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De nieuwsbrief van de Clun Forest Schapenvereniging

In deze uitgave:

Van de bestuurstafel…..

De tafel die meestal als bestuurstafel gebruikt
wordt, ligt nu vol met kerstspullen. De
herdertjes in een doos aan de ene kant van de
tafel en de schaapjes (de meeste nog voorzien
van vier poten) aan de andere kant. Schaapjes,
niet bekend met Q-koorts, zonder elektronisch
oornummer en nog niet gecertificeerd door
welke organisatie dan ook. Dat was nog eens
schapen houden zo’n 2000 jaar geleden. De

meeste herders konden noch lezen noch
schrijven en hoefden zich alleen te laten leiden

door een helder licht. In onze moderne tijd zijn

er andere heldere lichten. Zij zadelen ons op

met allerhande tijdrovende en onduidelijke

maatregelen. Het conflict tussen GD en NSFO
over de erkenning van certificaten blijft voortduren en de rechter heeft bepaald, dat de GD de
certificering door de NSFO gedaan, nog niet hoeft te erkennen. Er komt gelukkig weer
overleg tussen beide instanties. Q-koortsregelgeving wordt enigszins versoepeld voor
hobbyfokkers, maar voor evenementen met buitenstaanders (publiek) blijft enting verplicht.
Tenslotte moesten we een nieuwe stamboekerkenning aanvragen, waarin o.a. wordt
aangegeven hoe we omgaan met discriminatie en inteelt. De stamboekaanvraag is de deur uit,
maar wellicht zullen er toch nog nieuwe statuten gemaakt dienen te worden.
Het jaar 2011 loopt al weer ten einde en we kunnen als Clun Forest vereniging terugzien op
een goed jaar. Het ledenaantal bleef nagenoeg gelijk en de vereniging staat er goed voor.
Naast de Fokkerscontactdag, de Dag van het Schaap, de presentatiedagen en de Nationale
Keuring, was het hoogtepunt toch de koninklijke onderscheiding voor Jan Wever, die na 25
jaar bestuursactiviteiten/voorzitterschap, de voorzittershamer overdroeg aan Toon Verhoeven.
Met deze Clunformatie krijgt u ook een brief van de NSFO over het invoeren van dekkingen
een bestelformulier voor oormerken. Nu het buiten nog herfst lijkt, komt het voorjaar in onze
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stallen al weer dichterbij. Bij “vroege fokkers” worden de eerste Clun lammeren al eind
januari en begin februari geboren. Van achter de bestuurstafel wens ik u namens het bestuur
van de Clun Forest Schapenvereniging en redactie van de Clunformatie achtereenvolgens:
Goede kerstdagen, een fijne jaarwisseling, een voorspoedig 2012 en een gelukkige
aflammerperiode.
Toon van der Toorn, secretaris

Ik geef het stokje door aan……...
Clun Forest stal op Koninklijke gronden…. Stal Soestdijk

Allereerst Lian bedankt voor het stokje. Leuk om iets te
vertellen over de start van onze ‘veehouderij’. En dan
natuurlijk beginnen bij het begin.
Helemaal in het hoge Noorden, in het dorpje Garnwerd
werd ik geboren in een klein dijkhuisje, maar in de tuin
stond toen al een mooie ram van de boer vlakbij. Deze
hield het grasveld kort om het huis.
Jaren later als tiener veel op de boerderij en soms
mocht je best helpen met lammeren. Daar leerde ik hoe
een lammetje uit een schaap gehaald moest worden,
even slingeren, slijm weghalen en bij de moeder
leggen… en volgende.
Na een aantal jaren studeren en wonen in Amsterdam,
zijn Pascal en ik met de kinderen in Soest terecht
gekomen.
Naast ons een weiland met
Texelaars. Vooral de ram was
geweldig, onze (toen nog) kleine
Coos kon er zo op gaan zitten als
hij in de wei lag.
De Texelaars waren van onze buren aan de andere kant van het weiland,
meneer en mevrouw de Zoete. Oude meneer de Zoete was altijd druk in
zijn groentetuin, met zijn kippen, schapen, en heel veel duiven. Helaas
ging de gezondheid van meneer de Zoete snel achteruit en langzamerhand
verdween de groentetuin, de kippen en toen ook de schapen. Een half jaar lang was het
weiland leeg en dat was zo ongezellig.
Aangezien ik van het platteland kom en daarnaast een agrarische opleiding heb gevolgd, heb
ik gevraagd aan de buren of het een idee zou zijn dat ik schapen ging houden in hun weiland
en stallen? Dit vonden ze erg leuk en toen begon de zoektocht naar een leuk ras schapen.
Toen kwam ik uit op de Kerry Hill schapen, een sterk ras, lammert makkelijk af, mooie wol
en vrij uniek in zijn uiterlijk. Maar toen ik naar een koppeltje ging kijken, waren het meer
herten dan schapen, zo angstig, ze schoten alle kanten op.
Dus geen Kerry Hill en even doorzoeken en zo kwam ik op de Arabieren onder schapen, de
Clun Forest schapen. Via internet kwam ik terecht bij Ton van der Toorn om een leuk koppel
te kopen met ram, onze Jerom. Gelukkig kon Ton ons een beetje op weg helpen met extra
informatie over de verzorging en vooral eisen rondom I&R en zwoeger- en scrapievrij
certificering en dat was wel prettig. En hij enthousiasmeerde ons om ook naar de keuring te
komen. Dat was wel een hele beleving de eerste keer, maar de sfeer was goed en het is ook
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leuk om samen zo met de schapen bezig te zijn. Kijken of je ziet wat de keurmeesters zien en
kijken of je ook in die lijn kan gaan doorfokken.
We hebben ook al wel de nodig problemen gehad
met de schapen, direct al het eerste jaar een ooi
met een tumor bij de darmen (bleek achteraf)
nadat ze een doodgeboren lam had gekregen
(maar ook een gezond lam). Lammeren die niet
konden drinken bij de moeder, omdat ze te weinig
melk gaf. De oudere ooi die ‘per ongeluk’ nog
gedekt werd en een heel zwak lam kreeg.
Uiteindelijk nog goed op de been gekregen, maar
na vier maanden toch doodgegaan met een
groeiachterstand (waarschijnlijk zwak hart o.i.d.).
De rammen zijn voor ons altijd heel speciaal, die
lijken soms meer op honden dan schapen, met het grote verschil dat je ze niet 3x per dag hoeft
uit te laten. We zijn blij dat ze binnen de vereniging weer verder kunnen dekken en een goed
thuis hebben. Nu hebben wij Klaas, die als een koning in de wei rondloopt. Dus dat past wel
goed bij Stal Soestdijk.
Onze schapen lopen namelijk op land dat gepacht wordt van het
Koninklijk Huis, behorende bij Paleis Soestdijk. De dames krijgen
dan ook allemaal Koninklijke namen. Met dit verhaal hebben we ook
een keer in de krant gestaan, erg leuk.
Twee jaar geleden zijn we Levende Kerststal geweest op de
basisschool. De
kinderen mochten de
schapen toen niet aaien i.v.m. Q-koorts, maar
het was wel een mooi plaatje.
Al met al genieten we volop van onze Clun
Forest schapen en zijn trots als we op een
keuring staan, daarnaast is het een gezellige
ongedwongen vereniging. Het is zeker een
verrijking van het landelijke leven in Soest
om hobby schapenhouder te zijn voor het hele
gezin.
Christel de Boer en Pascal Mulder, Coos &
Kathelijne, Stal Soestdijk te Soest

