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  Januari  2015      De nieuwsbrief van de Clun Forest Schapenvereniging 

 

Van de bestuurstafel….. 

Het nieuwe jaar 2015 

Als ik dit stukje schrijf zitten we in de eerste 

dagen van 2015. De sneeuw in het zuiden van 

2014 is weer gedooid, de kerstspullen weer 

opgeruimd en het kerstreces weer bijna achter 

de rug. 

 

Een mooi moment om even terug te kijken 

wat onze vereniging ons in 2014 heeft 

gebracht en wat er voor 2015 zit aan te 

komen.  

Als ik terug kijk naar 2014 zie ik dat we onze 

Clun Forest op een mooie wijze hebben 

kunnen promoten op de Dag van het Schaap. Een evenement waar we als vereniging niet weg 

kunnen blijven. Ook hebben we een geweldige dag beleefd bij de familie Hijma in Akkrum. 

Een mooi georganiseerde fokkerscontactdag en goede uitleg over de kaasmakerij.  

Vervolgens hebben we drie mooie keuringen kunnen organiseren. Met op de regionale 

keuringen veel deelnemers. Mooi om te zien dat er zoveel mooie dieren bij elkaar gebracht 

kunnen worden. De Nationale Keuring bracht ons erg mooie dieren van een wat minder aantal 

fokkers. Hopelijk is dit een toeval en is het aantal deelnemers dit jaar weer als vanouds.  

 

Met het doel om bloedverversing in onze vereniging te krijgen zijn 4 fokkers in juli afgereisd 

naar Wales om daar in totaal 11 jaarling ooien te kopen. Nadat ze daar in september zijn 

gedekt, zijn ze uiteindelijk op 28 november naar Herma en Ad Ordelman gekomen. In het 

komende voorjaar zullen we zien wat voor nazaten deze schapen voortgebracht hebben.  

 

In 2014 is de regelgeving voor de Q-koorts entingen aangescherpt. Persoonlijk denk ik dat we 

hiermee moeten leren leven, willen we activiteiten kunnen blijven organiseren. Dat geldt ook 
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voor de coupeerontheffing. Als we niet actief naar een kortere staart gaan fokken zullen we de 

ontheffing gaan verliezen. Daarvoor hebben we de eerste maatregelen moeten nemen. 

 

Wat kunnen we in 2015 verwachten? 

Natuurlijk kun je van ons verwachten dat we met heel veel enthousiasme activiteiten gaan 

organiseren en ons sterk gaan maken voor het promoten van ons prachtig schapenras.  

Een van de activiteiten waar ik naar uitkijk is onze fokkerscontactdag bij Herma en Ad 

Ordelman. Daar zullen we de nakomelingen van de nieuwe Engelse ooien kunnen 

bewonderen. Herma en Ad zullen daar een mooi programma voor gaan maken.  

 

De keuringen Noord en Zuid worden uiteraard georganiseerd. We proberen voor keuring Zuid 

terug te gaan naar Odiliapeel. Omdat voor keuringen gevaccineerd moet worden tegen Q-

koorts kunnen we nu weer deelnemen aan deze schapendag. Keuring Noord zal naar 

verwachting bij de familie Veenstra georganiseerd worden. Traditiegetrouw zal de Nationale 

Keuring georganiseerd worden in Kootwijkerbroek. Een mooie ruime locatie, waar alle 

faciliteiten aanwezig zijn.  

Ik hoop dat veel leden met hun schapen zullen deelnemen aan de keuringen. Dat geeft het 

schapenhouden net iets meer inhoud en bovendien is het erg leerzaam. Natuurlijk is het op 

een keuring aanwezig zijn sowieso al leerzaam. Reden genoeg om eens af te reizen naar een 

van de keuringen. 

 

Met genoemde activiteiten zien we weer een veelbelovend jaar tegemoet. Ik hoop daar veel 

leden te ontmoeten om onze ervaringen delen. Ook voor een ledenvergadering zou ik een 

oproep willen doen aan de leden om deze eens te bezoeken. We proberen iedere 

ledenvergadering een gastspreker uit te nodigen met een leerzaam onderwerp. Afgelopen jaar 

hebben we een zeer interessante lezing gehad over graslandbeheer. 

