
 

 

Fokkersbijeenkomst VNS – online -  23-1-2022 
 
Aanwezig: bestuursleden Cindy, Marjolein, Paula, Jeannette en 29 leden 
ingelogd 
 
Voorzitter Cindy opent de bijeenkomst om 14.00 uur. Te bespreken is het 
voorstel tot aanpassing van het VFR naar aanleiding van de laatste ALV. 
Het gemiddeld IC is momenteel 29%, het gaat dus de goede kant op. 
Marjolein geeft een presentatie met Power Point; dit is een discussiestuk van 
mogelijke aanpassingen van het VFR om met de fokkers te overleggen. Daarna 
kan een besluit genomen worden op de ALV. Momenteel is ons ras nog in 
redelijke staat, maar er moet gezorgd worden dat de inteelttoename minder 
stijgt.  
Het aantal teven dat leegt blijft na de dekking is 20-30%. Dit kan een teken zijn 
van inteelt-depressie.  
Fokkerij: minder dan de helft van de Nederlandse teven waarmee gefokt wordt 
zijn teven van VNS-leden. Fokkerij als geheel neemt af, gemeten sinds 2012. 
Het percentage pups gefokt door Nederland neemt af, in het buitenland wordt 
meer gefokt met schapendoezen dan in Nederland. 
 
Godelieve: altijd geprobeerd om het IC zo laag mogelijk te houden, maar 
combinaties met IC lager dan 31% zijn nagenoeg onmogelijk te maken. 
Meiny: geen extra eisen stellen aan reuen die geen lid zijn van VNS 
Godelieve: Nederlandse reuen zijn wel nodig om in het buitenland te dekken, 
dus beperking op aantal dekkingen in buitenland is verkeerd, dan blokkeer je 
buitenlandse fokkerij. Steeds worden bekende reuen gebruikt, geen andere 
reuen te zien/bekijken omdat er geen internationale evenementen zijn.  
Meiny: leeftijd teef naar 9 jaar om sexe-leeftijd gelijk te trekken is een slecht 
idee. Reu en teef zijn qua gezondheid niet te vergelijken. 
Marjolein: als iets mag, wil nog niet zeggen dat je het ook moet doen. 
Meiny: gezondheid is het belangrijkste; stelt voor om outcross te doen, bv. 
Schapendoes X Stabij om nieuw bloed toe te voegen 



