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  Mei  2014               De nieuwsbrief van de Clun Forest Schapenvereniging 

 

Van de bestuurstafel….. 

Op het moment, dat ik dit stukje schrijf (15 

april), zijn de meeste lammeren zo’n beetje wel 

geboren. Tijdens de ledenvergadering van 12 

april vernamen we wel, dat er bij enkele 

fokkers nog wat terugkomers waren en dat zij 

wellicht nog late lammeren krijgen.  Tijd ook 

om de nieuwgeborenen aan te melden bij onze 

eigen Burgerlijke of in dit geval Dierlijke 

Stand: De NSFO.  We hopen uw lammeren 

eind mei en in juni te komen beoordelen op 

stamboekwaardigheid. Het is altijd weer 

plezierig om een goed contact met de leden te onderhouden. We komen dan ook graag bij u 

langs, ook om naar uw andere Cluns te kijken en eventueel adviezen te geven. Onderling 

contact is belangrijk voor het verenigingsleven. De inspectie zal in de tweede helft van mei en 

in juni plaatsvinden. Wij nemen contact met u op. Probeer zo veel als mogelijk inschikkelijk 

te zijn als we een voorstel voor datum en tijdstip doen. Het is allemaal vrijwilligerswerk en 

we proberen alles nog steeds zonder extra kosten voor de leden te doen. Dat kan alleen als we 

iedereen op een vaste route kunnen meenemen. Zorg ook dat alles goed in orde is en dat de 

lammeren op een verharde ondergrond of in kort gras staan om de koten goed te kunnen 

beoordelen. Daarom graag aandacht voor de volgende punten:  
1. Kijk na of u in het najaar de deklijst wel hebt ingevuld. Zo niet, doe dit alsnog. 

2. U dient de nieuwgeboren lammeren op te geven bij de NSFO. NSFO-Easy of via het 

geboorteblok, ook bij de NSFO. Deze instantie verzorgt onze dierenadministratie. Dus niet 

opgeven bij de GD!!! 

3. Stuur ook de meetgegevens ( gewicht en staartlengte) op naar de NSFO. 

4. Zorg er tevens voor, dat u bij de inspectie een kopie van de geboortemelding beschikbaar hebt. 

5. Alle te inspecteren lammeren dienen tenminste 1 oornummer in te hebben.  
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Op 12 april hadden we onze voorjaars-ledenvergadering in Wageningen. We waren weer te 

gast bij het bedrijf van Ad Ordelman. De opkomst was zeer goed, wellicht mede door de 

aankondiging van een interessante presentatie van Peter ten Aken over goed graslandbeheer. 

De presentatie van Peter van Aken is toegevoegd aan de e-mail waarmee u deze Clunformatie 

ontvangt. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering vindt u verderop in deze 

nieuwsbrief. U kunt ook aanwezig zijn op de Fokkerscontactdag op 7 juni in bij de familie 

Hijma in Akkrum. U krijgt hier natuurlijk nog een uitnodiging voor. Er wachten ons nog meer 

leuke evenementen zoals De Dag van Het Schaap, de zuidelijke en noordelijke keuring en 

onze Nationale. De uitnodigingen voor de keuringen krijgt u, zo als gebruikelijk, via de mail 

toegestuurd. Voor data en bijzonderheden, zie elders in de Clunformatie. 

Vergeet door alle drukte niet om lekker te genieten van de spelende lammetjes in de wei. Ga 

er eens lekker bij zitten en probeer al voor jezelf een kleine voorinspectie te doen. Hoe is de 

ontwikkeling (lengte, borst en kont), de potenstand, hoe staan de oren en wat kun je zeggen 

van kopkleur en kuif? Wellicht kunt u zo zelf wat informatie verzamelen, waar we tijdens de 

inspectie over kunnen praten. Tevens willen we dan u vragen wat u vindt van het 

coupeerbeleid.  

Een goed voorjaar gewenst en veel plezier, ook met het lezen van deze Clunformatie. 

