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8084 BN ’t Harde
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W. van Olst, Eikenhof 13
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E. van’t Hof,
W. van Hattem

G. Nagelhout,
R. Pleijter

Leden v. Verdienste T. van’t Goor
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Jeugdleden t/m 16 jaar € 5, Donateurs € 6,50 per jaar

Bankrekening

Rabobank Elburg 3847.04.816
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Het is al weer oktober en de hele zomer zijn we al bezig geweest
met fokken en selecteren voor het komende tentoonstellingsseizoen. Maar nu begint het pas.
Moeilijk, moeilijk, moeilijk…… wat we zoeken???: BAAS
ZOEKT KAMPIOEN!!! Klinkt als Boer zoekt vrouw, ik weet het.
Maar wij zoeken een nietsontziend, alles met zijn/haar harige of
gevederde pootjes verpletterende kampioen. Een U, onze U!!! En
wij moeten zelf die kandidaat zoeken.
Bij Boer zoekt vrouw melden de kandidaten zich zelf, dat scheelt
enorm. Maar die boer mag er uiteindelijk maar één kiezen en als
dan blijkt dat het een misser –lees een O- is, dan is het uit met de
pret.
Bij ons gaat dat anders: wij kijken, selecteren en kiezen, NEE, niet
ééntje, maar wel tien of zo. Doet de beoogde kampioen het niet
goed op de tentoonstelling, dan richten we onze hoop op nummer
2, 3 enz. We spreiden de kansen, helemaal goed toch.
Dit lijkt me een prima idee voor Boer zoekt vrouw. Het moet al
gek gaan als er niet één goeie overblijft. Bovendien ook
superhandig: in het begin zijn er dus zo’n 20 extra handen op de
boerderij, dan is aan het eind in ieder geval je boerderij spic-enspan!!! Och, wat is het leven toch ingewikkeld simpel.
Veel plezier en succes dit seizoen!
inleveren kopij volgend clubblad voor 1 februari 2013.

Aart
Ben
Marjan
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Van de bestuurstafel.

Jaarprogramma 2012
Datum:
Maandag
Maandag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

Activiteit:
15-10
05-11
14-11
28-11
12-12

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

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
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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
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.
De heer H. Lindeboom heeft zijn lidmaatschap bij Sport Veredelt
om gezondheidsredenen beëindigd. Als nieuw lid heten wij
welkom Bryan Bultman hij gaat zich bezig houden Serama’s
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Beste sportvrienden,
Onderstaand het bereikte resultaat op de kampioensjongdierendag
van het Veluws Verband.
De uitslag van Veluws Verband
1. Nut en Sport, Wezep
171,5 punten
2. Heerde e.o.
160,5 punten
3. P.P.V. Putten
157,5 punten
4. Sport Veredelt Oldebroek
154,0 punten
5. E.P.V. Ede
151,5 punten
6. K.D.S.Twello e.o.
151,0 punten
Predikaten Sport-Veredelt Oldebroek
Grote Hoenders:
J.G.W. Wieberdink Sumatra
Dwerghoenders:
J.H. Westerink
Hollandse kriel
J.H. Westerink
Hollandse kriel
G.F.F. Dijkhuizen Wyandotte
J.G.W. Wieberdink Wyandotte
G.F.F. Dijkhuizen Wyandotte
Konijnen:
R.Bos
Vlaamse Reus
C. van Heerde
Vlaamse Reus
J. Schoonhoven
Vlaamse Reus
R. Bos
Vlaamse Reus
R. Bos
Vlaamse Reus
H. Smit
Franse Hangoor
Joh. van Oene
Nieuw Zeelander
Joh. van Oene
Californian
H. Tromp
Havana
J.W. van Hooren Alaska
W. van Hattem
Lotharinger
Cavia’s:
Wiljan Plette
Cavia
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F

96

9,0 punten

F
F
ZG
ZG
ZG

95
96
94
95
94

8,0 punten
9,0 punten
7,0 punten
8,0 punten
7,0 punten

F
F
F
F
ZG
ZG
ZG
F
F
F
F

95,5
95
95
95
94
94,5
93,5
96
95,5
95
95

8,5 punten
8,0 punten
8,0 punten
8,0 punten
7,0 punten
7,5 punten
6,5 punten
9,0 punten
8,5 punten
8,0 punten
8,0 punten