 

Toch zijn er ook enkele zaken waar ik me wat zorgen over maak. Het ledenaantal is de laatste 

jaren lichtjes aan het dalen. Of dit komt door de toenemende regelgeving of ingewikkelde 

administratie is me niet helemaal duidelijk. Ik zou graag aan alle leden mee willen geven als 

ze lammeren verkopen, de kopers warm te maken om lid te worden voor onze vereniging. 

Geef kopers een aanmeldformulier mee als ze schapen kopen. Dat formulier kan worden 

gedownload van onze verenigingswebsite.  

Ik ben ook erg geïnteresseerd als leden nieuwe ideeën of suggesties hebben om onze 

vereniging nog bloeiender te houden. Hiervoor kun je altijd contact met me opnemen of met 

een van de bestuursleden. 

Verder zullen we om de coupeerontheffing te kunnen behouden steeds de afweging moeten 

maken tussen de te nemen maatregel en de consequentie voor onze vereniging. Voorop staat 

dat dit niet ten koste mag gaan van het ledenaantal. Ook mag het niet leiden tot een 

kostenverhoging. Een van de maatregelen die we in de laatste ledenvergadering hebben 

genomen is het niet meer inzetten van rammen met een positieve staartindex vanaf 2016. Of 

dit voor het ministerie voldoende is weet ik niet; hier zullen we dit jaar uitsluitsel over 

krijgen. In ieder geval zullen we de lammeren moeten blijven wegen en de staartlengte meten 

in de eerste week na de geboorte.  

 

Hoewel ik me over ledenaantal en het couperen wat zorgen maak, is er zeker geen reden om 

de toekomst van onze vereniging somber in te zien. We hebben een gezellige enthousiaste 

vereniging, waarin vooral de sfeer en saamhorigheid erg goed is. Dat is de basis voor een 
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goed functionerende vereniging. Als bestuur zullen we alle energie blijven steken om de 

vereniging bloeiend te houden. Daar zullen we zeker ook in 2015 voor gaan. 

Ik wens iedereen, ook namens alle bestuursleden, een gezond en gelukkig 2015, en zeker voor 

de komende maanden een goed lammerseizoen.  

Namens het bestuur, 

Toon Verhoeven, voorzitter 

 

 

Ik geef het stokje door aan … 

 

Ik zal mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Edwin Kleinlugtebeld, getrouwd en ik heb 2 

dochters van 7 en 11 jaar. Onze boerderij staat onderaan de Lemelerberg. Wij zeggen vaak de 

Lemelerberg is onze achtertuin. Ik ben kraanmachinist en ik ben verantwoordelijk voor het 

weidemanagement; bestrijding van onkruid, beluchting en het maken van een bemestingsplan. 

Tegenwoordig mag je steeds minder mest op het land brengen. Hierdoor ontstaat steeds meer 

verschraling van het land. Door het beluchten van de bodem en het bestrijden van onkruid kun 

je meer rendement uit je grasland halen. Wat is er nu nog mooier dan een mooie groene 

gezonde grasmat.  

Mijn vrouw en dochters zijn echte paardenliefhebbers en rijden ook allemaal. Ze zijn dan ook 

vaak op bixies en concoursen te vinden. Naast een dertigtal Cluns lopen er bij ons thuis ook 3 

pony’s, kippen, een geit en een mooie Duitse herder rond. 

 

 
 

Van huis uit ben ik opgegroeid met het houden van schapen. Mijn vader had altijd Texelaars 

en die kruisten we vaak met Swifters, zodat het aflammeren wat eenvoudiger verliep. In 2003 

had ik het wel een beetje gehad met de Texelaars en wou ik eens wat anders.  

Ik vroeg aan een veehandelaar in de buurt of hij niet voor mij op zoek kon gaan naar schapen 

met een mooie zwarte kop met wol er bovenop. De veehandelaar liet er geen gras over 

groeien en bracht een paar weken later de eerste 2 Cluns. Dat moment vergeet ik nooit meer. 
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De Texelaars kwamen op het moment dat ik het land in liep direct naar mij toe, maar de Cluns 

liepen op een draf weg en bleven op een afstand staan. Ik dacht, zo dat is duidelijk die zijn 

nog niet zo mak als een lammetje.  

