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 Clunformatie 
  Januari 2014            De nieuwsbrief van de Clun Forest Schapenvereniging 

 

Van de bestuurstafel….. 

Terugblik 2013, wat bracht het ons…… 

 

Het jaar 2013 is weer voorbij. Een moment om 

eens terug te blikken  wat ons het afgelopen 

jaar allemaal heeft gebracht.  

In het voorjaar zijn bij de meeste leden de 

lammeren weer geboren, de mooiste tijd van 

het schapen houden. Maar ook de drukste tijd. 

Vaak beginnen de ooien de eerste tekenen van 

de geboorte te geven als je eigenlijk liever naar bed zou gaan. Dus weer midden in de nacht 

uit bed om te gaan kijken. Het jonge geluk maakt alles weer goed. 

Terugkijkend op de activiteiten in 2013 zijn we erg tevreden. We hebben een erg leuke 

fokkerscontactdag gehad bij de familie Reichert in Westerbeek. Voor het eerst sinds jaren 

hebben we weer drie keuringen kunnen organiseren, met op alle drie de evenementen 

voldoende inschrijvingen. Ook de voor- en najaarsvergaderingen werden door een behoorlijk 

aantal leden bijgewoond. De inspectieteams zijn dit jaar weer bij u langs geweest om de 

lammeren te inspecteren voor het stamboek.  Deze enthousiaste teams doen dit graag in hun 

vrije tijd om met u samen de kwaliteit van uw lammeren te bespreken.  

Het NSFO en de GD zijn in 2013 ook tot elkaar gekomen, eindelijk erkennen ze nu elkaars 

gezondheidscertificaten.  Een belangrijke vooruitgang. Met het NSFO-Easy programma zijn 

we de eerste stamboekvereniging die hier gebruik van kan maken. Een programma dat ons erg 

helpt in het makkelijk registreren van de dieren. 

 

Maar 2013 heeft ons niet alles gebracht.  

We moeten nog steeds blijven enten tegen Q-koorts als we willen deelnemen aan 

publiekstoegankelijke evenementen. Ook voor 2014 zullen we dat waarschijnlijk moeten doen 

tijdens de Dag van het schaap.  

Het is nog steeds niet zeker of we de ontheffing op het couperen behouden. In december heeft 

een bijeenkomst plaatsgevonden met het ministerie over de toekomst van de ontheffing. Dus 

zullen we de lammeren actief moeten blijven wegen en de staarten blijven wegen. 

Ook merken we dat het aantal leden licht daalt en daarmee de gehele populatie van de Clun 

Forest in Nederland. En dat juist op een moment dat vanuit enkele Europese landen de vraag 

naar onze Cluns groeit. Hoe kunnen we de populatie vergroten? Daar zullen we ons in 2014 

over beraden.  

In deze uitgave: 
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� Ik geef het stokje door aan … 

� Nationale Keuring Kootwijkerbroek 
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� Verslag ledenvergadering 9 

november 2014 

� Belangrijke data 
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Een vraag die we ons ook kunnen stellen is hoe we nog meer leden enthousiast kunnen 

krijgen om eens deel te nemen aan een keuring. 

 

Maar er is zeker geen reden om de toekomst van onze vereniging somber in te zien. We 

hebben een gezellige enthousiaste vereniging, waarin de sfeer erg goed is. Dat is de basis voor 

een goed functionerende vereniging. Als bestuur zullen we er alle energie in blijven steken 

om de vereniging bloeiend te houden. Daar zullen we ook in 2014 voor gaan. 

 

Het bestuur van onze vereniging wenst iedereen een gezond en gelukkig 2014, en zeker voor 

de komende maanden een fijn lammerseizoen. 

 

Namens het bestuur, 

Toon Verhoeven, voorzitter 

Ik geef het stokje door aan……Marijke van der Duijs 

Het is al heel lang geleden dat ik een stukje heb 

geschreven voor de Clunformatie. 

Mijn eerste Clun kreeg ik jaren geleden. Ik hielp 

mijn buren met hun schapen en als dank 

hiervoor mocht ik een eigen schaap hebben. 

Toen had ik nog niet veel weet van hoeveel 

schapenrassen er zijn.  
Ik had wel eens van die schapen gezien met heel 

veel wol, maar hoe kom je daar aan? De 

veehandelaar stuurde me naar de familie 

Weustman, hier iets verderop. Eenmaal daar zag 

ik dat ze schapen hadden met zwarte kop en 

poten, en rechtop staande oren .Dit waren niet de schapen die ik in gedachte had, maar zij 

verzekerden mij dat deze veel leuker zijn. En zo kreeg ik in 1999 mijn eerste Clun Forest 

schaap. Het jaar daarop mocht ik met hun mee naar de keuring: dat was de Clun Forest 

keuring in Odiliapeel. Daar keek ik mijn ogen uit naar al die vele schapenrassen die daar toen 

nog waren. Het was een leuke dag. Ik heb daar 

meer Clun Forest fokkers leren kennen, en ik ben 

toen lid geworden van de Clun Forest 

Schapenvereniging. Eén schaap is ook maar zo 

alleen, en ik kocht er een tweede bij in Harfsen. 

