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Nieuwe inspecteur 
 

Wij zijn als vereniging blij u te kunnen mededelen dat er weer versterking is 

gekomen in het team van inspecteurs. De heer Agnus van der Stelt gaat als 

inspecteur de inspecties uitvoeren van onze voormalige inspecteur Bert van 

Opstal.  

 

Agnus is 50 jaar en wonende te Hardinxveld-Giessendam. Hij werkt bij AB 

(Agrarische Bedrijfsverzorging ) als planner en relatiebeheerder.  

 

De schapenliefhebberij zat er al vroeg in, want al vanaf zijn 12e is Agnus lid 

van een schapenstamboek. Eerst 24 jaar bij het NTS en vanaf 1996 bij het 

Kerry-Hill stamboek. Van zijn hobby heeft Agnus destijds zijn werk gemaakt 

want hij heeft onder andere nog 15 jaar gewerkt als relatiebeheerder en 

schapenspecialist bij Coveco (later Dumeco, nu Vion). In die hoedanigheid 

was hij verantwoordelijk voor de schapenafzet van Coveco in West-

Nederland. 

 

Naast schapen heeft Agnus uiteraard nog meer hobby’s. zo wandelt hij 

graag samen met zijn vrouw in Nederland,maar ook wandeltochten in 

Schotland en Wales plezieren hem. Maar zijn grootste hobby is toch de 

(stamboek)fokkerij.  

Ieder jaar fokt Agnus met ongeveer 10 Kerry Hill’s. En niet zonder 

verdiensten, want een ooi (geboren in 2008) is al vier zeer hoog in de prijzen 

gevallen bij de Nationale Kerry-Hill show in Hulshorst. Zijn liefde voor de Kerry 

Hill gaat verder en zijn actieve vrijwilligersleven ook. Want zo is Agnus tevens 

inspecteur bij het Kerry-Hill Stamboek en ringmeester en arbiter op shows. 

Regelmatig is hij te vinden op de Royal Welsh Show in Wales waar 2200 

schapen van 45 rassen en gebruikskruisingen komen.  

     
Bij onze vraag waar hij op gaat letten als inspecteur krijgen we een 

antwoord van een echte schapenliefhebber en –kenner; “Waar ik sterk op 

let is; raseigenschappen, erfelijke gebreken en   conditie, of het dier goed 

en mooi  gewassen en geschoren of geknipt is, is voor mij van minder 

belang. 

Ik vind elk schaap zuiver in zijn ras of het doel waarvoor die gekruist is erg 

boeiend. Het liefst zou ik wel tien verschillende rassen zou willen houden, 

maar wil je optimaal een ras tot uiting laten komen dan kan je er maar één 

of enkele houden”. 

 

 Agnus geeft aan er enorm zin in te hebben om als inspecteur van de VSS 

de voorjaar inspectie te komen verrichten bij zijn collega-schapenhouders. 

Wij zijn blij dat Agnus enthousiast is en bereid is   ons team  van inspecteurs 

te komen versterken. Wij wensen hem dan ook veel plezier en succes in het 

inspectiewerk. 

 

 

 

Contactgegevens:  

 

 Agnus van der Stelt 

Rivierdijk 482  

3372 BX Hardinxveld-Giessendam  

Tel.: 0184-618569   

Gsm: 06-53816391 

@: avdstelt@kpnplanet.nl 
 

Blijf op de hoogte 
 

Voor u ligt de eerste Ruif van dit jaar. 

Wij hebben elkaar mogen begroeten 

op de algemene ledenvergadering in 

januari. Via email heeft u het concept 

verslag hiervan mogen ontvangen en 

op de website staat een leuk filmpje, 

waarvoor wij Linda Le Grand nog van 

harte willen bedanken.  

Verder hebben wij u ook per email op 

de hoogte gehouden over belangrijke 

schaapgerelateerde zaken, maar 

deze Ruif liet even op zich wachten. 

Hierbij dan ook ons welgemeende 

excuus hiervoor.  

Wij zullen er in ieder geval voor zorgen 

dat u ook dit jaar gewoon weer vier 

keer de Ruif zult ontvangen, zoals u 

normaal van ons gewend bent. 

In deze Ruif schenken wij aandacht 

aan onze nieuwe leden, 

evenementen en andere ‘luchtige en 

leuke’ weetjes. Wilt u op de hoogte 

blijven over de VSS en allerlei 

ontwikkelingen en nieuws in de 

schapenbranche dan verwijzen wij u 

tevens naar onze website 

www.vssschapen.nl.  

Heeft u zelf nog leuke nieuwtjes, 

ideeen, tips en/of foto’s voor de Ruif of 

website? Laat het ons dan weten! Wij 

wensen u veel leesplezier en hopen 

met deze gevulde Ruif de vertraging 

goed gemaakt te hebben. 

