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Dit weekend ook naar de Beemster 

polderfair? 
Geef u nu nog op! 

 
Na de Farm en Country fair is het dit weekend tijd voor de Beemster 

polderfair. Dit drie-daagse landbouw evenement wordt georganiseerd op 

31 augustus en 1 en 2 september. 

 

De Beemster bestaat 400 jaar en is een Werelderfgoedpolder die bijna alle 

takken van de landbouw vertegenwoordigt. Op de fair kunt u alles laten 

zien, zoals onder andere: 

 Demonstraties akkerbouw, tulpenbollen en fruitteelt  

 Keuringen van koeien, schapen en kleindieren 

 Streekproducten proeven  

 Diverse spectaculaire (paarden)shows  

 Open Nederlands Kampioenschap schapendrijven met Border 

Collies  

 Rondleiding Beemster wijngaard 

 Collectieboomgaard met bijna verdwenen fruitsoorten  

 Leven onder de zeespiegel  

 Diverse symposia 

 En vele kinderactiviteiten  

 

Dit alles wordt georganiseerd op het 14 ha groot evenemententerrein  De 

Beemster! Er worden ruim 25.000 bezoekers verwacht. Een mooie 

gelegenheid om onze speciale schapenrassen te promoten! 

 

Naast een bezoek aan deze grote fair met vele shows en demonstraties is 

het ook goed dat wij ons als VSS daar presenteren. Wilt u uw ras ook 

promoten. Geef u dan nog snel op voor de rassenpresentatie op 31 

augustus of 1 september. Er is een zwoegervrije en niet-zwoegervrije dag. 

Meer informatie leest u op onze website www.vssschapen.nl. Hier kunt u zich 

nog opgeven voor dit evenement. Een mail sturen naar 

vssevenementen@gmail.com is ook mogelijk om meer informatie te krijgen 

en op te geven voor de rassenpresentatie.  

 

Meer informatie over de fair zelf lees tu op de website: 

http://www.beemsterpolderfair.nl. Zoals u hebt kunnen lezen of zelfs hebt 

kunnen ervaren is een dergelijk evenement altijd zeer leerzaam en gezellig. 

Graag tot ziens op 31 augustus of 1 september in de Beemster! 

 

 

 

 

Deel uw verhaal 
 

In de afgelopen maanden heeft de 

VSS niet stilgezeten. Er zijn vele 

ontwikkelingen geweest die we met u 

delen via de website 

www.vssschapen.nl, diverse 

bijeenkomsten, e-mail, evenementen 

en uiteraard via De Ruif. 

Zo is er een wolproject gaande, 

hebben we een leuk evenement 

bezocht, is er een ras toegevoegd 

aan de VSS en zijn onze lammeren 

weer geïnspecteerd. 

Het is natuurlijk onze taak om u zo 

goed mogelijk te informeren over alles 

rondom de vereniging, haar 

activiteiten en de Speciale 

Schapenrassen. Deze informatie 

kunnen we niet alleen vergaren. 

Daarom roepen wij u op om te helpen 

met het verspreiden van informatie.  

Wilt u iets vertellen over het onderwerp 

Speciale Schapenrassen. Neem dan 

contact met ons op. Uw verhaal hoeft 

niet louter informatief te zijn, ook 

grappige, interessante en persoonlijke 

verhalen zijn welkom. We kunnen altijd 

van elkaar leren. 

Dus heeft u zelf nog leuke nieuwtjes, 

ideeën, tips en foto’s voor De Ruif of 

onze website? Mail deze dan naar 

vssschapen@gmail.com. Mogelijk leest 

u dan uw eigen verhaal over twee 

maanden in De Ruif. 

 
 
 

Nieuwsbrief 

http://www.vssschapen.nl/
mailto:vssevenementen@gmail.com
http://www.beemsterpolderfair.nl/
http://www.vssschapen.nl/
mailto:vssschapen@gmail.com
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Welkom Ryelands 
 

Zoals velen van jullie wellicht al vernomen hebben mogen we een nieuw ras aan onze lijst toevoegen: de 

‘Ryeland’. Dit laagbenig en ruim gespierd vlees-wol schaap is dit jaar opgenomen in het stamboek van 

Speciale Schapenrassen van de VSS. 

