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De nieuwsbrief van de Clun Forest Schapenvereniging

In deze uitgave:

Van de bestuurstafel…..

Het meest actieve deel van het verenigingsjaar
zit er al weer voor een groot gedeelte op. De
fokkersdag en keuringen zijn achter de rug en
we gaan ons langzaam aan opmaken voor de
komende winterperiode. Nu nog wellicht volop
gras, maar over enkele weken zullen we toch
het ingeslagen winterrantsoen moeten gaan
aanspreken. Het gras krijgt minder
voedingswaarde en bijvoeren is dan wel
noodzakelijk. De meeste ooien zijn al gedekt of worden in de komende weken nog (opnieuw)
gedekt. Een wat rustiger periode voor de fokkers. Daarom genoeg tijd om op de juiste wijze
de dekformulieren in te vullen en aan te leveren bij de NSFO. Wellicht ook genoeg tijd om
onze Algemene Ledenvergadering op 10 november te bezoeken. We hopen dan ook een
boeiende lezing te kunnen organiseren. Let op de uitnodiging die t.z.t. bij u binnenkomt.
Noteer deze dag dus al vast in uw agenda.
Tijdens de laatstgehouden bestuursvergadering hebben we afgesproken om een advies
omtrent diergezondheidsprogramma’s aan de leden te verstrekken. Gelet op de problemen
tussen GD en NSFO adviseren wij u om de gezondheidsprogramma’s (zwoegerziekte,
scrapietesten, etc.) door de GD te laten verzorgen. De dierenadministratie (deklijsten,
geboorteberichten, overschrijvingen, etc.) is ondergebracht bij de NSFO. U krijgt hiervoor
dus ook afzonderlijke nota’s. Soms krijgen leden het gevoel dat ze voor het zelfde twee keer
moeten betalen of dat ze al eerder betaald hebben. Nee, u betaalt dus apart voor
gezondheidsprogramma’s aan de GD en u betaalt apart voor de stamboekadministratie en
diensten aan de NSFO. Van de NSFO krijgt u ook de rekening van de contributie van onze
Clun Forest Schapenvereniging. Daarnaast krijgt u eens per jaar een rekening van de overheid
voor de I en R. Duidelijker kan ik het niet maken en leuker ook niet. U kunt alles nog eens
goed doorlezen op onze site: www.clunforest.nl (kopje administratie).
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Foto boven: een overzicht van de keuring van drietallen van een ram op de Nationale Keuring op 25 augustus in
kootwijkerbroek.
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Als bestuur hebben we ook besloten om naast de succesvolle keuring in noord, de
mogelijkheid te onderzoeken om in 2013 ook een regionale keuring in zuid te organiseren. Dit
op dezelfde voorwaarden als in Makkinga.
Veel leesplezier met deze Clunformatie.
Toon van der Toorn, secretaris

Ik geef het stokje door aan……
Goedemorgen Mevr. Hielkema en natuurlijk Jan Veenstra.
Hoe hebt U het toch kunnen bedenken om het stokje door te geven aan ons. We hebben ons al
zo vaak afgevraagd wanneer wij nu eindelijk eens aan de beurt kwamen. Ben zei telkens: "Het
lijkt wel of die lui ons niet moeten; of onze schapen, zijn ze niet goed genoeg?" Er is echter
een maartje, WE MAKEN NOOIT IETS MEE.
Behalve dat we onlangs een cadeautje kregen: er werd plotseling een rammetje geboren op 30
september 2012, waar we natuurlijk niet op
gerekend hadden! Maar verder gebeurt er nooit
iets hier.
Behalve dan die ene keer, toen Ben op een
zondagmorgen op het idee kwam om in z’n
badjas en rubber laarzen de ram te gaan vangen.
Het beest begon te rennen, steeds verder naar
achter in de wei en Ben er maar achter aan
blijven rennen, de jas flodderde hem om het lijf.
Het was geen gezicht. Ten langen leste heeft hij
hem met een ferme duik toch te pakken
gekregen. Hij dacht dat niemand hem gezien had op zondagmorgen maar daarin heeft hij zich
toch vergist hahaha. De buren achter ons hebben het hele schouwspel aangezien en nu gaat
het hele verhaal het dorp door. En U raadt al wat de verhalen zijn ...
Maar verder maken we eigenlijk nooit wat mee.
Behalve wanneer er bij ons lammetjes geboren
worden en we dit jaar maar liefst 6 lammeren met
de fles groot moesten brengen omdat de ooien te
oud waren. Het zijn namelijk nog de ooien van
Roy Reynolds, geïmporteerd in 2003. Dit is een
les voor dit jaar: GEEN OUDE OOIEN MEER
BIJ DE RAM.

