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Redactioneel  
En nu dan de jeugd. De hedendaagse jeugd komt steeds verder 

van de natuur af te staan. De moderne woningen maken het steeds 

moeilijker dieren te houden en de welvaart, met onder meer lange 

vakantie die elders worden doorgebracht maakt het voor de 

kinderen steeds moeilijker met dieren thuis te komen. In de 

meeste gevallen wordt een kind dat met een konijn, duif, kip, een 

vogel of wat voor dier dan ook thuis komt door de ouders word  

weggestuurd omdat zij geen “trammelant in huis “ willen hebben. 

Dit is een grote fout. Ik ben van mening dat in de liefde voor het 

dier een stuk positieve opvoeding zit. Daarvoor moet je als ouders 

wat rommel door de vingers kunnen zien. Het is belangrijk dat een 

kind liefde voor het dier krijgt. Het zal het later ook voor de 

mensen hebben en leert daarbij een stuk verantwoordelijkheid 

dragen. Er wordt in deze tijd van alle kanten aan de jeugd 

getrokken. Het is begrijpelijk dat bijvoorbeeld sport de jeugd erg 

aantrekt. Kleindiersport is evenwel een belangrijk maatschappelijk 

gebeuren, waarvoor de mensen die de sport en haar genoegens die 

daar bij horen veel meer moet uitdragen. 

 

 

 

 

inleveren kopij volgend clubblad voor 1 Oktober 2015.  

Aart 

Ben 

Marjan 



Van de bestuurstafel. 

Proat van de secretaris 

De eerste bijdrage van mij voor ons clubblad als secretaris van 

onze vereniging. Afgelopen jaarvergadering is het bestuur in haar 

nieuwe vorm geïnstalleerd en vervolgens zijn de taken verdeeld. 

Het meeste nieuws heeft u reeds kunnen lezen in een extra 

nieuwsbrief welke u van juni j.l. ons heeft ontvangen. Dit ga ik 

dan ook niet allemaal herhalen.  

In de afgelopen periode hebben de familiedag en de beide 

geplande excursies reeds plaatsgevonden. Dit waren leuke dagen, 

waarbij wel opgemerkt mag worden dat de animo wel eens groter 

is geweest. Dit is toch jammer voor de organisatoren! 

 

Elders in deze Aanhouder treft u weer het vraagprogramma voor 

de aanstaande Jongdierendag aan. De voorbereidingen zijn in 

volle gang. Wij hopen dat u allemaal een aantal dieren in zult 

zenden, zodat we weer een mooie show en gezellige 

verenigingsdag zullen hebben. De opzet van de show zal weer 

ongeveer gelijk zijn aan de voorgaande jaren. Alle dieren worden 

in kooien opgesteld! De winkel van Gardenbroek is anders 

ingedeeld, zodat onze show hier niet meer kan plaatsvinden. Wij 

zullen daarom weer gebruik maken van de hal achter de winkel. 

De ruimte tussen de winkel en de hal willen we gaan benutten 

door hier een soort markt te organiseren met diverse stands. Ook 

zal er een dagvullend programma zijn met activiteiten 

georganiseerd door de Fa. Gardenbroek en door onze eigen 

vereniging. Hierbij wordt zeker de inwendige mens niet vergeten. 

Hierbij de vraag om tijdens de ledenvergadering alvast wat 

prijsjes mee te brengen voor de tombola op de jongdierendag. Ook 

zou het leuk zijn als alle leden een versiering zouden 

maken/kopen voor op de kooien van hun eigen dieren. 

 



Het enten van de hoenderachtige dieren is gewijzigd. Ook de data 

voor opgave en de daadwerkelijke entingen zijn gewijzigd. Zie 

hiervoor het opgaveformulier, zoals dit los bij deze Aanhouder is 

gevoegd. Om de kosten te drukken gaan we het enten van de 

dieren gezamenlijk organiseren met Nunspeet en Wezep. 

Geef a.u.b. tijdig de dieren op bij Aart Deetman, want wanneer u 

te laat bent geeft dit fors extra kosten en deze komen dan voor uw 

eigen rekening. 

 

Ook dit jaar zijn wij als vereniging weer van plan met onze jeugd 

gezamenlijk naar de landelijke jeugdshow in Laren te gaan. 

Omdat wij de jeugd een warm hart toedragen organiseert en 

sponsort Sport Veredelt deze dag. 

 

Tot slot: wij als bestuur willen graag veel mooie dingen 

organiseren voor onze leden, maar kunnen dit niet alleen. Daarom 

een vriendelijk verzoek om ons hierbij zo veel mogelijk te helpen. 

Een vereniging zijn we samen, dat is bovendien leuk en gezellig! 

