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Het is gebruikelijk dat de secretaris een stukje
schrijft in de rubriek “van de bestuurstafel”
voor onze Clunformatie. Hier wijken wij voor
een keer vanaf voor een woord van onze
kersverse voorzitter.
Zoals in de uitnodiging van de voorjaarsledenvergadering was aangegeven, heeft Jan
Wever te kennen gegeven dat hij zich niet
meer herkiesbaar stelt voor het bestuur.
Daarmee neemt hij na bijna 25 jaar afscheid als
voorzitter van onze vereniging. Als nieuwe voorzitter van onze vereniging wil ik Jan Wever
allereerst van harte bedanken voor de inzet die hij de afgelopen 25 jaar voor ons heeft
betekent. Hij heeft enorm veel werk verzet. De inspecties, keuringen, etc. etc. werden door
Jan gecoördineerd. Jan was een mensen mens. Een sociaal zeer sterk persoon, die altijd
geïnteresseerd was in het doen en laten van de leden. Altijd belangstellend nam hij voor
iedereen de tijd. Jan heeft daarbij al die jaren de steun en ruimte gekregen van zijn vrouw
Gina. Die mogen we uiteraard niet vergeten. We zullen nog wel eens van hun ervaringen
gebruik moeten maken. Op de nationale keuring op 27 augustus a.s. zullen we op een gepaste
wijze van Jan als voorzitter afscheid nemen, mogelijk al een reden om in te schrijven voor de
nationale keuring.
Zoals ik al aangaf heb ik - in goed overleg met het gehele bestuur - het voorzitterschap
overgenomen. Het voorzitterschap verhuist van het noordelijke Drenthe naar het zuidelijke
van Brabant, van een goedhartige Drenthenaar naar een bourgondische Brabander. Zo kan ik
nog wel een aantal vergelijkingen noemen, maar voor veel leden zal toch de vraag luiden: wie
is die Toon Verhoeven? Ik ben 52 jaar, getrouwd met Marlies en woon in het Brabantse
Kopij gaarne doorgeven aan Lian Hielkema:
e-mail:
lian.hielkema@xs4all.nl
postadres:
Parkstraat 14
4021 CB Maurik

Verandering van e-mailadres
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info@clunforest.nl
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Soerendonk. Een klein dorpje tussen Eindhoven en Weert. In het dagelijks leven werk ik bij
de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost als afdelingshoofd preventie. Daarnaast ben ik lid van
de vrijwillige brandweer in onze gemeente als postcommandant en officier van dienst. Bij de
vrijwillige brandweer zal ik over ruim 2 jaar afscheid nemen wegens het bereiken van de
functionele leeftijd.
Naast de hiervoor genoemde dagelijkse werkzaamheden hebben we een grote hobby, schapen
en sinds februari een leuke hondenpup van het ras Chodsky-pes. Op ons perceel van bijna 1
ha groot hebben we onze 8 Clun Forest schapen. In 2001 zijn we met schapen begonnen. Na
10 jaar asperges op onze grond te hebben gehad hadden we meer interesse in schapen dan in
een ander gewas. Maar we wilden geen gewoon schaap, het moest wat uitstraling hebben en
dan kom je al snel bij de Clun Forest. Onze hobby is daarmee begonnen en ik ben ook direct
in 2001 lid geworden van de vereniging. De sfeer tijdens de fokkerscontactdagen, keuringen
en ledenvergaderingen was geweldig. Je merkt dat iedereen zo enthousiast kan vertellen over
hun schapen. Wat me verder opviel is dat onze vereniging een veelzijdig gezelschap is op
allerlei niveaus, maar dat iedereen heel sterk in zijn eigen waarde wordt gelaten. Een perfecte
basis voor een vereniging. Ik voelde me dan ook gestreeld toen Jan Wever me 5 jaar geleden
vroeg om me kandidaat te stellen voor bestuurslid en mee te werken aan de
lammereninspecties. Voor deze vereniging wilde ik wel meer betekenen. Daarom wil ik nu
ook graag het voorzitterschap overnemen. Ik wil dit graag doen met ons goed functionerend
bestuur.
Maar het bestuur is niet de vereniging, de leden maken de vereniging. Het enthousiasme en de
bereidheid van de leden zullen we altijd blijven koesteren. Ik wil, net zoals Jan altijd gedaan
heeft, in de leden investeren. Ik hecht dan ook veel waarde aan samenhorigheid. Daarmee wil
ik ook een oproep aan de leden doen om eens een ledenvergadering bij te wonen en/of naar de
fokkerscontactdag te komen. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat de vereniging meer betekent
als je hier eens actief bij bent geweest. Op deze dagen wordt er meer informatie uitgewisseld
dan we kunnen weergeven in onze Clunformatie. Op korte termijn worden de uitnodigingen
voor de komende fokkerscontactdag verstuurd.
Naast de activiteiten van onze vereniging staan we ook voor het stamboek van onze schapen.
De afgelopen jaren hebben we veel te maken gehad met strengere regelgeving, wat het
hobbymatig houden van schapen er niet makkelijker op maakt. Het lijkt er op dat we in
Nederland graag voorlopen t.o.v. Europa in de regelgeving. Is de MKZ van de baan, kondigt
de Blauwtong zich aan, gevolgd door de Q-koorts. Zeker deze laatste heeft consequenties
voor onze keuringen waar publiek bij aanwezig is. We zullen ons als bestuur de komende
jaren hard moeten blijven maken om de regelgeving voor onze
vereniging zo praktisch mogelijk in te vullen.
Als kersverse voorzitter wil ik graag in contact komen met onze
leden en sta open voor suggesties of ideeën. Ik hoop dan ook op
een prettige samenwerking en wil graag veel leden ontmoeten op
activiteiten van onze vereniging. Uiteraard ben ik ook altijd per
telefoon of mail bereikbaar. Per telefoon het liefst in de avonduren
i.v.m. mijn dagelijkse werkzaamheden. Maar ik nodig iedereen
ook uit om in het gastvrije Brabantse een kop koffie bij ons te
komen drinken en onze schapen te bezichtigen. Jullie zijn van
harte welkom.
Vanuit het zonnige zuiden,
Toon Verhoeven, voorzitter
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Ik geef het stokje door aan……...
Van exclusief Clun Forest naar
multicultureel.
Toen mij gevraagd werd een artikeltje te
schrijven over de Clun Forest fokkerij, had
ik enige reserve. De laatste tijd ben ik
namelijk niet meer actief in de vereniging
en heeft de schapenhouderij bij ons, in de
loop der jaren, een heel ander accent
gekregen. De redactie leek het echter wel
aardig om ook eens te horen hoe het Clun
Forest fokkers de afgelopen jaren is
vergaan en ook hoe hun fokkerij is
veranderd. Dus “neem ik toch de pen ter
hand” en neem het stokje over van Erik
Vaessens, een fokker net als ik woonachtig
in Limburg.
De liefde voor de Cluns dateert uit 1980.
Hiervoor was de start als hobbyfokker met
Texelaars op onze vers aangekochte
boerderij, een matige start met veel
geboorteproblemen. We wilden daarom
een ander ras. Toen wij in ‘’Odiliapeel’’ de
Cluns zagen, waren we verkocht en
kochten we daar direct onze eerste ooien.
Het was een gelukkige keuze, mooie dieren
met probleemloos aflammeren en met hun
uitstraling: prachtig in het landschap! We
kwamen binnen in een vereniging met veel
enthousiaste leden, een vereniging met een
zeer goede sfeer. Er volgden tientallen
jaren met veel fokplezier.

