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Jaarverslag Algemene ledenvergadering Vereniging 
Speciale Schapenrassen 2017 

Het jaar 2016 was een druk jaar met veel activiteiten voor de VSS leden. Helaas was het ook een jaar met een 
aantal forse tegenslagen die zijn stempel drukte op het bestuur en de activiteiten. Onze administrateur Harry 
Hoving kreeg een ernstig ongeluk waardoor hij langere tijd uitgeschakeld was. Ook penningmeester Carel 
kreeg te maken met gezondheidsproblemen, een ernstige, hardnekkige infectie en operaties zorgden ervoor 
dat hij lange tijd niet mobiel was, en met de organisatie van de dag van het schaap en de fair is dat wel een 
probleem!  
Maar het meest werden we getroffen door het voor ons plotseling overlijden van René Smid, coördinator 
activiteiten. ….. 
Wij wisten niet dat René ziek was, waardoor zijn overlijden voor iedereen als een mokerslag aankwam. Tijdens 
de crematie van René waren vele mensen uit de schapenwereld aanwezig, we verliezen in René een 
bijzondere vriend. Hij verstond de kunst van het binden van mensen, wanneer René je ontving bij een 
evenement, je voelde je direct welkom en betrokken….   
 
Toch hebben we wel een productief jaar gehad. 
In maart kregen we eindelijk de langverwachte erkenning binnen voor de Solognote schapen. Dit was een erg 
traag traject, waarbij RVO de zaken lang heeft laten liggen 
Met deze erkenning en goedgekeurde jaarrapportage op zak hebben we in september voor de rassen waarvan 
we 10 fokkers of meer hebben ook  de erkenning aangevraagd. Voor de Cambridge, Castlemilk Moorit en 
Herdwick hebben we de erkenning inmiddels ook binnen, de rest is nog in behandeling bij RVO, we blijven de 
vinger aan de pols houden…. 
 
Daarnaast is onze voorzitter via het platform KSG  druk bezig geweest met de veranderende importregels voor 
schapen. De eis dat alleen dieren met genotype ARR/ARR voor import/export in aanmerking kwamen, maakte 
het bijna onmogelijk of onbetaalbaar om nog dieren uit het buitenland te halen, iets wat voor onze vereniging 
noodzakelijk is om bloedspreiding te houden. Nu het genotype geen rol meer speelt, wordt het importeren 
weer wat gemakkelijker. Het aanpassen van de regels is echter een heel complex en tijdrovend gebeuren, 
zeker omdat het in Europees verband gaat en de ministeries nu eenmaal niet over één nacht ijs gaan…  We zijn 
erg blij dat het uiteindelijk toch gelukt is! 
 

In 2016 hebben we volgende activiteiten gehouden: 

 Algemene ledenvergadering op 23 januari 2016 in Druten werd goed bezocht, 84 mensen waren 

aanwezig. Vergadering was constructief, uitreiking puntenbalken keuringsseizoen 2015 en een 

informatieve en leerzame lezing van Kor Oldenbroek over de inteeltproblematiek binnen kleine 

populaties. 

 Cursus verloskunde voor schapen en geiten op 13 maart bij de Schapenhoeve ( Greet & Hans Abbink) 

in Rekken. Erg informatief, praktijkgericht, oefenen met afwijkende liggingen tijdens de geboorte. 

Cursus werd goed bezocht en gewaardeerd door VSS leden 

 Cursus Bewust Ontwormen op 28 mei in Emmeloord, gegeven door Gijsbert Six.. Herhaling van 

eerdere cursus, nu als workshop ( gehele dag ) gegeven. Zeer informatieve en praktische cursus, 

waarbij het zelf kunnen vaststellen van de mate van wormbesmetting een belangrijke plaats in neemt. 

(de besmettingsgraad.) De belangstelling onder de VSS leden was dit jaar beperkt. 
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 Dag van het Schaap op 11 juni 2016. Een belangrijk evenement voor schapenhouders, die  deze dag 

goed bezoeken. VSS was aanwezig met een grote rassenpresentatie en onze stand/winkel. 

