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 Clunformatie 
 April 2016      De nieuwsbrief van de Clun Forest Schapenvereniging 

 

Van de bestuurstafel, april 2015 

Voor u ligt weer de nieuwe Clunformatie. 

Een goedgevulde uitgave. Neemt u goed 

nota van alle data van de activiteiten 

2016? We vragen uw speciale aandacht 

voor de gewijzigde datum van Keuring 

Noord. Deze zal i.v.m. de strenge Q-

koorts eisen verschoven worden naar 30 

juli. We hopen, dat alle lammeren 

(inclusief meet- en weeggegevens) zijn 

opgegeven bij de NSFO. De inspectiecommissies komen in juni bij u langs. Er wordt 

geprobeerd om zo weinig mogelijk routes te rijden. Dit om de kosten zo laag mogelijk te 

houden. Uw inschikkelijkheid bij het maken van de bezoekdatum is dus meer dan gewenst. In 

deze Clunformatie treft u ook een entschema m.b.t. Q-koorts aan. Dit voor leden die 

overwegen naar keuringen te gaan. Dit wil niet zeggen, dat deze entingen niet van waarde 

kunnen zijn voor de overige leden. Dit overigens ter eigen overweging.  

Wij wensen u veel leesplezier. 

Redactie en bestuur. 

Ton van der Toorn (secretaris). 
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Staartenfokprogramma officieel van start 

We meten al een aantal jaren de staartlengte en het gewicht van onze lammeren om een goed 

beeld te krijgen of we met een fokprogramma kortere staarten kunnen krijgen. Het ministerie 

heeft ons verplicht om een dergelijk fokprogramma op te stellen en op te volgen om onze 

coupeerontheffing te behouden. 

De meetgegevens laten zien dat zo’n fokprogramma succesvol kan zijn. Het bestuur heeft 

daarom vorig jaar besloten dat vanaf 2016 alleen met rammen gefokt mag worden die een 

negatieve staartindex hebben, dus met rammen die een kortere staart vererven. 

De regel gaat dus in met de start van het nieuwe dekseizoen na de zomer. Wie dit jaar zijn 

ooien laat dekken moet er dus op letten dat de gebruikte ram een negatieve staartindex 

heeft. Bij ramlammeren geboren in 2016 geldt tevens dat de staartlengte van het dier bij 

zijn geboorte gemeten moet zijn. 

Het bestuur zal de staartindex-gegevens van alle rammen die in het stamboek ingeschreven 

zijn aan alle fokkers ter beschikking stellen. In het overzicht zal worden aangegeven welke 

rammen op basis van de staartmeting bij de geboorte een negatieve index hebben. Van 

ramlammeren van 2016 waarvan de staarten niet gemeten zijn, kan geen betrouwbare 

index worden bepaald, en die komen daarom niet in aanmerking voor de fokkerij.  

Het is dus van groot belang dat u hiermee bij de keuze van een ram rekening houdt. 

Het bestuur  
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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.  

 

Vandaar dat we voor keuringen alleen maar schapen toe kunnen laten die zowel gevaccineerd 

zijn als gevlagd in de I&R database. 

 

Het NVWA hanteert de volgende uitgangspunten: 

- Een basis vaccinatie altijd een dubbele vaccinatie betreft met een tussentijd van ca. 3 

weken 

- Een herhalingsvaccinatie een enkelvoudige is 

- De vaccinatie één jaar geldig is 

- Er na de 2e vaccinatie in geval van een basis vaccinatie en ook geval van 

herhaalvaccinatie er een periode is van 3 weken waarbij de gevaccineerde dieren 

(nog) niet in contact mogen komen in een publiek situatie 

- Er ten bewijze van vaccinatie vlagzettingen van de gevaccineerde dieren moet hebben 

plaatsgevonden in de eI&R administratie van de RVO.  

 

Het vlaggen kan via NSFO Easy of via de RVO van het ministerie. Het NSFO heeft een 

eenvoudige manier in NSFO-Easy om dit te melden. (zie informatie NSFO)  

 

Welke lammeren en schapen moeten wanneer gevaccineerd worden? 

