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 Clunformatie 
  Augustus 2013        De nieuwsbrief van de Clun Forest Schapenvereniging 

 

Van de bestuurstafel….. 

Als het goed is, verschijnt deze Clunformatie 

nog voor onze Nationale keuring. We hopen 

weer veel mooie dieren ( met natuurlijk hun 

alleraardigste verzorgers/verzorgsters)  te 

mogen begroeten in Manege Voorwaarts in 

Kootwijkerbroek. De inschrijfdatum is al 

verstreken, maar u bent natuurlijk als bezoeker 

van harte welkom. Want er is weer veel te zien. 

De deelnemende fokkers nemen hun mooiste 

dieren mee om ze te laten beoordelen door de 

Engelse keurmeesters Ralph Fulton en Brian 

Davies. Hun deskundig oordeel zal voor de 

toeschouwers aan de ring vertaald worden 

weergegeven. Een nieuwe ram of ramlam nodig? Een goed moment om aan de hand van de 

keuringsgegevens een keuze te maken. Maar natuurlijk ook een goede gelegenheid om uw 

kennis over de beoordeling van de Cluns eens op te frissen. Dankzij de inspanningen van het 

KSG hoeven we dit jaar geen  gezondheidsverklaring van de eigen dierenarts mee te nemen. 

We kunnen volstaan met een verklaring van een dierenarts ter plaatse, die de gezondheid van 

de meegebrachte dieren zal controleren. Al met al zal dit een behoorlijke kostenbesparing 

voor de inzenders betekenen. Ten aanzien van de verlenging ontheffing coupeerbeleid is ook 

weer iets meer te melden. Er is een brief naar de staatssecretaris gestuurd om verlenging te 

vragen en hierin is ook aangegeven wat het beleid van de Clun Forest Schapenvereniging in 

de laatste jaren is geweest en op welke weg we hopen door te gaan. Zie ook het verslag van de 

laatste ledenvergadering elders in deze Clunformatie. Verderop onder  “Fokkerslatijn”leest u 

de laatste stand van zaken. Voor we kunnen couperen, moeten de rammen eerst weer in actie 

komen. Zorg er voor dat de dieren goed voorbereid bij elkaar worden geplaatst. Kijk uit voor 

inteelt, bekap de dieren op tijd en zorg voor een goede weide. Het is handig om de ram op de 

borst te kleuren (merkstift, dekblok) of een dektuig om te doen. Je weet dan ongeveer de 
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datum van aflammeren. Nog altijd worden schapenhouders verrast of overvallen en hebben 

dan de stal of het kraamhok nog niet op orde. Zo ver is het nog niet, eerst genieten we nog van 

een mooie en warme zomer. 

Allemaal een goede Nationale Keuring toegewenst en we hopen u op 24 augustus in 

Kootwijkerbroek te mogen begroeten. 

Namens het bestuur, Ton van der Toorn (secretaris). 

Ik geef het stokje door aan……Ton Frumau en Sytske van der Schaaf 

 
Sytske en ik zijn nu 24 jaar samen. Toen 

we besloten samen te gaan wonen, kochten 

we een stationnetje in Benningbroek. Een 

van de 8 stationnetjes aan de spoorlijn 

Hoorn-Medemblik. Toen, tussen 1900 en 

1950, een gewone spoorlijn met vooral 

vervoer voor vee en groenten. Achter “Ons 

Station” werden deze zaken ingeladen. 

Soms als een lange tijd een “hittegolf” 

Nederland teistert zie je nog de sporen in 

het gras waar de wissels gelegen hebben. 

Beste grond is het niet, maar de schapen 

moeten het ermee doen. 

Drieëntwintig jaar hebben we nu schapen, 

eerst de Zwartbles. Logisch want die had 

de vorige eigenaar ook en wij als 

stadsmensen wisten echt niets van het 

buitenleven, laat staan van schapen. 

Kippen had ik altijd wel, maar dat kan ook 

in een klein tuintje. 

We hebben wat aangerommeld in het 

begin. Je had het moeten zien. Schapen 

drijven met zes man en ze dan nog met 

veel moeite de schuur in krijgen. De eerste 

bevallingen verliepen ’s nachts; toen ben ik 

alle boerderijen langs gegaan in de straat 

en heb ik aangebeld waar nog licht was, of 

ze ons konden helpen want we wisten er 

niets van. Het was Siemen Bontekoning, 

een oudere boer die al zijn hele leven 

schapen had, die ons uit de brand hielp. 

Nadat de eerste lammeren bij hun moeder 

stonden pakte hij ook nog de andere ooien 

“om te kijken hoe ver die waren”. 

Hij trok wat aan de uier, perste er wat gelig 

vocht uit en terwijl hij naar het plafond 

keek en het vocht tussen zijn vingers wreef 

zei hij: “Dit duurt nog wel 2 weken”. Wij 

hebben dit ook, zonder succes, geprobeerd 

maar hebben intussen andere ervaringen en 

methodes om te weten hoe lang het nog 

duurt. 