Maar verder maken we eigenlijk nooit iets mee. U
had het over onze Welsummer kippen; daar gaan
we af en toe ook mee naar een show. Nu wil het
geval dat we een paar mooie hanen gefokt hadden
en die moesten natuurlijk naar de keuring in
Nunspeet. Er was er eentje bij die wat wits in de
vleugel had. Toen de keurmeester de haan uit de
kooi haalde had de man opeens zwarte handen.
Hij begon over de haan te strijken en tot Ben's
grote schrik kwam het wit weer tevoorschijn. Het
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heeft hem een fikse berisping op geleverd omdat dit niet mocht. Maar hij wist het écht niet,
dat je de veren niet met zwarte schoensmeer zwart mocht maken.
Maar verder gebeurt hier eigenlijk nooit wat. Behalve dan met de paarden. We hebben
Gelderse paarden en fokken af en toe een paar veulens. We besloten om het hengstveulen van
twee jaar geleden aan te houden en met buurman Henk te overleggen of hij daar dan deze
zomer in de wei mocht, samen met zijn jonge hengsten. Nu moet U weten dat buurman Henk
graag een borreltje lust en hij een grote robuuste vrouw heeft. Elke zondagmorgen gingen we
naar onze hengst kijken en buurman Henk kwam dan ook even aanwandelen om een praatje te
maken; het werd zowaar een zondagmorgenritueel. Ik bedacht dat we ook samen wel een
slokje konden nemen tijdens het praten en lachen en nam de fles mee. Dit ging een paar
zondagen goed, totdat buurvrouw het in de gaten kreeg. Nu heeft buurman Henk een verbod
om zondagsmorgens naar de paarden te gaan kijken en wij ook. Hij heeft het ons zelf verteld
en zei dat hij een sprookjeshuwelijk had: als hij thuis komt zit de heks al aan tafel hahaha.
Maar verder maken we eigenlijk nooit wat mee. Wel hebben we
een B&B genaamd Het Zuyerbroeck. Daardoor hebben we het
hele jaar leuke, interessante gasten waar ik dan een lekker ontbijt
voor maak. Leuk werk!! Maar daar gebeurt eigenlijk ook nooit
wat. Behalve toen we een echtpaar kregen uit Den Haag. Ik vroeg
aan ze “of ze de buren waren van Bea” Dat nog net niet, maar de
straat werd wel elke dag geveegd bij hen. Toen ze vertrokken
zeiden ze dat ze de groeten zouden doen aan Bea en nu hoop ik
toch zo dat Bea ook een keer bij ons komt….Maar verder gebeurt
hier eigenlijk nooit wat of…
De jongens van Het Zuyerbroeck, Arie Bruijnes en Ben Hilberink,
Doornspijk

Fokkerslatijn
De experts van de Animal Science Group
in Lelystad hebben naar onze metingen
van de staarten gekeken. Doel was om vast
te stellen of het zin heeft op kortere
staarten te selecteren. De uitkomst: de
staartlengte van de Clun Forest is voor een
deel erfelijk bepaald, dus het heeft zin. Je
kunt voor elk dier een zogenaamde
fokwaarde berekenen die iets zegt over de
staartlengte van zijn nakomelingen. Dieren
met een negatieve fokwaarde zorgen voor
nakomelingen met kortere staarten, dieren
met een positieve fokwaarde geven
nakomelingen met langere staarten. Wij
moeten dus bij voorkeur gaan fokken met
dieren met een negatieve fokwaarde voor
staartlengte.

Bij de Suffolks zijn ze eerder al begonnen
met staarten meten, en daar is ook al een
beginnetje gemaakt met de selectie op
kortere staarten. Het resultaat houdt nog
niet over. Er zal strenger geselecteerd
moeten worden, zeggen de experts. Anders
duurt het meer dan honderd jaar voor de
staarten op de gewenste lengte zijn. En dat
gaat de politiek natuurlijk niet accepteren,
dan wordt de ontheffing van het
coupeerverbod ingetrokken.
Wij, als Clun Forest fokkers, weten nu wat
ons te doen staat. We moeten een serieus
selectieprogramma op poten zetten om de
staarten korter te maken. Hoe pakken we
dat aan? Daar moeten we in de volgende
ledenvergadering een open discussie over
hebben. Het ligt voor de hand dat we met
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de rammen beginnen, die hebben de
grootste invloed binnen de kudde omdat ze
de vader van alle lammeren zijn. De
foktechnische commissie zal voorstellen
dat de ramlammeren die volgend jaar voor
het eerst voor de stamboekfokkerij worden
ingezet een negatieve fokwaarde moeten
hebben.
Er blijft dan nog tenminste één lastig
probleem over: wat doen we met
importrammen? Daar weten we qua
staartlengte niets van. We weten wel dat
zulke dieren binnen onze vereniging een
enorm grote invloed hebben. Dus als zo’n