Na een paar dagen waren de Cluns toch iets meer vertrouwd en ging het een stuk beter. Sinds 

dat moment zijn wij verder gegaan met de Cluns. 

In 2007 kocht ik eerst een aantal Cluns bij Bruijnes/Hilberink uit Doornspijk en daarna in 

2010 nog een aantal bij Richard Ogink. In 2012 leerde ik Ton van der Toorn kennen en kocht 

bij hem enkele mooie ooien. Na een kop koffie liepen wij bij hem door de weide om de 

schapen te bekijken, nou zeg maar gerust bewonderen. Toen wij tussen de jonge 

ramlammeren liepen zei ik tegen Ton “die wil ik wel van je kopen”.  

Ton moest lachen en zei dat hij die ram niet ging verkopen omdat hij er zeker van was dat hij 

met die ram een jaar later kampioen zou kunnen worden en er zelf mee wilde fokken. Ik gaf 

hem groot gelijk. Toen hij mij later belde met de vraag of ik de ram nog wilde hebben, omdat 

hij er toch niet mee ging fokken, zei ik direct ja.  

In 2013 deed ik voor het eerst mee aan de Nationale Keuring en ja hoor Ton had gelijk. De 

ram werd kampioen in de categorie jaarlingrammen.  

 
 

De eerste jaren had ik er niet zo veel behoefte aan om mee te doen aan keuringen. Het houden 

van schapen is een hobby en ik vond het gewoon mooi om de dieren in de wei te zien lopen 

en in het voorjaar de lammetjes te zien.  

Ik werd overgehaald om bij de vereniging te komen en met de keuringen mee te doen. Tijdens 

de keuring leer je veel dingen, het is erg gezellig en de saamhorigheid die er onder de leden 

leeft vind ik echt heel bijzonder.  
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In 2013 ging ik bij Dinant Strokap kijken naar een ooi. Hij had er nog twee in het land lopen, 

namelijk moeder en dochter. Toen Dinant aangaf dat hij ermee ging stoppen en dat dit zijn 

laatste Cluns waren heb ik ze allebei gekocht. Sindsdien hebben wij nog steeds contact.  

Vorig jaar tijdens de Nationale Keuring heb ik Dinant gevraagd om mee te gaan en ondanks 

zijn zere rug ging hij toch mee.  Het mooiste vond ik dat hij eerst niet wist dat hij met zijn 

eigen gefokte Clun in de ring stond. Ik hou er niet zo van om in de ring te staan, ik sta er 

liever buiten. Gelukkig vinden mijn dochters het wel leuk om in de ring te staan en ik laat het 

graag aan hen over.  

 
 

Nu beginnen de voorbereidingen voor het lammeren. Dit jaar houden wij de schapen met een 

camera in de gaten. De afgelopen jaren ben ik er wel achter gekomen dat rust bij de schapen 

erg belangrijk is. Een camera is dan een mooie oplossing. Op de telefoon kan ik de schapen 

op elk moment in de gaten houden.  

Nu maar hopen op een goede afloop en dat er straks een aantal mooie lammeren in de wei 

mogen lopen. Ik wens iedereen een mooi 2015 en hoop jullie allemaal bij één van de 

keuringen weer te zien. Als je in de buurt van Lemele bent kom dan gerust even aan. De 

koffie staat in ieder geval klaar.  

Edwin Kleinlugtebeld  
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Buitenwonen: P.S.

Weet u het nog? Het verhaal van Natasja van 

Beem in de vorige Clunformatie? Over haar 

eenzame Clun die gezelschap kreeg van twee 

Ouessantjes, genaamd Ilse en Waylon? Dat 

verhaal heeft ondertussen nog een staartje 

gekregen.  

Natasja vertelt: 

“Ilse en Waylon hebben ieder een lammetje 

gekregen! We hadden zogenaamd niet-drachtige 

schapen gekocht. Foutje van de verkoper! 

