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 Clunformatie 
  September 2010      De nieuwsbrief van de Clun Forest Schapenvereniging 

 

Van de bestuurstafel….. 

De tafel van het bestuur stond zaterdag 11 

september lekker in het zonnetje. Vandaar ook 

zonnige berichten vanaf de bestuurstafel. We 

hebben net een zeer geslaagde Nationale 

keuring achter de rug. Er heeft zich weer een 

aantal nieuwe leden aangemeld en het 

verenigingsleven vertoont een gezonde 

vitaliteit. Natuurlijk zijn er ook zaken die 

minder goed verlopen. Het bestuur maakt zich 

wel zorgen over het functioneren van NSFO-

online. Het is voor veel leden nog niet geheel duidelijk hoe e.e.a. werkt. Er waren 

aanloopproblemen en het programma is nog behoorlijk gebruiksonvriendelijk. We proberen 

Marjo van Bergen (NSFO) uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering om uitleg te 

geven over het programma en samen te oefenen. 

Het najaar is overduidelijk (te vroeg) begonnen en de rammen staan als het goed is alweer in 

de “dekstand”. Regeren is vooruitzien en ook rekening houden met het verleden. Vandaar 

ook, dat het bestuur grote waarde hecht aan een juiste voortzetting van het 

staartenfokprogramma. De geboorteberichten waren dit jaar voor 80% correct ingevuld met 

staartlengtegegevens. Ook voor het komende jaar zal het geboortebericht weer ingevuld 

moeten worden met de staartlengte van de geboren lammeren. Het bestuur zal tijdens de ALV 

voorstellen om deze gegevens als verplichte notatie op het geboortebericht in te laten vullen. 

Het bestuur is 31 augustus naar de afscheidsreceptie van Mart Nijssen geweest. Mart is 

jarenlang onze contactpersoon geweest bij de NSFO en de hieraan voorafgaande 

stamboekbureaus. Hij verzorgde op uitmuntende wijze onze stamboekadministratie en was 

altijd bereid mee te denken met onze vereniging om problemen op te lossen en aan te geven 

hoe bepaalde administratieve handelingen wellicht verbeterd konden worden. Mart vanaf deze 

plaats nogmaals onze hartelijke dank en we wensen Marjo van Bergen als zijn opvolger veel 

succes. 

In deze uitgave: 

� Van de bestuurstafel…….. 

� Ik geef het stokje door aan … 

� Fokkerscontactdag 

� Keuring Beilen 

� Nationale keuring Kootwijkerbroek 

� Fokkerslatijn 

� Cluns naar Tsjechië 

� Oormerken 

� Belangrijke data 
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In deze Clunformatie treft u weer veel lezenswaardige bijdragen aan. Er is veel aandacht voor 

onze keuringen en de bijbehorende uitslagen.  

Namens het bestuur wens ik u weer veel leesplezier toe. 

Ton van der Toorn (secretaris) 

 

Ik geef het stokje door aan……... 

 
Lammeren van 2010 met nieuwe oormerken 

 

Mijn naam is Frans Lausberg, 44jr. Acht 

jaar geleden ben ik met mijn gezin 

verhuisd van Amsterdam naar het ouderlijk 

huis van mijn vrouw in Alverna (gemeente 

Wijchen) vlakbij Nijmegen. Dit is een 

oude kleine boerderij met ongeveer 1 

hectare grond er omheen. Mijn 

schoonvader hield vroeger schapen 

(Texelaars) en was daar zeer bedreven in. 

Hij wist daar zoveel vanaf dat mensen uit 

de directe omgeving die ook schapen 

houden hem inschakelden i.p.v. de veearts. 

Hoewel hij al jaren geleden is overleden 

was dit toch wel de aanleiding om me te 

gaan verdiepen in het houden van schapen.  

 

Aangezien het mij primair ging om fraaie 

schapen in de wei en ik in ieder geval 

schapen wilde hebben die zelf kunnen 

aflammeren ben ik me gaan oriënteren op 

andere schapenrassen. Zodoende ben ik uit 

gekomen op de prachtige Clun Forest. Wat 

mij betreft de meest edele schapen die er 

zijn.  

Ik ben begonnen met twee ooilammeren. 

Twee zussen die echter bij het uitgroeien 

naar volwassenheid twee totaal 

verschillende dieren zijn geworden. Het 

ene dier is een mager lang lenig dier die 

regelmatig alleen op haar achterpoten staat 

om de bladeren uit de boom te kunnen 

pakken. Haar zuster is juist het 

tegenovergestelde. Een prachtig hoofd 

maar een korte nek en neiging tot 

vervetting.  

