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De nieuwsbrief van de Clun Forest Schapenvereniging

In deze uitgave:

Van de bestuurstafel…..

Kop en Kont
Als U deze aanhef in de komende maanden in
het hoofd prent, komt het met de fokkerij
allemaal wel goed in 2010. Als het goed is hebt

u allemaal de laatste extra nieuwsbrief met veel

belangstelling gelezen en bent u geïnformeerd

over de nieuwe elektronische oormerken. Toon

Verhoeven heeft de bestellingen ondertussen

verwerkt en de groslijst naar Elda opgestuurd.

Wij hopen dat de nieuwe Elda oormerken goed

zullen bevallen en een schapenleven lang mee

zullen blijken te gaan.
“Veel beloven, weinig geven doet een gek in vreugde leven”, zei mijn opa zaliger altijd als er
mooie beloftes of verwachtingen werden uitgesproken. Wij hopen echter, dat de nieuwe
oornummers ook in duurzaamheid echt unieke nummers blijken te zijn.
Van de kop gaan we naar de staart. Ook voor dit onderdeel van onze dieren vragen we uw
bijzondere aandacht. Zoals u weet behoort de Clun Forest tot het selecte groepje rassen, dat
nog mag couperen. Dit mag alleen als er meegedaan wordt aan een fokprogramma dat kortere
staarten nastreeft. Vorig jaar is door een aantal leden het toegestuurde “Staartlengteformulier”
ingevuld en teruggestuurd. Deze gegevens zijn verwerkt, maar nog niet representatief voor het
ras Clun Forest. Dit jaar willen wij u met klem vragen om de staartlengte van de lammeren te
meten en dit samen met de geboortegewichten te noteren en op te sturen. U leest elders in
deze Clunformatie hoe e.e.a. dient te gebeuren. Zonder voldoende deelname kost het ons
straks zowel de kop als de kont. Zonder te overdrijven mag ik hierbij toch wel stellen, dat het
bestuur haar uiterste best heeft gedaan om u goed te informeren over de nieuwe I&R en u ook
in het nieuwe jaar bijna probleemloos door de voorportalen heen zal loodsen, om gewoon te
kunnen blijven genieten van het mooie, dat het schapenhouden te bieden heeft.



Van de bestuurstafel……..
Verslag van de ledenvergadering op
7 november 2009
Fokkerslatijn
Ik geef het stokje door aan….
Inspectieverslag 2009
Clun Forests op reis
Tarieven 2010
Staarten en gewichten meten
Rammenverkoop in Engeland
Belangrijke data