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

mogen wel worden aangevoerd op een evenement / tentoonstelling / keuring. 

 Lammeren vanaf 3 maanden dienen volledig gevaccineerd te zijn voor de keuringen.  

 Volwassen schapen dienen volledig gevaccineerd te zijn voor de keuringen.  

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

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

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

evenement toegediend worden.  

Stichting Ovilio in Odiliapeel (keuring Zuid) verstrekt een vergoeding voor Q koorts 

vaccinatie aan de deelnemers van de keuring.   
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Samengevat voor 2016: 

Keuring Noord  Uiterlijke datum van de enting Weeknummer 

Lammeren geboren na 30 april 2016. Geen enting nodig 

Lammeren geboren tussen 17 maart en 30 april mogen niet op deze keuring komen! 

1e enting Lammeren geboren 

voor 17 maart 2016 

uiterlijk vrijdag 17 juni week 24 

2e enting  uiterlijk vrijdag 8 juli week 27 

Schapen die in 2015 

volledig 

gevaccineerd zijn 

tegen Q-koorts 

herhalingsenting Vaccinatie na 30 juli 2015  

Keuring Noord  Zaterdag 30 juli week 30 

 

Keuring Zuid   Uiterlijke datum van de enting Weeknummer 

Lammeren geboren na 10 april 2016. Geen enting nodig 

Lammeren geboren tussen 27 februari en 10 april mogen niet op deze keuring komen! 

1e enting Lammeren geboren 

voor 27 februari 

2016 

uiterlijk vrijdag 27 mei week 21 

2e enting  uiterlijk vrijdag 17 juni week 24 

Schapen die in 2015 

volledig 

gevaccineerd zijn 

tegen Q-koorts 

herhalingsenting Vaccinatie na 10 juli 2015  

Keuring Zuid   Zondag 10 juli week 27 

 

Nationale keuring  Uiterlijke datum van de enting Weeknummer 

Lammeren geboren na 27 mei 2016. Geen enting nodig 

Lammeren geboren tussen 15 april en 27 mei mogen niet op deze keuring komen! 

1e enting Lammeren geboren 

voor 15 april 2016 

uiterlijk vrijdag 15 juli  week 28 

2e enting  uiterlijk vrijdag 5 augustus week 31 

Schapen die in 2015 

volledig 

gevaccineerd zijn 

tegen Q-koorts 

herhalingsenting Vaccinatie uiterlijk 29 juli 2016  

Nationale keuring   Zaterdag 27 augustus week 34 
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Verse Betuwse lammetjes 

 
Op 27 februari komt de geboortegolf op gang. Het begint rustig, met één lammetje. Maar met 

die rust is het al gauw gedaan: het is de eerste bevalling van de jonge moeder, die haar kind 

afwisselend aanhaalt en wegstoot. Het beestje mag in ieder geval niet bij haar drinken. Dat 

wordt dus melken van de moeder en de melk vervolgens via de fles in het lam gieten. 

Dierenarts constateert na een paar dagen een vreemd uitstulpsel aan de bovenkaak van het 

lam. Dat krijgt ontstekingsremmer & pijnstiller en knapt daarna snel op. Mag daarna ook bij 

moeder drinken. Fles kan de kast weer in.  

Op 28 februari wordt een drieling geboren. Moeder is een beetje low maar na een paar dagen 

bietenpulp, krachtvoer, een vitamineshot en boterhammetjes is alle leed geleden.  

Op 2 maart kondigt de volgende bevalling zich aan. Een tweeling dit keer. Alles gaat vanzelf, 

moeder blij, lammetjes blij. 

Op 3 maart mekkert de volgende moeder een beetje en werpt vervolgens vlot een lam. 

