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Van de redactie 

NIEUW !!! 
Voor u ligt de eerste Clun Forest Nieuwsbrief. Omdat de Clunformatie maar 3 à 4 x 

per jaar uitkwam en dus vaak nogal achter liep qua actualiteit, heeft het Bestuur 

van de Clun Forest Vereniging besloten deze te vervangen door een Nieuwsbrief 

die zo vaak verschijnt als nodig is om de leden snel van informatie te voorzien. 

Toon Verhoeven, voorzitter 

Jaarkalender 2017 

LEUKE ACTIE: REAGEER SNEL 
Ook dit jaar heeft onze zustervereniging, de British Clun Forest Sheep Breeders 
Society, besloten een kalender met foto’s van Clun schapen uit te geven. Als Neder-
landse leden kunnen wij deze kalender ook aanschaffen. Het leek de redactie het 
handigst om een gezamenlijke bestelling te plaatsen, om zo met name op verzend-
kosten te besparen. De prijs zal ergens tussen de 15 en 16 euro liggen. Mocht u 
belangstelling hebben voor een exemplaar, mail dit dan zo snel mogelijk, maar in 
ieder geval vóór 10 november, aan Lian Hielkema, lian.hielkema@xs4all.nl .  
 
Lian Hielkema, eindredacteur 

Najaarsvergadering 
 
1 Opening. Even na 10 uur opent voorzitter Toon Verhoeven de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. Afgemeld 
hebben zich de leden: van der Duijs, van Wijnen, Kleijn, Kleinlugtebeld, Scholtes, Steenbeek, Strokap, Kersemakers, Braams, 
Vogelzangs en Dommerholt. 
 
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt conform de concept-agenda vastgesteld. 
 
3 Ingekomen stukken. 12 september: Goedkeuring stamboekerkenning ontvangen van RVO, 16 september: Uitnodiging 
NSFO betreffende voorlichtingsavond voor bestuurders over ontwikkelingen NSFO en fokwaarden. AD Ordelman en André 
van den Ouden zijn hier naar toe geweest. Er komen ook informatieavonden voor leden van schapenverenigingen. Hiervoor 
krijgt u een uitnodiging, of u hebt deze reeds ontvangen. 7 oktober: mutaties ledenlijst van het derde kwartaal. Heuglijk feit, 
we hebben er in 3 maanden 7 nieuwe leden bijgekregen!!  11-oktober: Jan van der Zanden meldt een wijziging m.b.t. regelge-
ving import zeldzame rassen. Hiervoor vervalt de ARR/ARR eis. 
 
4 Verslag voorjaarsledenvergadering. Deze wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
5 Evaluaties keuringen en evenementen 2016. De Fokkerscontactdag was een zeer geslaagd evenement. De hele familie 
Kleinlugtebeld had zich ingespannen om een goed programma te kunnen presenteren. Veel dieren om te bewonderen en te 
beoordelen. Een presentatie over grasland, een bezoek aan de molen en ook nog een prima catering maakten deze dag 
compleet. De Dag van het Schaap was een prima gelegenheid om ons ras te promoten. Ad en Herma Ordelman stonden met 
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hun dieren in een goed in het oog springende stand. Veel aanloop. Helaas problemen met aan- en afmelden van de dieren, 
waardoor de familie Ordelman bijna de status kwijt raakte. Het bestuur reageert naar de organisatie van deze dag.  
 
De keuring zuid in Odiliapeel was een wat geamputeerde keuring. Door de Q-koortsregels konden maar weinig lammeren 
ingeschreven worden. Ook stonden we op een plek die ver verwijderd was van de “Schapenmarkt”. Besloten wordt om de 
keuring volgend jaar weer in Soerendonk te organiseren bij de familie Verhoeven.  
Keuring Noord. Deze werd gehouden op “Landgoed Veenstra” in Makkinga. Een goede opkomst en prima organisatie.  
De Nationale Keuring in Kootwijkerbroek was eveneens een geslaagde keuring. Iets minder inzendingen, maar de kwaliteit 
was onverminderd goed. Keurmeesters waren Ralph Fulton en Frank Gwilliam. Naast deze keurmeesters zullen we per 
toerbeurt ook Mike Eckley en Richard Price uitnodigen. Aandacht voor een snellere keuring is gewenst. Het laten keuren 
door 1 Engelse keurmeester heeft (naast financiële voordelen)  de voorkeur. Ook de wol-keuring sneller laten verlopen. 
Punt van zorg blijft de onzekerheid over het aantal beschikbare hekjes. Edwin Kleinlugtebeld maakt een begroting om zelf 
wat hekjes te maken om achter de hand te hebben.  
 
