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Wij wensen u een 
voorspoedig 2013 
met veel geluk en 

gezondheid 
op naar een goed 

schapenjaar! 
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Koude voeten 
 

Voor de meeste schapen is de 

Nederlandse winter geen probleem. 

Als ze in het najaar maar buiten 

hebben gestaan, dan hebben ze 

tegen de tijd dat de winter komt een 

dikke jas ontwikkeld. Maar hun poten 

dan? Die zijn een stuk minder 

bewold. Dat hoeft ook niet want in 

het onderste gedeelte is de 

bloedsomloop heel gering. De poten 

geven dus heel weinig 

lichaamswarmte  af aan de koude 

omgeving; die warmte houden ze 

lekker vast in hun geïsoleerde lijf. 

Daarom voelen de onderbenen en 

voeten koud aan als het buiten koud 

is. 

Omgekeerd kan optrekkende kou uit 

de bodem het warme lichaam niet 

bereiken. De isolerende werking van 

klauwen helpt daartegen nog extra. 

Schapen hebben dus nauwelijks last 

van hun blote poten en voeten. 

 
Bron: Levende Have dec 2012 

 

 

Biestcontrole 
 

Een pas gelammerde ooi produceert 

de meest waardevolle voeding voor 

het lam; biest. Biest bevat antistoffen 

en goed opneembare energie. Hoe 

sneller de eerste biest wordt 

gedronken, hoe makkelijker de 

waardevolle ingredienten de 

darmwand passeren. Met een slechte 

biestvoorziening gaat een lam altijd 

een moeilijke opfok tegemoet. 

Daarom is het belangrijk te 

controleren of de ooi biest aanmaakt 

en of de lammeren die ook drinken. U 

kunt er voor kiezen om de ooien na 

het aflammeren uit te melken en de 

biest met een flesje te voeren. Bij een 

twijfelachtige biestproductie is 

bijvoeren een optie. Dit kan met biest 

van een andere ooi (ingevroren te 

bewaren) of kunstbiest. 

 

 
Bron: Het Schaap dec. 2012 

Kuddegedrag bij schapen 
 

Schapen vormen geen kudde omdat ze dat zo gezellig vinden, 

maar om hun eigen individuele overlevingskansen te vergroten. 

 

Met behulp van een GPS rugzakje is de invloed van een hond op 

het gedrag van schapen geregistreerd. Telkens als de hond 

naderde, vertoonden de schapen een sterke drang om zich naar 

het centrum van de kudde te bewegen. Niet alleen proberen 

individuele dieren bij dreigend gevaar zich zo centraal mogelijk in 

de kudde schuil te houden, de kudde als geheel beweegt zich van 

het gevaar af.  

 

Dat laatste ligt voor de hand, maar dat zich binnen de kudde ook 

nog allerlei bewegingspatronen voordoen – gestimuleerd door de 

neiging om de beste positie in te nemen- was nog niet eerder 

aangetoond. 

 

 

 
 

Als schapen zich bedreigd voelen, beweegt de kudde zich dus van 

het gevaar af en de afzonderlijke schapen trekken zich bij gevaar 

het liefst terug in het centrum van de kudde. Omringd door 

soortgenoten is een schaap immers behoorlijk veilig. 

De kudde vormt dus weliswaar een sociaal geheel, maar vergroot 

vooral de eigen overlevingskansen van de individuele schapen. Dat 

schapen zo zelfzuchtig zijn was niet eerder aangetoond. 

 
Bron: Levende Have okt 2012 

 

 

 

 

 



 
3 

Passie, kennis en ervaring 
Harrie Roekevisch nieuwe VSS inspecteur 
 

Sinds juni dit jaar is de VSS weer een ervaren inspecteur rijker. Sommige leden kennen hem misschien al, zijn 

naam is Harrie Roekevisch, 62 jaar, getrouwd met Jo en woonachtig in Lochem in de achterhoek.  

 

Na een werkzame periode als manager van Systems ICT bij Friesland Foods  is Harrie nu actief als Vutter.  

Naast zijn werk en gezin gaat zijn vrije tijd grotendeels op aan zijn grote hobby; ‘het houden van Hampshire 

down schapen’.  