Verslag nationale keuring 2011
De nationale keuring is elk jaar weer hét evenement waar veel
Clun Forest fokkers naar uitkijken. Het is de afsluiting van het
seizoen, waarbij de mooiste Clun Forest schapen uit
Nederland de sportieve strijd met elkaar aan gaan. Bovenal is
het altijd weer een gezellige clubdag waar de onderlinge
contacten (verder) worden aangehaald. In 2011 was het om
een aantal redenen nog een extra bijzondere dag. Zo werden
er niet alleen schapen in het zonnetje gezet. Daarover leest u
verderop meer.
(links op de foto de dagkampioen SRU 04046 (fokker Steenbeek, eigenaar
Strokap)
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De verplichte Q-koorts entingen gooiden dit jaar voor de regionale keuringen in Odiliapeel en
Beilen roet in het eten. Te weinig dieren waren geëent en dus was de Clun Forest wel
aanwezig op deze dagen met een raspresentatie, maar kon helaas geen keuring worden
gehouden. Datzelfde gold voor de Dag van het Schaap.
Doordat de nationale keuring in Kootwijkerbroek een besloten karakter had, was het gelukkig
wel mogelijk deze dag doorgang te laten vinden. Het was dus de enige keuring in 2011 en
misschien was dat wel de reden dat we dit jaar een recordaantal schapen mochten
verwelkomen. In totaal 22 leden schreven zich in en zorgden voor een niet eerder vertoond
aantal van 204 catalogusnummers!
Bij aankomst op zaterdagochtend 27 augustus jl. bleek de opbouwploeg weer uitstekend werk
verricht te hebben. De manege was omgetoverd in een perfecte keuringshal. De aanvoer
verliep probleemloos en het secretariaat kwam al snel op stoom. Ringmeesters Sander Freijser
en Erik van der Toorn troffen hun voorbereidingen en de stemming onder de deelnemers was
opperbest. De twee Engelse keurmeesters – Ralph Fulton en Brian Davies, beiden uit
Engeland – waren inmiddels gearriveerd. Rond 10 uur sprak voorzitter Toon Verhoeven zijn
welkomstwoord en konden de keuringen beginnen.
Sytske van der Schaaf zorgde er als speaker voor dat deelnemers tijdig werden opgeroepen
om in de ring te verschijnen. Per rubriek werden de dieren vakkundig door de keurmeesters
beoordeeld en op volgorde geplaatst. Bert Theunissen en Christel de Boer vertaalden de
afwegingen van de keurmeesters voor het publiek, zodat het voor de toeschouwers niet alleen
leuk maar ook nog leerzaam was langs de ring.
Terwijl de keuringen in volle gang waren nam
Toon Verhoeven rond het middaguur de
microfoon om Jan en Gina Wever in de ring te
vragen. Na ruim 25 jaar heeft Jan afgelopen jaar
de voorzittershamer overgedragen. Toon
bedankte hem uitgebreid voor de fantastische
manier waarop Jan zich altijd voor de Clun
Forest schapenvereniging heeft ingezet. En
natuurlijk hoorden daar bloemen voor Gina bij
en een prachtig bronzen Clun Forest kunstwerk,
gemaakt door kunstenaar en Clun Forest fokker
Ton Frumau. Maar er was meer, want in de ring verscheen
plotseling de loco-burgemeester van de gemeente BorgerOdoorn. Zij bleek in Kootwijkerbroek aanwezig om Jan een
koninklijke onderscheiding op te spelden. Een zeer bijzondere
gebeurtenis dus tijdens deze nationale keuring, waar Jan en
Gina in het bijzijn van kinderen en kleinkinderen van konden
genieten!
Een ander hoogtepunt vormde – zoals elk jaar – de speciale
rubriek van kinderen met hun favoriete schaap. Ook hier veel
deelnemers en een aantal prachtige combinaties, waarbij hier
en daar duidelijk flink was geoefend. Mooie foto-momentjes
voor trotse ouders en grootouders. (op foto links Diemer van de
Kamp met een ram van Gerard Scholtes)
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Later in de middag volgden de rubrieken
met drietallen en de kampioensrubrieken.
Bij de drietallen van één ram, maar
vooral bij de bedrijfsdrietallen was het
weer een genot om zoveel prachtige Clun
Forest schapen in één keer in de ring te
zien. Absolute klasse en een compliment
aan alle deelnemers waard!
In de kampioensrubrieken werden per
categorie de kampioenen gekozen. En
uiteindelijk de dagkampioen. De
topdieren kwamen bovendrijven en het
viel de keurmeesters zo nu en dan zwaar om een keuze te maken. Dagkampioen werd
uiteindelijk de jonge ram van Dinant Strokap (gefokt door A. Steenbeek). In onderstaand
uitslagenoverzicht kunt u zien wie er verder met de prijzen naar huis gingen.
Categorie

