
 

De foto's boven: (links) Een drietal ooien van Gerard Scholtes op de Nationale keuring, (midden) Ton Frumau 

met winnend ramlam op de keuring in Beilen, (rechts) keuring van een rubriek ooien op de Nationale keuring. 

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 
  Oktober 2008          De nieuwsbrief van de Clun Forest Schapenvereniging 

 

Van de bestuurstafel….. 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen…… het nieuwe 

dekseizoen staat er weer aan te komen of is al 

reeds begonnen. Je hebt altijd schapen die 

staan te popelen en bij het eerste contact met 

de ram hun willigheid tonen. Opletten 

geblazen, dus. “Krijten, krijten”, zei mijn opa 

zaliger altijd als we een potje gingen biljarten. 

Ook de rammen moeten op tijd het blok om, of 

zoals ik het altijd doe: de borst goed kleuren 

met een merkstift (een keer per week een bakje brok en de ram laat zich met genoegen even 

insmeren). Nog te vaak horen we van leden, dat ze het dekken niet hebben bijgehouden of 

vergeten waren om de ram op tijd te kleuren. Lammeren kan dan wel eens jammeren worden. 

Alhoewel, de Cluns lammeren gemakkelijk af, maar toch…een beetje planning en op alles 

voorbereid zijn, lijkt me toch wel raadzaam. 

In schapenland is het najaar het moment van een jaarwisseling. De lammeren goed gegroeid, 

de keuringen achter de rug (zie de verslagen), wellicht een nieuwe ram aangeschaft, de 

wintervoorraad hooi ingeslagen en nu maar wachten op de dingen die komen gaan.  

Voor wat de vereniging betreft is de eerste activiteit de najaarsledenvergadering op 8 

november. Noteer deze datum in uw agenda en toon uw betrokkenheid door uw 

aanwezigheid. Aan het programma zal het zeker niet liggen. Met elkaar willen we 

discussiëren over fokbeleid binnen de vereniging. Een ander punt van enige importantie is het 

elektronische oornummer, dat er nu toch wel aan zit te komen. Maagbolus en/of elektronische 

oorknoppen of………wellicht nog andere mogelijkheden. Toon Verhoeven zal ons, naar 

aanleiding van informatieverstrekking door LNV en GD, op de hoogte brengen van de 

toekomstige ontwikkelingen en veranderingen. Verder kijken we vooruit naar de activiteiten 

in het nieuwe jaar. Praat en help mee om verder te bouwen aan een gezond en bruisend 

verenigingsleven.  

 

In deze uitgave: 

� Van de bestuurstafel…….. 

� Keuring Beilen op 2 augustus 2008 

� Nationale keuring op 23 augustus 

2008 

� Fokkerslatijn 

� Ik geef het stokje door aan…. 

� Regelwijzer Schapen en Geiten 

� Belangrijke data 
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Ik sluit daarom af met de enigszins verbasterde uitdrukking: ”Vooruit met het schaap”! 

Ik wens u veel plezier met het lezen van deze Clunformatie. 

Namens het bestuur, 

Ton van der Toorn (secretaris) 

 

Keuring �oord in Beilen op 2 augustus 2008 

De noordelijke keuring vond, zoals 

gebruikelijk, weer in Beilen plaats. Een 

lekker zonnetje en een stevige bries 

zorgden voor heerlijk Hollands 

“Schapenkeuringsweer”. 

Het keuringsterrein lag er keurig bij en was 

goed bereikbaar. Het gras in de ring was 

wat aan de hoge kant, zodat de koten niet 

altijd even goed te zien waren. Wellicht 

een volgende keer maar beter een mat 

meenemen om de schapen op te zetten. 

Een portable grasmaaier is misschien ook 

een optie.  

De beide keurmeesters: Dinant Strokap en 

Ton van der Toorn zagen door de bomen 

het bos echter wel, maar moesten af en toe 

wel even door de knieën. Krasse knarren, 

zullen we maar zeggen.  

De keuring was goed georganiseerd. Het 

terrein was goed ingedeeld, er was volop 

ruimte en ook was het leuk om bij de 

andere evenementen te kijken. In de 

cateringtent liepen we zelfs boerin Agnes 

van Boer Zoekt Vrouw tegen het lijf. 

