
 Hoe komt u aan Swifters? 

 
U kunt natuurlijk Swifter fokooien aankopen bij een van de ruim 

300 Swifter fokkers: Ledenlijsten kunt u aanvragen bij het 
secretariaat of nog sneller downloaden van onze website. 
 

 Aankoopbemiddeling 
 

Wilt u Swifters aanschaffen, dan kunt u kosteloos gebruik 
maken van onze aankoopbemiddeling. Neem hiervoor contact 

op met onze bemiddelaar: zie www.swifter.nl 
 

 Persoonlijk contact 

 
Wilt u persoonlijk informatie of advies, neem dan gerust 

contact op met ons secretariaat: 
W. (Wim) J.M. van Cann 

Veldbeek 10,  6071 NK Swalmen 
Telefoon: (0475) 50 19 34     Mobiel: 06-38914844 

E-mail:  swifter@vancann.info 
 

 Internet 

 
Op onze website vindt u algemene informatie over ons 

stamboek. De leden van ons stamboek kunnen middels een 
inlogcode de meest actuele ledeninformatie bekijken. 

Zie: www. swifter.nl  

 
 

 

 

 
 

kiest u voor produktie, dan kiest u voor de Swifter: 
waarom zou u schapen kopen als er Swifters zijn? 

 

mailto:swifter@vancann.info


 Wat voor schaap is de Swifter? 

 
De Swifter is een produktief schapenras, in de zeventiger jaren van 

de vorige eeuw door de landbouwuniversiteit in Wageningen 
ontwikkeld om de produktiviteit van de Nederlandse schapenstapel 

te verbeteren.  
Swifters worden gebruikt als slachtlammoederdier. 
De Swifter is ontstaan uit een kruising van de Texelaar en de 

Vlaming. Op deze manier zijn de noodzakelijke eigenschappen voor 
een produktief schaap in één ras verenigd, namelijk: 

 - hoge vruchtbaarheid 
 - lang bronstseizoen 
 - hoge melkgift 

 - goede slachtkwaliteit 
Voor zeer goede, snelgroeiende vleeslammeren wordt de Swifter 

ooi gedekt door een vleeslamvaderdier, 
bijvoorbeeld de Texelaar. Stamboek-
Swifters werpen gemiddeld 2,4 

lammeren per worp. In het algemeen 
werpen alle ooien op éénjarige leeftijd. 

Het geboorteproces verloopt bijna altijd 
zonder problemen. 
 

 Voor iedereen geschikt !! 
 

Het is voor de houders erg belangrijk, dat schapen gemakkelijk in 
de omgang zijn! Voor de Swifter gaat dat zeker op. De Swifter is 

een rustig en gemakkelijk dier met een goed karakter. De ooien 
hebben een prima uier en geven veel melk: Kunstmatige opfok van 

lammeren is dan ook in de meeste gevallen niet nodig. 
 

• Het stamboek is er voor u !! 
 
Het Swifter Schapenstamboek is in 1982 

opgericht en daarna snel gegroeid. Er is nog 
steeds een grote vraag naar goed 
fokmateriaal. Het Swifter Schapenstamboek 

heeft als doel de kwaliteit van de fokdieren van 
haar leden te bewaken. 

Al in 1995 is ons stamboek begonnen met de genotypering voor 

scrapie; geen enkel ander  stamboek  is daar zo vroeg mee 
begonnen.  
Dit betekent, dat veel Swifter stamboekbedrijven uitsluitend 

resistente dieren met het genotype ARR/ARR op hun bedrijf 
hebben.  

De  Myomax-genotypering en spierdiktemeting (Scan) zijn de 
huidige extra uitdagingen van de fokkers. 

 
Het stamboek voert een gedegen fokregistratie d.m.v. onder 

andere afstammingsbewijzen, indexlijsten (vruchtbaarheids- en 
vleeslamindex), deklijsten en nakomelingenlijsten. Alle produktie- 

en fokkerijgegevens worden per computer 
verwerkt en geregistreerd. Deze gegevens zijn 
voor leden verkrijgbaar op aanvraag óf 

rechtstreeks beschikbaar middels het Swifter 
Registratie Systeem (SRS) op de eigen computer 

thuis. 
Ook het aan- en afmelden (eI&R) kan met het 
SRS. 
 
 

 
„met swifters maakt u er gemakkelijk meer van…“ 