De fokker verzekerde mij dat ik een prima schaap 

had gekocht. Een veewagen had ik niet maar mijn 

buurman vond het geen probleem hem mee te 

nemen; dus ik met een schaap achter in de auto. 

Prima, wat was het leven toen toch makkelijk. In 

Vierakker kocht ik een rammetje en de fokkerij 

kon beginnen. 

In het voorjaar vijf lammetjes. Ik was dolblij. Toen kwam de lammereninspectie. Had geen 

idee wat dat inhield. Nou: alle lammeren afgekeurd. De ene ooi was niet in het stamboek 

opgenomen, en de andere mankeerde wat: zwarte wol geloof ik. Ik deed ook niet aan 

zwoegerziektebestrijding en dat moest. Ik heb voor zwoeger laten tappen en toen is alles 

goedgekomen. Het ging toen wel wat makkelijker. 

Na al die opstartproblemen, die veel meer mensen hebben, fok ik nu al jaren Clun Forest 

schapen. Het ene jaar beter dan het andere .Ik heb wel een kleine kudde van 10 fokooien 

gehad. Toen werd ik ook nog gevraagd voor het bestuur. Ook dit doe ik alweer heel wat jaren. 
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Twaalf jaar geleden kreeg ik een 

ernstig verkeersongeluk  waardoor ik 

geen functie  meer in mijn linkerarm 

heb. Een paar jaar later is mijn 

trouwe buurman overleden. Door dit 

alles heb ik mijn  schaapskudde 

kleiner gemaakt. Want zonder 

schapen en fokkers lijkt me niets. Nu  

heb ik nog 3 ooien en dat bevalt me 

prima. De afgelopen jaren ben ik me 

gaan bezig houden met de wol. Ik 

verf  zelf en maak dan schilderijen 

van wol. Heb nu ook wol opgestuurd 

om te laten spinnen. Ben  heel 

benieuwd hoe dat er gaat uitzien. 

Dit is in het kort hoe het Clun-virus zich in mijn leven heeft verspreid. Maar al die jaren voel 

ik me er heel goed bij. 

Marijke van der Duijs 

Televisie optreden Christel de Boer. 

Ja, u  leest het goed. Christel de Boer, 

eigenaresse van Stal Soestdijk uit Soest, was 

onlangs – met enkele van haar Clun Forest 

schapen – op televisie te zien. En dat was 

natuurlijk prachtige promotie voor het Clun 

Forest schapenras! 

 

Enige tijd geleden werd de Clun Forest 

schapenvereniging benaderd door de 

producent van het SBS6 televisieprogramma 

Beestengeluk. Misschien kent u het 

programma wel? Dierenarts Piet Hellemans 

ontvangt op een boerderij in Nederland diverse dieren met hun baasjes. Hij bespreekt onder 

meer de herkomst van de dieren, de verzorging die ze nodig hebben, etc.  Een erg leuk en 

informatief programma voor dierenliefhebbers. 

De producent van het programma wilde graag aandacht besteden aan een bijzonder 

schapenras en was de Clun Forest op internet tegengekomen. Deze mooie schapen wilde men 

wel op tv brengen. Dat klonk om te beginnen al heel goed! 

 

De opnames zouden plaatsvinden in Amersfoort en dus was het een logisch idee om te vragen 

of Christel in was voor een tv optreden. Soest ligt immers vlak bij Amersfoort. Bovendien 

weten de deelnemers en bezoekers van de nationale keuring dat de schapen van Christel heel 

fraai zijn en bovendien erg mak. Dat is trouwens voor een flink deel te danken aan Coos en 

Kathelijne, die in de kinderrubriek op de nationale 

keuring altijd laten zien dat er flink geoefend wordt om de 

schapen mak te maken.  

Christel vond het gelukkig een leuk idee en ging op een 

herfstachtige zondag met twee Cluns in de aanhanger op 

stap. De opnamedag in Amersfoort was een hele 

belevenis. Er werd gefilmd en er werd kennisgemaakt met 

de bekende televisie tuinman Rob Verlinden. Hij werkt 

ook mee aan het programma Beestengeluk. En natuurlijk 
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werd er een interview gedaan door dierenarts Piet Hellemans waarin hij vragen stelde over de 

Clun Forest schapen. De schapen bleven rustig, maar zoals het een Clun Forest betaamt ook 

alert, onder alle aandacht. Uiteindelijk werd een heel leuk item gemaakt voor de uitzending op 

tv. 

Het resultaat van deze opnamedag heeft u inmiddels kunnen zien op SBS6. Op 17 november 

jl. werd aflevering 12 van Beestengeluk uitgezonden en daarin waren Christel, Coos, 

Kathelijne en natuurlijk de prachtige Cluns te zien.  