importram een erg lange staart vererft,
doen we veel van ons werk om de staarten
korter te maken te niet. Aan de andere kant
zorgen zulke importrammen voor
verbetering in de fokkerij, dat hebben we
de laatste tien jaar ook duidelijk gezien. En
ze helpen om teveel inteelt te voorkomen.
Alle reden dus voor overleg tussen de
leden op de eerstvolgende vergadering. De
foktechnische commissie is erg benieuwd
naar de mening en de ideeën van de leden,
dus komt allen!
Namens de foktechnische commissie.
Bert Theunissen

Fokkerscontactdag in de Betuwe

Na een regenachtige periode is op zaterdag 2 juni de zon doorgebroken en is het een stralende
dag in Maurik.
Voor de jaarlijkse fokkerscontactdag zijn we dit jaar te gast bij Lian
Hielkema en Bert Theunissen. In de mooie Betuwe worden we
ontvangen met een lekker kopje koffie met een plakje cake. Een
aantal nieuwe leden voelen zich al snel thuis in onze vereniging en
leggen makkelijk contact met elkaar.
Lian en Bert hebben alles uit de kast getrokken om er een leuke dag
van te maken. Na een welkomstwoord door de voorzitter wordt het
programma voor deze dag bekend gemaakt. Bert (rechts op de foto)
heeft zijn schuurtje omgebouwd tot een collegezaal waar hij als
quizmaster ons door zijn Clun Forest quiz leidt. Een 20 tal vragen die
allemaal betrekking hebben op het ontstaan van de
Clun Forest en onze vereniging. Uiteindelijk wordt
de winnaar uitgeroepen en krijgt het vaatje verse
appelsap uit de Betuwe.
Daarna zijn we de lammeren van Lian en Bert
gaan bewonderen. Het lijkt hen toch weer ieder
jaar te lukken om in enkele maanden de lammeren
op de klei te laten groeien tot prachtige dieren. Een
lust om te zien hoe de Cluns op de klei uitgroeien.
Iedereen beoordeelt de lammeren en er ontstaan
discussies of de een nou net iets mooier is dan de
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ander, of de oren nou perfect staan, of de poten recht staan en of de staart al korter gefokt is.
Maar het eindoordeel is unaniem: een prachtig stel lammeren.
Na de lekkere lunch die door Lian en haar dochter is verzorgd
nodigt Lian ons uit om achter hen aan te rijden en naar het
stadje Buren af te reizen. Een prachtig stadje waar we onder
leiding van twee gidsen door de historie van Buren worden
geleidt. Een enorm interessant verhaal van de gidsen die dit op
zo’n enthousiaste wijze kunnen vertellen.
Na de rondleiding gaan we terug naar huize
Hielkema/Theunissen. Daar had intussen de dochter van Lian
gezorgd voor een glaasje fris met een versnapering.
Uiteindelijk komt aan de fokkerscontactdag een einde en rond
half vier druppelt iedereen weer naar huis. Ook dit jaar kunnen
we terug kijken op een zeer geslaagde fokkerscontactdag.
Leuk georganiseerd op een prachtige locatie met een
fantastische gastvrouw en gastheer.
Lian en Bert hartstikke bedankt.
Toon Verhoeven

Keuring Noord op 4 augustus 2012 te Makkinga
Door de Q-koorts perikelen was de keuring Noord in 2011 niet mogelijk omdat teveel
potentiële deelnemers niet wilden enten tegen Q-koorts. Een aantal leden vond het toch een
gemis dat er geen regionale keuring meer was voorafgaand aan de Nationale keuring in
Kootwijkerbroek . Na overleg met enkele betrokkenen is toen besloten om te proberen op een
andere locatie zonder publiek een keuring te organiseren.

