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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, Het Kooiveen 56 

 8096 MC Oldebroek 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 

 

www.sport-veredelt.nl 
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Oktober 2013  DE AANHOUDER 67  jaargang 21 

 

Redactioneel ����  

 

Na al dat geluiwammes en genieten van een al dan niet verdiende 

vakantie, breekt het GROTE WERK weer aan. 

De dieren worden voor de op handen zijnde shows geselecteerd en 

soms wordt er nog wat extra aan de conditie gesleuteld. 

 

Ieder dier heeft natuurlijk net dierendag (4 oktober) achter de rug 

en is nog volop aan het uitbuiken. Zijn trouwe baas sjouwde die 

dag allerlei snackjes aan en was druk in de weer met het uitdelen 

van extra knuffels aan zijn geliefde … (vul maar in). Oké het 

baasje had ook een beetje piene in de knippe, want ondernemend 

Nederland promoot de extra aandacht voor het dier stevig…goed 

voor de economie …dus politiek correct! 

 

Treffend was de actie om 5 oktober uit te roepen als Dierendag 

voor de Vergeten Dieren. Heel schrijnend dat zoiets nodig is en 

helaas zal dat er met de heersende recessie voor deze categorie 

niet beter op worden.  

 

Maar gelukkig worden onze dieren het hele jaar goed verzorgd.  

Namens alle dieren: HOUDEN ZO! 

 

inleveren kopij volgend clubblad voor 1 februari  2014.  

Aart 

Ben 

Marjan 



 4 

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 aanv. 19.30 uur 

Maandag 04-11 Ledenvergadering  aanv. 19.30 uur 

Dinsdag  12-11ht Bestuursvergadering aanv. 19.30 uur 

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

Maandag 09-12gph  Bestuursvergadering aanv. 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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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. 
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NIEUW en toch heel OUD 

 

Dit is een nieuw bericht, met toch een heel oude boodschap. 

 

Als bestuur willen wij er namelijk op wijzen dat wij er zijn voor 

de leden. In eerste instantie de jeugdleden en nieuwe leden, maar 

daarnaast ook zeker de gevorderde leden. Wij vinden het heel 

jammer wanneer nieuwe (jeugd)leden het idee hebben dat ze 

alleen bezig zijn en geen aanspreekpunt hebben. 

 

Wat we willen zeggen is dat we de leden graag ten dienste willen 

zijn bij het verbeteren / uitbreiden van hun persoonlijke hobby. 

Hierbij kan worden gedacht aan hulp bij: 

- Selecteren van fokdieren, samenstellen van fokparen. 

- Beoordelen / uitselecteren van jonge dieren 

- Selecteren van showdieren 

- Showklaar maken van dieren 

- Aanschaffen van nieuwe fokdieren 

- Contacten met andere fokkers, elders in het land 

- Enz. enz. enz….. 

 

Nogmaals we willen graag ten dienste staan van de leden, we 

hopen dat jullie hier zeker gebruik van zullen maken. 

Contactpersoon voor dieren met veren is Aart Deetman,  

(tel. 06-51938574, e-mail aartdeetman@zonnet.nl). 

Contactpersoon voor dieren met haren is Alfred van Loo,  

(tel. 06-48021131, e-mail avanloo@hetnet.nl).  

 

Niet twijfelen, gewoon doen…! 

 

Het bestuur 
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Oogstfeest 

 

  

De winnaar van de taart op het oogstfeest bij de museumboerderij. 