Heeft u het gemist? Terugkijken kan op internet: 

http://www.sbs6.nl/programmas/beestengeluk/ 

Klik op aflevering 12 en meteen aan het begin van het programma ziet u het item over de 

Clun Forest schapen. Veel kijkplezier! 

Nationale Keuring 2013 Kootwijkerbroek 

Onze jaarlijkse nationale keuring werd ook dit jaar weer in manege Voorwaarts in 

Kootwijkerbroek gehouden. Op zaterdag 24 augustus kwamen 20 fokkers met 116 

schapen/lammeren in de ring. Voor het eerst hadden we een gezondheidsinspectie 

voorafgaande aan de keuring. Dierenarts Rooseboom van Dierenartsenpraktijk Barneveld 

inspecteerde de ingebrachte dieren en complimenteerde ons met de blakende 

gezondheidstoestand van onze Cluns. Ze zagen er goed verzorgd uit! Een 

gezondheidsinspectie aan de poort scheelt de leden toch een behoorlijk bedrag aan 

dierenartskosten. De Clun Forestvereniging nam nu de kosten voor haar rekening.  

De keurmeesters waren dit jaar: Ralph Fulton en Brian Davies, die hun kennis en routine 

meenamen van overzee. De ringmeesters Sander Freijser en Erik van der Toorn zorgden er 

voor, dat er snel van ring gewisseld kon worden. Terwijl er in de ene ring werd gekeurd, 

zorgden zij voor een correcte opstelling in de andere ring. De dames Grietje Veenstra, Gina 

Wever en Rineke van der Toorn zorgden er voor, dat alles administratief op rolletjes verliep. 

Sietske van der schaaf trad op als ladyspeaker en Bert Theunissen zorgde weer voor een 

perfecte vertaling van de beoordelingen. Voor dat we er erg in hadden, was de middagpauze 

aangebroken. Tijd om onder de boterham even bij te kletsen. Zeker ook van belang, om met 

de eerste deelnemers Lausberg en Kleinlugtebeld kennis te maken. Na de pauze stond als 

eerste de kinderrubriek op het programma. Wat is er mooier dan een rubriek vol glunderende 

en trotse kinderen met de mooiste dieren aan de leiband. Eigenlijk allemaal winnaars die 

beloond werden met een heuse Clun Forest medaille. Coos Mulder werd met BSQ 66292 

kampioen in deze rubriek. Na de pauze werd een vervolg gemaakt met de volwassen Cluns. 

De keurmeesters waren  erg onder de indruk van de ingebrachte ooien. Hoe mooi en goed de 

ingebrachte Cluns waren, bleek ook tijdens de rubrieken drietallen van een ram en de 

bedrijfsdrietallen. Volle ringen met fraaie dieren, die de keurmeesters veel hoofdbrekens 

bezorgden alvorens ze tot een beoordeling konden komen. Een mooie afsluiting is altijd weer 

de keuze van de Dagkampioen. Alle kampioensdieren uit de verschillende rubrieken melden 

zich in de ring en daaruit wordt de dagkampioen gekozen. Dit jaar won HU 03717 
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(fokker/eigenaar Hielkema) de Fulton/Gwilliam-plate, zondermeer een terechte keuze. Hierna 

werden de keurmeesters en vrijwilligers door voorzitter Toon Verhoeven bedankt en konden 

we naar het afsluitend buffet. Ook dit jaar hadden Jan (Muijs) en Gonnie weer een heerlijk 

buffet geregeld. Onder het genot van een hapje en drankje konden we met voldoening 

terugkijken op een bijzonder geslaagde dag. 

Hieronder de uitslagen. 

 

Categorie   Kampioen   Reserve kampioen 

Ooilammeren   FBB 02367 

Fokker/eigenaar: 

Frumau, 

Benningbroek 
  FBB 02363 

Fokker/eigenaar: 

Frumau, 

Benningbroek 

Ramlammeren   

MPU 11957 

(winnaar Brian 

Davies Perpetual 

Cup) 

Fokker/eigenaar: 

Muijs, Putten   SBN 60169 
Fokker/eigenaar: 

Scholtes, Bodegraven 

Ooien jaarlingen   HU 49054 
Fokker/eigenaar: 

Hielkema, 

Maurik 
  OWE 04344 

Fokker/eigenaar: 

Ogink, Wesepe 

Ooien vanaf 2 jaar   HU 03717 
Fokker/eigenaar: 

Hielkema, 

Maurik 
  SRU 00033 

Fokker/eigenaar:  

Steenbeek, 

Ruinerwold 

Rammen jaarlingen   TBV 02214 

Fokker: van der 

Toorn, Barneveld 

Eigenaar: 

Kleinlugtebeld, 

Lemele 

  OWE 04336 

Fokker: : 

