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Redactioneel
Met het oog op morgen.
Zo zo, dit is alweer de laatste aanhouder van 2014.
Bezinning en vernieuwing. Het ligt maar aan uw eigen instelling
aan welke van deze aspecten u voorrang verleent. In bepaalde
gevallen zullen wij niet om het begrip bezinning heen kunnen.
Evalueren heet dat tegenwoordig, terugkijken en van onze fouten
leren. Wij geven ons zelf een schouderklopje en gaan verder met
de orde van de dag. Wij drinken een glas, doen een plas en laten
alles zoals het was.
Bezinnen is echter net even meer dan alleen maar terugzien, het is
ook vooruit kijken en trachten visie te krijgen op de toekomst. Nu
is het toekomstbeeld van de wereldleiders vrij somber op dit
moment, maar voor het verenigingsleven is er nog wel een goede
toekomst. Een bijzondere tijd vol met acties en vernieuwingen.
Visie op de toekomst hebben vraagt ook om doelgerichte planning
en daden. Organisaties voor liefhebbers van bloemen en planten
zijn in dit opzicht al zeer doelgericht aan de gang met
bijvoorbeeld de ontwikkeling van daktuinen als er geen ruimte
meer is voor een achtertuin.
Wat gaan wij doen voor de toekomst, waar kunnen wij onze
dieren laten. Het is goed ons op deze zaken te bezinnen en dat kan
ook nog bij het drinken van een glas en wat daarop volgt.
inleveren kopij volgend clubblad voor 1 Februari 2015.

Aart
Ben
Marjan

Van de bestuurstafel.

Jaarprogramma 2014
Datum:
Zaterdag
Vrijdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Maandag

Activiteit:
26-07
01-08
04-08 avl
09-08
18-08
06-09
20-09
04-10
13-10 ht
03-11
04-11 gp
26-11
08-12 ad

Drinkwaterenting 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 aanv. 19.30 uur
Ledenvergadering aanv. 19.30 uur
Bestuursvergadering aanv. 19.30 uur
Opbouwen clubshow 27-28-29 nov.
Bestuursvergadering aanv. 19.30 uur

Ledenmutatie.
Als nieuw lid heten wij welkom. Irma Kamphof jeugdlid. Zij gaat
beginnen met de kleurdwergen in de kleuren Isabella en Otter
zwart.

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 2014. Telefoon secretaris € 80,-. Telefoon
TTsecretaris € 40,- Contributie senior € 15,-. Jeugd € 5,-.
Donateur € 6,50 Kilometervergoeding € 0,19 en met aanhanger
€ 0,30. Gezamenlijk vervoer dieren: alle diergroepen € 2,00 per
dier. Vervoerders nemen hun dieren kosteloos mee.
Tatoeëren € 0,30 per konijn.
Notulen ledenvergadering
Datum:
Aanvang:
Adres:

18 augustus 2014
20.00 uur
Fruittuin Verbeek, Vierhuizenweg 5 Oldebroek

01. Opening
De voorzitter opent de vergadering met de woorden dat ‘vanavond
de aftrap voor het nieuwe seizoen is’.
Op deze ledenvergadering zijn 25 leden aanwezig. Met
kennisgeving zijn afwezig: Jan Haas, Greta Plette-Heshusius en
Rijk Pleijter.

02. Notulen jaarvergadering 7 maart 2014
De notulen zijn opgenomen in de Aanhouder.
Er zijn geen opmerkingen redactioneel en geen vragen n.a.v. de
notulen.
03. Ingekomen stukken en mededelingen
Brandverzekering Meeuws m.b.t. verzekering kooien bij Strijkert.
Schrijven van Loe, aanvraag donatie.
Gemeente Oldebroek factuur extra vergadering in oude
huishoudschool te Oldebroek.
Adreswijziging Erik van de Wolde, Zuiderzeestraatweg 356, 8096
CM Oldebroek.
Vraagprogramma Jeugdshow Laren, hier gaan we weer naar toe
met de jeugd.
Vraagprogramma IJsselvliedtshow te Wezep.
Kaartje van Cees en Leida van Heerde, zij zijn 21 augustus a.s. 50
jaar getrouwd.
04. Samenwerking Nut en Sport Wezep
Verslag van de extra vergadering m.b.t. de mogelijke
samenwerking met Wezep is opgenomen in de Aanhouder. Op
deze vergadering waren helaas weinig leden aanwezig.
Een fusie is momenteel absoluut niet aan de orde. Samenwerking
wordt mogelijk gezocht voor de IJsselvliedtshow, Jongdierendag
en Clubshow. Momenteel krijgen de leden van Oldebroek reductie
voor de inschrijving op de IJsselvliedtshow. Het is misschien een
idee om de leden van Wezep de mogelijkheid te geven in te
zenden op de clubshow van Sport Veredelt, echter hierop komt uit
de vergadering de reactie dat deze leden dan wel lid moeten zijn
van Sport Veredelt.
Veel leden blijven voor een zelfstandige Jongdierendag van Sport
Veredelt.
Momenteel wordt het Oogstfeest samen georganiseerd. Mogelijk
kan dit worden aangevuld met het gezamenlijk vervoer en 1x per
jaar een ledenvergadering met een spreker.