 
 

 

http://www.vssschapen.nl/
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Falcoo; want voorkomen is beter dan genezen 
 

Wij zijn er achter gekomen dat er vaak dezelfde ‘fouten / vergissingen’ gemaakt worden bij het gebruik van het 

online managementprogramma Falcoo. Daarom geven wij kort de 5 meest gemaakte fouten weer met daarbij het 

voorbeeld hoe het anders had gemoeten. Hiermee willen wij u niet de wijzende vinger toesteken maar een helpende 

hand bieden. Zodat ook u uw administratie op orde heeft en daarmee de vereniging ook helpt. U blij, wij blij.   

Top 5: meest gemaakte fouten en hoe deze gemakkelijk voorkomen kunnen worden 
 

 

 

 Fout Goed 

1. Geboortes en afvoeren zelf bij I&R melden Dit moet in Falcoo gemeld worden; als u 

het stamboek daarvoor heeft 

gemachtigd, worden deze vanzelf 

doorgemeld naar I&R en GD 

 

2. Dieren die voor de slacht worden 

afgevoerd via “Invoeren sterfte” afvoeren 

 

Dit moet via “ Invoeren afvoer”  

3. Dieren afleveren terwijl UBN van de koper 

niet bekend is 

 

Wachten met afleveren totdat er een UBN 

bekend is 

 

4. Bij invoeren dekkingen het  12-cijferige 

levensnummer van de ram invoeren 

Hier moet het stamboeknummer ingevuld 

worden, dus 2 keer 5 karakters gescheiden 

door een liggend streepje 

 

5. Bij stamboeknummer op de eerste 

positie(s) O’s invullen 

 

Dit moeten 1 of meer nullen zijn 

 

 

 

 

 

 

VSS Webshop 
 

Wij willen u er op wijzen dat na een periode van bouwen, verzamelen en testen de VSS webshop online is.  De nieuwe 

winkel is nog in ontwikkeling en zal de komende tijd nog geoptimaliseerd worden. 

Via onze webshop kunt u verschillende leuke schaap-gerelateerde artikelen aanschaffen, zoals boeken, stalplaten, 

cadeau-artikelen en nieuw in ons assortiment, wol en vilt pakketten! 

Met een aankoop ondersteund u tevens de vereniging, dus wanneer u op zoek bent naar een leuk cadeau.......... 

Neem dan een kijkje op onze website: http://vssschapen.nl/pages/webshop.php 

 

 

 

 

http://vssschapen.nl/pages/webshop.php
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Even voorstellen… 
 

Vorig jaar rond deze tijd hebben enkele nieuwe leden van onze vereniging zich aan u voorgesteld in de toen nieuwe 

rubriek ‘even voorstellen…’. Een jaar later hebben wij weer nieuwe leden mogen verwelkomen. Aan deze leden is het 

verzoek gedaan om zich voor te stellen in deze Ruif. Velen hebben hier gehoor aan gegeven. Een korte voorstelronde:  

 
 

Naam  : Wilco Zonnenberg 

Woonplaats : Wapenveld 

Ras  : Coburger Fuchs 

Waarom dit Ras?: Het is een mooi groot ras met een goed karakter en mooie 

 warme kleuren.  Ze hebben speciale wol met een goudvliesdraad. Ze zijn een  

goede aanvulling op de bruine quessant schaapjes die we ook al fokken. 

Waarom de VSS?: Ik wil er graag verder mee fokken en dan is de VSS een  

goede aanvulling  voor vragen en andere dingen waar we zelf niet goed  

uitkomen. Als je ze mailt heb je meestal heel snel een antwoord op je vraag.  

Kortom, een vereniging die de belangen van de kleinschalige schapen- 

houderij  goed behartigd. 
 

 

 

Naam  : Axel Messing  

Woonplaats : Maurik in de Betuwe 

Ras  : Herdwick, 2 jonge ooien van 2011  

Waarom dit Ras?: Sterk, aanhankelijk, koddige dikke poten en leuke koppen.  

Waarom de VSS?: Ik keek al jaren naar al die prachtige schapenrassen op de  

VSS website, nu ik ze zelf heb word ik natuurlijk lid. Verder omdat ik graag de  

ervaringen van andere hobby schapenhouders wil kennen. 
 

 

Naam  : André en Dianne Kroon 

Woonplaats : Dedemsvaart 

Ras  : Walliser Schwarznase 

Waarom dit Ras?: Mooie schapen met een rustig en zeer aanhankelijk  karakter. 

Waarom de VSS?: Op aanraden van de fokker van onze schapen én om ter zijner tijd  

binnen het stamboek te fokken. 
 

  

Naam  : Kees Morren 

Woonplaats : Biddinghuizen ( Flevoland ) 

Ras  : Scottish Blackface 

Waarom dit Ras?: Ik wilde een sober zelfredzaam ras ,omdat ik niet in de  

lammertijd altijd thuis kan zijn. Omdat ik welsh pony's fok kom ik regelmatig in  

Engeland (Wales) en daarom wilde ik dan ook graag een Engels ras. Ik heb  

alle schapen van W.A Jaartsveld uit Nijmegen kunnen overnemen. Kijk ook eens 

op mijn website www.woldbergs-morren.nl. 

