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Van de bestuurstafel…..
ieuwjaar

Op 1 januari komen de schapen van Glennkil
op Moordale bijeen voor een eerste vrijwillige
bijeenkomst. Niet bij elkaar gedreven door
hijgerige honden of gelokt door een
rammelende emmer gevuld met geplet graan
en rondgeperste schapenbrok, nee, vrijwillig,
om elkaar het beste toe te mekkeren en te
meimeren over wat het nieuwe jaar zal mogen

brengen.
De oudere ooien staan wat in de

buitenring en maken zich niet zo druk. Ze
hebben dit al meerdere jaren meegemaakt en hebben ervaren, dat er niet zoveel nieuws te
verwachten is. De lammeren, enters, jonge dieren en enkele rasoptimisten hebben het hoogste
woord: “We kunnen ons verheugen op een mooie vette droomwei”sprak Cloud. “Zoals op een
scheerbeurt”zei Cordelia. “Het knijpt en knelt en alles draait, maar naderhand voel je je lekker
licht en koel”. Sir Richard gaf ze gelijk, maar bogend op een vracht aan ervaring sprak hij de
waarschuwende woorden: “Nergens op de wereld staan alleen maar appelbomen. Er staat ook
altijd steekbrem en schapenzuring, doorndistel en braakblad”. “Eet niet te veel” sprak de
wijze Gabriël: “Want alle vlees is als gras, en wel omdat alle vlees al gras was”. Daags erop
graasde de kudde weer als gewoonlijk op de heuvelrand, op zoek naar de stugge wintergrasjes
tussen de droge houtige heideplanten en in het ongewisse wat de toekomst brengen moge.
( Vrij vertaald uit het boek “De schapen van Glennkil”van Leonie Swann).
Al hoewel wij als leden van de Clun Forest Schapenvereniging geen nieuwjaarsbijeenkomst
beleggen, is het toch goed om u allemaal, vanaf deze plaats, namens het bestuur een heel
goed, voorspoedig en vooral gezond 2011 toe te wensen. Natuurlijk wensen we u een goed
schapenjaar toe. Gelukkig zijn er altijd weer enthousiaste mensen die het nieuwe jaar weer als
De foto boven: schapen in de sneeuw en in het zonnetje bij de fam. Scholtes in Bodegraven
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een uitdaging zien en vol verwachting uitkijken naar de dingen die gaan komen. Leden die
voor de eerste keer de spannende lammertijd gaan meemaken en “veteranen” die het
ondertussen al gewoon zijn. Met elkaar willen we een vereniging zijn om dit alles te delen.
De een wat actiever dan de ander, maar zo functioneert nu eenmaal een vereniging. Ook wij
kijken vooruit en proberen alles weer een plaatsje te geven in het nieuwe jaar.
Agenda’s worden getrokken en ingevuld (digitaal of gewoon nog met een pen). Zo kunt u in
deze Clunformatie de data van onze activiteiten en keuringen aantreffen en leest u over de
veranderingen bij de NSFO. Een eigen gezondheidsprogramma wordt ingevoerd, met
certificering en al. Eveneens zult u dit jaar zien dat NSFO-online is verbeterd en
vereenvoudigd. Ook dit jaar zullen de staartlengten en geboorteberichten van de lammeren
moeten worden doorgegeven. Dit zal een verplichting worden om de dieren in het stamboek
te kunnen laten opnemen. We hopen dat we ook in het komend jaar op uw enthousiasme,
medewerking en betrokkenheid mogen rekenen. Het Platform Kleinschalige Schapen- en
Geitenhouderij, waarvan wij ook lid zijn, kwam kort geleden met een verklaring van goed
houderschap. Een verklaring waarmee individuele fokkers aangeven, dat zij zich houden aan
diervriendelijke regels. Hierop komen wij later nog terug. Laten we er ook voor onze schapen
een gezond en dierwaardig 2011 van maken.
Namens het bestuur,
Ton van der Toorn (secretaris)

