


De Dag van de Wol is een evenement van de Vereniging 
van Speciale Schapenrassen, de VSS.
 
De VSS heeft een kleine 50 rassen in het stamboek geregistreerd, waar-
onder een groot aantal zeer zeldzame en kleine populaties.
  
Ieder ras heeft een eigen contactpersoon die veel werk verricht in de 
vorm van kennis overdracht, nieuwe bloedlijnen zoeken, contact hou-
den met de stamboeken uit het land van oorsprong etc.
 
Er zit veel kennis bij de VSS, niet alleen foktechnisch, maar ook op wol-
gebied.
Op de site van de VSS kunt u ook wol kopen rechtstreeks van de leden. 
Daar is een speciale knop voor. En omdat u de meest bijzondere scha-
pen vindt bij de VSS, vindt u daar ook de meest bijzondere wol. 
 
Het is een gezonde, leuke en gezellige vereniging die veel voor haar le-
den doet. De jaarlijkse ledenvergadering is druk bezocht met een kleine 
100 fokkers die een hele dag aanwezig zijn.
  
Omdat keuringen, tentoonstellingen en het bezoeken van diverse 
schapen en wol evenementen aan zeer strenge regels zijn gebonden, 
waarvan de fokkers de rekeningen betalen, is er besloten om een col-
lectie van de verschillende rassen op te zetten die regelmatig op dit 
soort evenementen te zien is. Behalve bij de keuringen natuurlijk. 
Een prima initiatief, want je kunt wel over wol praten maar dan is het 
ook leuk om er een schaap bij te zien.

Ook niet fokkers kunnen lid worden van de VSS, het is geen alleenrecht 
voor de schapenfokkers.
Voor meer informatie: www.vssschapen.nl



Wools of Holland maakt garens en 
wolpakketten van de wol van in Neder-

land gehouden schapen en alpaca's. Alle 
producten zijn voorzien van Track&Trace, 
zodat je kunt zien waar de dieren lopen 

en welke weg het product heeft afgelegd. 
Wools of Holland streeft naar een zo klein 
mogelijke ecologische voetafdruk en een 

faire beloning voor grondstoffen en 
arbeid, dus alles zonder vlieguren en 

kinderhandjes. Alle producten zijn 
onbehandeld voor superwash.

www.woolsofholland.com
info@woolsofholland.com 



een wonderkamer vol kleur
Herba Lana

de natuur 
vervat in

wol - vilt - zijde

Herba Lana
Linthoutstraat 31
1785 Brussegem
Tel. 0477 33 78 40
www.herbalana.com
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Wij, Linda le Grand en Betty Stikkers fokken al sinds 1994 
met veel plezier Shetlands. En sinds 2010 zijn we bezig 
met het gericht fokken van Sherino’s, 25% Merino en 
75% Shetland. 
We richten ons vooral op de fijnheid van de wolvezels en 
de kleuren. Sommige vachten zitten onder de 18 micron.
Sinds 2013 fokken wij ook longwool Sherino’s in diverse 
kleuren. 
U vindt ons in Oijen bij Oss.

Naast het fokken van schapen maken wij ook producten 
van onze eigen wol. Die gebruiken we zo uit de vacht, of 
laten deze kaarden bij Wollust.
Naast kleding van vilt, maken we ook kleding van 
gebreide en vervilte stof van onze Sherino, heerlijk 
zacht,  ontzettend warm en heel exclusief.
Alle informatie vindt u op onze website en op facebook
www.fairisle.nl - 06 209 604 81



RUW EN RUIG
de mooiste ruwe wol vindt je hier

Ruw en Ruig vindt uit en inspireert.
Helpt je met technische en beeldende vragen.
Workshops voor wolfanaten die nieuwsgierig zijn
en meer willen weten wat je allemaal met ruwe en
ruige vachten kunt doen

wolbestellingen - workshops - opdrachten - info@ruwenruig.nl
www.ruwenruig.nl - 06 407 297 11 



Je bent van harte welkom om in onze showroom de spinnewielen en kaardmolens 
te zien en natuurlijk geheel vrijblijvend uit te proberen. We werken uitsluitend op 
afspraak zodat we zeker weten dat we dan alle tijd voor je hebben. Onder het genot 
van een kopje koffie of thee praten we uitgebreid over de mogelijkheden (én onmo-
gelijkheden) van de verschillende soorten spinnewielen en kaardmolens. En natuur-
lijk zullen we al je vragen zo goed mogelijk beantwoorden en als je wilt kunnen we je 
adviseren. Uiteraard blijft de uiteindelijke keuze voor het een of het ander aan jou! En 
als wíj niets voor je hebben, dan weten we wel collega’s waar je ook eens kunt gaan 
kijken!

Nieuw van Classic Carder: Wool picker    -    Electronische kaardmolen! (v.a €985)

www.lowlandslegacy.nl      0597 - 647938       info@lowkandslegacy.nl

natuurkleuren lontwol 

spinnewielen
kaardmolens 

hevelrietgetouwen
Real Shetland Company

Louët
Kromski

Classic Carder



Wij verkopen zoveel mogelijk milieu - diervriendelijke en eerlijke produkten
                Tel. 0543-538948 / 0622780376      www.wol-uniek.nl     info@wol-uniek.nl   



Producten van onze schapen
* wol
* truien en vesten
* sokken
* sloffen
* wanten
* mutsen
* sjaals
* huiden
  www.silverfleet.nl