Ogink, Wesepe 

Eigenaar: Ordelman, 

Terwolde 

Rammen vanaf 2 jaar   FBB 156 

Fokker: Frumau, 

Benningbroek 

Eigenaar: 

Verhoeven, 

Soerendonk 

  nvt   

Drietallen van 1 ram   

FBB 

02367/02363/02

368 

(van ram FBB 

156) 

Fokker/eigenaar: 

Frumau, 

Benningbroek 
  

MPU 

11954/11956/11957 

(van ram SRU 028) 

Fokker/eigenaar: 

Muijs, Putten 

Bedrijfsdrietallen (zelf 

gefokt)   

HU 

03717/49054/49

055(winnaar 

Ralph Fulton 

Homebred 

Trophee) 

Fokker/eigenaar: 

Hielkema, 

Maurik 
  

SRU 

04063/04065/04066 

Fokker/eigenaar:  

Steenbeek, 

Ruinerwold 

Dagkampioen Clun 

Forest  

  
  

HU 03717 

( winnaar Fulton 

Gwilliam Cup) 

Fokker/eigenaar: 

Hielkema, 

Maurik 
      

Eerste deelname met 

lam  

(novice champion) 

  KLE 45125 

Fokker/eigenaar: 

Kleinlugtebeld, 

Lemele 
  nvt   

Kinderrubriek   BSQ 66292 
Coos Mulder, 

Soestdijk 
      

Op onze website http://www.clunforest.nl en op onze Facebookpagina vind u alle uitslagen en 

veel foto’s. 
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Verslag controle en inspectie 2013 

 

Algemeen 

Het lammerseizoen 2013 kenmerkte zich door een lager aantal geboren lammeren. Deze trend 

heeft zich de laatste jaren doorgezet. Mogelijk heeft dit te maken met de dierziekten waar we de 

afgelopen jaren mee zijn geteisterd. Toch hebben we een mooi seizoen achter de rug met 

kwalitatief goede lammeren.  

Vanaf juni zijn we met 6 teams gestart met het inspecteren. Dit wordt sinds 1992 door 

vrijwilligers uitgevoerd, die dit met veel animo en plezier doen, en de kosten laag houden. 

 

In 2013 bezochten we of hadden we contact met 56 bedrijven. Bij 5 bedrijven zijn de lammeren 

niet geïnspecteerd. De reden is dat de lammeren al weg waren of later worden gekeurd. Bij de 

inspecties zijn 37 lammeren niet gezien omdat deze al verkocht of dood waren. 

   

Inmiddels maken 36 van de bezochte leden gebruik van NSFO-online. Van SG-online maken 6 

leden gebruik. Er zijn 5 leden die voor beide programma’s een abonnement hebben. Een aantal 

leden gaf aan dat het een moeilijk programma is en gebruiksvriendelijker moet worden. 

 

Het aantal gereden kilometers was  3833 km, de  reiskosten bedroegen € 843.26  

 

Bedrijfsresultaten 

Aantal oudere dieren op bedrijven: 

 
 2005 2006 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 tm 3 15 8 11  20 12 9 16 15 14 

4 tm 6 28 29 21  16 20 14 14 19 24 

7 tm 9 16 16 22  14 11 15 14 13 10 

10 tm 15 19 17 14  16 20 12 11 9 8 

16  4    1 1 1   

17  1 2    3 1   

18 2 1 1   1 1    

19 2      1  1  

20 1 1         

22   1      1  

23  1 1        

25   1     1   

26           

27  1         

30  1 1        

31  1         

32       2    

34 

36 

    2  

1 

    

41 

48 

114 

   

1 

 

 

 1  

 

1 

    

Totalen 83 81 76  69 67 57 58 58 56 

           

Aantal certificaatwaardige (zwoegerziektevrije) bedrijven:   40 

Aantal niet certificaatwaardige bedrijven of onbekend:    16   

Aantal bedrijven dat meedoet aan scrapie onderzoek    43  
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Aantal bedrijven dat niet meedoet aan scrapie onderzoek of onbekend    10  

Aantal bedrijven dat in onderzoek is voor scrapie      3    

Dieren van het vorig jaar geïnspecteerd en goedgekeurd                            3  

 

Inspectieresultaten 

Geconstateerde afwijkingen: 

 
Code Afkeuring  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

01 varkensbek  1 1 2 3 2 2 1 - 

02 Snoeksbek 7 1 4 10 3 9 6 7 6 

05,42 Kleurafw. wol 6 10 9 8 3 3 9 3 2 

06 Groenkauwer        - - 

07 Blind     1   - - 

08 Geslachtsafw 2     2  - - 

09 Aarsopening  1     -  - - 

24 Koehakkig 2   1  -  - - 

25,26,27,

28,43 

Beenstand 3 3 4 4 1 1 1 1 - 

29 Zwakke koten 1  2  2 - 2 2 4 

30,31,46 Testikels 4 8 10 9 13 5 7 10 8 

32 Nauw voor      -  - - 

35,36 Rug 1 3  1  -  - - 

38 Afwyk. type      1 1 - - 

39 Kopkleur  2 3 2 2 2  1 - 

40 Oorstand 5 2 2 1 1 - 2 - - 

41 Niet ontwikkeld 4 12 10 1 10 3 2 6  

47 Overige bekafw.    1 1 -  - 4 

48 Weinig wol op kop   5 1  -  - - 

 (Moeder/vaderR-

Status) 