 

De Ryeland is ruim 800 jaar geleden ontstaan in het deel van South Herefordshire. De Ryeland was in die 

dagen bekend als de ‘Hereford’, als de ‘Archenfield’ of als de ‘Ross’ en de wol die door de monniken 

werd verkocht was van zeer hoge kwaliteit. Wol die ook weleens is vergeleken met spinsels van de 

zijderups en zelfs de benaming ‘Gouden Vlies’ kreeg. 

 

De Ryeland beschikte niet alleen over zeer goede wol. Het schaap met zijn kleine formaat bleek ook erg 

vitaal te zijn. Misschien zorgde deze eigenschap ervoor dat het ras die achthonderd jaar heeft overleefd. 

En wellicht is dit ook de reden dat tussen de zestiende en de negentiende eeuw talloze Ryelands zijn 

verspreid over Engeland, Schotland en Ierland. 

 

Hoewel het ras zich behoorlijk verspreidde, kwam er een sterke terugval tegen het einde van de 

negentiende eeuw, met name omdat er zich toen een trend ontwikkelde om een groter formaat schaap 

te fokken. Ter bescherming van het ras werd in 1903 de Ryeland Society opgericht, die in 1909 het eerste 

stamboek opende. Er waren toen nog slechts veertien zuivere koppels. Door bijzondere zorg en aandacht 

zag de Society kans om de Ryeland zo bekend en gewaardeerd te maken dat het uitgroeide tot een ras 

met een mondiale betekenis. Het ras werd door deze populariteit sinds de twintiger jaren naar een 

veertigtal verschillende  landen geëxporteerd. Het eerst naar de ‘nieuwe wereld’ Nieuw Zeeland en 

vervolgens naar Australië, Argentinië, Zuid Afrika, USA, Canada, Japan en diverse Europese landen 

waaronder sinds 1990 ook Nederland. 

 

In 1994 werd er in Nederland een rasvereniging opgestart.  

Deze ’ Rasvereniging Ryeland’ houdt nu, na 19 jaar zelfstandig te zijn geweest, officieel op te bestaan en 

zal verder gaan als Stichting Ryeland onder de vleugels van de VSS. Wel zal de site www.ryelands.nl  

blijven bestaan.  

 

Het karakter van de Ryeland is rustig, vriendelijk, verdraagzaam en meegaand. 

Door haar wollige uiterlijk en aanhankelijk karakter wordt de Ryeland wel de ‘Teddybeer’ onder de 

schapen genoemd. Een hobbyschaap bij uitstek! Een complete rasbeschrijving van de Ryeland leest u op 

de website www.vssschapen.nl.  

 

Wij hopen dat de Ryeland fokkers met veel plezier en interesse deelnemen aan onze vereniging. Zij zijn 

allemaal van harte welkom. 

 

   

     

http://www.ryelands.nl/
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Voorjaarsbijeenkomst inspecteurs 
 

In juni zijn de inspecteurs weer bij elkaar gekomen om kennis en ervaring uit te wisselen en zich voor 

te bereiden voor de inspecties van 2012. Deze keer waren wij te gast bij familie Stolwijk te Reeuwijk. 

 

Na het welkom heten van onze nieuwe inspecteur Agnus van der Stelt (reeds in de vorige Ruif aan u 

voorgesteld), volgt een voorstelronde van de aanwezigen. 

Enkele praktische zaken worden doorgenomen zoals het boek voor inspecteurs, welke nu is 

aangevuld met een kleurkaart voor de Shetlands. Daarnaast zijn er nieuwe formulieren voor de 

keuringsbalken gemaakt. De belangstelling voor het opmaken van een keuringsbalk is onder de  

leden toegenomen, wat uiteraard erg leuk is voor de inspecteurs die dit werk met veel plezier 

uitoefenen. Tevens worden er dit jaar Gouden stickers uitgereikt aan fokkers van dieren die met 85 

punten of meer worden beoordeeld. 

