
De foto's boven: (links) Een mooi ramlam van de fam. Bleeker uit Rockanje, (midden) een ouderwetse boerenkar 

op de schapenkeuring in Odiliapeel (rechts) een handige schapenbehandelstoelstoel van Toon Verhoeven. 

Kopij gaarne doorgeven aan Toon Verhoeven:  

e-mail:   ahmverhoeven@planet.nl 

postadres: Goorstraat 34 

                             6027 NC Soerendonk 

Verandering van e-mailadres                            Pag. 1 
         gaarne doorgeven aan:    

               info@clunforest.nl 
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 Clunformatie 
  Juli 2008                 De nieuwsbrief van de Clun Forest Schapenvereniging 

 

Van de bestuurstafel….. 

Zomertijd, komkommertijd, maar ook 

contacttijd. De kranten en tijdschriften worden 

gevuld met artikelen die al enige tijd op de 

plank liggen en ook onze bestuurstafel blijft in 

de zomermaanden leger dan anders en wordt 

wellicht meer gebruikt als tafel voor 

keuringssecretariaat en promotieartikelen. 

Natuurlijk zien we elkaar regelmatig tijdens de 

keuringen en praten wel bij, maar echt nieuwe 

ontwikkelingen zijn er niet te melden. Gelukkig 

op dit moment geen blauwtong- en MKZ- dreigingen die ons programma in de war kunnen 

sturen. De eerste keuring is alweer achter de rug en Beilen (zaterdag 2 augustus) en onze 

Nationale Keuring in Ermelo (23 augustus) staan al weer voor de deur. Denkt u aan de 

aanmeldingen voor de Nationale Keuring? 

Mocht u de aanmeldingsformulieren kwijt zijn, dan kunt u ze ook downloaden van onze 

website www.clunforest.nl 

Bij de meeste fokkers zal de inspectie van de lammeren al uitgevoerd zijn, waarna de 

gegevens worden verwerkt op de stallijsten. Deze inspectie is trouwens ook een goede 

gelegenheid om contacten te onderhouden met leden die niet naar keuringen gaan. Wellicht 

kunnen ze worden overgehaald om toch eens mee te doen Er lopen genoeg mooie dieren bij 

hen rond, die zeker de moeite van het showen waard zijn. Is het (nog) niet mogelijk om met 

dieren naar Ermelo te komen, dan is een bezoekje aan deze keuring met Engelse keurmeesters 

zeker aan te bevelen. U krijgt goede uitleg over raseigenschappen, gewenste 

exterieurkenmerken en u kunt uw voordeel er mee doen in de fokkerij.  

Een ander goed moment om contacten te onderhouden was de zeer geslaagde 

Fokkerscontactdag bij Toon en Marlies Verhoeven. Ook hier mochten we enkele nieuwe 

(enthousiaste) leden verwelkomen. U treft in deze Clunformatie een verslag aan van deze 

prima contactdag. 

In deze uitgave: 

� Van de bestuurstafel…….. 

� In de stal van……………. 

� Fokkerscontactdag  

� Keuring Odiliapeel op 13 juli 2008 

� Inspectieverslag 2007 

� Fokkerslatijn 

� Ik geef het stokje door aan…. 

� Schapenbehandelstoel 

� Belangrijke data 
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Wij wensen u een plezierige vakantietijd toe, veel leesplezier in deze Clunformatie en 

hopelijk tot ziens op een van onze keuringen. 

Namens het bestuur, 

Ton van der Toorn (secretaris) 

 

In de stal van …………. 

Op 24 mei stond ik om half tien voor " ‘t 

Olde Mulder" in Aalten. 

Inspectiedag van het voltallig bestuur als 

voorbereiding voor onze jaarlijkse 

lammereninspectierondes.  

Dit jaar dus bij de familie Jongbloed. Wat 

een eind rijden. Als je op het laatste stukje 

even niet oplet, zit je zo in Duitsland. 

En dat deed ik dus ook. Prachtige 

omgeving daar ver in de Achterhoek. 

