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Rabobank Elburg 3847.04.816
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Redactioneel
Het verenigingsleven kalft af. Kunnen we wel zonder
verenigingen? Hoe gaan we verder als er geen verenigingen meer
zijn?. Is men nog wel lid dan gedraagt men zich meer als
consument dan als vrijwilliger. Een vereniging is er voor om
georganiseerd uw hobby of sport te bedrijven. Sociale contacten te
leggen en te onderhouden. Allemaal samen. Heb je geen hobby,
geef je dan op als vrijwilliger.
De eenzaamheid die er is bestrijden. Niet wegkruipen achter de
computer of televisie. Alles moet volgens Mark Rutte
wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ach, wat een onzin! In onze
hobby moet alles met plezier gebeuren. Zelf doordacht of samen
met een collega-fokker overleggen. Een sigaar en een goede
borrel doen soms meer dan al die antidepressiva tabletten.
Het komende seizoen zijn er weer genoeg activiteiten. Geef je
daarvoor op, is het niet om te werken dan maar voor een praatje.
De familiedag is goed bezocht maar er kunnen er nog meer bij.
De Jongdierendag wordt weer gehouden bij de Firma
Gardenbroek. Graag met wat dieren maar ook zonder bent u ook
welkom! Het kampioenschap Veluws Verband in Heerde. Zover is
Heerde toch niet?. De Ijsselvliedt show in Wezep! Het oogstfeest
in Oldebroek!
Zorg dat je er bij bent!!!
Inleveren kopij volgend clubblad voor 1 oktober 2011.

Aart
Ben
Marjan
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Van de bestuurstafel.
Jaarprogramma 2011
Datum: Activiteit:
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
duivenringen kunt u hier terecht. Bestel de ringen voor de 1ste of
de 15de van de maand, anders lopen de portokosten hoog op.
Drinkwaterenting.
Zaterdagmorgen tussen 9 en 10 uur de entstof afhalen van de
Diepesteeg 3 in Elburg. Niet vergeten want de drinkwaterenting
kun je maar een paar uur bewaren! Vrijdagavond drinkbakken
leeg- en schoonmaken. Zaterdagmorgen de entstof toedienen. Na
de middag kunt u de drinkbakken weer met schoon water vullen.
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Tatoeëerschema 2011
De tijden zijn gelijk aan vorig jaar van 19.30-20.00 uur, binnen
die tijd kunnen de dieren worden aangeboden.
Donderdag 14 juli
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.
Als nieuw lid heten wij welkom Gert van Dijkhuizen. Hij houdt
zich bezig met het fokken van de Wyandotte kriel in diverse
kleurslagen.
Per 1 januari heeft Henk Spronk zijn lidmaatschap beëindigd.
Egbert Puttenstein is van de ledenlijst afgevoerd.
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Vastgestelde 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.
Op de jaarvergadering van KLN is de afdracht van het
tatoeëergeld afgeschaft. Hoe en wat hoort u te zijner tijd. Voor
onze jaarvergadering 2012 heeft u al konijnen laten tatoeëren.
Wij proberen op de vergadering voor onze clubshow u hier nader
over te informeren.

Tentoonstellingsconditie.
Het mag onder sportfokkers toch bekend zijn wat de financiële
consequenties zijn van het houden, fokken en verzorgen van
kippen, duiven, konijnen en sier- watervogels. De
foeragehandelaar lijkt elke maand met de prijzen te stijgen alsof
hij verwant is aan de olietappers uit het Midden-Oosten. Er wordt
minder gefokt, minder ingeschreven op jongdierendagen en
tentoonstellingen. Of er ook scherper geselecteerd wordt, is een
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open vraag, maar deze zal men negatief beantwoorden gezien de
mindere aanwas van jonge dieren.
Het is volgens mij een verkeerde bezuiniging, daar toch een
normale fokproductie, gepaard aan een scherpe selectie
voertechnisch gezien hetzelfde bezuinigingseffect heeft, maar
foktechnisch een hogere kwaliteit behaalt. Onze hobby vraagt ons
vandaag de dag dan wel geen financiële aderlating, maar toch min
of meer een klein offer. Wie inschrijft voor een tentoonstelling
weet haarfijn te vertellen hoeveel de verplichte catalogus,
administratiekosten, het vervoer naar en van de tentoonstelling per
dier kost. Dit kan aardig in de flappen lopen. Dus kan ik het wel
begrijpen dat ze hun nood staan te klagen, hoewel niemand hier
iets aan kan veranderen. Wat ik niet kan begrijpen is dat de fokker
juist na zijn dure inschrijfgeld te hebben voldaan, niet wat meer
aandacht schenkt aan de tentoonstellingsconditie van zijn of haar
dieren. Dit is nu net iets waar juist hij of zij wel wat aan kan doen.
De keurmeesters krijgen een redelijke vergoeding. Het is ook zijn
hobby, zij hoeven er ook niet rijk van te worden. Het is voor hen
wel buitengewoon irritant dat zeer redelijke dieren of soms zelfs
zeer mooie dieren onverzorgd, vuil en vies worden aangeboden.
Een konijn met nagels zo lang dat men er een brilmontuur van kan
maken. Ringen, poten, nagels, snavels, die niet schoongemaakt
zijn. De keurmeester klaagt. De liefhebber klaagt. Misschien is het
voer- en het inschrijfgeld nog te laag. Tentoonstellingsconditie
wat is dat? Besteed hier aandacht aan. Weet je het echt niet, vraag
het. Een ervaren fokker/liefhebber zal je zeker op de goede weg
helpen.Het zal jou en de keurmeesters geen hoge bloeddruk
bezorgen.
Ad.