 

Na de praktische afhandeling wordt het beleid per onderwerp besproken. Wij schetsen een korte 

samenvatting: 

 

Scrapie 

Dieren kunnen ook op basis van afstamming de  VRQ-Vrij status krijgen. Deze staat nu in Falcoo 

vermeld. Alleen de dekrammen moeten VRQ vrij zijn! Inspecteurs moeten de leden er even op 

wijzen. Import-rammen zijn altijd ARR-ARR.  Subsidie op genotypering á 10,00 euro wordt helaas 

minder dus de labkosten worden voor de diereigenaar hoger dan voorheen. 

 

Solognote 

De Solognote fokkers hebben een zeer goed beleid. Zij importeren elk jaar twee rammen die de hele 

cirkel rond gaan. De gehele stapel is dus nauw verwant. Samen met Erik Schuiling zijn er 

verschillende moeder-lijnen uitgezocht die weinig verwant zijn. De inspecteurs wordt gevraagd de 

dieren uit te punten. Dit moeten de betere dieren zijn. De bereidheid om samen te werken is erg 

groot onder de Solognote fokkers. 

 

CL (caseous lymphadenitis) 

Deze lymfeklierontsteking, vooral in de nek- enhalsstreek, is een importprobleem. Wanneer de bulten 

open zijn, kunnen gemakkelijke andere dieren geïnfecteerd worden. Dit geeft veel problemen bij 

onder andere de Suffolks. Inspecteurs moeten leden die importeren hier op wijzen. GD heeft een 

brief met adviezen hierover verzonden. Meer informatie is op te vragen bij het bestuur van de VSS of 

de GD. 

 

Importeren 

Importeren is noodzakelijk om inteelt te voorkomen bij kleine rassen. Het wordt moeilijk om ARR-ARR 

dieren in het buitenland te kopen, omdat er in het land van herkomst nauwelijks gecontroleerd 

wordt. Mogelijk dat de VSS in de toekomst ondersteuning kan bieden bij het importeren. Vaak is het 

interessanter om drachtige ooien aan te schaffen. Inspecteurs moeten met signalen komen van de 

fokkers, zodat wij als vereniging de fokkers kunnen ondersteunen. 

 

Wij bedanken alle inspecteurs voor hun aanwezigheid. Het was weer een interessante bijeenkomst.  

John en familie, bedankt voor jullie gastvrijheid. 
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Kort nieuws

 

Test voor afweerstoffen Schmallenbergvirus beschikbaar 
 

Dierenartsen kunnen nu ook bloedmonsters van schapen bij de GD laten onderzoeken op afweerstoffen 

tegen Schmallenbergvirus. Deze test kost €6,50 excl. BTW en visite. 

Dankzij de beschikbaarheid van een zogeheten ELISA-test kunnen houders van schapen vaststellen of hun 

dieren in aanraking zijn geweest met het Schmallenbergvirus. Worden er afweerstoffen aangetoond, dan 

heeft het dier een infectie met Schmallenberg doorgemaakt en is het in de toekomst beschermd. De test kan 

dus worden gebruikt om te bepalen of een dier met een gerust hart kan worden gedekt.  

Als er afweerstoffen worden aangetoond met de test dan is de GD wel verplicht dit te melden aan de 

NVWA. 

 

Bron: Levende Have, augustus 2012 
 

Dekperiode nadert 
 

Een aantal weken voor het dekken is een prima moment om de klauwtjes te bekappen en controleren. Zorg 

daarnaast dat de rammen en ooien ruim voor het dekken zijn voorzien van voldoende vitaminen en 

mineralen. Houd de conditie van rammen, zeker de dieren die meerdere koppels achter elkaar moeten 

dekken, goed in de gaten. Zo nodig wisselt u regelmatig van ram. De conditie van de dekooien bepaalt 

mede de worpgrootte. Een te lage conditie resulteert in een lager aantal eicellen, een te hoge conditie 

bemoeilijkt zowel de drachtigheid als worpgrootte. 