Namens het bestuur wens ik u een goed en gezond 2010 toe. Ton van der Toorn (secretaris)
De foto's boven: (links) Ramlam SBN 500 dat in het najaar vanuit Nederland naar Wales is geëxporteerd;
(rechts) ooien en lammeren bij de fam. Jongbloed in Aalten.
Kopij gaarne doorgeven aan Toon Verhoeven:
Verandering van e-mailadres
Pag.
e-mail:
ahmverhoeven@planet.nl
gaarne doorgeven aan:
postadres:
Goorstraat 34
info@clunforest.nl
6027 NC Soerendonk
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Verslag van de ledenvergadering op 7 november 2009.
Bericht van verhindering ontvangen van de leden: Kranen, Ordelman, Floor, v.d. Munnik,
Boven, Christoffels, Kuyf, Braams, Mulder en Kersemakers.
1. Exact op tijd (volgens het Clun Forest horloge van de voorzitter) opent Jan Wever de vergadering. Na een kort rondje voorstellen wordt besloten om in afwachting van Elda alvast
te beginnen met de andere agendapunten.
2. Ingekomen stukken (meestal via de mail): KSG diverse mails m.b.t Diergezondheidsfonds,
I&R, toekomst TSE, Q-koorts. Mail met bedankje deelname aan Dag van het Schaap. GDInfo omtrent IDR en Q-koorts, Bedankbericht Dierenshow Drenthe.
3. Presentatie Elda over elektronische oormerken en de nieuwe I en R regeling.
Pauze
4. Keuze van oormerken. Het bestuur heeft in de bestuursvergadering de diverse elektronische
oormerken bekeken en heeft een voorkeur uitgesproken voor de I&R Tagtronic merken van
Elda. De vergadering volgt dit voorstel en spreekt zich uit voor het gebruik van deze
oormerken.
Er zullen met Elda afspraken gemaakt worden om tot aanschaf over te gaan. Bestuurslid
Toon Verhoeven zal het overleg met Elda gaan voeren. Op de elektronische oornummers
zullen ook de fokletters worden vermeld. De oornummers kunnen in verenigingsverband
worden besteld, waardoor een behoorlijke korting kan worden verkregen. Ook kunnen
tangen met korting worden aangeschaft. Toon maakt een bestelformulier. Er komt een
extra nieuwsbrief voor de leden over dit onderwerp.
5. Het verslag van de Voorjaarsledenvergadering wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
6. De penningmeester Gerard Scholtes deelt de begroting uit en verduidelijkt de verschillende
posten. De begroting wordt goedgekeurd.
7. Jan Wever deelt het Inspectieverslag uit en benoemt de verschillende aandachtspunten.
Aandacht is wenselijk voor de volgende onderdelen: testikels en beenwerk (zie verslag).
8. Couperen. De conclusies na het meten zijn: hoe zwaarder, des te langere staarten. De
gemiddelde staartlengte voor de Clun Forest lammeren bedraagt 17,8 cm. Het komende
jaar zullen we de leden weer uitnodigen om mee te doen aan de metingen. Het Ministerie
zal binnenkort met verdere instructies komen.
9. Activiteiten: Bestuursvergaderingen: 6 maart en 11 september. ALV: 17 april en 6 nov.
Keuringen Odiliapeel:11 juli, Beilen: 7 augustus en Nationale: 28 augustus.
Fokkersdag 5 juni?
10.Rondvraag: Aandacht voor PR materiaal. Kijken of er verschillende distributiepunten
kunnen komen voor door leden te gebruiken PR materialen (fokveedagen, etc.) De Clun
Forest vereniging in Engeland is door gebrek aan PR-beleid sterk achteruit gegaan volgens
Ton Frumau. En zeker niet door een gebrek aan kwaliteit van de Cluns!
11.Redelijk op tijd sluit voorzitter Jan Wever de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
Ton van der Toorn (secretaris).
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“Ik geef het stokje door aan ………
Het stokje overgenomen van Richard en
Bernadette Ogink voor deze rubriek.
Allereerst willen wij iedereen voor 2010
alles wensen wat maar mogelijk is.
Velen van jullie zullen ons, Jan en Gina
Wever uit Borger, kennen.
Sinds januari 1988 is Jan voorzitter van de
Clun Forest schapenvereniging.
Sinds mei 1979 houden we echter al Clun
Forest schapen. Daarvoor hadden we een
kleine wei met dwerggeiten, maar
aangezien we te veel gras hadden, hebben
we gezocht naar schapen, maar we wilden
wel iets anders dan de Texelaars die bij de
buren liepen, dat waren werkelijk ook
goede Texelaars, maar daar stond te vaak
de dierenarts, als er lammetjes moesten
worden geboren.
Via het blad Het Schaap lazen we een
artikel over Clun Forest schapen en zijn
toen gaan zoeken, waar we die konden
zien. Uiteindelijk zijn we in Heythuisen in
Limburg terecht gekomen bij de fam.
Verschueren. Daar hebben we onze eerste
Cluns gekocht.
We werden heel vriendelijk en gastvrij
ontvangen en de heer Verschueren liet ons
ook nog zijn andere hobby zien:
Connemara paarden/pony’s, ook heel
mooi. Maar ja zo’n grote wei hadden we
niet. Dus we gingen voor de Clun Forest
schapen.

