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 Clunformatie 
  Mei  2015      De nieuwsbrief van de Clun Forest Schapenvereniging 

 

Van de bestuurstafel, mei 2015 

Op het moment van schrijven grazen de 

schapen aan mijn keukenraam voorbij. De 

ooien bedaard zoekend naar het lekkerste 

gras, terwijl de lammeren “busje” spelen. 

Ze rennen achter elkaar aan en maken 

soms haakse bochten. De jonge (jaarling) 

ram doet spontaan met hen mee, maar 

mist nu toch wel het lichtvoetige van zijn 

nakomelingen. Met beduidend minder 

souplesse ziet het er erg koddig uit. In het 

najaar een vent en nu weer een beetje 

kind. Een mooie tijd ook om eens goed naar je lammeren te kijken.  

Voldoen ze aan de verwachtingen en welke zou je eventueel willen aanhouden. Als het goed 

is, ga je in de fokkerij steeds een klein stukje vooruit. Het is straks weer belangrijk om bij de 

keuze van de ram te letten op de punten die je bij de ooi misschien net mist of wil verbeteren. 

Kuif, koten, lengte van de hals etc. En ... natuurlijk is ook de staartlengte van belang!!!  

In de vergadering is besloten dat vanaf volgend jaar (2016) alleen nog maar rammen met een 

negatieve staartindex mogen worden ingezet. Dan alleen kunnen de lammeren die daarna 

geboren worden, ingeschreven worden in het stamboek. Hiermee voldoen we aan een van de 

eisen om volgens een specifiek fokbeleid Clun Forest schapen te fokken met een kortere 

staart. Voorlopig lijkt het er op dat hierdoor de coupeerontheffing wordt verlengd. Voor de 

goede orde: Het is natuurlijk niet verplicht om de ooilammetjes te couperen. Er zijn leden die 

helemaal niet couperen. Maar ook voor die leden is het belangrijk dat de meetgegevens 

worden doorgegeven. Aan alle leden is gevraagd om de lammeren tijdig bij de NSFO op te 

geven en gewicht en staartlengte door te geven. Eind mei/begin juni gaan de inspectieteams 

weer op pad om de stamboekwaardigheid van uw lammeren te beoordelen. Graag uw 

medewerking en inschikkelijkheid als het om het maken van een afspraak gaat.  

 

In deze uitgave: 
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 Ik geef het stokje door aan  

 Engels ooilam in het zuiden 
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 Schapen houden en werken 
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 Verslag ledenvergadering 11 april 2015 

 Clun Forest trip naar UK: de import 

 Belangrijke data 
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Deze inspectie kost geen extra geld, maar het is natuurlijk zaak om de route zo goed en 

goedkoop mogelijk te kunnen inplannen.  

 

In de Voorjaars-Ledenvergadering werd afscheid genomen van drie bestuursleden, die lange 

tijd veel voor de vereniging hebben gedaan. Gerard Scholtes, Ton Frumau en Marijke van der 

Duijs. In het verslag van de vergadering leest u hier meer over. Heel erg bedankt voor jullie 

inzet en … gelukkig blijven jullie actief binnen de vereniging. André vanden Ouden wordt de 

nieuwe penningmeester en de volgende leden treden toe tot het bestuur: Keshia van Hezewijk, 

Edwin Kleinlugtebeld en Ad Ordelman. Ad zal ook de website onder zijn hoede nemen. 

Leden die een advertentie plaatsen via info@clunforest.nl (zoals gewoonlijk), zullen nu bij 

hem terecht komen. Alle drie de leden wensen we veel succes. Verder leest u in deze 

Clunformatie  wanneer de Fokkerscontactdag en de keuringen worden gehouden. Het zou 

leuk zijn, als we u op een of meerdere van deze bijeenkomsten mogen begroeten. Denkt u aan 

de Q-koortsentingen (zie entschema)? Tenslotte willen wij u het volgende vragen: Als u in de 

komende periode dieren verkoopt, wilt u dan zo vriendelijk zijn om de kopers te wijzen op het 

nut van het lidmaatschap van onze vereniging. De kosten zijn laag en de service is hoog. 

Draai een aantal aanmeldingsformulieren uit (zie website) en geef er een mee. Het ledenaantal 

loopt terug en het is in ons aller belang om het ledenbestand op peil te houden. Graag uw 

medewerking. Al vast bedankt. 

 

Veel leesplezier met deze Clunformatie en hopelijk tot ziens op een van onze activiteiten. 

 

Ton van der Toorn (secretaris) 

 

Ik geef het stokje door aan … 

 
Hadden we in de vorige Clunformatie een bijdrage van Edwin Kleinlugtebeld, die 

ondertussen is toegetreden tot het bestuur van onze vereniging, dit keer komt een tweede 

kersvers bestuurslid aan bod:  

Mijn naam is Keshia van Hezewijk. Ik ben 28 

lentes jong, vrouw van Martijn van Hezewijk. 

Tevens ook moeder van een dochter Nina van 2,5 

jaar, en momenteel zwanger van onze tweede 

spruit. Mijn man is eigenlijk de schapenhouder 

van ons tweeën, maar mijn interesse heeft het 

zeker ook! Momenteel hebben we slechts drie 

Clun Forest schapen. We hebben namelijk nogal 

pech gehad afgelopen jaar, met een aantal 

sterfgevallen door het bijvoeren door derden. Nu 

dat verholpen is kunnen we onze veestapel weer 

op peil brengen door een aantal jonge ooien bij te 

kopen.  

