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 Clunformatie 
  September 2009      De nieuwsbrief van de Clun Forest Schapenvereniging 

 

Van de bestuurstafel….. 

Kleuren, kleuren en nog eens kleuren. 

 

Soms ziet het je geel en groen voor de ogen en 

zie je door de bomen het bos niet meer. 

Nieuwe oornummers in kleuren van geel via 

grijs naar groen en al of niet voorzien van een 

elektronisch knopje of staafje. Tel daar nog 

eens bij op, dat ook het aluminium Patt-

oormerk weer terug is en in combinatie met 

een maagbolus op de “Markt van Welzijn en 

Geluk” is toegelaten. Zoek het maar uit…..  

Het bestuur is er druk mee bezig geweest en 

komt op de najaarsledenvergadering met een 

voorstel om te kiezen voor het meest geschikte 

oormerk. Er zal ook een leverancier van 

oornummers uitgenodigd worden om tekst en 

uitleg te geven. Wij zullen veel tijd inruimen voor dit onderwerp, omdat de nieuwe I&R 

verordeningen toch veel veranderingen teweeg gaan brengen. De vaste agendapunten zullen 

dan ook snel worden afgewerkt. Het bestuur nodigt u met klem uit om aanwezig te zijn tijdens 

deze vergadering.  

We staan er als vereniging trouwens wel gekleurd op. Tijdens de laatste NSFO vergadering 

bleek de Clun Forest schapenvereniging als enige vereniging niet in ledenaantal te zijn 

teruggelopen. Veel rassen zagen hun ledental drastisch teruglopen, mede omdat de 

regelgeving toch wel veel mensen weerhoudt om georganiseerd schapen te houden en fokken. 

Nu we het toch over fokken hebben…….. Vergeet niet om de ram te kleuren. Het dekseizoen 

is weer begonnen en het is een kleine moeite om de borst van de ram even te kleuren. Dat kan 

met een dektuig en als dat te veel moeite is, neem dan een kleurblok of merkstift en smeer de 

ram eens per week even goed in (na 17 dagen een andere kleur om te kijken of er een 

herdekking plaatsvindt). Je hebt er veel gemak van en het spaart nachtrust. Je kunt op enkele 
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dagen precies het moment van aflammeren bepalen. Nog heel vaak horen we dat fokkers niet 

weten wanneer de lammeren gaan komen. Soms met vervelende gevolgen. Kleuren dus! Een 

kleine moeite. In deze Clun(in-)formatie naast de vele administratieve plannen gelukkig ook 

de mooie kanten van het fokken van schapen in de vorm van leuke keuringsverslagen en 

andere bijdragen. Veel leesplezier!  

Ton van der Toorn (secretaris) 

 

Geboortebericht 

Alweer een geboortekaartje van een van onze 

leden, deze keer uit Aarlanderveen (Z-H) 

Patrick en Martine Petersen kregen op 25 juli 2009 

hun eerste zoon: Marijn Alexander. 

Namens onze vereniging van harte gefeliciteerd!!

 

 

 

 

 

Ik geef het stokje door aan……... 

Gert, bedankt voor het overdragen van het 

zogenaamde stokje en de lovende woorden 

in jouw verhaal. Het is nu aan mij de eer 

over ons te vertellen. 

Eerst natuurlijk even voorstellen, we zijn 

Richard en Bernadet Ogink. We wonen in 

Wesepe in het prachtige Salland van 

Overijssel. Ook wij komen beide van een 

boerderij, dat zal het plezier in het houden 

van dieren verklaren.  

In 1986 kochten we onze eerste Clun 

Forest schapen: een 11 jarige ooi en een 

ooilam. We waren al een tijdje van plan 

schapen te gaan houden, maar hadden nog 

geen duidelijke voorkeur voor een ras. 

Totdat ik aan de voet van de Holterberg 

een koppel Clun Forest schapen zag lopen 

van de heer Vellinga. Het waren prachtige 

schapen, we waren er gelijk van overtuigd 

dat de Clun het moest worden. Maar voor 

een pas getrouwd stelletje waren de 

stamboek schapen wel erg duur. Daarom 

zijn we maar begonnen met een oude ooi 

die in de koppel niet meer mee kon komen 

en een ooilam. Dan fok je je er vanzelf wel 

in. En dat laatste is gelukt. 

Met name Meindert Witvliet was in die tijd 

zeer actief voor de vereniging door het 

halen van verse bloedlijnen uit Engeland. 

Dat gebeurde toen al in nauwe 

samenwerking met Ralph Fulton (al jaren 

een van beide keurmeesters van onze 

nationale keuring) van de University of 

Cambridge. Via hem heb ik mijn eerste 

importram en ooilam uit Engeland 

gekocht. De ram fokte erg goed en is de 

stamvader van de schapen die ik op dit 

moment heb.  