O

0

0,0 punten

Sierduiven:
J. Haas
J. Haas

O.H.Kapucijn 97
O.H. Kapucijn 96
Totaal

10,0 punten
9,0 punten
154,0 punten

Cees Souman.
Kippentaal
- een lekker kippie: een aantrekkelijk meisje
- er als de kippen bij zijn: er snel bij zijn om ergens een voordeel
uit te behalen
- met de kippen op stok gaan: vroeg gaan slapen
- praten als een kip zonder kop: veel praten, maar weinig zinvols
vertellen
- kip, ik heb je: het was lastig, maar het is gelukt
- de kip met de gouden eieren slachten: iets wat goed rendeert
voor de korte termijn verkopen
- er is geen kip te zien: er is niemand te zien.
- zich kiplekker voelen: zich erg lekker voelen
-zijn haan koning laten kraaien: de baas spelen
- daar kraait geen haan naar: er is niemand die er iets om zal
geven
- haantje de voorste zijn: vaak vooraan staan
- de haan kraait koning als zijn hen er niet is: de man is baas in
huis als de vrouw even weg is
- met de hennen op het rek en met de haan er weer af: 's avonds
vroeg naar bed en er 's morgens er weer op tijd uit
- hij heeft het zo druk als de kippen vóór Pasen: hij heeft het
buitengewoon druk.
- als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen: als een sluw
persoon mooie praatjes verkoopt, voert hij wat in zijn schild
- van een kale kip kun je niet plukken: van een arm persoon kan
je geen geld krijgen
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Geslaagde 7e Jongdierendag bij Fa. Gardenbroek
Alweer voor de 7e keer werd zaterdag 1 september jl. de jaarlijkse
jongdierendag van Sport Veredelt gehouden bij de Fa.
Gardenbroek in Elburg. Dit keer op een nieuwe locatie naast de
nieuwe winkel van de Fa. Gardenbroek aan Het Straatje 2a te
Oostendorp.
Met bijna 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, het aantal bezoekers had misschien wat meer mogen zijn,
maar dat wijten we dan maar aan de onbekendheid van de nieuwe
locatie. Overigens is dit wel een aandachtspunt voor onze
vereniging c.q. de kleindierensport, het aantrekkelijk onder de
aandacht brengen van onze hobby. Het was op 1 september
prachtig weer, dus in de tent op het plein voor de
tentoonstellingsruimte was het ook heerlijk vertoeven. Hierbij kon
iedereen lekker zitten en een hapje en drankje nuttigen, dat weer
goed werd verzorgd door de vrijwilligers. Ook de speurtocht voor
de kinderen was weer een succes. De jeugd ging al speurend
tussen de kooien op de show door op zoek naar de juiste
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.
Voor de één viel het mee,
voor de ander draaide het
op een teleurstelling uit,
8

