BESTUUR “SPORT VEREDELT”
Voorzitter

J.H. Tromp, Zuideinde West 3E
8278 AP Kamperveen 0525-621234

2e Voorzitter
TT-secretaris

A. van Loo, Zudendorpweg 36
8084 BN ’t Harde
0525 652263

Secretaris
A. Deetman, Diepesteeg 3
Penningmeester en 8081 PD Elburg 0525-684276
TT. penningmeester aartdeetman@zonnet.nl
2e ver. Penningm.

G. Plette-Heshusius, Driestweg 20
8071 BT Nunspeet, 0341-262729

2e secr.

Joh. Van Oene Middenweg 47
8095 RA ’t Loo-Oldebroek

Ringencom.
(geen bestuurslid)

W. van Olst, Eikenhof 13
8097 SZ Oosterwolde 0525-842282
Bgg 06-10354640

Ereleden

E. van’t Hof,
W. van Hattem

G. Nagelhout,
R. Pleijter

Leden v. Verdienste T. van’t Goor
Contributie
Bankrekening

15, - per jaar
Jeugdleden t/m 16 jaar 5, Donateurs 6,50 per jaar
Rabobank Elburg 3847.04.816
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Redactioneel
Dag allemaal,
Februari, de sprokkelmaand!
Nou zult u denken ,wat zouden ze weer bij elkaar gesprokkeld
hebben?
Nieuwsgierig geworden? Ja natuurlijk, als fokker ben je immers
nieuwsgierig. Wat voor jongen zou die combinatie geven? De
dieren van die collega-fokker zien er altijd tiptop uit, hoe dat ie
dat? Het is een gezonde vorm van nieuwsgierigheid, helemaal
niets mis mee. Ook dit seizoen weer gewoon aan toegeven.
De jaarvergadering en de bloemenactie staan op stapel. Actie
genoeg!
Wij gedenken in deze Aanhouder ook ons lid Arris van Olst.
Een lid van verdienste, een bijzonder actief lid. Wij willen als
vereniging hier stil bij staan.

Inlevert kopij volgende clubblad voor 25 juli 2011.
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Aart
Ben
Marjan

Van de bestuurstafel.
Jaarprogramma 2011
Datum:
Activiteit:
Dinsdag 08-02
Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur
Dinsdag 08-03
Jaarvergadering aanvang 19.30 uur
Maandag 18-04
Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur
Woensdag 20-04
Inleveren bloemenactie voor 21.00 uur
Zaterdag 14-05
Ophalen bloemen tussen 9 en 12.00 uur
Zaterdag
Hokbezoek
Zaterdag 02-07
Familie- en jeugddag
Zaterdag 30-07
Drinkwater enting hoenders
Vrijdag
05-08
Spray enting hoenders
Maandag 08-08
Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur
Zaterdag 13-08
Oogstfeest Oldebroek
Dinsdag 23-08
Ledenvergadering aanvang 19.30 uur
Zaterdag 03-09
Jongdierendag bij Firma Gardenbroek
Zaterdag 17-09
Jeugdshow Laren
Zaterdag 01-10
Kampioenschap Veluws Verband
Maandag 17-10
Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur
Dinsdag 01-11
Ledenvergadering aanvang 19.30 uur
Maandag 07-11
Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur
Woensdag 23-11
Opbouwen clubshow 24-25 en 26 nov.
Maandag 12-12
Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur
Internet:
Degenen die een E-mail adres hebben willen die dat kenbaar
maken op het volgende E-mail adres, ook als je E-mail adres is
gewijzigd. aartdeetman@zonnet.nl
Ringencommissaris:
U kunt de ringen voor uw hoenders, dwerghoenders, sier- en
watervogels bestellen bij Wilfred van Olst, ook voor de duiven
ringen kunt u hier terecht. Bestel de ringen voor de 1ste of de 15de
van de maand, anders lopen de portokosten hoog op.
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Tatoeëerschema 2011
Vanaf donderdag 10 maart kan er weer getatoeëerd worden. De
tijden zijn gelijk aan vorig jaar van 19.30-20.00 uur, binnen die
tijd kunnen de dieren worden aangeboden. Mocht je voor 10 maart
dieren hebben die getatoeëerd moeten worden, neem dan contact
op met Evert van Loo. 0525-684930.
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag

10 maart
31 maart
21 April
12 mei
1 juni
23 juni
14 juli

Fam. E. van Loo Hoge Enk.
Fam. L. Strijkert Oldebroek
Fam. E. van Loo Hoge Enk
Fam. L. Strijkert Oldebroek
Fam. E. van Loo Hoge Enk
Fam. L. Strijkert Oldebroek
Fam. E. van Loo Hoge Enk

Na 21 juli alleen op afspraak tel: 0525-684930
Dekbewijzen hoeft men niet meer in te leveren.
Tatoeëren kost 0,60 per dier.
Fokkerskaart.
Degene die dit seizoen nog een fokkerskaart wil, kan die bestellen
bij de secretaris.
Kleindier Liefhebbers Nederland. Senioren: 15,-Junioren: 7,50
Combina: 2,50
Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers
Senioren: 10,-Junioren: 5,-Combina: 1,50
Abonnement Kleindiermagazine voor nieuwe seniorleden
verplicht, bij automatisch incasso 30,- en per acceptgiro 32,50.
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Wij ontvingen het droeve bericht van het overlijden van het lid
van verdienste van onze vereniging.
Arris van Olst
Gedurende
vele
jaren
heeft
Arris
zich
ingezet
voor de vereniging. Als buschauffeur en als vrijwilliger
leverde hij zijn bijdrage aan vele werkzaamheden.
Arris van Olst was een non duiven liefhebber.
Deze duiven heeft hij vele jaren gefokt en geshowd.
Arris is 94 jaar geworden.
Wij wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen
en allen die hem zullen missen, veel sterkte toe dit verlies
te verwerken.