Nu hebben we al jaren Clun Forest 

schapen. De eerste ooien kwamen van Jan 

Wever. We kwamen bij Jan terecht na een 

hele dag schapenfokkers te hebben 

bezocht. Van Brabant tot Drenthe. Zelfs bij 

Suffolkfokker Swolfs zijn we langs 

geweest. Maar zijn dieren hadden zere 

bekjes en niet zo zuinig ook. De een vroeg 

te veel, de ander had geen mooie dieren 

etc. 

Toen we bij Jan kwamen en voor het eerst 

Clun Forest schapen zagen, waren we 

onmiddellijk om. Aan de rand van een bos 

stonden pasgeschoren Cluns in de zon. Wij 

vergeten dat nooit meer. Wat een prachtige 

aanblik. En de manier waarop Jan ons alles 

vertelde over deze dieren, inclusief de 
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voor- en nadelen, ... het was gelijk 

vertrouwd. 

Nu 14 jaar en meer dan 400 lammeren later 

zijn we nog steeds verknocht aan deze 

dieren. 

Alles hebben ze in de gaten, het hoofd 

onmiddellijk omhoog, de bek nog vol en 

de oren gespitst. Mooi, mooi en nog eens 

mooi.  

Soms wel veel werk hoor en dan hebben 

we het ’s avonds wel gehad met ze, als 

Sytske en ik ze moeten schoonmaken nadat 

ze net in een nieuwe wei gegaan zijn, 

vooral de lammeren. Daar kunnen ze niet 

zo goed tegen. Maar als ze dan schoon zijn 

is het weer een prachtig gezicht. 

 

Ton Frumau, Benningbroek 

 

P.S.: Ik geef het stokje door aan Marijke 

van der Duijs. 

 

Keuring Zuid weer van start 

Nadat we 3 jaar geen keuring Zuid meer hebben kunnen organiseren wegens de Q-

koortsperikelen hebben we op zaterdag 29 juni jl. een nieuwe start kunnen maken. 

Voor deze keuring, op een gesloten keuringsterrein bij de fam. Verhoeven in Soerendonk, 

hadden zich 6 fokkers ingeschreven met maar liefst 34 dieren. Een prachtig aantal om mee 

aan de slag te gaan. 

Vanaf 9.00 uur streken de fokkers op het terrein neer en werden de dieren uit de wagentjes 

gehaald. Ons nieuw lid Luuk van Wijnen deed voor de eerste keer mee met de keuringen en 

was erg creatief in zijn vervoermiddel: een omgebouwde boedelbak! Om 10.00 uur kon na de 

opening door de voorzitter de keuring van start gaan. Onze twee geroutineerde keurmeesters 

Jan Wever en Ton Frumau hadden de eer om de dieren te beoordelen en op de juiste plaatsen 

te zetten.  

Bij het beoordelen van de eerste ring ooilammeren kwam ons oud-lid Huub Kersemakers aan 

op het keuringsterrein en werd door Jan Wever welkom geheten. Gelukkig maakte zijn 

gezondheid het mogelijk om naar de keuring te komen. Dat het goed gaat met Huub bleek wel 

uit het feit dat hij de gehele dag in Soerendonk heeft vertoefd. Met zijn leuke verhalen en 

goede tips heeft hij met veel leden 

weer eens bij kunnen praten. 

Ook enkele nieuwe leden waren 

aanwezig om eens toe te zien hoe 

een keuring in zijn werk gaat. Deze 

waren zo enthousiast dat ze het 

volgende jaar overwegen om ook 

mee te gaan doen. Nadat alle prijzen 

waren verdeeld, werd de jonge ooi 

OHA 83306 (links op de foto) van 

André van den Ouden de 

Dagkampioen van keuring Zuid. Het 

was al met al een mooie 

verenigingsdag en zeker voor 

herhaling vatbaar. 

Nadat iedereen zijn dieren weer in de wagentjes had geladen en met een goed gevoel naar 

huis keerde, werd het keuringsterrein langzaam weer leeg en werd het weer een gewone 

schapenwei. 

Met dank aan de fam. Verhoeven voor het beschikbaar stellen van hun weiland en met dank 

aan de keurmeesters, secretariaat en spreekstalmeester kunnen we terugkijken op een zeer 

geslaagde dag. 
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Hieronder vindt u het overzicht met de kampioenen en reservekampioenen. 

