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 Clunformatie 
 Oktober 2015      De nieuwsbrief van de Clun Forest Schapenvereniging 

 

Van de bestuurstafel, oktober 2015 

 

Het bestuur komt op 3 oktober weer 

bijeen. Er valt dus nu nog weinig nieuws 

te melden. Dat wil niet zeggen, dat de 

bestuurstafel leeg is. Er liggen best wel 

wat onderwerpen te wachten op 

behandeling. Allereerst zal het 

inspectierapport worden besproken. 

Welke punten verdienen aandacht voor 

het komende jaar en met welke adviezen 

komen we naar de leden?  Dit zelfde geldt 

voor de inzet van de rammen. Dit jaar 

kunnen voor de laatste keer nog rammen met een positieve staartindex worden gebruikt. 

Vanaf volgend jaar zullen alleen nog rammen met een negatieve staartindex worden ingezet. 

Het is zaak, om hier alvast rekening mee te houden. Het bestuur adviseert nu al om rammen 

met een negatieve index te gebruiken. Dient u nu nog een ram aan te schaffen, kijk dan op de 

lijst die u op onze site kunt vinden onder het kopje fokkerij. Er zijn nog steeds enkele leden 

die de staarten van de lammeren niet meten! Het is belangrijk om dit wel te doen. Rammen en 

ramlammeren, waarvan geen gegevens bekend zijn, mogen in de toekomst niet gebruikt 

worden. De jaarlijkse aanvraag voor stamboekverlenging vereist nu ook aanpassing van een 

aantal reglementen, zoals omgaan met erfelijke gebreken en een nieuw fokreglement. Deze 

zullen tijdens de najaarsledenvergadering besproken worden. 

Het dekseizoen is bij sommige leden al begonnen en is bij anderen aanstaande. Zorgt u wel, 

dat de ram gekleurd is? Zo kunt u de dekdatum noteren en de geboortedatum berekenen. 

Bedenk of u de ooilammeren bij de ram laat of niet. Haal ze in het laatste geval dan op tijd 

weg. Kijk uit voor inteelt. Noteer de dekgegevens en geef deze op tijd door aan de NSFO. Als 

iedereen zich aan deze regels houdt, dan scheelt dit in het voorjaar voorafgaande aan de 

inspectie 2016 veel telefoontjes.  

In deze uitgave: 

 Van de bestuurstafel 

 Keuring Noord 

 Ik geef het stokje door aan  

 Keuring Zuid Odiliapeel 

 Export naar Frankrijk 

 Nationale keuring 2015 

 Geboortenieuws 

 Fokkerslatijn 

 Clun Forest trip naar UK: Zwoegervrij 

 Het belang van sterke koten 

 Belangrijke data 
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De dekperiode is, met uitzondering van de ram, voor de meeste leden een wat rustiger 

jaargetijde. De verenigingsactiviteiten zijn vrijwel allemaal achter de rug. In deze 

Clunformatie treft u sfeerverslagen en resultaten van bijzonder geslaagde evenementen aan. 

Namens het bestuur, wens ik u veel leesplezier met deze Clunformatie. 

 

Ton van der Toorn (secretaris). 

 

Keuring Noord 

 
‘Makkinga’, de thuisbasis van Jan en Grietje Veenstra is al een begrip als locatie voor de 

keuring Noord. Dit jaar viel die op 1 augustus. Prachtig weer, perfecte plek en organisatie, 

kortom business as usual. De inschrijving was ook weer goed:  8 fokkers hadden zich 

opgegeven met 37 schapen, die samen voor 60 catalogusnummers zorgden. 

De keurmeesters Strokap en Theunissen hadden het niet heel moeilijk, de beste dieren lieten 

zich er vrij gemakkelijk uitpikken.  Stal Muijs deed het goed door zowel bij de ooilammeren 

als de ramlammeren afgetekend op kop te eindigen. En stal Steenbeek verzamelde bekers met 

een drietal ooien dat zo uniform is dat het wel gekloneerd lijkt. Stal Torenbeek presenteerde 

een prachtige jaarling waar later ook op de nationale keuring niemand omheen kon. De 

thuisploeg tenslotte sleepte de tweetallen-beker in de wacht met fraaie lammeren. 