maar allemaal hebben we er waarschijnlijk wel wat aan. Het gaat
goed met de grote en dwerghoenders, sinds dit jaar aangevuld met
de nieuwe diergroep Serama’s. Dit blijkt uit het grote aantal
ingezonden dieren, waardoor we een extra keurmeester moesten
inschakelen. We hebben keurmeester C. Visser uit Emmeloord
bereid gevonden deze taak op zich te nemen.
En dan nu de prijswinnaars, bij de grote hoenders was de Sumatra
van Gerard Wieberdink de winnaar. Bij de dwerghoenders was de
winnaar de Antwerpse Baardkriel van Fokkerij De Driekleur,
terwijl Gerard Wieberdink nu met een Wyandottekriel reserve
kampioen werd. De fraaiste sierduif werd geshowd door J. Haas
met een Oud Hollandse Kapucijn.
Robert Bos werd met z'n Vlaamse reus de winnaar bij de
konijnen, reserve kampioen werd de Rijnlander van Fokkerij De
Driekleur. Bij de cavia’s was ons jeugdlid Wiljan Plette de
winnaar.
Nieuw dit jaar was de ook
nieuwe diergroep Serama’s,
dit zijn de kleinste kipjes
ter wereld. Het zijn heel
rustige diertjes, een lust
voor het oog en heel
makkelijk om te houden.
Deze dieren worden bij de
keurmeester op tafel op een
sokkel gekeurd, hierbij
wordt ook het karakter van
de dieren meegenomen.
Bijzonder leuk was het feit
dat twee van onze nieuwe
jeugdleden de inzenders waren, namelijk Bryan en Ilse Bultman,
heel leuk dat jullie ingestuurd hebben. De predicaten vielen
misschien nog wat tegen, maar elk begin is moeilijk. Wij hopen
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zeker dat jullie er wat van geleerd hebben en daar ook wat mee
kunnen voor de verdere fok. Ook geven we jullie nog de tip om
vooral andere fokkers dingen te vragen wanneer je iets niet weet.
Jij Bryan gefeliciteerd dat je de mooiste Serama op de
Jongdierendag had en nu al een mooie beker hebt gewonnen. Ilse
nu moet jij je best gaan doen om volgende keer te winnen!
Bij de jeugdleden waren de winnaars als volgt. Het fraaiste konijn
was de Rood-oog Pool van Herrald Top. De mooiste grote
hoender van Hendrik Westerink, fraaiste dwerghoender was de
Wyandotte Kriel van Hendriëlla van de Kamp. De mooiste
Serama was van Bryan Bultman. De fraaiste cavia was van Wiljan
Plette.
Het mooiste konijn van een dameslid was de Ned. Hangoordwerg
van Anita Deetman.
Sport Veredelt kan weer terug zien 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 tentoonstellingsruimte.
Bijgaand een overzicht van alle prijswinnaars bij de diverse
keurmeesters:
Grote hoenders keurmeester J. Wever:
- fraaiste
kooi 9
Sumatra

G. Wieberdink

10

Dwerghoenders keurmeester J. Wever:
- fraaiste
kooi 20
Antwerpse Baardkriel
- op 1 na
kooi 27
Antwerpse Baardkriel

Fokkerij De Driekleur
Fokkerij De Driekleur

Dwerghoenders keurmeester C. Visser:
- fraaiste
kooi 62
Wyandotte
- op 1 na
kooi 50
Wyandotte
- op 2 na
kooi 45
Wyandotte

G. Wieberdink
G. van Dijkhuizen
G. van Dijkhuizen

Serama’s keurmeester J. Wever:
- fraaiste
kooi 73
Serama

Bryan Bultman

Sierduiven keurmeester K. Nicolai:
- fraaiste
kooi 92
OH- Kapucijn
- op 1 na
kooi 94
OH- Kapucijn

J. Haas
J. Haas

Konijnen keurmeester H. Boone:
- fraaiste
kooi 143
Rijnlander
- op 1 na
kooi 170
Pool
- op 2 na
kooi 189
Pool

Fokk. De Driekleur
Fokk. De Driekleur
G.J. van Westerveld

Konijnen keurmeester P. van Foeken:
- fraaiste
kooi 100
Vlaamse Reus
- op 1 na
kooi 126
Nieuw Zeelander
- op 2 na
kooi 141
Wener

R. Bos
J. van Oene
G.J. van Westerveld

Cavia’s keurmeester P. van Foeken:
- fraaiste
kooi 196
Cavia gladhaar

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 maandag 5 november a.s.
Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 7 september 2013 hopen wij
weer een jongdierendag te organiseren.
Alfred van Loo
tentoonstellingsecretaris
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Elburg, juli 2012.
U wordt hierbij uitgenodigd voor de ledenvergadering welke
wordt gehouden op maandag 5 november 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.