Kinderen (met vriendjes) van Richard en 

Bernadet met een winnend drietal lammeren in 

Ermelo in 2006. 
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Helaas legde de ram na het 2
e
 dekseizoen 

het loodje, het bloed. Helaas horen 

tegenvallers er ook bij. 

 

Ook maakten we samen met andere Clun 

Forest leden een reis naar Engeland. Zo 

bezochten we de University of Cambridge 

om daar de schapen van Ralph te 

bewonderen en hebben we de koppels van 

Brian Davis, Tommy Francis en Frank 

Gwilliam bewonderd. Dit waren de Britse 

topfokkers in de jaren 80 en 90. We 

hebben tijdens deze reis samen enorm veel 

lol gehad en het nodige geleerd. Ook was 

het tijd voor een nieuwe import ram. Deze 

hebben we later zelf uit Engeland 

opgehaald. Dat was een heel bijzondere 

ervaring, in 1 weekend met de boot op en 

neer. In het midden van Engeland op een 

parkeerplaats de ram overladen ( Frank 

was ons vanuit Wales tegemoet gereden) 

en dan weer terug. En vervolgens veel 

gedoe met de douanes in Engeland en 

Nederland. 

 

Het fijne van de Clun Forst vereniging is 

dat deze veel enthousiaste en aardige leden 

heeft. De meesten vinden het belangrijk 

samen een leuke hobby te hebben, 

ervaringen uit te wisselen en elkaar te 

helpen. Zelfs tijdens een keuring zie je dat 

ze een collega fokker in dezelfde ring 

adviseren hoe het schaap het beste beentje 

voor te zetten.  

 

Zelf vind ik het natuurlijk fijn af te toe een 

prijsje mee te pakken. 

 Richard met de 'ationaal Kampioen Rammen 

(SB' 222) in 2006. 

Mooi is dat de prijzen de laatste jaren over 

vrij veel leden worden verdeeld. Dit is een 

extra stimulans voor al deze leden actief 

met de hobby verder te gaan.  

 

In de negentiger jaren was de Clun Forest 

afdeling nog onderdeel van een actieve 

FBS, de Fokkersvereniging van 

buitenlandse stamboekschapen. Ik ben 

diverse jaren als bestuurslid actief geweest 

voor de Clun Forest en was tevens 

penningmeester van de FBS met circa 

1100 leden. Behalve de financiën 

verzorgde ik samen met Bernadet de 

ledenadministratie en zijn we druk geweest 

met het omzetten van de papieren 

stamboekadministratie in het digitaal 

systeem SIS, een voorloper van de huidige 

stamboekregistratie.  

In die jaren beleefden we ook roerige 

tijden doordat de verschillende afdelingen 

met elk hun eigen ras het dikwijls niet met 

elkaar eens waren. Uiteindelijk hebben we 

de FBS opgeheven en van alle afdelingen 

zelfstandige verenigingen gemaakt. Om 

toch te kunnen profiteren van een stukje 

synergie werden deze verenigingen weer 

lid van de nieuw opgerichte 

overkoepelende federatie. Dit bleek een 

goede zet te zijn: ieder maximale 

zelfstandigheid en vrijheid en toch gebruik 

kunnen maken van gemeenschappelijke 

faciliteiten. Nadat de verschillende 

verenigingen waren opgericht en we weer 

rust in de tent hadden ben ik opgestapt als 

bestuurslid van de FBS en ook van de Clun 

Forest. Het was een leuke en vooral 

leerzame tijd. Echter op een gegeven 

moment komen de kinderen en hebben we 

besloten daar meer onze tijd voor te 

nemen. 

 

De laatste jaren fokken we met 7 ooien en 

laten we 2 tot 4 enters overlopen voor de 

nieuwe aanwas. We hebben ook al wel 

eens 20 schapen gehad. Dat is wel leuk, 

maar brengt ook veel werk met zich mee. 

Wat ons betreft zit het plezier van schapen 

houden meer in de kwaliteit dan in de 

kwantiteit. 
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Zo, hier laat ik het bij. Anders het verhaal 

veel te lang. Nu weten de nieuwere leden 

iets meer van ons en ook van de 

geschiedenis van de Clun Forest 

vereniging.  

Ik wil het stokje graag doorgeven aan Jan 

Wever. Hij is al vele jaren voorzitter en erg 

belangrijk voor de vereniging. Hij weet 

bijvoorbeeld bij de keuringen er iedereen 

bij te betrekken en zorgt vooral voor een 

goede collegiale sfeer binnen de 

vereniging. Ik ben benieuwd wat hij heeft 

te melden. Ik heb gehoord dat hij ook een 

2
e
 tak van sport heeft, het houden van 

kanaries.  