Categorie  Kampioen    Reserve kampioen 

 Ooilammeren   OHA 83314 

Fokker/eigenaar: 

van den Ouden, 

Hazerswoude 

  WOV 04051 

Fokker/eigenaar: 

van Wijnen, 

Oostvoorne 

 Ramlammeren   MPU 11957 
Fokker/eigenaar: 

Muijs, Putten 
  OHA 83315 

Fokker/eigenaar: 

van den Ouden, 

Hazerswoude 

Ooien jaarlingen   OHA 83306 

Fokker/eigenaar: 

van den Ouden, 

Hazerswoude 

   nvt   

Ooien vanaf 2 jaar   OHA 03324 

Fokker: van den Ouden, 

Hazerswoude 

Eigenaar:  

van Wijnen, Oostvoorne 

   nvt   

Rammen    FBB 156 

Fokker: 

Frumau, Benningbroek 

Eigenaar:  

Verhoeven, Soerendonk 

   nvt   

Tweetallen van 1 

ram 
  

VSOE 

00145/00146 

(van ram 

OWE 363) 

Fokker/eigenaar: 

Verhoeven, Soerendonk 
   nvt   

Bedrijfsdrietallen   

OHA 

83306/83313/

83314 

Eigenaar:  

van den Ouden, 

Hazerswoude 

   nvt   

Dagkampioen 

Clun Forest  

  

  OHA 83306 

Fokker/eigenaar: 

van den Ouden, 

Hazerswoude 

      

 

PS: Op de website van onze vereniging zijn alle keuringsuitslagen en foto’s geplaatst. 

Keuring Noord in Makkinga 

In de aanloop naar de keuring Noord beginnen we 

zorgen te krijgen over de weersverwachtingen. 

Het wordt warm en drukkend weer. Moeten we 

het wel door laten gaan? Het is zo’n enorme leuke 

keuring die we niet voorbij willen laten gaan. Een 

optie voor een andere datum is er niet. Ja , we 

laten het gewoon doorgaan en mailen de fokkers 

of ze als dat kan een parasol mee willen brengen 

om over de hekjes te zetten. 

En dan is het zaterdagmorgen. De eerste leden 

komen aan op het keuringsterrein van de fam. 

Veenstra in Makkinga. De koffie etc. staat al 

klaar en we worden door Grietje en Jan goed verzorgd. De organisatie van deze keuring in het 

noorden is traditiegetrouw van succes verzekerd. Iedereen heeft zijn voorzorgsmaatregelen 

genomen en er verschijnt een mooie bonte verzameling parasols boven de schapenhokjes. De 

fokkers zijn enthousiast en poetsen de laatste strosliertjes nog even van de schapen. 
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Met 9 deelnemers en bijna 60 dieren gaan we een leuke keuringsdag tegemoet. Aan Dinant 

Strokap en Toon Verhoeven de eer om de prachtige schapen te beoordelen. Henk Braams was 

graag bereid om de controle op de nummers uit te voeren en dat ging hem goed af. 

Nadat uit de ooi- en ramlammeren de 

kampioenen waren gekozen kwam het bericht dat 

de buienradar voorspelde dat er om ca. 13.30 een 

onweersbui zou komen. Reden voor de 

keurmeesters om geen pauze in te lassen en met 

de keuringen door te gaan. Alle categorieën 

werden mooi op tijd afgewerkt. Uiteindelijk 

gingen Annie en Klaas Steenbeek met de 

dagkampioensbeker aan de haal. Een verdiende 

plaats met een prachtige ooi SRU 00033 (links op 
de foto). 
En dan beginnen in de verte donkerblauwe 

wolken aan te drijven. Iedereen laadt zijn dieren in de karretjes en dan worden de hekjes etc. 

gezamenlijk opgeruimd. Als de laatste handelingen zijn gedaan begint de regen met bakken 

uit de lucht te komen. Iedereen haast zich naar 

zijn auto en begint aan de reis naar huis. Voor de 

een wat verder dan de ander. 

Maar we kunnen terugkijken op een zeer 

geslaagde dag. Namens het bestuur willen we dan 

ook heel graag de familie Veenstra bedanken 

voor het beschikbaar stellen van het 

keuringsterrein en de werkzaamheden die 

hiervoor zijn verricht. We noemen het hier niet 

toevallig de familie Veenstra omdat ook de zonen 

van Jan en Grietje in de weer zijn geweest om 

deze dag tot een succes te brengen. Verder dank 

aan de keurmeesters (Dinant Strokap en Toon Verhoeven), het keuringssecretariaat (André 

van den Ouden) en de dames van de administratie (Sytske van der Schaaf en Gina Wever). 

Het was weer een oergezellige, leuke keuring. Voor herhaling vatbaar. 

Het bestuur 

 

 

 

Op de volgende bladzijde vindt u het overzicht met de kampioenen en reservekampioenen. 
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Categorie   Kampioen 
 

  
Reserve kampioen 

Ooilammeren   VMN 03580 
Fokker/eigenaar:  

Veenstra, Makkinga 
  SBN 60168 

Fokker/eigenaar: 

Scholtes, Bodegraven 

Ramlammeren   SBN 60169 
Fokker/eigenaar: 

Scholtes, Bodegraven 
  VMN 03584 

Fokker/eigenaar:  

Veenstra, Makkinga 

Ooien jaarlingen   SRU 04065 
Fokker/eigenaar: 

Steenbeek, Ruinerwold 
  SRU 04063 

Fokker/eigenaar: 