Ron en Anita zijn er in 2005 komen wonen 

vanuit Venlo en vanaf dat moment hebben 

ze ook schapen. Cluns wel te verstaan en 

puur gekozen voor het mooie vertelt Ron. 

 
 

Hij heeft toentertijd van diverse fokkers 

schapen gekocht. Kersemakers, Mulder, 

van der Toorn, Muys en Scholtes.  

Ron kocht bij Huub Kersemakers alle 

ooien die hij toen nog had. Immers, Huub 

is gestopt met de schapenhouderij. 

Er lopen mooie schapen bij. Uniform is het 

koppel nog niet, maar dat kan ook niet als 

je van zoveel verschillende fokkers koopt. 

 

We worden hartelijk ontvangen met cake, 

fruit en kwark en natuurlijk koffie. Anita 

en Ron hebben drie kinderen. De oudste 

zoon, Ron jr. van 8 jaar helpt uitstekend. 

Het is mooi weer en we zitten in een 

prachtig aangelegde tuin omringd door een 

haag, met als middelpunt een biologische 

zwemvijver voor de kinderen. Het moet 

allemaal nog wel een paar jaartjes groeien. 

Ze hebben het prima voor elkaar, al zal het 

nog wel even duren voordat alle plannen 

die ze hebben, gerealiseerd zijn. 

Momenteel wordt de paardenstal onder 

handen genomen.  

Alles met oorspronkelijke materialen. 

Eiken balken en grenen planken op de 

zolder. Daarna, de aanvraag is weg, een 

kapschuur voor de schapen, en pas dan 

komt het huis aan de beurt.  

Ze wonen nu voorin, maar willen achterin 

gaan wonen met zicht op hun land en de 

schapen. Ron heeft voor het werk prima 

vaklui ingehuurd. Het ziet er goed uit. Zelf 

heeft hij af en toe wat tijd voor, zoals hij 

het zelf noemt, het sloopwerk.  

Ron zit in de aardbeien en kan hier boeiend 

over vertellen. Hij is in ieder geval vaak 

van huis, ook naar het buitenland. In de tijd 
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dat er geen handel is heeft Ron tijd voor de 

boerderij en de dieren. 

Hij houdt het gras bij met de schapen en 

met behulp van zijn enorme John Deere 

tractor met bloter. 

  

Hoeveel land, en hoeveel schapen?  

Zeven hectaren met daarop ongeveer 80 

Cluns.  

Ze staan keurig opgehokt te wachten 

tussen de hekken. 

De firma Veno heeft een goede klant gehad 

aan de familie Jongbloed. Als we beginnen 

met het inspecteren zie je pas hoe 

makkelijk alles gaat als je dieren wilt 

verplaatsen. 

Er zitten prachtige dieren tussen de 66 

lammeren. Een aantal krijgen zelfs het 

predikaat "sterlam". Toch vonden we ook 

een drietal dieren met wat bemerkingen.  

Ook hebben we met Ron overlegd over het 

te vroeg spenen. Een aantal lammeren ligt 

wat conditie betreft wat nog achter. Dat is 

ook duidelijk voelbaar op de rug. 

Er lopen trouwens twee volwassen rammen 

zij aan zij tussen alle dieren. De ketting die 

ze verbind is tegen het "bokken". Een 

goede oplossing zo blijkt. 

  

Als we gaan lunchen, worden we verrast 

met eigen gebakken bolletjes en smoothies, 

dat is heerlijk fruitsap vanuit de blender. 

Anita vertelt dat de kinderen er dol op zijn. 

Nou wij dus ook wel. Fruithandelaar zijn 

heeft zo zijn voordelen. 

  

Tijdens de inspectie merk je weer hoe goed 

het is om dit gezamenlijk te doen. Juist 

omdat het koppel niet uniform is, ontstaat 

er na de inspectie een discussie over twee 

totaal verschillende ramlammeren. 

Met welk ramlam ga je verder en met 

welke niet? Uitspraak over twee maanden, 

oftewel, eerst laten uitgroeien. Het zou 

goed zijn de twee mooie ramlammeren dan 

nog eens te beoordelen en te bekijken. 