Kampioen

Reserve kampioen

Ooilammeren

SZD 09670

Fokker/eigenaar:
Schmitz, Zeewolde

FBB 02337

Fokker/eigenaar:
Frumau, Benningbroek

Ramlammeren

SBN 02452
(winnaar Brian
Davies Perpetual
Cup)

Fokker/eigenaar:
Scholtes,
Bodegraven

SBN 02427

Fokker/eigenaar:
Scholtes, Bodegraven

Ooien jaarlingen

SZD 09667

Fokker/eigenaar:
Schmitz, Zeewolde

OHA 03325

Fokker/eigenaar:
van den Ouden,
Hazerswoude-Dorp

Ooien vanaf 2 jaar

VMN 009

Fokker/eigenaar:
Veenstra, Makkinga

VMN 002

Fokker/eigenaar:
Veenstra, Makkinga

SRU 04046

Fokker: Steenbeek,
Ruinerwold
Eigenaar: Strokap,
Nijverdal

HU 03708

Fokker: Hielkema,
Maurik
Eigenaar:
Scholtes, Bodegraven

Rammen vanaf 2
jaar

FBB 156

Fokker: Frumau,
Benningbroek
Eigenaar: van der
Toorn, Barneveld

OWE 363

Fokker: Ogink,
Wesepe
Eigenaar: Verhoeven,
Soerendonk

Drietallen van 1
ram

FBB
02329/02330/02337
(van ram WSCF
062516)

Fokker/eigenaar:
Frumau,
Benningbroek

SBN
02430/02431/024
48
(van ram HU
03708)

Fokker/eigenaar:
Scholtes, Bodegraven

Bedrijfsdrietallen
(zelf gefokt)

TBV
165/213/002192(win
naar Ralph Fulton
Homebred Trophee)

Fokker/Eigenaar:
van der Toorn,
Barneveld

VMN
002/009/03525

Fokker/eigenaar:
Veenstra, Makkinga

SRU 04046
( winnaar Fulton
Gwilliam Cup)

Fokker: Steenbeek,
Ruinerwold
Eigenaar: Strokap,
Nijverdal

Rammen
jaarlingen

Dagkampioen
Clun Forest

Pag.5

Clunformatie no. 27
Op basis van de vele positieve reacties kunnen we concluderen dat de nationale keuring ook
dit jaar weer een zeer geslaagde dag was. Tijdens het afsluitende – en overheerlijke! – buffet,
geregeld door Jan en GonnieMuys, werd nog uitgebreid nagepraat, waarna iedereen moe
maar voldaan huiswaarts keerde om de schapen weer lekker in de eigen wei te laten.
André van den Ouden
P.S. Tot slot nog een reactie van Ralph Fulton, een van de twee keurmeesters:
“Thank you for your wonderfull hospitality once again, It is always such a pleasure to come
to Holland and receive such a friendly and enthusiastic reception from everybody and it
makes us fell very welcome.
I can not get over the way you seem keep raising the standard of the exhibits and what a class
of sheep you presented for both the "Three from one ram" and "Three home bred" you should
all be very proud of yourselves. Please pass these comments onto your members at your next
meeting.”
Voor meer foto’s kijk op onze website: www.clunforest.nl>> Keuringen>>2011>>Nationale
Keuring

