BESTUUR “SPORT VEREDELT”
Voorzitter

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

Secretaris
Penningmeester

A. Deetman, Diepesteeg 3
8081 PD Elburg 0525-684276
aartdeetman@zonnet.nl

2e Voorzitter
TT-secretaris

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

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

€ 15, - per jaar
Jeugdleden t/m 16 jaar € 5, Donateurs € 6,50 per jaar

Bankrekening

Rabobank Elburg 3847.04.816
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Redactioneel
Het jaar 2012 is al enkele maanden oud als u dit leest. Ik hoop dat
u goed bent begonnen. Goede voornemens hebben wij allemaal
wel, maar om het vol te houden tot 31 december is wel veel
gevraagd. Probeer het toch maar. De clubshow is goed verlopen.
Wie er anders over denkt mag het zeggen en wie kritiek heeft mag
dat natuurlijk ook zeggen, daarvoor leven wij in een vrij land.
Critici moeten volgens de gedragscode eerst tot tien tellen
alvorens ze losbranden. Kritiek is niet erg als men ook maar
meteen een alternatief aandraagt. Gezien de bergen werk die zijn
verzet, naast de dagelijkse broodwinning, de rompslomp en de
problemen die zijn opgelost, niet door een reclamebureau of
andere beroepsmatige showmakers, maar wel door gewone
jongens. Wat zijn gewone jongens. Jongens die er gewoon lol in
hebben om iets te organiseren. Laten wij proberen er voor te
zorgen dat ze die lol houden. Over tellen gesproken: in de maand
december hebben wij toch allemaal de balans opgemaakt. Het
financiële plaatje is alleen maar getallen. Hoe goed is de balans
van het dagelijks leven uitgekomen. Laten we met ons allen eens
proberen om elkaar te helpen waar het kan en nodig is. Iedereen
kan de beste worden maar hij of zij moet wel de juiste informatie
krijgen om beter te worden.

inleveren kopij volgend clubblad voor 1 augustus 2012.

Aart
Ben
Marjan
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Van de bestuurstafel.

Jaarprogramma 2012
Datum:
Dinsdag
Dinsdag
Maandag
Woensdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Maandag
Zaterdag
Dinsdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Maandag
Maandag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

Activiteit:
07-02
06-03
16-04
18-04
12-05
02-06
07-07
28-07
03-08
13-08
18-08
21-08
01-09
15-09
06-10
15-10
05-11
14-11
28-11
12-12

Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur
Jaarvergadering aanvang 20.00 uur
Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur
Inlever bloemen Aktie voor 21.00 uur
Ophalen bloemen tussen 9 en 12.00 uur
Hokbezoek Kampen
Familie en jeugddag
Drinkwater enting hoenders
Spray enting hoenders
Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur
Oogstfeest Oldebroek
Ledenvergadering aanvang 19.30 uur
Jongdierendag bij Firma Gardenbroek
Jeugdshow Laren
Kampioenschap Veluws Verband
Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur
Ledenvergadering aanvang 19.30 uur
Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur
Opbouwen clubshow 29-30 nov, 1 dec.
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
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Ringencommissaris:
U kunt de ringen voor uw hoenders, dwerghoenders, sier- en
watervogels en de sierduiven bestellen bij Wilfred van Olst.
Bestel de ringen voor de 1ste of de 15de van de maand, anders
lopen de portokosten hoog op. De ringen van KLN kosten 26 cent
per stuk exclusief verzend kosten

Tatoeëerschema 2012
Vanaf donderdag 8 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 8 maart
dieren hebben die getatoeëerd moeten worden, neem dan contact
op met E. van Loo. 0525-684930
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

08 maart
29 maart
19 april
10 mei
31 mei
21 juni
12 juli
02 augustus

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
Fam. E. van Loo, Hoge Enk

Na 2 augustus alleen op afspraak tel.: 0525-684930
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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 2012. 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 € 0,30 per konijn.

