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 Clunformatie 
  Mei 2010                 De nieuwsbrief van de Clun Forest Schapenvereniging 

 

Van de bestuurstafel….. 

De berichtgeving vanuit het bestuur kan niet 

anders beginnen dan met een bericht over de 

Q-koorts. 

Bij alle aandacht voor dit onderwerp moet ik 

terugdenken aan een grapje dat een oud-oom 

van mij eens maakte. Hij vroeg mij of ik van 

echte goed zuivere honing hield. Hij wist een 

adres waar de lekkerste honing vandaan kwam. 

Of ik ook een potje wilde? Op mijn 

bevestigend antwoord zei hij: “Dan kom je op 

de wachtlijst en moet je zeker een jaar 

wachten, want die imker heeft maar één bij!” 

Hieraan moet ik denken als ik nu de 

entadviezen van LNV lees. Een enorme mediahype, ernstig gevaar voor de volksgezondheid 

en voldoende entstof is voor hobbyfokkers niet eerder beschikbaar dan in augustus/september. 

Risicobedrijven en bedrijven van meer dan 50 dieren worden ondertussen wel geënt. De 

geleerden laten diverse meningen rondgaan: Q-koorts is er altijd geweest, koeien, schapen, 

geiten, zelfs huisdieren kunnen de bacterie bij zich dragen. Bij schapen is nog niets 

vastgesteld. Enten deels verplicht, deels facultatief. 

Advies: Geen keuringen organiseren met niet geënte dieren. Enten kunnen we nog niet en een 

enting moet tweemaal gebeuren met minimaal 2 weken tussentijd. Het ziet er naar uit, dat er 

een kans is dat we geen keuringen zullen kunnen houden. Jammer, maar volksgezondheid 

gaat toch wel boven ons fokkersgeluk. We gaan dit nog wel verder bekijken en hoe het verder 

gaat, zult u nog van ons horen. Wellicht een extra reden om het onderlinge contact te 

verstevigen door een bezoek te brengen aan onze Fokkerscontactdag in Hazerswoude-Dorp? 

Deze gaat in ieder geval wel door!!!!!!! 

Graag tot ziens op 5 juni bij André en Astrid van den Ouden. 

Veel leesplezier met deze Clunformatie. 

Ton van der Toorn (secretaris) 
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In memoriam Ben Mulder 

Op 2 maart j.l. is ons enthousiast lid Ben Mulder na een 

ernstige ziekte overleden. 

Ben was een knokker en het leek na een operatie, ruim een 

jaar geleden, weer de goede kant op te gaan. Hij deed weer 

mee aan keuringen en was zeer succesvol tijdens de Dag 

van het Schaap 2009 en op de keuring in Beilen. Zijn 

jaarling ooi werd zelfs dagkampioen. Ben had kijk op 

schapen, dat bleek wel uit het feit, dat hij jaren geleden zijn 

Texelaars inruilde voor Clun Forest schapen. Hij kocht 

samen met Jan Torenbos en Guido de Bree de schapen op 

van topfokker van der Schaaf uit Annen. Als de Bende van 

Gieterveen of de Drie Musketiers organiseerden zij enkele 

jaren geleden een erg geslaagde Fokkerscontactdag in 

Gieterveen. 

We zullen Ben missen als Clun Forest fokker en lid, maar 

bovenal als enthousiast en innemend mens. 

We wensen Els en de kinderen alle sterkte en goeds in de komende tijd. 

Ton van der Toorn 

In de stal van ……… 

Deze keer gaan we naar West- Friesland. 

Je zou het niet verwachten, maar dat 

gebied maakt deel uit van Noord-Holland. 

