb voor 
mijn hobby zowel Nederlandse schapen (Swifters) als de  
Scottish Blackface gehad. Van het ras Scottish Blackface heb 
ik op dit moment zes ooien en een ram . 
Na een vakantie in Schotland waar ik zeer veel schapen heb  
gezien, ben ik enthousiast geraakt voor dit ras vanwege het  
uiterlijk, maar vooral ook door de natuurlijke manier waarop 
deze schapen worden gehouden. 
De hardheid en het natuurlijke gedrag spreken mij erg aan.  
Ik heb deze schapen sinds 2002 en ik heb er tot op heden erg 

veel plezier van. 
Het lijkt me leuk om dit ras te vertegenwoordigen in Nederland en ik hoop hierin iets te kunnen betekenen. 
 
Jacques Jansen - 06 44 40 07 83 - j.a.cjansen@freeler.nl  

 

Dag van de Wol  
 
Het was weer een groot succes! 
Om een indruk te krijgen van deze geslaagde dag hebben wij een filmpje ontvangen. 
www.dagvandewol.nl  
 
http://www.youtube.com/watch?v=YHHOmMBOe5w 
 
Zie ook het verslag in het maandblad: Het Schaap. 

 

 



Nieuwe Rasvertegenwoordigers 
 
In de eerste plaats wil ik de leden van de rasgroep Devon & Cornwall 
Longwool bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gesteld 
als nieuwe rasvertegenwoordiger. Ik wil me er voor inzetten het ras 
onder een breder publiek bekendheid te geven.  
De 'Devon' is een uitgesproken hobbyschaap vanwege het  
gemakkelijke karakter en de bijzondere verschijning.  
In Nederland is de populatie jammer genoeg erg klein, maar ook in het 
moederland behoort het ras al tot de "rare breeds", dus behoud van het 
ras is een belangrijk streven. 
Afgelopen jaar is voor het eerst een koppeltje Devon & Cornwall 
Longwools te zien geweest tijdens de rassenpresentatie op de Dag van 
het Schaap. Ze bleven niet onopgemerkt en een van de dieren mocht 
zelfs meedingen om de titel 'Mooiste schaap van de dag'. Een betere reclame voor het ras is er niet. 
Voor alle vragen, feiten en fabels met betrekking tot de Devon & Cornwall Longwool kan men voortaan bij mij 
terecht.          
Saskia Bezemer - 06-12028431- info@hofvanautriche.com  

 
Sinds 4 jaar ben ik actief aan het fokken met de Norfolk Horn.  
Ik houd mijn dieren in de polder van Zuidland in Zuid-Holland.  
Mijn naam is Bas-Jan Blom en ik ben de nieuwe  
rasvertegenwoordiger voor dit veelzijdige schaap.  
De Norfolk Horn is prachtig om te zien met zijn gedraaide hoorns  
en witte vacht met sterk contrasterende zwarte kop en poten.  
Het zijn actieve dieren die geschikt zijn om mee te trainen met  
honden maar ook schapen die goed bevleesd zijn.  
Als rasvertegenwoordiger zou ik het fantastisch vinden wanneer 
we zoveel actieve fokkers kunnen krijgen dat we onze eigen  
Kudde-competitie kunnen organiseren.  

Ook wil ik graag werken aan een diergroep met voldoende stamboek dekrammen zodat we nog lang kunnen  
blijven fokken met dit ras.  
Bas-Jan Blom - 06 516 878 30 - b.j.blom@hetnet.nl                                                                                                                  

 
 

 

 