Helaas hadden we geen stoere vrijgezelle 

Clunfokker in de aanbieding, zodat haar 

interesse alleen uit bleef gaan naar de 

dikbillen en ander aanwezig rundvee. 

De inbreng van Clun Forest schapen was 

groot wat aantallen betreft maar ook 

kwalitatief van hoog gehalte. Vooral de 

lammerenrubrieken waren bijzonder goed 

te noemen. Ton Frumau werd met ramlam 

FBB 156 kampioen en de VMN 002 van 

fokker Jan Veenstra werd kampioen 

ooilam en dagkampioen.  

 
Jan Veenstra met het kampioen ooilam en 

dagkampioen VM� 002. 
Deze dieren sprongen er toch wel boven 

uit. De andere kampioenen en 

reservekampioenen staan in het overzicht 

vermeld. Sietske van der Schaaf 

regisseerde het ringgebeuren weer op 

voortreffelijke wijze.  
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Een keuring zonder keuringssecretariaat is 

onmogelijk. Ook dit jaar was het 

secretariaat weer in handen van Jan en 

Gina Wever (links op de foto hieronder). 

Vaak als vanzelfsprekend aangenomen en 

maar zelden vermeld. Gina is al jaren aan 

de zijlijn aanwezig als smeermiddel om de 

keuring soepel te laten verlopen. Een 

soepel verloop is ook mede te danken aan 

de gezellige omgang van de leden 

onderling. De keuring is een echt 

verenigingsgebeuren, waar men elkaar 

helpt bij in- en uitladen, voorbrengen in de 

ring en een enkeling haalt bij de 

“concurrent”in de ring zelfs nog de 

strootjes van de vacht. Fokker Jan Veenstra 

deed voor de eerste keer mee en viel met 

de neus in de boter. Dit gebeurt niet zo 

vaak, maar zo zie je maar dat je met goed 

fokmateriaal en een goede verzorging snel 

succes kunt hebben.  

 
Marijke van der Duys in haar prachtige Clun 

Forest promotiestand. 
Al met al een bijzonder geslaagde dag, 

waarop voorzitter van Dierenshow Drente: 

Klaas Steenbeek en zijn mannen/vrouwen 

met recht trots op kunnen zijn. 

 

Ton van der Toorn

 

De uitslagen van Beilen   

Kampioen ooilammeren VMN-002 Fokker/eigenaar: Veenstra 

Res. kampioen ooilammeren SBN-462 Fokker/eigenaar: Scholtes 

Kampioen ramlammeren FBB-156 Fokker/eigenaar: Frumau 

Res. kampioen ramlammeren MGI-622 Fokker/eigenaar: Mulder 

Kampioen ooien jaarlingen SBN-450 Fokker/eigenaar: Scholtes 

Res. kampioen jaarlingen SSS-356 Fokker/eigenaar: Sietzema-de Haan 

Kampioen ooien vanaf 2 jaar WB-193 Fokker/eigenaar: Wever 

Res. kampioen ooien vanaf 2 jaar FBB-090 Fokker/eigenaar: Frumau 

Kampioen rammen SBN-455 Fokker: Scholtes/eigenaar: Veenstra 

Kampioen tweetallen van 1 ram MGI-619/623 Fokker/eigenaar: Mulder 

Res. kampioen tweetallen van 1 ram TGI-069/070 Fokker/eigenaar: Torenbos 

Dagkampioen Clun Forest  VMN-002 Fokker/eigenaar: Veenstra 

Beste bedrijfspresentatie  Frumau 

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 Noord) 

 

 

 

 



Clunformatie no.17 
 

Pag.4 

�ationale Keuring in Ermelo op 23 augustus 2008 

 
Alle kampioenen tijdens de verkiezing van de �ationale Dagkampioen. 

 

Zaterdag 23 augustus 2008, een 

gedenkwaardige dag. Eindelijk kon de 

nationale keuring weer eens doorgang 

vinden. Blauwtong en MKZ-gevaar 

gooiden dit keer geen roet in het eten. 