De Clun Forest kudde wordt verweid.

De grootste voldoening was natuurlijk als
je succesvol was bij de keuringen. Het
lukte ons regelmatig met een beker naar
huis te gaan.

Ondanks de onvoorwaardelijke liefde voor
de Cluns keken we wel regelmatig met een
schuin oog, met een beetje schuldgevoel,
naar andere schapenrassen. Het leek ons
wel leuk om onze kudde met “exoten” (zo
noemden wij vanaf die tijd alle niet Clun
Forest schapen) uit breiden. En in 2006
gingen we voor het eerst ‘’vreemd”.
In Odiliapeel kochten we onze eerste
exoten: 3 Portland lammeren. Het Portland
schaap is een mooi wat kleiner schaap, een
zeer oud ras met mooie kleine gedraaide
hoorntjes en roodbruin gekleurde kop en
poten. Het schaap komt uit Portland, een
schiereiland in het zuiden van GrootBrittannië. Het is weinig bekend en is
inmiddels een zeer zeldzaam schapenras
geworden. We hebben nog een heel gedoe
met de GD gehad, omdat we het schaap
direct van Odiliapeel in de veetrailer mee
naar huis hadden genomen …en dat was
niet de bedoeling!! En ze waren notabene
ook nog afkomstig van een Belgische
fokker …dus niet alleen ons gedrag, maar
ook de dieren waren grensoverschrijdend!
Ze zouden zo niet op mijn naam gezet
worden. De papieren en zwoegerverklaring
zouden niet kloppen enz. enz. Enfin, nadat
we de papieren opgestuurd hadden en er
wat heen en weer gebeld was, waren onze
Portland schapen niet meer “illegaal”.
Een exoot in de wei smaakt naar meer. En
toen er kleinkinderen kwamen, leek het ons
leuk om ook een paar kleine schaapjes te
kopen, die voor de kinderen goed te
hanteren zijn. We bestudeerden uitgebreid
de boeken en bezochten shows om te
kijken welke schapen geschikt waren.
Klein van formaat, niet schuw en aaibaar
voor de kinderen. We kwamen uit bij het
Ouessant schaap.
Het Ouessant schaap is afkomstig van het
voor de westkust van Bretagne, in de
Atlantische oceaan, gelegen eiland
Ouessant. Het is een van de kleinste
schapenrassen ter wereld (de ooi is 46 cm )
met als kleuren zwart, bruin, wit en
schimmel. Omdat de rammen nogal
uitbundige horens hebben en ook in hun
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gedrag niet altijd prettig zijn, kozen we
voor 6 ooilammeren, wit en zwart. In onze
speurtocht naar geschikte ooilammeren
bleek het nog lastig om zwoegervrije
bedrijven te vinden. Wie schetst onze
verbazing toe we o.a. bij Richard Ogink
uitkwamen (bij veel Clun Forest fokkers
wel bekend). Hij fokte jarenlang Cluns (en
ging dus inmiddels ook vreemd) en was
actief in het bestuur. Ook kochten we
Ouessantjes bij Henk Slaghuis, een actief
lid van de vereniging en bekend
keurmeester. In een rit naar het Noorden
haalden we met de veetrailer onze nieuwe
aanwinst op, gemakkelijk hoor, gewoon
onder de arm de trailer in …8 schapen
maar nog steeds heb je een nagenoeg lege
trailer met die kleine beestjes. We moesten
de tralier nog volpakken met strobalen, om
te voorkomen dat de schapen tijdens
vervoer door de trailer “stuiterden”. Bij de
overschrijving van de dieren kwamen we
bij Wim Haverslag uit. Hij voert de
stamboek administratie en is actief als
keurmeester . Bij velen van ons nog
bekend uit de geschiedenis van de Clun
Forest vereniging. De wereld van de
schapenfokkers is toch niet zo groot .