Als nieuwe rasvertegenwoordiger wil ik u laten kennismaken met de 
Manx Loaghtan.  
Het is een natuurschaap. Dit houdt in dat het dier zich prima weet te 
redden zonder menselijke inmengingen. 
Voer de Manx naast het gewone weidegroen en hooi bij met alles wat 
je maar kunt vinden. Snoeiafval uit de tuin (let op giftige planten), 
takken en loof van bomen en struiken doen het erg goed. De bast van 
stammen is ook een favoriet. 
Ze zijn zelfruiend dus hoeven niet geschoren te worden. Aflammeren 
gaat doorgaans probleemloos en de opvoeding van de lammeren ook. 
Ondanks het feit dat de dieren veel zelf kunnen is het raadzaam om de 
Manx als 'gewoon' schaap te verzorgen.  
Op de malse Nederlandse weiden moeten de hoeven regelmatig gekapt worden. En een vers geschoren Manx ziet 
er natuurlijk ook gewoon mooier uit dan een ongeschoren schaap met de plukken los eraan. 
Maurits Krijger - 06 516 433 27 - maurits@manxloaghtan.nl 
 

 

Stalplaat 2009 
Dit jaar heeft elke fokker bij de lammerencontrole een stalplaat ontvangen met een 
stickertje erop van 2009 als bewijs van deelname. Helaas vergat de inspecteur het 
soms af te geven.  
Mocht u géén plaat hebben ontvangen, laat het dan even weten aan de secretaresse 
VSS: 0573 45 35 96 of karinwassink@vssschapen.nl   
U ontvangt dan alsnog de plaat. 



Herdwick-keuring 2009 
 
De dagen vóór de keuring werden door Pippa en Boele, onze kinderen, ongeduldig afgeteld. 
“Hoeveel nachtjes nog voor we met Beer naar de keuring gaan?” was een dagelijks terugkerende 
vraag. Zaterdag liep de spanning op: nog maar één nachtje!  
De voorbereidingen werden samen getroffen. 
Ze dachten overal aan: van een halsband voor de schapen, een hooinet, wateremmer en ook  
bolletjes en pakjes drinken voor in de auto. Bijna twee uur rijden is vreselijk ver! 
 
Zondagmorgen waren ze vroeg uit de veren en gezamenlijk werden de schapen verzameld en in het nieuwe  
karretje geladen. 
De stemming zat er in de auto al goed in. Vol verwachting en ook met de nodige reserve, want hoeveel schapen 
komen er en zouden ze de onze wel mooi vinden? 
 
Op het keuringsterrein werden onze drie dieren uitgeladen en in hun hokje gestopt. Trots stond Boele bij zijn 
schapen. Ze waren minstens net zo mooi als de anderen die er stonden.  
Het hooinet werd opgehangen en de wateremmers gevuld. Er werd hier en daar nog wat stro van de schapen  

geplukt. 
 
Het was voor de kinderen allemaal goed te  
overzien en te volgen. De sfeer op het terrein was 
bijzonder prettig en open. Pippa en Boele voelden 
zich op hun gemak. We kregen zelfs een leuk 
speldje met een prachtig Herdwick-kopje om op te 
spelden. 
 
In de ring werd eerst duidelijk besproken waar we 
met elkaar op zouden gaan letten en toen begon de 
keuring.  
Allereerst was Beatrice, ons ooilam aan de beurt. 
Een rondje lopen met een onwillig lam viel nog  
niet mee voor Boele, maar hij deed geconcentreerd 
zijn best. 

We begonnen op een prachtige derde plek en er glom al wat trots in zijn ogen. Helaas zakte hij wat af in de rij.  
De teleurstelling werd kranig gedragen.  
Pippa was reuzetrots op haar broer: hij had immers in haar ogen nog 
steeds het mooiste lam. 
Gelukkig hadden we de andere twee schapen nog: Beer en Anemoon. 
 
Toen ook Anemoon in het midden van de volwassen ooien eindigde 
werd het wel heel erg spannend. Gelukkig had de familie Stolwijk 
een groot erf of dam zoals ze daar zeiden en waren er zelfs fietsjes 
voor Pippa en Boele.  
Ze gingen maar even spelen ... 
 
