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De jongdierendag bij Gardenbroek is goed verlopen. Men kan van
die sportfokkers zeggen wat men wil maar nooit dat zij niet
leergierig, weetgierig en experimenteel zijn. Van nature is het al
een volkje van aanhouders en doordouwers. Doordrenkt met de
gegevens van Mendel fokt men vele miskleunen maar men gaat
vrolijk verder om het ideale ras te verkrijgen. Onderschat de
kennis van die mestplankschrapers, urinehoekuitstekers niet. Elk
weekend op klompen en blauw gebroekt met de nodige
hooisprieten in het haar, weten zij hun weetje omtrent het
chromosomenspel, dat zich afspeelt in de donkere diepten van de
eierstokken. Wie o wie zal uitmaken dat de verkregen kleur
inderdaad een veredeling is. Keurmeesters zijn uiteindelijk ook
feilbare mensen met slechts een paar ogen, die zelfs in sommige
gevallen nog ondersteuning vragen van een paar sterk of minder
sterk geslepen brillenglazen. Men kan zeggen wat men denkt maar
de kwaliteit van de dieren op jongdierendag was van zeer goede
kwaliteit. De IJsselvliedtshow, het oogstfeest, de jeugdshow in
Laren en het kampioenschap van de Veluwe. Het is voltooid
verleden tijd.
AD

inleveren kopij volgend clubblad voor 1 februari 2012.

Aart
Ben
Marjan

3

Van de bestuurstafel.
Jaarprogramma 2011
Datum: Activiteit:
Zaterdag 17-09
Jeugdshow Laren
Zaterdag 01-10
Kampioenschap Veluws Verband
Maandag 17-10
Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur
Dinsdag 25-10
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 en de NBS bestellen bij Wilfred van Olst. Bestel de
ringen voor de 1ste of de 15de van de maand, anders lopen de
portokosten hoog op.
Tatoeëerschema 2011

Na 21 juli alleen op afspraak tel: 0525-684930
Dekbewijzen hoeft men niet meer in te leveren.
Tatoeëren kost € 0,60 per dier.
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Fokkerskaart.
Degene die een fokkerskaart wil, kan die bestellen bij de
secretaris. Het opzeggen van een fokkerskaart gaat via 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.

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.

Ledenmutatie.
Als nieuw lid heten wij welkom. Wim van Kolthoorn.
Zuiderzeestraatweg 360a in Oldebroek. Hij gaat de kleurdwerg
fokken.
Adreswijziging: G. Leusink gaat de Feithenhofsweg met zijn
gezin en sierduiven verlaten. Het nieuwe adres wordt Essenakker
17 in Oosterwolde.

Grote verloting.
Loten voor de verloting van a.s. clubshow zijn in omloop om
verkocht te worden.
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Leden of belangstellenden die loten willen kopen om onze
clubshow financieel te ondersteunen kunnen loten bestellen bij
een van de bestuurstersleden.
Veluws verband
Het kampioenschap van de veluwe is beslist. Nut en Sport Wezep
is ver uit de beste. Nadat Willem van Hattem en Cees Souman de
dieren op jongdierendag hadden uit gezocht en alle leden bereid
waren hier aan mee te werken moest het maar weer eens
ouderwets gebeuren. ‘s Morgens vroeg de 1ste oktober zijn we
vertrokken richting Heerde. Samen met Nathan van ’t Veen heb
ik de dieren in gekooid.
Uitslag verenigingen
Wezep: 1 x U, 13 x F, 6 x ZG (75) nieuwe telling 167,5
Heerde: 11 x F, 8 X ZG, 1 x G (70) nieuwe telling 166,5
Ede: 8 x F, 12 x ZG
(60) nieuwe telling 158,5
Oldebroek: 12 x F, 8 x ZG
(72) nieuwe telling 156
Putten: 6 x F, 14 x ZG
(66) nieuwe telling 156
Twello: 11 x F, 7 x ZG, 1 x G (67) nieuwe telling 150
1xO
De nieuwe punten telling is aan gepast op de konijnen punten.
Het bestuur heeft getracht dit te verdelen omdat de konijnen
keurmeesters met halve punten werken.
1ste prijs 75 euro, 2de prijs 50 euro, 3de prijs 25 euro.
Diverse leden hadden nog een individuele prijs van 5 euro
AD