 

Bron: Het Schaap, nr 8, augustus 2012 
 

 

Tweede kamer wil taken bij GD weghalen 
 

Overheidstaken zoals de controle op diergezondheid moeten weer terug naar de overheid. De 

Gezondheidsdienst voor Dieren, die deze taak nu uitvoert, moet een ander opzet krijgen, vindt een 

meerderheid van de tweede kamer.  

Een motie van deze strekking is door de Tweede kamer aangenomen. Aanleiding was de rol van de GD bij 

de aanpak van Q-koorts. De dienst zou belangrijke informatie niet tijdig genoeg naar buiten hebben 

gebracht. 

De GD was ooit een samenwerkingsverband tussen overheid en veehouders, maar is volledig geprivatiseerd. 

Het is onwenselijk dat er overheidstaken worden uitgevoerd omdat er nu sprake kan zijn van 

belangenverstrengeling. 

 

Bron: Levende Have, augustus 2012 
 

20% korting op vakblad Het Schaap 
 
Nieuws op de website en in deze Ruif is vaak afkomstig van het vakblad  

Het Schaap. Korte, interessante artikelen proberen wij op die manier met u te  

delen.  

Wilt u liever zelf alle informatie lezen? Dan kunt u nu een abonnement  

nemen op Het Schaap. Als lid van de VSS krijgt u zelfs 20% korting.  

 

Binnenkort verschijnt er op de website onder de kop ‘ledeninfo’ een formulier.  

U hoeft alleen maar dit formulier te downloaden en op te sturen naar vakblad  

Het Schaap, en u ontvangt 20% korting op een abonnement.  

 

Houd onze website dus in de gaten. 
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Rondje langs de velden – lammereninspectie en keuring voor ‘topdieren’ 

 

Een rondje langs de velden zorgen weer voor mooie foto’s van zeer goede dieren. Iets waar de VSS 

trots op is. Dit jaar gingen de inspecteurs op stap voor de lammereninspectie. Maar daarnaast ook 

voor het keuren van volwassen ooien en rammen. Met een blok vol keuringsformulieren en een vel 

met gouden stickers werd het rondje langs de velden gemaakt. 

 

Solognote ooi met 86 punten van J.Oosterbroek te Liessel: 

 
  

Solognote ooi met 86 punten van G.M. van Alst uit Dieden: 

 
  

Herwick ooi  van D. Sok met 85 punten uit Nijverdal: 

 
 

Shetland ooi van Fair Isle Shelland  Sheep  met 85 punten: 

 
  

Gouden stickers 
 

De gouden stickers zijn nieuw dit 

jaar. Ieder jaar wordt bij een 

(lammeren)inspectie een jaarsticker 

afgegeven voor op het stalplaat 

van de fokker.  

 

Dit jaar is er voor gekozen om de 

fokker met dieren van 85 punten en 

hoger extra te belonen met een 

gouden sticker met ‘Topdier’ erop.  

 

Dit is een beloning voor de goede 

zorg van de fokker voor zijn of haar 

dieren. Maar uiteraard ook om aan 

te tonen dat de dieren van deze 

fokker voldoen aan de juiste 

raseigenschappen en zeer geschikt 

zijn om in te zetten voor het behoud 

van het ras en het juiste fokbeleid. 
 

Nog meer topdieren 

 

Tijdens het opmaken van deze Ruif 

waren nog niet alle puntenbalken 

van dit jaar binnen. Daarom zal in 

een volgende Ruif ook nog 

aandacht besteed worden aan de 

‘topdieren’ van onze vereniging.  