Steenbeek, Ruinerwold 

Ooien vanaf 2 

jaar 
  SRU 00033 

Fokker/eigenaar: 

Steenbeek, Ruinerwold 
  FBB 02330 

Fokker/eigenaar: 

Frumau, Benningbroek 

Rammen 

jaarlingen 
  FBB 02345 

Fokker:  

Frumau, Benningbroek 

Eigenaar: Haverkamp,  

Alphen a/d Rijn 

      

Rammen vanaf 2 

jaar 
  TBV 00223 

Fokker:  

van der Toorn, Barneveld 

Eigenaar:  

Torenbos, Gieterveen 

      

Tweetallen van 1 

ram 
  
FBB 

02363/02367 

Fokker/eigenaar: 

Frumau, Benningbroek 
  
VMN 

03579/03584 

Fokker/eigenaar:  

Veenstra, Makkinga 

Bedrijfsdrietallen   

SBN  

02430/ 60143/ 

60169 

Fokker/eigenaar:  

Scholtes, Bodegraven 
  

SRU 

04063/04065/ 

04066 

Fokker/eigenaar: 

Steenbeek, Ruinerwold 

Dagkampioen 

Clun Forest  
  SRU 00033 

Fokker/eigenaar: 

Steenbeek, Ruinerwold 
      

Op onze website vind u alle uitslagen en meer foto’s. 

Ons bijna mislukte fokseizoen 

Twee zaken rondom aflammeren en voeding willen we de collega-fokkers niet onthouden.  

Zoals al vele malen, hebben wij ook vorige herfst een nieuwe ram gekocht. Dit keer was het 

een zorgvuldig uitgekozen parmantig mannetje van jeugdige leeftijd waarvan we veel 

verwachtten.  

Eind augustus werd het dektuig aangegespt en was het uitkijken naar de eerste kleuring. 

Redelijk snel leken de 4 ooien gedekt dus werd gehoopt op vroege lammeren. Helaas enkele 

weken later bleek de eerste ooi opnieuw gekleurd en de rest volgde. Vooralsnog werd de 

schuld van alle terugkomen bij het dektuig gelegd. Dit werd afgedaan in de hoop dat de 

belemmering was opgeheven. Dan maar minder zekerheid wannéér we lammeren mochten 

verwachten. Wel hoopten we dat we in ieder geval lammeren kónden verwachten.  

Tot half januari leefden de schapen op gras en goed hooi en toen zijn we gestart met de ooien 

wat bij te voeren om ze in conditie te houden en mooie en sterke lammeren te krijgen. Begin 

februari al eens gekeken of er al tekenen waren die geboortes aankondigen. Helaas geen enkel 

teken en ook twee weken later niet. De zorgen namen toe dat we dit jaar “kinderloos” zouden 

blijven. Begin maart nog geen tekenen dus gestopt met bijvoeren om vervetting te 

voorkomen. Lijdzaam berustten we in de poets die moeder natuur ons bakte. 

Tot zaterdagmiddag 30 maart, toen Annie s’middags in een sneeuwbui twee lammeren zag 

lopen. Ze twijfelde even maar dus toch! Opeens waren we weer vol verwachting, want andere 

ooien leken bij nader inzien toch wel wat dikker. Dan maar weer voorzichtig wat bijvoeren 

maar na enkele weken nog steeds geen uitbreiding van de kinderschare. Het bleef bij twee 
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mooie ooilammeren en de rest bleek half april bij het scannen niet drachtig. Dus weer snel 

gestopt met bijvoeren. Jammer ook voor de mooie ram. Hij is eind april verkocht en niet voor 

de fok en wij moeten een passende vervanger zoeken. Wellicht een overjarige met bewezen 

prestaties! Er is er vast wel een mooie te koop. 

 

De volgende verrassing was de prestatie van de jonge ooi die voor het eerst lammerde. Ze 

bleek toen de lammeren er waren vrijwel geen te uier hebben en vrijwel geen melk te geven. 

Geen wonder want ze was niet bijgevoerd! Dus snel koeienbiest bij de buren gehaald en de 

lammeren aan de fles. Ook voor het weekend snel een emmer lammerenmelk gekocht om na 

de start met biest de lammeren te kunnen voeden. Twee maal beliefden de dames de fles maar 

daarna hoefden ze het niet meer. Gaf de moeder dan toch voldoende melk? Dan maar zien of 

we moeder goed op de melk konden krijgen. Maar helaas, de dame hoefde geen brokjes, pulp 

of ander goedbedoeld krachtvoer. 

Het merk van de brokjes was goed en de kwaliteit toch ook nog steeds!  

Het niet-eten van brokjes was overigens niet nieuw voor dit beest want ze bleef altijd, ook als 

lam, al op afstand van de voerbak. Ook als moeder hoeft ze geen extra bijvoer. Moeder en 

dochters maken het ondertussen goed. De moeder ziet er goed uit en de lammeren zijn speels 

en levendig maar willen ook nog geen brokjes. De vraag die zich opdringt is waarom we onze 

schapen en lammeren eigenlijk bijvoeren als ze het zelf zonder hulp klaren. Is het voeren een 

behoeftebevrediging van de schapenhouder of is dit koppel een uitzondering?  