De familie Veenstra stelde hun weiland beschikbaar als keuringsterrein en na een belrondje
langs eventuele belangstellenden werd al gauw duidelijk dat er voldoende deelname zou zijn
om een keuring te houden.
Onder prima omstandigheden, we hadden bij Piet Paulusma goed weer besteld, en een mooi
keuringsterrein met keurige hokjes, hebben we een goede keuring gehad. De hekjes waren
beschikbaar gesteld door Geert Mulder uit Donkerbroek.
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Er kwamen 9 inzenders met 61 dieren (17 ooilammeren, 17
ramlammeren, 20 ooien, 7 rammen, 7 tweetallen, 8
bedrijfsdrietallen ) naar Makkinga wat resulteerde in 14
rubrieken inclusief de tweetallen van één ram en de
bedrijfspresentatie met drietallen.
Door de keurmeesters Toon Verhoeven en Ton van der Toorn
werden de over het algemeen goede kwaliteitsschapen op hun
waarde geschat en op de juiste plaats gezet.
Annie Steenbeek was met zowel een ooi- als een ramlam niet
te verslaan, terwijl Gerard
Scholtes bij de ooien de
dienst uitmaakte: de oude ooi
kampioen en de jonge ooi
kampioen én dagkampioen
(links op de foto) en met een
drietal ooien ook nog kampioen bedrijfsdrietal. Terwijl ook
de familie Hijma met hun keuringsdebuut het uitstekend
deed: hun jonge ram werd kampioen en bij de tweetallen van
één ram werden ze ook kampioen (rechts op de foto).
We kunnen terugzien op een geslaagde dag, mede mogelijk
gemaakt door de inzet van Sietske van der Schaaf als
ringmeester en Gina Wever die de administratie verzorgde.
Jan Veenstra
Een overzicht van het keuringsterrein:
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Keuring Noord: kampioenen en reservekampioenen
Categorie

Kampioen

Reserve kampioen

Ooilammeren

SRU 04063

Fokker/eigenaar:
Steenbeek,
Ruinerwold

SBN 60144

Fokker/eigenaar:
Scholtes,
Bodegraven

Ramlammeren

SRU 04062

Fokker/eigenaar:
Steenbeek,
Ruinerwold

SBN 60141

Fokker/eigenaar:
Scholtes,
Bodegraven

FBB 02337

Fokker: Frumau,
Benningbroek
Eigenaar:
Scholtes, Bodegraven

SRU 04054

Fokker/eigenaar:
Steenbeek,
Ruinerwold

SBN 484

Fokker/eigenaar:
Scholtes, Bodegraven

TGI 087

Fokker/eigenaar:
Torenbos,
Gieterveen

TBV 2205

Fokker: van der Toorn,
Barneveld
Eigenaar: Hijma,
Akkrum

Rammen vanaf 2
jaar

FBB 156

Fokker/eigenaar:
Frumau, Benningbroek

Tweetallen van 1
ram

HYA 79872/79873
(van ram TBV
2205)

Fokker/eigenaar:
Hijma, Akkrum

SBN
60141/60143
(van ram SBN
02452)

Fokker/eigenaar:
Scholtes,
Bodegraven

SBN 484/SBN

Eigenaar:

02430/ FBB 02337

Scholtes, Bodegraven

FBB 02337

Fokker: Frumau,
Benningbroek
Eigenaar:
Scholtes, Bodegraven

Ooien jaarlingen

Ooien vanaf 2 jaar

Rammen
jaarlingen

Bedrijfsdrietallen

Dagkampioen
Clun Forest

VMN
Fokker/eigenaar:
009/03548/0352
Veenstra, Makkinga
5

Alle foto’s van de kampioenen en andere foto's zijn te bekijken op onze website:
www.clunforest.nl