Het eerste lammetje was al geboren toen wij op 

een avond begin augustus om 22u thuis kwamen. 

Alles was blijkbaar goed gegaan, want het dronk 

ook al goed. We waren compleet verrast! De 

andere ooi natuurlijk meteen gecheckt en jawel 

... overduidelijk ook drachtig. Meteen 

gegoogeld: “Dit ras redt zicht prima alleen en krijgt meestal maar 1 lammetje”. Tien dagen 

later werd de ander geboren. Dit keer waren we erbij, omdat we het natuurlijk toch in de gaten 

wilden houden. Het was in een poep en een scheet 

gebeurd. Hulp was inderdaad overbodig. Prachtig om 

te zien!  

 

Het laatste lammetje is een ram en pas gecastreerd, 

omdat we ze willen houden. Fay de Clun wordt 

intussen flink als klimobject gebruikt! In het begin 

vond ze het niet leuk, maar de ukkies houden vol en 

Fay heeft haar verzet maar opgegeven.  

 

Dus we hebben weer 5 schaapjes! Niet echt gepland, maar ja. Het zijn dotjes! Maar soms 

lijken ze wel kleine terroristen. Fay heeft het af en toe zwaar, de arme ziel ... Daarnaast zijn 

het net geiten en willen ze altijd maar uitbreken. Elk klein gaatje in de omheining is nu 

geblokt!” 

Natasja van Beem, Lunteren 

 
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! 

                                                                                                                                                      

Fokkerslatijn 

In de negentiende eeuw lieten fokkers vaak schilderijen maken van hun mooiste dieren. Om 

er reclame mee te maken, maar ook om een portret te hebben van een dier waar ze aan 

gehecht waren en dat belangrijk was voor hun stal. 
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Wij hadden ook zo’n dier: het was een van de eerste ooitjes die we kochten, en ze stond aan 

de basis van onze ooienlijn. Toen we haar voor het eerst zagen, als lammetje in een 

drielingworp bij Gerard Scholtes, viel ze meteen op door haar ongelooflijk fraaie orenstand; 

ik heb nooit meer een schaap gezien met zulke slanke en kaarsrechte oren. Ook stond ze nogal 

hoog op de benen. Bij haar eerste keuring in Odiliapeel werd dat allemaal niet gewaardeerd: 

te grote oren en te slungelig, vond de keurmeester. Klasse 2.  

Wij vonden haar desondanks prachtig, ze paradeerde als een diva door de wei, en zo zijn we 

haar ook gaan noemen. 

Als jaarling liet Diva zien wat ze echt waard was: kampioen 

jonge ooien. In de jaren daarop kwam er een trits 

kampioenschappen bij, individueel of als drieling, want haar 

zonen en dochters deelden al snel in de prijzen, tot op 

vandaag. 

Genoeg reden om aan zo’n schaap gehecht te raken. Daar 

kwam nog bij dat Diva net een hondje was. Ze kwam als je 

riep, duwde haar neus in je hand en liep overal met je mee, 

ook zonder riem; perfect om de kudde van a naar b te 

leiden. 

Het geheim van het vermogen om haar kwaliteiten op haar 

nakomelingen over te brengen zat hem in een listigheidje 

van Gerard: beetje inteelt. Probeer dat niet zelf thuis, want 

het gaat vaak fout; maar bij Diva ging het dus goed, ze 

kreeg een extra dosis van wat er goed was binnen haar lijn. 

Een laatste verrassing die Diva voor ons in petto had, was 

dat ze op haar oude dag, laat in mei, totaal onverwacht nog een ooilammetje kreeg. (Wij 

hadden de schapen laten scannen, en ze heette niet drachtig te zijn.) Dat ooitje werd als 

jaarling prompt kampioen op de nationale; ik bedoel maar. 

Zo’n dier liet men vroeger dus op een schilderij vereeuwigen. Dat, dachten wij, doen we ook. 

We hebben Diva op elfjarige leeftijd laten schilderen door kunstenares Marleen Felius. Ze 

staat er prachtig op, zoals ze was. Het volmaakte schaap bestaat niet, en een van haar dochters 

heeft misschien nog wel meer kwaliteit. Maar kijk naar die oortjes en die houding: er is maar 

één Diva. 