‘Makkinga’ zal in de toekomst waarschijnlijk een mega-event worden, want de pers heeft 

onze keuring ontdekt. Omroep 

Friesland kwam langs om de 

deelnemers te interviewen over 

hun hobby. Ondergetekende deed 

zijn best om een antwoord te 

geven op vragen die hij niet kon 

verstaan. Jan Veenstra deed het 

als autochtoon gelukkig een stuk 

beter. Heel Fryslân weet nu wat 

Clun Forest schapen zijn; dus 

volgend jaar heffen we entree.  

Warm en voldaan keerden we 

eind van de middag terug naar de 

Betuwe. Jan en Grietje, het was 

weer een topdag! 

 

Bert Theunissen 
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Ik geef het stokje door aan … 

 

Gerard en Gabriëlle Scholtes – Stal Damburgh, Bodegraven 
 

Dank jullie wel Keshia en Martijn van Hezewijk dat jullie het Clun Forest stokje aan ons 

hebben doorgegeven! Wij gaan nu dus ook maar aan de slag om wat over onze 

schapenhouderij te vertellen. 

Hoe is het begonnen? Ja, in 1984 kregen we de kans om op een herbouwde boerderij in 

Bodegraven te gaan wonen.  Midden in het Groene Hart. Die boerderij was een paar jaar 

daarvoor bijna geheel afgebrand. Er zat toen nog maar een klein weitje bij, net voldoende 

voor één schaap met lammeren. Dat werd een Zwartbles. Het begin van onze schapenhobby! 

 

 
Stal Damburgh 

   

In 1989 kregen we ineens de mogelijkheid om een stuk weiland van bijna 2 hectare erbij te 

kopen. Precies voor ons huis, dus een buitenkans! 

We waren er snel uit dat we daar het liefst schapen op wilden gaan houden. Een lokale 

veehandelaar hielp ons snel aan een tiental Texelaarkruisingen met lammeren.  

Maar … we hadden met die dieren toch veel aflamproblemen en elk jaar ook wel een paar 

ooien die hun lammeren niet wilden accepteren. Gelukkig heeft een ervaren buurman ons 

daarbij regelmatig geholpen. Toch besloten we om een ander ras te zoeken met minder 

problemen en liefst ook een schapenras dat er aantrekkelijker uitzag. 

In 1992 gingen we op pad naar de jaarlijkse Dag van Het Schaap. Die manifestatie werd toen 

nog elk jaar gehouden. Eén ras sprong er wat ons betreft helemaal uit… jullie raden het: de 

Clun Forest. En niet alleen de schapen waren mooi, maar we kregen ook mooie verhalen te 

horen van heel enthousiaste mensen die toen achter de Clun Forest kraam stonden: Brigitte de 

Pree en Silvia Kemperman. 
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We zijn toen gestart met drie Clun Forest ooien en een ram. We werden ook direct lid van de 

Clun Forest vereniging. Het jaar daarna: 5 ooilammeren en een ramlam. En uit diezelfde 

combinatie het jaar daarop weer 5 ooilammeren en een ramlam. Het Clun Forest ras kon bij 

ons natuurlijk niet meer stuk. De Texelaarkruisingen hebben we geleidelijk weer terug 

verkocht aan de handelaar. En we moesten 

natuurlijk ook een stalnaam verzinnen. Dat werd 

Stal Damburgh. We hebben de Clun Forest kudde 

geleidelijk uitgebouwd naar 20 ooien, die ons elk 

jaar meestal ruim 40 lammeren opleverden.  
 

Tegenwoordig is het aantal weer iets geslonken. 

Op dit moment hebben we 14 ooien en 2 jonge 

rammen. 

 

Jan Wever en good old Henk Braams kwamen in die tijd helemaal uit Drenthe voor de 

jaarlijkse lammereninspectie. Ze overtuigden ons gemakkelijk om zwoegervrij te gaan 

worden. Dan konden we ook met keuringen mee gaan doen. Wat daarvoor nog ontbrak was 

een schapentrailer. Maar die konden we gelukkig kopen bij Leon Kurvers, toen ook nog lid 

van onze club. Helemaal in Geulle. Die Leon bouwde af en toe een nieuwe schapenkar op het 

oude frame van een caravan.  