De Clun Forest sprak ons erg aan vanwege
het uiterlijk. Sierlijk, ook nog op een latere
leeftijd, met die mooie hoog gedragen kop
en rechtopstaande oren.

Bovendien gaat het aflammeren heel goed,
meestal zonder hulp, maar ik zeg altijd
wees alert in die periode, want het kan toch
een keer iets anders gaan dan normaal.
We vonden het een Arabisch volbloed
paardje onder de schapen en zijn er erg
mee ingenomen en dat al vele jaren.
Mijn achtergrond voor het houden van
schapen ligt niet bij ouders die een
boerderij hadden.
Mijn vader was namelijk “Dames en
Heeren kleermaker”, een beroep dat op die
wijze zoals hij die uitoefende, bijna niet
meer bestaat.
Wel hadden we thuis veel dieren zoals
kanaries, tropische vogeltjes, Antwerpse
baardkrielen, konijnen en Carolinaeendjes.
Gina is geboren in Wildervank en ik in
Annerveenschekanaal en dat ligt op de
grens Drenthe en Groningen .
Via Usquert zijn we in 1970 in Borger
komen wonen en daar is ook de
mogelijkheid ontstaan om schapen te gaan
houden.
Vrienden van ons hadden een boerderij,
een zogenaamd gemengd bedrijf. Daar heb
ik in mijn vrije tijd veel geholpen op de
boerderij met allerlei werkzaamheden en
ook geholpen met het melken van de
koeien. Daar heb ik veel geleerd.

De geboorte van de lammeren is altijd een
spannende tijd, maar bij de Clun Forest
verloopt dat meestal natuurlijk en als er
dan een verkeerde ligging is, dan kan ik dat
zeker, dankzij hun uitleg en hulp, zelf
doen.
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We wonen in Borger aan de Dalkampen 7 .
Op het hoogste punt van de Hondsrug in
Drenthe in de driehoek Assen, Emmen en
Stadskanaal.
We zijn inmiddels beland in de “Drees”
leeftijd en hebben volop tijd voor allerlei
dingen.
We passen graag op de kleinkinderen in
Groningen en Gieten en dat is echt
genieten.
Daarnaast hebben we ook Clun Forest
schapen in “t Bossie” bij Ees, dit is een
hele fijne plek om schapen te houden.
Ongeveer 3.5 km van ons huis.
Als stal hebben we een verrijdbare wagen
van 9 bij 3 meter. In deze stal worden ook
de lammeren geboren en dan ga ik
dagelijks meerdere keren naar de schapen,
ook ’s nachts. Bij de stal is geen
elektriciteit en water.
Voor elektriciteit maak ik gebruik van de
accu van de auto en van de lampen,
gekregen van Hub Kersemakers en Leon
Kurvers (beiden oud-Clun Forest fokkers)
uit Geulle. Lampen die men ook gebruikte
in de kolenmijnen.
Voor water gebruik ik jerrycans van 10
liter. Wel geprobeerd er een put te slaan,
maar door het grind in de bodem is dat niet
mogelijk, daarom dus maar de oplossing
met jerrycans.
Ook als echte vogelliefhebbers komen we
in ‘t Bossie volop aan onze trekken.
Spechten timmeren er ‘s zomers op los dat
het een lust is . En wat te denken als je in
het voorjaar in de stal komt en er zit een
witte kwikstaart op een hooipakje op het
nest met 4 eieren en dat je dan ook nog
ontdekt dat een winterkoninkje in je
hooiruif een nestje heeft.
We hebben heel veel zelfgemaakte
nestkastjes opgehangen in ’t Bossie.
Daar nestelen kool- en pimpelmezen en
boomklevertjes in.
Ook hoef je niet vreemd op te kijken als er
’s morgens 4 reeën in de wei lopen.

