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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 C. Souman, Soppeweg 4 

2e voorzitter 8091 CB Wezep 038-3762014 

 

TT secretaris A. van Loo, Het Kooiveen 56 

 8096 MC Oldebroek 0525 652263 

  

2e 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 

mailto:aartdeetman@zonnet.nl
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Redactioneel   

Eindelijk is het dan weer zover. Het eerste hooi is binnen, de 

schooldeuren zijn geslote en men hoort een juichende jeugdkreet 

het is “vakantie”. Geen dagelijks terugkerend zelfde ritme meer, 

geen wekker stellen, geen hap-slik-stik ontbijt en geen 

kostenprijsberekening. Een tijd om de konijnen te aaien en te 

voeren en met de vogels praten. Eindeloze gesprekken in alle rust 

aan de bloemen te ruiken. Men hoeft echt geen groot grondbezitter 

te zijn om de natuur lief te hebben. Op een balkon van enkele 

vierkante meters kan men veel houden. U kunt dan al deel nemen 

aan onze liefhebberij. Als ik oud en uitgeteld ben, niet meer kan 

lopen of staan, zal ik nog vreugde beleven aan de onmetelijke 

rijkdom van planten en dierenrijk. Kijk maar eens wat er niet 

allemaal in een aquarium kan. Ik had iets willen schrijven over de 

vakantieperikelen. Ik was goed begonnen maar het pakte anders 

uit. U moet dat maar nemen, want als ik hiermee een mens heb 

kunnen laten zien dat ouder worden of flatbewoner zijn geen 

einde van mooie liefhebberij is ben ik tevreden. Ik schrijf dit niet 

als een kreupele, maar in volle besef van wat mij ook eens te 

wachten staat. Gewoon door gaan ook na de vakantie. Er is nog 

veel te doen en te beleven.  

 

 

inleveren kopij volgend clubblad voor 1 oktober  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 

 

 

 

mailto:aartdeetman@zonnet.nl


 5 

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 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 

 

 

http://www.bunnybunch.nl/community/album.php?albumid=5509
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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. 

Als nieuw lid heten wij welkom dhr. A. van de Streek gaat 

Havana en Hollandse blauwe fokken. En onze nieuwe jeugdlid 

Simon van Loo gaat zich bezighouden met Chabo krielen. 
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Elburg, augustus 2013. 

 

U wordt hierbij uitgenodigd voor de ledenvergadering welke 

wordt gehouden op dinsdag 20 augustus 2013 in één der zalen van 

Fruittuin Verbeek aan de Vierhuizenweg 5 te Oldebroek.  

Aanvang vergadering 19.30 uur. 

AGENDA  
01. Opening. 

02. Notulen jaarvergadering 8 maart 2013 

03. Ingekomen stukken en mededelingen 

04. Jongdierendag op 7 september bij Gardenbroek  

05. Pauze  

06. Veluws verband 

07. In gebrachte agenda punten door de leden. 

08. Wat verder  ter tafel komt 

09. Rondvraag 

10. Sluiting. 
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Wat is er besloten. 

. 

 

 

 

 

 

 

Wat moet ik doen. 

 

 

 

 

 

Wat heb ik beloofd 
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8e 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 7 september a.s.  

Dit jaar zullen we weer gebruik maken van de hal schuin achter de 

winkel. 

 

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 !! 

 

Dit jaar gaat de firma Gardenbroek weer meedoen met het 

organiseren van een aantal mooie activiteiten in en om de winkel 

en onze show. We hopen dat we weer een mooie dag krijgen met 

veel publieke belangstelling. 

Onze vereniging zal ook dit jaar weer een aantal mooie 

randactiviteiten op touw gaan zetten, 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, dit kunnen jullie aangeven 

op het inschrijfformulier. 

 

Ook willen we dit jaar opnieuw een verkoopklasse gaan opzetten, 

de animo hiervoor was vorig jaar nog niet zo heel groot, maar 

misschien wordt het dit jaar beter?!  

mailto:avanloo@hetnet.nl
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NIEUW dit jaar is een hoofdereprijs voor het de beste jaarling uit 

iedere diergroep, zie hiervoor het vraagprogramma. 

 

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 20 augustus of bij het 

inkooien op de Jondierendag allemaal een paar prijsjes 

mee voor de tombola op de jongdierendag. 

 Lever de wisselbekers tijdens het inkooien in. 