 

Vanaf dat moment zijn we ook regelmatig met keuringen mee gaan doen. Door het meedoen 

met deze keuringen hebben we veel geleerd en altijd erg veel plezier beleefd aan de gezellige, 

gemoedelijke en open sfeer die daar heerst. In het begin stonden we nog wel eens wat meer 

naar achteren in de rij. Maar gaandeweg werden onze schapen beter en leerden we ook waar 

we goed op moesten letten als we de dieren selecteerden die we mee wilden nemen.  
 

We waren zo enthousiast over onze schapen, dat 

we in 1995 tijdens een vakantie in Engeland ook 

op zoek gingen naar Clun Forest schapen. We 

gingen kijken op de Royal Show en gingen ook op 

bezoek bij enkele bekende Clun Forest fokkers. 

Het was een fantastisch gezicht om bij die fokkers 

een grote kudde Cluns aan te zien komen draven, 

meestal aangespoord door een of twee sheepdogs. 

 

Een paar 

jaar later in 

2000 

gingen we 

weer eens 

naar de 

Royal 

Show. Al 

pratende 

met deze en 

gene bleek 

dat Tom Francis van de Guifron Flock wel een aantal 

ooien en een ram aan ons wilde verkopen. De Guifron 

Flock stond toen bekend als een van de beste Clun 

Onze kudde in 1997 

Tom Francis met het import 

ramlam 
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Forest kuddes in Engeland. Dus wij op pad naar Newcastle on Clun waar Tom Francis 

woonde.  

 

Uiteindelijk bleek dat we het eens konden worden over 8 ooien en een ramlam. Daarbij waren 

enkele erg fraaie dieren die zowel op de Royal Show en de Royal Welsh Show de eerste prijs 

hadden gewonnen. 

 

Van de 8 ooien zijn er 3 naar Ton van der Toorn gegaan en één naar Jan Wever. 

Deze import heeft voor een enorme verbetering gezorgd van onze kudde. Een belangrijk deel 

van onze dieren komt nog steeds uit deze bloedlijnen.  

Wat voor ons is erg belangrijk gebleken dat we al heel vroeg een website over onze schapen 

hebben gemaakt. Toen we bijna 20 jaar terug met een website begonnen was er op het internet 

nog maar weinig in het Nederlands over schapen te vinden. Wel had Ton van der Toorn in die 

tijd ook al een website voor zijn stal Gelkenhoeve.  

In het begin bestond onze website nog maar uit een of twee bladzijden met een enkel fotootje. 

Maar langzaamaan hebben we die website verder uitgebouwd. Al doende leerden we beter 

hoe we zoiets moesten doen. Later bleek dat de domeinnaam schapen.nl nog niet door iemand 

was gereserveerd. Die hebben we toen zelf voor onze eigen schapensite kunnen vastleggen. 

Daardoor kwamen we nog een stuk beter naar voren in zoekmachines, zoals Google en Bing. 

Het grote voordeel van onze website was dat we vanaf het begin vrij regelmatig reacties 

kregen en daardoor de lammeren meestal voor de fok konden verkopen en ze niet naar de 

slager hoefden. 

 

We verkopen vaak lammeren of ooien aan mensen die voor het eerst schapen gaan houden. 

Wij vinden het leuk om die mensen in het begin een beetje te helpen. Het heeft zo ook al 

diverse nieuwe leden voor onze mooie vereniging opgeleverd. Zelfs een aantal van de huidige 

bestuursleden zoals André van den Ouden, Bert Theunissen en Lian Hielkema en Toon 

Verhoeven kochten hun eerste schapen bij onze Stal Damburgh! 

Over het bestuur gesproken. In 1997 werd Gerard gevraagd om lid te worden van het bestuur 

van onze vereniging en wel als penningmeester. Naast het penningmeesterschap kwamen er 

geleidelijk steeds meer taken bij, zoals de ledenlijst bijhouden, lammereninspectie, de website 

Clunforest.nl, het maken van de Clunformatie, etc. Uiteindelijk is het een hele lijst geworden, 

wat hij tot begin dit jaar met heel veel plezier heeft gedaan. Want de Clun Forest vereniging is 

een club met heel veel gezellige mensen, waarvan heel wat ook vrienden zijn geworden. 