Ledenmutatie.
Wim van Kolthoorn heeft per 31-12-2011 zijn lid maatschap
opgezegd.
Uitslag grote verloting
1e prijs:
3177
2e prijs:
2154
3e prijs:
4167
4e prijs:
2319
5e prijs:
3526

6e prijs 1626
7e prijs 4266
8e prijs 1127
9e prijs 4171
10e prijs 2373
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Ratten en muizen

Wilde ratten en muizen zijn niet alleen schadelijk door het
consumeren van onze diervoeders, het bevuilen van de voer- en
drinkbakken, het aanvreten van leidingen, kabels en
isolatiemateriaal, ook zijn ze dragers en overbrengers van allerlei
besmettelijke ziekten als o.a. de ziekte van Well, paratyfus,
pseudo vogelpest en tuberculose om maar enkele te noemen. Ze
verschaffen zich toegang tot onze dierverblijven door
onophoudelijk graafwerk, door druk knagen van houten wanden
en hokafscheidingen. Bepalen muizen zich overwegend tot
onzindelijkheden, ratten echter stelen eieren, pakken kip- en
eendenkuikens, proberen jonge konijnen te verschalken en
schromen niet een wat grotere kip te kelen en leeg te zuigen.
Ratten hebben een niet schadelijke eigenschap: ze pakken ook
muizen. Zoals in onze stallen nu steeds meer nieuw leven het licht
gaat zien, zo is er ook jonge aanwas in de muizennesten en
rattenkolonies. Iets dat een nieuwe aanval zal doen op onze
voedselvoorraad en op onze jongedieren. De uitbreiding gaat snel.
In een gezonde populatie ratten kan elk vrouwtje wel vijftig
jongen per jaar groot brengen. Als dus deze winter een paartje
achter uw stal zijn domicilie heeft gekozen dan kunt u zo
ongeveer schatten wat aan het einde van het seizoen de uitkomst
zal zijn. Een rat heeft ongeveer 35 gram voer nodig. Een muis 15
gram per dag. U kunt nu een rekensommetje maken wat het aan
voer kosten is. Dit is alleen in geld uit te drukken, de schade aan
uw dieren en het dierenleed is niet met geld goed te maken.
Bestrijd het ongedierte op tijd en altijd. Reken in deze tijd niet op
uw kat of hond, want de beste vanger haalt de vijftig per jaar niet
en dat is nog maar een fokpaar ratten per jaar. Stelt u zelf als het
ware onder curatele. Roep de reinigingsdienst van de gemeente in.
Dan moeten uw zaken wel schoon, goed en solide zijn. Anders
bent u in de kortste keren kleindierliefhebber af. Durft u zelf de
vraag te stellen of dit bij u mogelijk is. Indien niet dan aan de slag.
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Poedervorming bij duiven.
Wie slechts een of twee duiven heeft, bijv. een paar tortelduiven
die zal van poedervorming niets of nauwelijks iets bespeuren. Als
men de dieren in de hand pakt, dan ziet men dat het gehele
verenkleed bedekt is met een dun laagje poeder. Brengt men een
groot aantal duiven onder in een afgesloten hok, dan zal men
spoedig ervaren dat na verloop van tijd alles is bedekt met een
dunne laag poeder. Voor een ervaren rasduiven fokker is dit
normaal. Een beginnende fokker heeft hier een verrassing. Over
het ontstaan van dit poeder en het doel er van is weinig of niets te
lezen. Vele duiverassen hebben van dit poeder grote hoeveelheden
op hun veren, andere naar verhouding weinig. Zo op het oog ziet
men bijna geen poeder op de veren. Maar geef ze eens badwater.
Na het baden is het water bedekt met een witte waas.
Poedervorming is een zeer natuurlijke zaak bij duiven. De meeste
duiven zijn goede vliegers, het is dus noodzakelijk dat ze een goed
aanliggende bevedering hebben. De veren mogen niet doornat
worden, anders kan de vogel niet vliegen. Het poeder moet ze daar
tegen beschermen. Alleen een geheel poederoppervlak kan men
waarnemen. Elke veer produceert deze kleine poederdeeltjes. Het
beschermt ze tegen vocht en koude. Niet alleen poeder geeft
bescherming. Bij de staart is nog een klier die een vettige
substantie kan afscheiden. Dit vet gebruikt de vogel om zijn veren
te poetsen. Na het baden zien we dus een dunne laag poeder en vet
op het badwater. Pak eens een duif in de handen, u zult merken
dat de bevedering vet aanvoelt. Het poeder is niet geheel
onschadelijk voor de mens. De stofdelen kunnen in de longen
terecht komen. Liefhebbers die een grote collectie dieren bezitten
is het aan te raden om een stofmasker te dragen bij het
schoonmaken van de hokken. Het stof kan ook irritatie
veroorzaken aan de ogen.
Een duivenhok moet daarom voorzien zijn van een goede
ventilatie.
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Sprokkelen
Februari is de sprokkelmaand.
Met het laatste artikeltje voor onze Aanhouder was het ook
sprokkelen. Bij -15 °C gevoelstemperatuur bevroor het laatste
beetje inspiratie.
Gelukkig kunnen wij onze inspiratie tegenwoordig opwarmen met
Internet.
Dus, lees even mee welke betekenis Wikipedia vermeldt:
Sprokkelen is het verzamelen van afgevallen takken en ander
afvalhout in bos en veld.
Het sprokkelhout werd vooral
gebruikt als brandhout, en
werd vroeger ook op de markt
verkocht. Het sprokkelvrouwtje
is tot een icoon van armoede
geworden.
Het woord sprokkelen wordt
in
overdrachtelijke
zin
gebruikt voor bijeengaren in
het algemeen.
Het gezegde: Niet alle hout is
sprokkelhout refereert aan de
lage
kwaliteit
die
sprokkelhout heeft.
Overgenomen
van
"http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sprokkelen&oldid
=24868880
Nou, als je dit stukje wil afbranden, moet je nu maar snel hout
gaan sprokkelen!!
Maarruh…….. jas aan!’t Is nog steeds -15°C!!!
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Eerst het gebouw dan schilderen.
De konijnenstandaard geeft duidelijk aan, dat er bij onze konijnen
grote waarde moet worden gehecht aan type en bouw. Naast de
punten voor type en bouw hebben we ook nog punten voor het
gewicht. De realiteit is echter, dat we in het algemeen hieraan te
weinig aandacht hechten. Er wordt niet altijd gekeurd volgens de
standaardnormen, want we hechten meer waarde aan
raskenmerken, zoals bij de tekeningkonijnen aan de tekening en
we letten op gewichtsgrenzen en oormaten. Bij tans bijvoorbeeld
krijgen uitmonstering en dekkleur duidelijk de voorkeur. Dit is
traditioneel zo gegroeid. Talrijke dieren blijven achter in type en
bouw en vooral het beenwerk is een zwak punt. Slechts enkele
dieren durven goed op hun voorbenen te gaan staan. Wij hebben
een voorliefde voor mooie kleuren. Maar het gebouw moet goed
zijn dan pas kun je het mooi schilderen. Ik ben bezig met de
kleurdwerg met lotharinger tekening . het hok staat al. De
konijnen zitten er in. Het “gebouw”is klaar. Het schilderen
“gewoon zwart wit”kan beginnen.
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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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Oldebroek, februari 2012.
U wordt hierbij uitgenodigd voor de jaarvergadering welke wordt
gehouden op dinsdag 6 maart 2012 in één der zalen van Fruittuin
Verbeek aan de Vierhuizenweg 5 te Oldebroek.
Aanvang vergadering 19.30 uur.
AGENDA
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