 

Dit jaar hebben we een vierling gehad bij onze enige overgebleven dragende ooi. Helaas 

hebben we daar ook pech mee gehad en waren er drie te zwak om te overleven. Maar met het 

lammetje dat we nu nog over hebben zijn we erg blij, een prachtig ooilam! Wij hopen de 

komende jaren ons schapenbestand verder uit te kunnen breiden, en elk jaar een aantal 

prachtige lammeren te kunnen tonen op de keuring.  

mailto:info@clunforest.nl


Clunformatie no. 36 
 

Pag.3 

Mijn eigen hobby is paardrijden, en ik heb dan ook een eigen paard. Ook hebben wij nog een 

mooie grote oude hond, een bordeaux dog .  

Ik hoop in mijn rol als bestuurslid veel te kunnen leren de komende jaren, en veel plezier aan 

de saamhorigheid van de leden te kunnen beleven. 

Ik ben in ieder geval aanwezig tijdens de schapendag in Odiliapeel, de keuring erop zal ik er 

hoogstwaarschijnlijk niet bij zijn vanwege mijn zwangerschap. Mocht je even kennis willen 

maken, spreek mij gerust aan op de keuring! 

 

Keshia van Hezewijk 

 

Engels ooilam in het zuiden 

 
Nadat op 28 november 2014 de elf Engelse ooien vanuit Wales in 

Nederland waren gearriveerd, heeft half december de loting 

plaatsgevonden en hebben wij onze ooi mee naar het zuiden 

genomen. We vonden het leuker om onze ooi thuis te hebben en haar 

te zien lammeren. Met de Gezondheidsdienst voor Dieren hebben we 

een quarantaineverklaring getekend, die inhoudt dat de ooi tot 28 

november 2015  niet bij de andere schapen 

mag staan. Ze heeft een eigen wei met een 

apart hokje en heeft daar op 21 februari jl 

gelammerd. Ze had 2 mooie ooilammetjes, 

maar helaas 1 lammetje was doodgeboren. Jammer, maar het is niet 

anders. Het gezonde ooilammetje is prachtig. Mooi langgerekte nek, 

oortjes recht op het hoofd, fors gebouwd en erg levendig. Het is een 

mooi koppel, moeder en dochter.  
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We hopen nu maar dat het lam verder mooi uitgroeit, zodat het in juni geïnspecteerd kan 

worden. Op de keuringen mag het dit jaar nog niet verschijnen ivm de quarantaineperiode, die 

uiteraard ook op het ooilam van toepassing is.  

 

Maar met een foto willen we alvast een impressie geven van het nieuwe bloed in onze stal. 

Uiteraard is iedereen welkom om haar te bekijken in het Brabantse bij stal ’t Goor waar de 

koffie klaar staat. 

 

Toon en Marlies Verhoeven 

 

Jaarverslag 2014 Clun forest Schapenvereniging 

 
Voor het maken van het jaarverslag raadpleeg ik altijd mijn agenda, verslagen van de 

vergaderingen en bijdragen in onze Clunformatie. Deze raadplegingen frissen mijn geheugen 

weer op. Sommige gebeurtenissen lijken langer geleden te hebben plaatsgevonden en anderen 

lijken van nog kort geleden. Men zegt, dat met het toenemen van de leeftijd de tijd sneller 

lijkt te gaan. Dit zal dan niet alleen voor mij gelden als ik zo in de rondte kijk. Gelukkig 

kregen we er in 2014 wat jongere leden bij. De Clun Forest Schapenvereniging blijft echter 

een levendige en immer jeugdig-ogende vereniging. Zeker als je de activiteiten van het 

afgelopen jaar weer eens de revue laat passeren. 

Op 12 april vond de Algemene Voorjaars Ledenvergadering plaats, evenals de voorgaande 

jaren in het bedrijf van Ad Ordelman. Er was een voortreffelijke presentatie over goed 

weilandbeheer door de heer Peter ten Aken. De onderwerpen: coupeerverbod en reis naar 

Engeland kwamen nadrukkelijk aan de orde. 

Op 31 mei waren we aanwezig op de Dag van het Schaap in Ermelo. We stonden er met een 

eigen stand met fraaie banners en levensgrote foto’s van onze Cluns. Natuurlijk stonden er 

ook echte Clun Forest schapen in de hokken. We vormden een onderdeel van het NSFO-plein. 

Buiten stonden Marijke en Myrte van der Duijs met schapen en een grote mooie wolkraam. 

We stonden in de aanlooproute en voerden de nodige gesprekken. In de ring presenteerden we 

onze dieren, maar het nadeel was, dat we na de Texelaars aan de beurt waren. De vele 

belangstellenden die speciaal voor de Texelaars waren gekomen, hadden lang genoeg aan de 

ring gestaan en vertrokken naar andere bezienswaardigheden. Volgende keer vragen of we pal 

voor de Texelaars mogen presenteren. Veel nieuwe leden heeft deze dag niet opgeleverd. 

