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‘Vereniging maakt
hobby extra leuk’
Lid zijn van een fokkersvereniging maakt de schapenhobby van
Toon en Marlies Verhoeven uit het Brabantse Soerendonk extra leuk.
“Je komt met nieuwe dingen in aanraking.” Sinds vorig jaar is Toon
voorzitter van de Clun Forest schapenvereniging.
TEKST: MARJOLEIN VAN WOERKOM, FOTO’S: HENK RISWICK
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edant staan drie van de acht ooien in het weitje
naast de stenen stal. “Zie je hoe sierlijk ze op
hun poten staan?”, wijst Marlies Verhoeven.
“Dat spreekt ons nu zo aan bij dit ras. Die spitse
oren, die zwarte koppen en die kenmerkende borstpartij. Je kunt duidelijk zien of het een ooi of een
ram is.” Haar man lacht: “Dat zijn de raseigenschappen waarnaar wij kijken. Tsjechen kijken alleen
maar of de poten van de schapen stevig genoeg zijn
om door sneeuw te ploegen”, weet hij uit ervaring
Vanuit Tsjechië kwamen vorig jaar twee dames die
vijftien ooien wilden hebben. Samen met een collega van de Clun Forest Schapenvereniging reed
Toon ze het hele land door om schapen te bekijken.
Uiteindelijk had hij dertig dagen lang achttien ooien
in zijn wei staan, waarna ze met een truck werden
opgehaald. “Zulke dingen vanuit de vereniging
maken de hobby extra leuk”, vertelt hij.
Sinds vorig jaar is hij voorzitter, maar hij is al jaren actief fokker. “Ik kom uit een boerenfamilie en dan zit
er toch iets in je dat zegt dat je dieren moet hebben”,
stelt Toon. Op internet kwamen ze de Clun Forest
tegen. “We wilden iets bijzonders”, gaat Marlies verder. “Het sierlijke en alerte sprak ons meteen aan.”

MARLIES EN
TOON VERHOEVEN
PLAATS: SOERENDONK N.B.
BEROEP: TOON WERKT ALS
AFDELINGSHOOFD PREVENTIE BIJ DE
BRANDWEER IN EINDHOVEN
SCHAPEN: 8 CLUN FORESTOOIEN EN
1 RAM
WEBSITE: WWW.STALHETGOOR.NL

CAMERA IN STAL

Toon en Marlies hebben acht ooien. Elke twee jaar
komt er een andere ram. “We ruilen hem met een
andere fokker van de vereniging. Soms halen we
met de vereniging uit Engeland nieuw bloed, want
met 1000 tot 1200 Clun Forest-schapen in Nederland moet je oppassen dat de bloedlijnen niet in elkaar overlopen.”
Dit jaar zijn vijf ooien gedekt. Toon heeft kraamhokken in de schuur gebouwd en verwacht het gros van
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de lammeren. De twee ooien die als eerste op de
planning staan, hebben beide een camera boven zich
hangen. “Op die manier kunnen we ze ’s nachts vanuit bed in de gaten houden”, zegt Marlies. Haar man
voegt eraan toe: “Eigenlijk lammeren deze schapen
makkelijk af, maar toch wil ik er voor mijn eigen ge-
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De sierlijke Clun Forests in de wei. Een prachtig ras voor hobbyfokkers.

moedsrust bij zijn. Het zou zonde zijn als een lam in
het vlies stikt. Daarbij is het dit jaar toch wel extra
spannend vanwege het Schmallenbergvirus.”
Na de geboorte worden de lammeren elke zaterdag
gewogen. Marlies: “Het is leuk om te zien hoe hard
ze groeien. Als eentje van een drieling wat minder

groeit, kun je bijsturen door meer te voeren.”
Toon en Marlies denken goed na over de invulling
van hun hobby. Zo hebben ze ervoor gekozen de
lammeren niet meer te spenen. “Daardoor hebben
we minder terugval en de lammeren groeien een
stuk geleidelijker door”, stelt Toon. “Voorheen stonMAART 2012
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‘Het sierlijke en alerte
van dit ras sprak ons
aan’

De stal is zeer netjes en nog vrij nieuw. Toon
heeft de kraamhokken zelf in elkaar gezet.

In de slaapkamer hangt de tv en in de stal een camera.
Vanuit bed kunnen Marlies en Toon ’s nachts het aflammeren in de gaten houden.

Clun Forests kunnen oud worden. Deze ooi is negen jaar en is het allereerste
ooilam van deze hobbyfokkers.

den gescheiden lam en moeder naar elkaar te blèren.
Dat gebeurt nu niet meer.”
De schapen kunnen goed uit de voeten met schraal
gras, maar in de winter krijgen ze geregeld hooi
erbij, dat de schapenhouder van eigen land haalt.
Brok wordt alleen tijdens de lammerperiode gevoerd en zo nu en dan, om ze mak te houden.
DAGELIJKS CONTROLEREN

Als hobbyfokkers proberen ze de kosten te drukken, zowel individueel als in verenigingsverband.
“Vanuit de vereniging bestellen we de oormerken
gezamenlijk”, zegt Toon. “Dan krijgen we kwantumkorting. Om oormerkverlies tegen te gaan,
gebruik ik stroom in plaats van hekwerk. Ik heb
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nooit meer last van uitgescheurde oormerken.”
Het stel let goed op gezondheid. Toon: “Dit ras is
meer gevoelig voor myiasis. Met de vereniging spelen we daarop in door te fokken op kortere staarten.
Om wormen te voorkomen weid ik ze regelmatig
om en maai het land als extra voorzorgsmaatregel.
Daarnaast tuur ik elke dag over mijn schapen heen
om ze te checken.”
Er staat niet voor niets een bankje bij de wei. “We
drinken hier met mooi weer regelmatig koffie en
kijken ondertussen hoe de schapen zich gedragen.
Daardoor kun je dieren die iets mankeren er zo tussenuit halen.” De schapenhouder lacht: “Daarom
hoeven we ook niet op vakantie. Een rustigere camping dan dit is er niet.” <<