Export 18 Cluns naar Tsjechië
Begin september kregen we via de website van onze vereniging een vraag van 2 Tsjechische dames,
Denisa Mezníková en Ivana Pokorná, of er fokkers waren die 15 ooilammeren beschikbaar hadden
voor export naar Tsjechië. Denisa wilde met 14 Clunforest schapen gaan starten en Ivana wilde 1
ooilam importeren voor nieuw bloed in haar kudde. Ze wilden de dieren zo snel mogelijk, om ze nog
dit jaar bij de ram te kunnen laten. Ivana had in juli ook al een ramlam geïmporteerd uit Engeland. Ze
wilden graag erg mooie dieren, die uiteraard ook stamboekwaardig, zwoegervrij en ARR/ARR waren.
Gerard Scholtes mailde terug dat er waarschijnlijk in Nederland geen grote fokkers waren die op dat
moment nog 15 ooilammeren hadden, maar dat hij wel wilde inventariseren onder een aantal leden om
gezamenlijk aan dit aantal te komen. Na wat heen en weer bellen vond hij vijf leden die samen
voldoende lammeren beschikbaar hadden. Vervolgens werd met de 2 dames afgesproken dat Toon en
Gerard op dinsdag 6 september samen met hen bij de fokkers langs zouden gaan om de lammeren te
bekijken.
Op maandagmiddag zijn de dames aangekomen in Soerendonk om daar de schapen van Toon
Verhoeven te bekijken. De volgende dag ging het richting Bert Theunissen en Lian Hielkema in
Maurik. Gerard Scholtes was inmiddels ook vanuit Bodegraven afgereisd naar Maurik om het
gezelschap compleet te maken. Na de schapen te
hebben beoordeeld, werden de afstammingsbewijzen
ingezien. De voorkeur van de Tsjechische dames
ging sterk uit naar meerlingen. Gerard kon de dames
nog veel vertellen over de Clun Forest schapen en de
ervaringen in Nederland. Dit moest telkens in 2
talen, want Ivana sprak Duits en Denisa Engels.
Daarna gingen we met één auto verder naar Jan
Muijs in Putten. Ook daar een selectie (zie rechts op
de foto) gemaakt uit de schapen die Jan nog te koop
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had. Bij Jan hebben we van een uitstekende lunch genoten en met volle magen reden we verder naar
Jan en Grietje Veenstra in Makkinga. Het weer was inmiddels omgeslagen naar regen en veel wind.
Jan had de lammeren binnen staan zodat we ze op ons gemak konden bekijken. De dames maakte hier
direct een selectie van 5 lammeren die ze van Jan wilden hebben. Het was toen tegen vijf uur en
Grietje had een heerlijke maaltijd voor ons klaar staan. Verwend zijn we wel die dag. Tegen zeven uur
arriveerden we op de laatste locatie, bij Richard Ogink. Hij had eveneens nog lammeren te koop en
een jaarling. Ivana was zeer gecharmeerd van de jaarling ooi en wilde die direct hebben.
Uiteindelijk hebben de dames 15 ooi lammeren en 3 jaarlingen gekocht (5 ooilammeren Jan Veenstra,
4 ooilammeren Bert Theunissen, 1 ooilam Toon Verhoeven, 1 jaarling en 2 ooilammeren Richard
Ogink en 2 jaarlingen en 3 ooilammeren Jan Muijs). Dat waren er drie meer dan ze gepland hadden.
Voor iedere fokker hadden de dames 6 blikken echte Tsjechische pils meegebracht en een flesje
“huisgestookte slivovitch” waar je keel toch wel erg warm van werd.
Omstreeks negen uur avonds waren we terug bij Bert Theunissen om daar weer in drie auto’s verder
te gaan. De Tsjechische dames gingen mee naar Gerard Scholtes om daar te overnachten en de
schapen van Gerard nog te bekijken. Ook bij Gerard waren de dames erg gecharmeerd van de kwaliteit
van de Clun Forest schapen. Woensdagmorgen zijn de dames weer aan de terugreis begonnen naar
Tsjechië.
Nadat alle schapen geselecteerd waren,
begonnen voor ons de voorbereidingen op
de export. De schapen moesten minimaal
30 dagen op één plaats staan. De dames
gaven aan dat ze omstreeks 12 oktober het
transport konden regelen. De schapen zijn
meteen naar de locatie van Toon
Verhoeven gebracht (links op de foto de hele
koppel bij Toon Verhoeven in de wei). De overschrijvingen verliep vlekkeloos en de dieren stonden op 11
september allemaal op naam van Toon.
Het werd nog even spannend of de uitslag van een ARR/ARR lammetje van Bert en Lian op tijd
binnen zou zijn. Daarvoor hadden we gelukkig goede afspraken met de GD (Alexander Dijkman)
kunnen maken. Alle lof hiervoor aan de GD voor hun medewerking. Inmiddels was het definitieve
transport gepland op 12 oktober en dit zou verzorgd worden door Mr Sup uit Tsjechië. Een vakkundig
transportbedrijf dat de voertuigen en de vergunningen perfect in orde heeft.
Nadat alle exportpapieren (GD verklaringen, gezondheidsverklaring eigen veearts, VWA
exportplanning) geregeld waren, kon op woensdagmorgen 12 oktober om 7.30 uur de afspraak met de
VWA gemaakt worden. Dinsdagavond arriveerde Mr. Sup al, na een reis van 16 uur, bij Toon
Verhoeven. Hij parkeerde de auto met aanhangwagen precies op de plaats waar we woensdag de
schapen zouden laden. Dit had te maken met de rijtijdenwet: als ze woensdagmorgen de auto zouden
moeten verplaatsen voor het laden zou op dat moment hun reistijd ingaan. Mr. Sup en collega wilden
daarna direct naar een bed & breakfast om daar te gaan slapen. Maar vooraf pakten ze toch nog wel
een slaapmutsje uit de auto om mee te nemen.
Toen was het zover. Eerst Mr. Sup en collega opgehaald bij de bed & breakfast. Om 7.30 uur
arriveerde de keuringsarts van de VWA. Eerst werden de lammeren steekproefsgewijs gecontroleerd,
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papieren van het voertuig gecontroleerd, ontsmettingsbewijzen overlegd. Onder de koffie werden de
overige papieren overlegd. De exportpapieren werden door de VWA definitief gemaakt en daarmee
waren de reispapieren in orde. Daarna mochten de lammeren in twee groepen geladen worden. Met 2
pakken hooi, een zak brok en water in het voertuig was er voldoende voer om de reis te overbruggen.
Omstreeks 8.15 uur reden de 18 Cluns van het terrein
af om aan de grote reis van 16 uur te beginnen naar de
nieuwe bestemming Tsjechië. Enkele foto’s van het
vertrek zijn door Gerard Scholtes direct naar Denisa
gestuurd om te laten weten dat ze onderweg waren.
Enkele dagen later kregen we een mail met foto’s van
de nieuwe locatie (rechts op de foto: de groep in Vsetin,
in het oostelijke deel Moravië van Tsjechië) en de
omgeving waarin ze nu zijn.
Een prachtige export die we gezamenlijk hebben
kunnen organiseren, iets wat wellicht vaker de mogelijkheid biedt om schapen naar andere landen te
exporteren. Naast de vleeskwaliteit kunnen wij ook een sterk, vruchtbaar en sierlijk schaap aanbieden.
Toon Verhoeven