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

Ik geef het stokje door aan……Dinand Strokap

Clun Forest fokker vanaf 1986. 

Ik zal mij eerst even voorstellen: mijn 

naam is Dinand Strokap, getrouwd, en 

samen hebben wij twee dochters en drie 

kleinkinderen. Ik heb altijd in de bouw 

gewerkt als timmerman en later als 

projectleider bij een groot bouwbedrijf dat 

ook jaren onze grote sponsor was. 

 
Wij zijn al jaren bezig met het fokken van 

de mooiste schapen die er zijn. De Clun 

Forest dus. Het eerste schaap dat wij 

hebben gekocht, was bij de familie Houx 

in Meppen. Het was een zwaar schaap en 

iets wat ik altijd erg lelijk vond was de 

lange dikke staart. Verder vonden wij het 

wel een leuk beest en we wisten ook niet 

anders of dat hoorde er allemaal bij. Na 

overleg met Jan Wever konden wij het dier 

bij hem in de wei doen en bij de ram laten 

lopen. Mijnheer Houx bracht het dier naar 

Borger en dat was het begin van onze Clun 

Forest fokkerij. Toen het eerste lam werd 

geboren waren wij natuurlijk apetrots maar 

eigenlijk wilden wij mooie schapen met 

korte staarten, want ik vond die lange 

staarten dus maar niks. 

 

Daarna kwam ik in contact met de familie 

Nijhof in Westerhaar en na enkele 

mooie schapen te hebben gekocht, en op 

advies van de heer Nijhof, zijn wij samen  

voor de eerste keer naar een keuring in de 

Flevohof geweest. Wat een  

mooi succes was dat om als fokker voor de 

eerste keer zo in de prijzen te vallen zoals 

wij. 

Het mooiste wat ik toen vond was dat ik 

kampioen werd met een ooilam en dat er, 

toen ik uit de ring stapte, een man naar mij 

toe kwam die zei: die prachtige beker mag 

jij houden maar het schaap koop ik van 

jou. Natuurlijk heb ik het dier niet 

verkocht! Maar ik was wel erg trots, vooral 

omdat het de eerste keuring was.  

Na afloop zijn we nog met enkele fokkers 

naar Hotel de Haas in Elburg gegaan om 

even gezellig na te praten over deze 

prachtige start voor ons als Clun fokker. 
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Na deze periode ging het steeds beter: in 

Odiliapeel werden wij kampioen met een 

ooilam en in 1988 werden wij kampioen 

met een drietal lammeren in Kesteren. Ik 

zal maar niet alle kampioenen opnoemen 

want dan wordt deze Clunformatie denk ik 

veel te lang ... Maar een van de mooiste 

keren was wel toen wij met een jonge én 

een oude ram kampioen werden in Ermelo. 

 
Boven: Nationaal kampioen ooi 1990 
En om nooit weer te vergeten was toen 

onze ram in 2011 en in 2012 Nationaal 

Kampioen werd, waar wij zeer trots met de 

trofee naar huis gingen. 

Zelfs kwam de familie Maris uit Nijverdal 

bij mij met een artikel uit de Clun Courier 

uit Engeland met een artikel over mijn 

schapen. Zij bezochten elk jaar het plaatsje 

Clun en brachten op die manier het artikel 

mee. Hoe zij hier aan kwamen is voor mij 

altijd een raadsel geweest. 

 

Maar het gaat niet altijd even makkelijk of 

eenvoudig; denk maar eens aan die 

vervelende groene vlieg, de veroorzaker 

van de maden op de huid van de dieren. 

Fokkers wees alert want voor je het in de 

gaten heb kruipen die kleine diertjes steeds 

dieper in de wol met gevolgen die zeer 

ernstig kunnen zijn. Zelf behandel ik ze 

drie keer per jaar met Neocidol, wat ik een 

prima middel vind -  en ze worden er nog 

mooi schoon van ook. Ik zal ze nooit 

omweiden naar nat gras want dat kan ook 

veel invloed op de mest hebben. Verder 

voer ik mijn lammeren altijd maïsvlokken 

met gerst door middel van een 

doorloophekwerk. 