Bert Theunissen 

 

Meten is weten 

Om de ontheffing op het couperen van 

staarten te behouden hebben we bij het 

Ministerie een plan van aanpak in moeten 

dienen om het fokken van kortere staarten 

te realiseren. Momenteel ligt het plan van 

aanpak ter beoordeling bij het Ministerie. 

Op zeer korte termijn zal er een 

vervolggesprek plaatsvinden over de 

voortgang. Hoe het Ministerie op het plan 

zal reageren is nog onbekend. 

 

In het plan van aanpak hebben we enkele 

concrete maatregelen moeten nemen. Een 

van de maatregelen is dat er vanaf 2016 

geen rammen meer ingezet mogen worden 

met een positieve staartindex. 

Nakomelingen van rammen met een 

positieve staartindex  zullen dan niet meer 

als stamboekdieren ingeschreven worden. 

Daarnaast zullen we jaarlijks de 

fokwaarden moeten laten berekenen. 

Hiervoor hebben we de medewerking van 

elke fokker nodig. Hoe zuiverder we 

omgaan met het wegen en het meten, des te 

zuiverder zijn de resultaten en des te 

gerichter kunnen we fokken naar kortere 
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staarten. Komen we de afspraken die we 

met het Ministerie maken niet na, dan 

lopen we het risico om de ontheffing te 

verliezen. We hebben dus allemaal belang 

bij het goed meten en wegen. 

 

Om het staartmeten correct uit te voeren 

heeft de vereniging voor iedere fokker een 

meetlatje laten maken. Dit is een stalen 

latje waarop een schaalverdeling is 

aangegeven. Ook staat op het latje hoe je 

moet meten.  

Het meten moet als volgt plaatsvinden: 

 
 Meten en wegen binnen 7 dagen na 

de geboorte. 

 Het meetlatje tegen de achterkant 

(onder de staart) van het lam leggen 

en de staart over de meetlat leggen.  

 Meten tot einde van het harde 

gedeelte van de staart en aflezen op 

hele centimeters. 

 Wegen van de lammeren en aflezen 

op een halve kilogram nauwkeurig. 

 

 

 

 

 

Het meetlatje wordt aan alle fokkers 

verstrekt die de dekverklaring hebben 

ingediend bij het NSFO. (Indienen kan via 

het digitale programma NSFO-Online of 

door insturen van een papieren versie.) Het 

meetlatje wordt tijdens de 

ledenvergaderingen of andere 

bijeenkomsten uitgedeeld. Ook tijdens de 

lammereninspectie hebben de 

inspectiecommissie meetlatjes bij zich 

voor de fokkers. We hebben deze keuze 

gemaakt omdat het versturen van een 

meetlatje vrij duur is aan portokosten. 

 

Met een gezamenlijke inspanning van alle 

leden zijn we er van overtuigd dat we met 

succes naar kortere staarten kunnen 

fokken. 

 

Het bestuur 

 

 

 

 

 

Verslag van de Algemene ledenvergadering Clun Forest Schapenvereniging 

d.d. 8-11 2014 te Wageningen. 

Afzeggingen ontvangen van de volgende leden: Theunissen/Hielkema, Haverkamp, W. 

Veenstra, Strokap, van Egmond, Schmitz, Frumau, Muijs, Kranen, Heijman, Metselaar, van 

Wijnen, Braams en Steenbeek. 

 

1. Opening. Voorzitter Toon Verhoeven opent mooi op tijd de vergadering en heet de 

aanwezigen hartelijk welkom. 

2. Presentatie reis naar Engeland/Wales. Ad Ordelman toont ons een sfeerbeeld van de reis 

naar de voorouders van onze Cluns. Te zien op de site van de Clun Forest 

Schapenvereniging. Link rechtsboven op de Home-pagina. De koppels Veenstra, 

Hielkema/Theunissen, Muijs en Ordelman hebben diverse fokkers bezocht en uiteindelijk 

11 ooien uitgezocht die gedekt naar Nederland komen. 