We zijn op weg naar Barsingerhorn. En 

zelfs degenen die vroeger in de 

aardrijkskundelessen goed opgelet hebben, 

hebben daar waarschijnlijk nooit van 

gehoord. Het dorp Barsingerhorn is 

gebouwd op en langs een zeer oude dijk in 

de Hooglandspolder. Ondanks een klein 

aantal inwoners (minder dan 1000) heeft 

Barsingerhorn zelfs stadsrechten. Het ligt 

in een gebied met veel dijken, weilanden, 

kleine weggetjes en karakteristiek plekjes. 

We zijn op bezoek bij Bas Hardewijn en 

Annet Flemming. Zij runnen daar full-time 

De Bontekoe, een woonvoorziening voor 

mensen met een verstandelijke beperking. 

Ze bewonen met vier zogenaamde 

zorgvragers, Bas, Martin, Serene en 

Danique, een stolpboerderij. Bas en Annet 

geven ook nog cursussen aan starters die 

ook iets dergelijks op willen gaan zetten.  

 

We gaan naar binnen in een heerlijke grote 

woonkeuken, waar we door iedereen 

hartelijk ontvangen worden. En natuurlijk 

is er dan koffie met lekkere koek. 

 

Ze zijn daar in 2005 begonnen en in 2006 

arriveerden de eerste Cluns. 

Naast de schapen zijn er ook konijnen 

(Hollanders), en prachtige kippen 

(Hollandse Hoenders, kleurslag goudpel) 

en een enthousiaste hond. 

Met de kippen gaan ze naar 

tentoonstellingen en hebben daarmee al 

diverse mooie prijzen gewonnen. 

Rondom het huis een grote mooi 

aangelegde tuin met een kas voor 

groenteteelt (zoals tomaten, paprika, sla) 

en stapels hout voor een grote spekstenen 

kachel. 

 

Waarom Cluns? Bas vertelt dat ze via het 

internet op zoek gingen naar mooie 

schapen. Het uiterlijk van de Clun Forest 
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sprak ze heel erg aan, maar ook dat Cluns 

bekend stonden om het feit dat ze 

makkelijk aflammeren. “Zoiets hoort toch 

vanzelf te gaan”. 

Bas is nog steeds heel erg blij met de keus. 

Hij vindt ze fantastisch en vooral de 

lammetjes zijn erg leuk. Ook bezoekers 

zijn vaak onder de indruk van de mooie 

schapen. En ze lammeren inderdaad erg 

makkelijk af.  

Bas vindt het hanteren van de Cluns nog 

wel eens lastig, want hij kan ze niet zo 

maar pakken. Maar dat gaat langzaam 

steeds beter. 

Ze zijn erg te spreken over de wol: “Clun 

Forest wol is geweldige wol, fijne wol om 

te spinnen”. Ze zijn ook met de wol naar 

de Dag van de Wol geweest. Ze verkopen 

ook wol aan anderen die meestal dan erg 

enthousiast zijn over de Clun Forest wol. 

Ze laten af en toe zelf een paar lammeren 

slachten bij een kleine slachterij. “Dat is 

toch veel beter dan gesleep via de handel”. 

Ze vinden het lamsvlees overheerlijk. Ook 

de slachterij vond het prachtige lammeren. 

 

Aan activiteiten van de Clun Forst 

vereniging hebben ze nog weinig 

meegedaan. Ze vinden zich geen echte 

“verenigingsmensen”. De Clunformatie 

lezen en bekijken ze met plezier. En Bas 

vertelt dat ze wel diverse leuke contacten 

met andere Clun Forest fokkers hebben 

opgebouwd.  

Misschien dat ze toch ook nog wel eens 

met een keuring mee gaan doen, maar ze 

willen de schapen dan eerst nog wat beter 

onder controle hebben. 

En dan nog iets leuks en misschien een 

idee voor anderen. Elk jaar organiseren 

Bas en Annet een lammerenpoule. Samen 

met alle bewoners en kennissen raden ze 

hoeveel lammetjes er dat jaar geboren gaan 

worden. De winnaar krijgt uiteraard een 

mooi prijsje. 