 5  3 9 4  - - 

 Hersenafwijking       1 - - 

 Hoorntjes       2 - - 

Totalen  36 47 50 44 49 32 35 31 24 

     Bij 2 lammeren zijn bij de afkeur de codes niet vermeld    

 

In 2013 zijn 463 Clun Forest lammeren geboren waarvan  217ooilammeren en 246 

ramlammeren.    

 

Aantal stamboekwaardige lammeren       389 

Aantal voorlopig afgekeurd voor stamboek         8 

Aantal niet stamboekwaardige lammeren              29 

Aantal niet geïnspecteerde lammeren     37 

Aantal aanwezige ooien  op  1 oktober 2013 > 1 jaar           601 

Aantal aanwezige rammen op 1 oktober 2013 > 1 jaar 63 

 

Het aantal volwassen stamboekwaardige ooien en rammen is gebaseerd op al onze leden. Ook 

voor de leden waar dit jaar geen lammeren zijn geboren. 

 

Bijzonderheden 

Bij een aantal bedrijven zijn steekproeven gedaan bij de lammeren over de afstamming. We 

hebben de lammeren een voor een de moeder laten zoeken, om zodoende overtuigd te zijn van 

de afstamming. 

Ervaringen met de oormerken waren van goed tot bijzonder slecht. Bij navraag blijkt dat dit 

veelal te maken heeft met het soort afrastering wat gebruikt wordt. Bij afrasteringen met 
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schrikdraad (of een combinatie daarvan) is het uitscheuren minder.  De ervaringen bij een fokker 

met het kleinere oormerk van Elda waren bijzonder goed. 

Een aantal leden heeft de geboorteberichten te laat opgestuurd of pas nadat de commissie contact 

opnam i.v.m. de inspectie. Dit geeft extra werkzaamheden voor de inspecteurs. 

Controleer een keer extra of u de juiste nummers in uw tang heeft gedaan. Want het blijft voor 

velen toch een nerveus gebeuren om oormerken in te doen. Dit kan leiden tot twee 

verschillende oormerken in de oren. 

Controleer of uw tang niet te strak staat. Dit kan mede oorschade veroorzaken. 

U dient aan het NSFO tijdig een deklijst of in geval een ram van een andere fokker is 

gebruikt, een dekverklaring op te zenden.  

Bij de inspectie zijn de lammeren, waarvan nog geen geboorteberichten bij de 

inspectiecommissies waren, meegenomen bij de inspectie, doch dit geeft problemen bij de 

administratieve verwerking van de stamboekgegevens.  

Het is voor de inspectiecommissies geen probleem om voor nieuwe leden behulpzaam te zijn bij 

het inbrengen van de oormerken. 

Ook dit jaar op een enkele uitzondering na weer voortreffelijke medewerking van iedereen. 

Er werd bij de inspectie dit jaar gekozen om VG de betekenis voorlopig afgekeurd te geven. Dit 

om te voorkomen dat de verwachting wordt gewekt dat een lam op termijn automatisch 

goedgekeurd zou zijn. Een VG status dient altijd nog herkeurd te worden. 

Lammeren van niet stamboekwaardige ouders kunnen niet in het stamboek worden opgenomen 

evenals lammeren waarvan de ouders niet meer zijn te traceren. 

Dit jaar hebben we geconstateerd dat op enkele bedrijven de lammeren ernstig aan de diarree 

waren of waren geweest. Wij adviseren om de dieren na een diarree periode zo snel mogelijk 

schoon te maken. Dit voorkomt myasis en geeft een betere uitstraling van het mooie Clun Forst 

ras.  

 

Aanbevelingen 

Vul tijdig de deklijsten en geboorteberichten in. De deklijsten invullen kan via NSFO-online. 

De dekverklaringen moeten naar het NSFO worden gestuurd. Deze rammen worden 

handmatig toegevoegd, waarna de deklijsten digitaal kunnen worden ingevoerd. De 

geboorteberichten kunnen eveneens digitaal worden ingevoerd in NSFO online. Degene die 

geen abonnement hebben op NSFO-online dienen dit binnen 2 weken na de geboortes op te 

sturen of per e-mail.  

De leden die gebruik maken van SG-Online dienen de geboorteberichten op papier of per e-

mail  aan het NSFO aan te bieden en niet in SG-online in te voeren. Er is nl geen koppeling 

vanuit GD-online naar NSGO online.  