 

Pas op 4-jarige leeftijd van beide ooien heb 

ik een kleine drie jaar geleden een ram 

gekocht bij Ton van der Toorn om te gaan 

fokken. Het was de broer van een 

kampioensram met een Franse bloedlijn. 

Door het dekblok kwam ik er al snel achter 

dat beide ooien binnen twee weken gedekt 

waren. Vervolgens de datum van 

aflammeren bepaald en zorgen dat de 

voeding op orde bleef.  

 
Moeder en dochter 

 

De schapenkennis had ik voornamelijk uit 

boekjes opgedaan. Alles liep echter toch 

anders dan je zou verwachten. Helaas 

verliep het aflammeren van beide schapen 

verre van probleemloos zoals je eigenlijk 

van het ras mocht verwachten en in beide 

gevallen moest de veearts eraan te pas 

komen. Resultaat twee levende en twee 

dode lammeren en een moederdier dat aan 

de slepende melkziekte bijna was 

bezweken. In het begin had ik hier zo de 

pest over in dat ik eigenlijk wilde stoppen 
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met dit ras. Aan de andere kant heb ik hier 

heel erg veel van geleerd, Dit wil je niet 

nogmaals mee maken en dus zorg je dat je 

probeert te begrijpen wat er mis was 

gegaan. Een harde leerschool maar het jaar 

daarop wel een resultaat van 100% kunnen 

realiseren.  

Momenteel heb ik vier ooien waarvan twee 

eigen fok en is de ram van Ton uitgegroeid 

tot een zeer fors exemplaar van 120 kilo. 

 
Lowietje 
Hij wordt door onze kinderen liefdevol 

Lowietje genoemd maar helaas is zijn 

houdbaarheidsdatum verstreken en ben ik 

op zoek naar een ander ram. Bij voorkeur 

een huur- of leenram.  

Ik ben bij de vereniging gegaan omdat ik 

graag Clun Forest schapen wilde gaan 

houden, maar heb door mijn dagelijkse 

drukke bezigheden vrijwel geen contact 

met andere leden. Ik zou wel graag willen 

weten wie collega leden in de omgeving 

zijn, echter uit de advertentie pagina maak 

ik op dat die allemaal behoorlijk ver weg 

zitten. Een optie is om een ledenlijst naar 

alle leden te versturen zodat je weet wie er 

bij jou in de omgeving ook lid zijn. 

Daarnaast zou een ruillijst opgesteld 

kunnen worden van dekrammen en kan 

deze op de site gezet worden of een plek 

op de site maken waar rammen voor een 

korte tijd zijn in te huren.  

 

Ik ken weinig leden van de vereniging en 

heb daarom geen idee aan wie ik het stokje 

over wil dragen. Met medewerking van de 

redactie draag ik het stokje over aan Erik 

Vaessen uit Wittem.  

 

Frans Lausberg uit Alverna/Wijchen 

 

 

Fokkerscontactdag bij André en Astrid van den Ouden op 5 juni 2010. 

Deze prachtige zaterdag fietsten wij ruim 

anderhalf uur naar Hazerswoude. We 

waren al enigszins bekend omdat ons 

eerste contact met de Clun Forest hier 

begon.  

Bij aankomst waren we niet de enigen met 

een verhit gezicht: André had net met veel 

moeite de schapen in hun hokjes weten te 

krijgen. 

 

Op een heerlijk ruim terras vlak aan het 

water, werden we getrakteerd op koffie 

met iets lekkers. We kenden lang niet 

iedereen, zagen bekende gezichten van een 

vergadering, misten er een paar, maar na 

een ontspannen dag werden er adressen 

uitgewisseld. Wat is het toch fijn om zo’n 

gevarieerde groep enthousiaste mensen bij 

elkaar te hebben. 

Na een woord van welkom door Jan Wever 

besprak André het programma. Beginnend 

bij schapen, via de molen en oversteken 

naar een buxuskwekerij. 

 

Alweer bijna 10 jaar geleden begon André 

met een koppeltje Clun Forest schapen, 

heeft heel wat tentoonstellingen 

bijgewoond en menig succes geoogst. 

Sinds vorig jaar staat er een heel mooie 

stal. 

 

Onder de titel: Ranking the Cluns! 

mochten wij zelf bepalen welk schaap wij 

de mooiste vonden in de categorieën ooien, 

ramlammeren en ooilammeren. 