Richard Ogink 

 

Keuring Dag van Het Schaap 

De keuring op de Dag van het Schaap was een kleine keuring, waar wij slechts beperkte tijd 

toegewezen kregen. Daarom konden er alleen lammeren en jaarling ooien worden 

ingeschreven. Belangrijk voor onze vereniging was de enorme goede promotie van ons ras bij 

een heel groot aantal bezoekers. De tribunes zaten vol! 

Hieronder de uitslagen: 

 

Categorie   Kampioen   Reserve kampioen 

Ooilammeren   VMN 008 
Fokker/eigenaar:  

Veenstra 
  MGI 630:  Fokker/eigenaar: Mulder 

Ramlammeren   WB 251 
Fokker/eigenaar: 

Wever 
  OHA 065:  

Fokker/eigenaar: van den 

Ouden 

Ooien 

jaarlingen 
  MGI 620 

Fokker/eigenaar:  

Mulder 
  OHA 057:  

Fokker/eigenaar: van den 

Ouden 

Dagkampioen 

Clun Forest  
  MGI 620:  

Fokker/eigenaar: 

Mulder 
      

 
Kampioen jonge ooi en Dagkampioen MGI 620 

Alle foto’s van de kampioenen en andere foto's zijn te bekijken op onze website: www.clunforest.nl  
(Ga naar Keuringen>>>2009>>>Dag van Het Schaap) 
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Keuring Odiliapeel juli 2009. 

Muziek, folklore, braderie, veel publiek en een perfect georganiseerde schapenkeuring. Deze 

zin kun je standaard op de computer opslaan. Je hebt keuringen en keuringen, maar Odiliapeel 

heeft elk jaar weer iets speciaals. Aan- en afvoer perfect en na afloop een bedankje voor 

deelname in de vorm van een zak Brabantse schapenbrok. De mensen van de organisatie, 

onder leiding van Bert van Dijk zorgen er altijd weer voor dat alles op rolletjes verloopt. 

Namens onze vereniging zit Toon Verhoeven (als opvolger van Hub Kersmakers) in de 

organisatie. Echter dit jaar was het prettig geweest als ook de schapen op rolletjes hadden 

kunnen lopen. De keuringsring lag een aardig eind van de hokken weg. Het was telkens weer 

een hele tippel om van de hokken naar de keuringsring, voor de vitrine van de plaatselijke 

Spar-supermark, te geraken. Het leverde soms komische taferelen op. Een voortrekker met de 

riem sjorrend aan het te keuren dier, met een duwer/duuwster aan het andere eind, om op tijd 

in de ring te komen. En dat tussen kinderwagens, braderiebezoekers en muziekkorpsen door. 

Ach, hadden de kooplui achter de kraampjes ook enig vermaak. André van den Ouden liep als 

een van de weinigen probleemloos als een soort rattenvanger van Hamelen met zijn dieren 

heen en weer. Hoe doet ie dat toch…. Zal wel veel met ze oefenen als hij zaterdags 

boodschappen doet. 

Er waren veel dieren te keuren. De inbreng was bijzonder goed en was groter dan de 

afgelopen jaren. Op een enkele hoosbui na, konden we redelijk droog keuren. De dieren 

stonden gelukkig ook droog in de hokken. De organisatie had een zee van zeildoeken 

gespannen om de zegen van boven niet al te gul over onze schapen te laten uitstorten. Daar 

was uiteindelijk meneer pastoor toch voor ingehuurd. De beide keurmeesters Ton Frumau en 

Jan Wever hadden er goed zicht op. Natuurlijk was er vooral bij de lammeren wel verschil in 

leeftijd en (daardoor) ook variatie in ontwikkeling, maar ook werd er wel degelijk gekeken 

naar specifieke raskenmerken als fierheid en alertheid. Er werd streng gekeken naar beenstand 

en te weke koten. Iets wat, mede gelet op de bemerkingen tijdens de andere keuringen, zeker 

een goede zaak is. Marijke was, zoals altijd, weer met haar Clun Forest-attributen aanwezig 

en had een droog plaatsje in de promotietent. We hadden het gezellig met elkaar en ach, dat 

de een of ander soms het zeildoek even van wat regenwater wilde ontlasten, namen we maar 

op de koop toe. Je weet niet altijd hoe het water stoomt en ja, dan krijgt iemand wel eens en 

koude douche. Veel hilariteit dus!  

Al met al kunnen we stellen, dat het 

niveau van de dieren behoorlijk goed 

was.  

Vooral bij de volwassen schapen en de 

ooilammeren.  

 

De kwaliteit van de ramlammeren is wel 

eens beter geweest. 

We hebben weer genoten van een goede, 

maar bovenal zeer gezellige keuring. 