Aangezien dit schaap vorig jaar een drieling kreeg, lijkt het ons raadzaam even te voelen of er 

nog meer lammetjes in aantocht zijn. Wel lammetjes, maar niet in aantocht. Nr 2 zit klem en 

komt er pas met veel moeite uit. Nr 3 gaat al makkelijker. En nr 4 (!) plopt er helemaal vlot 

uit. Moeder is ongelooflijk lomp: staat afwisselend op de flank van één lammetje, op de poot 

van een andere en, nog erger, op de keel van weer een andere. Gevolg: een dusdanige 

zwelling dat het beestje niet zelf kan drinken. Dat wordt dus weer flessenvoeding. En 

dierenarts, die dit keer antibiotica voorschrijft. Mogen we zelf toedienen, subcutaan. Hele 

grote naald in heel klein lammetje … niet echt fijn om te doen. Maar ook dit beestje knapt 

zienderogen op, al blijft flessenvoeding wel nodig, vijf keer per dag. 

En dan is het wachten op de laatste bevalling. Die dient zich op 8 maart aan, ’s avonds laat. 

De aanstaande moeder krabt, gaapt, knort, mekkert, loopt rondjes en snuffelt aan de grond. 
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Vertoont kortom alle tekenen. Maar verder gebeurt er niks. Na twee uur maar eens gevoeld. 

Een koppie en één pootje. Tweede pootje laat zich er niet bijhalen. Lam wil niet voor- en niet 

achteruit. Moeder perst en kreunt, maar niets mag baten. Dierenarts dus maar weer gebeld. 

Die laat op zich wachten. Wachten duurt lang, midden in de nacht, in de vrieskou. Een half 

uur later perst moeder nog steeds, zo hard als ze kan. Dan horen we ineens een 

spluttergeluidje. Stal ingedoken. Ligt achter moeder een supergroot lam, nog half in de 

geboortegang. Er voorzichtig uitgetrokken, er lijkt geen eind aan te komen. Maar uiteindelijk 

lukt het. Naast moeder gelegd, die het lam meteen droog likt, zo moe als ze is. En dan komt 

de dierenarts alsnog het erf oprijden. Gelukkig vindt de man het niet erg dat hij te laat is. Het 

lam blijkt 8,5 kg te wegen, terwijl 3 tot 6 kg normaal is. Geen wonder dat de bevalling zo lang 

duurde. Eindelijk kunnen we allemaal gaan slapen. 

 

Lian Hielkema & Bert Theunissen, Stal Nederwijk Maurik 
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Stamboekinformatie in beeld 
 

Omdat onze stamboekregistratie in een centrale database bij het NSFO wordt beheerd, hebben 

we de gelegenheid om deze data eens wat nader te beschouwen. Daarom heb ik op basis van 

de beschikbare gegevens wat interessante plaatjes proberen te maken. 

 

Clun Forest fokkers in Nederland 

 

Als eerste het overzicht van de fokkers verdeeld over Nederland. Wat opvalt is dat de Clun 

Forest in de Achterhoek, Twente en Limburg niet echt vertegenwoordigd is. Dit ondanks het 

feit dat Marijke ieder jaar op de Countryfair in IJzerlo aanwezig is met haar stand en daar de 

Clun Forest promoot. 
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Leeftijd van de huidig ingeschreven dieren 

Naast de weergave van de fokkers is het natuurlijk ook interessant om even naar de verdeling 

van aantallen dieren in de tijd te kijken. Onderstaande grafiek geeft een beeld van de 

spreiding tussen ooien en rammen en de leeftijd van de dieren die op dit moment 

geregistreerd staan in het Clun Forest stamboek. Volgens het stamboek staan er dus nog ooien 

van 14 jaar oud bij fokkers. Als die informatie echt klopt, dan is dat toch een hele mooie 

bevestiging van de duurzaamheid van ons ras. 

 
 

Lammeren van 2016 

Nog niet alle lammeren van 2016 zijn al geboren, maar al vast een korte blik op de gebruikte 

rammen levert onderstaand overzicht op. Er is gefilterd op de top 10 gebruikte rammen. Zodra 

alle lammeren geboren zijn en geregistreerd zal ik wat grafieken maken van alle lammeren 

van 2016.  