Te jonge lammeren in overleg met de fokkers op een later tijdstip controleren. 

Wilt u zorgen voor een zodanige plaats bij de inspectie dat de beoordeling van het beenwerk en 

de koten goed kan plaats vinden. Een verharde ondergrond is een pre. 

Wilt u uw lammeren voor de inspectie tijdig ophokken. Dit voorkomt onnodige tijd voor de 

inspectieteams. 

Bestel tijdig uw oormerken. Hiervoor wordt aan het einde van het jaar door de vereniging een 

inventarisatie gedaan om in aanmerking te komen voor een staffelkorting. 

Verder verzoeken wij u lammeren pas te verkopen na de inspectie. Dit geeft de koper 

duidelijkheid heeft over de stamboekwaardigheid van de gekochte dieren.  

 

Tot slot 

We komen ook in 2014 graag weer bij u langs. De inspectieteams kunnen u advies geven over de 

selectie en andere fokkerijzaken. Met name bij de ramlammeren zullen we een strenge selectie 

toepassen om zodoende onze stamboekdieren op een hoog niveau te houden. De leden kunnen 

bij het zoeken naar een nieuwe ram een selectie maken uit de lijst met kortere staarten. Deze 

staat op onze website. 
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Dank aan iedereen voor de inzet en medewerking in dit inspectiejaar 2013. 

Wij hopen met het NSFO, Mevr. Marjo van Bergen, op dezelfde plezierige wijze samen te 

mogen werken. Voor haar ligt er de mooie taak om NSFO-online door te ontwikkelen met een 

Easy versie om dit voor onze leden gebruiksvriendelijker te maken.  

Namens de Inspectiecommissies,   

Toon Verhoeven   

Export naar Frankrijk: Ram FBB 156 zet zijn nazaten verder door  

De bekende Nederlandse Clun Forest ram FBB 156 is op 21 november geëxporteerd naar 

Frankrijk. 

Midden september kregen we een mail uit Frankrijk van een Nederlandse vrouw die vroeg 

naar 2 Nederlandse rammen. Ze deed de correspondentie voor een Franse die de Nederlandse 

taal niet kende. En wij andersom niet.  Deze wilde graag nieuw bloed in haar kudde. De twee 

rammen moesten onafhankelijk van elkaar zijn.  Na wat rondbellen had ik een ramlam 

gevonden bij André van den Ouden en ik heb haar mijn FBB 156 (gefokt door Ton Frumau) 

aangeboden. Ik had haar aangegeven dat deze ram meerdere malen Nederlands kampioen was 

geworden. Daar had ze wel oren naar en de koop was snel gesloten. Maar transport was 

moeilijk voor haar. Ze had geen diploma diervervoer en geen goedgekeurde aanhangwagen.  

Ja, dan zit er niets anders op dan dat we ze zelf gaan brengen. Transportkosten waren geen 

probleem, dus konden we aan de slag met het bloedonderzoek van de rammen, certificaten 

opvragen, keuring aanvragen, exportformulier in Traces invullen, aanhangwagen ontsmetten 

en een volle tank benzine.  

Op 21 november hadden we om 7.30 uur de keuring door het NVWA en kon omstreeks 8.00 

uur de reis naar Frankrijk starten. 

De reis verliep voorspoedig en na Luik kwamen we al in de sneeuw. Geen problemen op de 

weg, maar aan de zijkanten lag al een aardig laagje sneeuw. Rond 14.00 uur kwamen we aan 

in Marney sur Marne. Een klein dorpje op ongeveer 90 km boven Dijon. 

We hadden afgesproken bij de Nederlandse die in hetzelfde dorpje een Bed en Breakfast 

heeft. Een prachtig groot huis met een watermolen. Een mooi vakantiegebied. Daar maakte 

we ook kennis met de Franse. Een jonge dame die een echte hobby had in de Clun Forest. Ze 

had de Cluns ook op diverse plaatsen in het dorp lopen.  

Na de overdracht van de exportpapieren hebben we de grote ram bij een kudde van 24 jonge 

ooien losgelaten. En als je dan over garantie praat, binnen 2 minuten werd de eerste ooi 

gedekt. Opvallend aan de ooien van haar was dat ze echt gitzwarte koppen hadden. De 

oorstand was wat minder. Ik heb haar ook (via de Nederlandse tolk) duidelijk kunnen maken 

wat de Hollandse raskenmerken zijn. Zij wilde daar graag naar toe fokken. En met de FBB 

156 zie ik daar haar grote sprongen mee maken. De andere ram hebben we losgelaten bij een 

paar andere rammen van haar. Ik had vooraf nog wat foto’s van haar gekregen om te kijken of 

er een import naar Nederland georganiseerd kon worden. Maar voornamelijk om reden van de 

oorstand heb ik niets bij haar gekocht. 