Na afloop drinken we nog wat en nemen 

afscheid van de familie. Anita is niet meer 

te vinden dus bedanken we haar nu op deze 

manier voor de bijzondere gastvrijheid. 

Ton Frumau 

 

Fokkkerscontactdag bij de familie 

Verhoeven (Stal ’t Goor) in 

Soerendonk.  

 

Als beginnend fokker ging ik vol 

verwachting richting het prachtige 

Brabantse dorpje Soerendonk, 20 km ten 

zuiden van Eindhoven. Aangekomen op 

het adres bij de familie Verhoeven, 

parkeerde ik mijn auto langs de weg om 

vervolgens de prachtige oprijlaan naar het 

huis te betreden. We werden in de 

prachtige achtertuin gastvrij ontvangen met 

een heerlijk stuk Brabantse vlaai. Dit 

beloofde een prachtige dag te worden!  

Nadat we welkom waren geheten door de 

voorzitter Jan Wever gingen we met z’n 

allen de garage in om uitleg te krijgen over 

het computerprogramma  met de naam 

Zooeasy. Voordat Toon enthousiast over 
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zijn computerprogramma sprak, legde hij 

uit, middels een prachtige 

Powerpointpresentatie, hoe hij is begonnen 

met de Clun Forest fokkerij . Vervolgens 

gaf Toon een uitgebreide uitleg over 

Zooeasy. Een programma waar je heel veel 

gegevens over je eigen fokkerij kwijt kan. 

Aan de hand van de ingevoerde gegevens 

kan je verschillende stallijsten uitdraaien. 

Gegevens over dekken, geboorten, 

ontwormen, dierenarts en andere 

behandelingen kun je in dit programma 

kwijt. Wat ik zelf erg interessant vond, is 

dat je ook hele stambomen van je ooien 

kunt invoeren, waardoor je 

verwantschappen tussen ooien kunt 

ontdekken. Het een en ander vraagt wel 

veel napluiswerk en invoertijd. Maar op 

een donkere winterdag kan het invoeren 

van deze gegevens in de zomer veel 

voordeel opleveren. Het bijkomende 

voordeel van dit programma is dat het voor 

een betaalbare prijs aangeschaft kan 

worden, ook door kleine fokkers. Je kunt 

het programma zelfs ook voor andere 

diersoorten gebruiken, dus degene die ook 

actief is in anderen fokkerij(en) kan het 

programma ook gebruiken. 

Na deze presentatie werden we met z’n 

allen uitgenodigd om een hapje te gaan 

eten. Een zeer uitgebreide lunch stond 

uitgestald in de partytent.  

I

Inmiddels was het tijd geworden om de 

lammetjes en ooien te bekijken. Van de 7 

ooien waren 5 ooien gedekt en 

afgelammerd. Iedereen kreeg een lijst om 

de drieling, drie tweelingen en een eenling 

te beoordelen. Met kritische blikken van de 

aanwezige fokkers werden goede en 

minder goede exterieur kenmerken 

beoordeeld. Hieruit bleek weer, dat de 

fokkers met veel verschillende ogen 

kijken. Vaak is het ook niet eenvoudig om 

te bekijken, waar een jong lam aan moet 

voldoen. Want vaak groeien de lammeren 

nog, waardoor bepaalde eigenschappen 

nog veranderen. Ton Frumau legde dat, na 

deze beoordeling, nog eens haarfijn uit wat 

er allemaal nog met een lam kan gebeuren. 

Tevens legde hij uit waar tijdens de 

lammereninspectie naar gekeken wordt. 

Deze uitgebreide uitleg was, voor mij als 

beginnende fokker, zeer leerzaam. Aan het 

eind zijn we met z’n allen naar de 

kampioensram wezen kijken. De HU 053 

liet zich zeer gemakkelijk bekijken en ook 

was het geen probleem om de ram eens 

achter zijn oren te krabbelen. Dat er ook 

zeer makke Clun Forest dieren zijn, laat 

zich weer even bewijzen.  

