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Evenementenspecial – juni 2011 
 

Komende maanden zijn er weer diverse evenementen gepland. Wij 

geven u hierbij een kort overzicht van de evenementen van deze 

maand: 

 18 juni de tweejaarlijkse „Dag van het schaap‟ te Ermerlo: 

www.dagvanhetschaap.nl 

 24-25-26 juni de jaarlijkse „Farm & Countryfair‟ te IJzerloo: 

www.countryfair.nl 

 29 & 30 juni de Royal Norfolkshow te Engeland 

www.royalnorfolkshow.co.uk 

Rene Smid zal, als vervanger van Antonet Vonken, de 

rasvertegenwoordigers benaderen om deelnemers te werven voor 

deze activiteiten. U kunt u uiteraard ook zelf al opgeven via 

telefoon: 0591-612519 of e-mail: renesmid@hotmail.com 

Deelnemers aan de evenementen moeten er wel rekening mee 

moeten houden dat de dieren die naar de show gaan ingeënt 

zullen moeten worden tegen de Q koorts. Elke organisatie die 

verantwoordelijk is voor het evenement zal de deelnemers hierover 

informeren. Voor meerinformatie over deze entingen verwijzen wij u 

naar de site van het Platform: www.platform-ksg.nl. 

 

Vrijwilligers gezocht 

Hulp bij de evenementen voor de VSS is altijd van harte welkom. Zo 

hebben we voorafgaand aan een evenement hulpploegen nodig 

voor bijvoorbeeld de opbouw van de stands en het versieren van 

de locatie. Maar ook tijdens de dag zelf zijn extra handjes welkom. 

Denk aan het houden van toezicht, hulp in de VSS-winkel, en het 

schenken van de koffie in de koffiehoek. Kom bijvoorbeeld 3 uur 

helpen, en bezoek daarna tevens de leuke fair. Een goede 

gelegenheid om kennis met elkaar te maken en meer te weten te 

komen over je collega-fokkers. Elke hulp is welkom. Het maakt niet 

uit of u zelf schapen heeft of niet, meld u gewoon aan bij René 

Smid, 0591-612519 of e-mail: renesmid@hotmail.com. 

   

http://www.dagvanhetschaap.nl/
http://www.countryfair.nl/
http://www.royalnorfolkshow.co.uk/
mailto:renesmid@hotmail.com
http://www.platform-ksg.nl/
mailto:renesmid@hotmail.com
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Dag van het schaap 
 

Op 18 juni aanstaande is het zover; de Dag van het Schaap wordt weer georganiseerd op het terrein in 

Ermelo. Iedereen is van harte welkom. Aan het programma zal het niet liggen want er is weer voldoende 

aanbod van producten, presentaties en rassen. En voor de 2e maal wordt het NK schapen 

drijven met border collies op de dag van het schaap gehouden. Kortom een sfeervolle en gezellige dag 

voor elke schapenliefhebber! 

 

Vele producten en proeverijen 

Er zullen meer dan veertig bedrijven met hun producten aanwezig zijn op de Dag van het Schaap. 

Opvallend is dat ze veel nieuwe producten meebrengen. Ze zijn nog niet allemaal doorgegeven maar 

Havens komt met hun nieuwe muesli en lammerenkorrel, Agraclean is er met een nieuwe verplaatsbare 

wasplaats voor het reinigen en ontsmetten van een vervoermiddel, Gedizo komt ook met schapenmuesli. 

Hoofdsponsor Novartis Animal Health is er met het nieuwe wormmiddel Zolvix. Veno komt met een nieuwe 

scheerstraat. Sipo en Wesa verrassen met een scheermachine en een hoefschaar die worden aangedreven 

door accuapparaten. Van Wijncoop is er met nieuw gaas en met de Quickfencer. Gallagher met de 

Smartfence. Pfizer met het wormmiddel cydectin/triclamox. Beljaars heeft een nieuwe reader die meteen 

meldt aan de I&Rdatabank en een nieuw vitamine/mineralenblok plus een vernieuwde weegschaal. 

Het lijstje is dus niet compleet maar dit alleen is al reden genoeg om 18 juni naar Ermelo te komen! Alle 

noviteiten maken kans om beloond te worden. Veevoerbedrijf ForFarmers kiest op de Dag van het Schaap 

de drie beste innoverende producten. 