Voorjaar 2014. De inspectieteams zijn bij de leden langs geweest om de lammeren te 

inspecteren en te beoordelen of zij in het stamboek kunnen worden opgenomen. Goed om nog 

eens aan te geven, dat de Clun Forest vereniging als een van de weinige verenigingen zelf de 

inspectie verzorgt. Vrijwilligerswerk dat graag wordt gedaan, maar ook kostenbesparend 

werkt. De meeste schapenfokkers moeten een aardig tarief betalen als een van de NSFO-

inspecteurs langskomt. De bijzonderheden zijn weergegeven in het inspectierapport dat Toon 

Verhoeven ook dit jaar weer heeft gemaakt, uitgedeeld en besproken tijdens de 

najaarsledenvergadering. 

Op 7 juni mochten we afreizen naar Akkrum voor de Fokkerscontactdag. Durkje en Wopke 

Hyma ontvingen ons met … natuurlijk Friese Oranjekoek. Zij hadden voor ons een aardig 

programma in petto. Een wolspinster was uitgenodigd om de fijne kneepjes van haar hobby 

uit de doeken te doen. Na de traditionele lammerenbeoordeling en een voortreffelijk lunch 

togen we naar de schapenkaasboerderij van de familie de Jong voor een smakelijke en 

leerzame presentatie. Zittend in het sfeervolle tuinpaviljoen van de familie Hyma blikten we, 

sommigen onder het genot van de enige echte Beerenburg, na op een geslaagde dag. 
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28 juni Keuring Zuid bij de familie Verhoeven in Soerendonk. Een gezellige en goede 

keuring onder zeer zomerse omstandigheden. Er waren 9 fokkers met 50 dieren. Toon en 

Marlies, bedankt voor organisatie en ontvangst 

2 augustus Keuring Noord bij de familie Veenstra. Ook mooi weer en een perfecte 

organisatie. Er waren hier 8 fokkers met 49 schapen. Ook Jan en Grietje, bedankt voor de 

gastvrijheid en alle goede zorgen. 

30 augustus Nationale Keuring in Kootwijkerbroek. Na 2 fantastische keuringen in Zuid en 

Noord kwam het hoogtepunt: Onze Nationale Keuring. Naast de keurmeesters Ralph Fulton 

en Frank Gwilliam was dit jaar ook Margot Wittendorp uitgenodigd om de wol op de schapen 

te beoordelen en een wolkampioen aan te wijzen. Ondanks de angst, dat door de verplichte Q-

koortsentingen, het aantal deelnemers aan de magere kant zou zijn, waren er toch 14 

deelnemers met de crème de la crème aanwezig. Een goede keuring met uiteindelijk de schaal 

voor de Dagkampioen uitgereikt aan de familie Ordelman. We besloten de dag met een 

voortreffelijk buffet. 

8 november Najaarsledenvergadering in Wageningen. We kregen een sfeerbeeld van de reis 

die enkele fokkers naar Engeland en Wales hadden gebracht. Mooie beelden van grote kuddes 

Cluns in hun oorspronkelijke habitat. Er zijn uiteindelijk 11 gedekte ooien in Nederland 

gearriveerd, die voor de nodige bloedverversing zullen gaan zorgen.  

Tenslotte kan vermeld worden, dat 2014 een jaar is waarin veel vraag was naar Clun Forest 

wol. Ook in 2015 lijkt de vraag alleen maar groter te worden. Een advertentie op Marktplaats 

is zeker aan te bevelen. Ik kwam kort geleden een mooi citaat over schapenwol tegen, dat ik u 

niet wil onthouden: 

“Ten tijde van koningin Victoria had je 2 schapen nodig om een vrouw te kleden, 

tegenwoordig volstaat 1 zijdeworm”. Nu de vraag naar wol weer toeneemt kan dit zo maar 

weer veranderen. Het is dan maar de vraag of we dit leuk vinden of niet. 

Aldus voorgelezen op 11 april 2015 te Wageningen. 

 

Ton van der Toorn (secretaris) 

 

Schapen houden en werken, soms een vermoeiende combinatie 
 

Dit jaar hebben we een heuse webcam geïnstalleerd in de stal. Een hele moderne. Zo een 

waarmee je draadloos de schapen in de gaten kunt houden. Alleen is de Betuwe nogal zwak 

bekabeld, via een héél dun ADSL-lijntje. Zo kunnen we bijvoorbeeld niet bellen als de 

camera aanstaat, want dan moeten er teveel data tegelijk door dat dunne lijntje. Voordeel van 

zo’n systeem is wel dat je ’s nachts vanuit je bed de beesten kunt beloeren. Tablet en 

smartphone staan dus de hele nacht standby.  

Het leek wel of de beesten dat wisten, want voor het eerst sinds we schapen fokken, haalde de 

eerste ooi die moest bevallen het in haar hoofd om daar om 03:30 uur mee te beginnen. Om 

half zeven staan beide lammetjes wiebelend op hun pootjes. Gauw nog even een hazenslaapje 

gedaan. Bij terugkomst in de stal blijkt lam 2 niet lekker: snelle ademhaling, krom ruggetje, 

geen dorst.  

Dierenarts komt. Geeft antibioticum en pijnstiller. Lam valt in shock neer. Naar binnen 

gehaald, op kleedje gelegd en warm toegedekt. Na drie kwartier kijkt lam op alsof er niets 

gebeurd is en begint om moeder te roepen. Teruggezet. Lam drinkt meteen bij moederschaap. 