Namens Sport Veredelt Oldebroek,
H.Tromp voorzitter
A. Deetman secretaris/penningmeester
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Van de tt- secretaris
Terugblik en vooruitgang
Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we concluderen dat we
een geslaagde Jongdierendag en Clubshow hebben gehad.
Het nieuwe prijzenschema van de clubshow in de vorm van
textielprijzen met een geborduurd verenigingslogo viel bijzonder
in de smaak.
Hierbij willen wij onze sponsor Biologisch Vleesveebedrijf KoKalf dan ook bedanken voor het beschikbaar stellen van deze
prijzen. Wij als bestuur hopen dat we op de ingeslagen weg
kunnen doorgaan en de prettige samenwerking nog lang mogen
voortzetten.
Uiteraard zullen er altijd dingen zijn die we misschien kunnen
verbeteren, daarom hierbij de oproep dit dan ook bij mij te
melden, zodat we er misschien wat mee kunnen doen.
Vooruitkijkend naar het komende showseizoen zijn de eerste
voorbereidingen al weer gedaan. Keurmeesters zijn al vastgelegd
en accommodaties zijn besproken. In deze periode van rust is het
goed eens na te denken over hoe we het de volgende keer allemaal
gaan invullen. Hierbij de vraag aan iedereen om hier ook in mee te
doen, goede ideeën zijn natuurlijk altijd welkom. Samen kunnen
we de shows en het verenigingsleven misschien nog verder
verbeteren. Maar dit willen wij als bestuur niet alleen doen, graag
doen wij dit samen met de leden. Wanneer er een voorkeur is voor
bepaalde keurmeesters dan dit ook graag bij mij kenbaar maken,
dan kan ik hier misschien rekening mee houden.
Ook hebben we altijd weer mensen nodig voor allerlei hand-enspandiensten, denk maar aan het vervoer van de kooien van de
familie Strijkert naar de Talter en weer terug. Jarenlang heeft Cees
van Heerde dit voor ons verzorgd, maar hij heeft aangegeven
hiermee te willen stoppen.
Cees bij deze bedankt voor al die jaren vervoerswerk.
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Echter voor ons houdt dat wel in dat we een vervanger nodig
hebben, wie meldt zich aan ??
De kooien zullen ook de komende show naar de Talter vervoerd
moeten worden, anders kunnen we geen show houden !!
Uitreiking hoofdereprijzen clubshow
De uitreiking van de bodywarmers, als hoofdereprijzen van onze
afgelopen clubshow, zal officieel plaatsvinden op de aanstaande
jaarvergadering.
De winnaars van deze prijzen waren de volgende leden:
• Fraaiste hoen was van Ab Klompjan
• Fraaiste dwerghoen was van Gerard Wieberdink
• Fraaiste watervogel was van Gerrit van Wijhe
• Fraaiste sierduif was van Jan Haas
• Fraaiste konijn was van Jan Schoonhoven
• Fraaiste fazant was van Marinus Bos
• Fraaiste pauw, kalkoen, parelhoen Henk Doornweerd
• Fraaiste oorspronkelijke duif was van Gerard Wieberdink
• Fraaiste cavia was van Wiljan Plette
Tombola
Op onze Jongdierendag hebben we verschillende jaren een
caviabaan als activiteit gehad. Echter voor de aankomende
Jongdierendag is het de bedoeling een tombola te gaan
organiseren, zoals we dat ook op onze clubshow gewend zijn.
Daarom hierbij de oproep aan alle leden om alvast te beginnen
met het inzamelen van prijzen en prijsjes voor deze tombola. Als
we allemaal een bijdrage leveren zal de tombola zeker slagen en
weer een mooi bedrag opleveren voor onze vereniging.
Deze prijzen kunnen t.z.t. worden ingeleverd tijdens de
ledenvergadering voorafgaand aan de Jongdierendag, hier zullen
wij nog weer op terugkomen.
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Wij gaan even allemaal terug in de tijd.
Geen auto, geen trein, geen vliegtuig, geen taxi, geen bus, geen
metro………Altijd lopen,of met een paard ezel of koe……
Tegenwoordig 2011 al die moderne voertuigen!!!
Vroeger geen wasmachine..alles met de hand wassen.
Vroeger geen internet waar iedereen iets op kon aanbieden of
vragen…………Niks van die moderne boel!!!
Vroeger alsmaar aardappelen eten en niet even naar een cafetaria,
de chinees of visboer! Vroeger was er geen mode van de kleding.
In 2011 loop je liever niet met dingen die uit de mode zijn!
Vroeger geen vakantie maar ALTIJD blijven werken op het land.
Vroeger,,,vroeger,,,jaren geleden dat was vroeger…
Ik ben nog geen 60 jaar!!
Wetenswaardigheden
Er zijn meer kippen dan mensen in de wereld.
Met de uitwerpselen die een kip in haar leven produceert kun je
een lamp van 100 watt, 5 uur laten branden.
Een hen kan wel 20 jaar oud worden.
Een gecastreerde haan noemt men een kapoen.
Een haan ademt 18-20 maal per minuut. Een hen 30-35 maal.
Een kip met witte oren legt witte eieren.
Hoenders zweten niet maar sturen meer of minder bloed door de
kam om af te koelen.
Een enkele bevruchting van een haan volstaat voor de hen om 14
dagen bevruchte eieren te leggen. De hen slaat ze op in
zogenaamde “spermanesten”.
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Elburg, februari 2011.
U wordt hierbij uitgenodigd voor de jaarvergadering welke wordt
gehouden op 8 maart 2011 in één der zalen van het Kulturhus “De
Talter” Stouwdamsweg 4 te Oldebroek.
Aanvang vergadering 19.30 uur.
AGENDA
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Opening.
Notulen vergadering 2 november 2010
Ingekomen stukken en mededelingen
Evaluatie clubshow
Prijsuitreiking clubshow bodywarmers
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie W. van Hooren/W.J. van Hooren.
Reserve J. van Twillert
Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar voorzitter
H. Tromp, activiteitenbegeleider G. Platte-Heshusius.
Vaststelling tarieven 2011.
Telefoon secretaris 80,--. Telefoon TT secretaris 40,-Contributie senior 15,--. Jeugd 5,--. Donateur 6,50
Kilometervergoeding 0,19 en met aanhanger 0,30.
Gezamenlijk vervoer dieren: duiven en cavia’s 0,50 per
dier. Alle overige dieren 1,--.
Tatoeëren 0,60 per konijn.
Pauze
Jaarprogramma 2011
Uitreiking Gardenbroek competitie
Huldigingen jubilarissen
Eventuele ingebrachte agendapunten
Rondvraag
Wat verder ter tafel komt
Sluiting
10