21 fokkers waren aanwezigen en zorgden 

met hun inbreng van 145 

catalogusnummers voor een redelijk volle 

(manege-)bak. Voorwaar een aantal waar 

we alleen maar op hadden kunnen hopen. 

Enkele bekende namen ontbraken, anderen 

waren wel aanwezig maar zijn met de 

schapenhouderij gestopt en er waren 

gelukkig ook weer nieuwe gezichten. 

Zeker niet voor het eerst aanwezig waren 

de beide Engelse keurmeesters Ralph 

Fulton en Brian Davies (foto  hieronder).  

      
Beiden keurig in het pak en zeer verguld 

met de uitnodiging om te mogen komen 

keuren. Nergens ter wereld komen zoveel 

Clun Forest schapen bijeen om gekeurd te 

worden. Brian Davies was tijdens de pauze 

druk in de weer om enkele fraaie 

exemplaren in het digitale geheugen vast te 

leggen. De keuring werd gehouden in twee 

ringen. In de ene ring werd gekeurd en in 

de andere ring werden de volgende dieren 

al weer klaar gezet. De beide nieuwe 

ringmeesters Sander Freijser en Erik van 

der Toorn hielden er goed de vaart in en 

leken al wel over jarenlange ervaring te 

beschikken. Piet Stuyts zorgde, waar nodig 

voor assistentie en de “meisjes” Sietske, 

Rineke en Gina zorgden vanaf de zijlijn 

voor de juiste instructies, notaties en de 

verdeling van prijzen en diploma’s. In de 

ring praatte Jan Wever de verschillende 

onderdelen aan elkaar en vertaalde de 

conclusies en bemerkingen van de 

keurmeesters. Wie we heel erg misten 

was…onze inmiddels vaste geluidsman 

Wim Vlot jr. Deze was helaas verhinderd, 

en dat hebben we gemerkt. De installatie 

van de manege galmde als een kleuterklas 

in de echoput. Gelukkig bleek het 

commentaar later op de dag wat beter te 

verstaan, maar het bleef toch behelpen! 

En het commentaar mocht er wezen. De 

beide keurmeesters waren onder de indruk 

van de kwaliteit van onze dieren. Dat was 

niet alleen een opmerking uit beleefdheid.  
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Vooral Brian Davies had zo enkele dieren 

willen meenemen om in te zetten op zijn 

eigen farm. 

 
Jaarling ooien op de keuring. 

Wel viel hen op, dat er bij de oudere 

schapen wat dieren waren die in 

bovenmatig goede conditie waren. Enkele 

dieren hadden door de Blauwtong-

epidemie niet gelammerd. Hiermee werd 

dan ook wel rekening gehouden. 

De keuring zelf was weer ouderwets 

gezellig. Men gunde elkaar het beste en 

over het algemeen was men het eens met 

de jurering. De beide keurmeesters waren 

redelijk consequent in het beoordelen van 

de dieren. Leek het er soms op dat er op 

massa werd gekeurd, dan toch bleek de 

uitstraling en elegance alsnog de doorslag 

te geven. 

Zo werd ook de HU 059 (zie foto hierboven) 

van Hielkema/Theunissen gekozen tot 

algemeen dagkampioen. Een heel mooie 

ooi, die vooral door een clean-face en 

goede uitstraling de wissel-Plate won. 

De kinderrubriek was weer een hoogtepunt 

van de dag. Sommige kinderen hadden er 

lang naar uitgekeken en stonden nu met 

een schaap midden in de ring. Myrthe van 

der Duys stond alleen in de ring ( komt al 

vele jaren met Marijke mee) en kent het 

klappen van de zweep. De andere kinderen 

hadden versterking meegenomen in de 

persoon van vader of opa.  

 
Myrthe (boven op de foto) won terecht de 

eerste prijs en de andere kinderen 

eindigden ex-aequo op een zeer eervolle 

tweede plaats. Ook met de kleurplaten (van 

de hand van Ton Frumau) vielen zij in de 

prijzen. 