3. Ingekomen stukken: KSG: Ministerie van Economische Zaken onderzoekt standpunten 

m.b.t. TSG gevoeligheid. De vergadering spreekt zich uit voor handhaven ARR/ARR-

status voor de Clun Forest. Factuur KSG, 1 euro per lid, Besloten Keuringen: er wordt 

gewerkt aan een nieuw protocol, PPS-rapport m.b.t. ontwormen. Oproep om op juiste 

wijze te ontwormen. Er is ook goed nieuws rondom ontwormen: Er is een positief rapport 
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m.b.t vaccinatie tegen wormproblematiek. Nieuw I&R tarief gaat gefaseerd van, 32,50 via 

26 naar 19 euro. Mutatieheffing bedraagt 0,25 euro.  NSFO: Procedure bij 

betalingsachterstand wordt aangescherpt. Na aanmaning en contact via rasvereniging 

wordt deurwaarder ingeschakeld.  PVV : Goedkeuring ontvangen van onze jaarlijkse 

rapportage. Tevens melding dat PVV overgaat in RVO. Tenslotte, bedankje van Gina en 

Jan Wever voor attentie. 

4. Verslag voorjaarsledenvergadering. Het verslag wordt, onder dankzegging aan secretaris, 

zonder wijzigingen goedgekeurd. 

5. Inspectieverslag. Toon deelt het inspectieverslag uit en bespreekt de resultaten in de 

vergadering. VG (voorlopig goedgekeurd) wordt veranderd in VA (voorlopig afgekeurd). 

Het vlaggen van Q-koorts entingen komt in NSFO online-programma. 

6. Begroting 2015. Gerard Scholtes deelt de begroting uit en bespreekt de verschillende 

posten. Er is slechts een klein negatief saldo en een behoorlijk eigen vermogen. Hij stelt 

voor om ook in zijn laatste jaar als penningmeester de contributie niet te verhogen. De 

vergadering stemt hiermee in. 

7. Couperen. De drie rasverenigingen hebben voortgangsrapportages moeten insturen. 

Opvallend is, dat de aanpak bij de verenigingen niet eenduidig is. Ook de berekeningen 

worden niet door hetzelfde instituut gedaan. De Clun Forest schapenvereniging heeft 

aangegeven dat binnen onze vereniging de rammen niet gecoupeerd worden. Sowieso al 

een reductie van couperen van 50%. De vergadering stemt in om vanaf 2016 alleen nog 

rammen met een negatieve staartindex als fokram toe te laten voor 

stamboeknakomelingen. Toon Verhoeven deelt een nieuw ontworpen (gesponsorde) 

staartmeetlat uit. De niet aanwezige leden zullen deze bij de inspectiebezoeken ontvangen. 

Werkwijze spreekt voor zich, maar zal in de Clunformatie nog aangegeven worden. 

8. PR-cie. Er zijn dit jaar wel wat activiteiten te melden: Acties rondom Dag van het Schaap. 

beachvlaggen, fotoscherm, uitslagen in Het Schaap en er zijn nieuwe polo’s aangeschaft. 

9. Evaluatie evenementen. De Fokkerscontactdag bij de familie Hijma was bijzonder 

geslaagd. Lammerenbeoordeling en bezoek aan schapenmelkbedrijf en kaasmakerij 

werden afgesloten met een gezellige borrel. De Dag van het Schaap was goed 

georganiseerd. De NSFO had een eigen plein met aandacht voor de aangesloten 

rasverenigingen. Wij hadden geen keuring, enkel presentaties. Jammer, dat er bij de 

presentaties in de ring weinig toeschouwers waren. Dit in tegenstelling tot de aandacht 

voor de Texelaars. Wellicht volgende keer een presentatie voor de presentatie van de 

Texelaars plannen. Onze regionale keuringen werden ondanks de Q-koortsverplichtingen 

goed bezocht. Zowel in Noord als Zuid troffen we goed weer en zeer gastvrije en 

competent organiserende families. De Nationale Keuring trok iets minder deelnemers en 

verliep zeer plezierig. De beide keurmeesters Ralph Fulton en Frank Gwilliam waren goed 

op elkaar ingespeeld en hadden plezier in hun job. Margot Wittendorp deed na vele jaren 

weer de wolkeuring en gaf menigeen uitleg over de wolkwaliteit van de lammeren. Het 

buffet was ruim voldoende en van voortreffelijke kwaliteit. 