Gerard Scholtes 

 
Van links naar rechts: boven Bas, Martin, Bas; onder: Annet, Danique en Serene 
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Verslag van de ledenvergadering op 1’7 april 2010. 

* Afmeldingen van de leden: Kuyf, Heijman, van Welie, ter Veen, Wevers, v.d. Berg, 

Reichert, v.d. Munnik, Kleijn, Metselaar, v.d. Duijs, Kersemakers en Braams. 

 

* Presentatie Warner Elders van Gallagher: 

Deze doorgewinterde afrasteringexpert nam ons 

mee op een rondje langs onze afgerasterde 

weilandjes. Op enthousiaste wijze gaf hij veel 

praktische tips om de stroomvoorziening op peil 

te houden. Dat niet alles bij iedereen optimaal 

werkt, bleek wel uit de antwoorden op zijn 

“prikkelende”vragen. Al met al een zeer 

leerzame presentatie! 

 

 

* Ingekomen stukken. 

-  nov. 2009     Livestock Research Wageningen, verslag staartlengte C.F. 

-  8-12-2009    NSFO, een eenmalige bijdrage per lid, betaald door CF vereniging.  

-  07-01-2010  Fam. Steenbeek, belang van voortvarende aanpak coupeerbeleid 

-  21-01-2010  Wijziging SAS (schapen Administratie Systeem) 

-  01-03-2010  KSG, uitnodiging jaarvergadering 

-  16-03-2010  KSG info Q-koorts 

-  17-03-2010  KSG adviezen m.b.t. keuringen (i.v.m. Q-koorts) 

-  06-04-2010  PVE, herziening fokkerijbesluit (uitnodiging voor bijeenkomst) 

* Mededelingen: Jan Wever staat stil bij het overlijden op 2 maart j.l. van ons actief lid Ben 

Mulder. Er wordt 1 minuut stilte gevraagd om Ben te gedenken. Er gaat een kaart rond om Els 

sterkte te wensen. 

* Verslag najaarsledenvergadering. Deze wordt 

conform de publicatie in de Clunformatie 

vastgesteld. 

* Rondje aflammeren. Altijd weer een leuk 

moment van de vergadering om de uitbreiding 

van de schapenstal met elkaar te delen. De 

geboortes zijn bij de een wat voorspoediger 

verlopen dan bij de ander. Ook had de één wat 

meer 1-lingen en een ander juist weer veel 

meerlingen. Dit zelfde geldt voor het aantal 

ram- en ooilammeren. Zo blijft fokken veelal 

gokken. 

* Financieel verslag. De penningmeester deelt het jaarverslag uit en geeft zijn toelichting. We 

staan er goed voor en volgens de kascontrolecie. heeft de penningmeester zijn werk weer goed 

gedaan. Er wordt decharge verleend. De nieuwe kascontrolecie. bestaat uit Raymond Schmitz, 

Christel de Boer en Dick Haverkamp (res.) 

* Bestuursverkiezing. Er waren geen tegenkandidaten, zodat Gerard Scholtes en Toon 

Verhoeven konden worden herkozen. 

* Jaarverslag 2009. De secretaris leest het jaarverslag 2009 voor, volgens de letters van het 

alfabet. 

* Foktechnische Cie. Eind april zullen staartlengten en gewichten van lammeren bekend zijn 

bij Mart Nijssen. Bert Theunissen zal actie ondernemen om gegevens te laten berekenen en 

mogelijke maatregelen t.a.v. fokbeleid voor te bereiden. 
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* PR Cie. André v.d. Ouden geeft een presentatie van mogelijke plannen.  

Er worden voorstellen gedaan om op 3 locaties 

in het land een promotiepakket te stallen, die 

door leden opgehaald kunnen worden t.b.v. 

fokveedagen, evenementen, demonstraties etc. 