genoeg voor onze inmiddels multiculturele
kudde.
Maar onze laatste aanwinst kwam geheel
onverwachts. We hadden besloten dat het
nu wel mooi was, we hadden aardig wat
schapen in de wei lopen, 11 Clun Forest en
13 “exoten” …ons gezin was compleet.
Maar bij een bezoek aan een
kinderboerderij van Themapark “Mondo
Verde” in Landgraaf, in 2009, zagen we
Kameroen lammeren. We waren verkocht,
die konden er nog wel bij! Het Kameroen
schaap is een "haar"schaap, dus we
hoefden ze in ieder geval niet te scheren
Het is een dwergschaap van ca. 45 tot 50
cm. …dus een prima formaat voor de
kleinkinderen.

Plezier voor de kleinkinderen met de kleine
schaapjes.

Bovendien waren ze ontzettend tam omdat
ze opgegroeid waren op een
kinderboerderij. Wel is het een schaap dat
in de winter wat beschutting nodig heeft.
Hij komt uit Afrika en daar zijn de
temperaturen toch wat anders dan tijdens
de winters in Limburg. Daarom bouwden
we nog een extra schuilhok voor ze.
Onze kudde “exoten”

Onze volgende “exoten” waren Kerry
Hills , net als de Cluns afkomstig uit
Wales. De Kerry Hill is weliswaar geen
klein schaap, maar wel opvallend door hun
uiterlijk, met o.a. een zwart masker rond de
ogen. Ze worden dan ook door onze
kinderen "de zware jongens" genoemd (uit
de Donald Duck). Tenslotte kwam er in
2007 nog een dwerg Clun Forest genaamd
“Holly” van de familie Hielkema bij, te
klein voor het stamboek, maar groot

Het nieuwe schuilhok gebouwd bij de aanschaf
van de Kameroen schapen
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Daar werd in de winter van 2009-2010
(temperaturen tot min 10 en heel veel
sneeuw) ook door de andere schapen
dankbaar gebruik van gemaakt!
En hoe bevalt het al die diverse soorten in
de wei? Het is een zeer gemêleerde kudde
met ieder zijn eigen karakter: De
Ouessantjes vrolijke tamme diertjes, die
continue aandacht vragen. De Kameroen:
enthousiaste schapen, die bij het voeren het
liefst op je tenen gaan staan. De Kerry’ s
wat afstandelijk en schrikachtig, eten
ondanks al onze pogingen niet uit de hand
en ook de Portland blijft schuw en
wantrouwig. En de Cluns, … die blijven
het landschap aankleden met hun fraaie
uitstraling: zo fier en alert, daar kan geen
enkel ras aan tippen!

Winter 2010 Gelukkig hebben ze zwarte koppen
anders vind je ze niet terug in de sneeuw.

De “exoten” zijn allemaal dames, dus daar
zijn geen lammeren van te verwachten. En
hoe vergaat het nu de Clun Forest fokkerij?
Toen mijn man stopte met werken en ik
een jaar later volgde, was er de behoefte
om meer te reizen. Hierbij zou het fokken
van schapen niet meer reëel zijn, omdat je
dan niet de zorg kan geven die drachtige
schapen en lammeren nodig hebben. We
besloten niet meer te fokken en alleen
schapen te gaan houden. Zo word je van
schapenfokker, schapenhouder. We wilden
de mooiste Cluns aanhouden en degenen
die te oud waren of problemen zouden
kunnen geven tijdens onze afwezigheid,
afvoeren. De keuze was moeilijk, want we
hadden ook nog mooie lammeren lopen.
We besloten zelfs twee mooie
ramlammeren te laten castreren, zodat zij
bij de kudde konden blijven lopen. En zo

hielden we een mooie kudde van 10 Clun
Forest schapen over.
Maar was het fokken hiermee echt van de
baan? Nooit meer een lammetje in de wei.
Echter wat gebeurde in januari 2010? Het
was een dag met een grote verrassing! Ik
ging in de vrieskou de schapen water
geven en zie ineens een Kameroen schaap
lopen met een rest vruchtvliezen. Dat
betekent vlug het lam gaan zoeken en
inderdaad er lag een, naar ik dacht, dood
lam in de nieuw gebouwde stal. Ik riep
mijn man al, zodat we hem konden
begraven. Maar toen ik hem optilde,
ijskoud en slap, kreunde zij (ja het was een
ooitje!) wat. Vlug het lam onder een lamp
drooggewreven en moeder erbij. Die keek
niet naar het lam om en ging rustig van het
hooi eten. We hebben het lam biest met de
sonde gegeven en verder hebben we haar
continue met warme doeken (uit de
magnetron) gewreven om het te
activeren…en heel langzamerhand kwam
er, na een uurtje, leven in en begon ze
klaaglijk te mekkeren. Aanvankelijk was
het erg zorgelijk. We bleven haar
sondevoeding gegeven, ook al omdat de
spenen die we nog van de Cluns in huis
hadden, veel te groot waren voor dit
minilam. Pas na 6 uur ging ze staan en tot
onze grote verrassing zien we haar dan bij
de moeder drinken, terwijl die al die tijd
niet naar haar omgekeken had! Klein maar
dapper…. We hebben haar nog even op de
brievenweger gewogen: ze woog op de kop
af 1 kilo!