6

Oogstfeest
Het was Feest op zaterdag 13 September 2011.
En wat voor een feest ?. "OOGSTFEEST".
En wat viel er dan te oogsten ?.
Velerlei. Laten we beginnen aan de Bovenheigraaf, daar kom je
het terrein op. Wat werd er het eerst geoogst "je geld". Entree
moest er gegeven worden.
Dan gaan we verder en ontmoeten we een bont gezelschap op
twee en vier benen. De twee beners waren al heel druk in de weer
om de vier beners er perfect uit te laten zien.
En wat glommen ze, dat is ook "oogsten" na al die arbeid die er
aan verricht is. Wat wordt er een geduld en liefde aan die dieren
verricht om ze zo mooi mogelijk voor de jury te krijgen.
Dit is nu echt een "Partij voor de dieren". maar een andere als van
Marjanne Thieme.
Het voorbrengen van de dieren gebeurt met zeer veel zorg en
deskundigheid, maar die deskundigheid wordt ook verlangd van
de juryleden.
Het volgende dat we konden zien werd ook met zorg en
deskundigheid gedaan. Het voorbrengen gebeurt heel
verschillend, de koeien in alle rust maar de paarden in een vlotte
stap of in draf en dat vraagt ook training.
Hier kwamen Engelse vrouwen aan te pas als juryleden.
En aan het eind van de dag kwam onze staatssecretaris in actie om
de prijzen uit te reiken, en als je dan een man hebt met verstand
van zaken is dat wel een voordeel.
Al met al was het weer oogsten in prijzen en bekers.
Vervolgens een serie met oudgedienden die mochten genieten van
de oude dag. Geen oud ijzer , maar een plaats in de eregalerij.
Ja en dan komt het "de kleine dieren "in verschillende kleuren en
vormen, gekraai , gekakel en gepiep, een ieder in zijn soort.
Wel 3000 mensen groot en klein mochten en konden genieten van
de groten van de vereniging.
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De heren Deetman en Van Oene hebben de hele dag de gasten te
woord gestaan. Ze hebben daar een rijke maar een vermoeiende
dag aan overgehouden.
Geachte collega leden deel volgend jaar ook in zo'n ervaring en
help deze mannen. Een vereniging met honderd leden verdelen
over zes uren moet kunnen, kom en ervaar ook deze gezellige
sfeer. Maar maak dan geen ruzie wie er volgend jaar allemaal wel
willen. Het zal voor een ieder die hier aan deelneemt een
rijke oogst wezen.
Dan zien we vele kramen met van allerlei prulletjes, alles is te
koop, maar ook pannenkoeken ,gehaktballen, vis , koffie met koek
naar ieders smaak.
Een erfhuisverkoop, niemand hoeft met lege handen naar huis.
Kees van Heerde met zijn companen zwaait met zicht en prik door
de rogge en zijn vaste ploeg medewerkers slaat het in de bant.
De oude dorsmachine doet zijn plicht en scheidt het kaf en de
korenkorrels.
De perser maakt het in de baal, ook dit is oogsten op grote schaal.
Aan het einde wordt het land geploegd en het is weer klaar voor
het volgende jaar.
Zo hebben er op dit oogstfeest velen mogen OOGSTEN in
verschillende vormen.
Geachte collega kleindierfokkers. ik wil hierbij de wens
uitspreken (schrijven) dat iederéén de komende tijd veel mag
oogsten, maar dat we samen één mogen zijn , om zo samen verder
te gaan.
Dan wordt het oogsten een FEEST.
Dan wordt het een OOGSTFEEST.
Henk Schoonhoven.
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Op het oogstfeest kon men gratis raden wat een kip en een konijn
samen wogen.
Het konijn een Hollander woog 2690 gram.
De kip een Lakenvelder woog 1900 gram.
Joris 7 jaren jong uit Breda zat er 10 gram naast.
Bart Deetman heeft namens Nut en Sport/ Sport Veredelt de
gewonnen taart overhandigd aan de winnaar.
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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
11