En gelukkig konden de bestuurstaken heel goed worden overgenomen door nieuwe en jongere 

bestuursleden! 

Mensen vragen wel eens aan ons: “Wat is er nou zo leuk aan de schapen?”. Wij leggen dan 

meestal uit dat 50% van de lol zit in de schapen zelf, maar de andere 50% in de prettige 

contacten met Clun Forest schapenhouders, verspreid over het hele land. 
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Er is nog heel wat meer te vertellen over onze 

belevenissen met de schapen, zoals het meedoen 

met de jaarlijkse keuringen en verschillende 

exporten naar bijvoorbeeld Frankrijk, Tsjechië en 

België. We gingen zelfs met een schapenkar naar 

Italië om daar een paar schapen weg te brengen. En 

een ramlam van ons werd naar Wales geïmporteerd 

door Brian Davies, een van de keurmeesters van 

onze Nationale Keuring. Een bijzonder project was 

de export van ingevroren sperma van vier mooie 

Nederlandse Clun Forest rammen naar vier 

verschillende fokkers in de Verenigde Staten.  

In ieder geval nog genoeg stof over voor een volgende keer in de Clunformatie. 

Nu maar eens gaan kijken of de twee rammen al wat opschieten met het dekken van de ooien. 

Ze lopen in twee verschillende groepen, zodat we volgend jaar hopelijk weer mooie lammeren 

hebben van verschillende bloedlijnen. Maar ... tot nu toe is nog maar één ooi gedekt. 

Opschieten jongens! 

 

Gerard en Gabrielle Scholtes 

Stal Damburgh, Bodegraven 

www. schapen.nl  

 

Keuring Zuid Odiliapeel 

 
Na drie jaar hebben we onze Keuring Zuid weer in Odiliapeel kunnen organiseren. Het niet 

enten tegen Q-koorts bij besloten keuringen was niet meer toegestaan. 

Bij de organisatie Ovilio waren we weer welkom om daar met een keuring te komen. Met 8 

deelnemers zijn we op zondag 12 juli afgereisd naar Odiliapeel. Het weer was redelijk, niet te 

warm en kans op een buitje regen. Maar dat bleef erg beperkt. Zoals voorheen was de 

organisatie bij het lossen van de dieren perfect. Nieuw in Odiliapeel was ook dat alle schapen 

in tenten staan. Zo blijven de schapen bij slecht weer droog en anderzijds blijven ze uit de 

zon. 

Nadat iedereen de schapen in de hokjes had staan en deze keuringsklaar waren konden onze 

twee keurmeesters aan de slag. Jan Wever en Ad 

Ordelman hadden de taak om de dieren op de beste 

plaatsen te zetten. Een taak die ze wel toevertrouwd was. 

En natuurlijk werd de administratie keurig verzorgt door 

Gina Wever en Herma Ordelman. Er werden erg mooie 

dieren gepresenteerd. In totaal waren er ongeveer 50 

dieren. Een prachtige promotie.  

Traditioneel is de schapendag in Odiliapeel een evenement 

waar veel mensen naar toe komen. Dit is ook een 

geweldige gelegenheid om ons ras te kunnen promoten. 

En dat is zeker geslaagd. Veel mensen hebben de 

keuringen met veel interesse aangekeken en we hebben 

veel informatie kunnen geven. De interesse voor ons ras is 

altijd wel iets groter dan voor de overige rassen. Voor ons 

[Ramlam voor vertrek naar Wales] 



Clunformatie no. 37 
 

Pag.7 

is dat vanzelfsprekend. Maar ook bij het publiek bleek dit wel. En mogelijk wekt dit zo’n 

interesse voor ons ras dat dit nieuwe leden oplevert. 

Kortom een erg leuke keuringsdag, goed georganiseerd en zeker een evenement om volgend 

jaar naar terug te gaan. We hopen wel dat er voor keuringen een versoepeling komt in het Q-

koorts enten. Dat weerhoudt leden mogelijk nu nog om met een keuring mee te doen.  

 

Op naar het volgende jaar.  