Het Kameroen ooilam met een gewicht van 1
kilo.

De zwangerschap was een volslagen
verrassing! Ik had al vaak gezegd, het lijkt
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wel of ze drachtig is, maar omdat ze zo
jong was, en niet uierde, gingen we er toen
maar van uit dat ze "slechte buikspieren"
had. Volgens mijn man was ze al dik toen
we haar als lam van 6,5 maand kochten.
Terugrekenend is ze op de kinderboerderij
gedekt toen ze 6 maanden was. Volgens
het "boekje" van het Kameroenschaap kan
het pas bij 7 maanden
Zo werd onze kudde op de valreep nog
uitgebreid met een lam.
Dit tot grote vreugde van de kleinkinderen,
ze stal de show en ze noemden haar
“Liesje”.
Van Clun Forest fokker naar een
multiculturele kudde, ieder schaap, iedere
ooi met haar unieke uitstraling en unieke
gedrag. Andere kleuren, verschillende
grootte, verschillend gedrag. We genieten
elke dag weer van de diversiteit van onze
kudde.

Kleindochter Boukje verliefd op “Liesje”ons
Kameroen ooilam

Na deze ontboezeming geef ik graag het
stokje over aan Lian Hielkema. Sommige
kennen haar al goed, maar nu ze de
eindredactie van de Clunformatie heeft
overgenomen vind het een mooi moment
om meer over het wel en wee van haar
schapen en andere hobby’s te kunnen
lezen. Dus Lian …!!
Brigitte de Pree
“Annendael”
Maria Hoop
depree@zonnet.nl

Clun Forest promotie op de Dag van het Schaap
Op zaterdag 18 juni a.s. wordt in Ermelo voor de
dertiende keer ‘de Dag van het Schaap’ gehouden.
De organisatie van dit grootse tweejaarlijkse
evenement heeft weer gezorgd voor een
gevarieerd programma. Er zijn diverse
demonstraties, exposities, wedstrijden, veel stands
met schapenspullen en natuurlijk vooral heel veel
schapen. Meer informatie over de Dag van het
Schaap vindt u op http://www.dagvanhetschaap.nl
Tussen al die verschillende schapenrassen die op
de Dag van het Schaap aan het publiek worden
getoond, mag natuurlijk de Clun Forest niet ontbreken! De Clun Forest schapenvereniging zal
dan ook tijdens de Dag van het Schaap aanwezig zijn met een aantal schapen en lammeren
voor een raspresentatie. Bezoekers kunnen kennis maken met onze sierlijke Cluns.
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Geïnteresseerden kunnen niet alleen de Clun Forest schapen bewonderen, maar ook
informatie krijgen over de raseigenschappen, verzorging, verenigingsactiviteiten, enz.
Wij hopen op een mooie editie van de Dag van het Schaap met vooral ook goede promotie
voor de Clun Forest. Komt u ook een kijkje nemen op zaterdag 18 juni a.s. in Ermelo?
De Dag van het Schaap wordt gehouden in het Hippisch Centrum van de KNHS, De Beek
125, 3852 PL Ermelo. De dag start om 9.00 uur en duurt tot circa 16.30 uur.

Fokkerslatijn
Als liefhebbers van de Clun Forest streven wij naar raszuiverheid. Wat we daarmee bedoelen
is gemakkelijk uit te leggen: onze dieren hebben bepaalde raskenmerken, en ze geven die
kenmerken zonder mankeren aan hun nakomelingen door. Voor wie die kenmerken nog niet
helemaal helder heeft: de foktechnische commissie heeft een nieuw concept voor de
rasbeschrijving gemaakt; u kunt die op onze website bekijken
(http://www.clunforest.nl/service/rasomschrijving.pdf ). Het document wordt nog besproken
in het bestuur en vastgesteld op de komende najaarsledenvergadering.
In de praktijk is raszuiverheid nog niet zo eenvoudig vast te stellen, zeker niet als je niks van
een schaap weet. Een schaap van een fokker die niet bij het stamboek is aangesloten kan er
nog zo prachtig uitzien, of hij raszuiver is kun je alleen met zekerheid vaststellen door ermee
te gaan fokken. En daar is een paar jaar mee gemoeid. Zelfs bij stamboek-Cluns kun je
trouwens nog wel kenmerken tegenkomen die een Clun niet hoort te hebben, zoals zwarte wol
op de verkeerde plaatsen. Blijkbaar zijn zelfs de stamboekdieren dus nooit helemaal ‘zuiver’.
Maar juist doordat er variatie is, ook in de ‘goede’ kenmerken, is er altijd nog wat te
verbeteren, en dat houdt de aardigheid in de fokkerij. Als onze dieren allemaal kopieën van
elkaar waren, was de lol er gauw af.
Let op een keuring bijvoorbeeld maar eens op het verschil in orenstand: van (te) wijd tot
helemaal rechtop. De rasstandaard wil dat de orenstand ongeveer ‘vijf voor een’ is, in
uurwerktermen. Maar hier speelt ook smaak mee. Zelf vind ik kaarsrechte oren ook erg mooi.
Doordat smaken veranderen, kunnen ook raskenmerken veranderen, en zo blijft een ras ‘in
beweging’. En dit laat alweer zien hoe belangrijk het is dat er variatie blijft.
In Nederland raken alle Cluns meer en meer aan elkaar verwant, doordat de bloedlijnen uit
Engeland langzaam maar zeker door elke fokker worden gebruikt. Daarom zullen we af en toe
moeten blijven importeren. Al te veel zuiverheid, dat willen we eigenlijk helemaal niet.
Bert Theunissen