Al met al was deze Fokkerscontactdag een 

zeer geslaagde dag, mede door de 

gastvrijheid van de familie Verhoeven. En 

volgend jaar zal ik zeker weer van de partij 

zijn, met misschien al wat eigen 

fokkerservaringen. 

Tot volgend jaar!! 

Beginnende fokker Ellen Reichert uit het 

Brabantse Westerbeek 

 
(Een uitgebreid fotoverslag van de fokkerscontactdag  is te zien op onze website www.clunforest.nl  Ga dan naar 

“De vereniging>>>Fokkerscontactdagen) 
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Keuring Zuid in Odiliapeel op 13 juli 2008 

Een mooie droge en zonnige dag in onze 

Hollandse moessonperiode. Meneer 

pastoor zal wel een bijzonder lijntje naar 

boven hebben. Toen bij aanvang van de 

keuring de klokken werden geluid, brak 

ook een aangenaam zonnetje door. Over 

medewerking op dit gebied heeft de 

organisatie Ovilio de laatste jaren toch al 

niet te klagen. Mooi weer hoort blijkbaar 

bij dit evenement. Het was me het weertje 

wel, voorafgaande aan deze zuidelijke 

keuring. De regen kwam de dagen er voor 

met bakken uit de hemel, en kijkend naar 

de mee te nemen dieren, schoten de tranen 

in je ogen. Als verzopen katten stonden ze 

er bij. Maar gelukkig klaarde het in de loop 

van de zaterdag op en konden ze alsnog 

droog de stal in. En eenmaal opgedroogd 

blijkt de wol toch niet geleden te hebben. 

Regen kunnen ze wel hebben, maar een 

wasbeurt of stevig droogwrijven is funest. 

Dan wordt de wol wel pluizig.  

Ondanks het feit dat er niet zo erg veel 

deelnemers waren, was het aantal 

catalogusnummers van 44 toch redelijk te 

noemen. Zoals elk jaar was er weer veel 

publiek op de been. 

 
Veel publiek in Odiliapeel bij onze Clun Forest 

sachapenkeuring 

 

Keurmeesters waren Jan Wever en Ton 

Frumau. Annie Steenbeek had de leiding 

over het ringgebeuren. Natuurlijk was ook 

Marijke van der Duys met de welbekende 

promotiestand aanwezig.  

Odiliapeel is misschien wel de gezelligste 

keuring van het jaar. Dit komt mede door 

het feit dat het hele dorp in het teken staat 

van het schapengebeuren. Vroeger 

natuurlijk als grote schapenjaarmarkt, 

waarvoor veel handelaren en kooplui naar 

dit Brabantse Peeldorp afreisden. 

 
De Clun Forest promotiestand 

 

Tegenwoordig zijn het vooral de toeristen 

die de braderie bezoeken en daarnaast ook 

even bij de schapen komen kijken. 

 
Een ouderwetse boerenkar, die op de keuring 

rondreed. 
 

Het is wel leuk om te horen dat deze 

passanten veel waardering hebben voor de 

Clun Forest en dit toch wel heel mooie 

dieren vinden. Ook zijn er altijd weer 

bezoekers die interesse hebben voor dit ras 

en Clun Forest schapen willen aanschaffen. 

Er was een stel, dat hevig geïnteresseerd 

was, voldoende grasland had en wellicht 

tot aanschaf wilde overgaan. Zij hadden 

geen idee van de prijs en wisten niet of ze 

nu 5000 of 500 euro zouden kosten. Ik kon 

ze gelijk geruststellen en vertellen dat de 

aanschaf van dit mooie ras geen financiële 

belemmering behoeft te zijn. Ons ras ziet 

er best chique uit, maar zo overdreven is 

het nu ook weer niet. 

De keuring verliep vlot en plezierig. 
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André van den Ouden met het kampioen ooilam. 

Bij de ooilammeren won het lam van 

André van den Ouden nipt van het ooilam 

van Ton van der Toorn en bij de 

ramlammeren werd een fraai ramlam van 

Hielkema/ Theunissen kampioen. Van 

dezelfde stal werd de eenjarige ooi HU 074 

kampioen. 