Wonderbaarlijke herrijzenis.  
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De volgende ooi houdt zich gelukkig keurig 

aan het protocol: de bevalling dient zich aan 

om acht uur ’s ochtends. Ooi perst zich suf. 

Ineens verschijnt er een kopje. Na nog een 

pers valt lam eruit, nog in het vlies. Meteen 

vlies losgetrokken. Net op tijd. Lam staat snel.  

Ooi nummer drie ziet lam van ooi twee, denkt 

blijkbaar “dat wil ik ook” en begint acuut te 

persen. Binnen een uur heeft ze ook een lam 

geproduceerd. Voor de zekerheid gevoeld of 

dat het was. Niet dus, er zit nog iets. Blijkt een 

gemummificeerde, niet ontwikkelde harde 

klont te zijn. Heel bizar. Komt er samen met 

de nageboorte uitvallen. Moederschaap heeft 

er verder geen last van en is gewoon heel blij 

met haar ene lam. 

Even een paar dagen om bij te komen. Dat was hard nodig, want ooi vier besluit om al om 

02:00 uur de bevalling in te zetten. Lam komt er snel uit. Moeder geeft geen enkel teken dat 

er nog iets gaat gebeuren. Ook in dit geval toch maar even gevoeld. Twee kopjes? Nee kopje 

en kontje. De hele boel teruggeduwd. Blindelings de kluwen ontward en beide beestjes achter 

elkaar gehaald. Naveltjes ontsmet en gauw nog even terug naar bed. Niet veel later blijkt ook 

bij deze bevalling iets vreemds aan de hand te zijn. Moederschaap heeft wel een enorme uier, 

maar er komt maar heel weinig melk uit. De lammetjes zuigen dat het een aard heeft, maar 

zien er niet voldaan uit. Alle lammetjes de fles gegeven.  

Dierenarts komt. Geeft antibioticum, pijnstiller en ontstekingsremmer. Denkt aan beginnende 

mastitis, maar melk ziet er niet bloederig of waterig uit. De toegediende middelen laten geen 

verbetering zien: de lammetjes blijven hun best doen, maar krijgen duidelijk niet voldoende 

binnen.  

Drie dagen later dierenarts weer besteld. Geeft ander antibioticum. Denkt nu aan interne 

beschadiging als gevolg van zware bevalling. Ooi gaat beter eten, maar niet meer melk 

produceren. Een van de lammetjes krijgt het wel voor elkaar zijn kostje via moeder bij elkaar 

te sprokkelen, maar zijn zusjes worden definitief flessenlammeren. Gezellig maar ook lastig. 

Drie voedingen per dag verenigen zich niet met een hele dag van huis zijn. Nog één ooi te 

gaan.  

Tien dagen later, 11:00 uur. Laatste ooi staat stil in een hoekje. 12:00 ooi perst & mekkert. 

12:15 ooi zegt ‘hmpf’. Valt er zomaar een heel klein lammetje uit. 12:30 lam staat. 12:45 toch 

maar even gevoeld, want het lijkt ons een beetje raar dat er uit een heel dik schaap alleen een 

heel klein lammetje komt. Klopt. Nog twee lammetjes eruit gevist. In totaal drie meisjes. Dat 

is fijn. Maar wel weer DRIE. Dat betekent vast weer bijvoeren. Zou ik zorgverlof aan kunnen 

vragen? 

 

Lian Hielkema 

 
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! 

  

mailto:lian.hielkema@xs4all.nl
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Fokkerslatijn 

 

Laatst vroeg iemand mij wat een ras nu eigenlijk is. Dat leek me een makkelijke vraag, maar 

toen ik erover nadacht viel dat toch nog wel tegen. Je hebt soorten, zoals hond en kat, en 

binnen de soorten heb je rassen. Maar niet alles binnen de soort is een ras, want je hebt ook 

dieren die rasloos zijn – zoals het vuilnisbakkenras (dat is geen ras maar een grapje).  

Maar wanneer is het dan een ras? Moet je dan speciale uiterlijke kenmerken hebben? Vaak is 

dat zo, maar het hoeft niet. Onze Clun Forest heeft duidelijk omschreven raskenmerken. Maar 

bordercollies hebben dat niet, in elk geval niet de echte bordercollies die met schapen werken. 

Want die moeten goed kunnen werken, en de rest doet er minder toe. Wat is het dan dat een 

ras maakt? Een officiële definitie die wel wordt gebruikt is dat een ras een groep dieren is die 

apart van andere rassen wordt gefokt. Maar dat schiet nog steeds niet erg op, want we wilden 

weten wat een ras is.  

Je moet die vraag helemaal niet stellen, vinden sommige mensen. Een ras is een ras als er ras 

op staat. Of: een ras is een ras zolang de fokkers van dat ras geen ruzie maken. Ook leuk, 

maar we komen geen stap verder. Of misschien toch wel. Dat er ras op moet staan is wel een 

voorwaarde. Dat wil namelijk zeggen dat je moet kunnen vaststellen of een dier tot een ras 

behoort of niet. En dat kun je alleen maar doen als er een stamboek is. En dat is eigenlijk 

meteen ook genoeg. De papieren, dat wil zeggen de officiële stamboom, maken het ras. Dat 

betekent dus dat een schaap alleen een rasschaap kan zijn als hij van twee rasschapen uit het 

stamboek afstamt. Zonder stamboek dus geen ras, en daarom bestaan de meeste rassen nog 

niet zo heel lang. De meeste schapenstamboeken zijn namelijk minder dan honderd jaar oud. 

