
 
 

 

 

Op onze website staan al onze rassen uitgebreid           

beschreven. 

Voor de fokkers van deze rassen is de VSS 

website hun informatieloket betreffende: 

• opgeven van geboortes 

• doorgeven van mutaties (verkoop/dood) 

• lammereninspectie 

• actueel schapennieuws 

• alles betreffende gezondheid 

• informatie over evenementen 

• vakliteratuur 

• interessante links. 

Verenig ing van Specia le  Schapenrassen 

 
Voor meer informatie over de VSS kunt u contact opnemen 

met  
℡ 0573 45 35 96 

 karin-vss@staldehoop.com 
 

U kunt natuurlijk ook onze website bezoeken 
www.vssschapen.nl 

 

 

De Vereniging van Speciale Schapenrassen is 
stamboekhouder van ongeveer 50 rassen. 

 

De VSS stelt zich ten doel om: 

• de schapenrassen die onder haar          
verantwoordelijkheid vallen optimaal te  
beheren, zowel in kwantitatieve als      
kwalitatieve zin 

• de belangen van de onder haar             
ressorterende fokkers/houders te           
behartigen 

• het onderhouden van contacten met de 
overheid en andere relevante organisaties 

 

De VSS bereikt haar doelstellingen door: 

• het formuleren en actualiseren van             
fokreglementen per ras 

• controle en keuren van de ingeschreven 
dieren 

• het toezien op naleving van de              
reglementen door de leden 

• het geven van voorlichting over het fokken 
en houden van  schapen via de            
VSS nieuwsbrief  “De Ruif”, waarin niet  
alleen foktechnische maar ook              
economische, financiële en juridische   
aspecten aan bod komen 

• deelname aan evenementen en            
presentaties 

 Verenig ing van  
Specia le  Schapenrassen 

  

Verenig ing van  
Specia le  Schapenrassen 

De VSS is op 29-01-1993 opgericht en     

sindsdien uitgegroeid tot een                     

stamboekvereniging met ruim 400 leden die 

ongeveer 50 rassen beheren. De diversiteit 

qua type, gebruiksdoel en herkomst is enorm. 



RASSEN VSS: 

Duitse Zwartkop  Hebridean Heidschnucke  Herdwick Jacobschaap Karakul Kameroen 

Lleyn Moeflon Norsk Spælsau 

Poll Dorset Polwarth Portland 

Romanov Romney Shetland Solognote Shropshire 

South Down Tiroler Steinschaf Wensleydale  
wit 

Wensleydale  
zwart 

Wiltshire Horn 

Devon&Cornwall  Dorset Horn  Cambridge  British Texel 

Badger Face 
Welsh Mountain 

Walliser Schwarznase Wolmerino 

Balwen Welsh  
Mountain 

Barbados Black  
Belly  

Bentheimer  
Landschaap 

Black Welsh  
Mountain  

Bluefaced  
Leicester 

Border  
Leicester  

Castlemilk Moorit Coburger Fuchs Duitse Witkop 

Kärntner Brilschaap Leicester Longwool Manx Loghtan Norfolk Horn 

North Ronaldsay Oxford Down Persian Blackhead Rackaschaap 

Rouge de l’Ouest Scottish Blackface 

www.vssschapen.nl 