Waarom de VSS?: Goede antwoorden op mijn vragen en een super mooie en  

interessante website. 
 

 

Naam  : Ingrid en Ruud Denessen 

Woonplaats : Swalmen 

Ras  : Walliser Schwarznase 

Waarom dit Ras?: Een aangename mix van uiterlijk en karakter. 

Waarom de VSS?: Als beginnende schapenhouders hebben we nog veel te leren. 
 

 

Naam  : René van Alphen 

Woonplaats : Tienhoven 

Ras  : Coburger Fuchs 

Waarom dit Ras?: Het is een fraai ras om te zien, valt op door de bruine kleur, het heeft  

een vriendelijk karakter en is gemakkelijk te houden. 

Waarom de VSS?: Ik ben een voorstander voor het fokken volgens de regels en steun  

de VSS dan ook 100%! 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.woldbergs-morren.nl/
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Naam  : Kinderboerderij de Heeg  

Plaats  : Maastricht 

Ras  : Walliser Schwarznase 

Waarom dit Ras?: Een enorm vriendelijk, gezellig en kindvriendelijk ras. 

Waarom de VSS?: Wij willen op alle mogelijke manieren op de hoogte blijven  

van alle informatie die belangrijk is voor ons als kinderboerderij.  
 

Naam  : Marjolijn Bijsterveld 

Woonplaats : Markelo 

Ras  :Herdwick, 2 ooien Sjaan en Trui 

Waarom dit Ras?: We reden in de bergen van het Lake-district en er keek een  

monnikje op ons neer met een grijze pij, een wit hoofdje met en een glimlach en 

vier stevige stampertjes, thuis ontbreekt alleen de berg nog. 

Waarom de VSS?: Na getipt te zijn door de fokker en een collega heb ik mij  

aangemeld en direct gemerkt dat deze vereniging veel aandacht heeft voor  

diverse rassen en handige tips geeft, erg fijn voor de beginnende schapenhouder. 
 

 

 

Naam  : Johan en Catrien de Jonge 

Woonplaats : Wemeldinge 

Ras  : Racka's 

Waarom dit Ras?: We hebben ze een keer bij toeval gezien en we waren er gelijk  

weg van door hun bijzonder voorkomen. Na lang zoeken zijn we eindelijk   

eigenaar  2 Racka schapen geworden en we hopen dat er snel meer volgen. 

Waarom de VSS?: Om meer over het houden van bijzondere schapen te weten  

te komen zijn we via de fokker en internet bij de VSS uitgekomen en we hopen  

zelf ooit ook fokker te worden. 
 

 

Naam  : Annemiek Scholten en Nico Steintjes 

Woonplaats : Wehl (gem. Doetinchem) 

Ras  : Walliser Schwarznase (Ze moeten dit jaar komen, we hebben al  

wel Wallische geiten  en Dexters). 

Waarom dit Ras?: Toen we dieren van dit ras zagen op de Country Fair waren we  

meteen verkocht! 

Waarom de VSS?: Fokken zonder stamboek is zinloos, daar help je het ras en de  

liefhebber niet mee. 

 
 

 

 

Naam  : Richard Paulissen 

Woonplaats : Oostelbeers (Noord Brabant) 

Ras  : Shetland 

Waarom dit Ras?: Na een bezoek bij Betty Stikkers en Gladys Pieters ben ik  

enthousiast  geworden over de Shetlands, een sober, sterk ras met mooie wol. 

Waarom de VSS?: De VSS bestaat uit een groep enthousiaste schapen- 

liefhebbers waar ik  als beginner nog veel van kan leren. 
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Breiwerk  
         

Door: Jaap Vlaming 

 

Jarenlang had ik schapen. Texelaars. Zoals mijn moeder na de oorlog is gaan spinnen, ben ik dat zoveel 

jaar later ook gaan doen. Als je schapen hebt, heb je ook wol genoeg, nietwaar? 

De eerste jaren, vooral dan in de winter, spon ik nog tamelijk dikke draden. Een daaruit gebreide trui, 

door mijn vrouw gefabriceerd, zag er veel meer uit als een soort winterjas. Na een paar jaar spinnen 

werden de draden dunner en de later gebreide truien soepeler.  

 

Toen we het huis betrokken waar we nu wonen, kwam Joke, mijn vrouw op het idee om gordijnen van 

die wol te gaan breien. Dus kon ik weer naar hartelust aan het spinnen.  

Na een winter spinnen had ik genoeg en kon Joke aan de slag. Met houten pennen, maat 20 mm 

doorsnee, lengte 60 cm, werd een breiwerk opgezet van ca 60 cm breed. Met zo'n maat pennen gaat 

een breiwerk best snel. Maar voordat de uiteindelijke lengte van ruim twee meter is bereikt, komt er een 

ander probleem voor de dag, namelijk dat het totale breiwerk maar moeilijk te tillen is tijdens het 

breien.  