 
Ad Ordelman 
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Jaarverslag Clun Forest Schapenvereniging 2015 

2015, het jaar van de Clun Forest-revival in Groot-Brittannië? Het doet me deugd om deze 

constatering aan het begin van het jaarverslag uit te spreken. Na een aantal jaren van stilte 

rondom de Clun Forest Breeders Society lijkt de Clun Forest weer meer in de belangstelling 

te komen. De vereniging is, mede dankzij Mike Eckley, weer behoorlijk actief geworden. Ook 

voor ons in Nederland een goede zaak. Via de moderne media worden veel gegevens en 

ervaringen met elkaar gedeeld. De Clun Forest Schapenvereniging in Nederland kan met een 

goed gevoel terugzien op de activiteiten in 2015. De beide ledenvergaderingen werden 

gehouden op 11 april en 31 oktober op het bedrijf van Ad Ordelman te Wageningen. De 

Fokkerscontactdag was ook dit jaar weer een gezellige familiedag. We waren op 6 juni te gast 

bij de familie Ordelman in Terwolde. Een speciale contactdag, omdat op het bedrijf van de 

familie Ordelman ook alle geïmporteerde Engelse ooien en hun lammeren waren 

ondergebracht. Een groot aantal lammeren om te onderwerpen aan de eerste indrukken en ook 

de ooien konden vergeleken worden met onze autochtone Cluns. In groepen konden we onze 

ervaringen op papier zetten en met elkaar delen. Met deze mooie Engelse import hopen we 

weer enige bloedverversing binnen de vereniging te kunnen aanbrengen. Het was een fraai 

gezicht toen zo’n grote kudde Cluns naar het weiland werd gebracht. Je waande je even op 

een Brits bedrijf. Naast import, was er vanuit Nederland ook een export van Hollandse Cluns 

naar Frankrijk. In oktober vertrokken 10 ooien en een ram naar Marnay sur Marne, zo’n 90 

kilometer boven Dijon. Op 12 juli werd de zuidelijke keuring weer voor het eerst na lange tijd 

gehouden in Odiliapeel. Een bijzonder geslaagde keuring op deze schapendag, waar we over 

belangstelling niet te klagen hadden. Dit gold ook voor de Noordelijke keuring op 1 augustus 

bij de familie Veenstra in Makkinga. Zelfs omroep Friesland was aanwezig om een 

televisieopname te maken. Goede PR voor ons ras! Op zaterdag 29 augustus vond onze 

Nationale keuring plaats in manege Voorwaarts in Kootwijkerbroek. Er waren 14 fokkers 

aanwezig, goed voor in totaal 136 catalogusnummers. Mike Eckley was uitgenodigd om voor 

de eerste keer samen te keuren met Dinant Strokap en Ad Ordelman. We kunnen deze opzet 

als zeer geslaagd beoordelen. Ook de wolkeuring door Margot Wittendorp werd zeer op prijs 

gesteld en zal ook in 2016 weer op het programma staan. Het is wel duidelijk, dat er verschil 

is tussen een, voor het schaap, functionele vacht en een vacht die door de spinsters en 

wolfanaten als optimaal wordt  beoordeeld. Na afloop konden we onder het genot van een 

drankje en een uitstekend buffet nog enige tijd doorpraten over deze succesvolle dag. 

Keuringen en andere activiteiten kunnen niet zonder vrijwilligers. We denken hierbij aan 

ringmeesters, administratiemedewerkers, hokkenbouwers en alle andere vrijwilligers. We zijn 

zeer blij met al deze actieve hulptroepen. Na een periode van verenigingsactiviteiten, 

begonnen de voorbereidingen van het nieuwe dekseizoen. Een periode die veelal wat rustiger 

verloopt en waarin er wat minder onderling contact is. In december werden we echter 

opgeschrikt door het overlijden van Grietje Veenstra. We wisten wel dat het steeds slechter 

met haar ging. We herinneren haar als een innemend en actief lid van onze verenging. Vanuit 

de verenging hebben we ons medeleven aan Jan en de familie betuigd.  

Aldus opgemaakt te Barneveld, april 2016.          
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Dag van het Schaap 2016 

 
Zaterdag 11 juni zal voor de vijftiende keer de Dag van het Schaap worden gehouden. Wie er 

eens is geweest, gaat er zeker weer heen. Voor hen die nog nooit geweest zijn, een MUST!  