De 5 ooien ouder dan 2 jaar: nummer OHA 

038 geboren in 2006 vonden we de 

mooiste, de moeder-moeder Clun uit 2002 

sloot de rij. Maar ja, na zoveel 
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nakomelingen is de rek er natuurlijk aardig 

uit. 

Als startende Clun fokker begin ik 

eigenlijk andersom. Eerst zoek ik de 

minste, daarna de een na minste, waarna 

vanzelf de mooiste overblijft. 

De tweede categorie de 3 jonge ooien van 

februari 2009: heel moeilijk kiezen. 

Karakter (fier en alert) wint.  

De derde categorie de 3 ramlammeren: 

opmerkingen over verschillende wol wat 

mij echt niet was opgevallen. Of ging het 

over de volle haardos op de kop? Dit blijkt 

gewoon te kunnen verdwijnen. 

 

 
 

 

En de 3 ooilammeren als laatste: wat is het 

toch mooi spul. 

De ram was in zijn categorie het mooist. 

 

Jan Wever legde naderhand zijn zienswijze 

als keurmeester uit en was er ruimte voor 

discussie. 

 

 

 

 

Naast het huis staat ‘de 

rooie wip’ (Gemenewegse 

molen), een poldermolen 

die van 1639 tot 1957 vol in 

bedrijf was en daarna drie 

jaar reserve stond. In 1995 

was de restauratie klaar en 

is er nu een bemalings-

circuit voor de molen. De molenaar was 

toevallig in het knusse huiskamertje 

aanwezig en vertelde graag over deze 

molen. 

Hierna werden we getrakteerd op soep met 

broodjes en onder de parasols was het goed 

toeven. De witte poes ‘black chinchilla’ 

met zwarte voetzooltjes en zwarte 

haarpuntjes werd en passant ook nog even 

geshowd. Is Astrid’s trots. 

 

André is een fervent Faunafoodstore- 

ganger en had gehoopt dat een enthousiaste 

vertegenwoordiger ons wegwijs kon 

maken. Helaas was de man verhinderd. 

Wél kon hij zorgen dat er proefmonsters en 

leuke aanbiedingen waren.  

Tijd voor een quiz. Twee grote zakken 

speciaal voer en dus ook twee vragen. 

Op de vraag: Hoe heet de molen, kon 

Herma het snelst de naam noemen en op de 

vraag: wat is het UBN-nummer van André, 

zat Toon er het dichtst bij.  

De gelukkige schapen krijgen voorlopig 

muesli als ontbijt. 

 

Omdat de man van Faunafoodstore 

verhinderd was ontpopte Andre zich als 

een echte gespreksleider. Er werd 

gediscussieerd over wel of geen hulst in de 

stal hangen, en als je het er dan wel in 

hangt, moeten de schapen er dan ook van 

vreten. De meningen lopen nogal uiteen. 

Uiteraard was er ook ruimte voor “de tip 

van de dag”. Iedereen is het erover eens dat 

schapen zoveel hooi naast de ruif laten 

liggen en te beroerd zijn om dat op te eten. 

Of ze eten gewoon niet van de grond. Daar 

was ook een oplossing voor gevonden: 

Gooi dit hooi bij de ram in de ruif, die 

vindt het heerlijk. 
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We wisselen ervaring uit over het gebruik 

van likblokken, samenstelling van voer etc.  

En toen rees de vraag: hoe deden ze het 

vroeger, toen er nog niet zoveel keuze was 

in allerlei vitamines en lekkernijen?  

Hub Kersemakers, vol ervaring en 

levenswijsheid wist een goed antwoord. Er 

zijn drie dingen die je in de gaten moet 

houden: 1 de zorg en volle aandacht voor 

de dieren. 2 voldoende weide, en eventueel 

bijvoeren met hooi, schoon water en 3 

hygiëne. Als er een schaap is met een 

poepbroek gewoon wassen dus. Ik knoop 

het in mijn oren. 

 

Het werd tijd om naar Pietbuxus.nl te 

lopen. Aan de overkant van de drukke weg 

is Buxuskwekerij Piet Smits b.v. gevestigd. 

Een van de twee zoons begeleidde ons over 

de paden naar de schuur. Van de 183 

soorten buxus worden er hier 12 gekweekt. 

De bontbladige had mijn speciale interesse. 

Op dit bedrijf zie je de mooiste vormen. 