Kip en konijn samen 9,5 kilo. Hij was met vakantie in Oene en hij 

woont in Veenendaal. 
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Familiedag 

Zaterdag 6 juli j.l. was het weer de traditionele jaarlijkse 
familiedag van Sport Veredelt. Misschien wel om tegemoet te 
komen aan de al dan niet fitte conditie van de “Rijpere jeugd” was 
er dit keer niet gekozen voor de fiets maar voor de auto met als 
doel  “ Het pluimveemuseum te Barneveld”. 
Daar ik eindelijk ook wel eens wilde weten wie er eerder was:  
“De kip of het ei” en wij het pluimveemuseum nog nooit met een 
bezoek hadden vereerd waren wij snel besloten tot deelname. 
Keurig op tijd op het verzamelpunt aangekomen, het transferium 
te Nunspeet,  bleek ons dat wij één van de eersten waren. 
Helaas groeide het aantal deelnemers niet tot het aantal wat ik er 
van verwacht had. 
Het liet ons echter niet ontmoedigen en vergezeld van het 
prachtige weer en genietend van de prachtige Veluwe gingen wij 
binnendoor richting het museum in Barneveld. 
 
Daar aangekomen werden wij buiten eerst nog getrakteerd op 
een kopje koffie met toebehoren waarna wij naar binnen gingen. 
Eerst konden wij deelnemen aan een veiling, een veiling van 
eieren en andere op het pluimvee afgestemde artikelen en dat 
met een echte veilingklok ! 
Menig doosje eieren verwisselde van eigenaar en werd 
meegenomen door één van onze leden. 
In de praktijk bleek het best moeilijk te zijn om de wijzer van de 
klok op het juiste minimale bedrag te laten stoppen en dan 
zonder dat de partij werd doorgedraaid. Wel hadden sommigen 
van ons wat moeite met de opmerking tijdens de uiteenzetting  
dat de prijs van de eieren wekelijks door een aantal grootheden 
tijdens een vergadering werd bepaald.  Riekt dit niet naar 
prijsafspraken wat in Nederland toch verboden is ??? 
Na afloop van de veiling mochten wij het museum bezoeken. 
Al direct kreeg ik een antwoord op mijn vraag van de kip en het 
ei. 
Op een tekst aan de muur vroeg een kip aan het ei: Wie was er 
eerder, ik of jij ? De wetenschap is hier namelijk nog steeds mee 
aan het stoeien. 
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Het ei gaf geen afdoende antwoord waarop de kip zei: Ik heb 
nog nooit een ei een kip zien leggen”, waarvan akte. 
 
Na heel wat kennis vergaard te hebben over de kip, de 
ontwikkeling en de vermeerdering ervan, het broeden, enz. enz. 
gingen wij op een redelijk tijdstip via de zelfde weg weer richting 
Oldebroek. 
In de buurt van Elspeet werd nog een tussenstop ingelast om de 
benen te strekken en te genieten van een koele drank waarbij de 
jeugd zich kon uitleven op de daar aanwezige speelattributen. 
 
Keurig op tijd arriveerden wij uiteindelijk bij Cees en Leida aan de 
Stationsweg voor de barbecue. 
Hier was het aantal aanwezigen beduidend groter !! 
Vermoedelijk werd men aangetrokken door de naam en faam van 
Cees en Leida want die namen staan altijd weer borg voor 
kwaliteit en kwantiteit ! Cees en Leida, het was weer prima ! Alle 
lof ! Ook voor de verdere organisatie van deze barbecue  
Zonder namen te noemen en om er niet één te vergeten wil ik 
ook de organisatie van de hele dag bedanken voor de  mooie dag 
die wij samen hebben beleefd ! 

Op naar de volgende familiedag ! 

 

Willem van Hattem 
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Elburg, augustus 2013. 

 

U wordt hierbij uitgenodigd voor de ledenvergadering welke 

wordt gehouden op maandag 4 november 2013 in één der zalen 

van Fruittuin Verbeek aan de Vierhuizenweg 5 te Oldebroek.  

Aanvang vergadering 19.30 uur. 

AGENDA � 
01. Opening. 

02. Notulen ledenvergadering 20 augustus 2013 

03. Ingekomen stukken  

04. Mededelingen 

05. Jongdierendag op 7 september bij Gardenbroek  

06. Veluws verband kampioenschap 

07. Pauze 

08. Clubshow  

09. Ingebrachte agendapunten door de leden. 

10. Wat verder  ter tafel komt 

11. Rondvraag 

12. Sluiting. 
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Wat is er besloten. 

. 