Tot zover onze ervaringen met de schapen deze periode. 

Groeten uit Ruinerwold.   

Annie en Klaas Steenbeek 

Fokseizoen met een toetje 

Dit jaar hadden we vijf ooien laten dekken. Twee ervan kwamen steeds terug, tot drie keer 

toe. De een was waarschijnlijk te dik en de ander te oud. Die twee dames toen maar apart 

gezet, want bijvoeren was natuurlijk niet meer nodig. Rond 1 maart lammerden de overige 

drie ooien keurig af. Resultaat: vijf rammetjes en één ooitje. Alles verliep verder voorspoedig.  

Moeders en kinderen stonden op lekker gras en aten met smaak hun brokjes & muesli. De 

twee dames stonden bij de buren en kregen alleen gras, en nu en dan een brokje als troost. 

Op 10 mei hadden we de scheerder besteld. Een dag eerder hadden we gezien dat een van de 

niet-gedekte ooien ineens een hele grote uier kreeg, formaatje koe. Gek, zou ze een gezwel 

hebben? Of was de boel gewoon aan het uitzakken na al die jaren? Mevrouw is tenslotte al 11 

jaar oud. 

Scheerder ging aan de slag en bezwoer ons dat het beest niet drachtig was. Misschien 

schijnzwanger, opperde hij nog. Maar beest was mager als een lat, en een kenmerk van 

schijnzwangerheid is toch juist een dikke buik? Het schijnt bovendien nauwelijks voor te 

komen bij schapen.  

Maar voor de zekerheid ons bejaarde dametje toch maar naar binnen gehaald op 13 mei. Al 

was het alleen maar omdat ze zo moeilijk liep (artrose) en het slecht weer was. De volgende 

dag: blauwe blaas. Uurtje later: witte blaas. Verder veel heen en weer geloop en gelik, maar 

geen gepers. Na nog een uurtje toch even gevoeld, maar in het geboortekanaal was niks te 

vinden. Ooi ging ondertussen over op hooi eten en een beetje uitrusten. Wij dachten meteen 

dat het lam wellicht dood was, en moeder daarom geen persdrang had.  Dierenarts gebeld. 

Toen die kwam voelde ze een kop en twee pootjes. Lam werd gehaald, het leefde en het was 

nog een meisje ook! Eind goed al goed. Dachten we.  

De volgende dag lag de ooi ineens op apegapen. Dat verontrustte ons niet zo. Het was 

uiteraard een uitputtende tijd voor haar geweest. Diezelfde avond was ze weer helemaal de 
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oude. Maar drie dagen later lag het lam 's ochtends ook op apegapen. Had ook een erg 

opgezwollen buik en een hele snelle ademhaling. In vliegende vaart met lam naar de 

dierenkliniek. Geen bloed in buik, geen witte slijmvliezen, geen koorts. Voor de zekerheid 

werden antibiotica, pijnstiller en antibuikkrampmiddel toegediend en een infuus aangelegd. 

En verder moesten we maar afwachten. Bij thuiskomst hebben we het lam in de keuken 

gelegd, daar heeft het, met een paar korte onderbrekingen, bijna acht uur geslapen. 

Uiteindelijk hebben we het maar overeind gezet en weer naar moeder gebracht. We konden 

verder toch niks meer doen, behalve af en toe met een pipetje wat water, biest en moedermelk 

bij het beestje naar binnen proberen te gieten.  

De volgende ochtend durfden we bijna niet in de 

stal te gaan kijken. Het lam was natuurlijk dood. 

Maar nee hoor, daar stond het - een beetje 

afwezig, een beetje wankel, maar wel met een 

beduidend minder dikke buik.  

We hebben het de hele dag af en toe wat te 

drinken gegeven (meer dan 25 ml per keer 

kregen we er niet in) en 's avonds leek het beestje 

bijna weer normaal. En nu, drie dagen later, ís 

het ook weer normaal. Heeft zelfs alweer een 

paar klein sprongetjes gedaan! (Foto links: de kleine 
Otje, dochter van moeder ooi rechts.) 

Maar het blijft een raadsel. Was er een virus in het spel, dat eerst moeder en daarna kind heeft 

getroffen? Was moeder inderdaad alleen maar moe en had kind iets heel anders? Had moeder 

haar kind misschien in de buik getrapt? Was kind overvoerd geraakt door alle melk in die 

gigantische uier? Wie het weet mag het zeggen. 

Maurik, mei 2013. 