 

Harrie en zijn gezin hebben dan ook een heuse fokkerij onder de naam “De Kleine Klokke”(  

http://www.hampshiredownkleineklokke.nl/). Hun doel is het realiseren van raszuivere fok en verbetering van 

het schapenras. Om dit resultaat te kunnen realiseren heeft Harrie in de afgelopen jaren topdieren 

geïmporteerd uit Engeland en Ierland.  

Het primaire doel is rasverbetering en het voorkomen van inteelt. Harrie’s kudde bestaat uit 30 fok ooien en 

gemiddeld 6 stockrammen. 

 

Naast de passie voor zijn eigen Hampshires heeft Harrie ook veel kennis en ervaring in de schapenwereld. In 

2004 heeft hij de opleiding voor keurmeester met goed gevolg afgesloten en inmiddels staat hij als 

internationaal keurmeester op de lijst in Engeland en België. “In 2006 en 2009 had ik de grote eer alle kuddes 

in Noord- en Zuid-Ierland te mogen keuren voor de Flockcompetition”, aldus een trotse Harrie. Kijk eens op de 

site: http://www.hampshiredownkleineklokke.nl/Keuring%20Flockcompetition%20Ierlanddefkmdefinitief.html 

 

De VSS heeft Harrie afgelopen zomer op de Farm en Country fair benaderd met de vraag of hij zich als 

keurmeester beschikbaar zou willen stellen voor de VSS. Over deze vraag hoefde Harrie niet lang na te 

denken hij gaf direct een positief antwoord. Wij zijn zeer blij met Harrie aanvulling op onze toch al zeer 

ervaren inspecteursgroep. Hopelijk kunnen we veel van elkaar leren en is er voldoende ruimte tot het delen 

van kennis.   

 

Als we vragen naar Harrie’s uitdagingen in het inspecteurs vak vertelt hij vol energie: “Als uitdaging zie ik het 

keuren van de diverse schapenrassen op correctheid volgens de ras standaarden, en mijn kennis van de 

schapen populatie hierdoor te verbreden en te delen. Inmiddels ben ik in het bezit van een dikke map met 

de ras standaarden zodat ik me kan voorbereiden op wat gaat komen. Binnenkort zal ik op bezoek gaan bij 

Henk Slaghuis om ervaringen en kennis van hem op te doen. Ik zie uit naar een actieve periode met volop 

kennisdeling bij de VSS!” 

 

Eens gelijk Harrie, veel succes! 

 

 
 

 

http://www.hampshiredownkleineklokke.nl/
http://www.hampshiredownkleineklokke.nl/Keuring%20Flockcompetition%20Ierlanddefkmdefinitief.html
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Ernstige leverbotbesmetting een feit  
 
De Werkgroep Leverbotprognose heeft definitief vastgesteld dat vooral in de leverbotgebieden in West-

Nederland een ernstige leverbotinfectie is afgezet op het gras. Bedrijven in deze gebieden moeten 

rekening houden met een ernstige leverbotbesmetting. Daarnaast constateert de werkgroep dat de 

leverbot in toenemende mate resistent is voor veelgebruikte leverbotmiddelen. 

 

Leverbot infecties kunnen bij schapen van alle leeftijden veel problemen veroorzaken, en net als bij andere 

wormen worden dieren geïnfecteerd tijdens het grazen. 

 

De leverbot heeft een gecompliceerde indirecte levenscyclus. Een zoetwaterslakje is noodzakelijk als 

tussengastheer. Omdat deze slakjes alleen onder vochtige omstandigheden overleven, zien we dat 

leverbot infecties beperkt blijven tot schapen die hebben gegraasd op natte, vochtige weides. Op hoge 

zandgronden of weides die goed zijn afgewaterd komt leverbot van nature niet voor. Daarentegen ligt 

een leverbotinfectie altijd op de loer in bijvoorbeeld de westelijk weidegebieden. Let op: ook één natte 

hoek of slootkant met water kan een bron voor leverbot infecties zijn. 

 

Infectie kan zich op verschillende manieren manifesteren. Bij een ernstige acute infectie kan sterfte 

optreden terwijl bij chronische besmettingen conditieverlies en bloedarmoede het meest in het oog 

springen. Omdat de ontwikkeling van larfje tot volwassen eitjes leggende leverbot in het schaap 12 weken 

duurt zullen bij acute infecties in de late herfst of vroege winter geen eitjes in de mest worden gevonden. 