Opening.
Notulen vergadering 21 augustus 2012
Ingekomen stukken en mededelingen
Jongdierendag bij de Firma Gardenbroek
Clubshow
Pauze inleveren inschrijving clubshow
Kampioenschap Veluws Verband
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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Dieren voorbereiden op tentoonstellingen.
Hoewel het fokken van dieren als gevolg van de economische
crisis voor sommige liefhebbers ongetwijfeld moeilijk wordt,
mogen we over de animo voor de liefhebberij nog niet klagen. Dat
komt ook wel omdat onze liefhebberij in vrijwel alle gevallen uit
het oogpunt van sport beoefend wordt. En sportbeoefening kost
als regel geld. Het is geen winstbejag maar een dier verkopen voor
een redelijke prijs is wel mooi meegenomen. Dat nu is niet zo
gemakkelijk. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat men in deze
tijd van het jaar de klacht hoort dat sommige dieren zo weinig
opbrengen. Want als we slechts het prijzige opfokvoer rekenen, ja
dan zijn de prijzen wel erg laag voor sommige dieren. U moet
uitblinkers fokken om een uitblinkende prijs te ontvangen. Het is
immers nog altijd zo dat niet uitsluitend het houden van dieren ons
genoegen geeft. Ook is het doel om er mee te fokken de drijfveer.
Niets doet de belangstelling voor een ras of soort of kleur zo gauw
dalen als men deze voor wat men noemt afbraakprijzen kan
kopen. Dat nu kunnen we vooral om deze tijd van het jaar ervaren.
Nu de rui en verharing voorbij is en de dieren in topconditie
komen proberen de liefhebbers zo spoedig mogelijk van
overtollige dieren af te komen. Bovendien krijgt men meer ruimte
voor de dieren die men aan wil houden. Men moet ook al het
overige niet opruimen. Niet vergeten moet worden dat er dieren
zijn met enkele tekortkomingen maar die toch van grote waarde
kunnen zijn voor de fok. Vaak wordt het dagen wikken en wegen
om tot de juiste beslissing te komen.
Binnen afzienbare tijd worden overal in de lande weer
tentoonstellingen gehouden. Ze vormen een schakel in de keten
van de liefhebberij, die niet gemist kan worden. Al zijn we ons er
van bewust dat we de liefhebberij niet uitsluitend voor de
tentoonstellingen beoefenen. Eens per jaar willen wij toch onze
dieren tonen aan het publiek. Uitsluitend bij een slechte
verzorging zal de conditie achteruitgaan. En hiermee bedoelen we
dan de verzorging gedurende de tentoonstelling. De verzorging
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moet beginnen direct nadat de dieren in de kooien zitten. Men
moet ook weten welk voer de dieren krijgen. Voer- en drinkbakjes
gevuld bij de dieren die dit direct nodig hebben. Al deze
maatregelen zijn eenvoudig te nemen. En wanneer deze door ter
zake kundige liefhebbers behartigd worden dan is er geen vuiltje
aan de lucht. Bij een juiste verzorging bestaat er geen enkele
aanleiding dat de vogels uit conditie raken.
Met het africhten van uw dieren moet u al beginnen zodra ze het
nest verlaten. De meeste dieren moeten wennen aan
mensenhanden. Ze proberen door de kleinste openingen te
ontsnappen. De fokker doet er goed aan die angst weg te nemen
door op een rustige manier met de dieren om te gaan. Onnodig in
de hand nemen moet vermeden worden. Ook jagen met een netje
kan er de oorzaak van zijn dat de vogels altijd schuw en angstig
voor de mens blijven. Zet de dieren regelmatig in een TT kooi. Ze
wennen aan de kooi, het pakken, andere geluiden, stellen zich
later beter. Als u er dagelijks voor langs loopt wennen ze aan
mensen. Trainen met een keurstokje of oude radio-antenne maakt
het dier vertrouwd met het TT gebeuren. Dieren zo uit een groot
hok of volière zullen onrustig heen en weer vliegen. Zulke dieren
zullen door de keurmeesters en het publiek niet worden
bewonderd. Liefhebbers doen er goed aan veel met de dieren om
te gaan. Schoonmaken van de dieren is ook omgaan met dieren.
Nagels knippen, ringen schoonmaken, conditioneren van de veren
of pels. Het zijn allemaal goede kontakten met uw dieren.