Sommige zijn zelfs heel veel jonger. Een Texelaar met veel zwarte wol was vroeger gewoon 

een vergissing. Totdat sommige fokkers dat mooi gingen vinden en er een aparte fokclub voor 

oprichtten (in 1983). Toen was het geen Texelaar met veel zwart meer maar een nieuw ras: de 

Blauwe Texelaar. 

Dus: als u dat lammetje dat zwarte wol heeft waar eigenlijk witte wol moet zitten nou heel erg 

leuk vindt, denk dan eens aan het oprichten van een stamboek. Dan hoeft hij niet naar de 

slager maar is hij een zeldzaam nieuw ras: de Blauwe Clun. 

 

Bert Theunissen 

 

Entschema Q-koorts om deel te kunnen nemen aan keuringen 

 
Voor de komende keuringen zullen we onze schapen moeten vaccineren tegen Q-koorts. De 

onderhandelingen met het ministerie over besloten keuringen lopen nog, maar zullen dit jaar 

nog niet tot een versoepeling leiden. Zeker omdat door het ministerie is geconstateerd dat er 

afgelopen jaar veel schapen op keuringen zijn geweest die niet waren gevaccineerd of niet 

gevlagd in de I&R database bij de RVO. Vandaar dat we dit jaar alleen maar schapen toe 

kunnen laten die zowel gevaccineerd zijn als gevlagd in de I&R database. 

NB: voor Odiliapeel betekent dit bijvoorbeeld dat lammeren geboren tussen 1 maart en 12 

april NIET aan de keuring kunnen deelnemen. 

In onderstaand schema is aangegeven wanneer de lammeren en schapen voor de 1e en 2e  keer 

gevaccineerd moeten zijn (incl. registreren, het zogenaamde “vlaggen”, van de vaccinatie). In 

de I&R database moeten de vaccinaties op dezelfde data ook gevlagd zijn. Lammeren die 2 

vaccinaties moeten hebben, moeten bij de 2e vaccinatie gevlagd worden.  
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Het vlaggen kan via NSFO of via RVO/Mijn Dossier van het ministerie. 

Het NSFO heeft aangegeven dat er een eenvoudige manier komt om dit te melden. Dat zou 

voor het komende seizoen gereed zijn. Mocht dit niet lukken dan zullen we tijdig vanuit onze 

vereniging een duidelijke uitleg sturen met screenprints hoe het vlaggen moet plaatsvinden. 

Zeker in het RVO is dit op dit moment een zoektocht. 

  

Welke lammeren en schapen moeten wanneer gevaccineerd worden: 

  

 Schapen die niet eerder tegen Q-koorts gevaccineerd zijn, moeten 2x gevaccineerd 

worden met ten minste 3 weken tussen de 2 vaccinaties. 

 De laatste vaccinatie moet minstens 3 weken vóór het evenement toegediend worden 

 Schapen die afgelopen jaar tegen Q-koorts gevaccineerd zijn, hoeven maar 1x 

gevaccineerd te worden. Hierbij geldt dat deze vóór 1 augustus gevaccineerd moeten 

worden. Ook hier geldt: deze vaccinatie moet minstens 3 weken vóór het 

evenement toegediend worden.  

 Lammeren jonger dan 3 maanden mogen niet gevaccineerd worden. Deze lammeren 

mogen wel worden aangevoerd op een evenement / tentoonstelling / keuring aan de 

voet van het moederdier. De moeder dient dan wel conform de regels gevaccineerd te 

zijn (jaarlijks met een maximale tussentijd van 12 maanden en uiterlijk 3 weken voor 

aanvoer).   

 Lammeren ouder dan 3 maanden maar jonger dan 3 maanden + 6 weken kunnen niet 

aangevoerd worden. Vaccinatie kan immers pas op een leeftijd van 3 maanden, tweede 

vaccinatie na 3 weken en dan nog de wachtperiode van 3 weken vóór aanvoer. 

  



Clunformatie no. 36 
 

Pag.9 

Samengevat voor 2015: 

Schapendag Odiliapeel (keuring Zuid)  