Verslag controle en inspectie 2011 (samenvatting)
Al sinds 1992 wordt de inspectie van de Clun Forest gedaan door enthousiaste vrijwilligers.
In 2011 gebeurde dat met de volgende zes regionale inspectieteams:
. Noord Jan Wever en Jan Veenstra
. Noordwest Ton Frumau en Gerard Scholtes
. Zuidwest Gerard Scholtes en André van den Ouden
. Midden Ton van der Toorn en Jan Muijs
. Oost Dinant Strokap, Marijke van der Duijs en Ad Ordelman
. Zuid Bert Theunissen en Toon Verhoeven
De commissies hadden contact met 58 bedrijven. Bij 1 bedrijf worden de lammeren volgend
jaar in de inspectie meegenomen. Bij 3 bedrijven waren alle lammeren al verkocht en was
inspectie dus niet meer nodig. Een aantal bedrijven had de geboorteberichten nog niet
opgestuurd.
Het aantal gereden kilometers voor de inspectie was 3350 km (vorig jaar 3836 km). De
gemaakte kosten bedroegen € 749,45 (vorig jaar € 832,92).
Enkele cijfers:
Aantal certificaatwaardige (zwoegerziektevrije) bedrijven:
Aantal niet-certificaatwaardige bedrijven:
Aantal bedrijven dat meedoet aan scrapie-onderzoek:
Aantal bedrijven dat niet meedoet aan scrapie-onderzoek:
Dieren van het vorig jaar geïnspecteerd en goedgekeurd:
Aantal stamboekwaardige lammeren:
(ramlammeren 186, ooilammeren 231)
Voorlopig stamboek:
Aantal van voorlopig stamboek naar stamboekwaardig:
Aantal niet-stamboekwaardige lammeren:

49
9
47
8
1
417
8
1
31
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(ramlammeren 24, ooilammeren 7)
Belangrijkste afwijkingen:
(snoeksbek 6, testikels 7, kleurafwijking wol 9)

22

Aanbevelingen aan de leden:
• Vooral tijdig de deklijsten en geboorteberichten via NSFO-online invoeren of opsturen.
• Uw lammeren ophokken vóór het inspectieteam arriveert, en voor een zodanige plaats bij
de inspectie zorgen, dat ook de beoordeling van het beenwerk en de koten goed kan
plaatsvinden (een verharde ondergrond is het beste).
• Tijdig uw oormerken bestellen. Hiertoe wordt aan het einde van het jaar door de
vereniging een inventarisatie gedaan om in aanmerking te komen voor een staffelkorting.
• Lammeren liefst 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.
Tot slot:
We komen ook in 2012 graag weer bij u langs. Het is voor de inspectiecommissies prettig als
u bij de inspectie aanwezig kunt zijn. U krijgt dan uitleg over de manier van inspecteren. Ook
kunt u advies krijgen over andere zaken die de schapen aangaan.
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 2011.
Namens de inspectiecommissies
Toon Verhoeven