 

In 2013 ben ik om gezondheidsredenen 

gestopt met de Clun schapen omdat ik 

steeds meer last van de rug kreeg en het 

voor mij steeds zwaarder werd. Wel blijf ik 

lid van de Clun Forest schapenvereniging, 

ook al omdat ik nog wel eens gevraagd 

word om op te treden als keurmeester. Zo 

lang dat nog kan doe ik dat met veel 

plezier want ik vind het altijd nog een 

leuke club en door al die jaren heen heb ik 

toch een leuke band met deze 

schapenvrienden opgebouwd. Ook heb ik  

mij jaren ingezet als bestuurslid, denk maar 

eens aan de sponsoring in de catalogus van 

de nationale keuring. 

 
 

Groetjes Dinand Strokap  
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Gouwe Ouwe: Anneding van Logres / OHA 003 

Toen we eind 2001 bij Gerard en Gabriëlle Scholtes van Stal Damburgh drie gedekte ooien 

kochten, was dat het begin van onze schapenhobby. In het voorjaar van 2002 werden dus de 

eerste lammetjes bij onze ‘Stal Logres’ geboren. En de eerste ooi kreeg meteen een drieling. 

Dat was een prima start!  

Deze eerste drieling bestond uit twee rammen en een ooitje. En natuurlijk kregen ze namen. 

Het ooitje werd Anneding van Logres gedoopt. En hoewel we misschien niet helemaal 

objectief waren, volgens ons was het de mooiste Clun Forest van Nederland. Het was al lastig 

genoeg dat de twee rammetjes weg moesten, dus het was ook meteen wel duidelijk dat 

Anneding in elk geval bij ons zou blijven. 

In de jaren daarna bleek Anneding een fantastische Clun. Hoewel ze niet de grootste is, valt 

ze altijd van ver op in de wei. Doordat ze heel sierlijk is, maar vooral door haar enorme volle 

kuif. Geen enkele Clun die we later nog hebben gekregen, heeft zo’n volle kuif als Anneding.  

Bovendien bleek Anneding een ontzettend mak schaapje. Hierdoor kreeg ze al snel de functie 

van ‘lokschaap’. Anneding komt altijd als eerste naar ons toe. Doe haar een halsband om en 

de rest van de kudde loopt er vanzelf achteraan naar de stal of een andere wei. Ideaal is dat. 

Inmiddels is Anneding ruim 12 jaar oud en al een aardig oud ‘besje’ geworden.  

Eigenlijk was ze na haar laatste lammeren in 2011 door ons met pensioen gestuurd. Ze mocht 

van een rustige oude dag genieten. Maar in het afgelopen najaar was de omheining 

omgewaaid en liep Anneding ineens toch bij de rest van de kudde en bij de ram. Wat niet de 

bedoeling was gebeurde natuurlijk…. binnen een dag was ze gedekt. 

Vanzelfsprekend maakten we ons zorgen of dat allemaal wel goed zou gaan met zo’n oude 

dame. Ze leek immers niet in hele goede conditie en ze begon al aardig stram te lopen, 

waardoor ze de rest van de kudde niet altijd kon bijhouden. En zou ze 

op 12-jarige leeftijd na al twee jaar geen lammeren te hebben gehad, 

nog wel melk gaan produceren? We hielden de flessen maar in de 

aanslag. En omdat ze het in het natte weiland nogal zwaar had, ging 

ze al vroeg de stal in. 

Hoewel ze bij het lammeren wel wat hulp nodig had, kreeg ze eind 

maart een flink ooilam van ruim 5 kg. Omdat Anneding nog niet 

goed overeind kon komen en naar ons idee geen melk had, begonnen 

we met de fles te voeren. Na een paar dagen was Anneding weer 

aardig op de been. Het lammetje  groeide goed, maar dronk niets 

meer uit onze fles. De oude dame bleek inmiddels voldoende melk te 

hebben en kon het verder wel zelf af. 