Elburg, augustus 2011.
U wordt hierbij uitgenodigd voor de ledenvergadering welke
wordt gehouden op 25 oktober 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.



Opening.
Notulen vergadering 23augustus 2011
Ingekomen stukken en mededelingen
Jongdierendag /prijsuitreiking
Inschrijvingen clubshow.
Pauze
Tatoeeergeld 2012
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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Geslaagde 6e Jongdierendag bij Fa. Gardenbroek
Alweer voor de 6e keer werd afgelopen zaterdag 3 september de
jaarlijkse jongdierendag van Sport Veredelt gehouden bij de Fa.
Gardenbroek in Elburg.
Met ruim 200 ingeschreven dieren was het weer een geslaagde
show, waar fokkers en bezoekers konden genieten van de
tentoongestelde dieren en onderlinge contacten konden worden
gelegd. De gehele show werd gekenmerkt door een ontspannen
sfeer, met daarbij een gezellige drukte van leden en bezoekers.
Het was prachtig weer, dus buiten kon iedereen lekker zitten en
een hapje en drankje nuttigen, dat weer goed werd verzorgd door
de vrijwilligers. De kinderen konden ondertussen lekker knuffelen
met konijntjes in de knuffelhoek. Ook de speurtocht voor de
kinderen was weer een succes. Speurend tussen de kooien op de
show op zoek naar goede antwoorden.
Voor de fokkers was natuurlijk het hoogtepunt van de dag de
beoordeling van de dieren door de keurmeesters. Leuke en
leerzame discussies werden onderling en met de keurmeesters
gevoerd, wat natuurlijk heel goed is omdat een jongdierendag daar
ook speciaal voor bedoeld is.
Winnaar bij de grote hoenders was de Barnevelder van Hendrik
Westerink, terwijl de Hollandse kriel van J.H.W. Westerink sr. de
winnaar was bij de dwerghoenders. De fraaiste sierduif werd
geshowd door J. Haas.
C. van Heerde werd met een z'n Vlaamse reus de winnaar bij de
konijnen. Bij de cavia’s was ons jeugdlid Wiljan Plette de
winnaar.
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Het fraaiste konijn bij de
jeugd was de Rijnlander
van Nathan van ’t Veen.
De mooiste dwerghoender
van een jeugdlid was de
Wyandotte Kriel van
Hendriëlla van de Kamp.
Sport Veredelt kan weer
terugzien op een
geslaagde show. Alle
winnaars van harte
gefeliciteerd met het
behalen van de goede
resultaten. En uiteraard
ook de vrijwilligers
bedankt voor jullie inzet, want zonder vrijwilligers kom je
nergens!!
Sport Veredelt bedankt de fa. Gardenbroek voor het gratis
ter beschikking stellen van de tentoonstellingsaccommodatie en de Gebr. Van Oene voor het sponsoren van de
keurmeesterprijzen.
Onderstaand een overzicht van alle prijswinnaars
Grote hoenders keurmeester C. Visser:
- fraaiste
kooi 11
Barnevelder
Dwerghoenders keurmeester C. Visser:
- fraaiste
kooi 19
Hollandse kriel
- op 1 na
kooi 13
Wyandotte kriel
- op 2 na
kooi 18
Hollandse kriel
Sierduiven keurmeester W. de Wal:
- fraaiste
kooi 67
OH- Kapucijn
Konijnen keurmeester W. Lindeboom:
- fraaiste
kooi 72
Vlaamse Reus
- op 1 na
kooi 134
Rijnlander
- op 2 na
kooi 129
Rijnlander
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Hendrik Westerink
J.H.W. Westerink
G. van Wijhe
J.H.W. Westerink
J. Haas
C. van Heerde
Fokk. De Driekleur
Fokk. De Driekleur