Op zaterdag van 10 tot 12 kun je 

binnenlopen en voor snoeivragen kun je 

hier ook terecht. Voor ons waren er 

dierfiguren van gaas klaargelegd en 

konden we er per stel een buxus tussen 

prutsen. Beetje snoeien, grotere pot en wat 

grond erbij en je hebt een mooie, strakke 

kip! Ik hoop dat hij water krijgt. Aan het 

eind van de rondleiding kregen we nog een 

demonstratie snoeien van lange hagen met 

een speciale motorsnoeischaar met een 

grote zak erachter. Het is een uitkomst als 

je veel lage haagjes hebt. Van het buxus-

verhaal heb ik niet veel meegekregen, Wij 

schapenmoeders hebben ervaringen 

uitgedeeld over het lokken, insluiten en 

aaien van onze pubers.  

Weer terug bij André werd het tijd om 

deze zeer geslaagde dag af te sluiten, wat 

te drinken en in te gaan op de interessante 

aanbiedingen. De boxershorts van Bjorn 

Boer zijn een groot succes voor zoon en 

a.s. schoonzoon!. 

André, Astrid en de twee lieftallige 

assistentes: BEDANKT voor een 

geweldige dag !!!!! 
Jack en Carolien Christoffels  

uit Zwaanshoek

Gezien: De kippen van de fokkerscontactdag

 

 

Tijdens de fokkerscontactdag hebben we bij Astrid en 

André van der Ouden een spoedcursus gekregen in het 

maken van dieren met buxusplanten. Alle aanwezigen 

gingen met prachtige kippen, konijnen etc naar huis. 

Op bijgaande foto is te zien dat een van de kippen al 

op het nest zit. Mogelijk komen er jonge kuikentjes 

van. Wie weet!!!!! 

Toon Verhoeven 

 

 

 

Keuring Beilen 

Op 7 augustus op naar Beilen. Vroeg weg, want Sytske is immers ringmeester. 

Het is altijd prettig autorijden naar het noorden. Over de Afsluitdijk met de zon over het 

IJsselmeer. Prettig ook met het idee waarom we gaan. Dit keer nu wel eens zonder schapen. 

Het knietje laat het afweten, maar gewoon alleen als toeschouwer is ook leuk. 
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Het werd, zoals altijd, een mooie dag tussen allemaal liefhebbers van het edele schapenras 

“Clun Forest”. En het was zeker de moeite waard. Mooie dieren waren er, zelfs een aantal 

zeer mooie. 

We zagen een pracht ooilam van onze “grote” fokker Jan Torenbos en 

zijn vrouw Ina. Later bleek zelfs dat tijdens de keuze van de 

dagkampioen geen enkel dier met dit jonge ooitje kon wedijveren. En 

nou maar hopen dat dit dier zich goed blijft ontwikkelen. 

We zagen verder mooie dieren van Steenbeek en Veenstra  en onder 

toeziend oog van Wim Vlot, leuk dat hij er was, werd de door hem 

gefokte ram van Jan Torenbos kampioen bij de rammen. 

De rubriek oudere ooien veroorzaakte 

nogal wat hoofdbrekens voor de 

keurmeesters. Verschillende types, verschillende condities van 

de ooien, verschil in hoogte, kopstand etc. 

Het was niet gemakkelijk, maar ze kwamen er uit. Ze deden het 

trouwens prima onze keurmeesters Ton van der Toorn en 

Dinant Strokap. 

Dit hebben we later kunnen zien op de Nationale keuring. De 

kampioenen van deze keuring scoorden ook hoog op de 

Nationale. 

Ton Frumau. 

 
Op de noordelijke keuring in Beilen waren dit jaar 7 fokkers met in totaal 51 catalogusnummers. Hieronder de 

uitslagen: 

  

Categorie   Kampioen    Reserve kampioen 

Ooilammeren   TGI 02898 
Fokker/eigenaar: 

Torenbos, Gieterveen   SRU 04047 
Fokker/eigenaar:  

Steenbeek, Ruinerwold 

Ramlammeren   OWE 04318 
Fokker: Ogink 

Eigenaar: Steenbeek, 

Ruinerwold 
  SRU 04046 

Fokker/eigenaar:  

Steenbeek, Ruinerwold 

Ooien jaarlingen   TGI 087 
Fokker/eigenaar: 

Torenbos, Gieterveen   nvt   

Ooien vanaf 2 jaar   VMN 002 
Fokker/eigenaar: 
Veenstra, Makkinga   nvt   

Rammen    VWT 111 
Fokker: Vlot/ 

eigenaar: Torenbos, 

Gieterveen 
  nvt   

Tweetallen van 1 

ram 
  

SRU 

04046/04047 
Fokker/eigenaar:  