Wellicht is ook een welkomstpakket voor 

nieuwe leden een optie. Daarnaast kijken of de 

Clun Forest gepromoot kan worden tijdens grote 

evenementen. Ook adverteren in “Buiten”-

bladen en Marktplaats wordt bekeken. Tenslotte 

wordt geprobeerd om onze activiteiten op te 

nemen in de keuringskalender van “Het 

Schaap”. De ALV gaat akkoord met het 

uitwerken van de plannen. 

* I en R oornummers. Er zijn lammeren die hun oren laten hangen na het inbrengen van de 

nieuwe nummers. Advies: Eerst alleen het nummer zonder chip inbrengen. Deze weegt 

minder. Pas na ± 5 maanden het andere nummer indoen. Bij verkoop eerder. 

* Couperen. Klaas Steenbeek vraagt wie de fokwaarden gaat berekenen als de gegevens 

bekend zijn. De foktechnische Cie gaat dit verder bekijken. 

* Activiteiten: 

- 5 juni 2010  Fokkerscontactdag  

- 11 juli 2010 Odiliapeel gaat niet door wegens Q-koorts 

- 7 aug. 2010  Keuring Beilen  

- 28 aug. 2010 Nationale Keuring. 

De keuringen in Beilen  en Nationale kunnen alleen doorgaan met geënte dieren of indien de 

adviezen van LNV en KSG t.a.v. deelname aan keuringen veranderen. Gezamenlijke inspectie 

van de inspecteurs wordt gehouden op 15 mei bij Hameeteman/Vervloet in Achthuizen. 

* Q-koorts. Een koortsachtig onderwerp, waarover de deskundigen het nog lang niet eens zijn. 

Vooralsnog komt Q-koorts vooral voor bij melkgeiten. Toch verwacht men dat deze ziekte 

ook kan voorkomen bij koeien, schapen etc. Vanuit LNV is een vaccinatievoorstel gedaan. 

Besmette bedrijven enten, alle bedrijven boven de 50 dieren enten en hobbyhouders kunnen 

of mogen enten. Het vaccin is voorlopig alleen beschikbaar voor bedrijven van meer dan 50 

dieren, kinderboerderijen etc. Voor ons zou pas in augustus vaccin beschikbaar zijn. Met het 

advies om alleen met geënte dieren naar een keuring te gaan kunnen wij als vereniging geen 

kant uit. Toch menen wij ons te moeten laten leiden door het advies. U hoort nog van ons! 

* Clunformatie. Deze komt in begin mei weer uit. 

* Rondvraag: De reis naar Engeland gaat dit jaar niet door. Wellicht in 2011? André v.d. 

Ouden is gevraagd voor het bestuur van de NSFO. Goed om iemand dicht bij het vuur te 

hebben. De ALV is positief. 

* Precies op tijd sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen een “Wel thuis”! 

Ton van der Toorn (secretaris). 

Fokkerslatijn 

Laatst las ik ergens dat er rond 1800 overal in Europa geëxperimenteerd werd met 

Merinoschapen. De fantastische wol van dit ras, dat wilden de houders van andere rassen ook 

wel. Hoe krijg je schapen met wol van Merinokwaliteit? Je kunt natuurlijk streng gaan 

selecteren onder je eigen schapen: voor de fok gebruik je alleen maar dieren met de allerbeste 

wol. Je voelt wel aankomen dat dit een langdurige geschiedenis wordt: er kunnen tientallen 

jaren mee gemoeid zijn. En het blijft de vraag of je aan het eind van de rit je doel hebt bereikt. 
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De wol zal veel beter worden, maar Merinokwaliteit? 

 

Indertijd probeerden de schapenhouders het niet eens. Ze kozen voor een veel kortere weg. Ze 

kochten Merinorammen en gebruikten die een aantal jaren voor de fok. Al na één keer kruisen 

heb je dan halve Merino’s, en laat je die weer door een Merinoram dekken, dan zit je op 

driekwart, enzovoort. Aan het eind ben je dan natuurlijk wel je eigen ras kwijt, maar dat kon 

veel fokkers niet zoveel schelen. Mooie wol, daar ging het om. 