De Clun Forest Schapenvereniging is ook met een stand en een aantal schapen aanwezig. Er 

zijn vele schapenrassen en geitenrassen aanwezig. Veel standhouders presenteren hun 

(nieuwste) producten.  Wat kun je verwachten: 

- Zeer grote rassenpresentaties 

- NK schapenscheren 

- Shows met werkhonden 

- Verkiezing mooiste schaap en geit van Nederland 

- Keuring bij schapen en geiten 

- Tientallen standhouders 

- Lezingen 

- Workshops en demonstraties 

- Speciale activiteiten voor kinderen (kinderen tot 12 jaar gratis entree) 

- Een enorme wolpresentatie 

Je kunt er gemakkelijk een hele dag doorbrengen. Een familie-uitje voor schapen minnend 

Nederland. We zien u graag bij de stand van de Clun Forest Schapenvereniging. Zie: 

www.dagvanhetschaap.nl 

  

Ik geef het stokje door aan … 
 

Roger en Angelique Raats – Nispen 

Wij wonen samen met onze 2 

kinderen, Sven (7) en Esmee 

(5) sinds 1999 in ons huis in 

Nispen (West-Brabant). We 

hebben rondom ons huis 2 ha 

grasland. 

Al  snel besloten we, dat we 

naast een paard ook schapen in 

ons weiland wilden laten 

lopen. 

Na een zoektocht op internet 

en in het maandblad Het 

Schaap zagen we foto’s van 

Clun Forest schapen. De 

uitstraling van de schapen 

sprak ons enorm aan. Na een 

bezoek bij Gerard Scholtes waren we helemaal overtuigd. 

Zo begonnen we in 2001 met 3 ooilammeren van Gerard en een jaar later hebben we ook een 

ram gekocht. Omdat we raszuivere cluns wilde gaan fokken hebben we toen ook besloten om 

bij de stamboek vereniging te gaan. 

http://www.dagvanhetschaap.nl/
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Naast de schapen hebben we nog 

een heleboel andere dieren: 

Een paard en pony, 6 kippen, 

parkieten en een hond. 

Onze hond, een witte herder, vindt 

de schapen erg leuk, maar is toch 

iets te enthousiast om bij de 

schapen te lopen…. 

Onze kudde is in de loop van de 

jaren langzaam uitgebreid. We 

hebben nu 12 ooien en een ram. 

Het is altijd lastig om te bepalen 

welke ooilammeren we zelf willen 

houden. Ze zijn immers allemaal 

erg mooi! Lammeren met een luxe uitstraling krijgen uiteindelijk wel de voorkeur. 

Om de 2 of 3 jaar kopen we een nieuwe ram. De laatste hebben we weer bij Gerard gekocht, 

vorig jaar. De kinderen kunnen lekker met hem knuffelen, zoals je op de foto kunt zien. En 

voor lammeren zorgt hij ook! Er zijn 

inmiddels 18 lammetjes geboren en er 

moeten nog 2 jaarling ooien lammeren. 

Die waren wat later gedekt.  

Om het lammerseizoen wat makkelijker 

te maken hebben nu al een aantal jaren 

een camera in de schapen stal hangen. 

We zetten de ooien enkele dagen 

voordat ze uitgerekend zijn binnen en 

kunnen dan op telefoon of tablet de 

schapen perfect volgen en als het nodig 

is tijdig ingrijpen. Meestal is dit niet 

nodig, maar soms gaat het niet vanzelf.  

Het heeft wel even geduurd voordat ons 

camera systeem goed werkte, maar met 

de juiste camera (Foscam) met perfect 

nachtzicht en goede wifi verbinding is het wel een echte aanrader.  

Onze kudde was al snel ARR/ARR gecertificeerd. Sinds 2 jaar hebben we ook het zwoeger 

vrij certificaat. Bij de eerste keer bloedtappen was alles al goed. Dat was een grote meevaller.  