Steenbeek, Ruinerwold   nvt   

Beste 

Bedrijfpresentatie     Veenstra, Makkinga   nvt   

Dagkampioen 

Clun Forest  
  TGI 02898 

Fokker/eigenaar: 

Torenbos, Gieterveen   nvt   

 

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

(Ga naar Keuringen>>>2010>>>Keuring .oord) 
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.ationale Keuring Kootwijkerbroek 

“Alle weer is weer”, zei natuurman Bert Garthof in een ver verleden en trok er alle dagen en 

onder alle omstandigheden op uit, de natuur in. 

Hieraan moest ik denken, toen in de week voorafgaande aan 28 augustus een ware 

moessonperiode ons land in de greep hield. Enkele weerprofeten onder ons hadden tijdig 

maatregelen genomen en de keuringsdieren op stal gezet, maar de meeste schapen hadden 

danig geleden onder de zeer natte omstandigheden. Tel daarbij op dat schapen graag op 

zwarte grond liggen, dan is het niet verwonderlijk dat de kwaliteit van vachten tijdens de 

keuring zeer divers was.  

Het is maar goed dat de keuring overdekt was, want ook op de keuringsdag kletterde de regen 

op het dak van manege Voorwaarts in Kootwijkerbroek. Deze manege was voor het eerst in 

onze geschiedenis de keuringslocatie. Een prima locatie en mede door de inzet van enkele 

vrijwilligers en medewerking van Arrest (hekjes), een goede plek om de keuring te houden. 

Er waren meer catalogusnummers 

dan vorig jaar en de kwaliteit was 

over het algemeen van hoog nivo. Er 

werden veel klasse 1 certificaten 

uitgereikt. Keurmeesters waren Ralph 

Fulton en Frank Gwilliam. Zij waren 

zeer onder de indruk van onze dieren 

en dit was niet alleen op grond van de 

spreekwoordelijke Engelse 

beleefdheid. Enige bemerkingen 

hadden ze alleen op de rubrieken 

ramlammeren.  

Jan Wever hanteerde de microfoon weer op de hem bekende wijze en vertaalde de uitleg van 

de keurmeesters voor de mensen aan en in de ringen. 

Het klaarzetten van de dieren werd door de ringmeesters Peter Kuijf, 

Sander Freijser en Erik van der Toorn weer in goede banen geleid. 

Het keuringssecretariaat was ook dit jaar weer in handen van de 

“meisjes” Gina, Sytske en Rineke. De rubriek “Eerste deelname met 

zelfgefokte dieren”, was goed gevuld en bracht mooie dieren in de 

ring, maar het meest vertederende moment is toch altijd weer de 

kinderrubriek. De meest makke dieren in de 

ring met glunderende en soms wat angstige 

kinderen, ondersteund door trotse ouders. 

Alle kinderen wonnen een mooie beker, die vast en zeker een 

ereplaats in de kamer heeft gekregen.  

Na de kampioensrubrieken, het kiezen van de Dagkampioen en de 

gebruikelijke bedankjes, was het tijd voor een gezellig samenzijn 

met buffet in de kantine van Voorwaarts. Fijn, dat iedereen even 

hielp bij het afbreken van de hokjes en de hekjes bij de aanhanger 

afleverde. Vele handen maken licht werk! 

Om een indruk te geven van de hoeveelheid vrijwilligers die op de een of andere manier 

voorafgaande en tijdens deze keuring actief zijn geweest noem ik even de (voor-)namen: 

Jan, Jan, Arie, Ben, Gerard, Ton, Sander, Erik, Peter, Gabriëlle, Sytske, Gina, Ton, Rineke, 

Gonnie, Dinant. Natuurlijk ook dank aan de sponsoren die onze keuring financieel en 

materieel ondersteunen. 

Ton van der Toorn 
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Dit bericht kregen we nog van Ralph Fulton een van onze keurmeesters: 

“Thank you once again for asking Frank and I to judge at your show in Kootwijkbroek, 

as always I thoroughly enjoyed the judging. I  must also ask you to pass on my 

congratulations to all your members for the excellent standard of sheep on show. I was also 

very pleased to see so many new members and how enthusiastic every one is.  

  

Please thank all ringmasters and the Administratie bij de ring for all their help and for 

keeping myself and Frank in order. 

Ralph Fulton.” 
 