 

Als je toch je eigen ras wilde houden, moest je het anders aanpakken. De eerste stap was 

hetzelfde: kruisen met Merinorammen. Vervolgens kruiste je de halve Merino’s onderling. 

Dat leverde meestal een heel gevarieerd patroon op: je kreeg dieren met alle mogelijke 

combinaties van kenmerken. Sommige schapen zaten dicht tegen je eigen oude ras aan, 

andere leken meer op de Merino, en weer anderen zaten ertussenin. De kunst was nu uit dit 

rommeltje die dieren te selecteren die de wol van de Merino hadden maar verder zoveel 

mogelijk op je oude ras leken. Daar ging je dan mee verder fokken, en bij de volgende 

generaties herhaalde je de procedure. Net zolang tot je een schaap had met Merinowol maar 

verder met de kenmerken van je eigen ras. 

 

Althans: dit was de theorie. In Duitsland en Zweden werden hele mooie resultaten gehaald 

met de Merinokruisingen, maar in Engeland werd het helemaal niks. Voor de Engelse 

schapenhouders was, naast de wol, het vlees van hun schapen commercieel heel belangrijk. 

En een schaap fokken dat én de mooie Merinowol had én ondertussen even bespierd was als 

de Engelse schapenrassen, dat wilde niet lukken. In feite raakte je bij de eerste 

Merinokruising al een deel van de bespiering kwijt, en die kreeg je in latere generaties niet 

meer terug, zo bleek. Soms moet je eenvoudig compromissen sluiten, maar daar hadden de 

Engelsen in dit geval dus geen zin in. 

 

In een eerder stukje zei ik al eens dat we kortere staarten bij onze Cluns zouden kunnen 

fokken door te kruisen met de Texelaar. Dat zou dan op bovenstaande manier moeten 

gebeuren. Maar stel je voor dat we dan een orenstand krijgen die ondanks alle selectie toch 

aan de Texelaar doet denken. Toch maar niet aan beginnen, denk ik dan.  

 

Bert Theunissen 

Jaarverslag 2009 

Bij het overpeinzen van wat er dit jaar allemaal de revue is gepasseerd en je ziet alle 

afkortingen langskomen, dan kan het menig schapenfokker wel even gaan duizelen. Q-koorts, 

KSG, I&R, NSFO, BT-beleid, FBS zo kan ik nog wel even doorgaan. Als ik alle letters van 

de afkortingen op een rij zet, kom ik met het alfabet een heel eind. 

Vandaar een jaarverslag met de letters van het alfabet: 

 

A. Algemene ledenvergaderingen. Deze werden gehouden op 17 april en 6 november. 

Ondanks het feit dat er boeiende presentaties waren, was de opkomst mager. Er waren 

presentaties over dierenhomeopathie van Sita v.d. Munnik en van de firma Elda over 

oormerken en I&R. 

B. Bestuur. Het bestuur kwam in 2009 twee maal bijeen in een bestuursvergadering. Er 

was door alle veranderingen in regelgeving veel te overleggen en voor te bereiden. 

C. Clunformatie. De Clunformatie kwam in 2009 3x uit en zag er steeds weer gelikt uit.  
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D. Dierenshow Drenthe. Deze werd op 2 augustus gehouden onder goede weers-

omstandigheden. Er waren 8 fokkers en 77 catalogusnummers. 

E. Elda. De Clun Forest schapenvereniging heeft alle oornummers op de korrel genomen 

en uiteindelijk gekozen voor de elektronische nummers van Elda. Een van de kleinere 

nummers in een redelijke schutkleur.  

F. Foktechnische commissie. Deze commissie hield tijdens de ledenvergadering het 

fokbeleid tegen het licht. 