10. Clunformatie. Volgende Clunformatie verschijnt in januari. 

11. Oormerken. Deze kunnen via de vereniging in december/januari  besteld worden met 

korting. U krijgt hierover een mail. 
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12. Activiteiten 2015. 14 (later naar 7)februari bestuursvergadering, 11 april ALV, 6 juni 

Fokkerscontactdag, 12 juli Keuring Zuid in Odiliapeel. Nu de Q-koortsentingen voor alle 

keuringen verplicht zijn en de organisatie van Odiliapeel  50 euro en 5 euro per dier 

bijdraagt aan de entingskosten, is de vergadering van mening dat een keuring op zo’n druk 

bezochte dag een meerwaarde heeft. 1 augustus Keuring Noord. Op verzoek van de 

familie Steenbeek wordt het voorstel ingebracht om de keuring weer in Beilen te doen 

plaatsvinden. De meeste aanwezigen voelen toch meer voor een noordelijke keuring in 

Makkinga. Men vond dat er in Beilen weinig belangstelling was voor de Cluns en voor 

schapen in het algemeen. Een knussere keuring in Makkinga heeft vooralsnog de 

voorkeur. 29 augustus Nationale Keuring, 26 september bestuursvergadering en 7 

november ALV. 

13. Rondvraag: Dekkingen zijn bij menigeen wat later dan normaal (wellicht door het warme 

weer). Vraag m.b.t. aantal keurmeesters op Nationale. Kunnen we de kosten voor 2 

keurmeesters nog wel opbrengen als het aantal deelnemers terugloopt? Bestuur neemt dit 

mee in de vergadering. Ad Ordelman heeft contact gehad met de Clun Forest Society en 

stelt voor om lid te worden van elkaars vereniging. Klaas Steenbeek (via mail): Er wordt 

voor aankoop van dieren verwezen naar het bestuur. Kan de ledenlijst zichtbaar worden 

bij de dieren die te koop worden aangeboden? Gerard zal de verwijzing naar de ledenlijst 

zichtbaar op de desbetreffende pagina aangeven. 

14. Sluiting door de voorzitter. 

 

Clun Forest trip naar UK: Royal Welsh Show 

In de vorige Clunformatie hebben jullie het verslag kunnen lezen van onze bezoekjes aan een 

viertal Engelse Clun Forest fokkers. Maar we gingen natuurlijk ook naar Wales voor de 

Royal Welsh Show. Hieronder volgt het verslag van die spannende excursie. 

De dinsdag stond in het teken van de Royal Welsh show. Op dik een uur rijden vanaf het 

hotel was de zgn. showground. Op een megagroot terrein was het een combinatie van 

landbouwbeurs en veekeuringen. Allerlei stands met machines, agrarische benodigdheden, 

buitenkleding, houtbewerking, afrastering. Je kon het zo gek niet bedenken of het stond er.   

 

Voor ons was natuurlijk de afdeling schapen en de keuringsring interessant. Dus op weg naar 

de hal waar de schapenrassen in gehuisvest waren. We hebben ze niet geteld, maar er stonden 

zeker 40 verschillende rassen. De hallen waren opgedeeld in 2 secties. Het ene deel was MV 

accredited (zwoegervrij) en het andere deel was niet MV. De scheiding bestond uit een 

wandje van underlayment platen en de bezoekers liepen van de ene 

naar de andere afdeling zonder ook maar enige vorm van 

ontsmetting of iets dergelijks.  

Uiteindelijk vonden we ook de Clun Forest fokkers en kreeg ik de 

gelegenheid om Mike Eckley de hand te schudden. Ik had al veel 

contact met hem gehad via mail en Facebook. Dan is het toch wel 

prettig om elkaar ook in het echt te ontmoeten. Het enthousiasme 

waarmee we werden begroet was echt erg leuk. Mike had ons al 

geïntroduceerd bij de organisatie. We konden gebruik maken van 
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het zgn. International Pavillion. Daar waren gratis koffie en thee en sandwiches voor de 

Foreign Visitors beschikbaar. We werden echt in de watten gelegd. 