Na de uitstekend verzorgde lunch was Beer aan de beurt in de  
rubriek ramlammeren.  
Boele kreeg nummer 25 om zijn nek gehangen. De ringmeester liet 
hem de ring in en de nummers in de oren klopten. 
Het viel van geen kanten mee om met hem te lopen, maar gelukkig 
hielp André een beetje sturen. 
Pippa probeerde de jury te beïnvloeden, want als goede supporter 
doe je er alles aan om je broer te laten winnen.  
Maar dat was helemaal niet nodig. Boele mocht zich als eerste  
opstellen. Toch heb je het daar nog niet mee gewonnen, dat had hij 
bij Beatrice al ervaren. Spanning en opwinding wisselden van plaats 
op zijn gezicht.  
Zou het dan toch zo zijn of  toch niet …. 

 

 

 



Ik zie nog de enorme 
vreugde in zijn ogen 
toen de keurmeester  
zei dat deze plaatsing  
definitief  was en dat 
Beer een enorm mooie 
ram was. 
Het was gelukt: zijn 
Beer was kampioen! 
Dus hij  was ook een 
beetje kampioen! 
Fantastisch! 

Het opspelden van de rozet en de foto’s die door de  
officiële fotograaf gemaakt werden verhoogden het  
geluksgevoel enorm. En wat te denken van zijn zus die 
naar hem toerde en hem toejuichte met: 
“ Goed gedaan Boele, jij hebt gewonnen!” 
 
Dat was nog niet alles, want er was ook een verkiezing van 
de beste voorbrenger. Die won Boele en hij werd geprezen 
voor zijn getoonde heldenmoed om met een dergelijke 
beer van een ram de ring in te gaan. 
Boele glunderde nu van oor tot oor. 
 
Zelfs Pippa kreeg een rozet voor de meest betrokken en  
enthousiaste supporter.  
De dag kon niet meer stuk.  
 

 
Uit de ring werd Beer geroutineerd weer in zijn hok gestopt en 
werden de felicitaties ontvangen. Maar daarna moest er  
natuurlijk meteen gebeld worden naar grote zus Meike.  
De opa’s en oma’s werden per mobiel op de hoogte gesteld. 
 
Thuis hebben we de schapen in de wei gedaan en snel de foto’s 
op de computer gezet. De twee mooiste foto’s werden afgedrukt 
om maandag mee naar school te nemen, want natuurlijk moesten 
de juf en de rest van de klas dit ook weten. 
 
Restte mij nog de taak om maandagmorgen hem weer een klein 
beetje met beide benen op de grond te zetten zonder afbreuk te 
doen aan het gegroeide zelfvertrouwen. 
“Want als je kampioen bent van de hele wereld, zonder  
Engeland, dan ben je best wel belangrijk!” 
 
Kortom: wij hebben een geweldige leuke dag gehad. De eerste 
Herwickkeuring  in Nederland was een succes. Het was allemaal 
professioneel voorbereid en het terrein was prachtig, de catering 
erg lekker en de sfeer was prima! 
John, Henk, Bert en Wim: iedereen heel erg bedankt. 
 

Mirjam Heijenk – Fokker van Herdwicks 

 

 

 



Elektronische oormerken 
 

Alle in 2010 geboren lammeren moeten gemerkt worden met een elektronisch oormerk 
en die zijn helaas duurder dan de oude merken. Wij zijn dan ook blij dat we via het  
Platform KSG gezamenlijk scherpe prijsafspraken hebben kunnen maken met de firma 
Beljaars.  
 
Als VSS lid kunt u gebruik maken van deze aanbieding. 

De twee meest gebruikte elektronische oormerken kunt u bestellen voor de prijs 
van € 1,10 per stuk. Bestelt u meer dan 50 merken dan betaalt u € 1,05 per stuk. 
De prijzen zijn exclusief 19% BTW en € 7,00 verzendkosten.                                                           

Wilt u ook gebruik maken van dit aanbod dan kunt u de merken bestellen bij de 
firma Beljaars. Hiervoor maakt u gebruik van het in de bijlage verzonden for-
mulier.  

Dit formulier is ook te downloaden via onze site: www.vssschapen.nl  bij VSS Service of bij Actueel.  

