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Beste leden, 

 

Voor u ligt al weer de laatste Ruif van dit jaar. De Ruif heeft dit jaar 

een ander jasje gekregen, dat is een eerste stap maar graag 

vernemen wij van u wat u van de Ruif vindt en welke aanpassingen 

er nog nodig zijn. Ideeën en input zijn van harte welkom. Heeft u zelf 

mooie foto’s of interessante, grappige artikelen, mail dit dan naar 

vssschapen@gmail.com. 

 

2011 was een mooi en bevlogen schapenjaar. Veel evenementen, 

informatie, wetten en regels, mooie foto’s, interessante 

bijeenkomsten etc.. Wij hebben als bestuur geprobeerd u via de 

website en de Ruif op de hoogte te houden van de ontwikkelingen 

en u verslag te geven van bijeenkomsten en evenementen.  

 

Ook volgend jaar zullen wij op deze voet verder gaan. En hopen wij 

ook op uw bijdrage. Zodat wij van elkaar kunnen leren en kennis 

kunnen delen. Wij hebben immers allemaal dezelfde interesse: 

schapen. 

 

Voor nu wensen wij u hele fijne feestdagen en een gezond en goed 

schapenjaar in 2012! 

 

Het bestuur van de VSS 

 
 

 
 

Algemene ledenvergadering 
 

Kom 28 januari en woon een 
demonstratie bij! 

 
Op 28 januari houden we weer onze jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering. 

De afgelopen jaren werd deze gezellige 

vergadering door een groot aantal leden 

bezocht. We hopen u dan ook allemaal in 

januari terug te zien, en in het bijzonder 

natuurlijk ook alle nieuwe leden. 

We denken dat we een gevarieerd en 

interessant middagprogramma voor u hebben. 

De liefhebbers kunnen nl een demonstratie 

van het uitbenen en bereiden van lamsvlees 

volgen, en proeven. Voor de creatievelingen 

onder ons heeft Betty Stikkers een demonstratie 

wol vilten van diverse VSS schapenrassen 

georganiseerd. Kortom, het beloofd een 

aktieve en gevarieerde dag te worden. 

Binnenkort ontvangt u de agenda, maar houd 

de datum alvast vrij!  

 

Fijne feestdagen en 

een gezond 2012! 

 

http://www.vssschapen.nl/
mailto:vssschapen@gmail.com
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Herdwick Contact dag 
 

Op 20 augustus werd de jaarlijkse Herdwick Contactdag gehouden. Rasvertegenwoordiger John Stolwijk 

had dit jaar geregeld dat we op bezoek konden bij de enthousiaste broers Ton & Rob Hazendonk, die 

samen met Rutger van Zetten een groot aantal Herdwicks bezitten. 

De fam. van Hazendonk runnen een bedrijf voor internationale klein dieren  handel, dus naast de vele 

schapen viel er genoeg te bekijken!  

 

We werden ontvangen in de mooie tuin, en na een kort rondje kennismaken gingen we aan de slag. 

Rutger had in een aantal hokken groepjes schapen gezet, ram lammeren, ooi lammeren, jaarlingen, 

oudere ooien en oudere rammen. Wij kregen beoordelingsformulieren mee en de opdracht was uit elke 

koppel het mooiste en minste exemplaar te zoeken en te scoren. Dit was een leuke opdracht, en het viel 

op dat de meeste fokkers wel op één lijn zaten.  

