
Foktechnisch Reglement Clun Forest Schapenvereniging 

 

Rasstandaard 

De rasstandaard volgt in hoofdlijnen de standaard van de Clun Forest Sheep Breeders Society uit het 

Verenigd Koninkrijk. Voor een uitvoeriger omschrijving, zie 

http://www.clunforest.nl/ras/rasbeschrijvinguitgebreid.pdf 

De belangrijkste punten van de rasstandaard zijn: 

- Een levendige, alerte verschijning.  

- Kop hooggedragen.  

- Zwartbruine kop, oren en poten.  

- Kop lang en smal, zonder plooien.  

- Wol doorlopend tot tussen de oren, uitlopend in een volle kuif.  

- Oren rechtopstaand, zwartbruin, van korte tot middelmatige lengte, beweeglijk.  

- Hals van middelmatige lengte, vanuit de schouder fier gedragen.  

- Borst vol en diep met voldoende ruimte.  

- Romp diep met goed gewelfde ribben.  

- Rug en lendenen sterk en vlak, goed bevleesd.  

- Achterhand breed en diep.  

- Poten recht, zwartbruin behaard tot de knie en de hak, daarboven bewold. Goed gangwerk. Sterke 

koten.  

- Vacht van gemiddelde lengte, fijn van structuur, roomkleurig, goed gesloten. Vrij van zwarte wol.  

- Staart niet te lang, maximaal tot op de hak. 

- Rammen duidelijk mannelijk voorkomen. 

 

Gebreken 

Jaarlijks worden de nieuwgeboren lammeren geïnspecteerd op stamboekwaardigheid. Gebreken, al 

dan niet erfelijk, die tot afkeuring leiden zijn: 

- Afwijkende beenstanden (koehakkigheid, Franse stand, o-benen, x-benen) 

- Bekafwijkingen (snoekbek, varkensbek) 

http://www.clunforest.nl/ras/rasbeschrijvinguitgebreid.pdf


- Zwakke koten 

- Wit op kop, tenzij door beschadiging 

- Zwarte wol (incl. huid) op romp 

- Zwakke rug 

- Geslachtsafwijkingen 

- Rammen: een staartindex die niet negatief is (zie onder). 

 

Minder ernstige fouten die niet tot afkeuring voor het stamboek leiden zijn: 

- Te wijd staande oren 

- Lichtere kop 

- Te weinig wol op de kop 

- Kop niet fier gedragen 

- Iets plooien op de kop bij oudere dieren 

- Te vrouwelijk voorkomen bij rammen  

- Ramskop bij ooien 

 

Klasse-indeling 

Bij de jaarlijkse keuringen wordt een klasse-indeling gehanteerd: 

klasse 1: zeer goede fokdieren, die bijdragen tot verbetering van het ras 

klasse 2: goede fokdieren, maar vooralsnog geen topdieren 

klasse 3: vooralsnog stamboekwaardige dieren, doch die niet ingezet moeten worden voor de 

fokkerij 

 

Staartenfokprogramma 

Vanaf 1 januari 2008 geldt voor Nederland een verbod op het couperen van staarten bij schapen. Bij 

het besluit is gelijktijdig een tijdelijke ontheffing verleend voor de stamboeken van drie rassen 

(Suffolk, Hampshire Down en Clun Forest). Deze drie schapenrassen hebben relatief lange en 

bewolde staarten, waardoor het risico op myiasis groter is dan bij andere rassen. Het couperen 

voorkomt bevuiling van de achterhand en daarmee myiasis.  



Er is een vrij grote populatie van deze rassen in Nederland. Het Clun Forest Stamboek heeft ca 95 

leden en ca. 1220 ingeschreven dieren. Tevens is er een behoorlijke genetische variatie in 

staartlengte. Een en ander betekent dat d.m.v. een fokprogramma de staartlengte daadwerkelijk 

verkort kan worden zodat in de toekomst couperen overbodig zal worden.  

Als voorwaarde voor de ontheffing is door het ministerie bepaald dat de uitzonderingspositie tijdelijk 

is en dat de stamboeken moeten fokken op kortere staarten. Inmiddels is de tijdelijke ontheffing tot 

couperen opgenomen in het besluit diergeneeskundigen dat op 16 april 2014 van kracht is 

geworden.1 In enkele rapporten van WUR-ASG zijn door wetenschappers aanbevelingen gedaan om 

een fokprogramma op te zetten.2 

Het fokprogramma van de Clun Forest Vereniging heeft als doelstelling: een gemiddelde staartlengte 

op 31 december 2027 die ten opzichte van de gemiddelde staartlengte in 2009 is gehalveerd. De 

concrete maatregelen die ter bereiking van dit doel worden genomen zijn: 

 - Van elk stamboeklam dient binnen een week na geboorte te zijn bepaald: de staartlengte en het 

gewicht van het lam. 

- De gegevens worden vastgelegd in de stamboekadministratie. 

- Op basis van de stamboekgegevens wordt de staartindex bepaald met bijbehorende 

nauwkeurigheid. 

- De staartindexen worden vastgelegd in de stamboekadministratie en vermeld op het 

stamboekpapier. 

- De staartindexen worden inzichtelijk gemaakt voor de leden van de vereniging. 

- Met ingang van 2016 mogen alleen rammen en ramlammeren voor de stamboekfokkerij worden 

ingezet die een negatieve staartindex hebben (dwz een index die de staartlengte bij de 

nakomelingen verkort). Met ingang van 2016 geldt tevens dat bij voor de fokkerij bestemde 

ramlammeren het gewicht en de staartlengte gemeten en geregistreerd moeten zijn. 

- Van een geïmporteerde ram wordt de staartindex bepaald op basis van de meetgegevens van de 

nakomelingen. De ram mag onbeperkt ingezet worden door de importeur/eigenaar, maar door 

andere stamboekfokkers alleen als de staartindex negatief is gebleken. 

- De staartindexen van ooien hebben geen consequentie voor de fokkerij. Het bestuur raadt echter 

de leden aan te streven naar fokken met ooien met negatieve staartindex. 

- Indexen kunnen van jaar tot jaar veranderen, maar voor een ram geldt de eerste indexbepaling - op 

een nader te bepalen peildatum -  als maatgevend voor zijn inzetbaarheid. 

                                                           
1 Artikel 2.5 Besluit diergeneeskundigen (http://wetten.overheid.nl/BWBR0035091/geldigheidsdatum_13-03-

2015#Hoofdstuk2_1_Artikel25) 

 
2 Rapport 270 WUR-ASG (2009). Rapport 656 WUR-ASG (2012). 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035091/geldigheidsdatum_13-03-2015#Hoofdstuk2_1_Artikel25
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035091/geldigheidsdatum_13-03-2015#Hoofdstuk2_1_Artikel25