09.
10.

11.
12.
13.
14.
15.



Opening.
Notulen vergadering 25 oktober 2011
Ingekomen stukken en mededelingen
Evaluatie clubshow/prijs uitreiking
Jaarverslag secretaris.
Jaarverslag Penningmeester
Verslag kascommissie. W.J. van Hooren en J. van
Twillert. Reserve Nathan van ‘t Veen.
Bestuursverkiezing: aftredend Johan van Oene. Johan
stelt zich niet herkiesbaar voor het bestuur, neemt zitting
in het tentoonstellings bestuur. Aftredend en herkiesbaar
Aart Deetman. Stelt zich beschikbaar als secretaris.
Bedankt voor het penningmeesterschap.
Cees Souman word door het bestuur als kandidaat voor
gesteld voor het penningmeesterschap.
Pauze
Vaststelling tarieven 2012. Telefoon secretaris 80 euro,
TT secretaris 40 euro, contributie senioren 15 euro, jeugd
5 euro, donateur 6,50 euro. Kilometervergoeding 0,19
euro en met aanhanger 0,30 euro, gezamenlijk vervoer
dieren: duiven en cavia’s 0,50 euro per dier. Alle overige
dieren 1 euro. Tatoeëren 0,30 euro.
Jaarprogramma 2012
Uitreiking Gardenbroek competitie
Huldiging jubilarissen
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
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16.
17.