Aan keuringen doen we echter nog niet mee. Met de kinderen, dieren en werk kunnen we 

hiervoor niet voldoende tijd vrijmaken. We zijn wel een paar keer naar een keuring geweest 

om te kijken, dus wie weet, misschien komt dat nog.  

Nu genieten we vooral van onze kudde om ons huis. De kinderen genieten van het helpen met 

mesten en voeren en komen graag in actie als er een lammetje op de fles staat.  
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering Clun Forest Schapenvereniging 

Datum: 9 april 2016. Vergaderplaats: Wageningen. 

Afmeldingen ontvangen van de leden: Kleijn, ter Veen, Grimmelt, Strokap, Metselaar, Hijma, 

Musters, Floor, Wiebe Veenstra, Kleinlugtebeld, Braams en Frumau. 

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

de vergadering. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken.  Goedkeuring Verlenging stamboekerkenning,  

KSG: Mogelijkheid voor subsidie TSE- onderzoek, VWA: wijziging exporteisen 

scrapie zullen worden aangepast (volgt nadere informatie), KSG: Blauwtong 

Frankrijk, lijkt milde variant. België heeft wel vaccins besteld, Nederland niet. 

Verslag vergadering Dag van het Schaap. 

3. Verslag van de ALV d.d. 31-10-2015. Het verslag wordt goedgekeurd. 

4. Rondje aflammeren. Een van de leukste agendapunten van een 

voorjaarsledenvergadering. Iedereen vertelt zij/haar ervaringen van het afgelopen dek-

seizoen en het verloop van het aflammeren. Zeer leuk en leerzaam om deze ervaringen 

met elkaar te delen. Jan Wever complimenteert de NSFO. Het invullen van geboortes, 

staartlengten en gewichten verloopt prima! André van den Ouden geeft aan, dat de 

NSFO binnenkort wel in zee gaat met een nieuwe automatiseerder. 

5. Korte pauze. 

6. Frank Glorie, presentatie schapenverzorging het jaar door: “Van zaadje tot 

karbonaadje”, zie verslag presentatie elders in de Clunformatie. 

7. Korte pauze. 

8. Oormerken. De kleine Elda oormerken blijken regelmatig problemen te geven bij het 

inbrengen als de lammeren wat ouder zijn. Ook hernummeren gaat niet zonder 

problemen. Eerder heeft Elda aangegeven hier iets aan te gaan doen. De pin 

verstevigen. Nu heeft Elda aangegeven dit niet te gaan doen. Wat gaan we doen? Op 

de Dag van het Schaap informeert Toon bij Dalton, wat daar de mogelijkheden zijn. 

Wellicht een keuzemogelijkheid? Komen we in de najaarsvergadering op terug. 

9. Scrapiestatus van onze leden. Enige leden van ons hebben wel ARR/ARR-dieren, 

maar hebben nog nooit de scrapievrije status aangevraagd. Als zij dit alsnog doen, dan 

mogen onze inspecteurs het bedrijf controleren en het formulier ondertekenen. Deze 

afspraak is gemaakt met de GD. Ook bij de NSFO is dit nu mogelijk. Het nut van de 

scrapiestatus wordt ter discussie gesteld. Vrijwel alle dieren binnen de vereniging zijn 

ARR/ARR dieren. Moeten we wel doorgaan met het scrapieprogramma? Zo ja, hoe 

bereiken we dat ieder lid een status krijgt en zo nee, wat zijn dan mogelijkheden om 

binnen de vereniging zoveel mogelijk de genotypering ARR/ARR in stand te houden? 

Bij importen e.d. alleen ARR/ ARR dieren in schrijven? Bespreken met de leden. Het 

bestuur gaat hier mee aan de slag. Toon informeert bij NSFO naar status van alle leden 

en vraagt hoeveel niet-ARR/ARR dieren er in het bestand staan. Ad constateert dat er 

problemen zijn van overname status (van GD) naar NSFO. Toon vraagt dit na. 

Brucellose-test is door overheid gegund aan NSFO. Het samenvallen met de test is 
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door het nemen van steekproeven niet meer vanzelfsprekend gekoppeld aan 

afnamedatum van zwoegerziekte.  