(Ga naar Keuringen>>>2012>>>Keuring Noord). Ook een volledige lijst met alle
uitslagen vindt u daar.
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Nationale keuring 2012 Kootwijkerbroek
Onze jaarlijkse nationale keuring werd wederom in manege Voorwaarts in Kootwijkerbroek
gehouden. Op zaterdag 25 augustus kwamen 20 fokkers met hun beste dieren in de ring. De
weergoden waren de schapen, op de dagen voorafgaande aan de keuring, gunstig gezind.
Iedereen kon de dieren droog en schoon meenemen, zodat de schapen er goed verzorgd en
netjes uitzagen.
De keurmeesters waren dit jaar Ralph Fulton en
Frank Gwilliam (links op de foto met de twee
ringmeesters) . Zij hadden een behoorlijke kluif aan
het positioneren van de schapen. De dieren in de
diverse rubrieken waren aardig aan elkaar
gewaagd en het kwam aan op finesses. Het
plaatsen van de lammeren en schapen nam mede
hierdoor meer tijd in beslag dan in andere jaren.
Het was goed om te constateren, dat de dieren die
het in Makkinga goed deden, ook hier hoge ogen
gooiden. De ringmeesters Sander Freijser en Erik
van der Toorn zorgden er voor, dat er snel van ring gewisseld kon worden. Terwijl er in de
ene ring werd gekeurd, zorgden zij voor een
correcte opstelling in de andere ring. De dames
Grietje Veenstra, Gina Wever en Rineke van der
Toorn zorgden er voor, dat alles administratief op
rolletjes verliep. Sietske van der Schaaf trad op
als ladyspeaker en Bert Theunissen vond naast het
voortbrengen van zijn eigen dieren nog tijd om de
motivatie en uitleg van de keurmeesters te
vertalen.
Voor dat we er erg in hadden, was de
middagpauze aangebroken. Tijd om onder de
boterham even bij te kletsen. Zeker ook van belang, om met de nieuwe leden (eerste
deelname) Mul en Hijma kennis te maken.
Na de pauze stond als eerste de kinderrubriek op het
programma. Wat is er mooier dan een rubriek vol glunderende
en trotse kinderen met de mooiste dieren aan de leiband.
Eigenlijk allemaal winnaars die beloond werden met een heuse
Clun Forest medaille. Willemijn van der Toorn (links op de foto)
werd met EKO 45193 kampioen in deze rubriek.
Daarna werd een vervolg gemaakt met de volwassen Cluns.
Dieren waarvan de keurmeesters erg onder de indruk waren.
Vrijwel allemaal klasse 1 dieren met complimenten over
ontwikkeling en raskenmerken. Wel gaven de keurmeesters
aan, dat het goed is om na te denken over hoe we onderscheid
kunnen maken tussen jaarlingen die wel en niet gelammerd
hebben.
Hoe mooi en goed de ingebrachte Cluns waren, bleek wel
tijdens de rubrieken drietallen van een ram en de
bedrijfsdrietallen. Volle ringen met fraaie dieren, die de
keurmeesters veel hoofdbrekens bezorgden alvorens ze tot een beoordeling konden komen.
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Een mooie afsluiting is altijd weer de keuze van de Dagkampioen. Alle kampioensdieren (op
de verschillende rubrieken melden zich in de ring en daaruit wordt de
dagkampioen gekozen. Dit jaar kreeg SRU 04045 (fokker Steenbeek/eigenaar Strokap) voor
de tweede achtereenvolgende keer de Fulton/Gwilliam-plate overhandigd door de
keurmeesters.
Hierna werden de keurmeesters en vrijwilligers door voorzitter Toon Verhoeven bedankt en
konden we naar het afsluitend buffet. Ook dit jaar had Jan Muijs (natuurlijk met Gonnie )
weer een heerlijk buffet geregeld. Onder het genot van een hapje en drankje konden we met
voldoening terugkijken op een bijzonder geslaagde dag.
Ton van der Toorn

de foto hierboven) uit

Na de keuring kwam nog een bericht van Ralph Fulton en Frank Gwilliam:
"We both enjoyed our day at the show and would like you to pass our thanks to all the
members for their warm and friendly welcome and congratulate them on their continuing
enthusiam."
Alle foto’s van de kampioenen en andere foto's zijn te bekijken op onze website: www.clunforest.nl
(Ga naar Keuringen>>>2012>>>Nationale Keuring). Ook een volledige lijst met alle uitslagen vindt u daar.

Het uitslagenoverzicht met de kampioens- en reservekampioensdieren staat op de volgende
bladzijde.
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Nationale keuring: kampioenen en reservekampioenen
Categorie

Kampioen

Reserve kampioen

Ooilammeren

VMN 03570

Fokker/eigenaar:
Veenstra, Makkinga

HU 49055

Fokker/eigenaar:
Hielkema, Maurik

Ramlammeren

SBN 60146
(winnaar Brian
Davies Perpetual
Cup)

