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Alpaca Association Benelux 
 
 
 
Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren, en feedback van de 
deelnemers, zijn we tot een standaard verpakking instructie voor showfleeces 
gekomen. 
Zo hebben uw vachten zo min mogelijk te lijden aan de verzending en 
beoordeling, en kunt u maximale punten behalen. 
Daarnaast maakt deze verpakkingswijze het heel eenvoudig om de vachten 
tijdens het scheren direct te verpakken, en op later moment rustig uitgebreid 
te skirten. Ook dat komt uw beoordeling ten goede. 
 
Alleen vachten die op deze wijze verpakt zijn, kunnen deelnemen aan de 
fleeceshow. 
Sowieso is dit een hele schone en ruimte efficiënte wijze om uw vachten op te 
slaan. Uiteraard kunt u extra sets bestellen voor fleeces die niet naar de 
fleeceshow gaan. 
 
 
Voorbereiding: 

1. U besteld ruim van tevoren een pakketje met verpakkingsmateriaal via 
www.alpaca-benelux.com. AAB levert u deze tegen kostprijs. Ook bieden 
verschillende scheerders de mogelijkheid om u deze setjes op bestelling 
mee te nemen. 

2. Zorg dat uw alpaca’s voor het scheren schoon en droog zijn. 
3. Leg alle materialen klaar: 

 
o Sorteertafel 
o Pen / Permanent Marker 
o Label 
o Vlies 
o Postbode elastieken 
o Zakken 
o Dierinformatie (AAB nummer!) 
o Eventueel per fleece een document met diergegevens 

 
 
 
 
  

http://www.alpaca-benelux.com/
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Werkwijze:  
 

1. Leg het witte vlies op uw sorteertafel. Uiteraard voldoet een grote 
tuintafel ook prima.  
Het vlies meet 2.00x1.60m. De overtollige breedte hangt u aan de 
voorste lange zijde van de tafel over de rand. 
 

 
 

 
 

Tip: leg aan een zijde een balk of iets zwaars op uw vlies zodat het niet 
wegwaait. 
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2. Uw scheerder scheert uw alpaca, en u legt het zadel op het vlies. 

Let op: geschoren (schone) kant omhoog. De buitenkant van de vacht 
omlaag. 
 

 
 

 
 

Tip: Scheert uw scheerder het zadel in twee delen? Geen probleem – Leg 
deze op de tafel weer met de rugzijde tegen elkaar aan. 
 
 

 U kunt nu kiezen of u de vacht direct wilt skirten, of dit op een later 
moment gaat doen. Doet u dit later? Sla stap 3 dan over. 
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3. Skirt de fleece.  
Vraag evt uw scheerder om advies of volg een workshop fleeceskirten.  
 
Het doel van skirten is om een zo homogeen mogelijke vacht over te 
houden. Een groot deel van de punten zijn te behalen in uniformiteits-
scores.  U verwijderd dus verontreiniging en zorgt ervoor dat u langs de 
randen van het wolzadel (dus schouders, borst, heupen, staart, nekrand) 
de plukken wol weghaalt die: 

• Afwijken van kleur 
• Afwijken van fijnheid 
• Afwijken qua lengte 
• Veel Primaire vezels bevatten. 
• Afwijken qua crimpstijl 
• Verontreinigd zijn 

 
Voorbeelden van variatie binnen een fleece. In beide foto’s moet de grovere / 
lichtere wol verwijderd worden uit de showfleece. 

 
 

 
 
Ook is het belangrijk om eventuele secondcuts, nekwol of scheerfoutjes te 
verwijderen. Zie onderstaand voorbeeld van een vorige fleeceshow hoe het 
niet moet. Dit kost heel veel punten in de beoordeling. 
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4. De wol oprollen 

1. Verdeel de vacht uniform over de tafel – Gebruik een oppervlakte 
van ongeveer 1.80x1.00m. 

 
 

2. Vouw de flap die langs de lange zijde van de tafel hangt over de 
vacht 

 
 

3. Vouw de andere lange zijde dicht 
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4. Rol het pakket op. Dat mag vrij strak zodat een stevige rol met een 
diameter van 20-30 centimeter ontstaat. 

 
 

 
 

5. Sluit de rol met twee postbode elastieken 
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6. Vul de gegevens op het label in en plak deze op de rol. 

 
Let op: Hier noteert u alleen het stamboeknummer. 
gelieve geen fokkerij of diernamen erop schrijven. Dit om te 
voorkomen dat de keurmeester in de positie word gebracht dat 
hij/zij vachten kan identificeren. 

 
 

   
 

7. Optioneel: 
Plaats eventueel de rol in de plastic zak om tegen stof en vuil te 
beschermen. Knoop deze niet dicht, want dan gaat de vacht misschien 
zweten. 
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8. Op de zak kunt u extra informatie over het dier en de vacht 

schrijven, evenals uw contactgegevens. U kunt een document op 
de zak plakken, of in de zak stoppen.  
Deze informatie komt niet bij de keurmeester in de buurt. 
 
Zorg ervoor dat u ook hier het AAB nummer noteert, zodat 
het fleeceshow-team heel eenvoudig de juiste zakken en fleeces 
weer bij elkaar kan vinden. 
 

 

 
 


