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  Clunformatie- extra 
   

  Maart 2011          Een extra nieuwsbrief van de Clun Forest Schapenvereniging 

In deze extra uitgave: 

• Geboortemeldingen 

• Coupeerontheffing 

• Overige tips 

• Prijsverhoging Rendac 

 

Het is bijna lente en de eerste Clun Forest lammetjes zijn al weer geboren!! Voor alle 

schapenhouders weer een hele leuke tijd. Hopelijk gaat het bij iedereen voorspoedig zonder 

aflamproblemen en met gezonde en mooie lammeren. Gelukkig staat ons Clun Forest 

schapenras bekend om het makkelijke aflammeren en de goede moedereigenschappen. 

In deze extra Clunformatie willen we u graag informeren over een enkele zaken die op dit 

moment voor u van belang kunnen zijn. 

 

Geboortemeldingen. 
Als eerste de geboortemeldingen. Dat gaat dit jaar weer op dezelfde manier als vorig jaar. U 

kunt dit op twee manieren doen: 

1. Door het invullen en opsturen van een geboortebericht naar de NSFO. Bij de e-mail 
waarmee deze nieuwsbrief aan u is gestuurd vindt u ook als bijlage een exemplaar van 

het geboortebericht. U vindt dit geboortebericht ook op onze website>> De 

Vereniging>> Administratie.  

Het geboortebericht moet zo volledig mogelijk worden ingevuld. U kunt het daarna 

opsturen naar onze inspecteur bij de NSFO: Marjo van Bergen, NSFO, Postbus 160, 

Zaltbommel.  

U kunt het formulier ook via de e-mail sturen: kantoor@nsfo.nl. 

 

2. Als u al een abonnement hebt op NSFO-Online kunt u alle geboortegegevens ook 
invoeren via het internet. Onlangs heeft de NSFO een nieuwe versie van NSFO-Online 

uitgebracht waarmee het invoeren via het internet een stuk gemakkelijker is geworden 

dan vorig jaar. Voor dit stukje van het systeem zijn de helpteksten in NSFO-Online nog 

niet aangepast, maar ze staan wel bij de veelgestelde vragen (“FAQs”) op de website van 

de NSFO. Hieronder geven we de betreffende tekst (met enkele eigen aanvullingen): 

Als u wilt gaan invoeren in NSFO Online adviseren wij toch om het geboortebericht 



 

 

vooraf in te vullen, zodat u met die gegevens de invoer doet in NSFO-Online. 

U heeft dan ook altijd een handig overzicht van de lammeren die een bepaald jaar 

geboren zijn. 

 
Belangrijk: meld a.u.b. geen geboren lammeren aan via SG Online van de Gezondheidsdienst of via het 

systeem van L%V. Daardoor is het veel moeilijker om de stamboekgegevens goed te krijgen en het 

betekent veel extra werk voor de %SFO.  

Als u via de %SFO (via geboortebericht of %SFO-Online) meldt worden de gegevens van de lammeren 

daarna automatisch doorgegeven naar het systeem van de GD en van L%V 

 

 

 

Geboortes invoeren 

 
Let op: Zonder dekkingen ingevoerd te hebben is het niet mogelijk geboortes in te voeren. Wanneer uw ooien 

volgens de ingevoerde dekgegevens nog niet aan de verwachte geboortedatum toe zijn, kunt u nog niets invoeren 

en werkt het scherm nog niet. Kijk dan later nog eens (wanneer volgens de dekdata de eerste lammeren geboren 

kunnen worden). 

 

Ga via Groepsinvoer naar Geboorten. 

Klik op de ooi waarvan u een geboorte wilt aanmelden. De betreffende regel wordt na enkele seconden grijs. 

Breng de worpdatum in en klik op Enter, de ram wordt er dan automatisch bij gezet. 

Klik op geslacht om het geslacht in te brengen. 

Klik op het vinkje achter Uniek nummer en kies een nummer uit de getoonde lijst met beschikbare 

oormerknummers of vul de laatste 2 cijfers van het werknummer in en klik op enter, er wordt dan een passend 

nummer opgehaald. Daarna wordt automatisch het stamboeknummer (uw fokletters met de laatste vijf cijfers van 

het oormerknummer) ingevuld. 

Voor een volgend lam, klik bij lam 2 op geslacht en geef het dier weer een nummer zoals hiervoor. 

Voor een doodgeboren lam klikt u op dood en dit dier hoeft u geen nummer te geven. 

Voor een volgende worp (u hoeft niet per worp op te slaan) klikt u op het desbetreffende ooinummer en brengt u 

de worp in zoals hierboven beschreven. 