 

Toon Verhoeven 

 

Wederom een mooie export van onze Clun Forest 

 
Medio juli 2015 kreeg ik weer contact met Anita Levefre uit Marnay sur Marne. Een plaatsje 

in Frankrijk ongeveer 90 km boven Dijon. 
Twee jaar geleden heb ik daar 2 rammen naartoe gebracht en zij is erg gedreven in het fokken 

van Clun Forest schapen. Haar kudde bestaat nu uit ongeveer 50 Cluns. De vraag die ik in juli 

van haar kreeg, was of ik voor 10 

jonge ooien en een ram kon zorgen. 

De ram moest onverwant zijn aan 

de ooien en onverwant aan de 

rammen van 2 jaar geleden. Met dit 

gegeven ben ik aan het rond bellen 

en mailen  gegaan wie er nog mooie 

jonge ooien te koop had. Om aan 10 

jongen ooien te komen is lastiger 

dan aan ooilammeren.  Maar 

uiteindelijk hebben Gerard 

Scholtes, Ton van de Toorn, Jan 

Muijs, Edwin Kleinlugtebeld, Ton 

Frumau en ikzelf 10 mooie ooien 

bij elkaar gekregen. Het ramlam dat 

mee gegaan is kwam ook van mij. Dit om het makkelijk te houden omdat hier een 60 dagen 

regeling aan verbonden is (60 dagen aanwezig zijn op exportadres). 

Met wat rekenwerk van regels over de 21 dagenregeling zodat ik ook nog naar de keuring toe 

kon en de 30 dagen dat de ooien op mijn UBN nummer moesten staan, zijn de ooien op 21 

augustus in het zuiden bij elkaar gekomen. Een mooi compleet stel waar Anita in Frankrijk 

mee aan de slag kan. Ze ziet wel aan het koppel dat er verschillende foklijnen waren. Waar de 

een meer kijkt naar het robuuste, kijkt de ander weer naar het sierlijke. Ik heb haar 

geadviseerd om deze ooien te laten dekken door de FBB156. Deze ram is 2 jaar geleden naar 

haar geëxporteerd en heeft zijn diensten in Nederland wel bewezen. Met die ram en deze 

ooien denk ik dat ze een mooi fokresultaat kan krijgen. Ze doet in Frankrijk ook aan meerdere 

keuringen en shows mee. Wat ik bij haar schapen nog wel sterk zag, is dat ze een erg wijde 

oorstand hebben. Daar zal nu wel verandering in komen. 

Na een week vertraging in verband met het niet tijdig gereed zijn van de kentekenplaten op 

haar nieuwe aanhangwagen zijn de schapen op maandag 28 september naar Frankrijk 

vertrokken. De inspectie van de NVWA ging perfect en alle aan te leveren documenten waren 

in orde. 
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Terugkijkend denk ik dat we onze Cluns weer 

op een goede wijze hebben kunnen promoten. 

Je ziet de laatste jaren dat de Nederlandse 

Cluns erg in trek zijn voor de Europese 

landen. Laten we onze raskenmerken goed in 

stand houden zodat wij een promotieplaatje 

kunnen laten zien van de Nederlandse Cluns. 

Mogelijk kunnen we het komende jaar weer 

een mooie export organiseren. Hiervoor zou 

het makkelijk zijn om op onze website een 

databank op te zetten met dieren die onze 

leden te koop hebben. Dit gaat dan iets verder 

dan een advertentie, maar met geboortedatum en I&R nummer erbij. Uiteraard kan er alleen 

maar geëxporteerd worden met schapen die scrapie- en zwoegervrij zijn. 

 

Toon Verhoeven 

 

Nationale keuring 2015 

 
Na de beide regionale keuringen, werd op 29 augustus onze 

Nationale Show gehouden. Voor het eerst met een 

internationale jury. Mike Eckley was samen met good-old 

Ralph Fulton uitgenodigd om als keurmeester te fungeren. 

Ralph moest afzeggen, omdat hij tijdens onze Nationale in 

een verhuizing zat. Omdat Mike voor het eerst kwam 

keuren en wij de dieren toch volgens onze eigen 

Nederlandse standaard beoordeeld wensten te zien, werd 

besloten een Nederlands koppel aan Mike toe te voegen. 