Het aantal Clun Forest fokkers en de geshowde dieren viel behoorlijk tegen. Ik denk dat er 

maximaal 30 dieren werden geshowd. Het showen gebeurt in 2 aparte ringen. Eén 

zwoegervrije ring en één niet zwoegervrije. De keurmeester keurt voor één categorie zowel de 

zwoegervrije als de niet zwoegervrije dieren. Uit beide wordt dan één winnaar geselecteerd. 

In de zwoegervrije categorie was alleen, de ons wel bekende, Brian Davies als fokker 

aanwezig. Vreemd gezicht toen hij met 1 ooilam in de linker ring en 6 andere fokkers met 

ooilammeren in de rechterring stonden. Brian won uiteindelijk wel deze categorie. 

Voor ons was het heel apart om te ervaren hoe de geshowde dieren getoiletteerd worden. De 

dieren worden in januari al geschoren zodat ze tijdens de show voldoende wol hebben om ze 

in model te kunnen knippen. De wol op de rug wordt kaarsrecht geknipt. Je kunt er echt een 

liniaal langs leggen. De nek wordt bijgeknipt om kop, nek en schouderstand goed uit te laten 

komen. De achterhand wordt helemaal getoupeerd om zoveel mogelijk breedte te krijgen. We 

hebben het bij de Cluns niet gezien, maar bij andere rassen werd zelfs kleurstof op de wol 

gespoten. Stonden er ineens oranje schapen in de ring! Ik voelde de oudere ram van Mike op 

de rug om te kijken hoe zijn bespiering was. Dat werd me niet echt in dank afgenomen omdat 

de ram klaarstond om de ring in te gaan. Ik had daarmee de mooi recht getoiletteerde ruglijn 

“beschadigd”. 

Hierboven een paar foto’s van het toiletteren. Nadat de schapen helemaal waren opgedoft 

kregen ze een dek op om geen stro of ander vuil in de vacht te krijgen. Dat dat toiletteren best 

vermoeiend is blijkt uit de rechter foto. 

 

Opvallend in de keuring van de Clun Forest schapen was dat er een ooi bij stond die bij ons in 

Nederland niet eens stamboekwaardig zou worden beoordeeld. Zowel aan de hals als op de 

kop kon je duidelijk zwarte wol zien. Onze verbazing werd nog groter toen we zagen dat deze 

ooi op de 2e plek in de categorie werd geplaatst. We hebben hier nog met andere fokkers over 

gesproken en ook zij waren hierover “not amused”.   
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De Royal Welsh show werd door ons afgesloten met een aantal spectaculaire demo’s op het 

hoofdterrein. Na een lange dag vanaf ’s ochtends 9.00 tot ’s avonds 9.00 uur restte ons toen 

alleen nog de rit terug naar het hotel. 

 

In de volgende Clunformatie zal ik verslag doen van de import en alles wat daarbij komt 

kijken. Dan zullen de Engelse ooien inmiddels ook gelammerd hebben. Wellicht dat daar dan 

ook al nieuws over te melden is. 

Ad Ordelman 

 

 

Belangrijke data 
 Bestuursvergadering 7 februari 2015 

 Voorjaarsledenvergadering 11 april 2015 

 Fokkerscontactdag 6 juni 2015 

 Keuring Zuid 12 juli 2015 

 Keuring Noord 1 augustus 2015 

 Nationale Keuring 29 augustus 2015 
 Bestuursvergadering 26 september 2015 
 Najaarsledenvergadering 7 november 2015 

 

 

 

 
Nieuwjaarswens getekend door Ton Frumau 
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Redactie: 

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

Gerard Scholtes: gerard.scholtes@xs4all.nl 

Ton van der Toorn:  vandertoorn@hotmail.co

 

 

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) 

mailto:lian.hielkema@xs4all.nl
mailto:gerard.scholtes@xs4all.nl