Schapen die niet 

eerder gevaccineerd 

zijn tegen Q-koorts 

Schapen die afgelopen 

jaar gevaccineerd zijn 

tegen Q-koorts 

Uiterlijke datum van de 

enting 

Weeknummer 

Lammeren geboren na 

11 april 2015 

 Geen enting nodig  

1e enting    uiterlijk vrijdag 29 mei week 22 

2e enting 1 enting uiterlijk vrijdag 19 juni week 25 

Keuring Zuid    Zondag 12 juli week 28 

Keuring Noord 

Schapen die niet 

eerder gevaccineerd 

zijn tegen Q-koorts 

Schapen die afgelopen 

jaar gevaccineerd zijn 

tegen Q-koorts 

Uiterlijke datum van de 

enting 

Weeknummer 

Lammeren geboren na 

30 april 2015 

 Geen enting nodig  

1e enting   uiterlijk vrijdag 19 juni week 25 

2e enting 1 enting uiterlijk vrijdag 10 juli week 28  

Keuring Noord   Zaterdag 1 augustus week 31 

Nationale keuring 

Schapen die niet 

eerder gevaccineerd 

zijn tegen Q-koorts 

Schapen die afgelopen 

jaar gevaccineerd zijn 

tegen Q-koorts 

Uiterlijke datum van de 

enting 

Weeknummer 

Lammeren geboren na 

28 mei 2015 

 Geen enting nodig  

1e enting   uiterlijk vrijdag 17 juli week 29 

2e enting  uiterlijk vrijdag 7 augustus week 32 

 1 enting  uiterlijk zaterdag 1 augustus   

Nationale keuring   Zaterdag 29 augustus week 35 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering Clun Forest Schapenvereniging 

d.d. 11-04-2015 

 
Afmelding ontvangen van de leden: Hyma, Frumau, Schmitz, Wever, Mul, de Boer, W. 

Veenstra, Grimmelt, Braams, Steenbeek en Strokap. 

 

1. Opening. Voorzitter Toon Verhoeven opent even na 10 uur de vergadering en heet 

allen welkom. 

2. De agenda werd conform concept vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken: Mededelingen, verslagen NSFO en KSG. Verlenging 

stamboekerkenning. 

4. Rondje, zeg maar gerust een hele grote ronde aflammeren. Een zeer geanimeerd 

onderdeel van de vergadering. Veel onderwerpen rondom dekken, dracht en geboorte 

kwamen aan de orde. De Clun Forest is een schaap zonder problemen, dat met gemak 

2 lammeren kan groot brengen, staat in de folder. Meestal wel, dit jaar echter waren er 

veel guste ooien, eenlingen en meer dode lammeren. We zochten naar redenen en 

verklaringen. Veel genoemd werd de weersomslag van koude periode naar een zeer 

warm najaar. Ook de waarde van ramlammeren en bewezen rammen werd tegen 

elkaar afgewogen. Rond half twaalf hebben we maar afgerond, want we kwamen er 

niet echt uit. Wel een zeer interessant agendapunt. 

5. Pauze. 

6. Jaarverslag. Ton van der Toorn leest het jaarverslag 2014 voor (zie elders in de 

Clunformatie). 

7. Financieel verslag. Penningmeester Gerard Scholtes deelt voor de laatste keer de 

jaarrekening uit en bespreekt deze met de leden. Tot zijn (en ons) genoegen, kon hij 

wederom vaststellen, dat de contributie niet verhoogd hoefde te worden. Bijzonder is 

wel, dat gedurende de 17 jaar dat Gerard penningmeester was de contributie precies 

gelijk is gebleven. Voorwaar een unicum in verenigingsland. De kascontroleleden 

Erna Haverkamp en Ad Ordelman vonden de kascontrole wel een beetje een 

frustrerende activiteit. Hoe zij ook zochten, ze vonden ook dit jaar weer geen 

ongerechtigheid. Zij stelden dan ook voor om de scheidende penningmeester decharge 

te verlenen. Dit werd met applaus overgenomen door de vergadering. De nieuwe 

kascommissie bestaat uit de leden Erna Haverkamp en Bert Theunissen (reserve Ellen 

Reichert). 

8. Ledenaantal. We hebben momenteel 89 leden. Elk jaar meer afzeggingen dan 

aanmeldingen. Proberen meer energie te stoppen in het promoten van de vereniging 

bij de verkoop van schapen en lammeren. We roepen de leden op om bij verkoop het 

nut van het lidmaatschap nadrukkelijk te belichten. Draai aanmeldingsformulieren uit 

en geef deze mee. Het bestuur zal zich hier verder over buigen. 

9. Foktechnische commissie en coupeerbeleid. Er is overleg met het ministerie geweest 

en Bert Theunissen geeft aan, dat onze schapen momenteel niet onder een 

vergrootglas liggen. We moeten onze gegevens wel up-to-date houden. Rammen 
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mogen niet meer gecoupeerd worden. Dit deden wij toch al niet. In 2016 mogen we 

geen rammen met een positieve staartindex  meer inzetten. Ton van der Toorn vraagt 

of er geen uitzondering gemaakt moet worden voor importrammen. Men vindt echter 

dat deze regel voor alle rammen dient te gelden. 

10. Inspectie. De gezamenlijke inspectie is dit jaar bij de familie Kleinlugtebeld. In juni 

kunt u de inspectieteams weer verwachten. Voorlopig goedgekeurde lammeren krijgen 

voortaan de kwalificatie voorlopig afgekeurd. Dit om misverstanden te voorkomen.  