 

 

 

 

 

 

Wat moet ik doen. 

 

 

 

 

 

Wat heb ik beloofd 
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 Brrrr…. griezelig gewoon 

 

Na een mooie lange zomer is het weer wennen dat het ’s avonds 

zo vroeg donker is. Alles wat zo vertrouwd is bij daglicht is ’s 

avonds heel anders. Soms gaat je fantasie behoorlijk met je op de 

loop. 

 

De dieren liggen al lekker met een volle buik te maffen. Voeren 

kan nu nog bij het laatste daglicht. 

Zelf nestel ik me met een boek bij de kachel. Het is nu gewoon 

donker, pikdonker.  

Plotseling hoor is getik, het is een vreemdling zeker, die 

verdwaald is, maar ik ga niet vragen naar zijn naam, want 

Sinterklaas in oktober … dat is foute boel. Snel denk ik na: de 

ramen zijn dicht, maar de deuren zijn niet op slot, ai.  

Ik overzie – alweer snel – mijn wapenarsenaal: een paraplu! Ik zal 

vermoedelijk wel sneven, maar ik zal proberen de vreemdeling 

buiten te houden. Inwendig hoop ik dat ie gewoon ophoepelt. 

Het getik gaat echter onverdroten door. 

 

Wat moet ik doen: als ik schoenen aanhad, zou mijn moed daar in 

zinken, maar nu glipt het laatste beetje moed zo onder de deur 

door naar buiten, ook dat nog…. 

Het getik wordt nu intenser, opdringeriger, uitdagender, zo van: ik 

weet dat je binnen bent, kom naar buiten angsthaas. 

 

Met kleffe kladjes de paraplu voor me uit houdend, en met een 

bonkend hart stuif ik mezelf voorbij – later zou ik mezelf weer 

tegenkomen – gooi de deur open en zie………….  

 

De herfst staat voor de deur!! 

 
Ach ja, komt die paraplu toch nog goed van pas 
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 Jongdierendag 

Zaterdag 7 september heeft de jongdierendag van kleindier 

vereniging Sport Veredelt Oldebroek weer plaatsgevonden. Deze 

jongdierendag is voor de 8
e
 keer gehouden bij de Fa. Gardenbroek 

‘Super voor mens en dier’ te Oostendorp. 

De ingezonden dieren waren onderverdeeld in de diergroepen 

konijnen, cavia’s, grote hoenders, dwerghoenders, sierduiven en 

oorspronkelijke duiven. Al deze dieren zijn gekeurd door 6 

erkende keurmeesters. 

Ingezonden waren jonge dieren, geboren in 2013 en jaarlingen, 

welke geboren zijn in 2012. 

De winnaar in de diergroep konijnen was R. Bos met het grootste 

konijnenras, een Vlaamse Reus, tweede in deze groep was G. van 

Westerveld met een Parelfeh.  

Het fraaiste konijn van een jeugdlid was van Herrald Top met een 

Pool rood-oog, tweede bij de jeugd was de Rijnlander van Nathan 

van ’t Veen.  

Bij de cavia’s had jeugdlid Wiljan Plette het beste dier. 

Dit was ook zo in de diergroep grote hoenders, hier had jeugdlid 

Hendrik Westerink het beste dier met een Barnevelder.  

In de diergroep dwerghoenders showde Fokkerij De Driekleur het 

beste en op 1 na beste dier, beide Antwerpse Baardkrielen.  

Fraaiste dwerghoender van de jeugd was van Hendriëlla van de 

Kamp met een Brahma kriel, op 1 beste na was de Chabo kriel 

van Simon van Loo. 

Fraaiste sierduif was de Belgische Schoonheids Postduif van J. 

van de Grift. 
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De beste oorspronkelijke duif was de Lachduif van jeugdlid 

Henrianne Plette. 

Het fraaiste konijn van een dameslid was van Anita Deetman met 

een Ned. Hangoordwerg. 