De schapen zijn acuut ziek van de zich ontwikkelde leverbotjes die rondkruipen in de lever. Bij chronische 

infecties die vooral optreden tijdens de late winter en het vroege voorjaar worden wel leverbot eitjes in de 

mest gevonden. 

Op bedrijven waar leverbot voorkomt kunnen schapen die in de winter buiten blijven een infectie op het 

bedrijf onderhouden en vergroten. Daarnaast kunnen schapen op de percelen waar de leverbotslak is 

gevonden zeer ernstig ziek worden of zelfs sterven.  

Aankoop of inscharen van schapen en/of runderen kan tot gevolg hebben dat een leverbotinfectie wordt 

geïntroduceerd. Op die manier kunnen ook resistentie leverbotten worden meegenomen. Overleg met uw 

dierenarts hoe u in dergelijke gevallen problemen kunt voorkomen.  

 

Schapen die gedurende najaar en winter worden geweid op potentiele leverbotpercelen kunnen tussen 

augustus en april een leverbotbesmetting oplopen. Voor schapen is triclabendazol het beste 

leverbotmiddel. Als sprake is van resistentie voor triclabendazol is closantel het enige alternatief maar dit 

middel heeft een aantal duidelijke beperkingen. Bij schapen is dus preventie van groot belang, zorg er 

voor dat schapen in najaar en winter niet op potentiele leverbotpercelen komen te lopen 

 

 

Let op: 

 

 De belangrijkste infectieperiode voor schapen die gedurende de winter worden geweid, betreft 

het de gehele weideperiode vanaf augustus tot april.  

 

 Een relatief minder belangrijke infectieperiode voor schapen is de periode mei en juni 

(‘voorjaarsinfectie’). Een infectie in deze  

periode is het gevolg van een over- 

wintering in de leverbotslak en de over- 

winterende besmettelijke cysten in de  

omgeving.  

 

 De gemiddelde duur van de leverbot- 

cyclus (van leverbotei tot leverbotei) is  

onder Nederlandse omstandigheden 5  

tot 6 maanden; gedurende de periode  

november tot april (temperatuur <10°C )  

vindt er geen ontwikkeling buiten de eind- 

gastheer (schaap, etc.) plaats.  
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Kort nieuws

 

Schapenreis naar Engeland 
 

Het bestuur is voornemens een schapenreis te organiseren naar Engeland. Om dit te kunnen organiseren zijn 

er uiteraard voldoende deelnemers nodig. Heeft u interesse om met de vereniging een reis te maken naar 

een schapenshow in Engeland? Of heeft u zelf nog leuke suggesties? Neem dan contact op met het bestuur.  

 

Hieronder volgen vast enkele shows met een link naar de bijbehorende website, zo kunt u vast informatie 

opdoen: 

 Suffolk show 29 en 30 May   http://suffolkshow.co.uk/     

 Royal Highland 20-21-22-23 Jun http://royalhighlandshow.org/the-show/ 

 Royal Cornwall show 06-07-08 Jun http://www.royalcornwallshow.org/ 

 Royal Welsh show 22-23-24-25 Jul http://www.rwas.co.uk/en/welsh-show/ 

Mocht er genoeg animo zijn dan zal het bestuur t.z.t. met een voorstel komen waarin meer informatie te 

vinden is m.b.t. de reis, de datum en de kosten. Wij horen uw mening graag! 
 

 

Aflammercursus 
 

Heeft u belangstelling voor een cursus aflammeren? Stuur dan een mailtje  

naar het VSS bestuur. Als bestuur gaan we bij voldoende animo de  

mogelijkheden bekijken. U ontvangt hierover dan meer informatie via  

De Ruif en per email. Houdt ook de website www.vssschapen.nl in de gaten. 
 

Evenementen 2013 

 
Ook in 2013 zal de VSS op een aantal evenementen weer vertegenwoordigd zijn. De data die momenteel al 

vast staan zijn: 8 juni Dag van het Schaap te Ermelo en 21, 22 en 23 juni Farm & Country fair in Aalten.  

Noteer deze evenementen vast in uw agenda! 

 

Op onze website http://vssschapen.nl/pages/evenementenkalender.php kunt u zich opgeven voor 

deelname. Samen kunnen we de VSS en haar speciale rassen promoten op deze evenementen.  
 

