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BESTUUR “SPORT VEREDELT”  

 

Voorzitter J.H. Tromp, Zuideinde West 3
E
 

 8278 AP Kamperveen 0525-621234 

 

Secretaris A. Deetman, Diepesteeg 3 

 8081 PD Elburg 0525-684276 

 aartdeetman@zonnet.nl 

 

Penningmeester C. Souman, Soppeweg 4 

2
e
 voorzitter 8091 CB Wezep 038-3762014 

 

TT secretaris A. van Loo, Zudendorpweg 36 

 8084 BN ’t Harde 0525 652263 

  

2
e
 ver. Penningm. G. Plette-Heshusius, Driestweg 20 

 8071 BT Nunspeet, ·0341-262729 

 

Ringencom. W. van Olst, Eikenhof 13 

(geen bestuurslid) 8097 SZ Oosterwolde 0525-842282 

 Bgg 06-10354640 

 

Ereleden E. van’t Hof,  G. Nagelhout,  

 W. van Hattem R. Pleijter 

 

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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Februari 2013  DE AANHOUDER 65  jaargang 21 

 

Redactioneel ����  

Het was in januari ijzig koud: waterbakjes ontdooien, opletten 

of de dieren het niet te koud hadden. 

Maar… wat hoorden we op het nieuws: de vorst komt pas 

eind april!!! Koningin Beatrix kwam het ons 

hoogstpersoonlijk vertellen! 

 

Inhoudelijk zal voor onze vereniging deze troonswisseling 

geen veranderingen teweeg brengen. 

Bij ons tellen de “troonswisselingen” van onze dieren. Uit het 

succesvolle U-dier van afgelopen seizoen vallen niet 

automatisch allemaal U-dieren, dat weten we en dat is goed. 

Het zorgt voor competitie. 

Maar valt er wel een topper uit waar je U tegen zegt, dan kun 

je de bloemetjes buiten zetten! 

En hoe doe je dat….??  

Juist, goed gezien: met onze jaarlijkse BLOEMENACTIE! 

En dan hebben we weer met vorst te maken want… de prijzen 

van de bloemen zijn bevroren: ze kosten net zo weinig als 

vorig jaar!!!  

 

Een goed fokseizoen toegewenst. 

 

inleveren kopij volgend clubblad voor 1 augustus  2013.  

Aart 

Ben 

Marjan 
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Van de bestuurstafel. 

Jaarprogramma 2013 

 

Datum:                        Activiteit: 

 

Dinsdag  08-01ad Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur  

Vrijdag  08-03 Jaarvergadering aanvang 20.00 uur 

Dinsdag 16-04cs Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur  

Woensdag 17-04 Inlever bloemenactie voor  21.00 uur 

Zaterdag 11-05 Ophalen bloemen tussen 9 en 12.00 uur 

Zaterdag 01-06 Hokbezoek Oudega 

Zaterdag    06-07 Familie en jeugddag 

Zaterdag 27-07 Drinkwater enting hoenders 

Vrijdag 02-08 Spray enting hoenders 

Dinsdag 13-08avl Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur 

Zaterdag 10-08 Oogstfeest Oldebroek 

Dinsdag  20-08 Ledenvergadering  aanvang 19.30 uur 

Zaterdag 07-09 Jongdierendag bij  Firma Gardenbroek 

Zaterdag 14-09 Jeugdshow Laren 

Zaterdag 05-10 Kampioenschap Veluws Verband 

Maandag  14-10gph Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur 

Maandag 04-11 Ledenvergadering  aanvang 19.30 uur 

Dinsdag  12-11ht Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur 

Woensdag  27-11 Opbouwen clubshow 28-29-30 nov.  

Maandag 09-12gph  Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur 

 

 

Internet: 

Degenen die een e-mailadres hebben, willen die dat kenbaar 

maken op het volgende e-mailadres, ook als je e-mailadres 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 1
ste

 of de 15
de

 van de maand, anders 

lopen de portokosten hoog op. De ringen van KLN kosten 26 cent 

per stuk exclusief verzendkosten 

 

 

Tatoeëerschema 2013 

 
Vanaf donderdag 7 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 7 maart 

dieren hebben die getatoeëerd moeten worden, neem dan contact 

op met E. van Loo. 0525-684930 

 

Donderdag   07 maart Fam. E. van Loo, Hoge Enk 

Donderdag   28 maart Fam. E. van Loo, Hoge Enk 

Donderdag   18 april Fam. E. van Loo, Hoge Enk 

Woensdag   08 mei  Fam. L. Strijkert, Oldebroek 

Donderdag   30 mei  Fam. E. van Loo, Hoge Enk 

Donderdag   20 juni  Fam. L. Strijkert, Oldebroek 

Donderdag  11 juli  Fam. E. van Loo, Hoge Enk 

Donderdag  01 augustus Fam. E. van Loo, Hoge Enk 

 

Na15 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 

 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 2013. 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. 