Uiteraard heb ik veel contacten met de
leden door de vergaderingen en de
lammereninspecties bij de leden thuis. Er is
een periode geweest dat ik door het hele
land van Noord naar Zuid en van West
naar Oost heb gereisd, om samen met
andere inspectieleden de inspectie te doen,
ziekte en krapte onder de inspectieleden
was de oorzaak.
Henk Braams wil ik toch wel speciaal
noemen met hem heb ik vele jaren
geïnspecteerd en samen van alles
meegemaakt. Als Henk en ik daarover
beginnen zijn we nog niet uitgepraat,
eindeloos kunnen we daar anekdotes over
vertellen.
Jaarlijks hebben we de Clun Forest
fokkersdag, een mooie gelegenheid om op
andere wijze met elkaar contact te hebben.
Ook de keuringen zijn goed voor de
onderlinge contacten.
Hoogtepunt voor de vereniging is de
Nationale keuring. Met Engelse
keurmeesters sinds vele jaren.
Onze Clun Forests:

Inmiddels is ons aantal Clun Forest ooien
teruggebracht naar 10, waarvan er dit jaar
6 ooien bij de ram zijn geweest.
Onze oude Lisa, de KVH 046, is de
lieveling van de kleinkinderen. Als zij
namelijk bij ons zijn en we gaan naar de
“schaapies”, dan gebeurt er altijd met Lisa
iets aparts. Geef ik brokjes in de voerbak
en de kleinkinderen komen er dan ook bij,
dan komt Lisa op hen af en laat ze de
brokken voor wat het is.
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Dan wil ze onder de kin worden
gekriebeld.
Lopen de schapen achter in de wei en gaan
ze naar voor, dan gaat Lisa niet mee en
blijft bij de kinderen staan. Lisa heeft iets
aparts met de kleinkinderen.
Lisa mag bij ons oud worden, maar mag
geen lammeren meer op haar leeftijd.
Naast de volwassen ooien hebben we ook
nog 2 mooie ooilammeren die zich verder
mogen ontwikkelen.

Kom ik nu bij…”Het stokje overdragen”.
Dat zou ik willen doen aan Agniethe en
Roel Kleijn uit Gieterveen, die sinds
enkele jaren Clun Forest schapen houden
en ook prachtige Friese paarden hebben
lopen.
Dit jaar zijn ze voor het eerst naar de
keuring In Beilen geweest en willen vast
hun beleving en belevenissen, met de
schapen ook wel met ons delen.
Zij hebben vast ook een leuke bijdrage aan
deze rubriek.
Ik heb diverse foto’s bij dit stukje gedaan.
Ze geven een indruk van wat er allemaal
leuk is aan het houden van met name de
Clun Forest schapen. Gina en ik zien jullie
graag weer dit jaar op een van de
evenementen.

Er komt weer een mooie tijd aan met
hopelijk mooie lammeren.
Voor ons verhaal hebben we ons beperkt
tot het verhaal wat “de rubriek” vraagt.
Er valt nog veel meer te vertellen over het
F.B.S., de Clun Forest afdeling en de
zelfstandige Clun Forest schapen
vereniging, Richard heeft daar al iets
overgeschreven.

Groetjes Gina en Jan …………from the
Highlands of Drenthe in the snow.
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Inspectieverslag 2009
Al sinds 1992 wordt de inspectie van de Clun Forest gedaan door vrijwilligers die dat met
veel animo en plezier doen. In 2009 waren dat:

Deze foto werd genomen tijdens de jaarlijkse voorinspectie, waarbij de inspectieteams
gezamenlijk een aantal lammeren inspecteren, zodat de inspecties zo uniform mogelijk
plaatsvinden. (Bert Theunissen kon deze dag helaas niet aanwezig zijn)

