BESTUUR “SPORT VEREDELT”
Voorzitter

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

Secretaris

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

Penningmeester
2e voorzitter

C. Souman, Soppeweg 4
8091 CB Wezep 038-3762014

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

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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Jong en oud is weer klaar met het fokseizoen. We maken ons op
voor de tentoonstellingen en grote verhalen.
De konijnenfokkers hebben dieren gefokt met oren zo groot als
karpers of zo klein als een spiering. Geweldige tekeningen en
pelzen staan klaar om te mogen worden gezien. De
hoenderfokkers hadden broedmachines vol en opfokruimtes te
kort. Geweldige dieren zijn opgegroeid. Wij mogen dit straks
allemaal zien in het komende tentoonstellingsseizoen. Wat een
plezier, kooien vol met al dit moois staan op ons te wachten.
Dik Trom zat achterstevoren op een ezel. Deze ezel had een goede
staart om aan vast te houden. Wij hebben toch niet achterstevoren
bij onze dieren gestaan tijdens de opfok van al dat jonge spul. Een
goede staart is belangrijk bij onze dieren. Kijk niet alleen naar de
kop of grote oren, kam of kinlel. Begin eens met de staartopbouw
van achter naar voren.
Een nieuw seizoen. Het begint weer van voor af aan: vergaderen,
jongdierendag, tentoonstellingen. U kunt alvast tijd vrijmaken
voor het sjouwen van kooien, tafels en drinkbakken. Het
jaarprogramma staat in het clubblad met datums. Als het u straks
gevraagd wordt, zegt u gewoon “ ja ik ben er, u kunt op mij
rekenen”.

inleveren kopij volgend clubblad voor 1 oktober 2012.

Aart
Ben
Marjan
3

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
02-07
30-06
28-07
03-08
13-08
11-08
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
Inleveren bloemenactie 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 verzendkosten

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 eveneens via
de secretaris.
Kleindier Liefhebbers Nederland. Senioren: € 15,-Junioren: € 7,50
Combinatie: € 2,50
Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers
Senioren: € 10,-Junioren: € 5,-Combinatie: € 1,50
Abonnement Kleindiermagazine voor nieuwe seniorleden
verplicht, bij automatische 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.
J. de Haan uit Nunspeet heeft per 31-12-2011 zijn lidmaatschap
opgezegd.
Als nieuw lid is ingeschreven: A. Bultman, Bovenmolenweg 10,
zij gaat zich bezighouden met hoenders. Ilse Bultman, zij fokt
sebright krielen. F van de Grijp fokt angora’s.