 
Q-koorts  

De Q-koorts rukt op. Deze besmettelijke ziekte van schapen en geiten kan ook op de mens overgedragen worden. 
Helaas zijn al verschillende leden van ons door deze ziekte, die ernstige gevolgen kan hebben, getroffen.  
Alhoewel de Q-koorts nu nog hoofdzakelijk bij grote geiten- en schapenhouderijen in de regio’s Noord Brabant, 
Limburg en de Achterhoek voor komt, verspreidt de bacterie die de Q-koorts veroorzaakt zich snel.  
Momenteel kan men op vrijwillige basis schapen en geiten laten vaccineren tegen de Q-koorts. Het vaccin is  
gratis en de dierenartskosten moeten door de houder betaald worden. Het is absoluut raadzaam uw dieren te laten 
enten tegen de Q-koorts. Zeker wanneer u in de besmette gebieden woont of in een straal van 5 km van een grote 
geiten- of schapenhouderij. U beschermt hiermee niet alleen uw dieren, maar nog veel belangrijker: uw eigen  
gezondheid en die van uw omgeving!  
 

 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2009 

Wij willen u graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering en wel op 23 januari 2010  te  
’s Heeren Loo Zuid, Kloosterlaan 26 in Druten.  

Binnenkort ontvangt u hiervoor de uitnodiging en de agenda.  
Tijdens deze bijeenkomst willen wij u kennis laten maken met ons nieuwe 
online administratie programma.  
U kunt volgend jaar op uw eigen computer uw dieren, geboortes,  
afstammingen van uw dieren zien, bijhouden en doorgeven aan de  
stamboekadministratie en LNV & GD.  

Op 23 januari vertellen wij er graag meer over! 
 
 

 Regionale mentoren gezocht! 
Elk jaar zijn er weer mensen die enthousiast een paar schapen kopen, maar door gebrek aan kennis en ervaring 
loopt er nog wel eens iets mis. Want hoe en wanneer moet je ontwormen, klauw bekappen, enten, de dierenarts 
bellen bij een verlossing? Moeten ze nu wel of geen mineralen en hoeveel eet zo’n dier nu eigenlijk?                                     
Om beginnende schapenhouders op weg te helpen zoeken we ervaren leden, bij voorkeur verspreid door het land. 
Leden die het leuk vinden om af en toe advies en uitleg te geven en zodoende mensen op weg te helpen en helpen 
dierenleed te voorkomen. U hoeft echt geen “workshop” te organiseren. Af en toe telefonische bijstand kan al 
waardevol zijn! Aarzel niet en meld u aan!   

Dit kan bij: Antonet Vonken - Tel. 0495 49 57 21 of antonetvonken@vssschapen.nl  

 



Bijeenkomst Black Welsh Mountains 
 
Op zondag, 18 oktober jl. was de jaarlijkse ontmoetingsdag van de leden.  
Dit jaar waren we te gast bij Jan en Miek van Erp in Hoofdplaat in Zeeland. 
We werden hartelijk ontvangen met een kop koffie en een echte Zeeuwse bolus. 
 
Nadat iedereen aanwezig was gingen we van start met de vergadering.  
Een paar punten die eruit sprongen waren:  
• Hoe komen we aan nieuw bloed voor onze Black Welsh Mountains? Het liefst ARR/ARR en zwoegervrij. 
• De nieuwe regels van de GD voor de oormerken. 
• Het niet accepteren door de GD van de wangslijmtest voor de genotypering. 
• De verkiezing van een nieuwe rasvertegenwoordiger. 

 
Na de vergadering was het tijd voor de lunch.  
Toen iedereen verzadigd was en een luchtje had geschept kregen we uitleg over het bedrijf, over de verschillende 
schapen en de verschillen van de wol. Ook kregen we mooie werkstukken te zien die van de wol waren gemaakt.  
Hierna was het tijd voor de rondleiding. We gingen eerst naar de lammeren die binnen stonden en de schapen die 
bij de boerderij liepen. Daarna mochten we in de huifkar om de verschillende schapenrassen buiten te kunnen 
zien. Er was even een probleempje: de tractor wilde niet starten. Hier moest een auto en een startkabel aan te pas 
komen.  