 

Strenge selectie 

Tijdens de bespreking bleek wel dat Rutger, die ook in Engeland veel shows bezoekt, heel streng op kleur 

selecteert. Zo is het belangrijk dat volwassen dieren echt witte koppen en poten moeten hebben, en ook 

een lichte buiktekening is gewenst. Hoe groter het contrast, hoe beter! Nu we hier in Nederland ook een 

behoorlijke club Herdwick-fokkers hebben, is het ook mogelijk strenger te selecteren! Wel werd er gesteld 

dat gezondheidsaspecten als beenwerk, bouw en gebit de hoogste prioriteit hebben, maar dat kleur ook 

zeker belangrijk is! Ook het formaat verdient de aandacht, de Herdwick is een  handzaam, robuust 

schaap, maar we moeten er wel voor waken dat we geen kolossale bakbeesten gaan fokken, want dan 

verliest hij juist zijn charme en handzaamheid! Kortom, er was genoeg stof voor discussie, maar de grote 

variatie van Rutgers kudde maakten alles zeer illustratief!  

 

Blijvende vraag 

Ook werd duidelijk dat er nog  steeds vraag en markt is voor Herdwick schapen,  zeker voor stamboek 

goedgekeurde dieren en zwoegervrije dieren. Wel moeten we er voor zorgen dat er regelmatig nieuw 

bloed in het bestand komt, zodat we in de toekomst ook aan de eisen voor de stamboekerkenning 

kunnen blijven voldoen. 

 

Gezellige beestenboel 

Na dit leerzame praktijkgedeelte kregen we nog de mogelijkheid om het bedrijf van de  fam. Hazendonk 

te bekijken. Dit was indrukwekkend, persoonlijk heb ik nog nooit zoveel muizen, ratten, cavia’s ,chinchilla’s 

en massa’s parkieten, papagaaien, agapornissen en hoe al die dieren ook mogen heten bij elkaar gezien, 

alles keurig netjes schoon, bedrijfsruimten met klimaatbeheersing, kortom, een mooi bedrijf. Ook konden 

we kennis maken met nog 2 bijzondere schapenrassen, de Swaledale en de North Country Cheviot, rassen 

die Rutger enkele jaren geleden naar Nederland importeerden  

 

Aan het eind van de middag werden we ook nog getrakteerd op een prima maaltijd, heerlijke soep, en 

voor de liefhebbers was er heerlijke  Herdwick-lamsbout uit de oven! En ik heb geconcludeerd dat er ook 

liefhebbers genoeg waren die deze kant van de schapenfokkerij waarderen! Graag wil ik dan ook Rutger, 

Ton, Rob en fam. Hazendonk bedanken voor de hartelijke ontvangst, heerlijke maaltijd  en super 

geslaagde Herdwick dag! 

 

Karin Wassink 
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foto’s Herdwick contactdag

Even voorstellen… 
 

Dit jaar hebben we in Ruif nummer 2 enkele nieuwe leden aan u voorgesteld. Het lijkt ons leuk om dit ook 

in 2012 weer te doen. Alle nieuwe leden (vanaf april 2011) die zich graag in de Ruif willen voorstellen 

kunnen dit melden aan Hanneke Noij door haar te mailen via vssschapen@gmail.com. Zij zal dan contact 

met u opnemen voor een kort artikel en een foto van u en uw schapen. 

 

 
 

 
 

 

Advertentie 

 

 

 

 

mailto:vssschapen@gmail.com
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Voorstel Rendac tarieven 2012 
 

De Rendac heeft een voorstel voor de tarieven voor het ophalen en verwerken van kadavers 

in 2012 ingediend bij het ministerie van EL&I. Verwacht wordt dat het ministerie dit voorstel zal 

overnemen.  

 

Op basis van de vele klachten over de onrechtvaardige tarieven in 2011 heeft de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de tariefstructuur onderzocht en een voorlopige 

zienswijze uitgebracht: het tariefstelsel van 2011 heeft geen objectieve rechtvaardiging en is 

daarmee onredelijk. Deze zienswijze van de NMa is bepalend geweest voor de wijziging van 

de tarieven. 

 

Het voorstel voor 2012 is veel rechtvaardiger dan de huidige tariefstructuur. Tot en met de 7e 

stop werd een te hoog tarief in rekening gebracht en vanaf de 8e stop een te laag tarief. 