Op onze Nationale keuring in Ermelo waren dit jaar 23 fokkers met hun dieren: 159 catalogusnummers in totaal. 

Hieronder het overzicht van de kampioenen en reservekampioenen:  

Categorie  Kampioen  Reserve kampioen 

Ooilammeren   TGI 02898 
Fokker/eigenaar: 

Torenbos, Gieterveen   WB 02536 
Fokker/eigenaar: 

Wever, Borger 

Ramlammeren   

SRU 04048 

(winnaar Brian 

Davies 

Perpetual Cup) 

Fokker: Steenbeek, 

Ruinerwold 

Eigenaar: Ogink, 

Wesepe 

  HU 03708 
Fokker/eigenaar: 

Hielkema, Maurik 

Ooien jaarlingen   HU 091 
Fokker/eigenaar: 

Hielkema, Maurik   TBV 213 
Fokker/eigenaar: 

van der Toorn, 

Barneveld 

Ooien vanaf 2 jaar   
SBN 305  

(omgenummerd 

103) 

Fokker: Scholtes, 

Bodegraven 

Eigenaar: Hielkema,  

Maurik 

  TBV 165 
Fokker/eigenaar: 

van der Toorn, 

Barneveld 

Rammen vanaf 2 jaar   FBB 156 

Fokker: Frumau, 

Benningbroek 

Eigenaar: van der 

Toorn, Barneveld 

  nvt   

Rammen jaarlingen   OHA 065 

Fokker: van den 

Ouden, Hazerswoude 

Eigenaar: Hielkema, 

Maurik 

  OWE 363 

Fokker: Ogink, 

Wesepe 

Eigenaar: 

Scholtes, 

Bodegraven 

Drietallen van 1 ram   
TBV 

02192/02184/02

183 

Fokker/eigenaar: 

van der Toorn, 

Barneveld 
  

OHA 

03324/3325/332

8 

Fokker/eigenaar: 

van den Ouden, 

Hazerswoude 

Bedrijfsdrietallen   
SBN 305/ 

HU 091/OHA 

065 

Eigenaar: Hielkema,  

Maurik   
TBV 

137165/213 

Fokker/eigenaar:  

van der Toorn, 

Barneveld 

Dagkampioen Clun 

Forest  

  
  

FBB 156 

( winnaar 

Fulton 

Gwilliam Cup) 

Fokker: Frumau, 

Benningbroek 

Eigenaar: van der 

Toorn, Barneveld 

      

Eerste deelname met lam  

(novice champion)   BSQ 09997 
Fokker/eigenaar: 

de Boer, Soest   nvt   

 
 

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

op onze website: www.clunforest.nl  

(Ga naar Keuringen>>>2010>>>.ationale Keuring) 
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Fokkerslatijn 

Tijdens de Nationale Keuring op 28 augustus hadden we een bekend probleem. Bijna overal 

in Nederland waren die week zware buien gevallen, en dus kwamen de meeste fokkers met 

natte dieren in de ring. Niet prettig voor de keurmeesters, en ook niet voor de fokkers, want 

natte schapen zien er niet optimaal uit. 

Wat doe je eraan? Ik had gedacht slim te zijn door mijn kletsnatte schapen donderdag al 

binnen te halen. Heel gedoe om weer een stukje van de schuur voor de schapen in te richten - 

stro halen, hooi, enz. Maar het hielp niks: op zaterdag waren de schapen nog steeds nat. In de 

schuur, zonder wind, droogden ze nauwelijks op. 

Een paar fokkers hebben stalletjes in de wei waar de schapen in konden schuilen. Dat helpt 

tegen de nattigheid, maar nu was er een nieuw probleem: schapen die onder de modder zaten. 

De vloer van de stalletjes bleef natuurlijk niet schoon, en de schapen gingen in de blubber 

liggen. 

Valt niet mee dus, je schapen goed voorbrengen in een regenweek. Lukt eigenlijk alleen als je 

ze gemakkelijk in en uit een stal met dik stro kunt laten gaan. Maar niet iedereen heeft daar 

natuurlijk de mogelijkheden voor. Wat ter voorbereiding op de keuring in elk geval verstandig 

is, is om de weide-stalletjes af te sluiten: liever natte schapen dan vieze. En dan op de 

keuringsdag maar met een paar oude handdoeken in de weer. 

Tot slot nog een tip om opstandige rammetjes en ooitjes naar de keuringsring te brengen. In 

elk geval niet aan de riem gaan rukken en sleuren, dat is voor baas en beest even frustrerend. 