Ton van der Toorn. 

 
 

 

Boven: Kampioen jaarling ooien en dagkampioen:  

SB' 482 van Gerard Scholtes  uit Bodegraven. 

  

Op de volgende bladzijde staan de uitslagen: 
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Categorie   Kampioen   Reserve kampioen 

Ooilammeren   OHA 069 
Fokker/eigenaar: 

van den Ouden 
  TBV 212 

Fokker/eigenaar: 

van der Toorn 

Ramlammeren   OHA 065 
Fokker/eigenaar: 

van den Ouden 
  SBN 487 

Fokker/eigenaar: 

Scholtes 

Ooien jaarlingen   SBN 482 
Fokker/eigenaar: 

Scholtes 
  TBV 205 

Fokker/eigenaar: 

van der Toorn 

Ooien vanaf 2 jaar   TBV 165   
Fokker/eigenaar: 

van der Toorn 
  HU 074 

Fokker/eigenaar: 

Hielkema/Theunissen 

Rammen   FBB 156 
Fokker: Frumau 

 Eigenaar: van der 
Toorn 

  nvt   

Tweetallen van 1 ram   OHA 069/071 
Fokker/eigenaar: 

van den Ouden 
  

SBN 

490/493 
Fokker/eigenaar: 

Scholtes 

Dagkampioen Clun 

Forest  
  SBN 482 

Fokker/eigenaar: 

Scholtes 
  nvt   

Bedrijfspresentatie     Hielkema/Theunissen   nvt  

Alle foto’s van de kampioenen en andere foto's zijn te bekijken op onze website: www.clunforest.nl  
(Ga naar Keuringen>>>2009>>>Keuring Zuid) 

Keuring Beilen 

Op de noordelijke keuring in Beilen waren dit jaar 8 fokkers met in totaal 77 

catalogusnummers. Hieronder de uitslagen 

  

Categorie   Kampioen    Reserve kampioen 

Ooilammeren   MGI 640 
Fokker/eigenaar: 

Mulder, Gieterveen   FBB 165 
Fokker/eigenaar: 

Frumau, Benningbroek 

Ramlammeren   SRU 028 
Fokker/eigenaar:  

Steenbeek, Ruinerwold   
SRU 026 

Fokker/eigenaar:  

Steenbeek, Ruinerwold 

Ooien jaarlingen   MGI 620 
Fokker/eigenaar: 

Mulder, Gieterveen   nvt   

Ooien vanaf 2 jaar   FBB 090 
Fokker/eigenaar: 

Frumau, Benningbroek   
nvt   

Rammen    VWT 111 
Fokker: Vlot/ 

eigenaar: Torenbos, 

Gieterveen 
  nvt   

Tweetallen van 1 

ram 
  MGI 640/630 

Fokker/eigenaar: 

Mulder, Gieterveen   nvt   

Beste 

Bedrijfpresentatie     

ex -aequo: 

Mulder, Gieterveen 

en  

Sietzema, Surhuisterveen 

  nvt   

Dagkampioen 

Clun Forest  
  MGI 620 

Fokker/eigenaar: 

Mulder, Gieterveen   nvt   

 

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

(Ga naar Keuringen>>>2009>>>Keuring 'oord 
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'ationale Keuring Ermelo 

Op onze Nationale keuring in Ermelo kwamen dit jaar 18 fokkers met hun mooiste dieren: 

132 catalogusnummers in totaal. 

Hieronder het overzicht van de kampioenen en reservekampioenen:  

Categorie   Kampioen   Reserve kampioen 

Ooilammeren 

  
  HU 091 

Fokker/eigenaar: 

Hielkema, Maurik   FBB 165 
Fokker/eigenaar: 

Frumau, Benningbroek 

Ramlammeren   SRU 028 

Fokker: Steenbeek, 

Ruinerwold 

Eigenaar: Veenstra, 

Makkinga 

  SRU 036 
Fokker/eigenaar: 

Steenbeek, Ruinerwold 

Ooien jaarlingen   MGI 620 
Fokker/eigenaar: 

Mulder, Gieterveen   SBN 482 
Fokker/eigenaar: 

Scholtes, Bodegraven 

Ooien vanaf 2 jaar   SBN 305 

Fokker: Scholtes, 

Bodegraven 

Eigenaar: Hielkema,  

Maurik 

  TBV 137 
Fokker/eigenaar: 

van der Toorn, Barneveld 

Rammen vanaf 2 

jaar 
  TBV 180 

Fokker: van der Toorn, 

Barneveld 

Eigenaar: Ordelman 

Terwolde 

  nvt   

Rammen 

jaarlingen   FBB 156 

Fokker: Frumau, 

Benningbroek 

Eigenaar: van der 

Toorn, Barneveld 

  nvt   

Drietallen van 1 

ram 
  

OHA 

068/069/071 

Fokker/eigenaar: 

van den Ouden, 

Hazerswoude 
  

SRU 

024/027/03

3 

Fokker/eigenaar: 