In tegenstelling tot vorig jaar heeft dit jaar een vertegenwoordiging vanuit de kleinschalige 

en hobbymatige houderij aan het overleg deelgenomen. Wij hebben aangedrongen op een 

rechtvaardig tariefstelsel in lijn met de zienswijze van de NMa. Het overleg verliep zeer 

moeizaam aangezien de grote commerciële veehouders lang zijn blijven vasthouden aan 

de huidige tariefstructuur en de zienswijze van de NMa naast zich neer wilden leggen. 

Uiteindelijk wordt het tarief voor één schaap bijna gehalveerd ten opzichte van 2011 en komt 

zelfs lager uit dan het tarief in 2010. 

 

 jaar prijs per stop [€] prijs per schaap [€] totaalprijs één schaap [€] 

2010 23,95 2,46 26,41 

2011 42,63 * 0,89 43,52 

2012 20,94 ** 1,29 22,23 

 

*) Tot en met 7 stops in een jaar, vanaf de 8e stop € 13,33 per stop. 

**) Aanbieders van vaten op geplande dagen: € 15,40 per stop  

 

In bovenstaand overzicht zijn alle bedragen inclusief 19% BTW. 

Prijzen per dier van enkele andere diersoorten in 2012: geit € 0,68 ; zeug € 4,83 ; rund € 16,10. 

  

Wol gezocht voor kunstenaar 
 
Voor een kunstenaar die volgend jaar een tentoonstelling heeft in het Nederlands Textielmuseum zoeken wij 

25 kilogram wol van zo'n 10 verschillende rassen. De 25 kilogram benodigde wol is per ras.  

 

Wij denken zelf aan o.a wol van de Coburger Fuchs, Hebredian, Wolmerino, Shetland, Black Welsh, Manx etc. 

Maar wellicht heeft u zelf nog mooie wol van een ander ras. 

 

De wol moet schoon en uitgezocht zijn. Het mag geen stro of hooi bevatten en ook geen buikwol en 

broekwol zijn. De kunstenaar heeft hiervoor een budget beschikbaar.  

 

Heeft u wol of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Betty Stikkers via 06-20960481of 

b.stikkers@shetlandsheep.nl. 

 

 

 

 

mailto:b.stikkers@shetlandsheep.nl
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Dag van de Wol 
 

De 6e editie van de Dag van de Wol is al weer even geleden maar was een enorm succes en 

daarom willen wij u een kort verslag hiervan niet onthouden.  

 

Op 10 september zat het weer erg mee en was het lekker druk tijdens de 6e Dag van de Wol 

te Oijen.  Veel mensen zijn weer gekomen om alles over wol te weten te komen.  

 

Er waren drie workshops waarvoor ingeschreven moest worden. Al deze workshops werden 

zeer goed bezocht. Daarnaast werden er twee inloopworkshops over  vilten en spinnen met 

de tol gehouden. En of dat nog niet genoeg vermaak en informatie was liet André Heijenk 

ook nog  zien hoe men met twijgen vlecht. Er waren veel deelnemers, die stuk voor stuk 

allemaal enthousiast waren en ook veel belangstelling voor de wolbesprekingen toonden.  

 

Dit jaar werd tevens de 2e editie Bogway spinkampioenschap gehouden. Samen met 

Diderica Westerveld hebben wij ondertussen een indrukwekkende collectie wol, gesponnen, 

gevilt en geweven. Wij noemen het onze wol-o-theek, en daar was veel belangstelling voor. 

 

Natuurlijk waren er naast vele wol en workshops ook de ‘oorspronkelijke eigenaren’ van de 

wol te bezichtigen. De dieren als schapen, alpaca's en een angorakonijn stonden er prachtig 

bij.  

 

Volgend jaar is de Dag van de Wol weer op de 2e zaterdag in september, te weten 8 

september 2012, noteer deze datum dus vast in uw agenda! 