11. Bestuursverkiezing. De aftredende leden Marijke van der Duijs, Ton Frumau en 

Gerard Scholtes zijn niet herkiesbaar. Andre van den Ouden en Ton van der Toorn 

stellen zich wel herkiesbaar. Er zijn 

vanuit de leden geen kandidaten 

aangedragen, zodat Keshia van Hezewijk 

(vac. Van der Duijs), Edwin 

Kleinlugtebeld (vac. Frumau) en Ad 

Ordelman (vac. Scholtes) worden 

benoemd. Andre van den Ouden en Ton 

van der Toorn worden herkozen. De 

vergadering waardeert de verkiezing met 

applaus. Dinant Strokap liet via de mail 

weten niet aanwezig te kunnen zijn, maar 

wilde zijn dank uitgesproken hebben voor 

het vele werk, dat de scheidende 

bestuursleden hebben verzet. Hij wenst de 

nieuwe leden veel succes.  Voorzitter 

Toon Verhoeven richtte zich vervolgens 

tot de afgetreden bestuursleden en 

bedankte hen namens alle leden. Marijke is in 1998 in het bestuur gekomen. Zij heeft 

zich vooral gericht op de promotie van ons ras. Zij was tijdens veel schapendagen 

aanwezig met de Clun Forest kraam. Een heel gesleep met promotiemateriaal, 

wolproducten etc. Ook kon  je bij haar de 

welbekende polo’s aanschaffen. Daarnaast was ze 

een gewaardeerd bestuurslid en deed in haar regio 

samen met Dinant en Ad de inspecties. Dit laatste 

blijft ze gelukkig nog doen. Ton Frumau kon 

helaas niet aanwezig zijn, maar ook zijn 

verdiensten werden opgesomd. Ton is 12 jaar in 

het bestuur actief geweest en heeft naast 

inspectiewerk veel voor het aanzicht van de 

vereniging betekend. Als kunstenaar ontwierp hij 

het logo en enkele banners. Hij maakte een mooie 

bronzen Clun Forest kop voor het afscheid van 

Jan Wever. Ton was lid van de foktechnische 

commissie en PR-commissie en heeft vele jaren 
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als keurmeester gefungeerd. Op een ander moment zal nog afscheid van Ton genomen 

worden. Tenslotte richtte Toon zich tot Gerard Scholtes. Als je alle werkzaamheden 

van Gerard bekijkt, zou je haast denken: “Hoe moet het verder met de vereniging?” 

Een opsomming van werkzaamheden die waarschijnlijk niet volledig zal zijn: 17 jaar 

penningmeester en lid DB, beheren website en de bijbehorende lijsten zoals e-

mailadressen, het technisch in elkaar zetten en versturen Clunformatie, inspecties in de 

helft van Nederland, Foktechnische commissie, NSFO activiteiten, penningmeester 

FBS, gastgezin en “entertainer” van de Engelse keurmeesters en drijvende kracht 

achter importen en exporten van Cluns. Ook Gerard blijft de inspecties doen.  Voor de 

scheidende bestuursleden was er naast dank, ook applaus, een pen met inscriptie en 

een mooie bos bloemen. De nieuwe bestuursleden stellen zich vervolgens even wat 

uitgebreider voor. 

12. Activiteiten: * Fokkerscontactdag 6 juni bij de familie Ordelman. Hier zijn vrijwel alle 

import ooien en hun lammeren te zien! * Keuring Zuid (Odiliapeel) 12 juli. * Keuring 

Noord (Makkinga) 1 augustus. * Nationale keuring 29 augustus (Kootwijkerbroek). * 

Bestuurs-vergadering 26 september. * Algemene Ledenvergadering 31 oktober. Voor 

de keuringen volgt nog een ent-schema m.b.t. Q-koortspreventie. Voor de uitnodiging 

van de Engelse keurmeesters nemen Bert en Ad contact op. 

13. Clunformatie. Toon roept de leden op om leuke foto’s en stukjes aan te leveren bij 

Lian Hielkema.  

14. Rondvraag. De kleine oormerkjes zijn erg slap en zijn moeilijk in te brengen. Elda 

werkt aan een verbetering van de pin. Din van de Vorst vraagt of er tijdens de keuring 

ook punten per onderdeel van het dier worden gegeven, zoals bij keuringen van andere 

dieren wordt gedaan? Dit zal moeilijk zijn. Het blijft wel een momentopname tijdens 

een keuring en kost veel tijd. Misschien is beoordelen tijdens de inspectiebezoeken 

een mogelijkheid. Toon informeert bij de NSFO.  

15. Sluiting. De leden zetten hun naam op een kaart voor Jan Wever (knie-operatie) en op 

een kaart voor Grietje Veenstra. Zij krijgt namens de vereniging ook een mooie bos 

bloemen die Jan Veenstra zal meenemen. Toon dankt iedereen voor de aanwezigheid 

en inbreng. Een bijzonder bedankje voor Ad en Herma voor onderdak en consumpties. 

 

Ton van der Toorn (secretaris) 
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Clun Forest trip naar UK: de import 

 

Tja, dan heb je met vier fokkers elf ooien gekocht, maar dan. Hoe krijg je dat spul naar 

Nederland? 

Zoals in een vorige Clunformatie al was te lezen, hebben we in Wales uiteindelijk elf ooien 

gekocht bij twee verschillende fokkers. Vier bij Rex Vincent en zeven bij Andrew Smith. De 

afspraak was dat de dieren bij Andrew zouden worden gedekt door zijn ram en dat Andrew de 

export zou verzorgen. Rex Vincent drong er expliciet op aan dat Andrew alle papierwerk zou 

regelen. Wij weten nu waarom. 

Het regelen van de daadwerkelijke import begon met het vinden van een transporteur. 