Noord
Noordwest
Zuidwest
Midden
Oost
Zuid

-

Annie Steenbeek en Jan Wever
Ton Frumau en Gerard Scholtes
Gerard Scholtes en André van den Ouden
Ton van der Toorn en Jan Muijs
Dinant Strokap en Marijke van der Duijs (+ Ad Ordelman)
Bert Theunissen en Toon Verhoeven

De commissies hadden contact met 73 bedrijven. Met 4 bedrijven kon de inspectie om
verschillende redenen (bijv. late lammeren) nog niet worden afgerond.
Het aantal gereden kilometers voor de inspectie was 3907 km (vorig jaar 4006 km). De
gemaakte kosten bedroegen € 882.85 (vorig jaar € 991.84).
Aantal oudere dieren aanwezig op bedrijven:
2002 2003
2004
2005
15
8
12
15
1 tm 3
28
19
35
28
4 tm 6
11
17
8
16
7 tm 9
11
15
19
10 tm 15 8
16
17
18
19
20 - 25
26 - 30
31 - 40
41 - 50
114

1
1

1

2

1
2
1

1

2
2
1

2006
8
29
16
17

2007
11
21
22
14

4
1
1

2
1

2
2
1

2008
20
16
11
16

1
1

3
1
1

2009
12
20
11
20

2
1

1
1
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Aantal certificaatwaardige (zwoegerziektevrije) bedrijven (tussen haakjes de getallen van
vorig jaar: (62) 58
Aantal niet certificaatwaardige bedrijven: (7) 9
Aantal bedrijven dat meedoet aan scrapie onderzoek: (52) 51
Aantal bedrijven dat niet meedoet aan scrapie onderzoek: (17) 16
Dieren van het vorig jaar geïnspecteerd en goedgekeurd: 2
Aantal stamboekwaardige lammeren: (542) 552 (228 ramlammeren, 324 ooilammeren)
Voorlopig stamboek: 17
Aantal van voorlopig stamboek naar stamboekwaardig: 0
Aantal niet stamboekwaardige lammeren: (44) 49 (37 ramlammeren, 12 ooilammeren)
Aantal lammeren niet gezien en derhalve niet stamboekwaardig: (41)
110
Importdieren: 0
Geconstateerde afwijkingen:
code
Afkeuring
2002
Varkensbek
2
01
Snoeksbek
1
02
Kleurafw.
3
05,42
wol
Groenkauwer
06
Blind
07
Geslachtsafw
08
.
Aarsopening 1
09
Koehakkig
24
25,26,27,28,
Beenstand
2
43.
Zwakke
koten
30,31,46 Testikels
Nauw voor
32
Rug
35,36
Afwijk. type
38
Kopkleur
39
Oorstand
40
Niet
41
ontwikkeld
Overige
47
bekafwijking
Weinig wol
48
op kop
(Moeder Rstatus)
29