Na een tiental banen te hebben gebreid, had Joke dan ook ongeveer biceps als een body builder. 

 

De uit al deze banen samengestelde gordijnen hebben ongeveer dertig jaar voor de ramen 

gehangen. Af en toe gingen ze eens in de wasmachine, voor een soort spoelbeurt om het 

opgezamelde stof te verwijderen. De ramen hebben een breedte van 3,60 meter, ruim 2,20 m hoog en 

zijn gesitueerd op het oostzuidoosten. In de zomer kon dat best tot veel hitte in huis leiden, waarom de 

gordijnen dan dicht gingen. De gesloten gordijnen lieten gemakkelijk veel licht door, maar geen direct 

zonlicht, zodat het in huis redelijk koel kon blijven. In de winter werkten de gordijnen als een jas en ook 

de koude lucht die langs de ramen neerdaalde, werd in die stroming redelijk tegengewerkt door de 

harige gordijnen. Kortom, we hebben er een heel duurzame vorm van isolatie in ontdekt. 

 

Na bijna dertig jaar begon er een steeds groter hoopje stof onder de gordijnen te ontstaan; de wol 

begon te 'desintegreren'. Verbrokkelen wordt dat ook wel genoemd. We besloten dat er nieuwe 

gordijnen moesten komen.  

 

Omdat ik al tientallen jaren geen schapen meer had, had ik ook al jaren geen wol meer. Inmiddels wist 

ik aanzienlijk meer van allerlei andere schapenrassen dan alleen Texelaars en Joke en ik hadden 

bedacht dat het misschien wel mooi zou zijn om wol van verschillende schapenrassen en verschillende 

kleuren, per soort aan één baan, in een paar samengestelde gordijnen te verwerken. 

 

Van Betty Stikker kochten we een mooie vacht van een Shetland schaap. Van een educatief centrum 

te Blokker een vacht van een Mergellander. Van Sikko Oegema konden we aan wol komen van 

Dalesbred van Yorkshire, Lincoln, Coburger Fuchs, bruin Bergschaap, Brilschaap en Rackawol in wit en in 

zwart. Joke nam wol mee van Gotland, van het Pelsschaap en van de voorloper daarvan, de Gutefår. 

En van dat alles heb ik een winter lang zitten spinnen. Voor tien banen van ruim twee meter en 

evenveel schapenrassen. En voor een bovenrand van witte Rackawol en een bovenrand van witte 

Texelse wol. De banen zijn aan elkaar gezet. Het ene gordijn van de buitenkant zwart, donkerbruin, 

voskleurig, iets gekleurde Dalesbred naar Mergellander, het andere van donkergrijs naar heel licht grijs 

en tenslotte vrijwel wit van het Brilschaap. Van deze twaalf kleuren en structuren zijn er zes afkomstig 

van eilanden. Maar vooral: het zijn fantastisch mooie gordijnen en beslist onbetaalbaar voor wie ze niet 

zelf kan maken. 

 

Toen de gordijnen klaar waren, was er nog een flinke hoeveelheid wol over. Daarvan heeft Joke 

meerdere handtasjes gebreid. Het was in eerste instantie een experiment en de verschillen zijn goed te 

zien. Shetland wol is hiervoor net te zacht. Mergellander wol is prachtig. Een fantastische roomkleur en 

een mooie glans en behoorlijk stevig. Inmiddels hebben onze dochters er allemaal één. En de rest? 

Ach, misschien een keer als cadeautje weggeven. 
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 Kuddekampioen 
 

Op de algemene ledenvergadering is het al aan de orde gekomen en is de prijswinnaar van de kuddecompetitie 

bekend gemaakt. Maar in deze Ruif willen wij u graag wat meer informatie geven over Mieke Bouwmeester Nortier 

en haar kampioenskudde Shetlandschapen. 

 

Mieke heeft in 2006 negen schapen aangekocht. Vanaf 2008 doet ze met deze dieren al drie maal mee met de 

kuddecompetitie. De eerste keer sleepte ze gelijk de derde prijs in de wacht. De volgende kuddecompetitie was 

helemaal spannend, haar kudde moest zelfs door drie inspecteurs beoordeeld worden om een keuze te kunnen 

maken om haar kudde op de eerste of tweede plaats te zetten. Helaas werd ze net nummer twee. Maar de 

aanhouder wint en dus deze keer – drie maal scheepsrecht – won ze de competitie. Mieke: “Het meedoen geef je 

een extra prikkel om kritisch 

naar de kudde te kijken. Wat betreft de conditie maar ook de tekeningen van de schapen en de verscheidenheid. 

Daarom ben ik ook gevallen op het Shetlandschaap. Het is elke keer weer een verrassing bij het aflammeren. Die 

verschillen van bijna elk lam”. 

