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Jaarverslag Algemene ledenvergadering Vereniging 
Speciale Schapenrassen 2017 

Het jaar 2017 was relatief gezien een jaar zonder al te veel bijzonderheden, dat wil zeggen, geen 
noemenswaardige tegenslagen! En dat is natuurlijk al heel wat na alle misères van 2016! 
Ook waren er geen grote veranderingen, maar dat wil niet zeggen dat we stil hebben gezeten…. 
 
Erkenning: 
De aanvragen van de erkenningen, waar we in 2015 zijn mee gestart, zijn langdurige processen. Zowel het 
indienen ( verzamelen van alle specifieke informatie) als het beantwoorden van alle vragen van het ministerie 
en het wachten totdat alles in behandeling is genomen vragen veel tijd. 
We zijn dan ook blij dat we dit jaar de erkenning van nog eens 9 rassen binnen hebben. 
Op dit moment zijn we dus een erkende stamboekorganisatie voor 13 rassen, te weten  

 Solognote 
 Cambridge 
 Herdwick 
 Castlemilk Moorit 
 Coburger Fuchs 
 Walliser Schwarznase 
 Ryeland 
 Scottisch Blackface 
 Shetland 
 Wiltshire Horn 
 Portland 
 Leicester Longwool 
 Devon & Cornwall 

De keuze van de rassen is gebaseerd op het aantal fokkers en de aanvraag voor importeren, er zijn nog een 
paar rassen die in de “pijplijn “zitten. 
De aanvraag voor de erkenning heeft er ook voor gezorgd dat we alle reglementen en statuten zorgvuldig 
hebben bekeken. Een eis van RVO was dat we het fokdoel duidelijker moeten omschrijven. Dit hebben we 
gedaan, het voorstel hiervan als aanvulling op ons stamboekreglement wordt op de ALV besproken. 
 
Volbloed stamboek dieren 
Als stamboek hanteren wij al jaren het stamboekreglement, wat duidelijkheid biedt aan al onze fokkers en ook 
noodzakelijk voor de erkenningen. Toch zijn we ook de afgelopen periode herhaaldelijk geconfronteerd met de 
gevolgen van leden die ongekeurde dieren verkocht hadden als “Volbloed” stamboekdier. Vooral nieuwe, 
startende leden worden, soms jaren later geconfronteerd met de gevolgen hiervan, wat natuurlijk een grote 
teleurstelling is. Het heeft ons veel tijd en tact gekost om deze nieuwe leden binnen boord te houden.  
Komende periode willen we nog meer de nadruk leggen op de meerwaarde van de inspecties en nieuwe leden 
en bestaande leden continu informeren. 
 
Importeren: 
Het importeren van dieren blijft een lastig verhaal en vooral een kwestie van veel geduld en financiële 
middelen. Voor de benodigde inteeltbeperking is nieuw bloed nodig, maar het vinden van de juiste weg ( 
goede fokkers, regelgeving en betrouwbare en betaalbare transporteurs) blijft moeilijk.  
Afgelopen jaar hebben we als bestuur geprobeerd of we als vereniging het proces kunnen stimuleren door 
onze krachten te bundelen, dit blijft echter een lastige zaak. Afstemming koper/ verkoper, plaats, tijdstippen, 
regelgeving, kosten en transporteur. We hebben een gesprek gehad met Michael Thijssen om transporten 
voor ons te regelen en Carel van Amersfoort heeft het op zich genomen om importactiviteiten te coördineren. 
Importeren blijft echter een individuele actie van de koper, als vereniging kunnen wij slechts ondersteunen. 
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Wel zijn wij blij dat enkele leden dit jaar zelf het initiatief hebben genomen en nieuwe dieren en rassen uit het 
buitenland gehaald hebben. 
 
Activiteiten: 
Een korte samenvatting van de activiteiten gehouden in 2017 

 Algemene ledenvergadering op 21januari 2017 in Woudenberg werd bezocht door 72 mensen. Tijdens 
de vergadering werden er twee belangrijke besluiten genomen met toestemming van de algemene 
ledenvergadering: Het scrapie-reglement werd afgeschaft en het showkeuringsreglement werd 
aangenomen. In het middagprogramma vertelde schapendokter Frank Glorie over zijn ervaringen met 
de schapenhouderij en landschapsbeheer in Azerbeidzjan en Georgië. Dit was een leuk, interessant 
verhaal. De aanwezige leden kregen als attentie een schapenstal-jaarplanner. 

 In samenwerking met de Schapenhoeve ( Greet & Hans Abbink) in Rekken werden er verschillende 
cursussen/workshops aangeboden over de schapenhouderij en schapenverloskunde. Met name de 
laatste cursus, gegeven door dierenarts Vincent Perney, is een waardevolle workshop die cursisten 
weten te waarderen en het leven van lammeren kan redden.  