Konijnen keurmeester H. Ziel:
- fraaiste
kooi 122
Wener
- op 1 na
kooi 152
Alaska
- op 2 na
kooi 98
Californian
Cavia’s keurmeester H. Ziel:
- fraaiste
kooi 202
Cavia gladhaar

G.J. van Westerveld
W. van Hooren
J. van Oene
Wiljan Plette

Deze keurmeesterprijzen zijn waardebonnen welke bij
Gardenbroek kunnen worden besteed, zoals genoemd in het
vraagprogramma. Deze prijzen zullen worden uitgereikt op de
aanstaande ledenvergadering op dinsdag 25 oktober a.s.

Noteer alvast in uw agenda zaterdag 1 september weer een
jongdierendag, u bent er dan toch ook (weer) bij?

Alfred van Loo
tentoonstellingsecretaris
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Jeugdtrofee “ken je dier”
Hallo jeugdleden,
Op de afgelopen jongdierendag van Sport Veredelt hebben
jullie meegedaan aan de strijd om de jeugdtrofee “ken je
dier”.
Voor degene die de spelregels niet helemaal duidelijk zijn
hebben we ze hieronder nog een keer omschreven:
“Ken je dier” is een prijs waaraan alle jeugdleden kunnen
meedoen. Dit doe je door op de jongdierendag en op de
aanstaande clubshow voor 2 van je dieren het predicaat te
voorspellen. Lever dus een briefje in met 2 kooinummers en
de predicaten die jij denkt dat deze dieren zullen behalen.
Degene die de meeste predicaten goed voorspeld is voor een
jaar winnaar van deze wisselbeker. Wanneer er meer
jeugdleden gelijk eindigen, gaan vrouwelijke dieren voor
mannelijke, vervolgens jong voor oud, wanneer er dan nog
geen winnaar is beslist het lot.
Hieronder de tussenstand van de strijd om de trofee:
• Herrald had beide predikaten goed voorspeld.
• Hendriëlla had één predikaat goed voorspeld.
• Nathan had één predikaat goed voorspeld.
• Wiljan had één predikaat goed voorspeld.
• Jan Erik had …… predikaat goed voorspeld.
Zoals jullie zien is het heel spannend en hebben jullie
allemaal nog de kans om deze mooie beker te winnen !!
Dus voor de clubshow allemaal nog een keer meedoen, dan
ben jij misschien wel de winnaar !!
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Jeugd.
Enkele uitspraken van de jeugd op de jeugdshow in Laren.
Henriette: ik vind het leuk vooral de zeepjes maken.
Rick: vind het wel leuk.
Hendrik: om vaker te doen.
Hendriella: ik vind de beesten leuk op tafel om mee te knuffelen.
Johan: vind het leuk knuffelen met de beesten op tafel.
Henrianne: vind het leuk maar de muziek veel te hard.
Wiljan: ik vind het leuk.
Andries: vind het leuk om mee te mogen met Wiljan.
Herrald: ik vind het leuk en gezellig.
Nathan: ik vind het leuk en grappig.
Sport Veredelt behaalde de 2de prijs met de vereniging competitie.
Nieuwleusden zijn 1ste geworden met het zelfde gemiddelde dan
ons 3,6 punten gemiddeld per dier. Alleen had Nieuwleusden
meer dieren en inzenders op gegeven.
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Wintertijd.
Vooral voor de grote vorstperiodes opkomen moeten we
voorzorgsmaatregelen nemen. Zodat de dieren minder last zullen
hebben van de winter en zeker van de vorst. Allereerst kunnen we
drinkwaterbevriezing tegengaan door in het water suiker op te
lossen, waardoor de bevriezingsgraad van het drinkwater omlaag
gebracht wordt. Ook moeten we de poten, lellen en kammen van
onze hoenderachtigen voor de strenge vorst insmeren. Zeker
wanneer de dieren overdag bij vorst nog buiten komen, moeten we
de delen zonder veren insmeren met zuurvrije vaseline. De
