
 

 
Secretariaat – H. Westerink – Harderwijkerweg 480 – 8077 RM  HULSHORST 

Telefoon: 0341-451283   Email: info@hampshiredown-nederland.nl  
www.hampshiredown-nederland.nl 

 
 
Leden- en dieradministratie 
 
Door een ingevuld aanmeldingsformulier in te sturen (bijgevoegd of aan te vragen via het 
secretariaat of via onze internetpagina), meldt u zich aan als lid van de rasvereniging 
Hampshire Down Nederland. 
 
Sinds begin 2012 beschikt de rasvereniging over een eigen stamboekerkenning volgens 
de nieuwe EU-richtlijnen en een nieuw, speciaal voor de vereniging ontworpen, on-line 
stamboekprogramma. 
 
Na controle van de gegevens krijgt u fokletters toegewezen en inloggegevens van het 
stamboekprogramma om mutaties in uw schapenbestand door te voeren. 
 
Heeft u recent stamboekschapen gekocht, dan heeft de verkoper dit doorgegeven aan de 
vereniging of gemeld in het stamboekprogramma. Nadat u als lid bent geregistreerd, 
worden de schapen, die u heeft gekocht, op uw naam gezet. 
 
Meldt u zich als lid lang nadat u eigenaar bent (ca. drie maand na aankoop) van de 
schapen, dan zijn de dieren uit het "actieve bestand van stamboekdieren" verwijderd. 
Nadat u zich alsnog als lid heeft aangemeld, worden de dieren administratief op uw naam 
overgeschreven. Indien u zich later dan drie maanden na aankoop van de dieren aanmeld 
als lid van de vereniging, dan kunt u dit het beste bij uw aanmelding als lid aangeven. Op 
een bij de aanmelding mee te sturen briefje schrijft u van wie u de dieren heeft gekocht, 
en de gegevens uit de in de oren aanwezige oornummers te weten eI&R of UBN nummer, 
volgnummer en eventueel de fokletters. 
 
 
Georganiseerde dierziektebestrijding 
 
Hampshire Down fokkers nemen veelal deel aan de georganiseerde dierziektebestrijding. 
Dit is niet verplicht!! Indien u hieraan echter niet meedoet dan mogen uw dieren niet naar 
een keuring en is het moeilijk om een ram te huren of uw ooien naar iemand te brengen 
om ze te laten dekken. Bovendien mogen ziektevrije bedrijven geen dieren kopen van 
fokkers die hieraan niet deelnemen. Nieuwe schapenhouders kunnen zich bij de 
Gezondheidsdienst voor dieren aanmelden als deelnemer aan de georganiseerde 
dierziekte bestrijding tel: 0900-1770, of NSFO tel: 0418-561712, liefst direct nadat u de 
identificatiekaarten van de dieren heeft gekregen, (beide organisaties beschikken op dat 
moment over de gegevens van u en uw dieren). 



 
U krijgt een informatiepakket met gegevens over onder meer: 
 

1. Zwoegerziekte. 
Komen uw dieren van een zwoegervrij bedrijf, dan kunt u de zwoegervrije status van 
het bedrijf van de vorige eigenaar voortzetten. Voorts is beschreven hoe u de 
zwoegervrije status kunt bereiken indien uw dieren afkomstig zijn van een bedrijf dat 
niet ziektevrij is verklaard. 

 
2. Scrapie. 
Heeft u scrapie-ongevoelige dieren gekocht, de scrapiestatus hiervan is ARR/ARR en 
bezit u verder geen schapen die deze status niet hebben, dan kunt u de 
Gezondheidsdienst of NSFO verzoeken u het “certificaat scrapie-resistent bedrijf” te 
verlenen. De verkoper moet aantonen dat de door u gekochte dieren scrapie-
ongevoelig zijn en u het bij elk dier behorende paspoort overhandigen. Voor de uit uw 
ooien geboren lammeren zal de Gezondheidsdienst of NSFO u dan in het vervolg 
automatisch, dus zonder verplicht bloedonderzoek, scrapie-paspoorten toesturen. 

 
Indien u iets niet begrijpt of advies wilt, belt u mij dan gerust. 
Mobiel 06-51319017 (na 17.30 uur). 