Belangstelling en organisatie waren prima 

 Farm & Country Fair op 24, 25 & 26 juni in IJzerloo. Ook hier weer een grote collectie dieren en 

houders die met steeds mooiere stands hun dieren presenteren. Echter, in de nacht van donderdag op 

vrijdag werd het terrein getroffen door noodweer en een enorme wateroverlast, waardoor de 

organisatie moest besluiten om vrijdag de Fair af te gelasten. Met man en macht heeft de organisatie 

het terrein weer enigszins begaanbaar kunnen maken, waardoor het evenement zaterdag en zondag 

wel door kon gaan. Heel veel werk is verzet door de organisatie en onze coördinator activiteiten René 

Smid.  

Het afbellen, contact houden en informeren van de deelnemers, alle al aanwezige schapen in 

veiligheid brengen en verzorgen, en zorgen dat alle materialen zoveel mogelijk droog stonden. 

Gelukkig kon de fair op zaterdag en zondag wel doorgaan. Het opbreken en de afvoer van alle dieren 

en materialen was ook een hele operatie, maar door het door de organisatie opgestelde draaibroek 

verliep dat uitstekend, we zijn nog nooit zo vlot thuis geweest! 

 Schapenmarkt Odiliapeel op zondag 10 juli. Ook deze was weer goed georganiseerd. De Schapenhoek 

was verplaatst naar een ander deel van het terrein. Dit had als voordeel dat de aan en afvoer van 

dieren veel makkelijker verliep, maar door de “uithoek” was de belangstelling voor de schapen wat 

minder. Wel werd er een goed bezochte showkeuring van de Jacob en Racka schapen georganiseerd. 

 Westfriese Markt op do 14 juli in Schagen. Dit is ook een leuk evenement, maar door het tijdstip en 

omdat in deze regio weinig actieve VSS fokkers zitten zijn hier geen dieren van ons geshowd. Wel zijn 

we aanwezig met onze stand om op deze wijze onze vereniging te promoten 

 Dag van de Wol op zaterdag 17 september. Ook hier waren een aantal VSS houders aanwezig, zij het 

een beperkt aantal. Dag is vooral gericht op de wol en wordt bezocht door een constant aantal 

creatievelingen. Wel is de belangstelling voor bijzondere wol erg groot. 

 Lezing Schapenhouderij van Vincent Perney in samenwerking met de Schapenhoeve. 

 

Naast deze evenementen voor onze leden hebben we in mei een inspecteursdag georganiseerd, ditmaal bij 

Rosalinde Heck van Kinderboerderij de Gooise Ark in Naarden. Onze inspecteurs hebben hier samen 

verschillende rassen gekeurd en besproken. In de najaarsvergadering van de inspecteurs zijn de keurings-

ervaringen en uitslagen besproken, evenals het concept showkeuringreglement. 

In het najaar organiseren we ook altijd een rasvertegenwoordigersbijeenkomst. Hier zijn de activiteiten van de 

verschillende afdelingen besproken, en is er uitgebreid stil gestaan bij het onderwerp import: wat zijn de 

nieuwe regels en wat moet je doen/ wie kan je helpen bij het importeren van dieren. Ook is er nadruk gelegd 

op de rol van de rasvertegenwoordigers, hij/zij dient de contacten met de leden te onderhouden, adviseren en 

ondersteunen, waarbij altijd teruggevallen kan worden op het bestuur. 

Het bestuur heeft 6 keer vergaderd, daarnaast 2 keer met de inspecteurs, 1 keer met de 

rasvertegenwoordigers. Nieuwsbrief “de Ruif” is 4 keer verschenen. 

De vernieuwde versie van “Schapenhouden, en alles wat erbij komt kijken” wordt naar alle nieuwe leden 

gestuurd. 