 Op vrijdagavond moet de show opgebouwd worden en op 

zaterdagmiddag weer afgebroken, dit kunnen we niet 

alleen, dus hopen we dat jullie allemaal helpen. 

 Breng een versiering of bloemetje mee te brengen 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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Kortingen bij supermarkten 

Supermarkten adverteren graag met prijsverlagingen. 

Prijsstijgingen voeren ze liefst in stilte door. Of ze maken 

gewoon de verpakking kleiner constateerden lezers van Z24 

In februari schreef Z24 over luxe Albert Heijn hagelslag. De 

verpakking was groter dan die van de premium hagel van De 

Ruijter, maar er zat minder in. Alleen wie goed naar de kiloprijs 

keek, zag dat hij bij het AH-huismerk fors meer betaalde voor 

enkel wat lucht.  

Z24 deed een oproep aan lezers om nog meer van dergelijke 

trucjes in te sturen. Dat leverde veel voorbeelden op, met enkele 

'klassiekers' die veel gebruikt worden.  

Een heel bekende truc die veel ergernis opwekte, bleek het 

verkleinen van de verpakking door de fabrikant zonder de prijs 

ook te verlagen. Of, iets subtieler, de prijs ook verlagen, maar 

niet helemaal naar rato. Het blijkt een erg handige manier om de 

inflatie wat minder zichtbaar te maken voor de consument. Die 

zou misschien schrikken en van de koop afzien als de prijs 

gewoon verhoogd zou worden.  

Een paar voorbeelden. De verpakking van Venco Harde Katje-

drops bevatte vroeger 400 gram, e-mailde Richard van Hees. 

Maar na het introduceren van een nieuwe vierkante verpakking 

bevatte het pak nog maar 376 gram. De prijs was bleef hetzelfde. 

Een prijsverhoging van 6 procent die alleen de oplettende 

consument zal opvallen.  

Een andere lezer die verslingerd is aan ontbijtkoek kwam een 

soortgelijk geval tegen. "De snelle jelle's waren verpakt per 6 

stuks en kosten 1,80 euro, nu zijn ze opeens verpakt per 5 stuks 

en kosten ze 1,85."  

Ingrediënten  
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Een andere manier om de kosten te drukken en de marges te 

verhogen of te handhaven, bleek het percentage dure ingrediënten 

te verlagen. Een lezer viel het op dat in de hazelnootpasta van het 

huismerk van zijn supermarkt eerst 26 procent hazelnoot bevatte, 

en dat het percentage plots bijna halveerde. De prijs bleef gelijk.  

Winkels en fabrikanten zijn altijd al creatief geweest in het 

verhogen van de prijs. Een oudere lezer schreef dat bij de 

invoering van de BTW eind jaren zestig handig de marges 

werden opgekrikt. De BTW kwam in ruil voor de oudere regeling 

rond omzetbelasting, maar vaak werd die belasting niet eerst van 

de prijs afgetrokken voordat de prijs met het percentage van de 

nieuwe BTW werd verhoogd.  

Die werkwijze lijkt op eentje die - in ieder geval in de horeca - 

een enkele keer is toegepast bij de invoering van de euro. In 

plaats van de prijs te te vermenigvuldigen met 0,45, werd er door 

sommige uitbaters een omwisselkoers van 1 op 1 gehanteerd.  

Jumbo 
Ook heel irritant is volgens een lezer het prijsbeleid van sommige 

winkelketens. Jumbo claimt graag de goedkoopste te zijn. Wie 

hetzelfde product van hetzelfde merk elders goedkoper vindt, 

krijgt het verschil terug en mag het product ook nog eens 

meenemen.  

Eerlijk is eerlijk, de supermarkt hield woord, aldus een lezer die 

dit uitprobeerde. Maar vervolgens verlaagde de supermarkt het 

betreffende product niet in prijs, maar haalde het uit de schappen 

en verving het door een ander merk.  

Op de vraag waarom de koffie, want daar ging het de lezer om, 

niet meer te verkrijgen was, gaf de manager het antwoord dat het 

moeilijk te krijgen was. Inmiddels ligt de betreffende koffie weer 

in de schappen, maar pas nadat de concurrent de prijs weer had 

verhoogd. Toeval of opzet? Het valt niet meer te controleren, 

maar bewuste lezer dacht er het zijne van 
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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): 

1e prijs voedertegoedbon van €25, - 

2e prijs voedertegoedbon van €15, - 

3e prijs voedertegoedbon van €10, - 

 

De prijsuitreiking is op de jaarvergadering 
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