Dinant Strokap is een van onze meest ervaren keurmeesters 

en ook Ad Ordelman loopt al geruime tijd mee en heeft de 

keuring in zuid gedaan. Hij kon ook het voortouw nemen in 

het overleg en de plaatsing in de rubrieken goed 

verwoorden. Een experiment, dat we als zeer geslaagd 

mogen beschouwen.  

 

Er waren 14 fokkers en 136 catalogusnummers. Een mooi aantal deelnemers. Ook dit jaar was 

alles weer piekfijn in orde. De opbouwploeg had vrijdag alles weer goed neergezet en verdere 

voorbereidingen getroffen. Zaterdag kwamen de eerste deelnemers al om 8.15 uur de manege 

binnenrijden. Het uitladen bij de hokjes gaat lekker snel en er zijn dan vrijwel geen 

opstoppingen. 
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Rond 10.00 uur nam voorzitter Toon Verhoeven het woord en heette iedereen hartelijk 

welkom. Met name was er een speciaal welkomstwoord voor keurmeester Mike Eckley en 

wolkeurmeester Margot Wittendorp. Direct daarna kon ringmeester Erik van der Toorn de 

eerste rubriek oproepen. Zoals gewoonlijk de rubriek eerste deelname. Altijd weer leuk, als 

nieuwe leden voor het eerst in de ring verschijnen. Daarna volgden in rap tempo de overige 

rubrieken. De dames van de administratie hadden het  druk om alles goed bij te houden en de 

juiste certificaten aan te bieden.  

 

 Na de lunch kwam de kinderrubriek aan de beurt. 

Altijd weer een bijzonder vertederend gezicht om 

(jonge) kinderen met een schaap in de ring te zien 

staan. Spannend en soms ook wel een beetje eng.  

Voor een jury best moeilijk om een winnaar aan te 

wijzen. Waar let je op? Eigenlijk zijn het allemaal 

winnaars, toch?  Daarna werd het programma weer vervolgd met de oudere dieren en de 

drietallen. Tevens was Margot Wittendorp druk in de weer geweest om de lammeren in de 

hokken te beoordelen op de kwaliteit van de wol. Een achttal dieren werd met een lint gesierd 

en mocht in de ring verschijnen. Margot vertelde waar zij op lette en wat belangrijk is, als het 

om wol-kwaliteit gaat. Uiteindelijk werd het lam van Bernard Grimmelt wolkampioen 2015.  

Slotstuk was de rubriek waar alle kampioenen in de ring verschenen. De jonge ram van Ton 

van der Toorn (fokker Jan Veenstra) werd tot dagkampioen 2015 gekroond. Mike Eckley was 

onder de indruk van de kwaliteit van onze Cluns. Met name de ooien zouden zo mee kunnen 

doen aan de keuringen in Engeland en Wales. Hierna bedankte Toon Verhoeven de 

keurmeesters, ringmeester en dames van de administratie. Zij ontvingen allen een aardige 

attentie. Ook werden alle mensen achter de schermen bedankt. Na de keuring was er nog een 

gezellig en vooral ook heerlijk buffet (zoals ieder jaar geregeld door Jan en Gonnie). We 

kunnen terug kijken op een bijzonder geslaagde Nationale Keuring 2015. Hieronder volgt de 

lijst met kampioenen en reserve kampioenen. 

 Kampioen ooilam HU 99963. Fokker/eigenaar: Hielkema/Theunissen 

 Reserve kampioen ooilam SBN 50830. Fokker: Scholtes, eigenaar: van Hezewijk 

 Kampioen ramlam (winnaar Brian Davies Perpetual Cup): TBV 02254. Fokker/eigenaar: van 

der Toorn 

 Reserve kampioen ramlam HU 99965. Fokker/eigenaar : Hielkema/Theunissen 

 Kampioen ooien jaarlingen TGI 70261. Fokker/eigenaar: Torenbos 

 Reserve kampioen ooien jaarlingen TBV 02248. Fokker/eigenaar: van der Toorn 

 Kampioen ooien ouder dan 1 jaar SRU 04063. Fokker/eigenaar: Steenbeek 
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 Reserve kampioen ooien ouder dan 1 jaar TBV 00213. Fokker/eigenaar: van der Toorn 