Nieuwsgierig geworden? Op de website vindt u foto's en een filmpje: www.dagvandewol.nl  

 

Wij willen iedereen die aan de dag een bijdrage heeft geleverd hartelijk danken. Samen 

maken we er ieder jaar weer iets moois van. 

 

Cecile Sarneel en Betty Stikkers 

 

 
 

http://www.dagvandewol.nl/
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Inspectie 
 

Kleine compilatie van Bennie Feije 
 

                 
 

  
 

 

 

 

     
 
 

                   

Mooie Karakul ooi  en een prachtige kudde van 

Annemoon Van Liebergen 

 

Walliser 

Schwarznase 

lammeren  

van Kasteelpark 

Born 

 

 

Een mooie 

Jacobs ram 

van Theo van 

Kilsdonk 
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Start VSS Webshop 
 
Momenteel wordt er gewerkt aan een webshop die vanaf begin februari te zien zal zijn op de website: 

www.vssschapen.nl. Op deze shop zullen diverse producten van wol verkocht gaan worden, waarbij we 

goedgekeurde wol willen gaan gebruiken van de schapen van onze eigen vereniging. Naast 

wolproducten vind tu op de webshop ook boeken en kleine schapenartikelen. Heeft u nu al suggesties 

voor de nieuwe VSS webshop, neem dan contact op met Marjo Hommersom via e-mail of telefoon. 

Wij hopen u op de ledenvergadering al een deel van die nieuwe webshop te kunnen laten zien. 

 

 

 

Schmallenbergvirus op komst 
 

Eigenaren van ooien die misvormde lammeren ter wereld brengen moeten dit melden bij de Nederlandse 

Voedsel en Waren Autoriteit. Staatssecretaris Bleker kondigde deze meldingsplicht voor het 

Schmallenbergvirus 20 december aan. 

 

Al enkele gevallen bekend 

Op dit moment is onderzoek gaande naar de aanwezigheid van het virus op 28 schapenbedrijven. Op 

deze bedrijven zijn misvormde lammeren geboren. Vijftien bedrijven hebben zich gemeld met 

vermoedens van een besmetting met het Schmallenbergvirus.  

De locaties waar misvormde lammeren ter wereld komen, liggen verspreid over het hele land. Er is een 

kaart beschikbaar met plaatsen waar de bedrijven zich bevinden die zich sinds 1 december hebben 

gemeld. 

 

Contactrisico’s onbekend 

Het risico op blootstelling aan het virus bij de geboorte of abortus van de aangetaste lammetjes is 

onbekend. Daarom worden veehouders, dierenartsen en andere personen die direct contact hebben 

gehad met afwijkende dieren gevraagd om bij ongewone gezondheidsklachten contact op te nemen 

met de GGD, aldus een brief van Bleker aan de Tweede Kamer. Het CIb houdt uit voorzorg de 

ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. En zoal altijd geldt de aanbeveling om bij direct contact met 

dieren de gebruikelijke hygiënemaatregelen te nemen, zoals handen wassen na het aaien. 

 

Diagnostiek en vaccin  

De Gezondheidsdienst voor Dieren, het Centraal Veterinair Instituut en het Rijks Instituut voor 

Volksgezondheid en Milieu werken hard aan de ontwikkeling van diagnostiek en vaccin. Dit laatste 

gebeurt in samenwerking met instituten en de farmaceutische industrie in Duitsland. De kans bestaat dat 

een vaccin niet tijdig beschikbaar zal zijn. Tijdig wil zeggen; voor aanvang van de periode dat de knutten 

die het Schmallenbergvirus mogelijk overbrengen weer actief worden.  

 

Meer informatie 

Meer informatie over het virus vindt u op de websites van rijksoverheid, de GD en op de site van  Levende 

Have  is inmiddels een actueel dossier te lezen over het Schmallenbergvisrus. 