Fokkerslatijn: van de foktechnische commissie
Het fokprogramma om de staarten van de Clun Forest korter te maken gaat in het komende
seizoen zijn derde jaar in. Wij rekenen natuurlijk weer op de medewerking van alle fokkers
om de gegevens over het gewicht van de lammeren en de staartlengtes in te sturen.
De gegevens die we eerder hebben verzameld zijn inmiddels door de computer bewerkt. Dit
heeft geresulteerd in fokwaardes voor staartlengte. Die fokwaardes zijn voor elk
stamboekschaap te zien op NSFO-online.
Je moet de fokwaardes als volgt interpreteren. De gemiddelde staartlengte van alle gemeten
lammeren samen is door de computer op nul (0) gesteld. Fokwaardes boven nul (met een +
ervoor) geven aan (in centimeters) hoeveel de staartlengte van een dier boven het gemiddelde
ligt. Fokwaardes beneden nul (met een – ervoor) geven aan hoeveel centimeter de staartlengte
van een dier beneden het gemiddelde ligt. Eenvoudig gezegd: hoe meer de fokwaarde onder
nul ligt, hoe korter staart is; oftewel, hoe meer onder nul, hoe beter.
Wat gaan we met deze gegevens doen? Op den duur zullen we onherroepelijk een
selectiebeleid moeten gaan voeren. Dit betekent dat we dieren met te lange staarten dan niet
meer toelaten als fokdieren. Uiteindelijk zullen we waarschijnlijk een bepaalde fokwaarde
vaststellen - een maximale fokwaarde in dit geval – waar fokdieren niet bovenuit mogen
komen. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat we de kortere staarten waar we naar
streven ook echt zullen krijgen.
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Zover is het nu nog niet. We zijn nog in de fase van gegevens verzamelen. Pas als we meer
overzicht hebben, gaan we kijken wat de gewenste fokwaardes zijn. Daarbij zullen we advies
van deskundigen op fokkerijgebied inwinnen.
Maar we kunnen op dit moment zeker ook al werken aan de verkorting van de staarten. De
foktechnische commissie denkt dat iedereen het ermee eens zal zijn dat het niet verstandig is
om nog te fokken met een ram met een staartlengte boven nul, dus een staart die langer is dan
gemiddeld. Die extra lengte moeten we er straks immers ook weer vanaf fokken, en dan duurt
het proces extra lang.
We kiezen regelmatig een nieuwe ram, en daarbij kunnen we nu op de fokwaarde voor
staartlengte gaan letten. Onze ooien hebben we nu eenmaal, daar moeten we het voorlopig
mee blijven doen. Bovendien heeft de ram natuurlijk meer invloed op de kudde als geheel,
dus het is verstandig om bij de rammen te beginnen. Maar het is natuurlijk ook verstandig om
de fokwaarde voor staartlengte van de ooilammeren die u wilt aanhouden of die u koopt
kritisch te bekijken.
De foktechnische commissie wil zich op dit moment op de ram concentreren. Ze adviseert
alle Clun Forest fokkers om zo snel mogelijk alleen met rammen met een negatieve
fokwaarde (dus een fokwaarde met een – ervoor) te gaan fokken. Die winst hebben we dan in
ieder geval al binnen. Gezien het flinke aantal ramlammeren dat elk jaar geboren wordt, is er
ook meer dan genoeg keus om zo’n dier te vinden, ook zonder dat er op andere belangrijke
Clun Forest kenmerken hoeft te worden toegelegd.
Bestuur en foktechnische commissie hopen van harte dat u het komende seizoen dit advies
wilt opvolgen. Hoe meer winst we met vrijwillige medewerking kunnen boeken, des te
gemakkelijk zal straks het noodzakelijke selectieprogramma uit te voeren zijn!
Bert Theunissen

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Clun Forest
Schapenvereniging 12-november-2011 te Wageningen.
Afmelding van de leden: de Boer, Kersemakers, Kleyn, Wilschut, Metselaar, Reichert, vd
Duys, Strokap, Muijs en Braams.
1. Opening door de voorzitter Toon Verhoeven.
2. Presentatie Royal Welsh keuring. Ton Frumau laat een impressie zien van de Britse Cluns
tijdens voornoemde keuring. Een leuke fotoreportage met zeer getoiletteerde dieren in een
fantastische omgeving. Daarna een reportage van de export van een aantal ooien en
lammeren naar Tsjechië.
3. Ingekomen stukken. KSG: www.veemarkt.nl (info over prijzen, wetgeving etc.).
Oormerkbestelling. “Lamsvlees lekker dichtbij”, collega’s gezocht om samen te
vermarkten en te promoten. Heffing diergezondheidsfonds, bijdrage voor 25 of meer
dieren van 25 euro en 0,70 euro per dier. Info conflict GD en NSFO. Nota
dierwelzijnswet. NSFO: diverse mails over certificering en conflict met GD. PVE:
berichtgeving aanvraag stamboekerkenning.
4. Verslag van de voorjaarsledenvergadering van 16 april 2011. Het verslag wordt zonder
wijzigingen vastgesteld. Jan Wever (met het lintje op de revers van zijn jasje) bedankt
leden en bestuur voor het geweldige afscheid dat hem en gezin ten deel viel tijdens de
Nationale keuring.
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5. Begroting. Gerard Scholtes deelt de begroting uit en komt wederom met het goede nieuws
dat de contributie weer niet verhoogd hoeft te worden. We kunnen financieel weer goed
van start in 2012. De vergadering stemt in met de begroting.
6. Inspectieverslag. Toon Verhoeven deelt een overzicht uit van de inspecties in 2011. Een
compleet overzicht met alle relevante gegevens. (zie verslag). Op de vraag hoe het met de
deklijsten gaat, wordt aangegeven dat de deelnemers aan NSFO-Online deze digitaal
kunnen invullen. De overige leden krijgen de lijst per post. Suggestie: Marjo van Bergen
(NSFO) vragen om iedereen een mail te sturen met de vraag om de deklijst in te vullen.
Ook nogmaals aangeven dat het programma NSFO-Online voor de meeste leden nog erg
gebruiksonvriendelijk is.
7. Beleid Q-koorts. Recentelijk is de regelgeving m.b.t. Q-koorts wat versoepeld. Voor
keuringen en andere publiekstoegankelijke activiteiten blijft enting verplicht. 5 weken
voor keuring moet de eerste enting hebben plaats gevonden. Totaal 2 entingen. Lammeren
moeten minimaal 3 maanden oud zijn om te enten. Vooralsnog schrijven we geen Clun
Forest beleid voor. We gaan ons beraden op eventueel te nemen stappen. Hoeveel
deelnemers krijgen we voor Odiliapeel en Beilen en is men bereid om dan ook het
entschema te volgen?
8. Voortgang coupeerbeleid. Foktechnische commissie: We zitten nu nog in de fase om
jaarlijks getallen te verzamelen. De staartlengte is nu opgenomen in de
fokwaardeschatting en is af te lezen op de lijst van NSFO Online. Via de Clunformatie
wordt het advies gegeven om alleen te fokken met dieren met een – index.
9. Aanvraag stamboekerkenning. De benodigde stukken voor deze aanvraag zijn inmiddels
de deur uit. Er is commentaar op terug gekomen van PVE, dat het antidiscriminatiebeding
in het huishoudelijk reglement dient te worden opgenomen. De vergadering stemt in om
het huishoudelijk reglement aan te passen. (Eventueel, indien nodig de statuten gaan
veranderen). In het huishoudelijk reglement (onderdeel van het reglement van deelname,
zoals genoemd in de statuten) wordt bij artikel 2 opgenomen: ”Tussen (aspirant-)leden of
(aspirant-)aangeslotenen mag niet worden gediscrimineerd”. Daarnaast moet nog een stuk
over inteeltbeleid worden aangeleverd. Bert Theunissen zal dit zo snel mogelijk
aanleveren.
10. Conflict NSFO-GD. De rechter heeft een uitspraak gedaan in dit conflict en bepaald dat
de GD de certificaten van de NSFO niet hoeft te accepteren. Vooralsnog adviseert het
bestuur om de certificering via de GD te laten verlopen.
11. Oormerken. Er zal een bestellijst voor Elda-oormerken worden rondgestuurd. De
oormerken kunnen dan met kwantumkorting centraal worden besteld. Er zijn van Elda nu
ook nieuwe kleinere oormerken (zonder fokletters) in de handel. Men is vrij om andere
nummers te bestellen. Elda ruilt, indien gewenst, de oude tangen dan om voor nieuwe.
12. Evenementen. De Dag van het Schaap werd georganiseerd op 18 mei. Ton Frumau en Ad
Ordelman waren met dieren voor een presentatie aanwezig. Marijke v.d. Duys bemande
een stand op het wolplein. Een geslaagde dag. Op 4 juni was de Fokkerscontactdag bij de
familie Veenstra. Een gezellige en leerzame dag met een bezoek aan de molen en
bijbehorend museum. 27 augustus werd de Nationale Keuring gehouden met veel
deelnemers en als hoogtepunt: de Koninklijke onderscheiding voor onze oud-voorzitter
Jan Wever. Jan en Ina Torenbos spreken hun waardering uit voor het vele en goede werk
dat door het bestuur wordt verricht.
13. Data 2012: ALV:14 april en 10 november. Contactdag 2 juni, Odiliapeel 8 juli, Beilen 4
augustus en Nationale keuring: 25 augustus. Gezamenlijke inspectie 26 mei.
14. Rondvraag: geen.
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15. Sluiting door de voorzitter.
Ton van der Toorn, secretaris.