Zoals op de foto te zien is staat het lammetje regelmatig bovenop Anneding te dansen. Ze 

vindt het allemaal prima en laat het rustig gebeuren. Dat noemen wij nou een Gouwe Ouwe! 

 

Astrid en André van den Ouden 

Stal Logres, Hazerswoude-Dorp 

 
Heeft u ook een verhaal over een bijzonder lam of schaap? Aarzel dan niet dat aan de redactie [adres: 

lian.hielkema@xs4all.nl] te sturen, zo mogelijk vergezeld van een of meer leuke foto’s. Wij plaatsen 

uw bijdrage graag! 
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Clun Forest op de Dag van het Schaap 

Op zaterdag 31 mei wordt dit jaar weer een Dag van het Schaap georganiseerd. Natuurlijk is 

ook de Clun Forest Schapenvereniging van de partij. Een goede gelegenheid om ons ras te 

promoten. Er komen duizenden bezoekers op dit evenement af. Wellicht geïnteresseerden 

voor de Clun Forest? We zullen ons uiterste best doen om ons ras goed in de schijnwerpers te 

zetten. Hiervoor zullen we aanwezig zijn met een eigen stand. Herkenbaar aan de mooie 

banners met ons logo. Daarnaast doen we met schapen mee aan presentaties op het NSFO-

plein. Tenslotte zal Marijke van der Duijs op het wolplein aanwezig zijn met een aantal 

schapen, vachten en producten van Clun Forest wol. Mocht u in de gelegenheid zijn om naar 

de Dag van het Schaap te komen, loop dan zeker ook langs onze stands om even gezellig bij 

te praten en onze promotie met praktijkverhalen te ondersteunen. Daarnaast zijn er veel 

leveranciers van schapenbenodigdheden. Te denken valt aan hekjes, voerruiven, bekapmesjes 

en hoevenscharen, voedingssupplementen, myasismiddelen etc. Veelal kan op de Dag van het 

Schaap met korting gekocht worden. Er zijn meestal zeer goede aanbiedingen. 

Kortom, alles bij elkaar goede redenen om op 31 mei een bezoek te brengen aan de Dag van 

het Schaap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokkerslatijn 

Het lammerseizoen zit er bijna op. Hier en daar zal nog een jaarling moeten lammeren, maar 

dan heb je het ook wel gehad. Met het mooie weer zie je overal al lammetjes buiten, en ze 

groeien als kool op het jonge gras. 

Maar bij ons moet het lammerseizoen nog zo ongeveer beginnen. Eén ooi heeft een ramlam 

gekregen, en dat was nou juist de ooi waarvan we hadden gedacht dat ze heel laat zou zijn. De 

rest loopt er bij alsof ze elk moment kunnen bevallen. Maar ze doen het niet, en het is al bijna 

mei. We hebben ze in januari gescand, en het leek erop dat er twee niet drachtig waren - of 

zouden ze heel laat gedekt zijn? De rest was duidelijk wel drachtig, en de dierenarts schatte 

Dag van het Schaap 31 mei  9.30-16.30 uur. 
Locatie: KNSH-centrum, De Beek 125, 3852 PL Ermelo 

- NSFO plein: Ras-presentaties 

- Keuring schapenkaas 

- N.K. schapenscheren 

- Workshops 

- Presentatie vrijwel alle schapenrassen w.o. Clun Forest 

- Gebruik van werkhonden 

- Lamsvlees proeven 

- Kinderactiviteiten 

- Gezondheidsprogramma’s 

- Etc. 
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dat de lammetjes half maart zouden komen. Inmiddels hebben deze ooien elk een zak muesli 

opgegeten en zijn ze even breed als hoog, maar ze maken nog geen aanstalten.  