Lian Hielkema & Bert Theunissen 

Fokkerscontactdag 2013, Noord-Brabant 

 

Het is zaterdag 1 juni, geen warme (daar zijn 

we ondertussen wel aan gewend) maar 

gelukkig wel een droge dag, als uit het hele 

land - en zelfs uit België - de Clun Forest 

fokkersgemeenschap zich richting 

Westerbeek begeeft. In een fraai verbouwde 

boerderij worden we hartelijk ontvangen door 

Ellen en Arnold Reichert, en hun beide 

dochters. Ook de hond komt enthousiast 

kwispelend iedereen begroeten. Eerst is het 

gezellig koffiedrinken. Dan volgt een 

voorstelrondje, vooral voor de ook nu weer 

aanwezige nieuwe leden. Iedereen noemt zijn 

woonplaats en de grote van zijn of haar kudde. Het zal de nieuwe leden geduizeld hebben: 

zoveel schapen, en nog zoveel meer lammeren. 

 

Na de koffie worden de lammeren bekeken, niet alleen die van Ellen, maar ook aan aantal van 

Toon Verhoeven. Leuk om de verschillen te zien - vooral in de kleur van de vacht. Grappig 

dat de grondsoort zo'n grote invloed heeft. Alle lammeren van de gastvrouw worden 
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goedgekeurd. Wel wordt geadviseerd om zowel 

de ooien als de lammeren wat extra brok te 

geven. Vooral het bijvoeren van de lammeren 

kan de ooien wat verlichting geven, zeker als er 

een bij is die een drieling moet grootbrengen. 

Want dat is natuurlijk een behoorlijke aanslag op 

de conditie van zo'n beest. 

 

En dan is het tijd voor de lunch. Wat een 

heerlijke hartige taarten en salades staan er klaar. 

Iedereen laat het zich prima smaken. Alle hartige 

taarten blijken trouwens te zijn gebakken door 

Arnold, de man van Ellen. Erg lekker, Arnold!  

 

Na de lunch heeft Ellen nog een verrassing voor 

ons in petto. We stappen in onze auto's en rijden 

door een landelijk stukje Brabant, om uit te 

komen bij een boerderij waar ze niet alleen 

melkkoeien hebben maar we ook boerengolf 

gaan spelen - midden tussen de koeien, die niet 

op of om kijken en onverstoorbaar doorgrazen. 

Het wordt een spannende wedstrijd, de ene groep 

is nog fanatieker dan de andere. Hier en daar 

wordt zelfs vals gespeeld ... 

 

Veel te snel komt er een einde aan deze gezellige 

dag. Gelukkig zien we elkaar binnenkort weer op keuring zuid (eind juni) en/of keuring noord 

(eind juli). Ellen en Arnold: heel veel dank voor deze perfect georganiseerde dag! 

Lian Hielkema & Bert Theunissen 

Fokkerslatijn 

We zijn weer een stapje verder in de staartenkwestie. Dit voorjaar verliep onze ontheffing van 

het staarten-coupeerverbod, maar de staatssecretaris gaf ons nog even respijt, totdat de 

Tweede Kamer een besluit zou hebben genomen over wel of niet doorgaan met couperen. 

De Kamer heeft zich voor het zomerreces inderdaad uitgesproken. De kogel is nog niet 

helemaal door de kerk, maar het ziet er goed uit. De kamer wil de ontheffing van het 

coupeerverbod voor Hampshire Down, Suffolk en Clun Forest verlengen, en daarbij 

aansluiten bij het “Besluit Diergeneeskundigen” dat regelt welke ingrepen bij huisdieren zijn 

toegestaan, en onder welke voorwaarden. Dat besluit zal naar verwachting eind van dit jaar in 

werking treden.   

Voor ons van belang in het “Besluit Diergeneeskundigen”: couperen mag mits het binnen 7 

dagen gebeurt, en mits het dier in kwestie ouders heeft die in het stamboek staan. 

Als het besluit dit jaar ongewijzigd van kracht wordt, dan is onze ontheffing dus weer 

geregeld. En er is geen termijn genoemd hoe lang de ontheffing geldt. 

Zoals ik al zei, het is nog niet helemaal rond, maar er is hoop op een goede afloop. Hoop 

gedoe, maar dan heb je ook wat, zullen we maar zeggen. 

Bert Theunissen  
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Clun Forest 

Schapenvereniging. 

Datum 13 april te Wageningen.  

Afmelding door de leden: Strokap, Schmitz, Ogink, Heijman, Metselaar, Braams en Frumau. 

1. Precies om 10 uur opent voorzitter Toon Verhoeven de vergadering. 

2. Ingekomen stukken: 26 jan. Dag van het schaap, uitstel 2013 wordt 2014. 7 febr. Levende 

Have: verzoek tot plaatsing artikel. 18 febr. Margo Vonk: Lentefair Buren op 20 april. 8 

maart GD: formulier UBN m.b.t keuringen, 13 maart: PVV jaarrapportage t.b.v. 

stamboekerkenning, 12 april KSG: uitnodiging vergadering 27 mei. 

3. Verslag Najaarsledenvergadering 2012. Het verslag wordt onder dankzegging (met een 

kleine correctie datum Voorjaarsledenvergadering 13 april 2013) vastgesteld. 