 

Alvorens Mieke haar keuze destijds maakte voor aanschaf van een kudde is ze bij Jan van Erp langsgegaan om de 

dieren van dichtbij te kunnen zien en  ook goed te kunnen vergelijken welk schaap haar aantrok. Mieke was ook 

weg van de Herdwicks maar realiseerde zich dat ze met haar lengte en gewicht dat ik zo’n dier niet goed kan 

behappen. Daarom is haar keuze op een 

kleiner ras gevallen, en uiteraard ook vanwege de verschillen in kleur en tekening en het 

karakter van een 'Shetland '. “Het zijn heerlijke pittige beesten. Om de verscheidenheid er in te houden vernieuw ik 

soms. Dit is niet leuk maar noodzaak”. 

 

Mieke is dan wel kuddekampioen en heeft haar kudde het hele jaar door op orde. Toch is ze ook wat kritisch op de 

competitie; “Zoals het bestuur tijdens de vergadering aangaf, is het wel beter om eens 

in de drie jaar de kuddekompetitie te doen en jaarlijks ooien, rammen en lammeren apart te beoordelen. Dan 

kunnen mensen met minder dieren ook meedoen en prikkelt het tot mogelijk nog mooiere fokresultaten. Want 

goede aandacht maar ook kritisch zijn in waar je meebezig ben, komt de  gezondheid en de conditie van de kudde 

ten goede . Observeren, op tijd ingrijpen maar 

ook niet te snel of liever geheel niet een greep in de medicijnkast. Wat algemeen bekend is en van groot belang wil 

ik weer benadrukken: Zeer zuinig zijn met ontwormmiddelen en veel omweiden! Ik heb natuurlijk wel gemakkelijk 

praten  met 4,5 hectare voor 12 ooien met straks hopelijk weer een heleboel leuke gezonde lammetjes”. 

 

Mieke sluit af met een enthousiasten reactie op mijn vraag of ze vaker mee wilt doen; “Uiteraard doe ik komende 

keer mee met de competitie”. 

 

Mieke nogmaals van harte gefeliciteerd en bedankt voor je inzet en enthousiasme rondom deze kuddecompetitie. 
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Het leven in Zweden - deel 3 
 

Voor iedereen, die al in 2009/2010 lid van de VSS was zijn deel 1 en 2 van onze etablering in Zweden 

bekend. In deel 2 heb ik over de onmogelijke import van mijn Shetlandschapen maar ook over de 

uitdagingen van en afrastering tegen de wolf geschreven. 

 

In de tussentijd hebben wij de ‘wolf en lynx afwijzende’ afrastering ook daadwerkelijk gebouwd en 

staan onze nieuwe schapen (Helsingeschapen) rustig te grazen. 

 

Met veel gratis hulp van de Zweedse Roofdiervereniging hebben wij in vier weekeinden de klus 

geklaard. De interesse van de Roofdiervereniging ligt in het verder uitbouwen van acceptatie voor 

het bestaan van roofdieren in Zweden. Met name de wolf is niet overal graag gezien en loopt 

gevaar ook illegaal gejaagd te worden. Op dit moment probeert een groep mensen om de “anti 

wolven partij”  te bestrijden. Dreigingen, lek gestoken banden ... het zijn helaas geen uitzondering in de 

discussie voor en tegen de wolf. 

 

Sinds hier, 35 km noordelijk van Stockholm, een wolvenpaar zijn plekje heeft gevonden, bestaat de 

mogelijkheid om subsidie voor de installatie van een elektrisch omheining (voor schapen) aan te 

vragen. Er bestaan een aantal verschillende afrasteringen waarop subsidie verleend kan worden. Wij 

hebben voor schapengaas plus elektrisch draad gekozen, de duurste oplossing, maar 

ook de veiligste. Hierbij wordt een elektriciteitsdraad ca. 20 cm boven de grond aangebracht en de 

ander ca. 15 cm boven het schapengaas. Op deze manier kan de wolf, die niet springt maar kruipt, 

niet, zonder met de natte neus de draad te raken, eronder door. Op de leiding staat 6000 volt, niet erg 

aangenaam!  

Een lynx klimt graag maar het contact met de bovenste draad is even min een plezier. 

Er mogen ook geen grote stenen of bomen dichter als 2 meter van de afrasteringen staan om 

roofdieren geen kans voor een sprong vanaf hoogte te geven. 

 

Om te voorkommen, dat kinderen of honden in aanraking met een van de draden kunnen komen 

hebben wij binnen de afrastering de draad geïnstalleerd. Dit heeft nog een voordeel, de schapen 

houden het gras onder de onderste draad kort en wij hebben minder werk. Naar een inspectie van de 

overheidsinstantie hebben wij eind oktober de subsidie in ontvangst mogen nemen. De eisen zijn 

hoog, wat betreft  het juiste materiaal en de bouw, maar men kan zich met behulp van 

informatiemateriaal en seminars goed op de klus voorbereiden. 

 

Tot nu toe is alles goed gegaan en heeft men nog geen wolven op ons schiereiland ontdekt. 