We hebben ze zes weken op stal gehad, camera erop, elke nacht controleren. Vorige week 

stonden ze zo te hijgen en te puffen dat we de jodium voor het ontsmetten van de naveltjes al 

hadden klaargezet. Maar ze hadden het bij 21 graden gewoon Spaans benauwd in de stal, en 

we hebben ze toen maar weer naar buiten gedaan. Uier hebben ze inmiddels al meer dan een 

week, daar kun je dus ook niet alles uit afleiden. Maar het zal nu toch eindelijk wel een keer 

gaan gebeuren? (Net nog weer gekeken, niks te zien.) 

Hoe dan ook, van alle mooie plannen met de fokkerij komt zo natuurlijk niks terecht. Straks 

staan we met 1 ramlammetje op de keuring, de rest is in augustus nog te klein. En die 

prachtram die het allemaal had moeten doen dit jaar, nu ja, u begrijpt … 

Weinig reden voor fokkerslatijn dus. Ik vraag me wel steeds af hoe het komt, zo’n raar 

dekresultaat. Maar misschien moet ik me dat helemaal niet afvragen. Mijn buurman is boer, 

die haalt er zijn schouders over op. Het is levend materiaal waar je mee werkt hè, zegtie. En 

zo is het.  

Bert Theunissen  

PS: het wachten alsnog beloond. Op 30 april kwam alles nog 

goed - een tweeling!  

 

 

 

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Clun Forest 

Schapenvereniging. 

Datum 12 april 2014 te Wageningen.  

Afmeldingen ontvangen van de leden: Schmitz, ter Veen, de Boer, Hijma, Metselaar, 

Grimmelt, Ogink, Kleijn, Kersemakers, Braams en van den Ouden. 

1. Opening door de voorzitter. Toon Verhoeven heet iedereen hartelijk welkom. 

2. Vaststellen agenda. 

3. Ingekomen stukken/ mededelingen.   21-4: NSFO, acceptatie scrapietest, 02-12: 

uitnodiging Dag v.h. Schaap, 23-12: Willemijn Schipper. Overdracht MO 

productschappen naar Economische Zaken. 07-01: NSFO, zwoegertest zoals gebruikt 

door GD en NSFO als zeer goed beoordeeld. 23-01: NSFO, ledenlijst, 30-01: NSFO, 

uitnodiging voor NSFO-plein op Dag v.h. Schaap. 07-03: Henk Westerink, opheffing 

FBS. Moet bevestigd worden. 11-03: KSG, Voorlicht wormbestrijding. Kan per 

organisatie georganiseerd worden (bijdrage PVV). 26-03, MO-productschappen, 

verlenging stamboekerkenning aanleveren. 27-03: Rita Hovink- Bolink  (WUR), aanvraag 

populatiegegevens CF t.b.v. diversiteit fokpopulaties. Tevens vraag naar stand van zaken 

van het fokken op staartlengte.  08-03: KSG, voorstel nieuwe tarieven I&R. UBN 15 euro 

en 0,25 voor mutaties. 31-03: Marijn Graf min. Economische Zaken, verslag geiten, 

schapen en varkensbijeenkomst op 13-03. Fokkerijdossier gaat per 01-2015 van PVV naar 

Economische Zaken. 02-04: Nieuw tarief I&R, UBN gaat van 32,50 naar 26 en 
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vervolgens in 2015 naar 19 euro. Mutaties 0,25. 08-04: Uitnodiging Ledenvergadering 

NSFO (alle bestuurders zijn welkom op 21 mei om 15.30 uur. ’s Avonds 19.30 NSFO 

Raad van Toezicht.  

4. Verslag van de najaarsledenvergadering. Wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

5. Rondje aflammeren. Opvallend was het groot aantal guste ooien. Daarnaast wat meer 

eenlingen en dode lammeren dan andere keren. Toch was bijna iedereen tevreden over de 

afgelopen lammerperiode. 

6. Jaarverslag. De secretaris leest het jaarverslag 2013 voor. Dit wordt gepubliceerd in de 

Clunformatie. 