Wat is er besloten.

Wat moet ik doen.

Wat heb ik beloofd
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Zaagsel? Schadelijk voor uw knaagdier of konijn.
Zaagsel bevat veel toxische stoffen zodat het totaal ongeschikt is
als bodembedekker voor knaagdieren en konijnen. Maar ook de
verzorger van de dieren loopt risico. Ook voor paarden is zaagsel
matig geschikt als bodembedekker.
Zaagsel wordt grotendeels gemaakt van naaldbomenhout, dat veel
giftige stoffen bevat, waaronder de beruchte aromatische
koolwaterstoffen, met als belangrijkste component abietinezuur.
Door het intensieve contact van de knaagdieren met hun
bodembedekker heeft dit grote gevolgen voor hun gezondheid en
geeft meer kans op tumoren, longontsteking en verkort in
belangrijke mate de levensduur.
Diverse soorten zaagsel die gebruikt worden in Nederland zijn
recentelijk onderzocht op deze stoffen in het laboratorium van
Wageningen Universiteit en Researchcentrum. De resultaten
waren schokkend; hoge niveaus van de toxische koolwaterstoffen
werden gemeten. Het is duidelijk dat dit zaagsel
leverfunctiestoornissen
en leverziekten geeft, klachten
veroorzaakt aan de luchtwegen en de kans op kanker vergroot. Als
conclusie kunnen we stellen dat zaagsel ongeschikt is als
bodembedekker voor knaagdieren en konijnen. Maar ook voor
fretten, paarden en de verzorger die werkt met zaagsel zijn er
gezondheidsrisico”.
Waarom is zaagsel dan altijd gebruikt?
Zaagsel wordt al jaren door veel houders van knagers en konijnen
gebruikt, omdat het goedkoop is en vaak lekker ruikt. Ook heeft
zaagsel natuurlijke insectenwerende en desinfecterende
eigenschappen door de aromatische verbindingen die in het hout
zitten, met name in het hout van naaldbomen. Maar vele
publicaties uit de wetenschappelijke literatuur en de gegevens uit
het recente onderzoek in Wageningen geven aan dat het
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onverantwoord is om onze huisdieren nog langer op zaagsel te
houden. Voor dierenartsen en dierenspeciaalzaakhouders ligt er
een taak om de eigenaren van knagers voor te lichten over de
alternatieven.