Nederlandse keurmeester op de Royal Welsh
Het is al weer enige tijd geleden dat een van onze eigen
keurmeesters, Ton Frumau, vanuit Wales de vraag kreeg of hij
in 2011 op de Royal Welsh Show de Clun Forest schapen wilde
keuren. De Royal Welsh Show is een van de grootste agrarische
shows in Groot Brittanië. Het evenement duurt vier dagen en
elke dag komen er meer dan 70.000 bezoekers!. Er worden daar
bijna veertig verschillende schapenrassen gekeurd, maar ook
paarden, koeien, varkens etc..
Ton Frumau is daar in juli heen gegaan samen met Gerard en
Gabriëlle Scholtes. Op de laatste ledenvergadering heeft Ton al
veel over zijn ervaringen daar verteld, gelardeerd met veel
foto’s. Wat
enigszins tegenviel
was het kleine
aantal fokkers dat
daar met de
keuringen mee doet. Dat wordt voor een
belangrijk deel veroorzaakt omdat er veel moet
worden gedaan aan de presentaties van de
schapen. En dat betekent dus erg veel werk voor
degenen die mee willen doen: regelmatig van te
voren bijknippen, wassen, trainen etc.
Ton had zich mooi aangekleed met een
bodywarmer met grote letters: Clun Forest
Holland. Dat viel wel op en was ook een mooie promotie voor het feit dat de Clun Forest in
ons eigen land een bloeiende vereniging is!
De dagkampioen bij de Clun Forests werd een prachtig ooilam (rechtsboven met Geraint
Davies). Dat ooilam eindigde later nog bij de beste vier op de Interbreed Keuring waar de
dagkampioenen van 42! verschillende schapenrassen de strijd aangingen.
Gerard Scholtes

Fokkerscontactdag 2011 te Makkinga (recepten)
Op de fokkerscontactdag in juni hebben veel mensen niet alleen erg genoten van het bekijken
van de schapen en lammeren. Men was ook erg enthousiast over de heerlijke gerechten die
Grietje Veenstra voor de lunch had bereid. Er waren verschillende aanwezigen die veel
interesse hadden in de recepten. Grietje heeft die aan ons toegestuurd en u kunt ze vinden aan
het eind van deze Clunformatie. Dus bekijk ze, ga aan de slag en geniet er van
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Rendac tarieven in 2012 rechtvaardiger
Het afgelopen jaar heeft het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouderij (waaraan
onze vereniging ook deelneemt) veel werk verricht om de onredelijk hoge Rendac tarieven
voor kleine schapenhouders te bevechten en tot lagere tarieven te komen. De Rendac heeft nu
een voorstel voor nieuwe tarieven voor het ophalen en verwerken van kadavers in 2012
ingediend bij het ministerie van EL&I. Verwacht wordt dat het ministerie dit voorstel zal
overnemen.
Het voorstel voor 2012 is veel rechtvaardiger dan de huidige tariefstructuur. Tot en met de 7e
stop werd een te hoog tarief in rekening gebracht en vanaf de 8e stop een te laag tarief.
Uiteindelijk wordt het tarief voor één schaap bijna gehalveerd ten opzichte van 2011 en komt
zelfs lager uit dan het tarief in 2010.
jaar

prijs per stop [€]

prijs per schaap [€]

totaalprijs één schaap [€]