Het Rabobank clubkasfonds heeft ons het mooie bedrag van 625
euro opgeleverd. Allen die hebben meegewerkt onze dank.
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Mevrouw van Triest- van de Wolde heeft op de
ledenvergadering een gedicht voorgedragen.
Flip had 6 kippen en 1 haan
Op straat sprak hem een buurman aan.
Zijn de kippen al aan het leggen?
Waarop de buurman half nijdig hoorde zeggen,
leggen leggen, ik zal je eens wat zeggen goeie man.
Ik krijg de laatste tijd geen enkel ei meer van.
En vreten doen ze vreten van belang.
Ik denk dat ik ze gauw aan een spijker hang.
Maar zei buurman heb je de nieuwe vinding niet geprobeerd?
Nieuwe vinding daar wist Flip niet van of hoorde hij verkeerd.
Nee hij heeft het goed verstaan
Het was kortelings gedaan door een aspirant haan
Hij had het in de krant gelezen.
Dan zal het ook wel zo wezen.
Een klep in de boom ging open met een veer.
Daar legt de kip haar eieren op neer.
Het ei valt naar beneden in een bak daar onder.
Met zachte stof gevoerd de kip kijkt om wat een wonder.
Het ei is weg nu legt zij er opnieuw weer een.
Deze gaat ook terstond door een klep weer heen.
Zo gaat het voort zolang men wil.
Daarvoor staat mijn verstand gans stil.
Maar ik wil het toch eens proberen
Of het lukken zal dat zal de proef doen leren.
Of het lukte enige dagen later vroeg de buurman aan Flip
Hoe is het met de proef en het antwoord was…
Verander jij voor mij part in een kip
En krijg de pip.
Wie enige dagen later het huis van Flip voorbij mocht gaan.|
Zag aan de spijker hangen
6 Kippen en 1 haan..
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Goed hooi is noodzaak.
Een van de belangrijkste en misschien zelfs het belangrijkste
onderdeel van de voeding van konijnen en cavia’s is fris en geurig
hooi. Nu de boeren zoveel kuilgras maken is daar soms niet meer
zo gemakkelijk aan te komen en kan het zelfs nogal prijzig zijn.
Toch is het verstandig om hierop niet te bezuinigen. Cavia’s en
konijnen hebben hooi nodig voor een goede spijsvertering. De
ingewanden van een konijn mogen nooit leeg zijn, dieren die goed
hooi krijgen hebben zelden last van darmkwalen. Dat hooi moet
niet stoffig of schimmelig zijn. Hooi dat afkomstig is van bermen
langs autowegen bevat veel stof en mogelijk een te hoog
loodgehalte. Dijk- en weidehooi dat droog is geoogst ruikt geurig
en zal dan ook door de dieren graag gegeten worden. Konijnen
kan men ook lucerne- hooi of erwtenstro geven, waaraan
natuurlijk dezelfde eisen worden gesteld. Het hoge eiwitgehalte
schijnt echter ongunstig op de vruchtbaarheid van de voedsters te
werken, zodat het in het fokseizoen beter niet gegeven kan
worden. Als het te krijgen is zou zelfs het eiwitarme graszaadhooi
in die tijd aan te bevelen zijn. Het is volgens mij alleen per
honderd ton verkrijgbaar. Brandnetelhooi dat je zelf kunt oogsten
door bossen brandnetels in de wind te hangen is ook zeer eiwitrijk
en kan een deel van het krachtvoer vervangen. Cavia’s hebben
liever gewoon hooi, waarvan ze als dat van goede kwaliteit is
onvoorstelbaar veel eten. Het hooi kan beter niet direct na het
binnenhalen worden gevoerd, maar pas een week of zes na het
oogsten. Het moet een beetje belegen zijn. Erg oud hooi dat
meerdere jaren ligt opgeslagen is ook niet aan te bevelen. Ten
eerste is daarvan de voedingswaarde aanmerkelijk gedaald en de
geur is er af. De dieren zullen het niet graag eten en bovendien is
schimmelvorming mogelijk, vooral als het vochtig lag opgeslagen,
en dat geeft kans op darm- en longaandoening bij de dieren.
Gebruik dus ogen en neus als je hooi koopt, ’t beste is nog net
goed genoeg.
Aart Deetman.
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7e 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 1 september a.s.
Dit jaar zullen we gebruik maken van een andere hal, omdat zoals
jullie weten de hal van de afgelopen jaren door Gardenbroek
omgebouwd is tot een prachtige winkel.
Wij zullen nu de hal gaan gebruiken naast/achter de nieuwe
winkel. Dit is een mooie vooruitgang voor ons, omdat we dichter
bij de winkel zitten, waardoor hopelijk het winkelende publiek
ook even bij ons komt kijken.
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.
We hopen dat alle leden mee zullen doen met de jongdierendag,
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 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.
Nieuw is dit jaar een verkoopklasse die we willen gaan opzetten.
Wij hopen dat op deze manier een leuke handel in dieren ontstaat
op de jongdierendag, waarmee we collega fokkers misschien op
weg helpen, of nieuwe mensen juist bereiken om ook met dieren
bezig te gaan. Zie verder het vraagprogramma.
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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.
 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.
 Breng tijdens de vergadering van 21 augustus of bij het
inkooien op de Jongdierendag allemaal een paar prijsjes
mee voor de tombola op de jongdierendag.
 Lever de wisselbekers voor of tijdens de vergadering in.
 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.
 Breng een versiering of bloemetje mee voor op de (eigen)
kooien, zodat we er samen een mooi aangeklede
tentoonstelling van maken.
 Denk ook aan de steeds groter wordende groep
‘jaarlingen’. Zie hiervoor het vraagprogramma.
 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, jullie kunnen gerust de
hele dag er voor uittrekken, want
het is zeker de moeite waard !!
Alfred van Loo
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Elburg, juli 2012.
U wordt hierbij uitgenodigd voor de ledenvergadering welke
wordt gehouden op dinsdag 21 augustus 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.



Opening.
Notulen vergadering 6 maart 2012
Ingekomen stukken en mededelingen
Jongdierendag bij de Firma Gardenbroek
Inschrijvingen jongdierendag inleveren
Pauze
Kampioenschap Veluws Verband
Clubshow
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting van de vergadering
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Wat is er besloten.

Wat moet ik doen.