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 16 april 2011, Wageningen
Afwezig met kennisgeving zijn de leden: van den Ouden, Torenbos, de Boer, Grimmelt,
Wevers, Metselaar, Heijman, ter Veen, van der Duijs en Steenbeek.
De appeltaart werd gebakken door Gina Wever en smaakte heerlijk. Bedankt.
De firma Havens verzorgde een presentatie over voeding van schapen en lammeren. Een zeer
boeiende presentatie met veel relevante informatie. En onze schapen zien er al zo mooi en
gezond uit. Kan het nog beter? (op onze website kunt u hier:
(http://www.clunforest.nl/service/Havens.pdf) een kopie van de boeiende bijdrage van
Havens lezen en eventueel downloaden.)
1. Voorzitter Jan Wever heet even na tienen iedereen welkom, memoreert dat dit zijn laatste
vergadering als voorzitter is en opent de vergadering. We gedenken Wim Vlot en houden
een moment van stilte. Wim was altijd aanwezig tijdens de vergaderingen.
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2. De agenda wordt enigszins gewijzigd vastgesteld. Jaarverslag en bestuursverkiezing
worden naar het eind van de vergadering geschoven.
3. Ingekomen stukken en mededelingen. NSFO diverse stukken over Dag van het Schaap,
gezondheidsverklaringen (advies: voorlopig nog even GD verklaring aanvragen), NSFO
voorzittersoverleg. PVE stamboekerkenning, Hans van Bokhoven: FBS overleg,
Aankondiging PKSG vergadering op 23 mei en code goedhouderschap (t.z.t. publiceren
Clunformatie/website).
4. Verslag najaarsledenvergadering wordt ongewijzigd en onder dankzegging aan secretaris
vastgesteld.
5. Rondje aflammeren. Een van de aardigste onderdelen van de vergadering waar ruim de
tijd voor genomen wordt. Wederom blijkt dat de Clun Forest schapen weinig problemen
bij het aflammeren ondervinden.
6. Financieel verslag. De penningmeester deelt het financieel verslag uit en bespreekt dit met
de leden.
7. De kascommissie geeft aan dat de penningmeester zijn werk uitstekend heeft gedaan en
onder applaus verleent de vergadering decharge.
8. De nieuwe kascommissie wordt benoemd en bestaat uit de leden: Schmitz en Haverkamp.
Reserve: Theunissen. Ellen Reichert wordt bedankt voor haar aandeel in de controle.
9. Foktechnische commissie. De commissie heeft een concept voor een nieuwe rasstandaard
gemaakt, deze wordt op de website beschikbaar gesteld en besproken binnen het bestuur.
Deze kan dan tijdens de najaarsledenvergadering worden vastgesteld.
10. Couperen. De gegevens kunnen alleen goed ingevoerd worden via de NSFO. Dit kon/kan
via NSFO–Online, maar ook schriftelijk gebeuren. 59 leden hebben vorig jaar een
geboortebericht ingevuld. 42 van hen hebben coupeergegevens opgestuurd, waarvan 38
helemaal correct. Voor 70% van de geïnspecteerde lammeren zijn staartlengte en
geboortegewicht opgegeven. Niet slecht, hopelijk dit jaar nog meer.
11. Activiteiten 2011: 28 mei Bestuursvergadering onder leiding van de Foktechnische
commissie (voorbereiding inspectie), planning: 4 juni Fokkerscontactdag bij fam.
Veenstra in Makkinga, 18 juni Dag v.h. Schaap, 10 juli Odiliapeel, 6 augustus
Dierenshow Drenthe, 27 augustus Nationale keuring Kootwijkerbroek, 12 november
Algemene ledenvergadering. Discussie over de Dag van het Schaap en de keuringen. Er is
nog veel onduidelijk omtrent entingen Q-koorts en deelname aan keuringen/evenementen
met publieksfunctie. Er is weinig animo om te enten en het lijkt niet haalbaar om mee te
doen aan de regionale keuringen en een keuring op de Dag van het Schaap. Nog bekijken
of er voldoende leden zijn die willen enten en daarnaast willen deelnemen aan een
regionale keuring. Wel is het belangrijk om aanwezig te zijn voor een presentatie. Ton
Frumau heeft geënt en ook Ad Ordelman wil wel aan de voorwaarden voldoen om aan een
presentatie te kunnen deelnemen. We doen mee aan de presentaties en bekijken wie er
heen kan. De Nationale kan gewoon doorgaan. Dit is een besloten keuring en dat mag wel.
Deelnemers met schapen die opgegeven worden voor de Dag van het Schaap krijgen een
tegemoetkoming van 7 euro per ingeschreven dier van de organisatie. Bekeken wordt of
een tegemoetkoming vanuit de vereniging haalbaar/wenselijk is, als we mensen vragen te
enten om naar een presentatie gaan ter promotie van ons ras.
12. Q-koorts. Er lijkt nu voldoende vaccin te zijn om te enten. Dit kan plaatsvinden op
vrijwillige basis. Bedrijven met publieksfunctie (zorgboerderijen, kinderboerderijen,
schaapskuddes etc.) zijn verplicht om te enten, 2 entingen per dier. De dosis kost ongeveer
3 euro.
13. Clunformatie. Wisseling van redactie. Lian Hielkema neemt de eindredactie over van
Toon Verhoeven. We zijn blij dat ze dit wil gaan doen en wensen haar veel succes.
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14. Inspectie 2011. 28 mei vindt de gezamenlijke inspectie plaats. Toon Verhoeven neemt de
coördinatie van Jan Wever over. Dinant Strokap kan dit jaar wegens rugproblemen niet
mee inspecteren.
15. NSFO/PKSG/FBS. De stamboekadministratie is nu redelijk door de leden te bewerken.
Nog niet alles loopt helemaal soepel, maar Marjo van Bergen is uiterst hulpvaardig. Een
aantal bestuursleden van bij de FBS aangesloten verenigingen is bijeen geweest om te
overleggen over toekomst FBS en stamboekerkenning. Krijgt een vervolg.
16. Jaarverslag. De secretaris heeft het jaarverslag opgesteld rondom de activiteiten van de
scheidende voorzitter en leest dit voor. Zie jaarverslag.
17. Bestuursverkiezing. Jan Wever geeft aan dat hij bijna 25 jaar zich met plezier heeft
ingezet voor de vereniging en dat hij het nu tijd vond om de voorzittershamer door te
geven. De bestuursleden Jan Muijs, Marijke v.d. Duijs en Bert Theunissen worden
herkozen en Jan Veenstra wordt benoemd in de vacature Wever. Jan Wever draagt de
voorzittershamer over aan Toon Verhoeven, die vanuit het bestuur is voorgedragen als
nieuwe voorzitter. De vergadering wenst Toon veel succes. Jan Wever is verheugd dat de
oud-bestuursleden Kersemakers en Braams ook aanwezig zijn. Hij benadrukt, dat hij met
hen en veel andere leden een fijn contact heeft gehad. Hij blijft natuurlijk lid en zal de
vergaderingen zeker blijven bezoeken. Hij zal de bestuurscontacten ook zeker gaan
missen. Hij heeft het met veel plezier gedaan.
Daarna spreekt Ton van der Toorn Jan namens bestuur en leden toe (zie verderop in deze
Clunformatie). Jan heeft een groots afscheid als voorzitter verdiend, en dit willen we in
groter verband doen tijdens de Nationale keuring in Kootwijkerbroek. Jan krijgt van
Rineke van der Toorn een bos bloemen
overhandigd en mag kussend op de foto.
18. Rondvraag: Gaan we nog naar Engeland?
Wellicht volgend jaar. Ton Frumau zal
wat voorwerk doen. Enting Blauwtong,
advies niet doen.
19. Sluiting van de vergadering. Toon
Verhoeven neemt de voorzittershamer
daadwerkelijk in gebruik, dankt allen voor
het in hem gestelde vertrouwen en sluit de
vergadering.
Ton van der Toorn, secretaris