Verloting
Sluiting.

U en allen die bij u horen worden uitgenodigd om deze
vergadering bij te wonen, zodat het een echt familiefeest zal
worden. Denkt u nog even aan een prijsje voor de verloting?
Wat is er besloten.
Bestuurslid: een voordracht door vijf of meer leden moet uiterlijk
achtenveertig uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij
het bestuur worden ingediend.

Wat moet ik doen.

Wat heb ik beloofd
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Bloemenactie 2012
Ook in 2012 willen wij weer een bloemenactie houden voor de
leden om Sport Veredelt financieel te ondersteunen, zodat wij al
onze activiteiten kunnen blijven uitvoeren zonder de contributie
daarvoor te moeten te verhogen.
Er is daarvoor een bestellijst van de meest gevraagde soorten
opgesteld, die u per tray of per stuk kunt bestellen.
De prijs per stuk is iets hoger dan per volle tray omdat de planten
per volle tray moeten worden besteld door Sport Veredelt en Sport
Veredelt daardoor het risico loopt met een onverkoopbaar restant
te blijven zitten als u niet per volle tray besteld.
De planten zijn niet duurder dan in een tuincentrum.
Afgelopen jaren waren er leden die dachten niet te kunnen
bestellen omdat zij met vakantie waren op de dag van ophalen.
Dit hoeft echter geen probleem te zijn, Neem contact op met
Ben van Dijk tel. 0525 632212 (na 21.00 uur) of mail naar
benvandijk21a@hetnet.nl (met uw telnr)..
Op de bestellijst is slechts een beperkt sortiment vermeld. Als alle
soorten en kleuren zouden zijn vermeld zou Sport Veredelt met
een te groot aantal niet verkochte planten blijven zitten, doordat
van elke soort een aantal planten overblijft. Het is echter wel
mogelijk andere soorten of kleuren te bestellen, maar dan alleen
per volle tray. Wilt u andere planten, neem dan contact op met
met bovengenoemde telefoonnummer. Op de volgende bladzijde
staat een volledige lijst van de mogelijk te bestellen planten. De
prijzen zijn vermeld per volle tray. Bovendien is vermeld hoeveel
planten er in een tray staan en de potmaat.
Laten wij samen ervoor zorgen dat Sport Veredelt financieel
gezond blijft.
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Setjes perkgoed van 24 stuks (6 x 4)
Afrikaan
geel, oranje, rood, tweekleur
Ageratum
blauw
Allysum
wit
Begonia
donker blad rood, wit, rose
Celosia
gemengd
Lobelia
blau
Petunia
blauw, rood, rose, wit
Salvia
rood
Vlijtig Liesje
rood, rose, wit, paarse tinten

€ 6,00

Zaaiperkgoed in 10,5 cm pot in trays van 12 stuks
Cosmos
wit, rood
Leeuwebek
gemengd
Salvia
blauw, roodwit, rood
Siertabak
wit, rood
Verbena
gemengd

€ 9,00

Stekgoed in 10,5 cm pot in trays van 12 stuks
Bacopa
blauw
Brachycome
blauw
Dahlia
rood, rose, geel, wit, paars
Diascia
wit, rose
Helichrysum
niet bloeiend, zilvergrijs blad
Lobelia
blauw, zowel staand als hangend
Million Bells
Blauw, rose, wit, geel, rood
Scaevola
blauw
Spaanse Margriet paars, wit
Verbena
rood, rose, blauw, wit
stekgoed in 10,5 cm pot in trays van 12 stuks
Fuchsia
verschillende kleuren,staand en hang
Impatiens N.G.
rood, rose, wit, paars
Surfinia
rood, blauw, wit
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€ 12,50

14,00

Zeer geslaagde Kleindieren manifestatie in Kulturhus ”De
Talter” te Oldebroek.