7

6e Jongdierendag bij Fa. Gardenbroek
Zoals de afgelopen jaren het geval was, gaat Sport Veredelt ook
dit jaar weer een Jongdierendag houden bij de Fa. Gardenbroek.
De datum van onze jongdierendag is zaterdag 3 september a.s.
We hopen dat alle leden mee zullen doen, indien mogelijk door
een aantal dieren in te zenden en anders in ieder geval door
aanwezig te zijn op de dag en eventueel mee te helpen, samen
kunnen we er wat moois van maken !!
Ook dit jaar zullen we weer zorgen voor een aantal mooie
randactiviteiten, zodat er voor volwassenen en kinderen genoeg te
zien en te beleven zal zijn. Ook voor de inwendige mens zal goed
worden gezorgd. Maar bij dit alles hebben we wel hulp nodig !!
Daarom de vraag aan degene die wil helpen om dat even aan mij
door te geven via telefoon 0525-652263 of 06-48021131 of e-mail
avanloo@hetnet.nl Ook hebben we schrijvers en aandragers nodig
voor de keuring, dus lijkt dit je wat, meld je dan bij mij.
Als het goed is hebben jullie allemaal bij deze Aanhouder het
vraagprogramma voor de Jongdierendag ontvangen, is dit niet zo
dan graag even melden bij mij, dan regelen we dat alsnog.
Nog even een paar opmerkingen:
• Fokkers stuur tijdig in, het liefst voor de genoemde datum,
maar zeker niet erna, omdat ik in korte tijd veel
administratief werk moet verrichten.
• Breng tijdens de vergadering van 23 augustus of bij het
inkooien op de Jondierendag allemaal een paar prijsjes
mee voor de tombola.
• Lever a.u.b. ook de wisselbekers tijdens de vergadering in.
• Breng een versiering of bloemetje mee voor op de (eigen)
kooien, zodat we er samen een mooi aangeklede
tentoonstelling van maken. Liefst op vrijdagavond
meebrengen, maar mag ook bij het inkooien.
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Op vrijdagavond moet de show opgebouwd worden en op
zaterdagmiddag weer afgebroken, dit kunnen we niet
alleen, dus daarom hierbij de oproep aan alle inzenders om
even te helpen, dan zijn we zo klaar.
Jeugdleden denk aan jullie competitie van “Ken je dier”.
Voorspel daarvoor vooraf van twee van je dieren het
predikaat en lever dat bij mij in, misschien ben jij dit jaar
wel de winnaar van de grote wisselbeker.
Denk ook aan de steeds groter wordende groep
‘jaarlingen’ op de show. Ook als de fokresultaten van het
afgelopen seizoen misschien zijn tegengevallen, denk dan
niet ‘ik stuur niet in’, maar pak een paar dieren van vorig
jaar en show deze. Op die manier kunnen we toch een
mooie show neerzetten, waarbij de leden en het overige
publiek kan genieten van de rassen en misschien wel
enthousiast worden. Bedenk wel dat ze dit niet kunnen als
er geen dieren worden ingezonden. Met deze jaarlingen
kunnen we ook het probleem van het niet klaar zijn van de
dieren zo vroeg in het seizoen ondervangen.
Oproep aan alle leden: neem ook eens mensen uit je eigen
omgeving of je familie mee naar onze show en probeer ze
zo enthousiast te maken voor onze mooie hobby en
vereniging.