Steenbeek, Ruinerwold 

Bedrijfsdrietallen   
TBV 

137/165/205 

Fokker/eigenaar: 

van der Toorn, 

Barneveld 
  

OWE 

313/316/36

4 

Fokker/eigenaar:  

Ogink, Wesepe 

Dagkampioen 

Clun Forest  
  FBB 156 

Fokker: Frumau, 

Benningbroek 

Eigenaar: van der 

Toorn, Barneveld 

      

 

 
Een overzicht van de keuring van de bedrijfsdrietallen.  

Alle foto’s van de kampioenen en andere foto's zijn te bekijken  

op onze website: www.clunforest.nl  

(Ga naar Keuringen>>>2009>>>'ationale Keuring 
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Dikke ooien moeilijk drachtig? 

Vorig jaar had ik 2 ooien in een te goede 

conditie. Ze werden steeds weer opnieuw 

gedekt en kwamen steeds terug. Een van 

de beide ooien was ook het jaar ervoor niet 

gedekt. Na overleg met de dierenarts heb 

ik direct, nadat ik zag dat de ooien gedekt 

werden, een injectie met Receptal 

gegeven. En wonderwel, de ooien werden 

met succes gedekt en kwamen niet meer 

terug. Beiden gaven 2 mooie en gezonde 

lammeren. 

Receptal is een oplossing van een 

synthetisch peptide hormoon dat de groei 

en ovulatie van de follikel op fysiologische 

wijze stimuleert. Het verbetert het 

conceptiepercentage. In gewoon 

Nederlands komt het er op neer, dat de 

bevruchte eicel zich beter in de 

baarmoeder nestelt. 

Voor een ooi van ongeveer 80/90 kilo heb 

je ongeveer 2,5 ml. nodig. Inspuiten in het 

spierweefsel. Neem hiervoor contact op 

met je dierenarts. In het vervolg zorgen dat 

de ooi weer niet te dik wordt. Gebeurt het 

in een volgend jaar weer, dat de ooi steeds 

weer terugkomt, kan het verstandig zijn om 

de ooi af te voeren.  

Ton van der Toorn

Fokkerslatijn  

Schapenfluisteren 

De Clun Forest is een heel mak schaap / 

De Clun Forest is een onhandelbaar 

schaap. Welke van deze beweringen is 

waar? Op onze keuringen kun je net zo 

gemakkelijk bewijs verzamelen voor de 

ene bewering als voor de andere. Je ziet 

Cluns waar je bij wijze van spreken een 

kleuter op kunt laten paardjerijden. Je ziet 

er ook die de baas blaren in de handen 

bezorgen en die je eigenlijk alleen in een 

kruiwagen kunt verplaatsen. 

 

Ligt dat aan de baas? Niet helemaal, denk 

ik. Sommige schapen zijn aaibaarder dan 

andere; je hebt doetjes en krengen. Maar 

de baas speelt natuurlijk wel een grote rol. 

Om goed met je schapen om te gaan is 

geen speciaal talent nodig. Interesse in je 

schapen, veel geduld en een beetje ervaring 

zijn genoeg. 

 

Als je net met schapen begint heb je die 

ervaring niet. Je leert met vallen en 

opstaan. Als je honden of katten hebt kun 

je allerlei boekjes kopen of cursussen 

volgen die je daarbij helpen. Voor schapen 

bestaat zoiets niet - tenminste niet voor 

zover ik weet. Maar er is binnen de 

vereniging natuurlijk wel een heleboel 

ervaring voorhanden waarvan je als 

beginner kunt profiteren. Deze rubriek 

'schapenfluisteren' is bedoeld om die 

ervaring met iedereen te delen. 

 

Het werkt zo: jullie sturen mij per email al 

je handige tips voor de omgang met 

schapen toe, en ik zorg dat die tips in de 

Clunformatie verschijnen. Zodat niet elk 

nieuw lid opnieuw het wiel hoeft uit te 

vinden. Ook de meer ervaren fokkers 

kunnen vast nog veel van elkaar leren. 

 

Ik zal zelf de spits afbijten. Ik las ooit 

ergens dat de 'filosofie' van het 

schapenfluisteren in één zin is samen te 

vatten: schapen zijn kuddedieren en jij 

moet de herder zijn . Dat betekent dat je je 

schapen leidt en dat zij je in vertrouwen 

volgen. Als je dit uitgangspunt bij alles wat 

je met je schapen doet voor ogen houdt, 

krijg je makke schapen. 