Fokkerscontactdag. Deze ging dit jaar helaas niet door. Na afzegging kon op korte 

termijn geen geschikte locatie gevonden worden. Daarbij hadden we al een zeer druk 

jaarprogramma. 

G. Gezamenlijke inspectie. Deze werd dit jaar gehouden bij familie Jongbloed in Aalten. 

H. Het Schaap. De Clun Forest heeft niet te klagen over belangstelling van dit 

maandblad. Het afgelopen jaar was Jan Wever met zijn dieren in beeld. 

I. I&R werd Elektronische I&R en kost natuurlijk weer meer. Straks nog een paspoort of 

ID-kaart voor alle dieren en dan kan er niets meer mis gaan. 

J. Ja, zeg het maar. Ik kon er niets van maken. 

K. KSG. Kleinschalige Schapen en Geitenhouders. Een zeer actieve club mensen, die 

onze belangen goed dient en met zeer veel informatie komt. 2 keer per jaar een 

algemene vergadering die door Gerard Scholtes en Ton van der Toorn werden 

bezocht. 

L. Ledenaantal. Ondanks het feit, dat je toch wel een beetje gek moet zijn om in deze tijd 

nog schapen te willen houden, blijft ons ledenaantal toch redelijk op peil. Daar waar 

andere verenigingen sterk teruglopen, krijgen wij er nog steeds nieuwe leden bij. Het 

aantal opzeggers bleef redelijk beperkt. We hadden op 31 december 2009 een totaal 

van 114 leden. 

M. Mehhhhh-mehhhhh De m van mooie dieren. Dit hoorden we van de vele bezoekers 

tijdens onze activiteiten en op de Dag van het Schaap. 

N. Nationale keuring. Onze Nationale keuring werd op 22 augustus gehouden. Er waren 

18 fokkers en 132 catalogusnummers. Keurmeesters waren Brian Davies en Ralph 

Fulton. Het was een zeer gezellige en geslaagde dag.  

NSFO. Er waren 2 reguliere vergaderingen en 1 extra vergadering over de toekomst 

van de NSFO. De NSFO gaat weg bij de GD en gaat een eigen on-line programma 

opzetten. 

O. Odiliapeel. De keuring werd op 13 juli gehouden. Er waren 5 fokkers met 44 

catalogusnummers. Een gezellige drukte in het dorp en voor de schapen soms een hele 

tippel van en naar de keuringsring. 

P. PR. Er werd in 2009 besloten om een PR- commissie in te stellen. We zijn benieuwd 

naar de eerste publiciteitsopzet. 

Q. De Q staat voor de Q-koorts. Na Blauw-Tong, MKZ was het nu de Q-koorts die de 

dierenhouders bezighield. Vaccineren of niet, we moeten ons goed laten voorlichten. 

Voorlopig voor schapen nog onvoldoende vaccin. 

R. Reis naar Engeland in 2010? Er waren vorig jaar wel plannen, maar 2010 zal 

misschien 2011 worden? 

S. Staarten. Een aantal leden heeft gehoor gegeven aan de oproep om lammeren te wegen 

en de staarten te meten. Dit aantal zal in 2010 omhoog moeten. Er is een opzet 

gemaakt om het melden van de maten en gewichten via een speciaal formulier te 

stroomlijnen. 

T. Tweejaarlijkse Schapendag. De Dag van het Schaap werd op 6 juni gehouden. De 

Clun Forest vereniging hield een kleine keuring en trok veel belangstelling. 

U. Uiteindelijk zijn we bij de ….  

V. V aanbeland. De V van voorzitter. Dit is al vele jaren onze enige echte Jan …… 
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W.  Wever. Een echte voortrekker, die naast het voorzitterschap ook opperstalmeester en 

speaker is tijdens de Nationale keuring, keurmeester in Odiliapeel en niet te beroerd is 

om de handen uit de mouwen te steken bij opbouw en opruimen van keuringshokjes 

en ringen. Jan regelt ook de inspectie en nog veel meer. 