Als alle worpen zijn ingebracht: klik op Invoeren gereed. U krijgt de vraag of u aanvullende gegevens wilt 

invoeren. Wanneer u op Nee klikt wordt de melding vastgelegd. Klikt u op Ja, dan kunt u geboortegewichten, 

staartlengtes, namen en geboorteverloop vastleggen. Vanwege de coupeerontheffing die voor ons ras geldt, 

moeten wij voor alle stamboeklammeren het geboortegewicht en de staartlengte vastleggen. Dus hier altijd op Ja 

klikken en daarna de betreffende gegevens invoeren. Ook hier moet u pas Opslaan als u van een ooi voor alle 

lammeren de gegevens hebt ingevuld. 

 

Na het opslaan altijd via Communicatie melden aan LNV. 

NB: De NSFO doet er alles aan om de stamboekgegevens zo correct en betrouwbaar mogelijk vast te leggen en 

te voldoen aan de eisen doe door hetb stamboekreglement worden gesteld. Een worp inbrengen die niet 

correspondeert met de dekgegevens (bv bij verwerpen) kan daarom niet. Een vaderdier aanpassen kan ook niet. 

In bijzondere situaties kunt u de gegevens van de worp wel mailen naar kantoor@nsfo.nl. 

 

 

Coupeerontheffing. 

Voor het Clun Forest ras geldt een nog steeds een ontheffing van het coupeerverbod. Dat 

betekent dat wij onze lammeren nog mogen couperen. Daarom hebben wij als vereniging een 

fokprogramma moeten opzetten met als doel om langzaam maar zeker kortere staarten te gaan 

fokken. Wilt u daarover nog meer lezen: zie de Clunformatie nr. 21 van januari 2010. 

 

Daarom moeten we, evenals vorig jaar, weer de geboortegewichten en staartlengten van onze 

lammeren meten en opgeven. Dat kan op het geboortebericht of via het invoeren van de 

geboorten in NSFO-Online. We hopen dat iedereen daar dit jaar weer goed aan meedoet.  

Vorig jaar hebben we daarmee al een hele goede start gemaakt. Ruim twee/derde van de 

actieve fokkers goed voor ongeveer 70% van de geïnspecteerde lammeren hebben het 

geboortegewicht en de staartlengte goed doorgegeven. We rekenen dit jaar op nog meer! 



 

 

 

Overige tips. 

In de vorige Clunformaties hebben enkele artikelen gestaan die in deze lammerperiode voor u 

van belang kunnen zijn. Nuttig voor nieuwe leden (vorig jaar 12!) maar ook ter herinnering 

voor de andere leden. Als u ze niet meer kunt opzoeken in uw eigen Clunformaties, kunt u de 

Clunformaties ook nog via onze eiegen website www.clunforest.nl inzien. 

• Bestellen en aanbrengen van oormerken: nr. 24, januari 2011 en nr. 23, september 

2010 

• Staarten en gewichten meten: nr. 21, januari 2010 

 

Platform KSG (Kleinschalige Schapen- en Geitenhouderij) vraagt om onderzoek %Ma 

naar misbruik van economische machtspositie Rendac. 

Het Platform KSG is gestart met een procedure die moet leiden tot een onderzoek door de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) naar misbruik door de Rendac van haar 

monopoly positie op het gebied van de kadaververwerking van schapen en geiten.  

Iedereen die vindt dat er sprake is van misbruik van een economische machtspositie 

(monopolie) kan zelf een klacht indienen het invullen van een formulier op de website van de 

NMa. Ook als u nog geen kadavers heeft aangeboden. Het kenbaar maken van uw klacht zal 

het initiatief ondersteunen. Dit is in ons aller belang van de kleinschalige schapenhouderij. 

U kunt hier uw klacht indienen.  

 

Voor alle duidelijkheid de ontwikkeling van de tarieven van de laatste jaren op een rijtje. Alle 

prijzen zijn inclusief 19% BTW. 

jaar 

prijs per 

stop  

[Euro] 

prijs per 

schaap 

[Euro] 

totaalprijs ophalen 

een schaap 

[Euro] 

opmerking 

2009 12,03 1,12 13,15  

2010 23,95 2,46 26,41 
Alle tarieven verdubbeld omdat 50% 

overheidsbijdrage is vervallen. 

2011 42,63 * 0,89 43,52 
* Tot en met 7 stops in een jaar, vanaf de 8e 

stop 13,33 Euro per stop. 

Door het kunstmatig opgeschroefde tarief voor de eerste tot en met de zevende stop in een 

jaar, is er ruimte voor een korting van 68% vanaf de 8e stop. In de praktijk zullen 

kleinschalige houders niet aan deze korting toekomen. De korting is voorbehouden aan de 

grote aanbieders van kadavers. Deze discriminerende prijzen zijn in strijd met de 

Mededingingswet. 

 

Het bestuur. 
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