Bij de jaarlingen was de Chabo kriel van Simon van Loo de 

winnaar van een zak voer voor de beste dwerghoen. Deze zak 

voer was bij de konijnen voor de winnende Pool rood-oog van 

Fokkerij De Driekleur. 

 

heffe noe knienen of doeven 

De stimuleringsprijs in de vorm van een zak voer, beschikbaar 

gesteld door de firma Ko-Kalf, was voor een nieuwe inzender, 

namelijk A. van de Streek, welke voor het eerst zijn Havanna 

konijnen showde.  

Sport Veredelt kan terugzien op een mooie geslaagde show, 

waarbij alle aanwezigen konden  genieten van de mooie 

tentoongestelde dieren, dat alles in de gezellige ontspannen sfeer 

waardoor deze hobby wordt gekenmerkt. 
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’t valt niet mee. 

 

 
Hij hefter ferstoond van. 

 

Alfred van Loo 

tentoonstellingsecretaris 
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Oudega. 

Niet zo maar een zaterdag. De nachtrust moest onderbroken worden. 

Opstaan, warming up, medicijnen innemen, alles op tijd. waarom ??  

We gaan met 21 personen van Sport Veredelt op hokbezoek bij de 

vereniging “Door Vriendschap Sterk” in Oudega. Om 8.30 uur inladen 

aan de Diepesteeg. Fototoestellen, kinderwagens, wandelstokken en 

een goed humeur. Een uur en een kwartier later stonden wij in 

Friesland bij de voorzitter Doede Okkema. Enkele leden van 

Oosterwolde Friesland waren hier al aanwezig. Koffie, koek, taart alles 

was er. Inmiddels was de groep 32 personen strek. Een vrolijk 

welkomstwoord aan beide verenigingen bepaalde al meteen een goede 

stemming. Okkema is liefhebber van Kuifhoenders en Antwerpse 

baardkrielen. Wij zouden verder trekken in 2 groepen. 

We gingen naar de Fam. Feenstra , liefhebber van de Hollanders in 

driekleur. Hier enkele dieren die we als eens hadden gezien in 

Oldebroek bij de Fam. Kwakkel. Hij verzamelde ook oude schaafjes,wel 

50 modellen, alles keurig op een rij zoals het hoort voor een 

molenrestaurateur. Lopend gingen wij naar de Fam. De Jong, 

liefhebber van de Tan’s.  Een pracht aan dieren en hokken. Ja alles in 

een uitstekende conditie en glans. Even een rondrit door Friesland. Dit 

bracht ons bij de Nijlander molen in Workum. De watermolen was na 

een renovatie weer in gebruik. Wat een vakmanschap als je binnen in 

zo’n houten molen staat. Bijzonder groot, hoog en met zware houten 

verbindingen. De goed verzorgde lunch was bij de Fam. Sipkema. In de 

frisse buitenlucht smaakte de verschillende soorten soep en wat er nog 

verder bij was blijft geheim voor u. Wij weten het wel en gaan nog een 

keer terug. Trouwens de heer Sipkema is liefhebber van het Thuringer 

konijn. De heer Lanting, bekend van de Noordoostpolder, is liefhebber 

van de  Friese krielen. In zijn goede jaren fokte hij het Friese paard. Iets 

dat nog overal is terug te vinden in en om het huis. Bij de Fam. Zwerver 

was de afsluiting van deze bijzondere dag. Geen zuinige Friezen. Het 

was daar goed van eten en drinken. Ook die lui uit Oosterwolde 

hebben een gezellige dag ervaren. O ja, De heer Zwerver is liefhebber 

van het Alaska en Wener konijn. Wat een nationaliteiten op een adres. 

Het is goed toeven in Friesland. Ze doen hun naam eer aan. Door 

Vriendschap Sterk.                  Aart Deetman. 
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Hokbezoek Oudega.
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De trucs van kortingen 

 

De uitverkoop is in volle gang, prijs- en kortingsacties alom. 
Toch laten consumenten zich keer op keer eenvoudig 
misleiden. Zeven trucs waar je beducht op moet zijn. 