31-12-2012 heeft Ab Klompjan zijn lidmaatschap opgezegd. 
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Zeer geslaagde Kleindieren manifestatie bij Fruittuin Verbeek 

te Oldebroek. 

 
 

Vanaf donderdag 29 november tot en met zaterdag 1 december 

organiseert Sport Veredelt uit Oldebroek e.o. haar jaarlijkse 

clubshow dit jaar voor het eerst bij Fruittuin Verbeek aan de 

Vierhuizenweg te Oldebroek. Donderdagavond was de opening en 

de publieke belangstelling voor dit evenement was bij de opening 

al erg groot, ’s middags hebben de groepen 1 en 2 van de 

Looschool de show bezocht en deze hebben erg genoten van de 

vele dieren die ze hebben bezichtigd.  

Op deze show is een scala aan dieren te bewonderen, 41 fokkers 

hebben 313 dieren ingebracht, onderverdeeld in 16 hoenders, 69 

dwerghoenders, 11 Serama’s, 5 siervogels, 4 oorspronkelijke 

duiven, 32 watervogels, 134 konijnen, 2 cavia’s en 40 sierduiven. 

Volgens het keurmeesterkorps lag de kwaliteit van de te keuren 

dieren erg hoog. Het was voor hen dan ook geen gemakkelijke 
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opgave om de mooiste dieren uit te zoeken. De heer Ton Verbeek, 

eigenaar van de Fruittuin, heeft de tentoonstelling met een 

toepasselijk woord geopend, hij heeft aan de volgende leden van 

Sport Veredelt de hoofdereprijzen uitgereikt.  

 

Hoenders: Gerard Wieberdink met Sumatra, tevens mocht deze 

fokker ook de Ab de Leeuw wisseltrofee in ontvangst nemen. 

Dwerghoenders: Fokkerij ”De Driekleur” met Antwerpse 

Baardkriel kreeg de Ponsteen-trofee uitgereikt. Fraaiste Serama 

Hendrik Jan Doornweerd. Watervogels: Gerrit van Wijhe, 

Europese Smient, deze kreeg de Timmerbedrijf W. Flier trofee. 

Fraaiste overige Siervogel was het koppel Pavo Cristatus Muticus 

van Hendrik Jan Doornweerd. Fraaiste Siervogel van de Show: 

Lachduif van Henrianne Platte deze mocht de J. Schreurs trofee in 

ontvangst nemen en tevens was dit ook de mooiste bij de jeugd. 

Sierduiven: Jan Haas met Oud Holl. Kapucijn, deze kreeg de 

RABOBANK trofee. Konijnen: Robert Bos met Vlaamse reus, 

deze kreeg de CM-Packaging trofee uitgereikt en won tevens de 

Rijwielhandelaar Dickhof-Veldman-Trofee voor de fraaiste 

Vlaamse Reus. Fraaiste tekeningras: Fokkerij De Driekleur met 

Rijnlander. Fraaiste Cavia had Wiljan Plette zowel bij de senioren 

als bij de jeugd. De Zoet wisseltrofee was voor Gerwin van 

Westerveld deze scoorde het hoogste aantal punten met 4 van te 

voren opgegeven dieren. Bij de jeugd de volgende prijzen: 

Fraaiste Hoen (Zijdehoen met Baard) Johan Euverman, fraaiste 

Dwerghoen (Antwerpse Baardkriel) Annebeth Bos, Fraaiste 

(Serama) Ilse Bultman, Fraaiste konijn (Pool Roodoog) Herrald 

Top.  

 

De door de CM-PACKAGING Trofee ( v.h. Numan Blikemba) 

ingestelde ereprijs ”DE DUIM” werd dit jaar uitgereikt door de 

heren H. Tromp en A. van Loo die dit op een zeer humoristische 

wijze deden. Als reden werden de bijzondere verdiensten van 

Nathan van ‘t Veen aangevoerd voor van ”Sport Veredelt”. Hij 

heeft in al die jaren voor de vereniging veel gedaan en nog steeds , 
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daarbij is hij een doorzetter  met zijn moeilijke ras het Rijnlander 

konijn, Vandaar dat hij De Duim in ontvangst mocht nemen, die 

voor de 25
e
 keer werd uitgereikt.  