4. Presentatie Reinard Everts, veterinair adviseur van de NSFO over 

diergezondheidsprogramma en NSFO-online. Er komt een Easy-programma NSFO-

online. De leden Muijs, Hielkema, Veenstra, Hijma, ter Veen, Scholtes en Verhoeven 

zullen deel uitmaken van een gebruikersgroep. Er volgt nog een verslag van de 

presentatie. 

5. Rondje aflammeren. Iedereen vertelt zijn/haar ervaringen.  

6. Jaarverslag. Ton van der Toorn leest het jaarverslag voor, waarna ook dit document wordt 

vastgesteld. 

7. Financieel verslag. Gerard Scholtes deelt het financieel verslag uit en helpt ons door de 

diverse getallen en cijfers heen. Ook dit verslag wordt onder dankzegging vastgesteld. 

Niet alvorens de kascontrolecommissie (Bert Theunissen en Dick Haverkamp) haar fiat 

heeft gegeven. De nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan uit de leden Bert Theunissen 

en Jack van Heel (reserve Ad Ordelman). 

8. Coupeerbeleid. Ontheffing loopt tot 1 mei. Er is een rapport met aanbevelingen. Het 

bestuur adviseert om rammen in te zetten met een negatieve fokwaarde m.b.t. staartlengte. 

Er komt een lijst op de site met deze gegevens. Extra advies: Probeer zoveel als mogelijk 

dieren met de beste index in te zetten. Of e.e.a. voldoende is voor politiek Den Haag, blijft 

een open vraag. Ad Ordelman vraagt of een ram met lange staart dit jaar op 1a (keuring) 

kan staan. Dit jaar is dit niet van belang bij de beoordeling. De vergadering stemt in met 

deze voorstellen. 

9. Inspectie. Dit jaar is de gezamenlijke inspectie bij Jan Muijs. In juni gaan de teams dan op 

pad. Er moet minimaal 1 oormerk in het oor zitten. Nieuwe leden kunnen hierbij geholpen 

worden. 

10. Vaststellen rasomschrijving. De foktechnische commissie heeft een rasomschrijving 

gemaakt. Deze is al eerder besproken maar nog niet vastgesteld. Deze wordt nu alsnog 

officieel vastgesteld. 

11. Bestuursverkiezing. Marijke van der Duijs en Gerard Scholtes stellen zich voor nog 2 jaar 

beschikbaar en Toon Verhoeven voor 3 jaar. Er zijn geen tegenkandidaten, dus worden de 

genoemde leden zonder verkiezing herkozen. 

12. Activiteiten 2013.  18 mei: gezamenlijke inspectie, 1 juni: Fokkerscontactdag bij fam. 

Reichert, 29 jun: Keuring Zuid, 27 juli: Keuring Noord, 24 augustus: Nationale Keuring, 

14 september: Bestuursvergadering en 9 november: ALV. 

13. Clunformatie. Lian Hielkema (hoofdredactrice) vraagt of leden foto’s, 

wetenswaardigheden willen opsturen. Ook vragen over schapen zijn welkom. 

14. Rondvraag. Marijke vraagt of er nog iemand naar Odiliapeel gaat. Zij gaat er 

waarschijnlijk wel heen met promotiemateriaal. Ad vraagt naar vorderingen 

Promotiecommissie. Door omstandigheden en regelgeving nog weinig initiatieven. Veel 

verkeer gaat via Twitter en Facebook (zie onderaan onze site). Er zijn wel beachvlaggen 
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in de maak. Ad vraagt ook of er nog beweging zit in een te organiseren reis naar 

Engeland. Gerard en Ad gaan zich hierover buigen. 

15. Toon Verhoeven sluit de vergadering en bedankt Ad Ordelman voor de gastvrijheid. 

Jaarverslag 2012 Clun Forest Schapenvereniging  

Het jaar 2012 was een betrekkelijk rustig verenigingsjaar. Geen snel opduikende nieuwe 

schapenziekte of plotseling veranderende regelgeving. Best aardig zo’n rustig jaar, waarin je 

kunt genieten van alle leuke dingen die het houden van schapen gelukkig ook met zich mee 

kan brengen. Memorabel is wel het feit, dat we sinds 16 maart 2012 eigenlijk pas echt een 

zelfstandige vereniging zijn. Voorheen vielen we onder de FBS (Federatie Buitenlandse 

Schapenrassen), maar vanaf de hiervoor genoemde datum mogen we ons als zelfstandige 

vereniging presenteren.  

De Algemene Ledenvergadering werd op 14 april gehouden. Voor het eerst in de nieuwe 

vergaderruimte, beschikbaar gesteld door Ad Ordelman. Bert Theunissen verzorgde een 

interessante presentatie over het ontstaan van het ras Clun Forest. Leuk was het om aan de 

hand van enkele illustraties te zien, dat onze Cluns er nu toch wel heel anders uitzien dan de 

oervaders en -moeders van onze dieren. De invloed van specifiek fokken en selecteren heeft 

dus heel veel invloed op de kenmerken van onze Cluns. Een bruggetje werd snel gelegd naar 

het fokbeleid. Ook konden we een blik werpen op het rasboek Clun Forest, dat aan de website 

gehangen zal worden.  