X. De X blijft nog even geheim 

Y. Y komt na de C in het woordje cijfer. Ook in 2009 klopten de jaarcijfers weer en kon 

een begroting worden voorgelegd, waarin kon worden aangegeven dat de contributie 

wederom niet verhoogd behoefde te worden. 

Z. Zo, dit jaarverslag is hierbij aan het eind gekomen. 

Zeer veel dank voor uw aandacht 

Ton van der Toorn, secretaris. 

Ik geef het stokje door aan….

Ik zal me even voorstellen, mijn naam is 

Agniete Kleijn, getrouwd met Roel.  

 
We hebben een kleine hobbyboerderij, met 

wat paarden, kippen, hond, poes, kaketoe 

en een kanarie. Vier jaar geleden zijn we 

voorzichtig met schapen begonnen. We 

zagen bij drie mensen in Gieterveen van 

die mooie schapen lopen. Een van die 

mensen was Guido de Bree die zei, ik wil 

wel wat ooitjes verkopen. Maar we waren 

eerst toch nog wat afstandelijk, nog nooit 

schapen gehad, is het veel werk, dus 

mochten we het eerst proberen. Nu de 

afloop raden jullie wel, verkocht.  

Het is ideaal, ze grazen de weides zo mooi 

af, vooral de paardenbossen. Het eerste 

jaar wennen, daarna toch een ram erbij. 

Geen spijt, het blijven prachtige beesten, 

met veel karakter en springen dat ze 

kunnen (de Arabieren onder de schapen). 

Twee jaar geleden onze eigen ram 

aangeschaft, met hulp van de plaatselijke 

expertise. We moesten naar Ton Frumau, 

die zou een mooi rammetje hebben met 

Engelse afkomst en ja zo gezegd zo 

gedaan. Na een lange autorit aangekomen 

in Benningbroek, daar liep onze ram, maar 

die dacht ik ga niet bij mijn koppeltje weg. 

Sprong dwars over het hek terug naar zijn 

schapen. Uiteindelijk toch gelukt, lekker 

koffie gedronken met speculaas en de 

terugreis weer aanvaardt.  

Thuis gekomen, zou hij eerst op stal 

komen om wat tot rust te komen. Het was 

inmiddels al schemerig. Uit de trailer 

gehaald, helaas touw niet goed aangeknipt, 

ram op de loop naar zijn vrouwtjes die hij 

allang had horen mekkeren. Gelukkig 

hadden we hem vrij snel te pakken, maar 

hoe naar de stal te komen? Het leek wel 

een vloerkleedje, want lopen wilde hij niet, 

eind al toch alles goed gekomen. 

Hij heeft nu twee jaar lang voor mooie 

nakomelingen gezorgd en nu hebben we 

besloten om hem te verkopen (kijk op de 

site van Clun Forest, daar staat hij te 

pronken), daar we anders inteelt krijgen. 
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We hebben nu vijf ooien en een ram. 

Het enige minpunt wat we nog wel wilden 

vermelden zijn de overheidsbemoeienissen 

en verplichtingen, al die regeltjes, je ziet 

door de bomen het bos niet meer! En het is 

ook geen goedkope hobby, de ene rekening 

na de andere komt binnen. Maar des al niet 

te min, blijven we het leuk vinden en de 

Clunforest clubleden zijn erg gezellige en 

behulpzame  mensen, ontmoet op de 

keuringsdag in Beilen!  

Dus we sluiten niet met chagrijn af.  

 

Ik geef het stokje door aan de fam. 

Lausberg  in Wijchen. 

Agniete Kleijn 

Keuring Zuid Odiliapeel 2010 

De stichting Ovilio in Odiliapeel heeft onlangs besloten om op de schapendag op 11 juli a.s. 

geen schapen toe te laten. De reden hiervoor is de Q koorts die in het gebied rond Odiliapeel 

heerst. Het maatschappelijke risico is te groot om schapen toe te laten. Het bestuur respecteert 

het besluit, maar vindt het bijzonder jammer dat we dit jaar geen keuring in Zuid Nederland 

kunnen organiseren.  