Onze “buurt” reebokje  wandelt zijn dagelijkse ronden buiten om de omheining heen en een eland 

heeft onlangs ook voor de weg eromheen - in plaats van er doorheen - gekozen. Bedankt! 

 

Hartelijke groeten uit Zweden 

 

Christiane 
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Invoer lammeren 
 

Het lammerenseizoen is al bij veel fokkers bijna ten einde. Toch willen wij graag nog even extra aandacht vragen voor 

het volgende: 

 

Het is belangrijk dat u de lammeren, wanneer u ze geoormerkt heeft, alleen invoert in Falcoo! 

Wanneer u ze in Falcoo heeft ingevoerd, worden ze automatisch doorgemeld aan de overige instanties en hoeft u 

verder niets te doen.  

 

Wanneer u de dieren ook meldt bij LNV, veroorzaakt dit foutmeldingen in Falcoo.  

Vooral het extra werk wat het herstellen van deze fouten met zich mee brengt, zijn wij helaas genoodzaakt kosten in 

rekening te brengen 

 

Bespaar uzelf en onze administratie veel extra werk, en meld de lammeren alleen aan in Falcoo! 

 

Binnenkort volgt per email meer informatie over de inspectie van uw lammeren.  

 

Heeft u voor nu nog vragen of problemen met Falcoo, neem dan gerust contact met ons op. Alle personen met de 

juiste contactgegevens vindt u op onze website: http://vssschapen.nl/pages/over-vss/het-bestuur.php 
 

 

 
 

 
 

 

http://vssschapen.nl/pages/over-vss/het-bestuur.php
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  Werken met diverse rassen 
Tijdens onze gesprekken met nieuwe leden kwam ook Jos Robroek aan het woord. Ook Jos is een nieuw lid van onze 

vereniging maar tegenover onze andere nieuwe hobby-leden is Jos lid vanwege zijn professie: Schaapskuddes 

inzetten voor natuurbeheer.  

 

Jos is op aanraden van de Wiltshire Horngroep lid van onze vereniging geworden. Daarnaast houdt het lidmaatschap 

van de VSS voor Jos ook uitbreiding van zijn netwerk in. Jos hoopt op meer informatie en een groter netwerk van 

diverse schapenrassen. Kennisdeling is het motto. Wij kunnen namelijk ook nog voldoende leren van Jos doordat hij 

met zijn diversiteit aan kuddes en het dagelijks werken met deze dieren problemen tegen kom die vrijwel (nog) niet 

bekend zijn. 

 

Jos werkt gebruikt de volgende rassen voor zijn dagelijkse werkzaamheden: 

- Scottish Blackface (grootste groep: meer dan 100 dieren); 

- Herdwick; 

- Zwartbles (NZS); 

- Romanow; 

- Jacobschaap; 

- Wilthsire Horn; 

- Welsh Hill Speckle Face; 

- Masham (middels Wensleydale Longwool); 

- en een klein aantal oorspronkelijke of unieke kruisingen, om specifieke eigenschappen te krijgen. 

Uit bovenstaande lijst kunnen we concluderen dat de samenstelling van Jos zijn kudde zeer uniek is. Niet alleen door 

de keuze van meerdere soorten bij elkaar, maar ook door de professioneel inzet van deze dieren. Deze schapen 

worden door Jos het gehele jaar door ingezet voor natuurbeheer. Het zijn  voor Jos dus meer dan leuke schapen en 

rassen, deze kuddes zorgen er voor dat er brood op de plank komt in huize Robroek.  

Elk najaar wordt de schaapskudde verdeeld (onder de eilanden in de Friese meren) en met de raseigen ram 

verscheept. 

 

Het belangrijkste criterium voor de keuze van al deze rassen is de hardheid voor de diverse weersomstandigheden. 

De kuddes van Jos moeten aantoonbaar hard genoeg zijn om sterke winters geïsoleerd door te komen. 

Afgelopen jaren heeft Jos meerdere rassen ingezet maar steeds werden er enkele soorten afgestoten omdat ze 

specifieke problemen hebben, waardoor de schapen eigenlijk alleen maar onder gecontroleerde omstandigheden 

gehouden kunnen worden. Hierdoor zijn ze voor het werk van Jos niet interessant genoeg en brengen ze te veel 

controle met zich mee. Door de inzet van deze kuddes en de diverse rassen heeft Jos inmiddels al aardige kennis 

opgebouwd van de rassen. Deze kennis is bij veel hobbydierhouders erg summier en daarom is het juist fijn dat wij 

iemand als Jos mogen verwelkomen bij de VSS.  

 

Op dit moment experimenteert Jos met de Wiltshire Horn, het Jacobsschaap,en de Welsh Hill SF. Deze rassen zijn sinds 

het najaar van 2011 in zijn bezit zijn gekomen. Door zijn werk kijkt Jos met een kritisch blik naar de VSS en volgt hij met 

argusogen de ontwikkelingen van specifieke rassen. 