In de vorige vergadering is afgesproken dat we verder gaan met
het ontwikkelen van de plannen, maar dat niets nieuws in gang zal
worden gezet zonder eerst de leden hierover te informeren.
Uit de vergadering komen verschillende reacties, voor en tegen,
de conclusie voor vanavond is dat we geen jaartallen vastleggen,
wel wordt samenwerking verder uitgewerkt.
Er ligt geen concreet voorstel, dus we nemen geen besluit.
05. Pauze
In de pauze worden
Jongdierendag ingeleverd.

de

inschrijfformulieren

voor

de

06. Jongdierendag
De voorbereiding van de Jongdierendag wordt door de ttsecretaris besproken in de vergadering.
Dit jaar mogen we de show onderbrengen in de winkel van
Gardenbroek. Dit is een heel mooie kans om onze show te
presenteren aan een breed publiek dat de winkel bezoekt.
Tijdens de Jongdierendag zal Cees Souman de deelname aan het
Veluws Verband organiseren, door de dieren uit te zoeken welke
mee mogen. Hij zal de fokkers hierover informeren.
07. Wat verder ter tafel komt
Jan Renes: van zeldzame huisdieren is van 8 rassen sperma
gewonnen om deze rassen te behouden voor de toekomst.
Jan Renes: de Stadsboerderij in Arnhem is een heel mooie
bestemming voor een dagje uit.
08. Rondvraag
W. van Hooren : Jaarvergadering een week eerder of later.
B. Koops
: Ledenvergadering liever niet op maandagavond.
09. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Jongdierendag
Zaterdag 6 september j.l. heeft de jaarlijkse jongdierenshow van
Kleindierenvereniging Sport Veredelt Oldebroek e.o. weer
plaatsgevonden. Deze show wordt ieder jaar gehouden bij
Gardenbroek Diervoeders BV in Elburg. Dit jaar was de show
gecombineerd met een open dag bij de firma Gardenbroek. Dat dit
een bijzonder geslaagde combinatie is bleek uit de zeer geslaagde
show en de grote publieke belangstelling gedurende de gehele
dag.
De leden van Sport Veredelt hadden een bijzonder mooi aantal
van 200 dieren ingeschreven voor de Jongdierenshow. Deze
dieren waren verdeeld over de diergroepen grote hoenders,
dwerghoenders, serama’s, konijnen, cavia’s, sierduiven en kleine
siervogels.
Bij de grote hoenders was het Vorwerkhoen van Cees Souman de
winnaar, bij de groep dwerghoenders werd gewonnen door de
Langshan Kriel van Henk Schoonhoven, Henk Doornweerd
showde de fraaiste Serama. Het fraaiste konijn was de Vlaamse
Reus van Cees van Heerde. De fraaiste cavia was van Daniëlle
Lokhorst. De Oud Hollandse Kapucijn van Jan Haas was winnaar
in de diergroep sierduiven. De fraaiste kleine siervogel was de
Diamantduif van jeugdlid Simon van Loo.
Dat Sport Veredelt een bloeiende vereniging is blijkt wel uit het
feit dat er dit keer weer 3 nieuwe leden als inzender op de show
waren, waarvan 2 jeugdleden. Overigens waren in totaal 8
jeugdleden van de vereniging actief inzender op deze show, met
een totaal van 30 ingezonden dieren. Bij de jeugdleden showde
Herrald Top het fraaiste konijn, Wiljan Plette showde de fraaiste
cavia, de fraaiste dwerghoender van de jeugd was van Hendriëlla
van de Kamp en Simon van Loo showde de fraaiste kleine
siervogel.
Uniek op deze jongdierenshow was een aantal heuse
hanenkraaiwedstrijden, hiervoor was grote belangstelling, waarbij

het elke keer weer bijzonder spannend bleek te zijn welke haan
het meeste kraaide.
Verder was de winkel van Gardenbroek gevuld met een
hondentherapeut, workshops voor de hengelsport en een heuse
‘dierendokter’. Ook het buitenterrein was onderdeel van het
geheel met een paardentram, springkussen voor de kids en
bijzonder aantrekkelijke demonstraties flyball en dogdance.
Tot slot kan Sport Veredelt terugkijken op een bijzonder
geslaagde jongdierenshow. Dit jaar was de show voor de 9 e keer
bij de firma Gardenbroek ondergebracht, maar voor het eerst ook
daadwerkelijk in de winkel zelf opgesteld. Dit bleek een schot in
de roos te zijn, met een unieke combinatie van kleindierenshow en
kleindierenwinkel, zeker voor herhaling vatbaar.
Kortom het was zoals de naam van de winkel aangeeft ‘Super
voor mens en dier’.
Noteert u ook alvast zaterdag 5 september 2015 jongdierenshow
bij Gardenbroek.