Ik geef het stokje door aan……...
Mijn naam is Erik Vaessens en ben 45 jaar.
Ik ben getrouwd met Anita en we hebben 2
zonen Stefan en Jeroen. Wij wonen in een
klein dorp genaamd Partij ( gemeente
Gulpen-Wittem) in Zuid-Limburg. Van
beroep ben ik uitvoerder in de bouw. In
2001 konden we een weiland kopen aan
ons huis vast. Nu kwam de vraag: Als we
kopen wat doen we er dan mee?
Na enige tijd gedacht en gezocht te hebben
kwam ik tot de conclusie schapen.
Dit ook omdat mijn zwager ook schapen
had.

Mijn schaapjes in de sneeuw

Na enig speurwerk kwam ik uit op de
Clun-Forest. Ik vond deze schapen mooi en
erg leuk uitzien met de recht opstaande
oren. Vervolgens ben ik uit gekomen bij
Hub Kersemakers in Geulle. Toen ik bij
Hub kwam en de schapen en lammeren zag
vroeg ik meteen of ik er 4 mocht kopen.
Hub bracht mij de lammeren in juni 2002.
Als er iets was kon ik altijd contact met
Hub opnemen voor advies.
In 2003 heb ik er een ram bijgezet. Toen
de dekperiode aanbrak heb ik de ram de
dekblok om gedaan en zo gehandeld zoals
men mij had gezegd. Toen de dekperiode
voorbij was heb ik mij voorgenomen nooit
meer een dekblok te gebruiken bij de ram.
Ik had het idee dat Picasso had
rondgelopen in het weiland en alle ooien
had beschilderd.
Toen de lammerperiode aanbrak had ik
zoiets van waarom komt die ooi niet naar
binnen voor de brokken. Ik er heen en zag
dat ze wilde gaan lammeren. Meteen de
telefoon gepakt en mijn zwager gebeld en
gezegd dat hij moest komen, ik had een
probleem met een schaap. Binnen een
kwartier was hij bij me. Hij kijkt naar de
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ooi en begint te lachen en deelt mij mee dat
de ooi aan het lammeren is en dat we ze
alle vier beter in een aparte stal kunnen
zetten, zodat ze rustig kunnen lammeren.
Zo gezegd zo gedaan. twee in de stal, een
in het tuinhuisje en een in de garage. Of
het zo moest zijn hebben die avond twee
ooien gelammerd. Dit was voor mij een
hele ervaring en goede leer. Twee dagen
later moest de ooi in de garage lammeren.
Een lam was geboren en de ooi was daarna
alleen maar aan het persen en het werken.
Er was iets maar ik wist niet wat. Snel
opgezocht hoe een lammetje geboren
moest worden. Toen een
doktershandschoen aangedaan en bij de ooi
gaan voelen hoe het volgende lam erbij
lag. Ik voelde 3 pootjes en een kop. Dus
heb ik het lam er voorzichtig uitgetrokken
en bij de ooi gelegd. Ik zeg tegen mijn
vrouw dat we nog even moesten wachten
op de nageboorte. Nou binnen 2 minuten
was deze er, alleen het vreemde was dat
deze bewoog. Toen bleek: dit was een 3e
lam. Nou dat was mijn eerste eigen
“bevalling”. Ik heb s’nachts om 2 uur nog
lekker een fles bier gedronken op de goede
afloop. Dit was mijn eerste ervaring met de
schapen.

De eerste 3 drieling

Het enigste opvallende wat ik daarna nog
heb meegemaakt met lammeren was dat ik
de stal inliep en ik zag er 4 lammeren naast
een ooi liggen. Helaas is er na 3 weken
alsnog 1 lam in mijn armen gestorven
ondanks het feit dat ze allemaal bijgevoerd
werden met de fles.