 

Simpele toepassing: als je je schapen moet 

vangen ga je er niet achteraan jagen, maar 

je lokt ze met schapenbrokjes. Als je ze 

regelmatig in de stal of in een afgeperkt 

stukje weiland bijvoert, komen ze vanzelf 

als je iets met ze moet. Zorg dat je ze ook 

in de stal niet opjaagt: maak de ruimte met 

hekken steeds kleiner tot je ze kunt pakken 

zonder dat ze hebben kunnen weglopen. 

Een schaap is een vluchtdier, en je moet 

voorkomen dat jouw verschijning bij het 

schaap de reactie 'wegwezen!' oproept.  
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Heb je schapen die zich standaard voor je 

uit de voeten maken als je de wei inkomt? 

Dan is omkopen met brokjes des te 

belangrijker. Probeer dan ook eens 

consequent niet rechtstreeks naar ze te 

kijken, want dat is bedreigend voor een 

vluchtdier. Negeer ze volkomen, en je zult 

zien dat ze jou ook gaan negeren - of gaan 

'volgen' om snel bij de brokjes te komen.  

 

Bert Theunissen 

(bert.theunissen@xs4all.nl)

In de stal van………Tonny en Peter van Welie 

Onze reis voert ons halverwege de middag 

naar Giessenburg. Aan de Peursumseweg 

woont de familie Van Welie. Voor hun 18
e
 

eeuwse woning ligt een fraaie tuin. We 

parkeren de auto en worden meteen 

begroet door Tonny en Peter. 

We gaan eerst de schapen bekijken en de 

lammeren inspecteren. Achter het huis 

hebben Tonny en Peter een diep perceel, 

waarop ook de schapenschuur staat. De 

Cluns zijn keurig opgehokt en zien er 

prima uit. Het valt op dat de schapen erg 

mak zijn. Ze zijn totaal niet onder de 

indruk van het bezoek en scharrelen rustig 

door het hok. Deze Clun Forest schapen 

krijgen overduidelijk veel aandacht van 

Tonny en Peter, maar ook van hun twee 

kinderen Sanne en Thijs. De lammeren zijn 

van mei en zien er mooi uit. We helpen 

met het inbrengen van de oornummers en 

dan kunnen de schapen de wei weer in. 

 
Boven: Tonny, Thijs en Peter van Welie 
Na gedane arbeid is het goed toeven op het 

terras achter het huis van de familie van 

Welie. Wat een prachtplek! We schuiven 

de tafel in de schaduw en worden 

getrakteerd op koffie met koeken. De 

ordner met de schapenadministratie ligt op 

tafel en Tonny en Peter hebben heel wat te 

vertellen en te vragen over hun Cluns. Ze 

zijn erg enthousiast over de schapen en 

pakken het allemaal serieus aan.  

 

In 2008 kochten ze bij Gerard Scholtes 5 

ooilammeren en een ramlam wat niet aan 

de ooitjes verwant was. Ze werden lid van 

de Clun Forest schapenvereniging en de 

zwoegervrij verklaring alsmede het 

scrapiecertificaat werden onmiddellijk 

geregeld. Ook IDR-online werd opgestart. 

Inmiddels hebben ze dus het eerste 

lammerseizoen achter de rug en al weer 

heel wat geleerd 

over de lusten en 

lasten van het 

schapen houden.  

 
Links: dochter Sanne 

met een heel jong lam. 

 

 

Van de Clun Forest 

schapenvereniging 

verwachten ze, als beginnende fokkers, 

veel contacten met collega fokkers. Op de 

keuringen willen ze dit jaar nog als 

bezoekers rondkijken, maar wellicht zijn 

ze volgend jaar ook zelf met schapen van 

de partij. De ram zal zeker nog een jaar 

worden gebruikt, maar via de vereniging 

hopen ze volgend jaar ook weer een 

nieuwe dekram te kunnen vinden. 

 

Tonny vertelt dat het lammerseizoen 

eigenlijk probleemloos is verlopen. Ze 

heeft wel gemerkt dat jonge ooien je 

ontzettend kunnen verrassen. Het ene 

moment lijkt er nog niets te zien en even 

later kom je in de stal en ligt er al een 

lammetje bij. Een herkenbare ervaring. Het 

is de bedoeling om de ooilammeren aan te 

houden en door eigen aanfok de kudde 
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langzaam uit te breiden tot circa 20 ooien. 

Behalve het weiland achter het huis en het 

naastgelegen weiland wat ze van de buren 

mogen gebruiken, hebben Tonny en Peter 

nog een stuk land in Langerak (een paar 

kilometer verderop). Er is dus ruimte 

genoeg om de kudde uit te breiden.  

