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Het nieuwe Clun Forest jaar 2017 
 

 

Tussen kerst en nieuw is het een moment om een terug te blikken wat het afgelo-

pen jaar ons gebracht heeft en of 2016 aan onze verwachtingen heeft voldaan. 

Natuurlijk zal dat voor iedereen een eigen invulling kunnen hebben. Als we naar 

onze vereniging kijken dan kunnen we terug kijken naar geslaagde activiteiten. 

Maar ook een jaar waar de regelgeving omtrent Q-koorts nog een tandje is aange-

trokken. Ik denk dat we aan de Q-koorts entingen maar moeten gaan wennen. Dan 

kunnen we onze keuringen blijven organiseren. Ook met de maatregelen om de 

coupeerontheffing te kunnen behouden zullen we mee moeten dealen. Ik zou het 

graag anders zien, maar als we de ingezette maatregelen niet uitvoeren weten we 

bijna zeker dat we de ontheffing verliezen.  Maar ik voel ook de emoties van de 

leden als we prachtige rammen niet in mogen zetten voor de fokkerij vanwege een 

positieve index. Dat maakt het fokken zuur. 

 

Maar ik ben ook zo optimistisch om het mooie van een vereniging te zien. Als we 

onze activiteiten even door onze gedachte laten gaan dan zijn we dit jaar gestart 

met een geweldig georganiseerde fokkerscontactdag bij de fam. Kleinlugtebeld in 

Lemele. Ik noem hier bewust de familie, want de 2 dochters hebben nagenoeg de 

hele organisatie op zich genomen, van uitnodigingen tot programmaboekjes, echt 

de complimenten voor de dames. 

Naast het beoordelen van de lammeren, hebben we een mooie presentatie gehad 

over grasland. In de namiddag hebben we een mooie molen in het Overijsselse 

bezichtigd. Altijd mooi hoe vrijwilligers met passie kunnen vertellen over de ge-

schiedenis van deze molen. 

 
Op de Dag van het Schaap hebben we ons ras goed kunnen promoten. Met de 

mooie ooien en lammeren van Ad Ordelman en de videopresentatie daaromheen 

maakte dit een geslaagde dag. Veel publiek heeft een bezoek gebracht aan onze 

stand. Onze nieuwe promotievlaggen hebben hier hun dienst goed bewezen. Deze 

staken er letterlijk met vlag en wimpel bovenuit.  

 
Op onze keuringen kunnen we met een goed gevoel terug kij-

ken. Door de Q-koorts regelingen waren er in zuid beduidend 

minder lammeren, maar dat maakte de gezelligheid niet min-

der. De regionale keuringen in Zuid en Noord waren perfect 

georganiseerd. Zuid in Odiliapeel tijdens de Schapendag en 

Noord bij de fam. Veenstra. Twee keuringen waar mooie die-

ren zijn geshowd en waar de beoordeling in vakkundige han-

den was. 

Het hoogtepunt van onze vereniging was toch wel onze Natio-

nale keuring. Daar gaat de slag uit, wie neemt de dagkampioen 

mee naar huis. Een geslaagd evenement waar de saamhorig-

heid onder de leden erg groot was. Ik wil voor alle evenemen-

ten iedereen van harte bedanken die op welke wijze dan ook 

een bijdrage heeft geleverd. 

 

 



Maar het nieuwe jaar 2017 staat voor de deur, wat kunnen we daarin 

verwachten 

 
Natuurlijk kun je van ons verwachten dat we met heel veel enthousiasme activitei-

ten gaan organiseren en ons sterk gaan maken voor het promoten van ons prach-

tig schapenras. Daar staan we als bestuur voor. 

Dit jaar zullen we de voorjaarsvergadering en de fokkerscontactdag combineren. 

We hopen dat we op deze dag veel fokkers ontmoeten. De fokkerscontactdag is 

een combinatie van het informeel ontmoeten van medefokkers, ervaringen delen 

en ieder jaar wordt er door het organiserend lid iets speciaals gepresenteerd. Altijd 

een dag waar we met veel enthousiasme naar terug kijken. Ik hoop dan ook van 

harte om daar ook veel leden te ontmoeten. Zeker voor de nieuwe leden is deze 

dag erg waardevol. Fokkers ervaringen worden graag met elkaar gedeeld. Van 

nieuwe leden hoor ik vaak dat ze zo gemakkelijk in de vereniging worden opgeno-

men. Dat is de kracht van onze vereniging die ik heel graag koester. 