Wat ik wel met haar heb kunnen afspreken is dat zij als een soort tussenstation wil 

functioneren tussen Zuid-Frankrijk en Nederland. Vanuit ons rijden we in een kleine 6 uur 

naar haar toe. Als vandaar uit de Franse fokkers de schapen op komen halen en andersom 

kunnen we met geheel Frankrijk zaken doen. In Zuid-Frankrijk in de Tarn wordt ieder jaar 

een rammenmarkt gehouden. Daar zouden we mogelijk ook rammen van kunnen importeren.  

In ieder geval een bron waar we in de toekomst nog meer contact mee zullen hebben. 

 

Dat was één export. Een dag eerder, op 20 november hebben we 2 ooilammeren (afkomstig 

van D. Kleinlugtebeld)  en 1 ramlam (afkomstig van Ton van der Toorn) geëxporteerd naar 

een enthousiaste fokker in België. Het  kleine plaatsje Herve ( links voor Luik) is verfraaid 

met een mooi koppel Clun Forest schapen.  Deze fokker gaat de ooilammeren volgend jaar 
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inzetten voor de fok. De ram heeft dus  nog een jaartje rust. Naast de schapen heeft hij 2 

mooie Friese paarden, kippen, ganzen, pauwen en koeien.  

Al met al 2 dagen achter elkaar schapen geëxporteerd. Weer een leuke ervaring, nieuwe 

contacten gelegd, nieuwe in- en exportmogelijkheden aangeboord en in de eerste sneeuw 

gereden dit seizoen. 

Op naar de volgende exporten. Vanuit Frankrijk is er meer animo om vanuit Nederland te 

importeren dan vanuit Engeland. Dit vanwege de kosten. 

Het waren 2 gezellige dagen!. 

Toon en Marlies Verhoeven 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo kan het ook… : Reclame voor de Clun 

Forest op een transportbus in Tsjechië! 

 

 

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Clun Forest 

Schapenvereniging. 

Datum 9 november te Wageningen.  

Afmeldingen ontvangen van de leden: Grimmelt, Ogink, Hijma, Heijman, Kleyn, Strokap, 

Van der Duijs, Muijs, Metselaar, Groot (k.b. Schagen),Spierings, Kersemakers en Braams. 

1. Opening. Keurig op tijd opent voorzitter Toon Verhoeven de vergadering. 

2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Demonstratie NSFO-Easy. Een eenvoudiger NSFO-online programma, dat het 

muteren van diergegevens een stuk eenvoudiger maakt. Toon Verhoeven demonstreert 

het programma via de beamer. Het programma ziet er goed uit. Complimenten voor de 

NSFO. 

4. Ingekomen stukken: 27-5 KSG lezing op peil houden ledenbestand, 4-6 KSG 

Platformvergadering, 20-6 KSG dierenarts aan poort van keuring, 7-8 Jan van 

Rijnsbergen overeenstemming GD en NSFO, sept. Factuur keuringslocatie 

Kootwijkerbroek, sept. PVE evaluatie jaarrapportage, 6-10 Jan van der Zanden 

voortgang m.b.t. couperen. 

5. Het verslag van de voorjaarsvergadering wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

6. Inspectieverslag. Toon Verhoeven deelt een lijvig rapport uit met de bevindingen van 

de inspectie 2013. Raymond Schmitz vraagt of er consequenties verbonden zijn aan 

het niet op orde hebben van de administratie. Dit, omdat soms dieren niet (goed) zijn 

doorgegeven of dat de oormerken niet kloppen of nog niet ingedaan zijn. In een enkel 

geval waren de lammeren eigenlijk te vies om te inspecteren. De cie. zal bij de 
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afspraken in 2014 de regels nadrukkelijk aangeven. Suggestie om in de rapportage een 

overzicht van gelammerde ooien op te nemen. 

7. Begroting. Gerard Scholtes deelt de begroting uit. We verwachten dit jaar een klein 

negatief saldo. Het eigen vermogen is redelijk, zodat Gerard voorstelt om de 

contributie wederom niet te verhogen. We prijzen ons gelukkig dat we welkom zijn in 

het kantoor van Ad Ordelman, waardoor huur voor een vergaderruimte en 

koffiekosten uitgespaard worden. Voorgesteld wordt om Ad een advertentie in de 

catalogus en op de site aan te bieden. 

8. Couperen/ staartlengte 2014. De ontheffing is verlengd en wordt gekoppeld aan het 

zgn. ingrepenbesluit. Er komt overleg met het ministerie (18 dec. in Abcoude). Klaas 

Steenbeek benadrukt, dat het gevaarlijk is om zonder meer te kiezen voor de 10% 

rammen met de kortste staartindex. Dit is echter alleen een advies. 