R.P. 
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Kruiden en onkruiden 

Eigenlijk bestaan er geen onkruiden, maar moeten we spreken 

van wild kruiden en tuinkruiden. Onkruid wordt het als het daar 

groeit waar wij het niet willen hebben. Ik moet toegeven dat het 

vogelmuur bijv. in de tuin niet altijd prettig is maar al mijn vogels 

zijn er dol op. Heel veel van die wilde planten zijn een lekkernij 

voor onze dieren en hebben bovendien een gunstige invloed op 

hun gezondheid. In het voorjaar vormt fluitenkruid al gauw voor 

een flinke portie groen, dit is een lekker hapje voor de konijnen 

zolang het maar niet in bloei is. Ook de paardenbloem is er vroeg 

bij. Blad, bloemen en wortel worden graag gegeten en hebben bij 

de konijnen een gunstige invloed op de zogvorming. Weegbree, 

smal en breedbladig, is er de hele zomer. Het levert bovendien in 

de herfst oliehoudend zaad voor een mooie glanzende pels of 

bevedering. Het herderstasje is een extra lekkernij voor de 

cavia’s, maar dat wil niet zeggen dat de konijnen en het 

gevogelte dit niet lust. Andere kruiden die konijnen en cavia”s 

graag eten zijn wilde wikke, kruiskruid, dovenetels (eiwitrijk), 

jonge melde en akkermelkdistel die groeien op braakliggend 

terrein. Deze grote plant met gele bloemen lijkt wat op de 

paardenbloem en heeft ook wit melksap. Het levert een flinke 

portie groen op. Ook het varkensgras met liggende stengels en 

lancetvormige bladen. De echte valse kamille is daar te vinden en 

natuurlijk ook in de tuin. De echte kamille heeft witte 

straalbloempjes met een kegelvormig hart, de valse mist de witte 

blaadjes. Zuring is algemeen bekend en groeit overal. De 

bladeren geven een goed groenvoer en hooi. Ook de brandnetel 

geeft als hij in bossen wordt opgehangen een eiwitrijk hooi en de 

dieren eten ze ook als de bladeren iets verlept zijn en niet meer 

prikken. Witte en rode klaver moeten wat voorzichtig worden 

gevoerd, het beste samen met gras of andere kruiden. De diverse 

muntsoorten, zoals pepermunt, kruizemunt e.d. die zowel in het 

wild als gekweekt voorkomen zijn erg geschikt om de 
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spijsvertering te bevorderen. Echte tuinkruiden zijn selderij, 

peterselie, lavas of maggiplant en kervel. Zij werken bovendien 

vochtafdrijvend. Salie is een natuurlijk antibioticum en net als 

wijnruit zeer aromatisch. Deze beide planten misstaan ook in de 

border niet. Daar kunnen tijm, hysop en marjolein een plaatsje 

vinden. Deze vaste planten leveren altijd een extra hapje als de 

dieren niet willen eten. Zo”n geurig blaadje gaat er meestal wel 

in en de spijsvertering komt weer op gang. De beste plant 

hiervoor is alsem, die moeilijk te krijgen is. Bij grote 

hoeveelheden is ze schadelijk, maar een enkel takje werkt bij 

diarree. Cavia’s lusten van de tuinkruiden alleen selderij, 

peterselie en kervel en ook wel citroenmelisse. Al deze kruiden, 

in kleine hoeveelheden en eventueel samen met gras gegeven 

bevorderen de spijsvertering en de gezondheid van de dieren.  

A.D. 
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Elburg, februari 2013. 

 

U wordt hierbij uitgenodigd voor de jaarvergadering welke wordt 

gehouden op vrijdag 8 maart 2013 in één der zalen van Fruittuin 

Verbeek aan de Vierhuizenweg 5 te Oldebroek.  

Aanvang vergadering 19.30 uur. 

AGENDA � 
01. Opening. 

02. Notulen vergadering 5 november 2012 

03. Ingekomen stukken en mededelingen 

04. Evaluatie clubshow/prijs uitreiking 

05. Jaarverslag secretaris. 

06. Jaarverslag Penningmeester 

07. Verslag kascommissie.  J. van Twillert. Reserve Nathan 

van ‘t Veen. Reserve Johan Euverman. 

08. Bestuursverkiezing: aftredend  Alfred van Loo. Alfred 

van Loo stelt zich  herkiesbaar voor het bestuur,   

09. Pauze  

10. 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. 

11. Jaarprogramma 2013 

12. Uitreiking Gardenbroek competitie 

13. Huldiging jubilarissen 

14. Wat verder  ter tafel komt 

15. Rondvraag 

16. Verloting 

17. Sluiting. 
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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 2013 

 

Ook in 2013 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 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 achterzijde van de 

bestellijst 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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Konijnen moeten eigen uitwerpselen eten. 