Op 2 juni werd de fokkerscontactdag georganiseerd bij Bert Theunissen en Lian Hielkema. 

Een gezellige en leerzame dag waar de mooie dieren van stal Nederwijk  bekeken konden 

worden en menigeen een welhaast jaloerse blik wierp op het weelderige gras van Links-

Rheinische uiterwaarden. Het middagprogramma bestond uit een bezoek aan het vorstelijke 

plaatsje Buren.  

Ook dit jaar werden de lammeren weer geïnspecteerd door 6 commissies, die in totaal 58 

bedrijven bezochten. De inspecteurs waren goed voorbereid, want voorafgaande aan de 

inspecties volgden zij een 2-daagse cursus, die werd verzorgd door Mart Nijssen.  

Op 4 augustus konden we onze noordelijke keuring houden bij de familie Veenstra in 

Makkinga. Een perfecte locatie en een prima organisatie. Er was een goede opkomst en het 

was fijn om weer een keuring in het noorden te kunnen houden. Voor herhaling vatbaar. Op 

25 augustus werd de nationale keuring in Kootwijkerbroek gehouden. Ook hier weer, zoals 

gewoonlijk een goede accommodatie en organisatie. Het belangrijkste van deze keuring is 

toch wel het gezellig samenzijn met inbreng van het beste wat we als fokkers kunnen 

samenbrengen. Volgens de keurmeesters Ralph Fulton en Frank Gwilliam kwamen er ook dit 

jaar weer bijzonder mooie dieren in de ring. Uit de fraaie kampioensrubriek werd uiteindelijk 

de ram SRU 04046 tot dagkampioen gekroond. De dag werd afgesloten met een heerlijk 

buffet, dat door Jan Muijs en Gonnie Daniels werd geregeld.  

Tenslotte werd op 11 november de najaars-ledenvergadering gehouden. Hierin werd ingegaan 

op het rapport m.b.t. coupeerontheffing. Afgesproken werd, dat het bestuur op de 

eerstvolgende ledenvergadering met een voorstel zal komen. Tenslotte nog de aantekening, 

dat wij als Clun Forestvereniging ook in het jaar 2012 hebben voldaan aan het anti-

discriminatiebeding. Dit is een van de verplichte onderdelen van de jaarlijkse rapportage om 

de stamboekerkenning weer met een jaar te verlengen. Wij discrimineren niet in de toelating 

tot onze vereniging. Er is in het afgelopen jaar geen melding bekend van een lid, dat niet 

mocht toetreden tot onze vereniging. Ook van onze Cluns hebben wij geen tot op heden geen 

bezwaren mogen ontvangen, terwijl hiervoor toch wel enige aanleiding is: Wat te denken van 

een gang naar de slager op grond van: een zwart vlekje in de wol, een verkeerde beenstand, 

één testikel, een varkens-/snoeksbek zonder dat een beugel wordt overwogen en tenslotte het 
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meest bizarre van dit alles t.w. een wat te dunne kuif. Als dit laatste op ons ledenbestand van 

toepassing zou zijn, zou de presentielijst toch wel door heel wat minder leden zijn getekend. 

Nu alleen nog aandacht voor de lengte van de …..staart, gelukkig.                                         

Aldus voorgelezen te Wageningen op zaterdag  13 april 2013.  

                                                                                                                                                            

Belangrijke dataBelangrijke dataBelangrijke dataBelangrijke data    
� Nationale Keuring 24 augustus 2013 
� Bestuursvergadering 14 september 2013 
� Najaarsledenvergadering 9 november 2013 

 

   
Een impressie van de lammereninspectie Noord bij de fam. Hijma in Akkrum 

Erg mooie maskers en orenstand (zie foto op voorblad), vroege lammeren met een goede ontwikkeling. 

(Foto’s genomen door Jan Wever) 

 

    
Links: Het eerste Clun Forest lam dat bij ons lid Martijn van Hezewijk in Uden werd geboren. Het kreeg de 

naam Rumba. 

Rechts: Twee lammeren Neo en Nova, geboren op 21 maart bij de familie Mul in Hooge Mierde. 

 

      

Redactie: 

Lian Hielkema (eindredactie):  lian.hielkema@xs4all.nl 

Gerard Scholtes: gerard.scholtes@xs4all.nl 

Ton van der Toorn:  vandertoorn@hotmail.c

 

Wij willen in de Clunformaties elke keer een aantal leuke foto's laten zien.  

Stuur daarom ook eens een foto. Dat kan digitaal via e-mail (lian.hielkema@xs4all.nl) 
 of gewoon via de post naar Lian Hielkema (Parkstraat 14, 4021 CB Maurik) 