ALV 

 
Wellicht ten overvloede maar houdt allen rekening met de  

Algemene ledenvergadering op 26 januari as. Meer informatie  

volgt per email en op de website www.vssschapen.nl.  

 

Graag tot ziens op 26 januari in Druten!! 

 

 

 

http://suffolkshow.co.uk/
http://royalhighlandshow.org/the-show/
http://www.royalcornwallshow.org/
http://www.rwas.co.uk/en/welsh-show/
http://www.vssschapen.nl/
http://vssschapen.nl/pages/evenementenkalender.php
http://www.vssschapen.nl/
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Bestellen van oormerken 
 

Ook dit jaar heeft u weer de mogelijkheid om oormerken te bestellen via de vereniging. Aangezien we als 

stamboek zijn ingeschreven bij het Platform KSG kunnen we profiteren van een aanbieding van Beljaars 

Schapenpraktijk. U kunt niet alleen tegen een scherpe prijs oormerken bestellen maar u maakt ook kans om 

een Ifor Williams trailer te winnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie voor verdere informatie de website  

En reeds verzonden email.   

 

Er zijn 2 bestelmomenten: 

 

1. tot 28 december as.( dit is kort dag maar het bestelformulier was nog niet beschikbaar)                

Deze oormerken worden begin januari uitgegeven.  

2. van 1 maart t/m 25 maart. Deze merken worden begin april verstuurd.  

Nog even de spelregels: 

 

- U dient de ingevulde bestellijst op te sturen naar het secretariaat, bij voorkeur per mail:     

  karinwassink@vssschapen.nl of per post: Karin Wassink | Hengeloseweg 4 | 7261 LV | Ruurloo   

- Alleen volledig ingevulde formulieren worden behandeld. 

- Het is alleen mogelijk om per 50 stuks te bestellen of een veelvoud daarvan. 

- Betaling vindt plaats via automatische incasso. 

 

Download op onze website onder het kopje actueel de bijbehorende bestelformulieren. 
 

  Advertenties 
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Veelgemaakte Falcoo fouten 
 

We maken nu ruim 2 jaar gebruik van ons online administratieprogramma. Met dit programma kan iedereen 

zelf de verplichte administratie bijhouden. Bovendien worden de gegevens automatisch door gemeld aan 

I&R en de GD, zodat u maar één maal de gegevens hoeft bij te werken. 

 

Het programma is vrij eenvoudig, en zit eigenlijk zeer logisch in elkaar. Toch gebruikt de gemiddelde 

schapenhouder het programma slechts enkele keren per jaar, bij verkoop of de geboorte van de lammeren, 

dus veel ervaring in het programma krijg je niet snel, en dan is een fout snel gemaakt. Daarom nogmaals 

voorbeelden van drie veelvoorkomende vragen…. 

 

 

 Het systeem herkent het nummer van mijn ooi / ram niet…         

 Vaak gebruikt men de letters OO in plaats van 00 (nul nul) 

 Ik wil de geboorte van de lammeren invoeren maar dat lukt niet…                

 Meestal is men vergeten de dekking in te voeren, en alleen drachtige schapen krijgen 

lammeren, dus tijdig de dekkingen invoeren! 

 Let op dat u de dekkingen tijdig invoert, zeker wanneer u de ram afvoert naar het slachthuis! 

Dekkingen van een dode ram invoeren lukt namelijk ook niet! 

 Ik heb een ram gekocht maar kan hem niet invoeren in het systeem…                         

 Dat klopt, alleen de verkoper kan een dier op uw UBN nummer zetten, anders zou je zomaar 

andermans dieren kunnen toe eigenen. Neem dus contact op met de verkoper en wijs hem 

erop dat de administratie correct bijgehouden moet worden.  

En, nogmaals: gebruik voor uw administratie alléén Falcoo, alle mutaties worden dan ook automatisch en 

foutloos doorgegeven aan I&R en de GD, en hoeft u zelf verder niets te doen.  

Wanneer u wel zelf gegevens wijzigt in I&R, blokkeert Falcoo en moeten wij dit handmatig weer allemaal 

herstellen en dat is allemaal extra werk, zonde van de tijd en geld. 
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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 met interessante informatie 
 

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  
 

 

  

 

 

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/