Het proces van het eten van eigen uitwerpselen door konijnen is in 

de dierenwereld iets unieks. We weten dat konijnen overdag harde 

droge keutels maken en ’s nachts worden de zachte slijmerige 

keutels afgescheiden. Deze keutels vindt men niet in het hok, want 

die worden direct vanuit de anus opgegeten. Dit is reeds lang 

bekend en werd in 1882 door Morot beschreven. Onder de titel 

“Caecotrofie bij konijnen” is een boek verschenen van H. J. G. 

Baltink bij de Vakgroep Zootechniek van de Faculteit der 

Diergeneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Dit boek 

omvat 40 pagina’s en een literatuurlijst met 83 titels als bewijs 

hoeveel studie over dit onderwerp is gemaakt. In de 

konijnenfokkerij noemen we dit verschijnsel ook wel coprofagie 

(copros= uitwerpselen). Enkele interessante gegevens uit het boek 

van Baltink zijn: 

1. De zachte keutels bestaat voor 56 % uit bacteriën. Ze zijn 

rijk aan ruw eiwit en vitamine B. 

2. Over de hoeveelheid uitwerpselen die een konijn 

produceert, bestaat in de literatuur geen overeenstemming. 

3. De geproduceerde hoeveelheid zachte keutels wordt 

vrijwel geheel opgenomen. Hierdoor krijgt men een meer 

nuttig gebruik van de voedingsmiddelen. 

4. De ruwe- eiwitopname uit deze uitwerpselen bedraagt 

10,6-18,2% van de totale ruw- eiwitopname. 

5. Deze eiwitopname overheerst niet bij de eiwitbehoefte van 

het konijn bij voldoende voedselaanbod. Bij 

voedselschaarste is de opname wel van belang. 

6. De opname is niet van belang voor de voorziening met 

vitamine A en D. 

7. De hoeveelheid vitamine K, die opgenomen wordt is 

onbekend evenals vitamine E, B6, C en choline. 

8. Van groot belang is deze opname voor de voorziening aan 

vitamine B1, B2, B3, B5, B12. Dit geldt zowel onder 

normale condities als bij gebrek aan een van 

bovengenoemde vitamines. 
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Ik geef u hierbij maar een beknopt overzicht. Het referaat van de 

heer Baltink geeft u veel meer uitgebreide informatie. Als 

sportfokkers kunnen we veel leren van een stuk gedegen 

wetenschappelijk onderzoek. Aldus wijlen de heer Coen Gelein in 

een Avicultura  uit de tachtiger jaren. 

A.D. 

 

Afgekeken activiteiten 

 

Al lezend in Kleindiermagazine nr. 10 van vorig jaar kom ik toch 

wat interessante stukjes tegen, die ik graag even wil bespreken. 

Als eerste een verhaal met de titel ‘Verenigingsactiviteiten 

behoeven niet altijd door het bestuur te worden georganiseerd’. 

Twee bladzijden verder worden een heel aantal ideeën opgesomd, 

welke volgens de titel van het stukje gerust afgekeken  mogen 

worden.  

 

Wat mij al langere tijd bezig houdt is dat er vanuit onze 

vereniging om zo weinig activiteiten ter promotie worden 

georganiseerd. Het is ieder jaar het standaard programma, binnen 

ons eigen (steeds kleiner wordend) clubje en daar houdt het dan 

ook wel mee op. 

 

In het tweede stukje worden de volgende ideeën geopperd, waar 

volgens mij best wat bruikbaars tussen moet zitten: 

• Laat het gewicht van een Vlaamse Reus en/of een groot 

kippenras raden.  

• Zet 5 rassen hoeders/dwerghoenders in de kooi, met op de 

kooien 5 schaaltjes met eieren van deze rassen en laat de 

mensen raden wel ei bij welk ras hoort. 

• Een grote pot vullen met eieren en het aantal laten raden. 

• Kleurplaten voor kinderen, op braderieën e.d. uitdelen en 

op de clubshow laten inleveren, als publiekstrekker. 

• Een korte qiuz met vragen over onze rassen/hobby. 

• Berkenstammetjes tot konijnen omtoveren (knutselen). 
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• Vul een mand met artikelen van/over onze dieren en laat 

mensen d.m.v. lootjes meedoen hieraan. 

• Enz. enz. …………… wie weet wat?? 

 

Uiteraard kunnen deze activiteiten georganiseerd worden tijdens 

onze jongdierendag en/of clubshow, maar beter is misschien nog 

het Oogstfeest waar onze vereniging elk jaar staat.  