Probeer het eens met een 'lokschaap': een ouder dier dat zich makkelijk aan de riem laat 

leiden. Laat een tweede begeleider met het rammetje of ooitje naast of vlak achter het oudere 

dier meelopen. Schapen zijn kuddedieren. Alleen is eng; met zijn tweeën ben je een kudde. 

Meestal lukt het heel aardig, is mijn ondervinding. 

Bert Theunissen 

(bert.theunissen@xs4all.nl) 

Cluns op transport naar Tsjechië 

In Tsjechië lopen sinds 2002 ook Clun 

Forest schapen. In 2002 importeerde zij 

daar een tiental Cluns van een fokker uit 

Frankrijk. Van fokker Jocelyne Simon die 

ook bij sommigen van ons goed bekend is. 

En in 2006 gingen van ons en André van 

den Ouden ook nog eens twee rammen en 

vijf ooien naar Tsjechië. Degenen die daar 

gestart zijn met de Cluns gaan regelmatig 

met hun dieren naar tentoonstellingen en 

daardoor is ons mooie ras ook daar in de 

belangstelling komen te staan. De Clun 

Forest schijnt ook nog heel goed te gedijen 

in de klimatologische omstandigheden in dat land. Er is daar nu ook een Clun Forest 

Vereniging opgericht: de “Klub Clun Forest”. 

In het voorjaar van dit jaar kregen wij van vier verschillende Tsjechen e-mails met de vraag of 

ze vanuit Nederland een aantal Cluns konden importeren. Ook enkele andere Clun fokkers 

ontvingen zo’n email. Wij hebben toen voorgesteld aan de Tsjechen om samen te overleggen 

en te trachten via één fokker een gezamenlijke import te doen.  

Uiteindelijk kregen we de vraag of we voor vijf rammen en twaalf ooien konden zorgen. 

Natuurlijk met de wens dat de dieren, met name de rammen onverwant zouden zijn (tot in de 

vierde graad), en ook onverwant aan de dieren die ze eerder importeerden. De ooien het liefst 

van minimaal twee verschillende vaders, uiteraard ook weer niet verwant aan de vijf rammen. 
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De bedoeling was dat de dieren door één fokker (Michaela Kvis, naar wie we ook in 2006 

exporteerden) zouden worden geïmporteerd, maar uiteindelijk verdeeld over vijf verschillende 

fokkers. 

Dat was nog een hele puzzel om een dergelijke groep bij elkaar te zoeken. Als je van de 

Nederlandse Clun Forest schapen de stambomen doorloopt dan zie je vaak dezelfde rammen 

opduiken, soms als vader, maar nog vaker als opa of overopa. Na het nodige gepuzzel hebben 

we uiteindelijk een groep kunnen samenstellen van vijf rammen (van Ton Frumau, Carlo 

Hameeteman, Jan Wever, Ton van der Toorn en Toon Verhoeven) en tien ooien (een van Jan 

Torenbos, een van Jan Wever en tien van onszelf van twee verschillende rammen). Dat 

overzicht met details van de stambomen is toen naar Tsjechië gegaan met de vraag of ze het 

daarmee eens waren. Gelukkig waren ze 

onmiddellijk positief en konden we verder. 

 

Omdat het transport naar Tsjechië langer zou 

gaan duren dan 8 uur, moest de veetrailer aan 

extra eisen voldoen. Bijvoorbeeld een GPS-

volgsysteem, watervoorziening en 

temperatuursensor met alarm in de cabine. 

Daarvoor is in Tsjechië een goede vervoerder 

gevonden, die later zijn spullen perfect voor 

elkaar bleek te hebben. Dat was dus ook een zorg 

minder. (foto links: de Tsjechische vervoerder met 

Michaela Kvis)) 

 

Half juni hebben we de dieren van de andere fokkers opgehaald. Drie verschillende trips, naar 

het noorden (Borger, Gieten en Benningbroek), naar de Zuid-Hollandse eilanden 

(Achthuizen) en Oost Brabant (Soerendonk). Daarna moesten de dieren nog twee maanden bij 

ons in quarantaine blijven, voordat ze op weg konden naar Tsjechië. Dat gebeurde op 20 

augustus, uiteraard na de nodige formaliteiten: bloedtesten voor de rammen, certificaten van 

de Gezondheidsdienst en de veearts en een reisjournaal. En natuurlijk op de dag zelf de 

controle van de VWA-veearts van de dieren en de transportvergunningen.  