De TBV 137 van Ton van der Toorn werd 

bij de oudere ooien kampioen en van een 

drietal oudere rammen werd de HU 053 

van Toon Verhoeven als kampioen 

verheven. Al met al terechte winnaars in 

hun rubriek, waarbij opgemerkt kan 

worden, dat vooral in de rubrieken jonge 

en oudere ooien veel fraaie exemplaren in 

de ring stonden.  

 
Het kampioenstweetal van een ram. 

 

De rubrieken tweetal van 1 ram (kampioen 

Carlo Hameeteman) en bedrijfspresentatie 

(kampioen Hielkema/Theunissen) brengen 

altijd veel dieren in de ring en veel 

toeschouwers achter de hekken. Het is 

altijd een mooi gezicht, zoveel fraaie 

dieren bijeen. 

De keuring eindigde met de verkiezing van 

dagkampioen Clun Forest. Dat werd na 

lang wikken en wegen de HU 074 van 

Hielkema/Theunissen, een fraaie jaarling 

ooi met mooie uitstraling. 

 
Kampioen jonge ooien en dagkampioen van 

Odiliapeel. 

 

Via deze bijdrage wil ik ook de organisatie 

van Odiliapeel een compliment maken. De 

organisatie is perfect. Bij aankomst word je 

geholpen met uitladen van de dieren, de 

hokken zijn voorzien van dekzeilen, zodat 

de schapen ofwel droog of beschut staan 

tegen de zon en ook bij vertrek zijn er 

hulpploegen die weer helpen bij het 

inladen. Tenslotte krijg je nog een zak 

schapenbrokken mee naar huis als blijk 

van dank voor de deelname. Klasse!   
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De uitslagen van Odiliapeel   

Kampioen ooilammeren OHA 063 Fokker/eigenaar: van den Ouden 

Res. kampioen ooilammeren TBV 199 Fokker/eigenaar: van der Toorn 

Kampioen ramlammeren HU 080 Fokker/eigenaar: Hielkema/Theunissen 

Res. kampioen ramlammeren TBV 200 Fokker/eigenaar: van der Toorn 

Kampioen ooien jaarlingen HU 074 Fokker/eigenaar: Hielkema/Theunissen 

Kampioen ooien vanaf 2 jaar TBV 137 Fokker/eigenaar: Scholtes 

Kampioen rammen HU 053 

Fokker: Hielkema/Theunissen / 

eigenaar Verhoeven 

Kampioen tweetallen van 1 ram HAZ 219/220 Fokker/eigenaar: Hameeteman 

Dagkampioen Clun Forest  HU 074 Fokker/eigenaar: Hielkema/Theunissen 

Beste bedrijfspresentatie  Hielkema/Theunissen 

   

Alle foto’s van de kampioenen en veel andere foto's zijn te bekijken op onze website: www.clunforest.nl  
(Ga naar Keuringen>>>2008>>>Keuring Zuid) 

 “Ik geef het stokje door aan…………………” 

Hallo, 

Hartstikke leuk dat we gevraagd zijn voor de nieuwe rubriek “Ik geef het stokje door aan..”: 

Het was voor mij in Soerendonk de eerste keer dat ik in contact kwam met andere Clun 

fokkers. 

Ik zal me even voorstellen. 

Mijn naam is Raymond Schmitz, ik ben getrouwd met een hele lieve vrouw, Ilse, en heb een 

zoon van bijna 17, Jeffrey, een dochter van bijna 14, Marouscha, en een pleegdochter van 10, 

Louise. 

Mijn leeftijd is 41 jaar, en van beroep ben ik logistiek medewerker bedrijfsbureau. 

Wij wonen in Zeewolde, met achter ons huis een dierenweide, opgezet zoals volkstuintjes. 

We schreven ons in om in aanmerking te komen voor een kavel, en na 2 jaar kwam er een 

kavel vrij. 

De eigenaar die ging verhuizen deed zijn dieren van de hand, en wij vertelden dat we in ieder 

geval een pony voor onze dochter op het weiland zouden zetten. 