Tenslotte deelt Jan Wever namens het jubilerende Middeljans een aantal paraplu’s uit aan de winnaars van de diverse kam-
pioensrubrieken (foto van de winnaars en hun paraplu volgt in volgende nieuwsbrief). 
 
6 Inspectieverslag. Toon Verhoeven deelt het inspectieverslag uit, waarna dit wordt besproken (komt op de website). 
 
7 Presentatie Fokreglement. Bert Theunissen deelt namens de Foktechnische Commissie het reglement uit (komt op de 
website). M.n. het staartenbeleid krijgt de nodige aandacht. Koos Vogelzangs heeft schriftelijk laten weten, dat hij vreest, dat 
door het inzetten van geselecteerde dekrammen het exterieur van het schaap negatief beïnvloed wordt. De staartindexen 
worden ook nog eens besproken en afgesproken wordt, dat de index per 1 juli van het jaar van geboorte blijvend is voor de 
rammen tijdens hun verdere leven. De vergadering gaat akkoord met het nieuwe reglement. Het bestuur krijgt mandaat om 
enkele kleine punten te verduidelijken en aan te passen in de tekst. 
 
8 Scrapiebeleid. Vrijwel alle Cluns hebben de status ARR/ARR. Is verdere deelname aan het programma dan nog wel nood-
zakelijk, wenselijk c.q. zinvol? De vergadering is van mening, dat men de leden vrij moet laten om wel of niet aan het pro-
gramma mee te doen. Er zijn nog veel leden die willen blijven meedoen. Die kun je niet verplichten om dit op te geven. Wel 
gaan we de leden voorlichten over de status. We kunnen ook de leden die de status willen aanvragen, helpen. De inspectie-
leden mogen hiervoor een bedrijfsonderzoek uitvoeren, zodat de kosten laag zijn. Hier komen we op terug. 
 
9 Data activiteiten (zie onderaan deze nieuwsbrief). De opmerkzame lezer valt het wellicht op, dat in deze lijst de voorjaars-
vergadering ontbreekt. Deze wordt in korte vorm gekoppeld aan de Fokkerscontactdag. Omdat de opkomst tijdens de ver-
gaderingen zeer matig is, proberen we deze opzet uit.  
 
10 Begroting. André van den Ouden deelt de begroting 2017 uit en bespreekt deze in de vergadering. In de resultatenreke-
ning zien we het afgelopen jaar een tekort. Hiervoor zijn wel enkele redenen te noemen. Er wordt besloten om de contributie 
niet te verhogen. 
 
11 Bestellen oornummers. We besluiten om via een gezamenlijke order weer kleine of grote oornummers te bestellen bij 
Elda. Tip: Leg de kleine oornummers een kwartier in de vriezer voor het inbrengen. De pin zal dan niet verbuigen (en het 
lam went vast aan de vriezer). 
 
12 Clunformatie. Het wordt steeds moeilijker om enkele malen per jaar een goede Clunformatie met actuele gegevens uit te 
doen gaan. We kiezen er voor om zeer regelmatig een nieuwsbrief op te stellen om de leden snel van informatie te voor-
zien. 
 
13 Rondvraag. Ad Ordelman meldt, dat de  British Clun Forest Society en de Clun Forest vereniging Nederland, lid van el-
kaars vereniging zijn geworden. We delen de berichten en zijn hierdoor ook welkom op elkaars vergaderingen. ”Er dienen 

zich spontaan enkele leden aan om ons te vertegenwoordigen”  . 
 
14 Sluiting. Mooi op tijd sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen een goede thuisreis. 
 
Ton van der Toorn, secretaris 

 

Contactinfo 

Lian Hielkema : lian.hielkema@xs4all.nl 

Ton van der Toorn: vandertoorn@hotmail.com 

 

Bezoek onze website op www.clunforest.nl 

Enkele belangrijke data 2017  

13 mei  Fokkerscontactdag incl  korte vergadering  

29 juli  Keuring Zuid (Soerendonk) 

5 augustus  Keuring Noord (Makkinga) 

26 augustus  Nationale Keuring 