Fokker/eigenaar:
Scholtes, Bodegraven

SN 03810

Fokker/eigenaar:
Strokap, Nijverdal

HU 03717

Fokker/eigenaar:
Hielkema, Maurik

HU 59996

Fokker/eigenaar:
Hielkema, Maurik

BDO 00057

Fokker/eigenaar:
Bruijnes, Doornspijk

HU 00091

Fokker/eigenaar:
Hielkema, Maurik

SRU 04053

Fokker: Steenbeek,
Ruinerwold
Eigenaar: Bruijnes,
Doornspijk

nvt

Rammen vanaf 2
jaar

SRU 04046

Fokker: Steenbeek,
Ruinerwold
Eigenaar: Strokap,
Nijverdal

nvt

Drietallen van 1
ram

SRU
04063/04065/04067
(van ram OWE
04318)

Fokker/eigenaar:
Steenbeek,
Ruinerwold

FBB
02345/02344/02
340
(van ram FBB
00156)

Fokker/eigenaar:
Frumau,
Benningbroek

Bedrijfsdrietallen
(zelf gefokt)

HU
03717//59996/00091
(winnaar Ralph
Fulton Homebred
Trophee)

Fokker/eigenaar:
Hielkema, Maurik

TBV
212/213/002192

Fokker/Eigenaar:
van der Toorn,
Barneveld

SRU 04046
( winnaar Fulton
Gwilliam Cup)

Fokker: Steenbeek,
Ruinerwold
Eigenaar: Strokap,
Nijverdal

MUM 55291

Fokker/eigenaar:
Mul, Hooge-Mierde

Ooien jaarlingen
Ooien vanaf 2 jaar

Rammen
jaarlingen

Dagkampioen
Clun Forest

Eerste deelname
met lam
(novice champion)

nvt
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Deklijsten 2012
Het dekseizoen is weer in volle gang. De rammen doen
hun werk en de ooien worden weer mooi gekleurd. Alles
loopt dan volgens verwachting. Voor de
stamboekadministratie is het belangrijk dat de deklijsten
tijdig worden ingevuld. Deze gegevens dienen zo spoedig
mogelijk na het dekseizoen ingevuld te worden, doch
uiterlijk 31december 2012. Zonder de deklijsten kunnen
we straks de lammeren niet in het stamboek inschrijven.

Wanneer u geen abonnement heeft op NSFO online krijgt u van het NSFO vóór de kerst
een papieren deklijst met een begeleidend schrijven hoe deze in te vullen.
Heeft u een abonnement op NSFO online dan dient u de dekgegevens voor de 31 december
2012 online door te geven. Hoe doet u dit?
Ga via DIVERSEN (bovenin startpagina) naar DEKRAMMEN TOEVOEGEN. Alle rammen
die in uw bezit zijn worden hier getoond. Vink de ram(men) aan die u als dekram hebt
ingezet, vervolgens OPSLAAN en SLUITEN.
Heeft u een ram gebruikt die niet in uw eigendom is, laat dan de eigenaar een
verhuurverklaring opsturen naar het kantoor van de NSFO. Zij zetten de ram dan bij u in de
box. Een huurverklaring is te downloaden via de website van www.nsfo.nl/fokkerij onder de
kop: info over NSFO online
Ga via GROEPSINVOER (links op de startpagina) naar DEKKINGEN. Achter elke ooi kunt
u een ram invullen door het vinkje aan te klikken dat achter de gebruikte ram staat.
Vervolgens vult u de dekdatum (dd-mm-jjjj) of dekperiode in. Zo vult u alle gedekte ooien in.
Let wel: altijd per pagina opslaan! Een dekking inbrengen zonder datum of met een verkeerde
datum (bv 01-10-2013) maakt dat er helemaal geen gegevens opgeslagen worden. Altijd even
controleren dus voordat u opslaat.
Bent u klaar met een pagina dan klikt u links onderaan op OPSLAAN en vervolgens op
SLUITEN.
Wilt u naar een volgende pagina: eerst OPSLAAN en dan rechts bovenin op VOLGENDE
klikken (of als u terug wilt rechts bovenin op VORIGE klikken).
Hiermee zijn de dekkingen ingevoerd, u hoeft verder niets te melden aan NSFO. Mocht u nog
vragen hebben dan kunt u mailen naar: kantoor@nsfo.nl of bellen naar 0418-561712 op
maandag en donderdag.
Wij hopen op uw welwillende medewerking om in het lammerenseizoen de lammeren goed te
kunnen registreren.
Namens het bestuur,
Toon Verhoeven
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Clunformatie no. 29
Belangrijke data
data


Ledenvergadering

Wageningen, 10 november 2012

Een mooi ooilam van fokker Debbie Searle uit Engeland

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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