Hierbij roepen wij tevens de fokkers 

op om foto’s toe te sturen van hun 

dieren die 85 punten of meer 

hebben behaald. Want dat is zeker 

een vermelding in De Ruif waard. 
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 De Herdwick 
Elk jaar wordt er tijdens de inspecteursdag een speciaal schapenras onder de loep genomen. Dit om meer te 

weten te komen van de diverse rassen en hoe deze te inspecteren. Op de afgelopen inspecteursbijeenkomst 

in juni was er aandacht voor de Herdwick, een klein maar sterk ras uit het Noorden van Engeland. 

Afkomst 

Herdwicks zijn sobere schapen, afkomstig uit het Lake District in het noorden van Engeland. Ze leven in grote 

kuddes in de bergen en moeten zichzelf redden.  

 

Beenwerk 

De Herdwicks worden omschreven als sterke, sobere schapen dier erg oud worden. Hier in Nederland valt de 

leeftijd nog wel eens tegen.  

De dieren hebben ook regelmatig problemen met het beenwerk. Ze hoeven niet kaarsrecht op hun poten te 

staan, maar de beenstand is wel een aandachtspunt. De Herdwicks hebben redelijk zwaar en hard 

beenwerk met platte pijpbeenderen.  

 

Wol en vlees 

De vacht is ruig, bevat kemphaar. De wol is geschikt om vloerkleden van te maken, het is erg hard en sterk. 

Ook wordt in Engeland de wol gebruikt om moeraslanden te verstevigen, en voor isolatiemateriaal voor 

huizen.  

Het is geen vleesschaap, de dieren zijn laat slachtrijp. Vlees wordt in het gebied wel als specialiteit gegeten. 

Het vlees is iets donkerder en smaakt iets meer naar wild.  

 

Kleur 

De lammeren worden hoofdzakelijk zwart geboren. Gedurende het eerste levensjaar krijgen ze een witte kop 

en witte poten. De vacht verkleurt het eerste jaar naar bruin, daarna alle variaties donker grijs tot bijna wit. De 

kop en poten dienen spierwit te zijn, de vacht mag wel gemêleerd zijn, maar niet gevlekt. In het Lake district 

kijkt men bij volwassen dieren ook naar de buik, de liezen en oksels moeten ook wit zijn.  

 

 

Het zijn sobere schapen, niet echt wol of vlees schapen. John Stolwijk voert zijn schapen groenteafval en 

gras, hooguit 4 zakken brokken per jaar. Wel vindt hij dat de dieren in het Lake District veel gespierder zijn. 

Daarom heeft hij net een ‘berg’ aangelegd, om dieren te laten klimmen en meer spieren te laten 

ontwikkelen. De Herdwicks zijn blij met hun berg!    

 

De Herdwicks zijn door hun rustige karakter en handzame formaat geliefde hobby- schapen. De rasafdeling is 

de afgelopen jaren sterk gegroeid. Wel moeten we oppassen dat we hier in Nederland “grote” herdwicks 

gaan fokken, omdat het handzame formaat juist een sterk punt is van dit ras! 

 

Aandachtspunten bij inspectie zijn de kleur, het formaat en stevig en recht beenwerk. Dit jaar worden er 19 

lammeren geïnspecteerd. Van 5 jaarling ooien wordt een puntenbalk gemaakt, evenals van een 2-jarige 

ram. Daarnaast worden 2 groepen ooien op kwaliteitsvolgorde gezet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u uw ras ook extra onder de aandacht brengen in De Ruif? Mail dan meer informatie , leuke weetjes, tips 

en specifieke eigenschappen en karaktertrekken van uw dieren met foto’s naar vssschapen@gmail.com.  

  

mailto:vssschapen@gmail.com
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VSS zichtbaar op de Farm en Countryfair 
 
Het was weer goed toeven op de Farm & Country Fair in Ijzerloo. Dit jaarlijkse evenement trekt vele 

(10) duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. In een mega tent is een apart schapendorp, 

waar vele rassen tentoon gesteld worden en er ook veel aandacht is voor de wolverwerking.  