2003 2004
2
3
2
4
7

2005 2006
1
7
1
6
10

2

2

1
1

1
1

1
2
3

3

4

4

1

9

4

9
4

4

8

1

3

5
4

2
2
12

6

2008
2
10
8

2009
3
3
3

1

4
3

2007
1
4
9

6
1
11

4
12

3

4

1
4

2

2

10

2
9

13

1
3
2
10

5
5

1
1

2
1
1

2
1
10

1

1

1
3

9

Bijzonderheden:
• Bij een aantal bedrijven hebben we steekproeven gedaan wie de moeder van de lammeren
was om zodoende overtuigd te zijn van de afstamming.
• Bij bijna alle bedrijven werden de gele kleine oormerken van SWM gebruikt, bij 1 werden
grote gele oormerken ingebracht en 2 maakten gebruik van Dalton oormerken.
• Een aantal leden heeft de geboorteberichten (te) laat opgestuurd of pas nadat de
commissie contact opnam i.v.m. de inspectie.
• Als het oormerken niet tijdig wordt gedaan, komt de betrouwbaarheid van de afstamming
van de lammeren in gevaar.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Het komt nog steeds voor dat verkeerde nummers worden gebruikt.
1 bedrijf maakt geen gebruik van de inspectie omdat deze voornamelijk dieren met Rstatus en ram met R-Status inzet voor de fokkerij.
Bij gebruik van een andere ram dan waarvan men eigenaar is, moet een dek- of
huurverklaring met de deklijst worden meegezonden.
Bij de inspectie zijn –bij uitzondering- ook enkele lammeren meegenomen waarvan geen
geboorteberichten beschikbaar waren. Dit levert problemen op bij de administratieve
verwerking van de stamboekgegevens. Dus geboorteberichten tijdig opsturen.
De inspectiecommissies helpen nieuwe leden graag bij indoen van oormerken.
Voor enkele nieuwe leden het geboortebericht ingevuld zoals het hoort.
Ook dit jaar, op een enkele uitzondering na, weer voortreffelijke medewerking van
iedereen.
Bij een te groot aantal lammeren hebben we opnieuw uitgescheurde oren en ontbrekende
oormerken gezien.
Te jonge lammeren kregen voorlopig de status VG.
Lammeren van niet-stamboekwaardige ouders kunnen niet in het stamboek worden
opgenomen evenals lammeren waarvan de ouders niet meer zijn te traceren.

Aanbevelingen aan inspectieteams
• Ook in 2010, alvorens op inspectie te gaan, contact opnemen met fokkers van wie nog
geen geboorteberichten zijn ontvangen.
• Nieuwe leden hulp blijven bieden bij het oormerken.
• Te jonge lammeren op een later tijdstip te controleren; voorkomen dat 2x een bezoek moet
worden gebracht.
Aanbevelingen aan de leden
• Deklijsten invullen en opsturen.
• Op de geboorteberichten voor ieder geboren lam 1 regel gebruiken.
• Selectief afstammingsbewijzen aanvragen uit oogpunt van kostenbesparing.
• Geboorteberichten tijdig opsturen: niet verzamelen tot de laatste lammeren zijn geboren.
• Voor een zodanige plaats bij de inspectie zorgen, dat ook de beoordeling van het
beenwerk en de koten goed kan plaatsvinden.
• Controleer voordat de oormerken worden ingebracht of het pennetje goed staat.
• Bestel tijdig uw oormerken. Zo kunt u ook gebruik maken van de extra korting.
• Lammeren pas verkopen nadat ze zijn geïnspecteerd. Dit geeft voor de
inspectiecommissies minder problemen i.v.m afspraken e.d. terwijl de koper duidelijkheid
heeft over de stamboekwaardigheid van de gekochte dieren.
• Graag de lammeren op nummervolgorde opgeven op uw geboortebericht.
Tot slot
We komen ook in 2008 graag weer bij u langs. Het is voor de inspectiecommissies prettig als
u bij de inspectie aanwezig kunt zijn.
Met name bij de ramlammeren zullen we een nog strengere selectie gaan toepassen om
zodoende onze stamboekdieren op een hoger niveau te brengen.
Dank aan iedereen voor de inzet en medewerking in dit inspectiejaar 2009.
Mart Nijssen van de NSFO bedankt voor de goede samenwerking en het vele werk voor onze
vereniging en om alles toch maar weer goed voor elkaar te krijgen bij de
stamboekadministratie.
&amens de inspectiecommissies,
Jan Wever
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Clun Forests op reis
Er is dit najaar weer een nieuwe ram uit Wales geïmporteerd, maar voor het eerst in de
geschiedenis is er nu ook een Clun Forest ram vanuit Nederland naar het land van oorsprong
verhuisd.
Ton Frumau uit Benningbroek heeft van Brian Davies, een van de twee Britse keurmeesters,
de ram Pen Y Wern 06 2516 geïmporteerd. Deze ram komt uit bloedlijnen die in Nederland
tot nu toe vrijwel niet aanwezig waren, bijvoorbeeld Withy en Burrington. Een zoon van deze
ram werd reservekampioen op de Clun Forest rammenveiling in Ludlow. (zie verderop in
deze Clunformatie).
Dezelfde Brian Davies heeft, toen hij voor de Nationale Keuring in Nederland was, bij ons in
Bodegraven een 5,5 maand oud ramlam, de SBN 500, gekocht. Hij vond het een erg mooi
dier, dat hij direct wilde gaan inzetten in zijn kudde. Hij vertelde ook dat er in Engeland en
Wales behoefte is aan nieuw bloed om inteeltproblemen te voorkomen.