De keuring eindigde met de 

bedrijfsdrietallen (lekker veel mooie 

schapen in de ring) en met de 

kampioensrubrieken. Na een dankwoord 

van de voorzitter aan alle vrijwilligers en 

de beide keurmeesters, een afscheidswoord 

van Ralph en Brian en de fotosessie van de 

kampioenen, was het tijd voor een 

afsluitend buffet. Na een gezellig 

samenzijn vertrok ieder weer naar eigen 

stal en huis. De beide keurmeesters naar 

hun logeeradres bij de familie Scholtes, die 

hen de volgende dag naar Schiphol 

brachten en uitzwaaiden met een 

welgemeend: “Tot volgend jaar!” 

 

Met dank aan alle 16 vrijwilligers voor hun 

inzet. Zonder de inzet van deze personen is 

een keuring onmogelijk! Het is goed om 

dit ook eens in een verslag als dit te 

noemen. 

Hieronder ziet u een overzicht van 

kampioenen en reserve kampioenen.  

 

Ton van der Toorn
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Keuring van de bedrijfsdrietallen. 

 

De uitslagen van Ermelo   

Kampioen ooilammeren SRU-020 Fokker/eigenaar: Steenbeek 

Res. kampioen ooilammeren VMN-002 Fokker/eigenaar: Veenstra 

Kampioen ramlammeren SRU-013 Fokker/eigenaar: Steenbeek 

Res. kampioen ramlammeren FBB-156 Fokker/eigenaar: Frumau 

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

Res. kampioen ooien jaarlingen OWE-328 Fokker/eigenaar: Ogink 

Kampioen ooien vanaf 2 jaar HU-059 Fokker/eigenaar: Hielkema/Theunissen 

Res. kampioen ooien vanaf 2 jaar TBV-037 Fokker/eigenaar: van der Toorn 

Kampioen rammen vanaf 2 jaar TBV-091 Fokker: van der Toorn/eigenaar: Ogink 

Kampioen rammen jaarlingen TBV-174 Fokker/eigenaar: van der Toorn 

Kampioen drietallen van 1 ram MGI-619/620/623 Fokker/eigenaar: Mulder 

Res. kampioen drietallen van 1 ram OHA-057/060/063 Fokker/eigenaar: van den Ouden 

Kampioen bedrijfsdrietallen SBN-305/HU-059/074 Eigenaar: Hielkema/Theunissen 

Res. kampioen bedrijfsdrietallen 

 

 

Ex-aequo: 

TBV-160/165/137 

OWE-316/327/328 

Eigenaar: van der Toorn 

Eigenaar: Ogink 

Dagkampioen Clun Forest  HU-059 Fokker/eigenaar: Hielkema/Theunissen 

Eerste deelname met lam (novice 

champioen) 

VMN-002 

 

Fokker/eigenaar: Veenstra 

 

Winnaar kinderrubriek  Myrthe van der Duys 

 
Alle foto’s van de kampioenen en veel andere foto's zijn te bekijken op onze website: www.clunforest.nl  

(Ga naar Keuringen>>>2008>>>�ationale Keuring) 
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Fokkerslatijn 

In Het Schaap van september zijn de eerste ervaringen met het coupeerverbod 

geïnventariseerd. Een rondje langs een aantal fokkers leert dat het met de myiasis dit jaar wel 

meevalt. Maar dat ligt waarschijnlijk aan het weer, zeggen de fokkers: we hebben weinig 

warme vochtige dagen gehad. De meeste Texelaarfokkers lijken hun verzet tegen het 

coupeerverbod te hebben opgegeven. Ze zijn er niet blij mee, maar het moet maar. Sommigen 

trekken er zich niks van aan en gaan gewoon door met couperen. Dan maar een boete, zeggen 

ze. 

Kijk je naar de argumenten voor het couperen, dan valt op dat er nogal wat argumenten 

worden genoemd die niks met myiasis te maken hebben. Bijvoorbeeld: handelaren kunnen de 

rammetjes minder makkelijk van de ooien onderscheiden, en zo kan een hele veewagen 

ooitjes ongewenst zwanger raken. Ander voorbeeld: staartloze ooien zijn schoner en 

gemakkelijker voor de eigenaar, vooral bij het lammeren. Niet erg sterk, zulke argumenten. 

Voor couperen moet je zwaarder wegende redenen hebben; dat je wat meer zorg aan je 

schapen moet besteden vind ik geen sterk argument. 