Voor de regionale keuring Zuid gaan we terug naar Soerendonk. De Schapendag 

in Odiliapeel  is dermate vroeg in juli dat er door de Q-koorts entingen weinig lam-

meren kunnen komen. Daarom zal deze de laatste zaterdag van juli plaatsvinden. 

De eerste zaterdag van augustus is Keuring Noord bij de fam. Veenstra in Makkin-

ga. Daarmee hopen we dat op de regionale keuringen voldoende lammeren inge-

schreven kunnen worden. 

 
Traditioneel zal de Nationale keuring georganiseerd worden in Kootwijkerbroek. 

Een mooie ruime locatie, waar alle faciliteiten voor zowel fokker als dier aanwezig 

zijn. Ik hoop dat veel leden zullen deelnemen aan de keuringen. Ook aan nieuwe 

leden doe ik een oproep om een in te schrijven met enkele dieren. Dat geeft het 

schapenhouden net iets meer inhoud en is erg leerzaam. Natuurlijk is het aanwe-

zig zijn op een keuring al erg leerzaam. Reden genoeg om eens af te reizen naar 

een van de keuringen. 

 

Met genoemde activiteiten denk ik dat we een veelbelovend 2017 tegenmoed zien. 

Het doet me deugt dat het ledenaantal afgelopen jaar weer lichtjes aan het stijgen 

is.  Ik hoop dat dit het komende jaar door gaat zetten en dat we de nieuwe leden 

ook enthousiast kunnen krijgen om deel te nemen aan keuringen, maar zeker voor 

het bijwonen van de fokkerscontactdag of ledenvergaderingen. 

 
Hoewel ik me over de maatregelen voor de coupeerontheffing nog wat zorgen 

maak, is er zeker geen reden om de toekomst van onze vereniging somber in te 

zien. We hebben een gezellige enthousiaste vereniging, waarin vooral de sfeer en 

saamhorigheid erg goed is. Dat is de basis voor een goed functionerende vereni-

ging. Ik nodig iedereen uit om met nieuwe ideeën of suggesties te komen om onze 

vereniging nog bloeiender te houden of leden te motiveren om naar activiteiten of 

ledenvergaderingen te komen. 

 

“Een vereniging maken en onderhouden we samen.” 

 
Ik wens iedereen, ook namens alle bestuursleden, een gezond en gelukkig 2017, 

en zeker voor de komende maanden een goed lammerseizoen.  

 

 
Namens het bestuur, 

 
Toon Verhoeven, voorzitter 

 

 



Data 2017  

 

Bestuursvergadering 

11 februari 

 

Fokkerscontactdag inclusief 

korte ledenvergadering 

13 mei 

 

Gezamenlijke inspectie 

(inspectiecommissie) 

27 mei 

 

Keuring Zuid (Soerendonk) 

29 juli 

 

Keuring Noord (Makkinga) 

5 augustus 

 

Nationale Keuring 

26 augustus 

 

Bestuursvergadering 

30 september 

 

Najaarsledenvergadering 

7 oktober  

Contactinfo 

 

Ton van der Toorn, secretaris 

vandertoorn@hotmail.com 

 

Lian Hielkema, eindredactie 

lian.hielkema@xs4all.nl 

Bezoek onze website op www.clunforest.nl 

Herinnering bestellen oormerken 2017 

In december heeft u een bestellijst ontvangen voor oormerken. 

De leverancier van de oormerken (Elda) heeft de vereniging aangeboden om jaarlijks 

eenmalig een collectieve bestelling te doen om gebruik te maken van de staffelkorting.  

Het formulier is te downloaden op de website van de Clun Forest. Hierop kunt u aan-

geven hoeveel oormerken u wilt bestellen. Het formulier dient uiterlijk 15 januari 2017 

ingeleverd te zijn bij clunforestoormerken@kpnmail.nl  . Opsturen kan ook 

naar:  clunforestoormerken, p/a Goorstraat 34, 6027 NC Soerendonk. 

Bestellingen bij verlies dienen rechtstreeks te worden besteld bij de oormerkleveran-

cier.  

Zorg dat bij de opgave het UBN nummer en het relatienummer van het LNV ingevuld 

zijn, anders kan de bestelling niet in behandeling worden genomen. Op het oormerk 

worden kosteloos de fokletters gedrukt.  

Lammerenfoto”s delen.  Er zijn altijd leden voor wie het lammersei-

zoen niet vroeg genoeg kan beginnen. De eerste lammeren zullen binnenkort 

wel geboren worden. Misschien leuk om te delen via de Facebook-pagina van 

onze site. 

mailto:clunforestoormerken@kpnmail.nl