7. Financieel verslag. De penningmeester deelt een heleboel cijfermatige gegevens uit en 

geeft er zijn uitleg bij. 

8. Kascontrolecommissie. De beide “Interne inspectieleden”: Jack van Heel en Bert 

Theunissen stelden voor om de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering kon 

hiermee instemmen. 

9. Presentatie grasland-/weidebeheer. Peter ten Aken, deskundige op dit gebied, vertelde een 

boeiend verhaal over de diversiteit in grondsoorten en grasmengsels. Voedingswaarden, 

onkruiden, bodemleven en bemesting passeerden de revue. Een zeer goede presentatie, 

verlevendigd met duidelijke beelden op het scherm. De waardering van de leden werd 

onderstreept met een luid applaus en een kistje wijn. De presentatie  zal aan de 

Clunformatie worden toegevoegd. 

10. Ledenaantal. We hebben nu 90 leden en 6 begunstigers. Elk jaar een lichte teruggang van 

het aantal , waar we wellicht met elkaar wat aan kunnen doen. Deze tendens zie je 

overigens bij vrijwel alle rassen. Geadviseerd wordt om bij verkoop van schapen de 

vereniging te promoten. Voor een luttel bedrag ben je lid en voor dat zelfde bedrag komen 

de inspecteurs ook gratis aan huis voor de lammereninspectie. Belangrijk om in het 

stamboek opgenomen te worden! Tevens kunnen adviezen worden gegeven m.b.t. de 

aanwezige dieren. Dit allemaal naast de andere voordelen. De korting die je kan krijgen 

op het blad Het Schaap is hoger dan de contributie van onze vereniging. Geef de nieuwe 

schapenhouders een uitgedraaid aanmeldingsformulier mee of (nog beter) vul het gelijk 

met ze in. Alleen verwijzen naar het formulier op de site, werkt niet altijd voldoende. 

Meegeven dus!!! Hopelijk werkt dit positief. We zullen ook meer promoten via Het 

Schaap (NSFO katern). 

11. Coupeerbeleid. De commissie heeft overleg gehad met het ministerie en de andere 2 

rassen. Er is een plan van aanpak besproken (meten, wegen, inzetten/uitsluiten van 

rammen, monitoring etc. ).We moeten proberen instanties als KSG mee te krijgen in de 

standpunten. Belangrijk is ook om onderscheid aan te geven tussen de rassen. Zo willen 

wij met onmiddellijke ingang het couperen van ramlammeren verbieden. Dit gebeurt al 

bijna niet. Hiermee al een voorsprong van 50% op de andere rassen. Bij ons zou dan in 

een keer de helft van de lammeren niet gecoupeerd worden. We zullen dit gaan aangeven. 

In de komende bestuursvergadering zal m.n. gekeken worden naar maatregelen die 

betrekking hebben op een eventuele verplichting om rammen met negatieve index in te 

zetten. Tijdens de inspectie wordt nog eens nagevraagd hoe de leden tegen het couperen 

aankijken. Ontheffing weer aanvragen. Tijdens keuringen mag er geen onderscheid zijn 
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tussen gecoupeerde en niet-gecoupeerde ooien. Belangrijk om ook nog eens te 

benadrukken bij de Engelse keurmeesters. 

12. Inspecties. In mei/juni zullen de lammereninspecties weer plaatsvinden.  

Belangrijk: de lammeren moeten zijn opgehokt, minstens 1 oornummer in hebben en op 

een ondergrond staan waarop de koten/beenstand goed beoordeeld kan worden. Er moet 

tevens een uitdraai/kopie van het geboortebericht/-melding aanwezig zijn, anders kan er 

niet geïnspecteerd worden! 

13. Bestuursverkiezing. Er waren geen tegenkandidaten aangegeven, zodat de aftredende en 

herkiesbare bestuursleden Jan Muijs, Jan Veenstra en Bert Theunissen werden herkozen. 