 

Hoe zijn ze er eigenlijk toe gekomen om 

Clun Forest schapen aan te schaffen?  

Nadat het besluit was genomen om het 

grasmaaien voortaan aan schapen over te 

laten, is Tonny op internet gaan zoeken 

naar een bijzonder ras. Het moesten 

natuurlijk geen ‘gewone’ schapen worden. 

Na wat surfen kwam ze op de website van 

Gerard Scholtes terecht. De Cluns zagen er 

niet alleen heel mooi uit, ze bleken ook 

nog eens zeer geschikt voor beginners 

doordat ze gemakkelijk aflammeren en 

over goede moedereigenschappen 

beschikken. Dat gaf de doorslag. Na een 

bezoek aan Gerard’s Stal Damburgh, 

werden de eerste 6 Clun Forest schapen 

aangeschaft. En daar hebben ze nog geen 

seconde spijt van gehad! 

 
Boven: de jonge ram die dit jaar nog een keer 

wordt ingezet. 
 

Naast de schapenhobby wordt veel tijd 

gestoken in de 18
e
 eeuwse woning. Het is 

een prachtig karakteristiek pand, wat ze 15 

jaar geleden hebben gekocht. Peter zorgt er 

eigenhandig voor dat het huis volledig 

wordt gerenoveerd, met gebruikmaking 

van authentieke materialen zodat het 

volledig in stijl blijft. Dit alles naast zijn 

werk in het eigen bedrijf - wat hij samen 

met een compagnon runt - waar grote 

zeeschepen worden ontworpen. Terwijl 

Tonny een administratieve baan heeft bij 

de Rabobank in Sliedrecht. Behalve het 

klussen aan de woning gaat er ook veel tijd 

zitten in het opsporen van geschikte oude 

bouwmaterialen. 

Ze vinden het beiden een sport om deze te 

vinden en te gebruiken bij de renovatie van 

het huis. 

Samen met hun twee kinderen, Sanne van 

10 en Thijs van 8, genieten Tonny en Peter 

volop van hun stekje aan de 

Peursumseweg. Vroeger was Peursum het 

rijkste dorp uit de wijde omtrek. De 

herenboeren uit de omgeving en hun 

families woonden er in statige boerderijen 

en fraaie buitenhuizen. Arbeiders mochten 

hier niet wonen. Die traditie is inmiddels 

wel doorbroken. Deze sympatieke 

‘schapenboeren’ verrichten zelf ook heel 

wat arbeid aan hun huis, tuin en veestapel. 

Als de Heeren van Peursum uit de 17
e
 en 

18
e
 eeuw dat zouden weten……….  

André van den Ouden 
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I&R en oormerken 2010 

Vanaf 2010 zullen we onze lammeren moeten voorzien van elektronische oormerken. Een 

verandering die zowel organisatorisch als financieel consequenties heeft voor de 

schapenfokkers. Het bestuur is al geruime tijd bezig om zich te oriënteren welk oormerk er nu 

het geschiktst is voor de vereniging. Er zijn nl nog al wat varianten op de markt. Veel van 

deze oormerken zijn nogal groot voor de kleine oren die de Clun Forest heeft. Maar ook de 

prijs speelt een belangrijke rol. De kosten voor de oormerken zijn aanmerkelijk hoger dan het 

traditionele oormerk. Daarnaast kijken we ook hoe we onze fokletters daar in kunnen 

integreren. Zeker met de komst van het nieuw 15 cijferig nummer dat het ministerie 

voorschrijft. Het lastige aan dit nummer in het oormerk is dat dit geen relatie heeft met het 

UBN nummer en bij een volgende bestelling geen bepaalde volgnummers besteld kunnen 

worden. Al met al voldoende aanleiding voor het bestuur om hier serieus naar te kijken. 

Momenteel worden contacten gelegd met enkele leveranciers die, naar ons oordeel, de beste 

oormerken op de markt brengt.  

In de najaarsvergadering (7 november) zal het bestuur het oormerk presenteren dat vanuit de 

vereniging aan de leden geadviseerd wordt. Ook de leverancier van het desbetreffende 

oormerk zal op deze vergadering aanwezig zijn en een toelichting geven op de regelgeving, 

bestelwijze, het inbrengen van het oormerk en de registratie. 

Het bestuur adviseert de leden om te wachten met bestellen tot na de najaarsvergadering en 

roept iedereen op om naar deze najaarsvergadering te komen die voornamelijk in het teken 

staat van de elektronische oormerken.  

Ook het Dienst Regelingen organiseert een aantal bijeenkomsten. Dit zijn algemene 

bijeenkomsten vanuit het ministerie die het bestuur eveneens aanbeveelt. Hiervoor dient u 

zich bij de Dienst Regelingen aan te melden. 