Het bestuur

0SFO-Online 

Het nieuwe stamboekprogramma van de NSFO is al weer enkele dagen in de lucht. Degenen 

die zich daarvoor hebben aangemeld hebben via de email van de NSFO hun gebruikerscode 

en wachtwoord gekregen, waarmee ze het programma nu kunnen gebruiken. Nog niet alles 

werkt 100%, maar er wordt hard aan gewerkt om diverse kleine verbeteringen aan te brengen. 

De NSFO gaat er van uit dat iedereen die zich voor NSFO online heeft aangemeld zelf de 

geboren lammeren in het systeem inbrengt, ook als al eerder de geboorteberichten zijn 

opgestuurd.  

Bij het invoeren van geboren lammeren blijkt dat er soms een probleem ontstaat als de vader 

van het nieuwe lam inmiddels niet meer op uw bedrijf aanwezig is. In dat geval is het niet 

mogelijk deze ram als vader van het lam aan te klikken. Deze ram moet daarvoor eerst nog 

opnieuw in het systeem als gebruikte dekram worden ingevoerd. Als u daarvoor Mart Nijssen 

belt (077-3075514) of hem een email (martnijssen@hetnet.nl) stuurt dan zorgt hij daarvoor.  
Gerard Scholtes 

Lammereninspectie 2010 

In de periode van half mei tot eind juni zullen de inspectieteams afspraken met de leden 

maken voor het inspecteren van uw lammeren voor het stamboek. 

De inspectieteams plannen een route en komen dan bij u thuis langs. Hiervoor wordt mogelijk 

enige medewerking van u verwacht zodat het tijdstip van inspectie binnen de route past. Dit 

om onnodige tijd en kilometers te voorkomen. 

Voor de inspectie zijn de volgende zaken van belang: 

• De dieren dienen te zijn opgehokt 

• Er dient minimaal 1 origineel I&R oormerk te zijn ingebracht 

• De geboortelijst dient aanwezig te zijn  
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Tijdens deze inspectie worden de lammeren geïnspecteerd op afwijkingen. Lammeren die 

geen afwijkingen vertonen kunnen ingeschreven worden in het stamboek met de 

volbloedstatus. Daarnaast wordt een inspectieformulier ingevuld. De inspecteurs vullen dit 

formulier samen met u in. 

In de Clunformatie hebben we de rubriek “In de stal van…”. Mogelijk dat de inspecteurs u 

vragen om een interview te mogen afnemen. Hierin wordt gevraagd naar het ontstaan van uw 

liefhebberij voor de Clun forest schapen en uw ervaringen. Het interview met een aantal 

foto’s komt daarna in de loop van het jaar in de Clunformatie. Ook kunt u de inspecteurs er 

naar vragen om een interview af te nemen als u daarvoor interesse heeft. Met uw 

medewerking houden we de Clunformatie levendig. 

Clun forest inspectieteams 

 

Belangrijke dataBelangrijke dataBelangrijke dataBelangrijke data    
� Fokerscontactdag    5 juni 2010 

� Keuring Noord: Beilen   7 augustus 2010 

� Nationale keuring: Ermelo   28 augustus 2010 

� Najaarsledenvergadering   6 november 2010 

 

       
   

Om ons nog een keer te herinneren aan die mooie lange winter met veel sneeuw 

Twee winterfoto’s van André en Astrid van den Ouden in Hazerswoude-Dorp. 

 

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. 

Redactie: 

Toon Verhoeven (eindredactie):  ahmverhoeven@planet.nl 

Gerard Scholtes: gerard.scholtes@xs4all.nl 

Ton van der Toorn:  vandertoorn@hotmail.com 