Daar komen duizenden mensen bij onze stand langs, aan u de 

uitdaging om een percentage van deze mensen enthousiast te 

maken over onze hobby….!! 

 

Wanneer we bijvoorbeeld voor deelname vijftig cent of zoiets per 

keer vragen, kunnen we op die manier proberen onze clubkas wat 

te spekken, wat zeker geen overbodig luxe is, nu het toch steeds 

moeilijker wordt om alles ook financieel sluitend te krijgen. 

 

Het mooiste is natuurlijk iets te bedenken wat aansluit bij een 

actueel onderwerp in de samenleving, denk aan het Kippenvoetbal 

van Jan Kip afgelopen zomer. 

 

Graag zou ik alle leden willen uitdagen om dit eens op te pakken 

en zo proberen mensen van buiten ons kringetje enthousiast te 

maken voor onze hobby en vereniging. Dit mag gerust buiten het 

bestuur om (heb ik in het eerste stukje gelezen). 

Denk nu niet van dit is niets voor mij, of hier heb ik geen zin in, 

maar kom overeind, probeer anders te gaan denken en doe in een 

groep met ons mee. 

 

Dit nieuwe denken en doen kan op termijn nog wel eens van 

levensbelang zijn voor onze vereniging en hobby! 

 

In afwachting van jullie reacties! 

 

Alfred van Loo 
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Draagt u Sport Veredelt een warm hart toe? 

Stem dan op onze vereniging!!  

Twee jaar geleden 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 

de Rabobank Noord 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 Noord Veluwe kan vanaf 25 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. In maart 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 600 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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Van de andere kant bekeken. 
Hier loop ik dan in dit hok,er ontbreekt m’n eigen stok. 

Om ’s nachts op te zitten,ach,’t is,niet dat ik wil vitten. 

Maar ’t is ,dat ik niet begrijpen kan; m’n naaste buren snappen er 

ook niets van. 

Als eerste ging ik in de kist,dit word het einde dacht ik beslist. 

En toen de deksel open werd gedaan,zag ik eindeloze rijen hokjes 

staan. 

Daar werd ik ook in gezet; maar toen begon pas de echte pret; 

 

Er kwamen mannen in witte jassen,die begonnen me te kneden en 

te betasten. 

M’n kam en oren werden bekeken,over m’n veren  heengestreken. 

Was ik  onder of boven de maat??eentje schreef alles over mij op 

zo’n kaart 

 

Toen kwam er de optocht aan: honderden gezichten kwamen voor 

mijn hokje staan. 

Ze bewogen m’n deurtje op en neer,vergeleken elke keer. 

Maar wat toch wel het naarste was,soms kwam er zo’n stokje aan 

te pas; 

Dan zat ik net op mijn gemak,hup,zo’n stokje tegen m’n staart. 

Tot je in de juiste houding staat. 

 

Dat duurde een paar dagen,toen ik in de weer in de kist werd 

gedragen. 

Nu ik weer in mijn  eigen omgeving ben,waar ik ook elk hoekje 

ken. 

Dan denk ik,zie zo,dat was dat,de tentoonstelling heb ik wel weer 

gehad. 

 

Anita Deetman is mijn naam,ik blijf naar de tentoonstellingen 

gaan 

Dit jaar 2013 begint, dieren houden is voor elke dierenvrind. 

Anita Deetman 
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IN MEMORIAM 

  

Op woensdag 16 januari 2013 is op bijna 84 jarige leeftijd 

overleden ons lid van verdienste 

 

Teunis van het Goor 

21-01-1929     16-01-2013 

 

 

Teunis heeft 28 jaar de konijnen van onze vereniging 

getatoeëerd. Hij was nauw betrokken bij alles wat er gebeurde 

binnen de vereniging en beleefde vele jaren plezier aan het 

fokken van Groot- en Klein Lotharingers. 

 

Met droefheid in ons hart, maar met mooie herinneringen, 

nemen wij afscheid van een echte liefhebber van de kleindier-

sport. 

 

Wij wensen zijn vrouw Teuni, de kinderen en kleinkinderen en 

achterkleinkind veel troost en sterkte toe bij dit grote verlies. 

 

 

Namens Sport Veredelt Oldebroek, 

Henk Tromp, voorzitter 

Aart Deetman, secretaris 
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Gardenbroekcompetitie 
 

Gardenbroek voeders stelt ook het komende tt-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): 

1
e
 prijs voedertegoedbon van €25, - 

2
e
 prijs voedertegoedbon van €15, - 

3
e
 prijs voedertegoedbon van €10, - 

 

De prijsuitreiking is op de jaarvergadering 
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