9. Evaluaties. De Fokkersdag bij de familie Reichert was een groot succes. Er waren 

enkele nieuwe leden aanwezig. In het ochtendprogramma werden de dieren bekeken 

en beoordeeld en na een voortreffelijke lunch werden we vergast op een gezellig 

spelletje boerengolf. De zuidelijke keuring bij de fam. Verhoeven ( 5 deelnemers) 

alsmede de noordelijke keuring bij fam. Veenstra ( 10 deelnemers) waren goede en 

gezellige bijeenkomsten. De Nationale keuring was weer een echte show van goede 

Clun Forest dieren. Aandachtspunten: oudere ooien moeten gelammerd hebben, geen 

rondje meer van de vereniging en dierenartskosten aan de poort komen voorlopig op 

rekening van de vereniging. Aandacht voor tijdig versturen van de catalogi. Speciale 

dank aan het adres van Egbert ter Veen, die de hekjes weer terugbracht naar 

Bergentheim. In 2014 komt er ook een wolkeuring. Margot Wittendorp (internationaal 

wolkeurmeester) zal lammeren beoordelen op de kwaliteit van de wol (vanuit spinners 

oogpunt). Dit is wat anders dan functionele vacht! Tenslotte: niet vergeten ijsjes te 

bestellen in verband met de kleurplatenactiviteit. 

10. Lidmaatschap. We kennen nu gewone leden en begunstigers. Het voorstel van Gerard 

is om nu ook niet-actief lidmaatschap aan te bieden. Deze doen niet mee aan 

stamboek- en gezondheidsprogramma’s, maar blijven wel lid en ontvangen 

Clunformatie en zijn welkom op diverse activiteiten (geen deelname keuring 

uiteraard). Dit voorstel wordt aangenomen. Eventuele opzeggers kunnen incidenteel 

hiervoor benaderd worden. 

11. Oormerken bestellen. In december volgt een bericht over de bestelwijze van de 

oormerken.  

12. Erkenning NSFO/GD. De GD en NSFO hebben overeenstemming bereikt over de 

erkenning van elkaars diergezondheidscertificaten.  Geen problemen meer bij verkoop 

en keuringen. In de toekomst bekijken hoe zinvol deelname aan scrapieprogramma 

nog noodzakelijk is voor de Clun Forest Schapenvereniging. De gehele schapenstapel 

is bijna ARR/ARR.  

13. Dag van het Schaap. In 2014 weer een Dag van het Schaap. Als er voldoende schapen 

geënt zijn kunnen we een keuring houden. Zeker doen we een presentatie. Wellicht 

weer deelname karkasbeoordeling en deelname aan het wolplein? Bij de stand 

aanmeldingsformulieren klaarleggen. Wellicht ook informatie aanbieden met 

voordelen van het kruisen met Clun Forest rammen ( PR-cie). Jan Muijs is onze 

coördinator. 
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14. Rondvraag: Reisje naar Engeland. Ton Frumau en Ad Ordelman beloven om volgend 

jaar een reis te organiseren. Gevraagd wordt om indien mogelijk tijdens de Nationale 

keuring ook een rubriek niet gelammerde ooien op te nemen. Zal meegenomen 

worden. Ellen Reichert moet helaas stoppen met het houden van schapen (i.v.m. 

nieuwe werkzaamheden echtgenoot). Wil graag als niet-actief lid mee naar Engeland. 

Natuurlijk mag dit!!!!. Jan Wever vraagt naar de dierenartstarieven bij andere fokkers. 

Er blijkt toch wel enig verschil te zijn. Sommige dierenartsen berekenen bezoektarief 

en extra tarieven voor eventuele handelingen of berekenen een opslag per tijdseenheid. 

15. Sluiting. De voorzitter dankt een ieder voor aanwezigheid en de actieve deelname aan 

de vergadering. 

Ton van der Toorn (secretaris). 

                                                                                                                                                            

Belangrijke dataBelangrijke dataBelangrijke dataBelangrijke data    
� Bestuursvergadering 15 februari 2014 

� Voorjaarsledenvergadering 12 april 2014 

� Fokkerscontactdag 31 mei 2014 

� Dag van het Schaap 7 juni 2014 

� Keuring Zuid 28 juni 2014 

� Keuring Noord 2 augustus 2014 

� Nationale Keuring 23 augustus 2014 
� Bestuursvergadering 13 september 2014 
� Najaarsledenvergadering 8 november 2014 

   

  
    

Links: Ooilammeren Nicole en Nicky van Damburgh van Gerard Scholtes, die in augustus naar de 

Kinderboerderij Rusthoff in Sassenheim zijn verhuisd. Rechts: ram Kingswood 00003, die in oktober door Ton 

Frumau uit Wales werd geïmporteerd. 

 

      

Redactie: 

Lian Hielkema (eindredactie):  lian.hielkema@xs4all.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. Dat kan digitaal via e-mail (lian.hielkema@xs4all.nl) 
 of gewoon via de post naar Lian Hielkema (Parkstraat 14, 4021 CB Maurik) 