De 4-ling

Nu 7 jaar later kan ik met gepaste trots
zeggen dat het mij heel goed af gaat met de
schaapjes ofwel zoals mijn vrouw zegt “de
vriendinnen van je”. Op dit moment heb ik
vijf ooien en een ram. Hier fok ik ook mee.
De ram hou ik normaal twee jaar en dan
koop ik weer een nieuwe. Zo blijf ik vers
bloed houden. Verder heb ik er aan
gewerkt om in het bezit te komen van de
certificaten zwoegervrij en Scrapieresistent bedrijf.
Verder heb ik weinig contact met leden
van de vereniging. Dit in verband met
werkzaamheden en ook de afstand. Voor
zover ik op dit moment weet is er geen
andere fokker in Zuid-Limburg bij de
vereniging. Het zou leuk zijn als er een
ledenlijst was met adressen en namen.
Bij deze wil ik dan ook het stokje door
geven aan de familie de Pree uit MariaHoop.
Erik Vaessens
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In memoriam Wim Vlot.
Herinneren, dat zullen we Wim Vlot zeker doen.
Wim Vlot jr. belde en vertelde me dat vader was overleden, het ging
niet meer.
Wim Vlot kon niet meer, hoe graag hij ook wilde.
Bij mijn laatste bezoek aan hem, gaf hij al aan dat het steeds
zwaarder werd.
Samen met zijn vrouw Willie gingen we die middag nog even bij
zijn Clun Forests kijken. Overigens nog vol enthousiasme over zijn
dieren.
Zijn vrouw en de kinderen zullen hem missen. Ook als Clun Forest vereniging zullen wij
Wim enorm missen. Wim was niet alleen een actief lid van onze vereniging, maar ook een
deskundig schapenfokker met veel passie. Vanuit zijn stal zijn er veel nakomelingen voor de
fok ingezet.
We zullen hem ook missen in de tijd van de keuringen in Noord en de Nationale, aan de tijd
dat we gezamenlijk met een groep mensen van de vereniging naar de fam. Simon in Frankrijk
gingen. Maar ook al die andere momenten waar Wim aanwezig was.
Als het maar even kon bezocht Wim de ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten.
Met de komende ledenvergaderingen zal hij niet meer bellen, “Hoe laat vertrekken we Jan?”.
We gingen vele jaren gezamenlijk naar de ledenvergaderingen en dan was er altijd voldoende
stof om over te praten, Schapen, vissen, auto’s. Want naast schapen hield hij ook veel van
vissen. Met zijn eigen boot ging hij bij Delfzijl op makreel vissen, samen met een goede
vriend en met zijn zoons Marcel en Wim.
Gelukkig heeft hij ook nog zijn wens in vervulling zien gaan, om samen met hen te gaan
vissen in Noorwegen. Velen hebben afscheid van hem genomen, familie, vrienden, kennissen,
oud collega’s. Van onze vereniging zijn Jan en Ina Torenbos, Henk en Ineke Braams en Jan
en Gina Wever in Winschoten naar de crematieplechtigheid geweest.
Namens de Clun Forest vereniging wensen wij Willie, zijn kinderen en kleinkinderen veel
sterkte en veel goede herinneringen.
Jan Wever