 

Shoppen en goochelen met prijzen. Marketingexperts weten maar al te 
goed hoe gevoelig consumenten zijn voor psychologische foefjes die 
producten goedkoper, of aantrekkelijker doen ogen. Wie even niet 
meerekent, is zo ingepakt.  

Bekend fenomeen is dat consumenten bij kleinere aankopen gevoeliger 
zijn voor absolute bedragen dan bij grote. Een spijkerbroek die van 80 euro 
naar 60 euro is afgeprijsd, oogt aantrekkelijker dan een fiets die voor 540 
euro in plaats van 560 euro wordt aangeboden. Toch is het absolute 
bedrag dat je kunt besparen hetzelfde.  

Maar er zijn nog veel meer manieren waarop winkels en supermarkten 
consumenten in verwarring kunnen brengen. Zoals spelen met de grote 
van de verpakking.  

De Amerikaanse site The Atlantic maakte een overzicht van misleidingen 
waar consumenten gevoelig voor zijn. Dit zijn zeven veel gebruikte trucs.  

1) Meer gratis, of minder duur  

Een terrasaanbieding: 33 procent méér koffie, of 33 procent korting op een 
standaardkopje. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste consumenten 
deze twee opties als gelijkwaardig beschouwen.  

Maar let op: stel 100ml koffie kost normaal 1 euro. Bij de eerste aanbieding 
krijg je 133ml voor 1 euro, ofwel 1,33 ml per cent. In het tweede geval kost 
100ml met korting 0,67 euro. Dat is 1,49ml per cent.  

De kortingsactie levert in dit geval meer waarde op, maar wordt niet méér 
gekozen. De reden: consumenten vinden méér gratis doorgaans 
aantrekkelijker dan hetzelfde voor minder. Daar maken verkopers handig 
gebruik van.  
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2) Relatief goedkoop  

Ook een instinker. Een winkel zet een paar merkschoenen voor een 
'reguliere prijs' van 900 euro in het schap. Oef, wel erg duur. Dan in de 
buurt veel 'goedkoper' paar van 200 euro. Nou, dat valt dan weer mee. Het 
tweede paar kan echter in verhouding tot de kwaliteit nog altijd veel te 
hoog geprijsd zijn.  

Doordat de shopper echter is geschrokken van de extreem hoge eerste 
prijs, ervaart hij de tweede prijs niet meer als hoog.  

3) Voorkeur voor het gemiddelde  

Winkels kunen het ook anders spelen: als consumenten niet direct met de 
concurrentie vergelijken, zijn ze gevoelig voor de 'gemiddelde' optie.  

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een groep mensen bij de keuze tussen 
een premium biertje van 2,50 euro en een 'gewoon' biertje van 1,80 euro in 
meerderheid voor het iets duurdere biertje kiezen. Ze willen niet 'goedkoop' 
lijken. Op het moment dat er een derde extra goedkoop biertje van 1,50 
euro wordt geïntroduceerd, kiest de meerderheid echter voor het biertje 
van 1,80 euro.  

Aanbieders kunnen de prijs sturen door te spelen met de bandbreedte van 
prijzen in de luxe-versie, de ultra-goedkope versie en de 'gemiddelde' 
variant. Die laatste heeft meestal toch de voorkeur.  

4) Echt koopje  

Zo kan het ook. Uit het boek Priceless van William Poundstone. Zet twee 
identieke producten naast elkaar, bijvoorbeeld twee broodmachines. Plak 
op de ene een prijskaartje van 450 euro en op de andere eentje van 225 
euro. Iedereen zal het tweede product kopen, met de gedachte: goh, dat 
was een koopje...  

5) Garantie, garantie  

Consumenten zijn gevoelig voor dingen die te duur lijken, maar aan de 
andere kant dol op garanties. Je weet maar nooit of het stuk gaat. Daarbij 
wordt de vuistregel bij verzekeren vaak vergeten: verzeker je niet voor 
dingen waarvan je de schade contant zou kunnen betalen.  
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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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