  
 

 
  

Advertentie 

http://www.vssschapen.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/nieuws/2011/12/16/nieuw-virus-onder-schapen-en-koeien-in-nederland.html
http://www.capraovis.nl/?showNieuws=1578
http://www.levendehave.nl/dossier/schmallenbergvirus
http://www.levendehave.nl/dossier/schmallenbergvirus
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Exterieur toppers 
 

Elk jaar worden er dieren ‘uitgepunt’ door de inspecteur. De eigenaar meent een goed dier te hebben en 

wil graag de mening van de inspecteur en vraagt deze een puntenbalk op te maken. Op deze puntenbalk 

worden alle onderdelen van het dier gewaardeerd op een schaal van 70 tot 100, met de volgende 

waarderingen: 

 

Klasse Beoordeling 

90 en meer Uitmuntend 

85 t/m 89 Zeer goed 

80 t/m 84 Goed 

75 t/m 79 Voldoende 

70 t/m 74 Matig 

 

Naast de onderdelen worden er punten gegeven voor Algemeen Voorkomen. Dit is het beeld wat de 

inspecteur van het dier in z’n totaliteit heeft: raseigenschappen, kwaliteit, uitstraling. Het is geen 

gemiddelde van de onderdelen, maar de kwaliteit van de onderdelen bepalen logischerwijs wel hoe het 

dier op de inspecteur overkomt.  

Het uitpunten helpt niet alleen de eigenaar om zijn dieren objectief te beoordelen, maar ondersteunt zijn 

eigen fokkerij en de vooruitgang van het ras in het algemeen. Het bestuur vindt het opmaken van de 

keuringsbalk een belangrijk element in de fokkerij van de VSS. Gelukkig neemt het aantal dieren wat jaarlijks 

uitgepunt wordt toe. Toch is het goed dat dit onderdeel van de fokkerij nog eens onder de aandacht komt, 

omdat er nog te weinig gebruik van gemaakt wordt. Als u denkt goede dieren te hebben, vraag dan de 

inspecteur om bij de lammerinspectie een aantal volwassen dieren te beoordelen. De kosten per dier zijn 

slechts vier Euro en dan heb je een onafhankelijke en vakkundige beoordeling van je dieren.  

Het uitpunten van lammeren wordt minder zinvol geacht, omdat deze nog uit moeten groeien en nog veel 

kunnen veranderen. Wel is het zo dat beste lammeren bij de lammerinspectie een ‘+’ krijgen, om aan te 

geven dat het beloftevolle dieren zijn binnen het ras.  

Voor vragen of opmerkingen over het uitpunten, bel of mail met Erik Schuiling. 

Dieren met meer dan 90 punten voor algemeen voorkomen zijn een uitzondering en zijn zeer speciale, 

vermeldingswaardige dieren. Maar ook dieren met meer dan 85 punten zijn opvallend goede 

vertegenwoordigers van het ras. Deze dieren willen we graag, met de fokker/eigenaar, in het zonnetje 

zetten. In dit nummer beginnen we met een ram van Bas Jan Blom, één van de toppers van de opnames 

van dit seizoen, maar op de valreep nog voorbijgestreefd door een ander dier, waar we in een volgende 

aflevering aandacht aan gaan besteden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exterieuropname: 

 

Kop Hoorns N/H VH MH AH BW ST HV AV 

88 89 89 86 89 90 90 86 88 88 

 
 

 

Deze fraaie ram is van eigenaar/fokker 

Bas-Jan Blom en één van de hoogst 

gepunte dieren van 2011. Hij geeft aan: 

 

“Bij schapenhouderij Blommensteijn 

fokken wij vooral met Norfolk Horn 

schapen. Er zijn maar een paar fokkers 

van dit ras in Nederland en ik heb dan  

ook steeds van import rammen gebruik 

gemaakt.  Dit is mijn eerste zelf gefokte 

Norfolk Horn ram die ik voor de fokkerij 

ga inzetten voor. De ram Oliver is 

geboren op 28-3-2010 uit mijn even 

eens zelfgefokte ooi Scarlett. Het is een 

goed gebouwde ram met een rustig 

karakter. Dat is handig want met zijn 

100 kilo gewicht kunnen ze behoorlijk 

onhandelbaar en sterk zijn.” 
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Geef uw mening online 
 