Wat heb ik beloofd
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Hokbezoek Kampen & omstreken.
Nadat we al het zout en suiker hadden afgewogen zijn we dan
toch hartelijk uitgenodigd door de vereniging Kampen om daar te
komen gluren.
’s Morgens om 9.30 uur zijn wij vertrokken uit Oldebroek om op
tijd te zijn voor het welkomstwoord van de voorzitter de heer G.
Meijerink van de vereniging Kampen.

Dit welkomstwoord zou om 10.00 uur plaatsvinden voor de 17
aanwezige leden van Sport Veredelt. Het is een vriendelijke man
die zijn vrouw en hulpen had ingeschakeld om ons van een natje
en een droogje te voorzien.
De Vlaamse reuzen werden besproken en de administratie
gecontroleerd. Deze controle viel niet mee, van elk nest werden de
gewichten en de oorlengtes bijgehouden. Na het tatoeëren worden
de gewichten en de oorlengtes per dier bijgehouden. Een
boekwerk vanaf 1996 lag voor ons ter controle. Niet zomaar een
liefhebber, iemand die weet wat er in het hok zit en waar de
verkochte dieren zijn gebleven.
Wij volgden onze weg naar de heer K. Stuy. Op een boerderij
beoefende de heer zijn hobby. Hoenders, ja zelfs Drentse hoenders
en Hollandse kuif in de kleurslag blauw.
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Een vrije ruimte in en om de boerderij voor de liefhebber en zijn
Drenten. De kuifhoenders werden gehouden in de hokken die
waren gebouwd in de boerderij. De eieren werden aan de
broedmachine toevertrouwd en de kuikens in de kunstmoeder.
Alle kuikens werden voorzien van een kleurring die gelijk was
aan de kleurringen van de ouders. De Bels paarden en de honden
kon men niet over het hoofd zien. Een liefhebber die makkelijk
denkt maar bijzonder alert is als het zijn dieren aangaat.
De volgende liefhebbers hadden een oudere schuur met veel
nieuwe hokken. Hollanders in diverse kleuren, zilvervossen ook in
de kleur bruin.

De hokindelingen werden bewonderd en de dieren werden
besproken. Het eten dat de dieren werd toegediend was voor velen
nieuw. Het eten dat er was voor de bezoekers was voor velen niet
nieuw maar wel voortreffelijk. Een goed verzorgde broodmaaltijd
en wat er nog meer bij was vertel ik u niet. Wel wil ik nog kwijt
dat we op bezoek waren bij de heer G. van Veen en mevrouw J.
Slendebroek. Nadat we de broekriem een gaatje hadden verzet
namen we afscheid van deze vriendelijke Kampers.
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Op naar de heer J. van de Berg stond er op ons briefje maar mevr.
Van de Berg wist er ook veel van en was erg blij met de dieren.