Elburg, oktober 2014.
U wordt hierbij uitgenodigd voor de ledenvergadering welke
wordt gehouden op maandag 3 november 2014 in één der zalen
van Fruittuin Verbeek aan de Vierhuizenweg 5 te Oldebroek.
Aanvang vergadering 19.30 uur.
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01.
02.
03.
04.
05.
06.

Opening.
Notulen vergadering 18 augustus 2014.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Evaluatie jongdierendag.
Jeugdshow Laren.
Veluws verband.

07.

Pauze

08.
09.
10.
11.
12.
13.

Inleveren inschrijving clubshow.
Planning clubshow.
.
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting.

Wat is er besloten.
.

Wat moet ik doen.

Wat heb ik beloofd

Erop uit.
Fokkersbezoek in Laren bij de vereniging Pels en Pluim op 21
juni.
Ontvangst bij de Fam. Eggink. Door het bestuur was hier een natje
en een droogje neergezet. De heer Eggink is liefhebber van sieren watervogels. Mooi en goed doordachte vijvers met helder en
schoon water. Groenvleugelduiven in de volière die vliegensvlug
zijn als je het deurtje niet op tijd dicht doet tijdens de
schoonmaak. Nadat er uitgebreid was geknuffeld met de alpaca
moesten wij vertrekken want er was een druk programma en wij
waren hier even te lang geweest.
Egerold en Brend de Maag, ja hoor vader en zoon. Een jeugdlid
die van sierduiven houdt, net als zijn vader. De heren hadden de
hokken goed schoon maar vader gaf uitleg over de duiven en het
leuke hier was dat zijn zoon hem daarin bijstond. De jongeman
stond zijn mannetje.
Op naar de witte wener fokker Gerrit Klein Teselink, grote
hokken en kalverhokken had de heer tot zijn beschikking. Ja, als
gepensioneerd rundveefokker heb je ruimte en daar werd goed
gebruik van gemaakt. Een interessante uitleg van de heer over het
hooi, stro en verder ruwvoer.
Inmiddels ontstond er wat geknor in de ingewanden. Nou bij Pels
en Pluim is dat geen probleem. Wij kwamen aan bij Gerrit Jan
Beusekamp, waar een goed verzorgde maaltijd voor ons klaar
stond. Ja zelfs een salade met Sport Veredelt er op en ook de rest
wat daar bij hoorde was niet mis. Na de lunch moesten wij weer in
de benen, oei oei. Ja wij gingen de konijnen bekijken: Duitse en
Franse hangoren. Een mooie ruime schuur met de opstelling van
drie rij hokken. Op de zolder stond een hakselaar voor het stro dat
dan beneden in een bak werd gestort. De heer Beusekamp had
geen gootjes achter de hokken, maar je kon niet ruiken dat je in
een konijnenstal was.

Wij gingen Laren verlaten en trokken op naar Holten. Hier is een
familie die vrolijk en blij door het leven gaat. Niet morren of
knorren. Hij en zij hebben een visuele beperking. Dertig procent
kon zij zien en hij nog minder. Soraya fokt Thrianta konijnen en
Marco doet aan kleurencombinaties, zo was hij bezig om
ontdekken wat de kleur zou worden tussen een kruising van een
Havana en een Thrianta. Ondanks hun beperking genoten zij
volop van de konijnen en hun twee honden.
Nog een klein reisje en wij zijn aangekomen bij de jeugdleden
Jeroen en Michel Kappert. Zij fokken Hollanders. In een grote
open schuur zijn ze dagelijks bezig met de verzorging van hun
dieren. De hele familie is bezig met de kleindierensport. Vader
heeft wyandotte krielen in vierentwintig kleuren en vijf kleuren
zijdehoen krielen. Dit alles in een varkensschuur waar zeugen en
biggen werden gefokt. Een lege schuur, dat is toch wel zonde. Het
voersysteem dat voor de biggen werd gebruikt is nu gevuld met
kippenvoer en het werkt ideaal. De eieren en de kuikens gaan de
hele wereld over dankzij het internet.
Pels en Pluim, de vereniging die al vanaf negentienvierenzeventig
de jeugdshow verzorgd. Bedankt dat wij bij u kennis mochten
maken met uw vereniging en even in de keuken mochten kijken.

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, e
2 prijs
voedertegoedbon van €15, 3e prijs
voedertegoedbon van €10, De prijsuitreiking is op de jaarvergadering