 

De VSS is al jaren vaste gast in het schapendorp. Een  groot deel van de tent  is voor de VSS 

gereserveerd. Elk jaar weer is alles uitstekend verzorgt, veel ruimte, mooie hokken, veel groen en 

mooi aangekleed. Dankzij de inzet van een vast team van vrijwilligers ( waarvoor onze dank weer 

erg groot is) is alles goed opgebouwd en staan alle dieren donderdagmorgen bij aanvang van de 

show vlot in hun hok. Ook de winkel en koffiehoek is elk jaar weer een ontmoetingspunt voor 

standhouders en bezoekers.   

Wij zijn erg blij dat we fokkers hebben die deel willen nemen aan dit soort evenementen. Die er tijd in 

investeren om hun dieren elk jaar weer, tiptop verzorgt en voorzien van alle 

gezondheidsverklaringen, te showen. Wel willen we nieuwe VSS fokkers  graag uitnodigen ook een 

keer deel te nemen of de show te bezoeken. Nieuwe mensen en rassen zijn altijd welkom!      

 

De VSS presenteerde dit jaar weer een behoorlijk aantal rassen:  

 Poll Dorset 

 Jacob schaap 

 Shetland schaap 

 Coburger Fuchs 

 Cambridge 

 Rouge de ‘l Ouest 

 Solognote 

 Nordfolk Horn 

 Herdwick 

 Walliser Schwatznase 

 Dorset Horn 

 Scottisch Blackface 

 Wiltshire Horn  

 South Down 

Doordat de grote tent, hebben de dieren het ook prima. De tent biedt schaduw bij het warme weer 

op zaterdag en een dak boven je hoofd bij de plensbuien die zondag de fair teisterden. Alhoewel 

het bezoekersaantal zondag door het voorspelde slechter weer niet echt geweldig was, zochten 

mensen juist vanwege het weer wel de grote schapentent op, zo heeft elk nadeel weer zijn 

voordeel! Via onze VSS stand met winkel proberen we mensen zo veel mogelijk informatie te geven 

en door de verkoop van de winkelartikelen kunnen we onze vereniging ook financieel 

ondersteunen. 

Het is altijd een erg leuk en gezellig weekend. Er is genoeg tijd om bij te praten en alle nieuwtjes uit 

te wisselen, bezoekers te interesseren voor je ras en zo je ras promoten. Tenslotte willen we allemaal 

graag onze lammeren verkopen, en dat gaat tegenwoordig niet altijd meer automatisch! 

De VSS hoopt ook volgend jaar op voldoende leden te kunnen rekenen om ook dan deze fair tot 

een gezellig succes te maken. 
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Dag van de wol 
 

Op 8 september wordt het jaarlijkse wol evenement weer georganiseerd. Ruim 40 standhouders zorgen 

voor een informatieve en creatieve woldag. Zoals ieder jaar wordt deze dag weer georganiseerd in de 

manege in Ooijen.  

 

Dus heeft u vragen over wol, vilten, spinnen of breien? Stel ze dan op 8 september.  

Er worden diverse workshops en demonstraties georganiseerd en er is een professionele wolkeuring tijdens 

het Nationale Wolkampioenschap. Deze keuring wordt gehouden in vier klassen, namelijk: 

 Fijne wolsoorten  

 Primitieve wolsoorten  

 Longwools  

 Gewone rassen  

Naast het nationale wolkampioenschap zal ook het Bogway weer gehouden worden, onder leiding van 

Low Lands Legacy.  

 

Kijk snel eens op de website www.dagvandewol.nl voor meer informatie. Hier leest u ook hoe u zich vast 

kunt inschrijven voor een van de vele creatieve workshops. U gaat deze dag zeker met wolinspiratie naar 

huis. 

                                                    

 
 

 
 

 

http://www.dagvandewol.nl/
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In de oven gebakken lamsvlees  
Met aubergines, tomaten, knoflook en muntolie 
 

Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd het vet aan het vlees kruiselings in – daar wordt het lekker krokant 

van. Leg het opzij. 