 Kampioen ooien niet gelammerd TBV 02218. Fokker: van der Toorn, eigenaar: 

Kleinlugtebeld 

 Kampioen rammen jaarlingen VMN 03602. Fokker: Veenstra, eigenaar: van der Toorn 

 Kampioen rammen vanaf 2 jaar BDOO 02652. Fokker/eigenaar: Bruijnes/Hilbrink 

 Kampioen drietallen van 1 ram TBV 86351, 86352, 86353. Fokker/eigenaar: van der Toorn 

 Kampioen bedrijfsdrietallen (winnaar Ralph Fulton Homebred Trophee) SRU 04063, 04065, 

04066. Fokker/eigenaar: Steenbeek 

 Reserve kampioen bedrijfsdrietallen BDOO 02653, 70407, 00057. Fokker/eigenaar: 

Bruijnes/Hilbrink 

 Kampioen eerste deelname SBN 50830. Fokker: Scholtes, eigenaar: van Hezewijk 

 Kampioen lam met beste wol GEM 02717. Fokker/eigenaar Grimmelt 

 Reserve kampioen lam met beste wol TBV 86352. Fokker/eigenaar: van der Toorn 

 Kinderrubriek: Julia van der Toorn met TBV 00213 

 Dagkampioen Clun Forest 2015: VMN 03602 Fokker: Veenstra, eigenaar: van der Toorn 
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Geboortenieuws 

 
Onlangs werd het gezin van Martijn en Keshia van 

Hezewijk uitgebreid met een nieuwe spruit. 

Op de ene foto: baby Sam en zijn trotse zus. Op de 

andere foto: het geboortebord dat de vader van 

Keshia heeft gemaakt. 

 

Natuurlijk feliciteren we vanuit de Clun Forest 

schapenvereniging Martijn en Keshia met de 

nieuwe aanwinst. 

Fokkerslatijn 

 

Hoe wordt de staartindex van onze rammen berekend? Het idee om in de fokkerij met indexen 

te werken komt uit de melkveefokkerij. Koeien heb je voor de melk, dus fok je alleen met 

dieren die veel melk geven. Maar een stier geeft geen melk, dus hoe weet je dan welke 

fokstier je moet gebruiken? Oplossing: je kijkt naar zijn dochters. Als 50 dochters van de ene 

stier meer melk geven dan 50 dochters van een andere stier, dan is de eerste stier het betere 

fokdier. (Je gaat er dan vanuit dat de moeders gemiddeld genomen niet teveel  verschillen, 

zodat de stier het verschil tussen de twee groepen dochters maakt.) 

Je kunt op deze manier alle stieren in Nederland vergelijken, en dan krijg je een rangorde van 

stieren die melkrijke dochters produceren.  Je kunt ook kijken wat de gemiddelde stier 

presteert.  Als je dat gemiddelde als nul-lijn neemt, krijg je twee groepen stieren: stieren die 

boven het gemiddelde, dus boven nul produceren, en stieren die onder nul (een negatief getal 

dus) scoren. Zo krijg je voor elke stier een getal, en dat is zijn index. 

Bij de staarten van onze schapen is het principe hetzelfde. Ook hier kijk je naar de 

nakomelingen, in dit geval naar de lammeren van de ram. De ram zelf geeft in dit geval ook al 

enige informatie, door zijn eigen staartlengte (en dat is dus anders dan bij de stier, die zelf 

geen informatie geeft). Maar de lammeren geven veel extra informatie over hoe de ram 

vererft. Ook hier kun je weer alle rammen vergelijken en het gemiddelde op nul zetten. 

Hiermee heb je dan een index waarbij boven nul betekent dat een ram de staarten langer 

maakt, en onder nul dat ze korter worden.  
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Je kunt de index steeds nauwkeuriger maken door niet alleen naar de nakomelingen van een 

ram te kijken, maar ook naar zijn verdere familie: zijn eigen vader, moeder, broers etc.  Hoe 

nauwer de verwantschap, des te informatiever is de staartlengte van een familielid voor de 

staartlengte van de ram die je onderzoekt. Het rekenmodel wordt zo wel behoorlijk 

ingewikkeld, en je hebt een computer nodig om het allemaal uit te rekenen. Maar het principe 

blijft hetzelfde: meten is weten. 