Vanaf donderdag 24 november tot en met zaterdag 26 november
organiseerde Sport Veredelt uit Oldebroek e.o. haar jaarlijkse
clubshow. Ook dit jaar weer in Kulturhus ”De Talter”, te
Oldebroek. De publieke belangstelling voor dit evenement was bij
de opening en daarna erg groot en veel kinderen hebben genoten
van de vele dieren die ze hebben bezichtigd op de
donderdagmorgen.

Op deze show was een scala aan dieren te bewonderen, 44
fokkers hadden 360 dieren ingebracht, onderverdeeld in 28
hoenders, 78 dwerghoenders, 13 siervogels, 6 oorspronkelijke
duiven, 63 watervogels, 149 konijnen, 2 cavia’s en 19 sierduiven.
Volgens het keurmeesterkorps lag de kwaliteit van de te keuren
dieren erg hoog. Het was voor hen dan ook geen gemakkelijke
opgave om de mooiste dieren uit te zoeken. De heer J. van
Twillert van het biologisch vleesvee-bedrijf Ko-Kalf uit Elburg
heeft de tentoonstelling met een toepasselijk woord geopend Hij
heeft aan de volgende leden van Sport Veredelt de
hoofdereprijzen uitgereikt.
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Hoenders: Hendrik Westerink met Barnevelder hoen, tevens
mocht deze fokker ook de Ab de Leeuw wisseltrofee in ontvangst
nemen. Dwerghoenders: Marten van Pijkeren met Hollandse kriel
Pred. U, hij kreeg de Ponsteen-trofee uitgereikt. Watervogels:
Hendrik Jan Boeve, Krakeend, deze kreeg de Timmerbedrijf W.
Flier trofee. Fazanten: Aart Deetman, Lady Amherst Fazant Pred.
U, tevens Fraaiste Siervogel van de show. Hij mocht de J.
Schreurs trofee in ontvangst nemen. Oorspronkelijke duiven: Aart
Deetman met Lachduif. Sierduiven: Jan van de Grift met
Belgische Schoonheid Postduif Pred. U, hij kreeg de
RABOBANK trofee. Konijnen: Fokkerij De Driekleur met
Rijnlander kreeg de CM-Packaging trofee uitgereikt. De
Rijwielhandelaar Dickhof-Veldman-Trofee was voor de fraaiste
Vlaamse Reus, winnaar was Cees van Heerde. Fraaiste
tekeningras: Fokkerij De Driekleur met Rijnlander. Wiljan Plette
had de fraaiste Cavia zowel bij de senioren als bij de jeugd. De
Zoet wisseltrofee was voor Fokkerij De Driekleur. Deze scoorde
het hoogste aantal punten met 4 van te voren opgegeven dieren.
Bij de jeugd de volgende prijzen: Fraaiste Hoen (Barnevelder)
Hendrik Westerink, fraaiste Dwerghoen (Orloff kriel) Jan Erik
Doornweerd, Fraaiste konijn Pool Roodoog Herrald Top.
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De door de CM-PACKAGING Trofee ( v.h. Numan Blikemba)
ingestelde ereprijs ”DE DUIM” werd dit jaar uitgereikt aan Jan
van de Grift. Dit werd gedaan door de heer H. Tromp die dit op
een zeer humoristische wijze deed. Als reden werden de
bijzondere verdiensten van Jan van de Grift aangevoerd ten
aanzien van ”Sport Veredelt”, wat hij in al die jaren voor de
vereniging heeft gedaan en nog steeds doet, vandaar dat hij De
Duim in ontvangst mocht nemen, die nu voor de 23e keer werd
uitgereikt.