Jaarverslag Clun Forest Schapenvereniging 2010
Zoals u van mij gewend bent, schrijf ik een jaarverslag meestal vanuit een speciale
invalshoek. Deze keer ligt de rode draad van mijn verslag redelijk voor de hand. Jan Wever
heeft tijdens de laatstgehouden bestuursvergadering aangegeven de voorzittershamer aan de
hooiruif te willen gaan hangen, in de hoop dat een ander dit stokje na een periode van bijna 25
jaar over zou willen nemen. Dit jaarverslag Clun Forest komt vrijwel overeen met een verslag
van Jan Wever’s werkzaamheden voor onze schapenvereniging. Zonder andere bestuursleden
tekort te doen, is het wel reëel om vast te stellen, dat Jan bij vrijwel alle activiteiten in meer of
mindere mate betrokken is geweest.
• 6 maart 2010. Jan Wever stapt, nadat zijn schapen en lammeren zijn verzorgd, om 8 uur in
de auto op weg naar Barneveld om de bestuursvergadering voor te zitten. Enkele weken
daarvoor is overleg geweest met de secretaris om de agenda voor te bereiden.
• 17 april. Algemene ledenvergadering. Jan Wever heeft ruim van te voren de zaal in
Wageningen besproken en contact opgenomen met Warner Elders voor een boeiende
presentatie over weideafrastering. Eveneens veel overleg gehad met het DB over de
agenda, bestuursverkiezing en diverse op stapel staande activiteiten.
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15 mei. Gezamenlijke inspectie bij Hameeteman in Achthuizen. Jan was wederom vroeg
uit de veren, klaar voor een lange reis naar de Zuid-Hollandse !! eilanden. Ook hiervoor
de nodige voorbereiding achter de rug. Alle geboorteberichten verwerkt, ingevuld op de
inspectieformulieren en ingedeeld op regio. Tevens vergadering en voorstel inspectieeisen voorbereid.
Juni, zoals ieder jaar weer de inspectiemaand. Jan Wever heeft samen met de andere leden
van de inspectieteams de inspectie van de lammeren verzorgd. Jan was actief in team
Noord.
5 juni. Fokkerscontactdag bij André en Astrid van den Ouden in Hazerswoude. Een
gezellige en leerzame contactdag, waar de leden naast een zak schapenmuesli ook nog
groene vingers aan overhielden. Naast de gebruikelijke beoordelingen van schapen en
lammeren, was er ook een leuke activiteit als buxusfiguren knippen. Ook zo’n dag kan
niet zonder een enthousiaste voorzitter. Jan heeft in de voorbereiding overleg gehad met
André en leidt zo’n dag op zijn geheel eigen karakteristieke wijze.
11 juli. Keuring Zuid Odiliapeel. Jan Wever is, zoals ieder jaar weer aangesteld als
keurmeester. Helaas gaat wegens Q-koortsperikelen in de regio, de keuring niet door.
7 augustus. Dierenshow Drenthe in Beilen. Jan is al weer lange tijd druk met de
voorbereidingen. Uitnodigingen en opgaven verlopen via het welbekende
keuringssecretariaat: “Gina en Jan Wever, Borger”. Jan is samen met anderen daags te
voren druk bezig met het opzetten van schapenhokjes, keuringsringen en vervaardigen van
naambordjes etc. Het werd een prima keuring onder goede omstandigheden. We kwamen
zelfs ook op TV-Drenthe.
28 augustus. Nationale Keuring Kootwijkerbroek. Een geslaagde keuringsdag in ons
nieuwe onderkomen. Ook hiervoor heeft men zich kunnen opgeven bij het welbekende
keuringssecretariaat in Borger. Jan is al lang van te voren gestart met zijn deel van de
voorbereidingen. Vele jaren heeft Jan de Engelse keurmeesters uitgenodigd (dit jaar Frank
Gwilliam en Ralph Fulton), inschrijvingen verwerkt, catalogi samengesteld en verstuurd
en de leiding van de dag op zich genomen. Hij kon deze jaren niet met eigen schapen in
de ring en moest deze zorg aan een ander toevertrouwen. Ook de dagen voor de Nationale
was Jan altijd aanwezig om de manege keuringsklaar te maken.
31 augustus. Afscheid van onze vaste contactpersoon bij de NSFO. Een aantal
bestuursleden, waaronder natuurlijk ook Jan Wever, was naar Nijkerk gekomen om
tijdens de receptie hoofdinspecteur Mart Nijssen te bedanken voor de fijne samenwerking
met onze Clun Forest Schapenvereniging. Vanaf deze datum heeft Marjo van Bergen de
taken officieel overgenomen.
11 september. Bestuursvergadering in Barneveld.
6 november. Algemene Ledenvergadering in Wageningen. Jan mocht namens de Clun
Forest Schapenvereniging Marjo van Bergen (NSFO) verwelkomen. Tijdens de
presentatie van het NSFO-Online programma bleken er veel vragen en onduidelijkheden
te zijn. De conclusie was, dat het programma nog verbeteringen behoeft. Een aantal Clun
Forest-leden bleek bereid om in een gebruikersgroep zitting te nemen. Tijdens deze
vergadering presenteerde Jan wederom het jaarlijkse inspectieverslag. Een lijvig
document met een overzicht van alle gekeurde lammeren. Ook zijn hierin de afwijkingen
en aantallen per geslacht aangegeven. Tevens geeft dit verslag een goed overzicht van alle
aangesloten bedrijven en voor de Clun Forest-vereniging relevante gegevens. Voorwaar
een pukkel werk!