Jos verwoord het als volgt; “Helaas moet ik soms een oordeel over rassen achterwege laten, omdat niet duidelijk is of 

bepaalde nadelen voortkomen uit de oorsprong van het ras, of door slecht fokbeleid - waaronder inteelt - om 

specifieke uiterlijke kenmerken te krijgen. Ook in positieve zin kom ik dingen tegen, want ondanks de 

geconditioneerde omstandigheden blijken sommige rassen toch nog oersterk”. 

 

De kudde van Jos is een biologische kudde. Dus zonder entingen en met zo min mogelijk ontwormingen, penicillines 

en andere middelen probeert Jos zijn kuddes stabiel en gezond te houden.  

 

Zijn uitdaging voor 2013 is het aan zijn kudde proberen toe te voegen van de Southdown. De bedoeling is om zelf 

rammen te importeren, en om de VSS zelf afzet te geven voor hun schapen van de door mij gebruikte rassen. 

Op dit moment probeert Jos via zijn eigen fokbeleid verjonging en verbetering van de rassen te creëren. Ook laat hij 

het niet na de oorsprong van rassen op te zoeken en de oorspronkelijk kruisingen te herhalen, om beter genetisch 

materiaal te krijgen en toekomstige ziektegolven natuurlijker op te kunnen vangen. 

 

Een spanningsveld binnen de VSS voor Jos is dan ook dat gezondheid en sterkte van het schaap via een natuurlijke 

weg 1e prioriteit is, en niet de uiterlijke kenmerken van het dier. 

 

Heel veel meer informatie over Jos zijn schaapskudde is te vinden op de volgende website: 

http://www.deherdertjeslagenbijnachte.nl 

 

Wij hopen dat het verhaal van Jos Robroek onze schapenliefhebbers inspireert, aanzet tot denken, zorgt voor 

discussie en leidt tot kennisdeling. Want al deze elementen horen thuis in een vereniging als de VSS, waar diverse 

gedachten over het houden van schapen samenkomen en de gezondheid van het schaap bij iedereen altijd op 

nummer 1 staat. 

 

Met dank aan Jos Robroek 

 
 

 

http://www.deherdertjeslagenbijnachte.nl/
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Lamsvlees met Courgette 
 

Op de algemene ledenvergadering is er een demonstratie geweest over lamsvlees; de voorbereiding  en het 

uitbenen hiervan. Na een zoektocht op internet blijkt dat er erg veel verrassende recepten bestaan voor het bereiden 

van lamsvlees. Een daarvan willen wij u niet onthouden. Dit recept is gevonden via de website 

http://www.mergenmetz.nl 

 

Ingrediënten: 

800 gr lams- of schapenpoulet (in brokken van een paar cm gesneden schouder- of boutvlees) 

wat olijfolie 

 1 bos wortelen, gewassen en in stukjes 

 2 courgettes, in niet te kleine brokken 

 1 ui, gesnipperd 

2 tomaten, in brokken 

2 tenen knoflook, fijngehakt 

150 gr dadels (ontpit) en/of gedroogde abrikozen (evt. 1 x doorgesneden) 

verse korianderblad, gehakt 

vers peterselieblad, gehakt 

schil van gekonfijte citroen (in dunne reepjes) of citroenrasp 

peper & zout 

 

kruiden:  

½ theelepel kurkuma 

1 fiks eetlepel ras-el-hanout of 1 theel epel komijnpoeder 

 ½ theelepel gemberpoeder 

snuf kaneel 

 1 kardemompeul, zaadjes fijngevijzeld 

beetje piment; 3½ dl water 

 

Bereidingstijd: 

In totaal drie uur bereidings- en stooftijd. 

 

Benodigd:  

Het heet een tajine en ze zullen het in Marokko wellicht in zo'n fraaie aardewerken schotel maken, maar in een 

gietijzeren pan (kasserol) stoven kan ook. 

 

Werkwijze: 

Verhit wat olie in de pan en braad de stukken vlees rondom aan. Het hoeft niet helemaal donkerbruin te worden. 

Neem het vlees uit de pan. Als er veel vocht uit het vlees is gekomen, dat eruit gieten - bewaren voor straks - en weer 

wat olie in de pan doen. 

 

Smoor de ui zacht en de knoflook erbij doen. Doe het vlees terug in de pan en strooi de kruiden (niet peterselie en niet 

het korianderblad, die komen pas aan het einde) erover. Schep om en doe het water erbij (als u vocht heeft 

bewaard, dat eerst). De brokken staan net wel/niet onder. Drop de stukken tomaat erin. Laat op laag vuur minstens 

anderhalf uur stoven. (Als het weer het toelaat proberen wij het op lage temperatuur, dus zodat het niet kookt, buiten 

op een petroleumstel.) 