Coccidiose
De coccidiose-eitjes van vorig jaar liggen in de grond te wachten
op de jonge dieren. Deze zullen ze opeten en via de kliermaag en
de spiermaag komen de eitjes in de darmen terecht. Onder invloed
van de galsappen, de temperatuur en de juiste zuurgraad in de
darminhoud komen de eitjes uit in de dunne en blinde darmen. De
jonge coccidioseverwekkers beginnen de darmwandcellen af te
grazen zoals koeien het gras op een weiland afgrazen. Daarnaast
vermeerderen deze cocsverwekkers zich in hoog tempo. Vergelijk
dit met een aantal koeien, dat zich in 2 dagen verdubbelt en zo een
kale, afgegrazen weide achterlaten. De darmwand wordt geheel
vernietigd. De darmen kunnen geen verteerd voer meer opnemen
in de bloedstroom, de darmwand begint vocht te lekken en soms
zelfs bloed. Via de cloaca komt dit vocht en bloed naar buiten toe.
Wij als kleindierliefhebbers nemen dit waar als dunne mest en
noemen dit dan bloederige diarree. De dieren zelf worden bleek en
drogen zeer snel uit. Ze worden sloom en er moet snel een
behandeling ingesteld worden met een coccidioseremmend
medicijn. Zeer goed werkend is de esb 3 of boycox. Na enkele
dagen zijn de jonge dieren helemaal opgeknapt en de darmwand
kan zich zeer snel herstellen en zijn functie van vertering en
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voedselopname in het bloed weer gaan uitvoeren. De kuur moet
wel herhaald worden na 10 dagen, omdat de coccidiose-eitjes nu
zeer veel aanwezig zijn en de medicijnen alleen de coccidiose in
de darmen aanpakt. De nieuw uitgekomen cocs-eitjes worden bij
de tweede behandeling ook grondig aangepakt. Volwassen dieren
hebben meestal geen last van coccidiose omdat de dieren
afweerstoffen maken in het bloed en in de darmwand. Daardoor
zijn de ziekteverwekkers en het aantal coccidiose in de darmen
van
volwassen
dieren
in
evenwicht.
Een
aantal
voorzorgsmaatregelen dient genomen te worden. Elk voorjaar haal
je het bovenste laagjes zand in de volière weg en hiervoor breng je
nieuw zand in de plaats. Daardoor worden de eitjes die in het zand
zitten ook verwijderd. Onderspitten heeft geen zin. Omdat het jaar
daarop de eitjes weer naar boven komen en net zo
ziekteverwekkend gebleven zijn als voorheen. Onder de
nachtplaatsen kunnen zeer goed mestbakken gemaakt worden met
gaas er overheen. De coccidiose-eitjes die met de mest
uitgescheiden worden, kunnen dan niet door de jonge dieren
opgegeten worden. Kuikens zijn het best op gaas op te fokken,
omdat zo de mest door het gaas heen valt en de infectiedruk in het
opfokhok laag blijft. Goede afwatering van de opfokhokken is
belangrijk, zeker rondom de drinkwaterbakken. De meeste dieren
doen hun ontlasting ’s nachts en na het drinken. De
drinkwaterbakken kunnen ook gaas gezet worden. Een hok met
zand of beton kan goed ontsmet worden tegen coccodiose door het
zand met achtereenvolgens ongebluste klak, zwavelzure
ammoniak en water te bestrooien. Door een chemische reactie
komt ammoniak vrij, dat de eitjes van de coccidiose zeer grondig
vernietigd. Het witte poeder dat op het zand achterblijft is puur
gips, wat ongevaarlijk is voor de dieren. Wanneer deze
ontsmetting plaatsvindt, is het belangrijk om iemand erbij te
nemen die met deze ontsmettingsmiddelen om kan gaan.
Een goede opfok gewenst!
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Wie heeft de mooiste kip van
het land?
Geplaatst door: jinke op: 7 Feb 2011 - 3:00pm

Wie heeft de mooiste kip van het land? Doe mee
aan de Kip Holland verkiezing en win een pastel van kunstenares
Loes Botman.
In drie voorronden krijgen kippenliefhebbers de kans foto'
s van
hun allermooiste hennen en hanen in te sturen. De eerste
voorronde sluit op 8 april. Doe mee en stuur twee foto’s in van uw
prachtkip: één van voren en één van opzij.
Mail de foto'
s met een kort stukje tekst naar info@levendehave.nl.
In de tekst (maximaal 50 woorden) geeft u aan waarom uw kip
volgens u in aanmerking komt voor de titel Kip Holland. Een
deskundige jury maakt een selectie van de foto'
s. De deelnemende
kippen aan de eerste voorronde zullen worden gepubliceerd in het
juninummer van Alles over kippen. Voor de tweede en derde
ronde kunnen foto'
s worden ingezonden voor respectievelijk 10
juni en 12 augustus. Uiteindelijk zullen vijftien kippen gaan
uitmaken welke de titel Kip Holland verdient. Deze eindstrijd
wordt eind 2011 op een nog nader te bepalen locatie gehouden.
Mail foto'
s van uw prachtkip naar info@levendehave.nl.
Kijk voor de hoofdprijs ‘Kip en kuikens’ op www.loesbotman.nl
Uit Levende Have.
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''Kalkoen''komt van ''Calicut''