 
Deze bijeenkomsten van het ministerie worden gehouden op: 

Locatie      Datum 

De Ruwenberg     20 oktober 

Ruwenbergstraat 7 

5271 AG St. Michielsgestel 

 

De Til      21 oktober 

Breestraat 1 

3381 BS Giessenburg 

 

Golden Tulip Heiloo     26 oktober 

Kennemerstraatweg 425 

1851 PD Heiloo 

 

De Schakel Nijkerk     27 oktober 

Oranjelaan 10 

3862 C Nijkerk 

 

Noorderpoortcollege (Euroborg)   28 oktober 

Boumaboulevard 113 

9723 ZS Groningen 

 

WTC Expo      29 oktober 

Heliconweg 52  

8914 AT Leeuwarden 

 

Programma 

Het programma is voor alle avonden gelijk:  

19.30 - 20.15 uur ontvangst en informatiemarkt 

20.15 - 21.30 uur presentatie Dienst Regelingen  
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21.30 - 22.00 uur informatiemarkt en sluiting  

 

Aanmelden 

• door een e-mail te sturen naar voorlichtingsbijeenkomst@minlnv.nl, onder vermelding van uw 

naam en telefoonnummer. Vergeet niet de locatie te vermelden van de voorlichtings- en 

informatiemarkt die u wilt bezoeken!  

Scrapieresistent status 

Als u als schapenfokker de scrapieresistent status van de Gezondheidsdienst heeft krijgen alle 

lammeren die bij u geboren worden ook automatisch ARR/ARR toegekend en hoeft u 

daarvoor geen bloed meer te laten onderzoeken. Voorwaarde voor het verkrijgen van de 

scrapieresistent status is dat alle aanwezige schapen en lammeren genotype ARR/ARR 

hebben en dat er geen risico is dat aanwezige ooien door een niet-ARR/ARR ram zijn gedekt. 

Om de status dan te verkrijgen was tot nu toe altijd een bedrijfsbezoek van de 

Gezondheidsdienst nodig, waarvoor zij ongeveer € 100 in rekening brengen. 

Veel van onze fokkers hebben die status al, maar er zijn nog steeds leden die wel allemaal 

ARR/ARR dieren hebben, maar nog niet de officiële status hebben gekregen.  

Na overleg met de Gezondheidsdienst hebben zij er in toegestemd dat het controlebezoek 

voor leden met een beperkt aantal dieren ook door de stamboekinspecteurs van onze 

vereniging mag worden uitgevoerd. Soms kan dat samen met de lammereninspectie en zijn 

daar geen kosten aan verbonden. Als er een apart bezoek nodig is zal een benzinevergoeding 

worden gevraagd, maar dat is in ieder geval een stuk goedkoper.  

Kennisnetwerk 

Vanuit het PVE-project “Kennisverspreiding Schapen en Geiten” is een website opengesteld. 

Vanuit deze website wordt maandelijks een attentiemail verspreid. Deze mail bevat informatie 

over bestaande, vrij beschikbare, vakinhoudelijke kennis op relevante thema’s voor schapen 

en geiten. Op de website is meer informatie en ervaringen te vinden van schapen- en 

geitenfokkers. 

Meer informatie is te vinden op www.schapennet.com of www.geitennet.com . 

Op deze site kun je je registreren en inloggen, waarna heel veel informatie beschikbaar komt. 

Het bestuur 

Clun Forest shirts 

Onze vereniging heeft eigen shirts met het logo van de Clun Forest vereniging. Deze dienen te 

worden gedragen bij het voordragen van schapen bij keuringen, maar kunnen ook bij andere 

activiteiten van de vereniging gedragen worden. 

De voorraad van de shirts begint danig te slinken, zodat we een nieuwe voorraad aan moeten 

gaan leggen. Om te voorkomen dat de voorraad te groot wordt verzoeken we de leden die een 

shirt wil bestellen dit vóór 1 november a.s. per e-mail aan te geven bij Marijke van der Duijs 

met opgave van de maat (M, L, XL, XXL, XXXL).  

Marijke van der Duijs 

marijkevanderduijs@tele2.nl 

 

Belangrijke dataBelangrijke dataBelangrijke dataBelangrijke data    
� Najaarsledenvergadering   7 november 2009 
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Aan het einde van deze Clunformatie natuurlijk nu aandacht voor de rammen. Dit is de tijd dat zij weer 

hun werk voor ons gaan doen. 

Links: twee volwassen rammen van Brian Davies uit Wales; rechts: het ramlam dat Toon Verhoeven dit 

jaar gaat inzetten. Het ramlam werd gefokt door Annie en Klaas Steenbeek en werd dit jaar 

reservekampioen bij de ramlammeren op de 'ationale keuring in Ermelo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 elke keer 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. 