Fokkerslatijn
Laatst was ik op een studiedag van de Animal Science Group in Lelystad over fokkerij. Daar
vertelde een spreker dat wij hobbydierhouders een belangrijke bijdrage leveren aan het
behoud van de genetische variatie van landbouwhuisdieren (oftewel de biodiversiteit). Want
onze hobbyschapen worden gerekend tot de steeds meer bedreigde ‘oude rassen’. En die oude
rassen moeten behouden blijven voor de toekomst. De moderne productierassen maken
wereldwijd namelijk steeds meer de dienst uit, en daardoor neemt de genetische variatie onder
de landbouwhuisdieren steeds verder af. Dat is gevaarlijk; als er iets met zo’n productieras
gebeurt is er straks niks meer om op terug te vallen. Vandaar het belang van oude rassen; dat
zijn eigenlijk onze reserves. Hartstikke mooi toch? Onze hobbyschapen zijn niet alleen maar
leuk, ze zijn ook nog eens nuttig als toekomstig genenreservoir.
Maar is dat nou wel zo?
Vóór 1800 werd er nog nauwelijks systematisch gefokt en waren landbouwhuisdieren heel
variabel. Men sprak van landrassen, maar eigenlijk was het gewoon een rommeltje, er
bestonden geen zuivere rassen. De echte rassen zijn pas de laatste tweehonderd jaar ontstaan
uit de landrassen. Waarom werden er rassen gefokt? Om betrouwbaardere productiedieren te
krijgen. Door zuiverder te fokken wilde men schapen krijgen die op een constant hoog niveau
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vlees produceerden, en kippen die records braken bij het eieren leggen. Met andere woorden:
het ontstaan van de echte rassen was een gevolg van de toepassing van moderne, op productie
gerichte landbouwmethoden. En hoe deed je dat, zuivere rassen fokken? Door selectie
natuurlijk. Of anders gezegd: door zoveel mogelijk alleen de gewenste genotypen te
behouden. Dus: door rasvorming versmal je de genetische basis. En deze genetische basis
werd nog verder versmald doordat fokkers vaak inteelt gebruikten om de goede
eigenschappen van topdieren te behouden. Met alle gevolgen van dien. Denk maar aan de
erfelijke problemen van de moderne hondenrassen. Of neem het Friese paard: dat gaat
momenteel aan inteelt zo ongeveer te gronde.
Ziedaar een paradox. Natuurlijk zit er iets in dat we de nog bestaande rassen moeten
behouden. Maar aan de andere kant is de rasvorming niet de oplossing, maar juist de oorzaak
geweest van het verlies van genetische variatie. Al te hard moesten wij onszelf als houders
van zuivere rassen dus maar niet op de borst kloppen.
Bert Theunissen

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 6 november 2011
1. Opening door de voorzitter Jan Wever. Hij heet iedereen hartelijk welkom en in het
bijzonder Marjo van Bergen van de NSFO.
2. Presentatie NSFO-online. Marjo van Bergen
neemt met ons het administratieprogramma
door en via sheets en vraag en antwoord
krijgen we meer inzicht in de opzet van het
programma. Er zijn veel vragen en Marjo
kan gelukkig ook veel antwoorden geven.
Wel zijn we het met elkaar eens, dat het
programma nog veel gebruiksvriendelijker
moet worden. Christel de Boer, Gerard
Scholtes en Toon Verhoeven nemen zitting
in een NSFO-gebruikersgroep.
3. Ingekomen stukken: Code voor Goed Houderschap KSG 02-09, Fokkerijregelgeving PVV
24-9 en 14-10, Regelgeving Transport 25-10, Brief Dag van het Schaap 22-10, Brief
Toezichtsrapportage PVV 28-10.
4. Verslag voorjaarsledenvergadering. Vermelding Ellen Reichert kascontrolecommissie
moet gecorrigeerd worden. Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
5. Begroting 2011 wordt conform voorstel aangenomen. De contributie wordt wederom niet
verhoogd. Er is wel een licht tekort op de begrotingvoor het volgend jaar, maar de huidige
reserves zijn nog voldoende.
6. Inspectieverslag, zie uitgedeeld overzicht van Jan Wever.
7. Couperen. In 2011 weer verplicht staartlengte en gewicht meten. Via het NSFO
programma of via melding mail of post. Wellicht een lineaal ( idee Ton Frumau) alsnog
opsturen? Ook navraag naar fokwaardeschatting ASG Jan ten Napel (foktechnische
commissie). Herziening advies bestuur m.b.t. inbrengen oornummers: Niet volgens
aangeven Elda, maar inbrengen aan de binnen/bovenkant oor. Dit geeft de minste
problemen. De foktechnische commissie gaat kijken of er een fotoboek kan worden
gemaakt met informatie over raskenmerken en eigenschappen, afwijkingen en gebreken
en over plaats van oormerken.
8. Evenementen. Terugblik 2009: In Zuid was er geen keuring vanwege de Q-koorts, maar
een presentatie. Er was veel belangstelling. In Beilen waren redelijk veel inzenders. Een
goede keuring met zelfs Tv-opnamen. De Nationale was voor het eerst in
Kootwijkerbroek. Een perfecte locatie met Engelse keurmeesters (Fulton en Gwilliam).
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Uitleg en commentaar n.a.v. klassering zou wat meer aandacht mogen krijgen. Christel de
Boer wil evt. ook wel meelopen om te vertalen. Fokkerscontactdag bij Fam. den Ouden
was bijzonder geslaagd. Een zeer afwisselend programma met zelfs een presentje voor de
schapen. Jammer dat er minder leden aanwezig waren (vakantietijd).
9. Planning: 4 juni Fokkerscontactdag bij Fam. Veenstra in Makkinga, 18 juni Dag van het
Schaap Ermelo, 10 juli Odiliapeel, 6augustus Beilen en 27 augustus Nationale keuring. 16
april voorjaarsledenvergadering en 12 november najaarsledenvergadering.
10. Rondvraag: Klaas Steenbeek vraagt of alle keuringsuitslagen op de website geplaatst
kunnen worden (wordt onderzocht, moet mogelijk kunnen vanuit bestand Jan Wever),
Ton van der Toorn vraagt naar keuringskatern Het Schaap. Kunnen wij ook vermeld
worden? PR-commissie trekt dit na. Dinant Strokap vraagt of we Cydectin gezamenlijk
goedkoper kunnen inkopen (wordt naar geïnformeerd), Ton Frumau meldt, dat hij
gevraagd is om te jureren op de Royal Welsh Show(18 juli 2011) en als laatste geeft
Gerard Scholtes aan, dat de ledenlijst sinds kort gevonden kan worden onder
www.clunforest.nl/leden
11. Tenslotte dankt Jan Wever iedereen voor aanwezigheid en inbreng en wenst ieder een
goede thuisreis.
Ton van der Toorn, secretaris