10. Dag van het Schaap (11 juni). Jan Muijs doet verslag van de vergadering. Het NSFO-

plein en de rassenpresentatie worden aan elkaar gekoppeld. We hoeven dus maar op 1 

locatie te staan met de dieren. Onduidelijkheid over de communicatie van het NSFO 

naar de rasverenigingen?  Lammeren moeten hun laatste enting 3 weken voor 11 juni 

hebben ontvangen! 

11. Activiteiten 2016: 11 juni: Dag van het Schaap, 28 mei Fokkerscontactdag, 10 juli: 

Keuring Zuid (Odiliapeel), 30 juli : Keuring Noord, 27 augustus: Nationale Keuring 

Kootwijkerbroek, 29 oktober: Najaarsledenvergadering. Let op : Keuring Noord is 

verplaatst omdat er i.v.m. het strakke schema van de Q-koortsentingen, op de 

oorspronkelijke datum bijna geen lammeren kunnen worden ingebracht. 

12. Entschema Q-koorts. Zie elders schema van Toon Verhoeven. 

13. Jaarverslag 2015. De secretaris leest het jaarverslag voor en wordt na goedkeuring 

vastgesteld. 

14. Financieel verslag. De penningmeester deelt het verslag uit en neemt dit met de 

vergadering door. Het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd. De kascontrole-

commissie (Erna Haverkamp en Bert Theunissen) doet verslag van de “Naspeuringen” 

en heeft geen tekortkomingen kunnen ontdekken. De commissie stelt voor om de 

penningmeester decharge te verlenen. Aldus geschiedt. De nieuwe commissie bestaat 

uit de volgende leden: Bert Theunissen en Ellen Reichert, met Frans Lausberg als 

reserve. 

15. Bestuursverkiezing. Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar gekozen. Het 

schema ziet er zo uit, dat leden van het DB niet tegelijkertijd aan de beurt zijn om af te 

treden. De leden Kleinlugtebeld en van Hezewijk zijn vorig jaar gekozen in de 

vacatures Scholtes en van der Duijs (het was overigens vooraf bekend, dat deze 

bestuursleden een termijn van 2 jaar zouden volmaken) en zij zouden nu weer aan de 

beurt zijn om af te treden en herkozen te kunnen worden. Het bestuur stelde voor om 

hun termijn nu met 3 jaar te verlengen zonder verkiezing. De vergadering stemt in met 

deze gang van zaken. Toon Verhoeven wordt herkozen en zal zijn bestuurstaken 

voortzetten. 

16. Inspectie 2016. Deze zal in weer als vanouds via de inspectieteams in juni worden 

uitgevoerd. De lammeren moeten opgehokt zijn en voorzien zijn van minimaal 1 

oornummer. Er ontstaat een discussie over wat te doen met leden die niet gemeten en 

gewogen hebben. Dit moet duidelijk in het fokreglement worden vastgelegd. Het 

bestuur zal zich hier op beraden. 

17. Mededelingen vanuit de diverse commissies. Geen bijzonderheden. 

18. Rondvraag. Ad vindt de opkomst tijdens de vergaderingen wel een punt van zorg en 

aandacht. 

19. Sluiting door de voorzitter. Hij bedankt iedereen voor aanwezigheid en Ad en Herma 

in het bijzonder voor de gastvrijheid  en wenst allen een goede thuisreis. 
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Belangrijke data 
 Fokkerscontactdag 28 mei  

 Keuring Zuid Odiliapeel 10 juli 

 Keuring Noord Makkinga 30 juli 

 Nationale keuring Kootwijkerbroek 27 augustus 
 Najaar ledenvergadering 29 oktober 

 

 
Ook bij ons nieuwe lid, de familie Dommerhold in Terwolde, zijn de eerste Clun Forest lammeren geboren, (foto 

links). Een bonte verzameling lammeren bij stal Oerstroet in Putten (Jan en GonnieMuijs) (foto rechts) 

 

 

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 één of meer leuke foto’s. Wij plaatsen 

uw bijdrage graag! 
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