Aart Deetman.
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Het Pooltje
Met de kleurdwergen vormen de roodoog en blauwoog polen de
dwergen onder de konijnen. De roodoog pool ontstond in
Engeland omstreeks 1884 en werden gefokt uit wilde konijntjes,
Hollanders en klein zilver. Ze zagen er heel anders uit dan nu. Ik
ben niet van 1800 dus dit heb ik al eens gelezen. Het was toen
gewoon een gezellig wit konijntje. Door de jaren heen is hij in
Engeland niet zoveel veranderd. Duitse en vooral de Nederlandse
fokkers hebben de polen erg veranderd. In 1900 werden de polen
in Duitsland geïmporteerd. In dezelfde tijd fokte men blauwoog
polen uit roodoog, wilde konijnen en de witte wener. De roodoog
is 1907 en de blauwoog in 1927 erkend in Nederland. De roodoog
is een kleurloos konijn. (albino). De
rode ogen ontstaan door dat de
kleine bloedvaatjes in de iris te zien
zijn. De blauwoog horen hebben
alleen pigment in de achterste lagen
van de iris. De standaardeisen zijn
voor beide hetzelfde. De pool is een
echt type konijn, kort en gedrongen,
halsloos en met fraaie contouren. De
kop is bolvormig, breed tussen de ogen en flink ontwikkelde
wangen en snuit. De ogen zijn groot en helder. De oortjes zijn fijn
van weefsel maar niet papierachtig. De beentjes zijn dun, recht,
edel en niet te lang. De voeten goed gesloten en het smalle staartje
behoort nauwsluitend tegen het midden van de achterhand
gedragen te worden. Je kunt wat leren als je je wat verdiept in de
kleurdwergen. Alle kleurdwergen zijn pittige dieren. Hebben
weinig ruimte nodig en de mest valt ook weer reuze mee. Goed
schoonhouden zodat er geen stank voor de buurt ontstaat.
Aart Deetman
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FLORIADE 2012
Tsjonge, wat vliegt de tijd..
Eens in de tien jaar wordt de wereldtuinbouwtentoonstelling
Floriade in Nederland gehouden en nu was het alweer zover.
Het begon allemaal in 1960 in Rotterdam, ter gelegenheid
waarvan ook de Euromast “geplant” werd, vervolgens ging de
Floriade
tweemaal
naar
Amsterdam,
Zoetermeer,
Haarlemmermeer en dit jaar naar Venlo.
Nou, op naar Venlo dan maar.
Wist je dat Venlo nog een heel eind reizen is: Na ca. 4 uur
kwamen we aan op de Floriade. Ja, ja hoor ik je denken: pech
onderweg, zij las de kaart, file, via de afsluitdijk gegaan………
Nou nee, het zit zo. Begin januari had de NS een mooie
aanbieding: treinreis, toegangsticket en pendelbus voor de somma
van € 33,--. Geweldige aanbieding, misdadig om te laten lopen.
Deden we dus ook niet. En het was prima geregeld, de tickets
rammelden zo uit de printer, maar een treinreeeeeeeeeis waar we
nog vaak over spreken. Ik wil wel even kwijt dat het heel
comfortabel reist met de trein. We zaten heel wat onderweg, ja,
we zagen ook heel wat onderweg, maar dat waren voornamelijk
dingen die we helemaal niet wilden zien.
Tip voor alle collega-koopjesjagers, jullie allemaal dus!!!: eerst
even checken: hoe vaak moet je overstappen, hoe zit het met de
aansluitingen enz.
Maar het was een prachtige dag en een heel mooi park van maar
liefst 66 hectare..
Zo waren er prachtige tuinen, paviljoens met schitterende bloemen
en bloemstukken. Een relaxdeel en als grote trekker .het Rabo
Earthwalk paviljoen.
Op verschillende plekken speelden bands en op diverse dagen
waren culturele evenementen.
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En niet te vergeten de Willowman. In een stuk bos hingen overal
bijzondere gebruiksvoorwerpen, gemaakt van – je begrijpt het al –
willow oftewel wilgen. Heel kunstig.
Zo dat was het dan, een beetje kort verslagje, weinig verteld?
Nou, weet je, reken eens uit, we zijn er één dag geweest en die
dag bestond al uit 8 reisuren, dus…………, maar het was echt de
moeite waard en we hebben gezien wat we wilden zien. Het was
mooi en de komende tien jaar zullen we het met de foto’s moeten
doen.
En over tien jaar……… dan gaan we naar Almere.
Almere…….. hoe ver reizen is dat eigenlijk………….