Maar sommige Texelaarfokkers hanteren ook een milieu-argument: zonder couperen moet je 

vaker chemische troep op je schapen spuiten. Hier lijken ze een punt te hebben.  

Maar kijk nu eens in Het Schaap. Er staat een foto bij het artikel van Texelaar-ooien met 

ongecoupeerde staarten. Nou ja, staarten – het lijken eerder frankfurter worstjes. Die staarten 

stellen helemaal niks voor. Niet voor niets heette de Texelaar vroeger de ‘pielstert’ (pijlstaart). 

En bij zulke staarten moet je extra chemicaliën gaan gebruiken om myiasis te voorkomen? 

Als wij met onze Cluns op korte staarten gaan fokken dan tekenen we er toch voor als zulke 

pierige staartjes het eindresultaat zouden zijn? Het is het een of het ander: óf ons 

fokprogramma heeft geen zin want het myiasisprobleem blijft, zelfs bij frankfurterstaartjes; óf 

die Texelaarfokkers zijn vooral uit op hun eigen gemak en misbruiken het myiasisargument. 

Bert Theunissen 

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

Dank je wel Raymond, je dacht zeker: 

”Die man schrijft al zo weinig, laat ik hem 

maar eens de pen in handen drukken”. 

Trouwens een leuke bijdrage van je in de 

vorige Clunformatie. 

Ja, wat moet ik over mezelf vertellen. 

Misschien wel leuk om aan te geven hoe 

wij er toe gekomen zijn om Clun Forest 

schapen te gaan houden. Rineke en ik (met 

3 zoons) woonden tot zo’n 12 jaar geleden 

in een nieuwbouwwijk. Toen kreeg ik het 

in mijn hoofd om een Border Collie aan te 

schaffen. Iedereen blij en we zochten een 

mooi exemplaar uit van een goed nest. 

Moeder bleek af te stammen van een 

geweldig goed importdier en de vader was 

Europees kampioen schapendrijven. 

Natuurlijk ga je dan op bezoek bij schapen. 

We waren eens op de Posbank bij herder 

Geert Reinders en deze zag van afstand al, 

dat onze hond Kelly een echte Graig was 

(een beroemde import dekreu). Hij vroeg 

of Kelly bij de schapen mocht. En ja hoor, 

zonder enige ervaring dreef ze de kudde bij 

elkaar. Reinders helemaal lyrisch en wilde 

de hond wel trainen. Wel een eind rijden 

elke keer. Ik nam toen les bij Serge van der 

Zweep (Europees kampioen) in Renkum. 

Heel leuk om te doen, maar zei Serge:”Je 

moet zelf schapen nemen om elke dag te 

trainen”. Leuk gezegd, maar ik denk niet 

dat mijn buren dit zouden waarderen. Om 

kort te gaan, we kochten een vervallen 

boerderijtje met redelijk wat grond. Dit 

hebben we in enkele jaren verbouwd en nu 

mag het de naam Gelkenhoeve hebben. We 

schaften enkele Veluwse heideschapen 

aan, waarmee ik begon te trainen. 

Ondertussen had Kelly een nestje gehad 

waar we Jill aan overhielden. De Veluwse 

heideschapen werden na verloop van tijd 

erg mak en ongeschikt voor het drijven. Bij 

Serge liepen enkele bastaard Cluns en deze 

bleven alert en attent op de honden. Deze 



Clunformatie no.17 
 

Pag.8 

dieren bevielen me wel, goed voor het 

drijven en sierlijk bovendien. We zijn toen 

naar de Nationale keuring in Ermelo 

geweest. Daar kochten we onze eerste ras-

Cluns. Fokker Lorkeers gaf me goede 

voorlichting en verkocht me 2 hele mooie 

jonge ooien. Ik weet nog goed de 

nummers: LLB 0016 en 0018. Ik ben hem 

nog steeds dankbaar, dat hij mij goede 

dieren verkocht. Je hoort regelmatig dat 

nieuwe leden zo maar enkele dieren via 

Marktplaats of i.d. kopen en er later achter 

komen dat ze geen stamboek hebben of 

niet zwoegervrij zijn, om maar iets te 

noemen. Als je met goed materiaal begint, 

is de kans groter dat je goede lammeren 

krijgt en deze voor het leven kunt door 

verkopen. Een ander goed dier mocht ik 

kopen van Leon Kurvers, voormalig 

topfokker uit Geulle. In Odiliapeel had hij 

3 mooie enters bij zich en ik kon er een 

uitkiezen. De KGP 163.  