Hoewel ze pas een jaar geleden
waren begonnen met de blauwe Weners, was er veel kennis
aanwezig. Wat de heer des huizes voor werk doet of dat hij meer
hobby’s heeft weet ik niet, maar de hokken waren niet zomaar
even in elkaar geknutseld. De voorfronten waren bewerkt alsof het
een meubelstuk was.
De afsluiting van deze bijzondere dag was bij de Fam. A.
Slendebroek. Hollanders, klein Lotharingers, vogels. Voor elk wat
wils. Dieren jong of oud, het moest de hokken uit. Tekeningdieren
wat is er goed, wat zit er fout . Interessant: de voer- en drinkbakjes
hingen wat hoog, dan leren de dieren zich beter te stellen en het is
goed voor het beenwerk. Weer wat geleerd. De hokindeling en
opbouw van de stal had ik al eerder gezien ”ja de een timmert en
de ander schildert”.
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In een goed verzorgde tuin was het eten en drinken hier ook weer
goed verzorgd.
Na enkele lovende woorden en bedankjes van de beide voorzitters
zijn we mooi op tijd vertrokken. Achterblijvend een vriendelijk
volk, een tevreden volk ging richting Oldebroek.
Kampen & omstreken nogmaals bedankt. En tot ziens in
Oldebroek.
Aart Deetman
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Jeugdshow Laren
Zaterdag 15 september is het weer zover!
Dan vindt in de St. Steffenmanege in Laren een
kleindierenmanifestatie plaats voor jongedierenliefhebbers uit heel
Nederland.
Graag willen we dit evenement onder de aandacht brengen.
De Jeugdshow Laren is een unieke ééndagstentoonstelling waar
alleen dieren van jeugdleden worden gevraagd.
Jaarlijks komen 120 tot 150 jeugdleden uit heel Nederland met
ruim 600 dieren naar Laren Gld.
Dit jaar wordt het alweer de 37e editie van de Jeugdshow Laren
op zaterdag 15 september 2012.
Naast een prachtige en spannende kleindierenshow is er ook een
uitgebreid randprogramma met vermaak voor jong en oud.
Kortom een geweldig dagprogramma voor iedere liefhebber van
onze hobby.
Twijfel niet langer:
Kom met de jeugdleden van jouw vereniging naar Laren!
Er is ook een prijs voor de beste vereniging van Nederland.
Neemt u eens een kijkje op onze vernieuwde website
www.jeugdhow.nl en natuurlijk zitten we ook op hyves.
www.jeugdshowlaren.hyves.nl
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Familiedag 2012
Eindelijk was het dan weer zover, onze jaarlijkse familiedag op
zaterdag 30 juni.
Al vroeg in de morgen keek ik naar buiten naar de
weersomstandigheden, want voor iemand van de “rijpere jeugd”,
(oud klinkt zo oud !!!) moet het wel een beetje acceptabel weer
zijn om zover te fietsen.
Gelukkig was het mooi weer, zij het dat de wind ons wel een
beetje parten speelde.
Daarom de fietsketting gesmeerd, de banden opgepompt en hier
en daar een veegje over de fiets om het
ergste vuil wat weg te poetsen en op weg
naar de Diepesteeg.
De koffiegeur kwam ons al tegemoet,
dus het werd een warme ontvangst daar
bij de familie Deetman. Bedankt voor
deze ontvangst na de toch wel
vermoeiende tocht vanuit het verre
Oldebroek.
Na de koffie met cake begonnen wij met
frisse moed aan de tweede etappe
richting de heer Lammert Zwep voor een
bezoek aan zijn enorme collectie aan gevleugelde en niet
gevleugelde dieren. (Ik
waag mij er maar niet
aan om namen te
noemen,
daar
mijn
wetenschap in deze
schromelijk tekort schiet
!)
Mijn verstand stond er
een beetje bij stil om
zoveel
verschillende
vogels en dieren op één
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en dezelfde plaats aan te treffen.
En dan het enthousiasme waarmee Lammert Zwep vertelde en met
zijn dieren omging.
Boven alle lof verheven en een uur om niet weer te vergeten.
Lammert Zwep, hierbij nogmaals bedankt voor deze warme en
leerzame ontvangst.
De derde etappe voerde ons naar de Olde Dreiput van Henk van
Ommen aan de Harm Aartsweg.
Anita Deetman wierp zich
hierbij op als leider en na de
nodige informatie van haar kant
onderweg over de te volgen
route kwamen wij uiteindelijk
op de plaats van bestemming.
Voor iemand van de rijpere
jeugd lag het tempo wel wat aan
de hoge kant maar de koele dronk van de cafetaria smaakte daarna
des te lekkerder.
De laatste etappe bracht ons bij de familie Kees van Heerde.
De prachtige tent, de heerlijk uitziende salades en de verrukkelijke
vleesgerechten nodigden tot een voortreffelijke barbecue.
Wij hebben ons dan ook meer dan tegoed gedaan aan al dat
lekkers, afgewisseld met de al dan niet alcoholische drankjes.
Leida en Cees, het was voortreffelijk en daarbij te bedenken dat
jullie dit allemaal zelf
hebben klaargemaakt en
aangekleed.
Boven alle lof verheven!
Voor mij hebben jullie
een lintje verdiend!
De stemming was die
middag
opperbest,
zowel onder klein als
groot.
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Het aantal deelnemers liet helaas wat te wensen over, maar onder
de bekende gezichten ontdekte ik gelukkig ook nog nieuwe
gezichten, de familie Bultman !
Het gesprek met hen was hartverwarmend en het scheelde maar
een haartje of wij waren nog familie !
De vierde etappe leidde naar onze woning waar wij, behoorlijk
verkwikt en aangedikt in de loop van de avond terugkeerden.
Alles overziend hebben wij deel mogen nemen aan een mooie,
gezellige, ontspannen en samenbindende middag en avond van
Sport Veredelt !
Op naar de volgende familiedag en nogmaals iedereen bedankt die
zijn of haar steentje hieraan heeft bijgedragen.
Willem van Hattem
Voor een impressie van deze familiedag kunt u de foto’s bekijken
op onze website www.sport-veredelt.nl
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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):
1e prijs
voedertegoedbon van €25, 2e prijs
voedertegoedbon van €15, e
3 prijs
voedertegoedbon van €10, De prijsuitreiking is op de jaarvergadering
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