Draagt u Sport Veredelt een warm hart toe?
Stem dan op onze vereniging!!
Vorig jaar is het Rabobank Clubkas Fonds geïntroduceerd door
Rabobank Noordwest-Veluwe. Elk jaar in februari mogen de
leden van deze bank hun stem uitbrengen op de vereniging(en) die
zij een warm hart toedragen.
Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een
vereniging worden uitgebracht, des te meer geld krijgt deze
vereniging. Welk bedrag beschikbaar is, wordt onder andere
bepaald door de winstontwikkelingen van de bank. Jaarlijks stort
19

de Rabobank Noordwest- Veluwe een bedrag in het Rabobank
Clubkas Fonds. Dit kan dus jaarlijks in hoogte verschillen.
De waarde van een stem wordt berekend nadat de stemperiode
sluit. De rekenformule is eenvoudig; het beschikbare geldbedrag
gedeeld door het aantal uitgebrachte stemmen. Aan het bedrag dat
een vereniging ontvangt, is geen minimum of maximum
verbonden. Uw stem op 1 vereniging is tienmaal zoveel waard als
uw stem op 10 verenigingen. Hierbij dan ook de oproep om uw
stem bij voorkeur alleen op Sport Veredelt uit te brengen.
Stemmen voor het Rabobank Clubkas Fonds door de leden van de
Rabobank Noordwest- Veluwe kan van 15 tot en met 29 februari
a.s. Te zijner tijd zal er op de site van de Sport Veredelt een link
staan, zodat u uw stem uit kunt brengen. Rechtstreeks bij
www.rabobank.nl kunt u natuurlijk ook uw stem uitbrengen. Op
15 maart a.s. wordt de uitslag bekend gemaakt.
Leden die niet beschikken over internet kunnen toch onze
vereniging steunen, door gewoon bij een Rabobank binnen te
lopen en daar hun stem op papier uit te brengen.
Vorig jaar was de opbrengst ruim 400 euro, laten we met z’n allen
proberen weer zo’n mooi bedrag voor onze vereniging binnen te
slepen!!
U STEMT TOCH OOK MEE???
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Zoet, zee, zwem, bron, drink, was, water.
Naast voer is water het belangrijkste onderdeel van de voeding en
verzorging voor mens en dier. Wanneer u een glas water op het
nachtkastje zet, dan is dit glaasje water de volgende morgen niet
goed meer drinkbaar. Er verschijnen allerlei kleine belletjes aan
de rand van het glas. Het zelfde proces vindt plaats in de
drinkbakken, -torens en -nippels van onze dieren. Wanneer het
drinkwater niet dagelijks ververst wordt vormen zich slijmerige
algen aan de binnenkant van de waterbakken. Ook doordat snavels
vaak nog voerresten of uitwerpselen aan de zijkant hebben zitten
komen de gehele dag nieuwe voedingsbronnen in deze
drinkwatersystemen terecht. Zeker op plastic materiaal of in
ethyleenbuizen vormen zich laagjes slijm en kalk. De temperatuur
is ook zeker van invloed. Hoe warmer de buitentemperatuur, hoe
sneller de organismen kunnen groeien. Door gebruik van
medicijnen via drinkwatertoediening kan het gebeuren dat
bepaalde bacterien in de leidingen en bakjes de overhand krijgen.
Om al deze problemen met verstopte leidingen te voorkomen of
groei in het water tegen te gaan, zijn verschillende preparaten
beschikbaar, die het water zuiver houden. Het met de hand en
spons reinigen van de waterbakken heeft nog steeds de voorkeur
boven reinigen met allerlei chemische middelen. Voor het
ontsmetten van drinkwater kan gebruik gemaakt worden van het
aanzuren van het drinkwater met een lichte concentratie van
zoutzuur. Ook waterstofperoxyde zorgt voor het verwijderen van
de slijmerige laag aan de binnenkant van de leidingen. Heet water
van minimaal 70 graden doet ook wonderen aan de binnenkant
van de toevoerleidingen. In de zomer kan het drinkwater met
jodium aangemaakt worden, zodat de dieren over goed water
zonder ziekmakende organismen beschikken. Zeker in de
opfokhokken van de dieren moeten de toevoerleidingen bij warm
weer regelmatig doorgespoeld worden en eventueel ontsmet
worden. Bij uitval bij kuikens is het altijd mogelijk om een
watermonster te laten onderzoeken. Stilstaand water is een bron
van ziekte verwekkers.
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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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