Goudse kazen, zachte kazen. Jong, oud, belegen. Kruidenkazen. Allemaal zullen ze op de Dag van het 

Schaap worden gekeurd. Voor de beste kaas is er een wisselbeker. Het publiek wordt nauw betrokken bij 

deze kaaskeuring. En voor iedereen is er de mogelijkheid om een stukje kaas te proeven. 

Alle bezoekers van de Dag van het Schaap kunnen een bijzonder product van lamsvlees proeven. Slagerij 

Schiffmacher uit Harderwijk heeft speciaal voor deze dag een lamscurry gemaakt. Met een bon die op het 

entreekaartje zit, kan elke bezoeker zo‟n bijzondere lamscurry uitproberen. Deze vleesproeverij is pure 

promotie voor Hollands lamsvlees en wordt financieel mogelijk gemaakt door het Productschap Vee en 

Vlees. 

 

Rassenpresentaties en collega-fokkers 

Ondanks de verplichte enting tegen Q-koorts is het de organisatie toch nog gelukt zo‟n veertig 

schapenrassen “op de been” te krijgen. Niet zoveel als de vorige editie –de Q-koorts enting is voor een 

aantal fokkers te duur– maar nog altijd een heel mooi aantal. Op welk evenement in Nederland komen er 

op één dag veertig van die uiteenlopende schapenrassen bij elkaar? Dat gebeurt alleen op de Dag van het 

Schaap. De rasvereniging Hampshire Down grijpt de Dag van het Schaap aan om weer groots voor de dag 

te komen. 120 dieren zijn al ingeschreven. Maar er is ook een keuring van negentig witte Texelaars, 

zeventig Suffolks, ruim zestig Blauwe Texelaars en de rasvereniging Bleu du Maine is druk bezig om ruim vijftig 

topschapen op hun keuring te krijgen. Een primeur: op de Dag van het Schaap op zaterdag 18 

juni zullen er voor het eerst Toggenburger geiten worden gekeurd. De Toggenburger is een prachtig 

chocoladebruin geitenras met een prima melkproductie. Oorspronkelijk komt het uit Zwitserland 

maar Nederland heeft een ruim honderdjarige historie van fokken met deze geiten. Dat gebeurde lang 

voornamelijk in Drenthe maar inmiddels komen er in heel Nederland Toggenburgers voor. 

 

VSS-stand vol informatie en gezelligheid 

De VSS zal uiteraard weer vele rassen op de „Dag van het Schaap‟ aan het publiek tonen. Vele enthousiaste 

vrijwillgers en fokkers geven de bezoekers informatie  over de diverse rassen en de VSS als vereniging.  

Wij hopen zoveel mogelijk deelnemers te werven en zouden het enorm waarderen als wij op „De dag van 

het schaap‟ meer deelnemers zouden kunnen inschrijven als voorgaande jaren. In 2009 hadden wij 25 

inschrijvingen, nu steven wij naar 30. Schrijf u dus in als deelnemer! 

Wilt u collega-fokkers ontmoeten, gezellig een praatje maken of meer weten over de vele speciale 

schapenrassen? Bezoek dan ook het VSS-schapendorp. Een gezellige stand met informatie en producten 

over de VSS en aangesloten speciale schapenrassen. Er zullen weer diverse rassen getoond worden. U bent 

van harte welkom in het schapendop, de koffie staat klaar! 

 

Schapenherders en meer 

Wat u allemaal kunt beleven op de „Dag van het Schaap‟ is te veel om op te noemen. Kom het zelf ervaren. 

Geniet van de dieren, de proeverijen en volg de vele demonstraties. U ziet de schapenherders met hun 

honden in actie en krijgt meer informatie van een dierenarts. Zoals u leest een vol programma. U kunt 18 juni 

de hele dag genieten in Ermelo. Kijk voor meer informatie op:  

www.dagvanhetschaap.nl 
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Farm & Countryfair 
 

De Farm & Country Fair in Aalten kan zich na 16 jaar meten met de grote buitenlandse 

plattelandsshows en trekt bezoekers uit heel Nederland, België en Duitsland. Deze Fair 

onderscheidt zich door haar enorme veelzijdigheid sterk van alle andere fairs in ons land. 

Thema 2011:'Pure Passie!' op 24, 25 en 26 juni as. 