Nou, een paar schapen zouden goed helpen om het gras kort te houden, en we kregen te horen 

dat wij de klunzen wel mochten overnemen. Wij hadden nog nooit gehoord van Clun Forest 

schapen, maar we vonden ze gelijk al prachtig. Wat een uitstraling!! 

We namen 2 ooien en een ooilam over. Dat was in mei 2007. 

Dan was het natuurlijk wel leuk om het volgende voorjaar lammetjes te hebben, vonden we, 

en dus moest er een ram worden aangeschaft. 

Zoeken op internet leverde het dichtstbijzijnde adres op, Barneveld! 

Fam.van der Toorn gebeld, en we mochten wel langskomen. Ik had inmiddels al zoveel 

vragen over hoe en wat met de schapen te doen, dus een afspraak was snel gemaakt. 

Een mooie ram aangeschaft en heeeeeeel veeeeeeel vragen die beantwoord werden door Ton 

en Rineke. 

Daardoor werd ik pas echt enthousiast!! 

Intussen hebben we 2 oudere ooien, de ram, een ramlam en twee ooilammeren die het 

allemaal uitstekend doen. 

Eigenlijk zijn we er dus gewoon ingerold, en daar hebben we beslist geen spijt van. 

We hebben niet echt contact met andere leden van de vereniging, maar dat zal wel meer 

worden als we ook mee gaan doen met keuringen. 
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Een suggestie voor de vereniging is een soort vraagbaak op de site te zetten waar ieder lid 

ervaringen, tips en adviezen kan inbrengen. Een soort wikipedia. 

Ik zou het stokje graag willen doorgeven aan Ton van der Toorn. Voor de vereniging geen 

onbekende, maar ook hij heeft vast een mooi verhaal te vertellen. 

Het is geweldig hoe hij samen met Rineke ons heeft geholpen met woord en daad om wegwijs 

te worden in de wondere wereld van het houden van de mooie Clun Forest schapen, en ze 

verdienen daarom een groot compliment!! 

We hopen dat ieder lid zo open en bereidwillig nieuwe leden ontvangt. 

Wellicht tot ziens op een van de georganiseerde evenementen. 

Raymond Schmitz 

Fokkerslatijn

De kleur van je ogen wordt bepaald door maar enkele erfelijke eigenschappen, en het 

overervingspatroon is eenvoudig. Ouders met blauwe ogen bijvoorbeeld krijgen altijd 

kinderen met blauwe ogen. Zo simpel als wat. 

Ging het zo maar bij onze Cluns! Je paart twee mooie ouderdieren, en dan krijg je altijd 

mooie kinderen. Maar helaas, het exterieur (het uiterlijk) wordt door heel veel genen bepaald, 

en het overervingspatroon is allesbehalve simpel. Daar komt bij dat voeding en verzorging 

een grote rol spelen als het om uiterlijk gaat. 

Proberen mooie Cluns te fokken blijft dus een beetje gokken. Je kunt het toeval wel een 

handje helpen natuurlijk. Met goed uitgangsmateriaal heb je de beste kansen.  

Maar het blijft zo dat succes geen garantie biedt voor succes in de toekomst. Een prachtige 

ram maakt niet automatisch mooie lammeren, en dat komt, zoals gezegd, door de vele genen 

die zich ermee bemoeien. 

Toch komt het af en toe voor dat ouderdieren wél heel regelmatig mooie nakomelingen 

brengen. Dan hebben ze alletwee veel gunstige genen, en die genen versterken elkaar 

blijkbaar in de nakomelingen (wat lang niet altijd het geval is). Zo’n effect kan soms ook 

worden bereikt door inteelt. De goede genen in een schapenfamilie worden dan als het ware 

opgestapeld. Maar hiermee is nog niet gezegd dat inteelt aan te raden is. Want het kan 

evengoed gebeuren dat juist de slechte genen opgestapeld worden!  