14. Website. De site functioneert nog steeds goed en wordt goed bezocht. Nu Gerard Scholtes 

volgend jaar stopt als penningmeester en als beheerder van de site, is het goed om nu al 

vast aan te geven, dat we op tijd moeten uitkijken naar een nieuwe beheerder van de site. 

Misschien dat mogelijke “deskundigen” zich willen melden bij het bestuur? Graag! 

15. Keuringen en Evenementen. Dag van het Schaap: 31 mei, deelname aan NSFO-plein met 

presentaties, wolplein en we staan met eigen Clun Forest-stand.  Clun Forest contactdag: 7 

juni bij de fam. Hijma in Akkrum, info volgt.   Keuring zuid: 28 juni bij fam. Verhoeven 

in Soerendonk. Keuring Noord:  2 aug. Bij fam. Veenstra in Makkinga. Nationale Keuring 

in Kootwijkerbroek: 23 aug. Keurmeesters Ralph Fulton en Frank Gwilliam. Er komt op 

verzoek vanuit de vergadering toch een aparte rubriek oudere ooien die niet gelammerd 

hebben.   Najaarsledenvergadering: 8 november. 

16. Reis naar Engeland. Ad vertoonde een schematische opzet van een reis naar de 

geboortestreek van de voorouders van onze Cluns. (Ad en Ton F. hebben een aardig 

programma opgezet). Er wordt een bezoek aan fokkers gebracht en mogelijk gekeken naar 

nieuwe bloedverversingen. Daarnaast staat een bezoek aan de Royal Welsh op het 

programma. De reis zal in juli plaatsvinden en er wordt een mail met informatie en 

aanmeldingsmogelijkheden rondgestuurd. 

17. NSFO, gezondheidsprogramma’s. GD en NSFO hebben elkaars gezondheidsprogramma’s 

geaccepteerd. Er is nu keuzevrijheid. Als nieuwe leden graag alles bijeen willen hebben, 

zal de NSFO geadviseerd worden. 

18. Clunformatie. Graag kopij en foto’s aanleveren. 

19. Rondvraag. 

20. Sluiting. Toon dankt allen voor aanwezigheid en inbreng en wenst allen een goede 

thuisreis. 

 

 

De eerste lammetjes bij 

de familie Haverkamp 

in Alphen aan den Rijn 

(links). Pasgeboren 

lammetjes bij de familie 

Mul in Hooge Mierde. 
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Jaarverslag 2013 Clun Forest Schapenvereniging  

Het jaar 2013 gaat niet de boeken in als een onvergetelijk verenigingsjaar. Wel twee 

vermeldenswaardige bijzonderheden. De contributie kon wederom op een bijna vooroorlogs-

bedrag gehandhaafd worden (waarvoor hulde aan de penningmeester) en een wat minder 

plezierige conclusie uit de jaarcijfers: Het ledenaantal is teruggelopen tot 89. Dit baart toch 

wel enige zorgen. Al met al een teruggang van rond de 20 leden in een paar jaar tijd. Tijdens 

een themabijeenkomst over terugloop van ledenaantallen van de KSG, bleek, dat dit een 

algemene tendens is bij vrijwel alle rasverenigingen. Promotie, goede  service en persoonlijke 

benadering m.b.t het lidmaatschap bij verkoop zijn belangrijke aandachtspunten.  

 De Algemene Ledenvergadering werd op 13 april in Wageningen (bedrijf Ad Ordelman)  

gehouden. Toon Verhoeven stelde zich weer 3 jaar beschikbaar voor het voorzitterschap en 

werd herkozen en Marijke v.d. Duijs en Gerard Scholtes kregen fiat van de vergadering om 

hun werkzaamheden nog voor een periode van 2 jaar voort te zetten. Belangrijk om te 

vermelden is het feit dat de rasomschrijving definitief werd vastgesteld.  