Inspectieverslag 2010
Al sinds 1992 wordt de inspectie van de Clun Forest gedaan door vrijwilligers die dat
enthousiast doen. In 2010 deden we dat met zes regionale commissies:
• Noord
Annie Steenbeek en 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 57 bedrijven. Bij 2 bedrijven kon de inspectie om
verschillende redenen (bijv. late lammeren) nog niet worden afgerond.
Het aantal gereden kilometers voor de inspectie was 3836 km (vorig jaar 3712 km). De
gemaakte kosten bedroegen € 832.92 (vorig jaar € 882.85).
Aantal oudere dieren aanwezig op geïnspecteerde bedrijven:
2003
2004
2005
2006
2007
2008
8
12
15
8
11
20
1 tm 3
19
35
28
29
21
16
4 tm 6
17
8
16
16
22
11
7 tm 9
15
19
17
14
16
10 tm 15 11
16
17
18
19
20 - 25
26 - 30
31 - 40
41 - 50
114

1

2

1
2
1

1

2
2
1

4
1
1
2
2
1

2
1
3
1
1

2
1

2009
12
20
11
20

2010
9
14
15
12

1
1

1
3
1
1

1

2

1
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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
- ooilammeren
Voorlopig stamboek
Aantal van voorlopig stamboek naar
stamboekwaardig
Aantal niet stamboekwaardige lammeren
- ramlammeren
- ooilammeren
Geconstateerde afwijkingen:
code
Afkeuring
2003
Varkensbek
2
01
Snoeksbek
02
Kleurafw.
4
05,42
wol
Groenkauwer
06
Blind
07
Geslachtsafw
2
08
.
Aarsopening
09
Koehakkig
1
24
25,26,27,28,
Beenstand
1
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