Een voorbeeld van een Clun-lijn waarin veel 

gunstige genen zich hebben verzameld, is de lijn 

waarvan de importram FAF 00025 de stamvader 

is. Deze ram werd door Gerard Scholtes in 

december 2000 in Engeland gekocht van de 

ervaren Clunfokker Tom Francis  

(op de foto links de FAF 00025 als ramlam samen met de 

fokker Tom Francis).  

Gerard heeft met dit vaderdier en zijn 

nakomelingen veel succes gehad op keuringen. 

Dat het hier ook op de langere termijn niet alleen 

om toeval gaat, bewijst wel de laatste keuring in 

Odiliapeel. Alle vijf de individuele kampioenen 

van die keuring hebben de FAF 00025 als vader 

(1x), als grootvader (3x) of als overgrootvader 

(1x).  Drie ervan zijn bovendien voortgekomen 

uit de combinatie van de FAF 00025 met één 

bepaalde ooi (ook een FAF trouwens).  

Zulke combinaties vinden, daar is het de fokker om te doen! 

Bert Theunissen 
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Schapenbehandelstoel 

 

Tijdens de fokkerscontactdag was er 

veel belangstelling voor mijn 

schapenbehandelstoel. Ik heb deze 

zelf gemaakt vanaf een foto in een 

folder. De behandelstoelen zijn ook 

origineel te koop maar zijn dan erg 

duur. 

Met wat goede tips van de Clun Forest 

leden en wat kleine aanpassingen is 

het een heel makkelijk stoeltje om de 

hoeven van de schapen te behandelen. De schapen blijven er mooi rustig inzitten, waardoor 

het behandelen een stuk makkelijker is. Op de foto’s van de fokkerscontactdag bij ons is te 

zien als er een schaap inzit. Sommigen gebruiken de stoel ook als tuinstoel. 

       

Het stoeltje is met weinig materiaal makkelijk zelf te maken of te laten maken. Op de foto’s 

kun je goed zien hoe de materialen zijn bevestigd. Je kunt het daarna laten verzinken of 

gewoon schilderen. Mocht je er niet uitkomen dan kun je me altijd bellen 06-51230020 

Benodigde materialen: (maten in mm) 

• 2 stuks stalen koker 40 x 40 x 1400 

• 2 stuks buis of koker 40 x 150 

• 1 stuks U ijzer 40x50x40 x 550 

• 1 stuks Hoekijzer 45x45 x 450 

• 2 stuks strip 30 x 3 x 400 

• Zijldoek 430 x 1200 

 

Toon Verhoeven 

Stal ‘t Goor 

 

 

 

Belangrijke dataBelangrijke dataBelangrijke dataBelangrijke data    
� Keuring Beilen    2 augustus 2008 

� Nationale keuring Ermelo   23 augustus 2008 

� Bestuursvergadering    13 september 2008 

� Najaarsledenvergadering   8 november 2008 
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De foto´s hierboven ontvingen wij van Marlies Witteveen uit Noord-Frankrijk. Zij startte 

enkele jaren geleden een kudde Clun Forests met dieren van Jocelyn Simon uit Nogent le 

Retrou. Daarna kocht zij nog een aantal ooien van Ton Frumau uit Benningbroek en een ram 

gefokt door Gerard Scholtes uit Bodegraven. Door omstandigheden moest zij stoppen met de 

schapen. Deze zijn allemaal overgegaan naar een nieuwe Franse eigenaar, Christophe en 

Béatrice Crocfert in Solesmes. Die zijn erg enthousiast over hun nieuwe Cluns en willen 

verder gaat uitbouwen. Zij zijn van plan naar onze Nationale keuring in Ermelo te komen.- 

 

 

 

 

 

 

 

 
Redactie: 

Toon Verhoeven (eindredactie):  ahmverhoeven@planet.nl 

Gerard Scholtes: gerard.scholtes@xs4all.nl 

Ton van der Toorn:  vandertoorn@hotmail.com 

Wij willen in de Clunformaties steeds een aantal leuke foto's laten zien.  

Stuur daarom ook eens een foto op. Dat kan digitaal via e-mail (ahmverhoeven@planet.nl) 
 of gewoon via de post naar Toon Verhoeven. 