Hierboven links de ram die vanuit Engeland naar Ton Frumau is gegaan. Rechts het ramlam SBN 500 met Jan
van Erp (links) en Gerard Scholtes (rechts) vlak voor het transport naar Wales.

Het transport is verzorgd door Jan van Erp, die een vergunning voor internationaal
schapentransport heeft, met een schapentrailer, die voorzien is van een GPS-volgsysteem en
watervoorziening. Op 25 september is het ramlam, na de nodige papierrompslomp en controle
door de VWA, op de boot gegaan en een week later kwam de ram vanuit Wales bij Ton
Frumau aan.
Gerard Scholtes

Tarieven 2010
Onze vereniging heeft in de najaarsledenvergadering besloten om ook voor 2010 geen
contributieverhoging door te voeren.
Ook de tarieven die NSFO aan onze leden berekent zullen in 2010 niet verhoogd worden. Op
de laatste vergadering van de Raad van Toezicht van het NSFO is besloten om NSFO On-line
het eerste jaar aan te bieden voor €15. Dit programma krijgt vrijwel dezelfde functies als IDR
On-line nu. U kunt dus straks met NSFO On-line afstammingsbewijzen uitdraaien, uw
diergegevens raadplegen, geboortemeldingen doen en aan- en afvoeren.
Er wordt op dit moment hard gebouwd aan het nieuwe systeem, we hopen dat het dit voorjaar
gaat werken. Tot die tijd blijven we op de huidige manier werken.
Het NSFO heeft de rasverenigingen een eenmalige extra bijdrage, per lid, gevraagd om de
overgang naar het nieuwe SAS te bekostigen. Ons bestuur heeft besloten om deze kosten uit
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de middelen van onze vereniging te laten betalen. Net als enkele andere stamboeken, ziet wij
dit als een investering in het automatiseringsprogramma van NSFO.
&amens het bestuur,
Gerard Scholtes

Staarten en gewichten meten!
Dit jaar en komende jaren zullen we
massaal meetgegevens moeten verzamelen
over staartlengte en gewicht van onze
lammeren.
Waarom?
Het ministerie heeft de Clun Forest
Schapenvereniging ontheffing gegeven van
het coupeerverbod. Maar die ontheffing
duurt niet eeuwig. Wij zijn verplicht een
fokprogramma op te zetten om de staart
van de Clun door selectie zóveel korter te
maken dat couperen niet meer nodig is. Als
we niets doen, raken we onze ontheffing
kwijt.
Kortere staarten fok je niet van het ene jaar
op het andere. Er zijn vele jaren mee
gemoeid. We zullen op zoek moeten gaan
naar de dieren met een erfelijke aanleg
voor kortere staarten, en daarmee moeten
we dan bij voorkeur verder fokken.
Wat weten we?
Vorig jaar zijn op kleine schaal gegevens
verzameld. Experts in Wageningen hebben
op basis van deze gegevens berekend dat
een fokprogramma zin heeft. De lengte van
de staart wordt voor een deel door erfelijke
factoren bepaald, wat betekent dat we op
staartlengte kunnen selecteren.
De staartlengte blijkt ook samen te hangen
met het gewicht van het lam: zwaardere
dieren hebben langere staarten. Daar moet
je in een fokprogramma rekening mee
houden. Daarom moeten we zowel staarten
als gewichten gaan meten.
(Het complete rapport van de Wageningse
experts is te vinden op
http:/edepot.wur.nl/14563)
Wat gaan we doen?
Waar we nu als eerste behoefte aan hebben
is: veel meer gegevens. Wat we op dit
moment over de erfelijkheid van de
staartlengte weten, is gebaseerd op een