Wij als bestuur hopen dat we weer een gezellige verenigingsdag
hebben, waarbij we samen in alle rust zullen genieten van onze
mooie dieren en hobby.
Jullie kunnen gerust de hele dag er
voor uittrekken, want het is zeker de
moeite waard !!
Alfred van Loo
tentoonstellingsecretaris
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De Bloemenactie
Dit jaar hebben wij voor de tweede keer een
bloemenactie onder de leden gehouden.
Dit soort acties zijn nodig om de vereniging
financieel gezond te houden. Wij willen de
leden dan ook bedanken voor hun medewerking.
Ook het komende jaar hopen wij weer een bloemenactie te kunnen
houden, daarom wil ik de gang van zaken rond de bloemenactie
uitleggen.
Wij kunnen de bloemen rechtstreeks van een kwekerij kopen,
daarom zijn ze ook niet duurder dan in een tuincentrum.
Wij moeten daar volle trays kopen. Door ook de mogelijkheid te
bieden losse planten te kopen lopen wij het risico een aantal
planten over te houden, daarom zijn losse planten iets duurder dan
planten per volle tray.
Om dezelfde redenen staat er op de lijst een beperkt sortiment en
niet alle kleuren. Op de lijst staan de meest gevraagde soorten of
kleuren. Als wij het hele sortiment zouden aanbieden zouden wij
van alle soorten een aantal planten overhouden en dat wordt te
kostbaar.
Het is echter wel mogelijk andere soorten of kleuren te bestellen,
maar dan alleen per volle tray. Bel dan even naar het op het
formulier vermelde telefoonnummer om te vragen of het mogelijk
is.
Mocht u op de afhaaldatum op vakantie zijn, neem dan eveneens
even contact op.
Wij hopen dat u ook volgend jaar de vereniging weer wilt steunen
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HP witgoedservice

HP
witgoedservice
levert
al
uw
huishoudelijke apparatuur zoals:
Vaatwassers, Wasmachines, Wasdrogers,
Koelkasten, Diepvriezers en Stofzuigers.
HP witgoedservice voert ook reparaties uit
aan bestaande apparatuur.
HP witgoedservice biedt keus uit vele
topmerken zoals:
AEG, Miele, Philips, Siemens, Bauknecht.
Zowel inbouw als vrijstaande apparatuur.
Neem voor een geheel vrijblijvende
prijsopgave contact op met:

HP witgoedservice
Driestweg 20
8071 BT Nunspeet
0341-262729
06-10185657
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Elburg, augustus 2011.
U wordt hierbij uitgenodigd voor de jaarvergadering welke wordt
gehouden op 23 augustus 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.

Opening.
Notulen vergadering 8 maart 2011
Ingekomen stukken en mededelingen
Jongdierendag
Inschrijvingen jongdierendag inleveren.
Pauze
Kampioenschap Veluws Verband.
Clubshow.
Rondvraag
Wat verder ter tafel komt
Sluiting
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Wat is er besloten.

Wat moet ik doen.

Wat heb ik beloofd
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Familiedag.

Fam. Tromp
Alle ingrediënten voor het slagen van een gezellige dag waren
aanwezig. Op tijd vertrokken op de fiets naar de Fam. Tromp, het
is een eind fietsen, maar toen wij er aankwamen viel de afstand
nog wel mee. Ongeveer tien kilometer. Wat de ingrediënten in de
zelf gebakken koek of cake waren weet ik niet, ik heb het niet
gevraagd. De koek was een ieder geval prima van smaak. Voor
het juiste recept moet u contact op nemen met onze voorzitter
want daar waren wij te gast. De tuin, de dieren, ja paarden,
schapen, konijnen, alle belevenissen, voordelen en nadelen. Ze
zijn besproken en uitgelegd. In de tuin doet paardenmest
wonderen. Het wordt gebruikt om de planten voor de winter af te
dekken. In het voorjaar doet het zijn werk als compost. Henk en
Alie en de kinderen hebben er veel plezier aan beleefd. Havanna
konijnen, een echt Nederlands ras. Henk is er druk mee om er
duitsers in te fokken. Het zal wel moeten om de stam te verbeteren
of te versterken. Ook kwamen we er een pool tegen.
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