 

Met deze groep schapen 
(rechts op de foto op de ochtend 

van het vertrek) kunnen ze in 

Tsjechië voorlopig vooruit, 

want hieruit en hun 

afstammelingen zijn veel 

verschillende combinaties 

te maken, zonder 

inteeltproblemen te krijgen. 

  

Het was heel wat werk om 

dit allemaal voor elkaar te 

krijgen. Wij hopen dat ze 

erg veel plezier van onze 

Nederlandse Cluns gaan 

hebben!! 

Gerard Scholtes 
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Oormerken 

Vanaf dit jaar maken we gebruik van de oormerken Tagtronic van Elda. In de handleiding van 

Elda is aangegeven dat de oormerken aan de onderzijde ingebracht moeten worden. Dit is een 

richtlijn van Elda, maar geen wettelijke verplichting. 

Tijdens de lammereninspectie is gebleken dat bij diverse leden verschillende problemen zijn 

opgetreden met deze oormerken. Andere leden bleken geen problemen met deze oormerken te 

hebben. Na inventarisatie lijkt het er op dat een deel van de problemen opgelost kan worden 

door de oormerken op een juiste wijze in te brengen. Het bestuur adviseert daarom om de 

oormerken op de volgende wijze aan te brengen: 

 

• De oormerken zijn zwaarder dan de traditionele 

oormerken. Breng de oormerken pas in als het 

lam minimaal 6 weken is. Om de lammeren uit 

elkaar te houden kunnen deze gemerkt worden 

met kleurstiften of een bandje omdoen met een 

nummer er op.(foto)  

 

• Breng het oormerk aan de bovenzijde van het oor 

aan (dit is aan de kant van de kuif, zie foto) op 

maximaal een derde van het oor. Als ze te ver van 

het hoofd aangebracht worden is er meer kans op 

uitscheuren. 

• Breng het oormerk in de tang, dompel deze in de 

Betadine en knijp het oormerk goed stevig vast in 

het oor. Doe daarna nog extra Betadine op het oor. (het oortje kleurt wel bruinrood, maar 

dat is er na 2 dagen weer af) 

• Controleer na 2 à 3 dagen alle lammeren of er geen ontsteking is ontstaan en ontsmet 

indien nodig nog een keer extra.  

Een ander aandachtpunt is de afrastering van de wei. Schapenhouders die hun weiland 

afrasteren met gaas hebben meer problemen dan een weiland met draad met schrikdraad. Een 

schaap kan met de kop door het gaas en bij terugtrekken is er meer kans dat het oormerk 

achter het gaas blijft haken. Daarom is het aan te bevelen om een schrikdraadje voor het gaas 

te spannen zodat het  schaap niet door het gaas gaat grazen. (gras blijft groener aan de andere 

kant van het gaas) 

 

 

Belangrijke dataBelangrijke dataBelangrijke dataBelangrijke data    
� Najaarsledenvergadering   6 november 2010 
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“Emma en Mina in de mist”. Foto van Christel de Boer uit Soestdijk 

Bericht uit Makkinga 

 
 

Hierbij stuur ik een aantal foto's die afgelopen maandag gemaakt zijn bij 'Stal Gagelvenne' (Fam 

Veenstra, Makkinga). 

Het paard van een schoondochter is namelijk op 16 jarige (!) leeftijd voor het eerst bevallen van een 

prachtig hengstveulen. Op zich zal dit de gemiddelde schapenliefhebber weinig interesseren, maar het 

leuke is dat het paard gezelschap heeft van ram Klaas (SRU 028, kampioen ramlammeren 2009) na het 

dekseizoen. Deze twee staan dus al geruime tijd bij elkaar in de wei en kunnen prima met elkaar 

overweg, maar het was afwachten wat er ging gebeuren als het paard moest bevallen. We hebben van 

tevoren besloten om de natuur z'n gang te laten gaan en de ram mooi bij het paard te laten. 

Nu moet gezegd worden dat het paard heel mak is, maar het was toch wel wonderbaarlijk om te zien 

dat Klaas mooi op afstand bleef toekijken, maar tijdens en na de bevalling zo nu en dan even kwam 

inspecteren zoals op de foto's te zien is. De merrie vertrouwt de ram volledig en nu na een paar dagen 

is het een prachtig gezicht om het drietal in de wei te zien rondstappen. Hierbij willen we dus graag de 

algemene aanname dat paarden en schapen niet samengaan verwerpen. 

Met vriendelijke groet, Wiebe Veenstra 

 

 

 

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. 