 

Bert Theunissen 

 

Clun Forest trip naar UK: Zwoegervrij 

 

Met de import van de Engelse ooien waren we onze zwoegervrijstatus kwijt geraakt 

 

We hadden schapen bij een Engelse fokker gekocht die niet zwoegervrij gecertificeerd was. In 

de UK zijn steeds minder fokkers gecertificeerd. De kosten zijn relatief hoog en de fokkers 

zien de toegevoegde waarde van de certificering niet. Dat had als gevolg dat wij dus het 

traject ingingen om opnieuw de zwoegervrijstatus te verkrijgen. Dat betekent dat je bedrijf 1 

jaar op slot gaat (quarantaine) en dat niet mag worden afgevoerd naar zwoegervrije fokkers of 

naar keuringen. In overleg met de andere fokkers waarmee de import is gerealiseerd hebben 

we besloten om alle dieren bij ons een jaar in quarantaine te houden. Dit om te voorkomen dat 

we alle vier een jaar op slot zouden moeten. 

 

Inmiddels zijn in mei alle geïmporteerde ooien getapt en onderzocht op zwoeger. Op dat 

zelfde moment zijn ook alle lammeren die uit de Engelse ooien zijn geboren getapt en getest 

op scrapie. Alle ooien zijn op zwoeger negatief getest, dus dat is positief. Er zal aan het eind 

van de quarantaineperiode opnieuw worden getapt en op zwoeger worden getest. Als alles 

negatief is, hebben we begin december de zwoegervrij status weer terug en kunnen de ooien 

en lammeren naar hun eigenaren. Het zal dan weer wat rustiger worden in stal Klein-

Everwijn. 

 

 

Om een indruk te krijgen van de kosten die dit hele traject 

met zich mee brengt; 

 Bloedtappen rekening dierenarts   €135 

 Scrapie-onderzoek lammeren GD   €369 

 Zwoeger- en CL-onderzoek ooien GD  €282 

Ad Ordelman 
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Het belang van sterke koten 

 

Menig Clun Forest fokker zal zich wel eens hebben 

afgevraagd wat het belang is van goede koten en wat dan 

goede koten zijn? Tijdens de stamboekinspecties en de 

keuringen wordt bekeken of de te keuren dieren goede 

sterke koten hebben. Tijdens de keuring worden soms 

dieren achter in het deelnemersveld geplaatst met de 

bemerking dat de koten niet sterk genoeg zijn.  

Bij een Clun Forest schaap zien we graag sterke koten die 

niet te lang zijn. Langere koten hebben eerder de neiging 

om verder door te zakken. Korte koten zijn vaak sterker, 

maar moeten ook weer een niet te grote hoek met de 

achterpoot hebben. Te steil is echter ook weer niet 

gewenst, want dat beperkt de veerkracht. Koten zijn vaak 

het best te beoordelen op een harde ondergrond waarbij 

de dieren ontspannen staan. 

 

Het belang van sterke koten komt vooral naar voren bij 

dieren die al wat op leeftijd zijn. Eén van onze fokkers 

sprak van de vergelijking met een oude auto. Die zakt 

vaak ook wat door de veren.  

Bij oudere Clun Forest schapen met zwakke koten zien 

we echter kreupelheid ontstaan doordat de dieren 

uiteindelijk met de hak op de grond lopen. We hebben 

geprobeerd om wat foto’s te maken van een ooi van bijna 

9 jaar oud die door de zwakke koten kreupel begon te 

lopen. Op de foto’s is te zien dat de koten bijna in een 

hoek van 90 graden ten opzicht van de achterpoot staan. 

De veerkracht is daarmee volledig weg en de hak gaat 

fungeren als steunpunt waardoor de kreupelheid ontstaat. 

 

Ad Ordelman 
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Belangrijke data 
 Najaarsledenvergadering 31 oktober 2015 

 

 

 

 
 
De ooievaar bracht afgelopen voorjaar de lammeren bij Kranen in Wilsum,  

 

 

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) 

 

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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