Iets later dan gepland gingen we dus op weg voor de  
rondleiding. 
Vol enthousiasme vertelden Jan en Miek over de kenmerken  
en de bijzondere eigenschappen van elk ras. In totaal liepen  
er momenteel 44 verschillende rassen.  
Het was een mooie route: langs de dijk en later langs de  
Westerschelde. (Jammer dat het zo koud was, want anders  
hadden we misschien de zeehondjes kunnen zien.)  
Na veel verschillende rassen te hebben bewonderd ging de  
route via de dijk terug naar de boerderij. 
Hier hadden we nog wat nagepraat over de schapen in het  
algemeen. 

Na Jan en Miek te hebben bedankt voor hun gastvrijheid hebben we afscheid genomen en zijn we weer huiswaarts 
gekeerd. Het was een mooie dag. 

Hannie Raaijmakers - Fokker Black Welsh Mountains 
 

 



 
De Ruif  wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het VSS bestuur. 
 
Jan vd Zanden, voorzitter, Selissen 2a, 5283 SB Boxtel. Tel: 0411 61 66 36 janvanderzanden@vssschapen.nl  
Karin Wassink, secretaris, Hengeloseweg 4, 7261 LV Ruurlo. Tel: 0573 45 35 96 karinwassink@vssschapen.nl   
Carel van Amersfoort, penningm. Ekris 63, 3931 PV Woudenberg. Tel: 0332 86 71 54  
carelvanamersfoort@vssschapen.nl  
Saskia Bezemer, fokadviescommissie, Graaf Jansdijk A 83, 4554 AH Westdorpe. Tel: 0115 72 07 51  
saskia.bezemer@hofvanautriche.com  
Administratie: Zomervreugdweg 7, 7251 NX Vorden. Tel: 0575 55 68 19  Fax: 0575 55 69 50 
silviabouwman@vssschapen.nl  
Lay-out De Ruif: Antonet Vonken. Tel: 0495 49 57 21  antonetvonken@vssschapen.nl  
Website:  www.vssschapen.nl 

VSS-boxen 
 
In januari 2007 meldden wij u dat we op 5 plaatsen in het land VSS-boxen  
hadden geplaatst. 
Is er in uw omgeving een evenement of braderie waar onze schapen  
gepresenteerd kunnen worden en wilt u de organisatie op u nemen?  
De evenementencommissie helpt u daar graag bij en de 5 steunpunten  
hebben de materialen om voor de VSS te verkopen. 
Momenteel zijn de VSS-boxen in Zeeland, Groningen, de Achterhoek,  
Brabant en in het Centrum van het land. 

Bij deelname graag vooraf contact opnemen met antonetvonken@vssschapen.nl of  0495 49 57 21. 
Kijk even om welke artikelen het gaat op www.vssschapen.nl bij Webwinkel VSS. 
Nieuw zijn de stickers van uw ras en de VSS-shirtjes.  
 
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.  
Op het ogenblik hebben wij weer enkele aanvragen van nieuwe rassen, maar nog te weinig om tot productie over 
te gaan. 
U kunt ook een sticker met dezelfde opdruk bestellen en die kost 10,00 euro. Ook weer bij een afname van 6 
stuks. 
Hebt u ook belangstelling voor een dergelijk bord of sticker dan vragen wij u met klem dat spoedig te bestellen: 
antonetvonken@vssschapen.nl.    
Daarna kunnen wij weer overgaan tot productie. 
 
Uit voorraad leverbaar hebben we op het ogenblik:  
Coburger Fuchs - Herdwick - Wiltshire Horn - Walliser Schwarznase - Shetland - Scottish Blackface -  
Solognote - Black Welsh Mountain - Poll Dorset - Jacobschaap.  

 

     Engelse site 
over de wolcreatie 

 
Kijk eens wat u allemaal  

met wol kunt doen 
 

Klik op 

 
 
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1205007/Shepherdess-bride-marries-stunning-dress-wool-flock.html 