vaseline houdt het vocht van de naakte delen, zoals poten, lellen
weg en de vaseline werkt als een beschermende warme jas over de
delen heen. Bevroren delen van het lichaam zijn niet meer te
herstellen en zullen na ontdooien afvallen. De bloeddoorstroming
is zodanig gestoord, dat het weefsel geen zuurstof en voedsel meer
krijgt. Verder worden door de ijskristallen die zich in de cellen
vormen, de celwanden kapot geprikt en de cellen gaan vocht
lekken. Ook onze watervogels moeten we een plekje geven in het
bevroren water, waar ze niet onder het ijs kunnen gaan en zo
verdrinken, maar waar ze de nacht zonder problemen door kunnen
brengen. Een goede oplossing bij vorst is altijd nog het water in
beweging houden of om enkele balen stro in het water te zetten.
Tussen het stro zal het water niet zo snel bevriezen en hier kunnen
de vogels zich dan zolang ophouden. Door de lange nachten en de
korte dagen zal de zonneschijn minimaal zijn. De dieren hebben
daarom een hogere behoeft aan vitaminen D3 en A. vitamine D
maakt het lichaam normaal zelf onder invloed van zonlicht. Deze
vitaminen kunnen nu verstrekt worden in de vorm van extra
vitaminen door het drinkwater bij de dieren en door vitaminen in
het voer of stukjes brood te spuiten bij de watervogels. Een dier in
goede conditie met voldoende reserves opgebouwd tijdens de
zomer in zijn lichaam, zal de winter zonder problemen doorstaan.
Te vette dieren zullen moeite hebben om de winter goed door te
komen. Deze dieren kunnen op dieet gezet worden van eiwitrijk
voer met voldoende zwavelzuurhoudende aminozuren als lysine
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en methionine en een laag energiegehalte per kilogram. Ook
controle van de mest op de aanwezigheid van wormen is
belangrijk om de conditie van de dieren in de gaten te houden.
Mest kan eenvoudig via microscopisch onder zoek nagekeken
worden op de aanwezigheid van eitjes van de spoelworm, de
lintworm of rondworm. Wormen kunnen ook eenvoudig
behandeld worden. Door bijvoorbeeld panacur of ormec te
verstrekken worden alle soorten wormen tegelijker tijd aan
gepakt.
Bij de hoenderachtigen is het belangrijk om alle zitstokken en
zitplaatsen te controleren op aanwezigheid van bloedluizen. Deze
insecten zijn met het oog duidelijk te zien in de kieren van het
hout en zijn als trosjes luizen vindbaar. Ook de vogels zelf kunnen
onder de staart en onder de vleugels gecontroleerd worden op de
aanwezigheid van luizen en mijten. Meestal zijn luizen zelf niet te
vinden, maar de eitjes van de luis wel. Deze eitjes worden ook wel
neten genoemd en zijn zichtbaar aan de schacht van de veer als
kleine puntjes, die tegen het licht gehouden met het blote oog
waarneembaar zijn. Naast behandeling van de vogels tegen luizen
en mijten, moeten altijd de zitstokken en rustplaatsen van de
vogels behandeld worden. Paracide C kan goed gesproeid worden
over de vogels en over de rustplaatsen.
Tegen bloedluizen kan men ook gebruiken FRONTLINE voor
katten en honden. Onder de vleugels en onder de staart bij de
cloaca spuit.
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Gardenbroekcompetitie
Gardenbroek voeders stelt dit seizoen weer prijzen beschikbaar.
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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