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Keuring Zuid Soerendonk
Op de mooie zonnige zaterdag 29 juli hebben we keuring Zuid gehouden in Soerendonk. Een leuke en gezellige keuring waar een zestal fokkers met ca 35 dieren
present waren. De keurmeesters Jan Wever en Ton vd Toorn waren onder de indruk van de gepresenteerde schapen. Natuurlijk was er minder publiek dan voorheen in Odiliapeel, maar door publicatie in de plaatselijke weekbladen kwamen er
de gehele dag door mensen naar dit evenement kijken. Mogelijk levert het nog een
nieuw lid op.
Voor de keurmeesters was het de gehele dag een hele opgave om de juiste dieren
voorop te zetten. De kwaliteit en de presentaties waren goed. Uiteraard kwamen
de beste vooraan te staan en konden Bert Theunissen en Lian Hielkema met de
dagkampioensbeker van hun jonge ooi naar Maurik terug rijden. Een welverdiende
felicitatie voor deze jonge ooi.
Voor het komende jaar weer een mooi vooruitzicht om de keuring Zuid weer bij de
fam Verhoeven in Soerendonk te organiseren. Hopelijk met nog meer dieren om
de keuring nog interessanter te maken.
Uitslagen:
Ooilam
Ramlam
Jonge ooi
res jonge ooien
Ooien
res ooien
Rammen
Tweetal van 1 ram
Bedrijfspresentatie

D vd Vorst
A vd Ouden
L Hielkema
L vd Vorst
A vd Ouden
L Hielkema
L Hielkema
D vd Vorst
L Hielkema

Dagkampioen

L Hielkema

Contactinfo:
Lian Hielkema : lian.hielkema@xs4all.nl
Ton van der Toorn: vandertoorn@hotmail.com
Toon Verhoeven: ahmverhoeven@planet.nl
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Keuring Noord Makkinga
In het Friese land bij Makkinga vond ook dit jaar weer de keuring Noord plaats bij de familie Veenstra. En heel Friesland
heeft het geweten, want de media meldden na afloop trots dat Veenstra in de prijzen was gevallen. En dat klopte ook nog:
vader en zoon Veenstra sleepten de bekers voor de jonge ooi en het ramlam in de wacht.
De keurmeesters hadden het niet makkelijk met zoveel pareltjes van het Clun Forest ras, maar aan het eind waren de prijzen aardig verdeeld over een aantal fokkers. Edwin Kleinlugtebeld werd met een supermooie jaarling-ram dagkampioen.
Zoals altijd had Jan mooi weer geregeld en ook verder alles weer prima voor elkaar. De verrichtingen van de fokkers werden vanaf de zijlijn bekeken door twee leden van het Friese wolspinnersgilde. Ze lieten zien hoe goed de Clun Forest wol

zich leent voor de spinnerij. Ze spinden er zelf ook bij en hadden veel bekijks.
Niks meer aan doen, de keuring Noord: volgend jaar weer zo. Als Jan het wil natuurlijk.

Uitslagen:
Ooilam
res ooilam
Ramlam
res ramlam
Jonge ooi
Ooien
res ooien
Rammen
Tweetal van 1 ram
Bedrijfspresentatie

A Ordelman
W Hijma
W Veenstra
J Wever
J Veenstra
E Kleinlugtebeld
E Kleinlugtebeld
E Kleinlugtebeld
W Hijma
W Hijma

Dagkampioen

E Kleinlugtebeld

Tip: Bezoek ook onze website op www.clunforest.nl . Daar staan
niet alleen alle uitslagen maar ook alle foto’s van de 3 keuringen!

Nationale Keuring Kootwijkerbroek
Zoals gewoonlijk was het tijdens onze Nationale keuring weer erg zonnig en warm. Onder het glazen dak van Manege Voorwaarts liep de temperatuur dan ook behoorlijk op. Veertien leden hadden ingeschreven met in totaal 88 mooie schapen. Er
stonden aardig wat bezoekers aan de ring. We hadden zelfs bezoek van Nederlandse fokkers die net over de grens in Duitsland wonen en onze vereniging een internationaal tintje geven. Ook was het fijn om onze beide ereleden te mogen begroeten:
Henk Braams is elk jaar van de partij, maar nu was ook Hub Kersemakers uit Meerssen (voorheen Geulle KGL) aanwezig.
Dit jaar hadden we een primeur. We hadden voor het eerst een keurend echtpaar uit Groot-Brittannië over, voor het beoordelen van onze Cluns. Rex en Debs Vincent deden een prima job. Rex beoordeelde vooral de bouw en ontwikkeling van de dieren en Debs richtte zich meer op sierlijkheid en alertheid. Mooi om te zien, dat ze dit op enige afstand aan de rand van de ring
deed. Uiteraard kun je dit zelf ook op afstand in het weiland goed beoordelen: de fraaie, elegante dieren haal je er dan zo uit.
Ook Margot Wittendorp was dit jaar weer aanwezig om de lammeren te beoordelen op de kwaliteit van de wol. De dieren met
de beste wol werden in de ring gehaald en daarna werd de wolkampioen bekend gemaakt. De dames van de administratie
(Gina, Herma en Rineke) kwamen soms handen te kort om linten, bekers en certificaten voor de juiste rubrieken aan te geven.
Zij zorgden er ook dit jaar weer voor dat alles ordelijk en foutloos verliep. In de ring was Sander Freijser de baa. Hij stond er dit
jaar alleen voor om alle nummers te controleren en de leden aan te sporen om toch enigszins op tijd met hun dieren in de ring
te komen.
Tenslotte nog een woord van dank aan Bert Theunissen, die het commentaar van de keurmeesters in keurig Nederlands aan
het publiek kenbaar maakte. De beide keurmeesters waren onder de indruk van de kwaliteit van onze Cluns. Vooral de kinderrubriek was volgens beiden een lust voor het oog. Na de kampioensrubrieken en de keuze van de dagkampioen, werd de dag
afgesloten met een heerlijk buffet.

Uitslagen:
Ooilam
res ooilam
Ramlam
res ramlam
Jonge ooi
res jonge ooien
Ooien
res ooien
Jonge ram
Rammen
Drietal van 1 ram
Bedrijfspresentatie
res bedrijfspres.

L Hielkema
L Hielkema
A vd Ouden
D vd Vorst
T vd Toorn
L Hielkema
D vd Vorst
D vd Vorst
E Kleinlugtebeld
T vd Toorn
D vd Vorst
A Steenbeek
T vd Toorn

Dagkampioen

T vd Toorn

Belangrijke datum: 7 oktober 2017 - Algemene Ledenvergadering Wageningen
U ontvangt in de week voorafgaande aan de vergadering de agenda!