De Engelsen hebben het over '
'
turkey'
'
, de Turken
spreken over '
'
hindi'
'
, de Duitsers noemen '
m '
'
Puter'
' of
'
'
Truthahn'
'
, de Fransen '
'
dindon'
'
, de Spanjaarden '
'
pavo'
' of
'
'
pava'
'
, de Portugezen '
'
peru'
'
. Dat in ons taalgebied deze
bijzondere vogel '
'
kalkoen'
' heet, lijkt het gevolg van een
misvatting, maar is zeker geen toeval
Een artikel over kerstkalkoenen in de NRC gaf aanleiding tot twee
ingezonden brieven. Een van Jeroen van Rooijen, die de link legt
met Calicoet (Calcutta, nu Kolkata) en een van India-expert en
historicus Dirk Kolff. De laatste wijst erop dat niet Calcutta in
Bengalen maar Calicut (nu Kozhikode) aan de Malabarkust van
wat nu de deelstaat Kerala op de ZW-kust van India is, tot de
naam kalkoen heeft geleid.
Katoenen stoffen: calico(t)s
Maar hoe komt het dat een vogel uit Amerika bij de naamgeving
zo'
n omweg heeft gemaakt? Kolff geeft een verklaring: vanuit de
streek aan de Malabarkust rond Calicut - waar Vasco da Gama in
1498 voet aan wal zette - werden grote hoeveelheden kantoenen
stoffen, bekend als calico(t)s, naar Portugal werden verscheept.
Handelaren verspreidden deze katoentjes via de Iberische havens
over Europa en bleken een hit. De katoentjes kwamen hier aan in
dezelfde tijd dat de eerste kalkoenen vanuit Amerika werden
aangevoerd.
'
'
Dat de spectaculaire nieuwe vogel uit Amerika, die ons bereikte
op dezelfde schepen die ook de kantoentjes brachten, de naam van
dat verre Calicut kreeg, is te begrijpen'
'
, aldus Kolff. '
'
Calico'
'
heeft wat de naam betreft dus dezelfde oorsprong als '
'
kalkoen'
'
.
Uit Levende have
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Gardenbroekcompetitie
Ook dit seizoen zijn er weer Gardenbroekprijzen te winnen.
Men kan meedoen in iedere diergroep.
De spelregels luiden als volgt.
Hieraan kunnen meedoen alle leden, die hun contributie voor 1
september hebben voldaan.
Er moeten voor een keuring 3 kooinummers worden doorgegeven.
Dit geldt voor de volgende 3 keuringen:
1. 3 aangewezen dieren op de jongdierendag.
2. 3 aangewezen dieren op de clubshow.
3. 3 aangewezen dieren op een tentoonstelling naar keuze.
De kooinummers moeten op de avond van het inkooien bekend
zijn bij A. Deetman. Bellen tussen 9.30 en 10.00 uur ’s avonds.
De kooinummers voor de Jongdierendag moeten voor 9.00 uur op
de keurdag worden doorgegeven.
Men moet zelf zorgen dat er een catalogus van de tentoonstelling
naar keuze bij A. Deetman komt.
De puntentelling is als volgt:
U=5 F=4 ZG=3 G=2 V=1.
Bij een gelijk aantal punten aan het einde van het seizoen tellen de
punten, behaald op de jongdierendag, dubbel.
Is het aantal punten dan nog gelijk, dan beslist het lot.
Prijzen (te besteden bij fa. Gardenbroek):
voedertegoedbon van 25, 1e prijs
2e prijs
voedertegoedbon van 15, e
3 prijs
voedertegoedbon van 10, De prijsuitreiking is op de jaarvergadering
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