 

Ingrediënten: 

Voor 4 personen  

 

• 2 7-ribs lamsracks, liefst biologisch 

• 2 stevige aubergines 

• 8 rijpe pruimtomaten 

• olijfolie extra vierge 

• 8 tenen knoflook, niet gepeld 

• gedroogde oregano 

• zeezout en zwarte peper uit de molen 

• naar keuze: verse basilicum of marjolein 

• 1 flinke handvol verse munt 

• een klein schepje suiker 

• goede rode wijnazijn 

 

Snijd de aubergines kruiselings in 2,5 cm dikke stukken en snijd de tomaten doormidden. Kwast de stukjes 

aubergines aan alle kanten licht in met olijfolie en bak ze in een koekenpan met anti-aanbaklaag aan 

beide kanten tot ze een beetje kleur krijgen. Haal de aubergines uit de pan en leg ze aan de ene kant van 

een bakblik of braadslee.  

Leg de halve tomaten en hele tenen knoflook ernaast en strooi er wat oregano en peper en zout op. Je 

kunt als je wilt ook wat basilicum of marjolein op de tomaten strooien. 

Strooi peper en zout op de lamsracks en bak ze in een koekenpan met anti-aanbaklaag aan alle kanten 

licht goudbruin. Besprenkel ze met een beetje olijfolie, leg ze met het vel naar boven naast de aubergines 

en tomaten en bak ze 30 minuten in de voorverwarmde oven zodat ze nog een beetje roze zijn – of, 

afhankelijk van je smaak, langer of korter.  

Haal het vlees uit de oven en laat het 5 minuutjes rusten. 

Maak nu een beetje fantastische muntolie. Doe de munt in een vijzel of keukenmachine met een snufje 

zout en suiker, en maal hem fijn. Doe er een paar eetlepels goede rode-wijnazijn bij en maak het mengsel 

smeuïg met 6 eetlepels olijfolie extra vierge. Breng op smaak met peper en zout en doe er zo nodig nog 

een beetje extra azijn bij.  

Je hebt nu een fantastisch sausje om over je groenten en lamsvlees  

heen te doen. Ik snijd mijn lamsracks het liefst tussen de ribben  

doormidden en verdeel elke helft in 3 of 4 koteletten.  

 

 

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.  

 
 

mailto:vssschapen@gmail.com
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Sheep 2012 in Malvern, Engeland 
 

Omdat we als schapenliefhebber en -houder van meerdere rassen wel eens echt veel rassen wilden 

zien, togen we op naar de Showground in Malvern, Worcestershire in Engeland. Op 4 juli werd daar 

de grote uitvoering van onze ‘Dag van het Schaap’ georganiseerd, de Sheep 2012.  

Het was een drukte van belang, slecht weer, dus het was nog een hele tour om de Showground te 

bereiken, want we waren niet de enige bezoekers (11.000!).  

 

Wat direct opviel was de prima verzorging voor de buitenlandse gasten: op vertoon van je paspoort 

had je gratis entree (en hoefde niet in de rij te staan, na bijna een uur file voor het parkeerterrein is 

dat zeker veel waard!), bovendien was er op het terrein een leuke schuur, waar je als buitenlander 

gastvrij ontvangen werd en getrakteerd op de lekkerste, Engelse hapjes, kortom, wij voelden ons 

echte ‘VIP’s’!  

 

De schapen hadden in elk geval een droog onderkomen. Er 

waren een aantal enorme evenementenhallen op het 

terrein waar de dieren en andere stands droog konden 

staan. Er waren heel veel verschillende schapenrassen. Ik 

dacht dat de VSS al veel rassen onder haar paraplu had, 

maar er zijn er dus nog veel meer! Het was leuk om te zien 

hoe de Engelsen op professionele wijze hun dieren 

presenteerden . Elk ras had een professionele stand, 

prachtige foto’s als decoratiemateriaal en informatiefolders. 