Gelukkig blijven onze Cluns nog even mooi als altijd. Op 1 juni werd de traditionele 

Fokkerscontactdag gehouden bij de familie Reichert in Westerbeek . Een bijzonder geslaagde 

dag met enkele nieuwe gezichten in ons midden. Na het bekijken, betasten en bespreken van 

de verschillende dieren volgde een goede samenvatting van Ton Frumau. Hierna volgde een 

voortreffelijke lunch en daarna vertrokken we voor een partijtje Boerengolf. Gelukkig gaan 

onze keuringen er een stuk minder frauduleus aan toe dan in dit geanimeerde spel tussen de 

koeienflatsen. Erg leuk om zo met elkaar bezig te zijn.  

Op 29 juni volgde de Keuring Zuid bij de familie Verhoeven. Zo iets kun je wel aan onze 

voorzitter en zijn vrouw overlaten. Het gras keurig geknipt, een fraaie consumptietent en een 

perfecte organisatie. Er waren 34 dieren en voor de inbreng hoeven we ons niet te schamen. 

Een gezellige keuring, waarbij we good-old  Hub Kersemakers weer eens konden begroeten. 

Op 27 juli waren we voor de noordelijke keuring te gast bij de familie Veenstra. Wat 

hierboven is aangegeven voor de zuidelijke keuring, geldt ook voor de inzet van Jan en 

Grietje. Ook hier weer een perfecte organisatie en opzet. Mooi was, dat Henk Braams bereid 

was om de oornummers te controleren, of de tijd niet had stilgestaan. Hier waren meer dieren 

aanwezig dan in zuid en het was dan ook behoorlijk doorwerken voor keur- en ringmeesters 

om de bijna 60 dieren te beoordelen. Doorwerken, omdat er zich in de loop van de middag 

zware buien zouden ontwikkelen met fikse windstoten. Net voor het noodweer losbarstte, 

zaten de Cluns al weer in de karretjes en waren de meeste spullen al weer opgeruimd. 

Zaterdag 24 augustus volgde de Hoogmis van het keuringsjaar onze Nationale in 

Kootwijkerbroek. Gelukkig was het weer, voorafgaande aan de keuring, redelijk goed en 

zagen de schapen er goed verzorgd uit. Er waren 20 fokkers met totaal 116 dieren. De 

keurmeesters waren dit jaar Ralph Fulton en Brian Davies. Coos Mulder won met BSQ 66292 

de kinderrubriek, Kleinlugtebeld was met KLE 45125 kampioen eerste deelname en de HU 

03717 van Hielkema werd dagkampioen 2013. Na een gezellig buffet konden we terugzien op 

een bijzonder geslaagde Nationale Keuring 2013.  

Op 9 september waren we voor het laatst in 2013 bijeen in Wageningen voor de 

najaarsledenvergadering. Toon Verhoeven gaf een demonstratie van het NSFO-Easy 

programma, dat als positief en gemakkelijk werd beoordeeld. Ook werd het inspectieverslag 

besproken. Tenslotte kan worden vermeld, dat de GD en NSFO elkaars 

gezondheidsprogramma’s hebben erkend. Dit scheelt een hoop ergernis! Het laatste 

noemenswaardige feit is, dat de Clun Forest schapen van en met Christel de Boer een 

televisieoptreden mochten verzorgen in het televisieprogramma “Beestenspul” op SBS 6.  

Aldus voorgelezen op  12 april 2014.    
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Links: jaarling ooi van Rich Fitz in Michigan USA. Rechts: jaarling ooi van Flo Garde-Dalton in de Alpen van 

Frankrijk. 

 

 

   
Moeder ooi met twee ooilammeren 

(Foto genomen door Jan Wever) 

 

 

 

      

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

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) 
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Belangrijke data 
 Dag van Het Schaap 31 mei 2014 

 Fokkerscontactdag 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie: 

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

Gerard Scholtes: gerard.scholtes@xs4all.nl 

Ton van der Toorn:  vandertoorn@hotmail.com
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