 Farm & Country Fair op 23, 24 & 25 juni in IJzerloo.  
Ook dit jaar waren we met een groot aantal verschillende rassen aanwezig. Alt van Beelen had dit jaar 
de organisatie in handen, en alles verliep soepel. Veel leden zetten zich elk jaar weer in om hun ras 
hier optimaal te presenteren, daar zijn we altijd erg dankbaar voor en trots op. Ook toen dit jaar door 
omstandigheden plotseling de dieren van zorgboerderij  ‘s-Heerenloo niet aanwezig konden zijn, 
hadden we met de dieren van Kinderboerderij de Gooise Ark een prima stand-in! Fijn dat mensen zo  
flexibel zijn! 
Ook ons enthousiaste leden Hetty van Riessen  en Femke Maurits hadden met hun Walliser 
Schwarznase  schapenactie “ Caspar en Casprientje” veel succes en publiciteit, ze schopten het zelfs 
tot het Tv-programma “hart van Nederland”, en haalden veel geld op voor kankeronderzoek van Dr. 
Caspar van Eijck  

 Op 6 juli was er de Dag van het Dier in Schagen. Hier was de VSS present met een informatiekraam om 
onze vereniging te promoten. De dag is goed bezocht en er was veel belangstelling en weinig kennis 
over de verschillende schapenrassen. De dieren die hier geshowd worden moeten Q koorts geënt zijn, 
maar niet zwoegervrij. Helaas is hier bij de VSS leden weinig belangstelling voor. 

 Schapenmarkt Odiliapeel op zondag 9 juli. Ook deze was weer goed georganiseerd, en dit jaar hadden 
de schapen weer een prominente plek op de markt. Er was wederom een showkeuring van de 
Jacobschapen, onder leiding van een Duitse keurmeester Thomas Haffner. 

 Op 7 augustus was er de landbouwshow in Opmeer. Als VSS waren we hier voor de eerste keer 
aanwezig met 7 schapenrassen: Wolmerino, Black Welsh Mountain, Racka, Charmoise, Wiltshire Horn 
en Devon and Cornwall Longwool. De bezoekers waren erg enthousiast en onder de indruk van het 
aantal verschillende rassen. Mogelijk dat we komend jaar met een grotere afvaardiging deze show 
kunnen bezoeken. 

 Dag van de Wol op zaterdag 16 september in Ooijen. Deze dag heeft een vaste plek in de agenda van 
creatieve wol liefhebbers en wordt bezocht door een constant aantal bezoekers. Ook hier waren een 
aantal VSS houders aanwezig, zij het een beperkt aantal. Wel is de belangstelling voor bijzondere wol 
erg groot.  

 Niet zo zeer een activiteit, maar wel het vermelden waard: Bijna maandelijks was er wel een artikel te 
lezen over een VSS schapenhouder of een VSS ras in het vaktijdschrift “het Schaap”! Dit is een 
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uitstekende manier om onze verschillende rassen en vooral het plezier van de hobbyhouderij te 
promoten! 

 En,  ook het vermelden waard: er verschenen in 2017 maar liefst 6 edities van onze nieuwsbrief “de 
Ruif”!  Ook dit geeft inzicht in het grote aantal activiteiten, de inzet en de betrokkenheid van onze 
leden. Vol met leuke, interessante verhalen en prachtige foto’s! 

Inspecties: 

In het voorjaar is er een inspecteursbijeenkomst geweest. Naast alle standaard, lopende zaken hebben we 
uitgebreid de Jacob en Racka schapen bekeken, waarbij het thema selectie uitgebreid aan bod kwam. Tijdens 
de najaarsbijeenkomst zijn de inspectieresultaten besproken en hebben we kunnen concluderen dat onze 
inspecteurs steeds meer als een uniform team opereren! 

Rasvertegenwoordigers: 

Ook deze najaarsbijeenkomst werd goed bezocht. Theo van Kilsdonk, al jaren het boegbeeld van de Jacob en 
Racka schapen, heeft zich in overleg met het bestuur teruggetrokken als rasvertegenwoordiger. Sabine 
Walstra neemt zijn taken over ten aanzien van de Jacob schapen en Jan Hendriks voor de Racka’s.                            
Tijdens de bijeenkomst werden de activiteiten van de rasafdelingen besproken, en ook hier kwam het 
onderwerp “importeren” uitgebreid aan de orde.  

Overige zaken: 

Het bestuur heeft 6 keer vergaderd, daarnaast 2 keer met de inspecteurs, 1 keer met de 
rasvertegenwoordigers. Nieuwsbrief “de Ruif” is 6 keer verschenen. 

 Wat ook vermeldingswaardig is, is de stijging van het aantal nieuwe leden! In 2017 mochten we maar liefst 73 
nieuwe leden verwelkomen, dat is een aanwas van ruim 13 %! We zijn hier erg blij mee, en proberen nieuwe 
leden te binden door veel informatie te geven ( elk nieuw lid ontvangt onze brochure “schapenhouden, en wat 
hier bij komt kijken”) . Daarnaast hebben nieuwe leden een uitnodiging gehad voor de Farm & Country fair, om 
nader met ons kennis te maken. Ook zijn we bezig met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven om nog meer 
kennis met nieuwe en bestaande leden te delen.  

 