Tenslotte is het ook goed om in dit jaarverslag te vermelden, dat ons dit jaar 2 actieve leden
ontvielen. Allereerst kregen wij vroeg in het jaar het bericht dat Ben Mulder uit Gieterveen
was overleden en later in het jaar moesten we afscheid nemen van Wim Vlot. Twee leden, die
hun steentje hebben bijgedragen aan het goed functioneren van onze vereniging. Het tekent
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Jan Wever, dat hij goed contact had met deze leden en bij de begrafenis/crematie aanwezig is
geweest. Jan heeft in alle jaren betrokkenheid getoond met het wel en wee van onze leden.
Bedankt Jan en we hopen nog vele jaren van je adviezen gebruik te mogen maken en je als
medefokker van Clun Forest schapen te mogen ontmoeten.
Ton van der Toorn, secretaris

Tekst afscheid Jan Wever uitgesproken door Ton van der Toorn namens
leden en bestuur
Jan Wever,
Na dit jaarverslag hoeft er eigenlijk weinig meer gezegd te worden. Bijna 25 jaar in het
bestuur van de Clun Forest Schapenvereniging, waarvan vrijwel de gehele periode voorzitter.
Sinds 1979 Clun Forest schapen en vanaf 1986 bestuurlijk actief. 1986 in het FBS bestuur,
begin 1987 secretaris van de werkgroep Clun Forest, een half jaar later voorzitter van de
werkgroep Clun Forest en sinds 1992 voorzitter van de officiële Rasvereniging Clun Forest.
Een geweldige periode en ik mag zeker stellen, dat de Clun Forest Schapenvereniging nooit
zo’n bloeiende vereniging was geworden als Jan Wever geen voorzitter was geweest.
Jan, je was eigenlijk geen voorzitter, maar een voortrekker. In het jaarverslag heb ik slechts
enkele van je activiteiten kunnen aanstippen. Je hebt nog veel meer gedaan voor de vereniging
of namens de vereniging. Te denken valt aan: FBS, overleg met andere rasverenigingen,
redacteur Schaapskooi en later redactiewerk voor ons zelfstandig blad, keuringen Oostermoer,
etc.
Daarnaast had je nog tijd voor fotografie, dwergkonijnen en het voorzitterschap van een
geitenvereniging en ook ben je al 38 jaar voorzitter van de vogelvereniging Kleurenpracht.
Dat impliceert dat je vaak uithuizig was. En toch gelukkig getrouwd, zou ik zo zeggen.
Jan, ik spreek denk ik ook namens alle leden, als ik zeg dat je een herder was voor de kudde
Clun Forest-leden. Alle bijeenkomsten werden goed voorbereid, je wist waarover je sprak,
maar bovenal was er altijd een sfeer van gemoedelijkheid en gezelligheid. Dit was er ook wel
eens de oorzaak van, dat een vergadering wat kon uitlopen. Maar om een rondje
“Aflammeren” af te schaffen ter wille van de tijd, ging je veel te ver.
Jan, je krijgt nu geen traditioneel afscheidscadeau (pen met inscriptie), maar we vinden dat je
een groter afscheid (als voorzitter) hebt verdiend. We willen jou en natuurlijk ook je keuringssecretariaatsmedewerker en echtgenote Gina in het
zonnetje zetten. Dat doen we met veel leden om ons
heen, tijdens onze Nationale keuring in
Kootwijkerbroek.
Jan, nu al vast heel hartelijk bedankt voor al je werk
voor onze vereniging en ik kan het niet beter
verwoorden dan wat ik in de mail van de familie
Metselaar las:
“Beste mensen, omdat we druk zijn kunnen we niet
aanwezig zijn op de ledenvergadering. Een mooie
vergadering gewenst en ik hoop dat jullie Jan Wever
goed in de bloemen zetten. Dat heeft hij (en ook zijn
vrouw) dubbel en dwars verdiend. Jan en ook alle
bestuursleden, zittend, blijvend of komend, bedankt
voor jullie inzet.”
Hierbij dus een mooi boeket namens ons allen en ….