   

De Farm & Country Fair is een echt belevenisfestival:  

* 375 gepassioneerde deelnemers  

* vier belevenisdorpen, elk met een heel eigen sfeer  

* doorlopend wervelende shows in vijf verschillende ringen  

* duizenden dieren  

* gekke exposities  

* pure akoestische muziek  

   

Paradijs voor shopliefhebbers  

Naast thema's zoals tuin, interieur, fashion, wellness, toerisme, sport en kunst besteed de Fair 

veel aandacht aan levende have, alternatieve energie en duurzame landbouw.  

 De megagrote culinaire tent staat vol met smaakvolle producten vaak rechtstreeks van de 

producent. En ook de enorme woltent boordevol garens, wol, vilt en stoffen is al een 

evenement op zich.  

  

 Schapendorp 

In het schapendorp zijn veel diverse schapenrassen en stamboeken vertegenwoordigd. Wij 

doen ons best om met zoveel mogelijk verschillende rassen present te zijn. Vele VSS fokkers 

zijn 3 dagen in de weer om hun dieren aan het publiek te presenteren en informatie te geven 

aan belangstellenden. Ook  schaap- gerelateerde producten als  vachten, wol, vlees, vilt, 

kaas  en schapenschilderijen etc. worden gepromoot. Wanneer u de Farm& Countryfair 

bezoekt, dan bent u welkom bij de VSS-koffiecorner, zodat we gezellig ervaringen uit kunnen 

wisselen. Wilt u een dagje of een paar uur mee helpen op de fair, meld u zich dan aan bij 

René Smid,  telefoon 0591-612519 of e-mail: renesmid@hotmail.com. 

 

Veel dieren 

Naast schapen zijn er vele andere dieren te bewonderen. Koeien in alle soorten en maten, 

van mini- tot kolossale stieren, geiten, paarden, ezels, alpaca‟s, honden, cavia‟s, konijnen en 

kippen, ze zijn er allemaal! 

   

Familie-evenement   

Kinderen gaan op belevenisavontuur in het kinderdorp waar alle activiteiten gratis zijn. Ook 

de rest van het terrein staat bol van kinderavonturen. Leer alles over de natuur en voel je een 

dag lang een echte boer!  

   

ANWB- borden  

Het beursterrein ligt aan de weg Aalten- Dinxperlo. De route is goed aangegeven, er is een 

ruime parkeergelegenheid meteen naast de Fair.      

Kijk voor meer informatie als deelnemers, programma, prijzen en activiteiten op: 

www.countryfair.nl 

 

   

mailto:renesmid@hotmail.com
http://www.countryfair.nl/
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 Aankomende evenementen 
 

Dit jaar zullen er diverse evenementen georganiseerd worden die iets te maken hebben met het schaap. 

Hieronder geven wij altvast enkele evenementen weer. Zodra er meer informatie bekend is houden wij u 

hiervan  op de hoogte. Als u zelf nog een evenement weer geef dit dan door aan het bestuur.  

 

 10 juli de jaarlijkse „Schapendag‟ in Odilliapeel 

 12-14 juli de Great yorkshire show in Engeland (www.greatyorkshireshow.co.uk) 

 14 juli de schapendag in Schagen 

 10 september „6e Dag van de wol‟ in Oijen 

 

 

  

De Ruif wordt uitgegeven onder 

verantwoordelijkheid van het VSS bestuur  
 

Voorzitter:     Jan vd Zanden  

Selissen 2a | 5283 SB Boxtel | tel. 0411 61 66 36 | janvanderzanden@vssschapen.nl  

 

Secretaris:     Karin Wassink 

Hengeloseweg 4 | 7261 LV Ruurlo | tel. 0573 45 35 96 |karinwassink@vssschapen.nl  

 

Penningmeester:    Carel van Amersfoort 

Ekris 63 | 3931 PV Woudenberg | tel. 0332 86 71 54 | carelvanamersfoort@vssschapen.nl  

 

foktechnische commissie:   Erik Schuiling 

Eekterweg 17 | 8097 PC Oosterwolde | tel. 0525 62 19 59 |  

 

Administratie:      Harry Hoving 

Gageldijk 1 |  7241 RJ Lochem | tel.  0573 25 25 56 | Fax: 0573 25 25 76 | harryhoving@vssschapen.nl  

 

Lay-out De Ruif en website www.vssschapen.nl:  Hanneke Noij 

Grotestraat 22 | 6617 AJ Bergharen | tel. 06-42309118 | vssschapen@gmail.com 

http://www.greatyorkshireshow.co.uk/
http://www.vssschapen.nl/

