Er staan 45 rassen ingeschreven bij de VSS.
En daarvan hebben 14 rassen een RVO-erkenning (peildatum juni 2019)
Balwen Welsh Mountain
Barbados Black Belly
Bentheimer Landschaap
Black Welsh Mountain
Blue Faced Leicester
Border Leicester
Brilschaap
British Texel
Bruine Bergschaap
Charmoise
Dorper
Dorset Horn
Duitse witkop
Duitse zwartkop
Hebridean
Heideschnucke

Jacobschaap
Karakul
Kreiner Steinschaf
Leicester Longwool
Lleyn
Manx Loaghtan
Oxford Down
Persian Blackhhead
Poll Dorset
Racka
Romney
Rouge d’Ouest
Shropshire
South Down
Wensleydale Longwool
Wolmerino

De RVO erkende
stamboeken zijn:
Cambridge
Castlemilk Moorit
Coburger Fuchs
Devon&Cornwall Longwool
Herdwick
Leicester Longwool
Norfolk Horn
Portland
Ryeland
Scottish Blackface
Shetland
Solognote
Walliser Schwarznase
Wiltshire Horn
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De VSS, eenheid in diversiteit
De Vereniging van Speciale Schapenrassen, kortweg VSS is een landelijke
vereniging. Rond de 600 leden zijn eigenaar van 45 rassen. Sommige
rassen zijn speciaal, maar niet in de soort bedreigd, andere rassen zijn
zeldzaam, zelfs in het land van herkomst, bijv. de Devon and Cornwall
Longwool en de Manx Loagtan. De grootte van de rasgroepen lopen ook
flink uiteen: van 110 houders/fokkers van Walliser Schwarznase tot 1 fokker
van bijv. de Shropshire of 1 houder
van de Heideschnucke.
De VSS presenteert zich
met een eigen schapencollectie op verschillende evenementen, waar ook schapen
van individuele leden en rasgroepen te vinden zijn.
De diversiteit tussen de schapenrassen is dan goed waar te nemen, van klein tot
groot, van dik-in-de-wol tot zelf ruiend, van krul tot stijl, van ruige tot fijne wol,
van ongehoornd tot meerhoornig en in alle denkbare schapenkleuren.
De VSS is een vereniging waar ieder lid een eigen reden heeft om schapen te
houden: beroeps- of hobbymatig, productiedier voor de wol, het vlees of de melk,
als grasmaaier, landschapsbeheerder, als huisdier of gezelschapsdier voor bijv. een
paard of gewoon om mooie (stamboek-)schapen te fokken.

De doelstelling van de VSS
Het handhaven en verbeteren van speciale schapenrassen en het behartigen van de
belangen van de fokkers en houders van de bij de vereniging aangesloten schapenrassen.

Handhaven en verbeteren

Als fokker heb je een organisatie nodig die het stamboek beheert. Dat beheren
gebeurt o.a. door het gebruiksvriendelijke registratie-programma FALCOO. Zeker bij
kleinere rassengroepen is samenwerking van fokkers erg belangrijk om inteelt tegen
te gaan. Het programma helpt bij het vinden van fokkers en dieren, inteeltpercentage
te berekenen en alle dieren te registreren, inclusief stamboom, nakomelingen en
keuringsresultaten. Alle dieren kunnen in het systeem geregistreerd worden,
maar stamboek fokken kan alleen met officieel goedgekeurde dieren. Zo blijft het
stamboek waardevol.
Voor alle rassen aangesloten bij de VSS geldt: wil je stamboek fokken, dan is de
VSS de enige plek waar dat kan.
Om leden te informeren geeft de VSS ten minste 4x per jaar het digitale
magazine De Ruif uit met informatie, nieuws, verhalen, tips, recepten, e.d.
De VSS-website is er voor iedereen. Behalve de webshop vindt U er informatie
over de VSS en links en downloadformulieren, vraag en aanbod en meer.

Belangenbehartiging
De VSS heeft in alle schapensectoren goede contacten. Zeker met de huidige complexe wet- en regelgeving is dat prettig.
De VSS zorgt dan ook op diverse niveaus dat de speciale rassen niet over het hoofd gezien worden en zo nodig
uitzonderingsregels gemaakt worden. Internationale erkenning voor rassen is van belang voor uitwisseling. De VSS heeft
gezorgd dat al diverse stamboeken die erkenning hebben gekregen en er staan er nog meer op het wenslijstje.
De
VSS
is een te
actieve
vereniging
o de
hoogete
houden,
heeft demet één vaste administratieve kracht voor de stamboekadministratie. En net als het
5-koppige
bestuur
en
de
5
keurmeesters zijn er nog veel meer vrijwilligers actief. De werkzaamheden zijn, net als de
dfgsdfg
schapen
en
de
leden,
zeer
divers:
van zorgen voor de koffie op een evenement of de kascontrole doen tot het opnieuw
en
opzetten en draaiende houden van de webshop, het organiseren van evenementen,
of het regelen en onderhouden van de reizende VSS info-kraam.
En binnen de VSS is men het ermee eens; als fokkers en houders eenmaal over schapen
beginnen te praten………………… dan is de jaarvergadering ‘the place to be’!