kleine steekproef. Dat is niet genoeg. Pas
als er een beter overzicht is van de
spreiding van staartlengtes bij alle fokkers,
kunnen we gaan beslissen hoe we gaan
selecteren.
Dus is het zaak dat alle fokkers meedoen
met het meetprogramma. Ook de fokkers
die niet couperen, want zij hebben ook
groot belang bij kortere staarten. Hoe meer
gegevens, hoe effectiever het
fokprogramma zal zijn.
Het bestuur roept dus alle fokkers van de
Clun Forest op te gaan meten. We gaan er
van uit dat iedereen het belang van het
meten inziet. Dus rekenen we op uw
massale vrijwillige deelname.
Hoe werkt het?
Het verzamelen van de gegevens zal
gebeuren via het geboortebericht. Er wordt
een aangepast geboortebericht gemaakt
dat ook gedownload kan worden van de
Clun Forest site. Hierop kunt u staartlengte
en gewicht van de lammeren noteren.
Uw geboortebericht stuurt u naar Mart
4ijssen, die de gegevens verzamelt.*
Alle leden wordt dit jaar verzocht alleen
met dit nieuwe geboortebericht te
werken, dus niet met het oudere
formulier of met IDR-online.
*Mart Nijssen
Stox 1
5981 ND Panningen
Hoe te meten?
Staartlengte meten is eenvoudig. U kunt
bijvoorbeeld een schoolliniaal bij de
staartaanzet onder de staart tegen het
achterste van het lam zetten, het staartje
langs de liniaal leggen en de lengte aflezen
tot aan het puntje, inclusief het
wolpluimpje. (Let er wel op dat de
maatverdeling van een liniaal vaak pas na
ongeveer een centimeter begint.)
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Het meten van het gewicht gaat makkelijk
als volgt: meet uw eigen gewicht op een
gewone personenweegschaal; ga daarna
met het lam in uw armen op de weegschaal
staan en weeg opnieuw.
NB. Staartlengte en gewicht moeten
binnen vijf dagen na de geboorte gemeten
worden.

Tenslotte.
Het bestuur zal zich verder beraden hoe de
meetgegevens in de toekomst het best
verzameld en bewerkt kunnen worden. Een
mogelijkheid biedt misschien het
elektronische portaal van de NSFO waar
we straks onze dieren gaan aanmelden.
Voor nu rekent het bestuur erop dat u
allemaal zult meewerken aan het
meetgrogramma. Het gaat immers om het
behoud, in goede gezondheid, van ons
mooie schapenras!
Het bestuur

Rammenverkoop in Engeland.
Op het internet pikten we het volgende bericht op over de grote jaarlijkse verkoop van
rammen, de zogenaamde Clun Forest Ramsale in Ludlow:
“The Annual Sale of Clun Forest Rams attracted a very good entry of 46 sheep, of which 42
found new homes.
The top price of the day for a Clun stock ram which made £934. The champion was exhibited
by Messrs WG & EJ Smith, Burrington being a shearling and the reserve champion coming
from IT Davies Dan-yr-Eglwys.
Clun shearlings £724.50, £672, £652, £588 with Clun Rams lambs to £210, £200. Overall
average for all Clun shearlings £310, overall average for Clun ram lambs £128.60.”
De duurste ram van Bill Smith, een jaarling ram
(hier links op de foto), ging dus weg voor 934
Engelse ponden. De gemiddelde prijs voor
jaarling rammen was 310 Engelse ponden. De
gemiddelde prijs voor ramlammeren was 128,60
Engelse ponden met uitschieters naar 200 en 210
pond.
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