Frans: oude eisen voor dekreuen niet loslaten. Mean Kinship, komt dit goed? 
Vragen aan fokkers of zij MK willen uitproberen. Frans heeft de theorie van de 
regels m.b.t. dubbeling op stambomen uitgeprobeerd. Er moet dus met minder 
verwante honden gefokt worden. Wel bekijken of de huidig fokdieren aan de 
regels voldoen. 
Isabel: heeft de laatste nesten bekeken; met de nieuwe regels zouden veel 
combinaties niet kunnen, terwijl IC goed is. Zij stelt voor om eerst af te wachten 
hoe het max. IC 31 % uitpakt. Door corona is er minder gefokt, dus langere tijd 
de kans geven op daling IC. Anders zullen veel dekreuen uit de lijst verdwijnen. 
Marjolein: IC mag best blijven op 31 %, maar op de ALV werd door de fokkers 
gevraagd om afschaffen. Dáárom komen we nu met alternatieve voorstellen 
want er moet wel iets gebeuren om inteelttoename te verlagen, we kunnen 
niet alles zo maar afschaffen en niks doen tegen inteelttoename-stijging. 
Miranda: het hoogste IC in 2021 was 30,97 %, laagste 28,05 %, gemiddeld 29,4 
%. Het gaat dus al wel omlaag, en kan zeker wel lager dan 31%. 
Isabel: stelt voort om het max. aantal nesten voor reuen in Nederland op 3 te 
laten, in het buitenland ook op 3 te zetten.   
Lizette Allard: wil vasthouden aan eisen die aan dekreuen worden gesteld qua 
gezondheid en rastypische kenmerken. Zij vindt dat 1 x inventariseren te weinig 
informatie geeft. 
Marjolein: volgens VFR is al jaren 1 x inventarisatie na 24 maanden voldoende. 
Godelieve: ook bij teven die leeg blijven, wordt dit in DoesData ingevoerd. In 
voorgaande jaren werd dit niet zo goed geregistreerd in Doesdata dus de cijfers 
zijn waarschijnlijk vertekent. 
Miranda: dit is altijd in het jaarverslag van de FAC vermeld en daar komt de 
data vandaan, niet uit DD. De data klopt. 
Marjolein: kan ook te maken hebben met de onervarenheid van de fokker. 
Marjolein: geen dubbelingen in de stamboom kan alternatief zijn voor het 
afschaffen van de max. hoogte van het IC. Het IC moet omlaag, VNS wil het 
voortouw nemen voor het ras door minder verwant te gaan fokken. 
Lizette A: er wordt aan gewerkt om het IC omlaag te brengen. Dit moet een 
kans gegeven worden. Het voorouderschap van het fokdier is niet te 
veranderen. 
Margot: hoe moet het dan met het buitenland? Daar wordt meer gefokt dan in 
Nederland. 
Marjolein: het doel blijft: zo lang mogelijk gezonde schapendoezen fokken. Het 
ISF is opnieuw opgericht, er wordt gesproken over wellicht invoeren van 
Europese fokregels. In het buitenland nemen de RVs ook al maatregelen. We 
zullen wel iets moeten doen met onze gesloten populatie, wereldwijd. 
Margot: Er zijn nieuwe reuen nodig. Meer inventarisaties plannen? 



Marjolein: er zijn nu minimaal 3 inventarisaties per jaar. Er is de afgelopen 
jaren 2 x per jaar een dekreu-seminair gehouden om mensen met jonge reuen 
te werven en wegwijs te maken. De fokkers moeten hun potentiele dekreu-
eigenaren motiveren. Bij 1 x inventarisatie worden de grote fouten er wel uit 
gehaald. 
Godelieve: als er te strenge regels komen, dan is de kans dat men elders (niet 
binnen VNS) gaat fokken. Godelieve vindt het te snel wisselen van beleid. 
Miranda bestrijdt de opmerking dat het FAC een “zwabber-beleid” voert, de 
aanpassingen die voorgesteld worden, zijn gedaan op basis van de vragen 
vanuit de ALV. 
Mariska: niet alleen het IC is van belang, ook leeftijd, aantal dekkingen (ook 
buitenlandse) dekkingen. 
Miranda: het is altijd de verantwoordelijkheid van de fokker. 
Lizette: is geen voorstander van het fokken met een teef van 21 maanden. 
 
Marjolein vraagt hoe we nu verder gaan als er zoveel tegenstand lijkt te zijn 
tegen aanpassing, VFR dan niet wijzigen en alles zo laten? De ALV vroeg om 
wijzging. Vanuit de RvB wordt komend jaar sowieso een nieuw format 
aangeleverd, strikt vastgelegd, daaraan kunnen wij haast geen aanpassingen 
doen. 
 
Godelieve stelt voor om nu enkele aanpassingen te doen waar de vergadering 
het wel over eens lijkt (leeftijd fokken, aantal nesten) en dit op de ALV in 
stemming te brengen. In een volgend overleg kan de rest besproken worden. 
Miranda/FAC zullen z.s.m. een concept + voorstel voor de ALV maken. 
 
Marjolein dankt ieder voor de zinvolle input, de herziene voorstellen zullen aan 
de ALV worden voorgelegd. 
Ondanks het feit dat deze bijeenkomst digitaal gehouden moest worden, is 
alles toch goed verlopen. 
Dank aan iedereen, fijne zondag verder. 
Sluiting om 15.45 uur. 
 
 
 
 
 
Jeannette/31-1-2022 

 