2004
3
2
7

2005
7
6

2006
1
1
10

Dit jaar
50

9
51

4
44

16

8

1

7

552
228
324
17
0

440
194
246
8
0

49
37
12

32
21
11

2007
1
4
9

2008
2
10
8

2009
3
3
3

2010
2
9
3

1
2

2

1
1

1
2
3

4

4

1

4

9
4

4

8

1

3

5
4

2
2
12

4
6
1
11

Vorig jaar
58

4
12

3

4

1
4

2

2

10

1

2
9

13

5

1
3
2
10

5
5

1
1

2
1
1

2
1
10

1

1

1
2
3

1
3

9

4
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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 nieuwe oormerken van Elda gebruikt. De ervaringen
waren van goed tot bijzonder slecht. Vaak waren oren al uitgescheurd, soms zo erg dat
geen nieuw oormerk kon worden ingebracht. Het bleek erg belangrijk om de dop van het
oormerk aan de binnenkant van het oor te hebben en de oormerken vrij dicht bij de kop te
plaatsen. Zie onze adviezen daarover elders in deze Clunformatie.
• 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.
• Het komt nog steeds voor dat verkeerde nummers worden gebruikt.
• 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.
• Ook zijn enkele nieuwe leden geholpen met correct invullen van het geboortebericht.
• Ook dit jaar weer, bijna overal, voortreffelijke medewerking van iedereen.
• Bij een te groot aantal lammeren hebben we opnieuw uitgescheurde oren en ontbrekende
oormerken gezien.
• Hele 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 de leden
• Graag tijdig de deklijsten en geboorteberichten via NSFO Online invoeren of opsturen.
• Voor een zodanige plaats bij de inspectie zorgen, dat ook de beoordeling van het
beenwerk en de koten goed kan plaatsvinden.
• Bestel tijdig uw oormerken. Zo kunt u ook gebruik maken van de extra staffelkorting.
• 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.
Tot slot
We komen ook in 2011 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.
We hopen u meer duidelijkheid te geven over een goede manier om de oormerken in te
brengen.
Dank aan iedereen voor de inzet en medewerking in dit inspectiejaar 2010.
Mart Nijssen van de NSFO bedankt voor de goede samenwerking en het vele werk voor onze
vereniging. We vertrouwen er op dat we dit het komend jaar met zijn opvolger Marjo van
Bergen ook weer plezierig en vlekkeloos zal verlopen. Voor haar ligt er nog een hele klus om
het NSFO- online op orde te krijgen.
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Waar mogelijk willen we graag een bijdrage leveren, waarbij we ook rekenen op begrip en
medewerking van onze leden.
amens de inspectiecommissies, Jan Wever

Een vorstvrije waterbak
Ik heb zelf een vorstvrije waterbak gemaakt die werkt tot min 15 graden onder nul.
Dit brengt anderen misschien ook op een idee. Hierbij een tekening van mijn waterbak.
(redactie: als aparte bijlage, zie: http://www.clunforest.nl/nieuwsbrieven/vorstvrijedrinkbak.pdf)