Dit is een voorschot! We doen het groter in
Kootwijkerbroek.
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Lammereninspectie 2011
In de periode van half mei tot eind juni zullen de inspectieteams afspraken met u maken voor
het inspecteren van uw lammeren voor het stamboek.
De inspectieteams plannen een route en komen dan bij u thuis langs. Hiervoor wordt mogelijk
enige medewerking van u verwacht, zodat het tijdstip van inspectie binnen de route past. Dit
om onnodige tijd en kilometers te voorkomen.
Voor de inspectie zijn de volgende zaken van belang:
∗ De dieren dienen te zijn opgehokt
∗ Er dient minimaal 1 origineel I&R-oormerk te zijn ingebracht
∗ De geboortelijst dient aanwezig te zijn
Tijdens de inspectie worden de lammeren geïnspecteerd op afwijkingen. Lammeren die geen
afwijkingen vertonen, kunnen ingeschreven worden in het stamboek met de
volbloedstatus. Daarnaast wordt een inspectieformulier ingevuld. De inspecteurs vullen dit
formulier samen met u in.
In de Clunformatie hebben we de rubriek “In de stal van…”. Mogelijk dat de inspecteurs u
vragen om een interview te mogen afnemen. Hierin wordt gevraagd naar het ontstaan van uw
liefhebberij voor de Clun Forest schapen en uw ervaringen. Het interview, met een aantal
foto’s, komt daarna in de loop van het jaar in de Clunformatie. Ook kunt u de inspecteurs zelf
vragen om een interview af te nemen als u daar belangstelling voor heeft. Met uw
medewerking houden we de Clunformatie levendig!
Clun forest inspectieteams

Foto’s: links Het is vroeg warm dit jaar. Jan en Ina Torenbos doen de schapen de jas weer uit. Rechts: een ram
bij Toon en Marlies Verhoeven samen met hun nieuwe Chodsky-pes pup

Belangrijke data








Fokkerscontactdag`
Dag van het Schaap
Farm & Countryfair
Keuring Zuid
Keuring Noord
Nationale Keuring
Ledenvergadering

Makkinga, 4 juni 2011
Ermelo, 18 juni 2011
Aalten, 24,25 en 26 juni 2011
Odiliapeel, 10 juli 2011
Beilen, 6 augustus 2011
Kootwijkerbroek, 27 augustus 2011
Wageningen, 12 november 2011
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Farm en Country Fair Ijzerlo
Ook dit jaar weer Cluns op Farm & Country
Fair IJzerlo
Al vele jaren is ons enthousiaste bestuurslid
Marijke van der Duys met een presentatie
stand aanwezig op de Farm & Country Fair te
IJzerlo. Zij zorgt daar voor goede promotie
van de Clun Forest door een paar fraaie
schapen en/of lammeren mee te nemen. En
door een stand in te richten met informatie
over de Clun Forest schapen en over wol.
Ook dit jaar is Marijke van de partij op de
Farm & Country Fair die wordt gehouden van 24 t/m 26 juni 2011. Hopelijk kan zij ook nu
weer veel mensen kennis laten maken met ons mooie ras.
Heeft u zin om eind juni een kijkje te nemen op de Farm & Country Fair? De fair wordt
gehouden op een terrein nabij Aalten. In de omgeving is duidelijk met borden aangegeven
waar u moet zijn. Voor meer informatie over de Farm & Country Fair kijkt u op
www.countryfair.nl

Links: een groep lammetjes bij de fam. Scholtes in Bodegraven, rechts: ooi met lam bij de fam. Frumau in
Benningbroek.

Wij willen in de Clunformaties elke keer een aantal leuke foto's laten zien.
Stuur daarom ook eens een foto op. Dat kan digitaal via e-mail (lian.hielkema@xs4all.nl)
of gewoon via de post naar Lian Hielkema.

Redactie:
Lian Hielkema (eindredactie):
Gerard Scholtes:
Ton van der Toorn:

lian.hielkema@xs4all.nl
gerard.scholtes@xs4all.nl
vandertoorn@hotmail.com
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