Zoals u wellicht al gemerkt heeft staat er sinds 2 maanden een nieuw menu item op onze website. Het 

is de rubriek ‘uw mening’. In deze rubriek willen wij graag maandelijks uw mening weten over 

bepaalde onderwerpen.  

 

Geef dus uw mening weer door de poll in te vullen. Tevens kunt u de meningen van anderen bekijken, 

en zien wat de 'stand' is. 

 

Door het geven van uw reactie helpt u de vereniging in het verbeteren van haar doelstellingen, 

evenementen en activiteiten. zodat wij nog beter op uw wensen kunnen inspelen. 

 

Heeft u zelf een leuk onderwerp voor de poll? Mail dan uw onderwerp naar vssschapen@gmail.com en 

wellicht verschijnt uw poll volgende maand op de website. 

 

 

 

 

mailto:vssschapen@gmail.com


 
10 

Uitgelicht: De Castlemlik Moorit 

 
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de inspecteurs hebben we, zoals verteld in Ruif 3, de 

mooie Castlemilk Moorit schapen van fam. van Wijnen bekeken. 

 

De Castlemilk Moorit is een bedreigd  schapenras, opgenomen als ‘kwetsbaar’ in de Rare 

Breed lijst in Engeland.   

In Engeland leven  nog 500 tot 900 exemplaren. Momenteel komen  ze op het vaste land 

alleen voor in België (70), en Nederland (112 stuks).  

 

Het is een gecultiveerd ras, ontstaan uit Moeflon, Shetland en Manx Longhtan. Ze zijn 

vernoemd naar het landgoed waar ze gefokt zijn, het is een kleine populatie.  

Ondanks de inteelt zijn het gezonde, rastypische dieren. Momenteel wordt er vooral gestuurd 

de inteelt zoveel mogelijk te voorkomen.  

 

In de handel leveren ze niet veel op. De wol is echter wel bijzonder,het is een weinig 

voorkomende kleur van goede kwaliteit, fijne kwaliteit, momenteel erg in trek bij de 

handspinners en vilters. Ooien mogen geen kempgaar hebben. De grondkleur van de wol 

moet diep, roodbruin zijn, vacht mag door de zon gebleekt zijn. Het Mouflon patroon moet 

aanwezig zijn, maar vlekken mogen niet voorkomen.  

 

Ook het vlees is bijzonder goed; heeft heel weinig verzadigd vet, is heel mager, laag 

cholesterol gehalte en heeft een fijne structuur en aroma, en een goede vlees/bot 

verhouding.   

Uit internationaal onderzoek van animal/food uit Bristol  stond de kwaliteit van het Castlemilk 

Moorit vlees op de 2e  plaats na de Suffolk.  

 

Het is een sterk en gezond schaap, ze hebben sterke hoeven en zijn niet gevoelig voor 

rotkreupel.  De hoeven zijn hard en groeien langzaam, waardoor ze maar weinig onderhoud 

nodig hebben. Ook myasis komt weinig voor.   

 

Kortom, een  bijzonder schaap, zeker wat betreft uitstraling en verschijning, die makkelijk is in 

onderhoud.  

  

  

http://www.vssschapen.nl/pages/overzicht/castlemilk-moorit.php
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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  

 

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  

 

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.n l   

www.min lnv.n l   

www.pve.nl   

www.schapennet.com  

www.landleven.n l   

www.levendehave.n l   

www.hetschaap.n l   

www.schapendokter .n l   

www.wol -vezel s .n l   

www.hobbydierhouder .n l   

 

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

 

Advertentie 

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/