2010

23,95

2,46

26,41

2011

42,63 *

0,89

43,52

2012

20,94 **

1,29

22,23

*) Tot en met 7 stops in een jaar, vanaf de 8e stop € 13,33 per stop.
**) Aanbieders van vaten op geplande dagen: € 15,40 per stop
In bovenstaand overzicht zijn alle bedragen inclusief 19% BTW

Jaarlijkse Clun Forest ram sale in Ludlow (Shropshire, Engeland)

Elk jaar is er in Engeland een veiling van Clun Forest rammen: de zgn. Clun Forest Ram Sale.
Daar komen Clun Forest fokkers bij elkaar om stamboek rammen te kopen en te verkopen.
Er is ook een keuring aan verbonden.
De hoogste prijs werd betaald voor een ram van L. Lloyd and Son: 672 Engelse ponden. De
prijs voor ramlammeren was gemiddeld 155 Engelse pond en het gemiddelde voor volwassen
rammen lag iets boven de 300 Engelse pond.
Kampioen werd een oudere ram (foto linksboven) van Brian Davies.
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Belangrijke data









Bestuursvergadering
Ledenvergadering
Gezamenlijke inspectie
Keuring Zuid
Keuring Noord
Nationale Keuring
Bestuursvergadering
Ledenvergadering

Barneveld, .. februari 2012
Wageningen, 14 april 2012
plaats nog bepalen, 26 mei 2012
Odiliapeel, 8 juli 2012
Beilen, 4 augustus 2012
Kootwijkerbroek, 25 augustus 2012
Barneveld, .. september 2012
Wageningen, 10 november 2012

Jan Torenbos en Guido de Bree uit Gieterveen hebben een hele praktische oplossing voor het bekappen van
schapen. Zij hebben een bekapstoel gemaakt en die op de hefinrichting van een tractor vastgezet. Dat maakt het
werk een stuk gemakkelijker.

Wij willen in de Clunformaties elke keer een aantal leuke foto's laten zien.
Stuur daarom ook eens een foto. Dat kan digitaal via e-mail (lian.hielkema@xs4all.nl)
of gewoon via de post naar Lian Hielkema ( Parkstraat 14, 4021 CB Maurik)
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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Bijlage Recepten van Grietje Veenstra

Mosterdsoep

Hartige taart

Ingrediënten:
40 gr boter
50 gr bloem
1 liter kippenbouillon
2 eetlepels grove mosterd (of meer)
half bakje spekjes
Bereiden:
Boter smelten, bloem erbij en dan scheutje
voor scheutje de bouillon erbij.
Daarna mosterd naar smaak.
Spekjes bakken en erdoor doen.
Op het laatst een scheutje kookroom of
koffiemelk.

Ingrediënten:
5 plakjes bladerdeeg (ontdooid)
bakje champignons
anderhalve ons gekookte achterham
1 ui
3 à 4 eieren
500 gr kwark
100 gr geraspte kaas
tabasco/peper/zout
Bereiden:
Verdeel bladerdeeg over quichevorm, prik er
een paar gaatjes in.
Paddestoelen schoonvegen en in plakjes
snijden.
Ham in blokjes.
Bak ui aan, voeg champignons en ham toe.
Bak paar minuten.
Klop eieren/kwark/kaas/tabasco/zout/peper.
Stort ui/champignons/ham, overgiet met
eierenmengsel.
Bak ± 40 min op 200 °C.

Broccoli-zalmquiche
Ingrediënten:
5 plakjes bladerdeeg (ontdooid)
600 gr broccoli
1 uit
2 el olie
zout/peper/nootmuskaat
500 gr zalmfilet
1 el citroensap
50 gr geraspte kaas
4 eieren
250 ml crème fraiche
bloem
2 el paneermeel
dille
Bereiden:
Fruit ui en broccoli in olie en breng op smaak
met zout/peper.
Snijd zalm in grove stukken en besprenkel met
citroensap.
Klop eieren/crème fraiche/zout/peper.
Verdeel bladerdeeg over quichevorm, prik er
een paar gaatjes in.
Bestrooi deeg met paneermeel.
Stort zalm en broccoli in vorm, overgiet met
eierenmengsel, bestrooi met kaas
Bak ± 40 min op 200 °C, bestrooi met dille.

Hartige preitaart
Ingrediënten:
300 gr rundergehakt
15 gr boter
3 eieren
± 600 gr panklare prei
125 ml crème fraiche
75 gr belegen geraspte kaas
peper, zout
5 plakjes roomboterbladerdeeg (ontdooid)
Bereiden:
Bak gehakt rul (5 min). Voeg prei toe (bak 3
min).
Klop eieren/crème fraiche/peper/zout.
Stort gehakt en prei in quichevorm en overgiet
met eierenmengsel.
Bakken ± 40 min op 200 °C.
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