Enthousiast vertelden ze over hun dieren, alle specifieke 

eigenschappen, en de mooie wol. Sommige dieren waren 

super getoiletteerd, maar smaken verschillen!   

 

Het viel ons 

op dat op deze show ook héél véél kruisingen 

werden geshowd. Waar wij juist specifieke 

raseigenschappen willen zien, kruisen ze in Engeland 

maar raak, en benoemen dan juist alle voordelen 

van de kruisingen! Ze zien raszuivere dieren juist al 

verbeteraar voor de andere rassen, Gelukkig vallen 

veel rassen ook onder de Rare Breed Survival Trust, ze 

zien ze de waarde van zuivere rassen dus wel in.  

Bij de kruisingen werden vaak de sterke gezondheid, 

groei en kwaliteit van het vlees als pluspunt 

aangegeven. Het vlees had sowieso de aandacht, er 

waren proeverijen en de lamsvleesproducten werden 

op typische Engelse en ambachtelijke wijze bereid.  

 

Ook de wol werd goed gepromoot. 

Een enorme creatieve stand, waar de 

verschillende prijswinnende vachten 

gepresenteerd werden. Daarnaast 

natuurlijk de diverse wolproducten, 

voor de kledingindustrie, maar ook 

veelal voor de tapijtindustrie.  

Er werden zelf  geel en oranje 

geverfde dieren geshowd, alleen om 

aandacht te trekken! Ik denk dat wij 

hier te Hollands voor zijn, doe maar 

gewoon, dan doe je al gek genoeg! 

 

Het is erg leuk om zo veel 

verschillende rassen nu eindelijk eens 

in levende lijve bij elkaar te zien, wat 

een variatie! De kleine Black Welsh >> 
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Mountain of de enorme Lonk. Het was de trip naar Engeland zeker waard en heeft ons enthousiast 

gemaakt om vooral de diversiteit binnen de VSS zoveel mogelijk te behouden!  

 

Mooi om te zien dat men zoveel liefhebbers 

bij elkaar heeft gekregen om een dergelijke 

grote en mooie show te organiseren. Het 

bezoekersaantal geeft aan dat er, ondanks 

het weer, veel belangstelling voor is!  

 

Voor sommige dieren was een hele dag 

echter wel heel erg vermoeiend!  

 
  

Met dank aan de VSS bezoekers van Sheep 2012 te Engeland 

Bijeenkomst rassenvertegenwoordigers 12 november 
 

 

De 2e helft van het jaar nadert. Dat houdt ook weer in dat de jaarlijkse bijeenkomst van alle 

rassenvertegenwoordigers er weer aankomt.   

 

Dit jaar wordt deze bijeenkomst gehouden op 12 november om 19.30 uur in Hotel Amrath te Maarsbergen. 

Een verzoek aan de rassenvertegenwoordigers om deze datum vast te noteren in de agenda. Uiteraard zal 

er nog een persoonlijke uitnodiging volgen met meer  

informatie over deze bijeenkomst.  

 

Aan de leden het verzoek om vragen, tips, ideeën en  

opmerkingen over je eigen ras te melden bij je rassen- 

vertegenwoordiger. Hij of zij kan dit dan meenemen in de  

vergadering. 

 

U vindt de gegevens van uw rassenvertegenwoordiger op  

onze website. Mochten de gegevens niet juist zijn, neem dan 

contact op via vssschapen@gmail.com. 
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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  

 

 

Secretaresse:     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 | erikschuiling@vssschapen.nl 

 

 

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

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

 

Meer informatie over administratieve zaken? 

Dan kunt u terecht bij onze administrateur: 

Harry Hoving 

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

 

 

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.  

 

mailto:%20karinwassink@vssschapen.nl
mailto:carelvanamersfoort@vssschapen.nl
mailto:erikschuiling@vssschapen.nl
http://www.vssschapen.nl/
mailto:vssschapen@gmail.com
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/