De LLB 0016 en vooral de KGP 163 zijn 

de moeder aller moeders van mijn kudde 

geworden en vooral deze laatste heeft veel 

kampioenen voortgebracht. Zo zie je maar, 

een goede start en eerlijke adviezen van 

leden zijn van wezenlijk belang. Het 

schapendrijven kwam meer op de 

achtergrond, de honden konden het veel 

beter dan ik, en het fokken van schapen 

werd belangrijker. Vorig jaar zijn de beide 

honden overleden (15 en 13 jaar). Wellicht 

komt er t.z.t. nog een nieuwe Border. 

Rineke en ik genieten erg van het 

buitenleven en doen de meeste 

schapenwerkzaamheden veelal samen. 

Gelukkig mag ik door de Bapo-regeling 

een dagje per week minder naar school, 

zodat we ons buiten en de schapen in 

goede conditie kunnen houden. Wie eens 

langs wil komen is altijd welkom, maar 

maak wel even een afspraak. Hiervoor 

verwijs ik graag naar onze site: 

www.stalgelkenhoeve.nl of 

www.clunforest.eu 

 

Ik zou het leuk vinden als Gert van Ginkel 

uit Renswoude in de volgende 

Clunformatie eens wat over zijn 

schapenhouderij zou kunnen vertellen. 

Gert fokt al vele jaren schapen, ook andere 

rassen, weet veel over de schapenhouderij 

en helpt altijd bij het voorbereiden van de 

nationale keuring. Dit jaar voor het eerst 

niet actief met dieren, maar wel aanwezig 

in Ermelo. 

 

Hierbij dus de pen aan jou, Gert. 

Ton van der Toorn 

Regelwijzer Schapen en Geiten 

Regels, regels, regels… Er komen er steeds meer. En ze veranderen ook nog regelmatig. Dat 

geldt ook sterk voor de schapenhouderij. De laatste tijd merken we hier ook steeds meer van 

de harmonisering van regels binnen de Europese Unie. Wie kan dat tegenwoordig nog 

allemaal bijhouden? Dat valt niet mee. 

Sinds enige tijd is onze vereniging aangesloten bij het Platform Kleinschalige Schapen- en 

Geitenhouderij. Dit Platform probeert zoveel mogelijk de belangen van hobbymatige 

schapen- en geitenhouder te ondersteunen. In april 2008 is door het Platform een eerste versie 

van de Regelwijzer Schapen en Geiten uitgebracht. Daarin worden de belangrijkste 

overheidsregels samengevat, die van belang zijn voor de kleinere schapenhouder. Regelmatig 

wordt de regelwijzer verbeterd en aangepast aan de actuele regelgeving. De tweede versie van 

de regelwijzer is nu verschenen. Op diverse plaatsen zijn er verbeteringen en uitbreidingen 

aangebracht. De regelwijzer is te vinden op www.platform-ksg.nl    Het is de bedoeling dat de 

regelwijzer steeds up to date wordt gehouden. 

Naast de overheidsregels hebben wij ook nog te maken met het stamboek en de 

gezondheidsprogramma’s van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Op onze eigen website 

www.clunforest.nl is hierover het nodige te vinden, bijvoorbeeld over deklijsten, 

geboorteberichten, zwoegerziekte en scrapie. (Ga naar De Vereniging>>>Administratie/I&R) 

Gerard Scholtes 
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BelBelBelBelangrijke dataangrijke dataangrijke dataangrijke data    
� Najaarsledenvergadering   8 november 2008 

 

 

 

           
Deze keer twee foto’s die we kregen van Brian Davies uit Wales, een van de twee 

keurmeesters op onze Nationale keuring. Deze foto’s zijn dit jaar genomen op de 

schapenkeuring op de Royal Welsh Show.  

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