Transport vanuit de UK gaat gepaard met strikte regelgeving. Het transport duurt langer dan 8 

uur vanwege de boottocht. Dat betekent dat er een gecertificeerde transporteur moest worden 

gevonden met een wagen die aan alle eisen voldeed. Een zoektocht via internet (waar zouden 

we zijn zonder Google?) leverde veetransporteur Van Dommelen uit Woerden op. Van 

Dommelen rijdt iedere week met een aantal fokvaarzen vanuit Nederland naar Engeland en 

komt leeg terug. Hij kon voor ons de schapen ophalen. Eerste stap dus gezet. Het afstemmen 

van de planning bleek een lastig traject te worden. Ik kreeg wel een bericht wanneer het in de 

planning zou passen. Ik hoefde niet te bellen. Maar ja, ik heb er een bloedhekel aan als ik het 

gevoel heb geen controle over de zaken te hebben. Dus na een paar weken maar eens gebeld 

of er al een datum was geprikt. Er moest in Engeland natuurlijk ook nog het één en ander 

geregeld worden. De heer van Dommelen was 

niet te bereiken, maar zou me terug bellen. Maar 

je raadt het al, geen telefoontje van Van 

Dommelen. Uiteindelijk mailtjes gestuurd naar 

alle mailadressen die ik van Van Dommelen had. 

En zowaar reactie. Ik kreeg een mail terug met 

als enige tekst. “Uw opdracht heeft onze 

aandacht. Groeten Henk van Dommelen”. Toen 

wist ik dus nog niets.  

Inmiddels ook regelmatig contact met Andrew 

Smith over de voorbereiding van het transport. De richtlijnen voor export in de UK geven aan 

dat voor transport allerlei bloedonderzoeken en dierenartsinspecties nodig zijn. De inspectie 

mag maximaal vijf dagen voor het transport zijn uitgevoerd en de aanvraag bij DEFRA (de 

NVWA van de UK) moet uiterlijk vijf werkdagen voor het transport zijn gedaan. De planning 

van de transportdatum was dus erg belangrijk.   

Op een gegeven moment kreeg ik op woensdag een 

telefoontje van Henk van Dommelen. Het transport 

was gepland op vrijdag of zaterdag. Ja, dat ging dus 

niet lukken met de aanvraag van de formulieren. Was 

dus geen optie. Na nog een, vanwege storm, 

uitgestelde vertrekdatum is het ten slotte toch gelukt 

om de dieren op transport te krijgen. Op 28 

november arriveerden ze in Woerden op de locatie 

van Van Dommelen. Spannend detail was nog dat er 

inmiddels een vogelgriepuitbraak was in de regio 

Woerden. En ik moest daar even elf schapen ophalen. Gelukkig was er alleen een 

vervoersverbod voor pluimvee. Dus uiteindelijk was dat geen probleem.  
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De afhandeling bij Van Dommelen ging eigenlijk best goed en Henk heeft me ook wel uit 

kunnen leggen dat het voor hen lastig is te plannen. De fokvaarzen moeten op allerlei 

adressen in Engeland worden afgeleverd. Hij weet ook pas een week van tevoren waar hij 

moet zijn en hij wilde ook niet teveel omrijden om de schapen op te halen, om de kosten te 

beperken. Ik zou Van Dommelen daarom ook best aanbevelen voor een transport, maar je 

moet je niet druk gaan maken over de planning. 

Andrew Smith zal zich een volgende keer nog wel eens achter de oren krabben als zich een 

groepje Nederlandse fokkers meldt om schapen te importeren. Hij heeft in samenwerking met 

zijn dierenarts een document van 37 pagina’s in moeten vullen om te voldoen aan de 

exportrichtlijnen van DEFRA. 

Uiteindelijk zijn de schapen in goede 

gezondheid in Nederland aangekomen. 

Inmiddels zijn we in april 2015 beland en 

hebben alle importschapen gelammerd. Eén 

van de ooien is inmiddels verhuisd naar Toon 

Verhoeven in Soerendonk en heeft daar een 

mooi ooilam gekregen. De tien die op stal 

Klein-Everwijn zijn gebleven hebben 16 

lammeren gekregen, waarvan tien ooi- en zes 

ramlammeren. Deze dieren kunnen jullie 

bewonderen op de fokkerscontactdag op 6 

juni.  

 

In de volgende Clunformatie zal ik wat schrijven over het opnieuw verkrijgen van de 

zwoegervrij-status en wat daar allemaal bij komt kijken. 

 

Ad Ordelman 
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Belangrijke data 
 Fokkerscontactdag 6 juni 2015 

 Keuring Zuid 12 juli 2015 

 Keuring Noord 1 augustus 2015 

 Nationale Keuring 29 augustus 2015 
 Bestuursvergadering 26 september 2015 
 Najaarsledenvergadering 14 november 2015 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s van: een beeldje van een groep Clun Forest schapen gemaakt door Marleen de Man, drieling van een ooi 

van Toon Verhoeven en Evie Eckley die al vroeg ervaring op doet in het showen van een Clun Forest lam. 

 

 

Redactie: 

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

Ad Ordelman: a.ordelman@klein-everwijn.nl 

Ton van der Toorn:  vandertoorn@hotmail.com

 

 

Wij willen in de Clunformatie 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:a.ordelman@klein-everwijn.nl