 

Na anderhalf uur moet u eens testen. Als het vlees zacht is, is het in principe klaar voor de eindronde. In alle gevallen 

kunt u het lekker laten doorstoven. Maar als het gaar is en het duurt nog uren voor er gegeten wordt, kunt u het voor 

op dit moment uit doen en later weer aan de bijna-kook brengen. Tien minuten voor het moment dat u het wilt 

opdienen doet u de wortels erbij als ook de courgettebrokken, de dadels en/of de abrikozen en de citroenschil/-rasp. 

Goed omscheppen en evt. nog een paar keer, opdat alle courgettebrokken kunnen garen. Maar ze moeten wel 

beet houden, hoor! 

 

Breng op smaak met peper en zout. Let wel: als u gekonfijte citroenschil gebruikt: dit is al heel erg zout. Dus dat eerst 

even laten trekken en pas op het laatst op smaak brengen. 

 

Schep over in een schaal en bestrooi met peterselie en korianderblad. 

 

Smakelijk eten! 
 

 

Heeft u zelf een lekker en origineel recept waarbij lamsvlees wordt gebruikt? Laat het ons dan weten en mail naar 

vssschapen@gmail.com. Wie weet verschijnt uw recept de volgende keer in de Ruif of op de website.  

 
 

 

http://www.mergenmetz.nl/
mailto:vssschapen@gmail.com
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Evenementen in 2012 
 

Ook dit jaar worden er weer diverse evenementen georganiseerd. René Smid neemt altijd de coördinatie van 

de evenementen op zich. Helaas is René vanwege zijn gezondheid  tijdelijk uit de roulatie. Wij wensen René via 

deze weg, namens de vereniging, van harte beterschap.  

Tijdelijk worden de zaken rondom evenementen daarom waargenomen door Carel van Amersfoort. U kunt zich 

voor evenementen het beste aanmelden via het speciale formulier op de website: 

http://vssschapen.nl/pages/evenementenkalender.php 

Heeft u vragen over evenementen dan kunt u zich dus tijdelijk richten tot Carel via telefoon 0332-867154 of via 

email: carelvanamersfoort@vssschapen.nl 

 

De eerste nieuwsbrief van de Dag van de Wol is er inmiddels uit. Velen van jullie zullen hem wel al gelezen 

hebben en meer informatie is te vinden via www.dagvandewol.nl. Maar zet 8 september maar vast in uw 

agenda! 

 

Ook de uitnodiging voor de schapendag in Odiliapeel is inmiddels de deur uitgegaan en hebben wij als 

vereniging ook mogen ontvangen. Op zondag 8 juli vindt alweer de 38e Schapendag plaats. Tijdens dit 

evenement zijn volgens traditie vele demonstratie rassen en enkele keuringsrassen aanwezig. Daarnaast is er 

een schaapscheerder en een schapendrijver uitgenodigd en zijn er kraampjes met informatie over de diverse 

rassen. Opgeven is nog mogelijk via onze website. 

 

Andere evenementen voor dit jaar zijn de West Friese markt, Stichting dierenshow Drenthe te Beilen en de 

Agrarische fair Beemster 400 jaar.  

 

Maar het eerste grote meerdaagse evenement is de Farm en Country fair te IJzerlo. Hier zal ook de VSS 

aanwezig zijn met haar informatiestand en hopen wij ook weer diverse rassen te kunnen tentoonstellen. Geef u 

dus zo snel mogelijk op voor deelname aan deze fair. Doe dit via het speciale formulier op onze website. De 

Farm en Country fair wordt dit jaar gehouden op 22, 23 en 24 juni en is voor zwoegervrij dieren toegankelijk.   
 

     

 

 

http://vssschapen.nl/pages/evenementenkalender.php
mailto:carelvanamersfoort@vssschapen.nl
http://www.dagvandewol.nl/


 
12 

 

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 

 

Nuttige links en interessante informatie 
 

Er is op het internet heel veel informatie te vinden over schapen, rassen, verzorging en nog veel meer. Via deze 

websites kunt u uzelf vaak ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief. Hierin leest u dan de nieuwe informatie 

en ontwikkelingen. Het is goed om eens een rondje te gaan ‘surfen’ op het web. U wordt er vast wijzer van! 

Enkele interessante links willen wij u niet onthouden: 

 

www.platform-ksg.nl  

www.minlnv.nl  

www.pve.nl  

www.schapennet.com  

www.landleven.nl  

www.levendehave.nl  

www.hetschaap.nl   

www.schapendokter.nl  

www.wol-vezels.nl   

www.hobbydierhouder.nl  
 

Bekijk deze sites eens en schrijf u in voor de nieuwsbrieven.  

http://www.vssschapen.nl/
http://www.platform-ksg.nl/
http://www.hetlnvloket.nl/
http://www.pve.nl/
http://www.schapennet.com/Homepage.aspx
http://www.landleven.nl/
http://www.levendehave.nl/
http://www.hetschaap.nl/
http://www.schapendokter.nl/
http://www.wol-vezels.nl/
http://www.hobbydierhouder.nl/