Misschien iets voor de Clunformatie?
Vriendelijke groet, Jan Muijs, Putten

Bestellen en aanbrengen van oormerken 2011
Het bestellen van de oormerken kan ook dit jaar weer via de Clun Forest vereniging of
rechtstreeks via de leverancier. De leverancier van de oormerken (Elda) heeft de vereniging
aangeboden om jaarlijks eenmalig een collectieve bestelling te doen om gebruik te maken van
de staffelkorting. Het bestuur biedt de leden deze mogelijkheid aan. Het formulier is te
downloaden onze website www.clunforest.nl. Hierop kunt u aangeven hoeveel oormerken u
wilt bestellen. Het formulier dient voor 1 februari 2011 ingeleverd te zijn bij
clunforestoormerken@kpnmail.nl . Opsturen kan ook, naar: Clun Forest Oormerken, p/a
Goorstraat 34, 6027 NC Soerendonk.
Aan de hand van de totale hoeveelheid bestelde oormerken wordt de staffelkorting berekend.
Bestelling van een oormerktang dient eveneens plaats te vinden op bijgevoegd
bestelformulier. Verzending en facturering gaan rechtstreeks via de oormerkleverancier. De
staffelkorting zal dit jaar mogelijk lager zijn omdat veel leden vorig jaar voor een aantal jaren
oormerken gekocht hebben.
Bestellingen bij verlies dienen rechtstreeks te worden besteld bij de oormerkleverancier.
Zorg dat bij de opgave het UBN nummer en het relatienummer van het LNV ingevuld zijn,
anders kan de bestelling niet in behandeling worden genomen. Op het oormerk worden
kosteloos de fokletters gedrukt.
Het aanbrengen van de oormerken.
De oormerken bij lammeren dienen aangebracht te worden binnen 6 maanden na de geboorte.
In de vorige Clunformatie van september is precies aangegeven waar en op welke wijze het
oormerk aangebracht moet worden.
Toch willen we de wijze van aanbrengen nogmaals onder de aandacht brengen om problemen
met de oormerken te voorkomen:
• De oormerken zijn zwaarder dan de traditionele oormerken. Breng de oormerken pas in
als het lam minimaal 6 weken is. Om de lammeren uit elkaar te houden kunnen deze
gemerkt worden met kleurstiften of een bandje omdoen met een nummer er op.
• Breng het oormerk aan de bovenzijde van het oor aan,( dit is aan de kant van de kuif, op
maximaal een derde van het oor. Als ze te ver van het hoofd aangebracht worden is er
meer kans op uitscheuren.
• Breng het oormerk in de tang, dompel deze in de Betadine en knijp het oormerk goed
stevig vast in het oor. Doe daarna nog extra Betadine op het oor. (het oortje kleurt wel
bruinrood, maar dat is er na 2 dagen weer af)
• Controleer na 2 tot 3 dagen alle lammeren of er geen ontsteking is ontstaan en ontsmet
indien nodig nog een keer extra.
Een ander aandachtspunt is de afrastering van de wei. Schapenhouders die hun weiland
afrasteren met gaas hebben meer problemen dan met een weiland met draad met schrikdraad.
Een schaap kan met de kop door het gaas en bij terugtrekken is er meer kans dat het oormerk
achter het gaas blijft haken. Daarom is het aan te bevelen om een schrikdraadje voor het gaas
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te spannen zodat het schaap niet door het gaas gaat grazen. (gras blijft groener aan de andere
kant van het gaas).

Attentiemail Schapen en Geiten
Wij maken u graag attent op de mogelijkheid om u (gratis) te abonneren op de Attentiemail
Schapen en Geiten. Deze maandelijkse mail bevat berichten over bestaande, vrij beschikbare,
vakinhoudelijke kennis op relevante thema's voor onze schapenhouderij.
Hierdoor blijft u goed op de hoogte van nieuwe kennis.
De attentiemail geeft praktijkgerichte toepassingen met links naar achtergrondinformatie.
De attentiemail is onderdeel van het PVE-project "kennisverspreiding schapen en geiten" dat
wordt uitgevoerd door ASG.
Meer informatie vindt u op www.schapennet.com
Daar kunt u zelf inloggen en u opgeven voor de attentiemail.

Foto’s: links schapen bij de fam. van den Ouden in Hazerswoude. Rechts: een jaarling ram van Mike Eckley
uit Engeland. Deze ram won de eerste prijs bij de jaarling rammen op de jaarlijkse Clun Forest ram sale in
Ludlow.

Belangrijke data








Voorjaarsledenvergadering
Fokkerscontactdag`
Dag van het Schaap
Keuring Zuid Odiliapeel
Keuring Noord Beilen
Nationale Keuring
Najaarsledenvergadering

16 april 2011
4 juni 2011
18 juni 2011
10 juli 2011
6 augustus 2011
27 augustus 2011
12 november 2011
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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 (ahmverhoeven@planet.nl)
of gewoon via de post naar Toon Verhoeven.

Een nieuwjaarswens, getekend door Ton Frumau uit Benningbroek

Redactie:
Toon Verhoeven (eindredactie):
Gerard Scholtes:
Ton van der Toorn:

ahmverhoeven@planet.nl
gerard.scholtes@xs4all.nl
vandertoorn@hotmail.com
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