Communicatie
Net zoals bij mensen en vele andere dieren communiceren kippen
door middel van spraak. De ‘kippentaal’ is uitgebreider dan de
meeste mensen denken. Kippen hebben ruim 30 tot 40
verschillende kippenwoordjes, die allemaal verschillende
betekenissen hebben. ‘Praten’ of tokkelen, zoals veel mensen het
noemen, gebeurt zelfs al voor dat de kip geboren wordt. Een
moederkloek (moederkip) geeft haar kennis door aan haar
kuikens, en dat gebeurt zelfs al terwijl de jongen nog in het ei
zitten. De kuikens antwoorden terug door gepiep dwars door het
eierschaal heen. Studies hebben vastgesteld dat er verschillende
kippen verschillende waarschuwingen/oproepen maken, zo
hebben kippen een luchtalarm, als er een roofvogel in de lucht
vliegt dan maken ze een soort piepend en krakend geluid, en bij
gevaar aan de grond maakt een kip een paniekerig kakelend
geluid, en als een kip voedsel vindt dan maakt een tck tck tck
achtig geluid, en het is een boodschap aan de anderen van dat hij
eten heeft gevonden en je kan het ook als een soort “hoera”
vergelijken.
19

Even lezen…
De voorbereidingen voor onze komende clubshow zijn alweer in
volle gang. Voor ons als bestuur is het allemaal wat anders, nu we
op de nieuwe locatie bij Fruittuin Verbeek onze show zullen
onderbrengen. Wij wikken en wegen, proberen in de toekomst te
kijken, dingen te voorspellen, maar ja wij zijn ook maar mensen..
Daarom zullen er dit keer (zoals meestal) ongetwijfeld dingen zijn
die anders of beter kunnen. Graag staan wij open voor positieve
kritiek en opbouwend commentaar. Maar laten we dit wel op een
rustige en elkaar respecterende manier doen en overbrengen!
We hebben geen grote verloting meer, missen dus ook de
inkomsten hiervan, dus hierbij de oproep aan alle leden om bij te
dragen aan het financieel slagen van de show.
Wij als bestuur zijn op een positieve manier bezig geweest met de
voorbereidingen voor de show en hopen dat dit ook zo uit zal
pakken. Maar daar hebben we wel de hulp van alle leden voor
nodig, denk nu niet laat anderen het maar doen, maar kom in actie
en ga doen waar u/jij goed in bent!
Een aantal aandachtspunten voor de komende show:
- Het vraagprogramma is bij deze Aanhouder gesloten.
- Zouden jullie onder aan het inschrijfformulier aan willen
geven waarmee jullie willen helpen?
- Onze sponsor Ko- Kalf heeft het prijzenschema op een leuke
manier iets gewijzigd, wij zijn weer blij met de prijzen!
- Ook is er dit jaar een mooie attentie beschikbaar gesteld voor
alle inzenders!
- We gaan deze show een ouderwetse roosjesboom en een
boodschappenmand organiseren!
- Denken jullie eraan om hiervoor prijsjes mee te brengen op de
komende ledenvergadering of tijdens het opbouwen?
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Het bestuur wil graag weer een activiteitengroep opzetten,
welke weer dingen gaan maken en verkopen voor onze
vereniging. Wie meldt zich aan ????
De advertenties voor de catalogus zullen binnenkort opgehaald
kunnen worden bij de adverteerders, dit is altijd veel werk,
wanneer iemand hierbij wil helpen of nieuwe adverteerders
weet, dan dit graag even melden. Dit levert ieder jaar geld op
dat we hard nodig hebben, laten we het samen doen !!
Tijdens de keurdag van zowel Sport Veredelt krijgen
keurmeesters en helpers een stamppotbuffet aangeboden.
Hiervoor zijn alle leden uitgenodigd, tegen vergoeding van de
kosten mag ieder lid mee eten. Zeker een gezellige aanrader !!
Zouden alle inzenders zelf voor een versiering willen zorgen
op de (eigen) kooien, zodat we een mooi aangeklede show
krijgen? Deze versiering mag ook een plantje o.i.d. zijn voor
degene die geen versiering wil/kan maken.
Na afloop en opruimen van de show sluiten wij gezamenlijk af
met snert voor de volwassenen en patat voor de kinderen. Dit
is een gezellige afsluiting waarbij eigenlijk geen lid mag
ontbreken.
Oproep aan alle leden: neem ook eens mensen mee uit je eigen
omgeving of familie mee naar onze show en probeer ze
enthousiast te maken voor onze mooie hobby en vereniging.
Stuur zoveel mogelijk dieren in, zodat we een mooi gevulde
show hebben, misschien wint u/jij dit jaar wel de Willem van
Hattem stimuleringsprijs!
Laten we er samen een super geslaagde show van maken!!!
…………………………………………………..
Alfred van Loo

We hopen dat ook dit jaar jong en oud weer mee gaat doen……
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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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