Jaarprogramma 2015 

 

Dag              Datum          Activiteit 

Maandag 03-08 ht Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur 

Zaterdag 08-08 Oogstfeest Oldebroek  

Donderdag   13-08 Uiterste datum opgave entingen 

Zaterdag   15-08 Drinkwater enting hoenders  

Zaterdag 27-08 Spray enting hoenders    

Maandag  17-08 Ledenvergadering aanvang 19.30 uur   

Zaterdag 05-09 Jongdierendag bij Firma Gardenbroek 

Zaterdag 19-09 Jeugdshow Laren 

Vrijdag 25-09 IJsselvliedtshow 

Zaterdag 03-10 Kampioenschap Veluws Verband 

Maandag  12-10 gp Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur 

Maandag 02-11 Ledenvergadering aanvang 19.30 uur  

Donderdag 05-11 Ledenvergadering Nut en Sport 



Dinsdag  09-11?? Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur 

Woensdag  25-11 Opbouwen clubshow 26-28 nov.  

Maandag 07-12 ??  Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur 

 

 

Tatoeëerschema 2015 

 

Donderdag 6 augustus 19.30 – 20.00 uur bij E. van Loo 

 

Na 27 augustus alleen op afspraak 

Evert van Loo telefoon 0525-682930 

 

Adressen; 

E. van Loo, Doornenkamp 17, 8085 PT  Doornspijk (Hoge Enk) 

B. Strijkert, Bovenheigraaf 40, 8095 PC  't Loo Oldebroek 

 

 

Ledenmutaties: 

 

Als nieuwe leden heten wij welkom:  

- Lammert Trul, Oldebroek, fokt Drentse Hoenders 

- Luuk vd Heide (jeugdlid), Oosterwolde, fokt Klein 

Lotharinger 

- Bram vd Heide (jeugdlid), Oosterwolde, fokt Pool Rood-oog 

 

Opzeggingen:  

Daniëlle Lokhorst, Hoge Enk (wegens beëindiging hobby) 

Reinaldo van de Put, Nunspeet (wegens beëindiging hobby) 



 

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 

 Combinaties: € 2,50 

Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers 

 Senioren: € 10,-- 

 Junioren: € 5,-- 

 Combinaties: € 1,50 

Abonnement Kleindiermagazine voor nieuwe seniorleden 

verplicht, bij automatische incasso € 30,- en per acceptgiro € 

32,50. 

 

Vastgestelde tarieven 2015. 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. 

 

  

Ringen. 

De ringen voor uw hoenderachtige dieren kunt u de 1ste of de 15de 

van de maand bestellen bij de ringencommissaris 

 W. van Olst, Eikenhof 13 

8097 SZ Oosterwolde  

0525-842282 of 06-10354640 

 wilfredvanolst@hotmail.com  

 

Ook voor uw duivenringen kunt u hier terecht. 

mailto:wilfredvanolst@hotmail.com


Notulen ledenvergadering van 27 februari 2015 

 

Datum: 27 februari 2015 

Aanvang: 20.00 uur 

Adres:  Fruittuin Verbeek, Vierhuizenweg 5 Oldebroek 

 

01. Opening 

De voorzitter opent de vergadering door te stellen ‘droomde u als 

kind ook altijd?’ n.a.v. de Aanhouder. In het afgelopen jaar zijn de 

leden G. Nagelhout, W.F. Seijbel en mevr. A. Strijkert overleden, 

zij worden met een moment stilte herdacht. Op deze 

ledenvergadering zijn 27 personen aanwezig.  

 

02. Notulen ledenvergadering 3 november 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 

Met kennisgeving afwezig zijn C. van Heerde, G. Plette, G. 

Euverman en W. van Hattem. 

Bedankt hebben W. Bos, G. Stouwdam, E. Port en Fam. A. 

Bultman. 

Als nieuwe leden hebben we J.v.d. Berg uit IJsselmuiden, J. 

Slendebroek uit Grafhorst en G. van Veen uit Grafhorst welkom 

mogen heten binnen onze vereniging. 

Rouwkaart van G. Nagelhout, W.F. Seijbel en mevr. A. Strijkert. 

Brief van KL Gelderland, dinsdag 3 maart vergadering, start om 

20.00 uur 

Brief van Veluws Verband, 30 maart jaarvergadering. 

Jaarboek KL Gelderland, hierin zijn ook diverse belangrijke 

adressen opgenomen. 

Informatie m.b.t. de aanstaande Clubactie Rabobank. 

Verzoek medewerking aan feestweek Hoge Enk, betreffende een 

in te richten dierenhoek, medewerking door Herrald Top namens 

Sport Veredelt met kooien, dieren en informatie. 



 

04. Evaluatie clubshow 

De clubshow is niet doorgegaan i.v.m. de vogelgriep die toen 

heerste. 

 

05. Jaarverslag secretaris 

De secretaris leest het door hem opgestelde jaarverslag voor aan 

de vergadering. 

We kunnen terug zien op een zeer geslaagd jaar, met een aantal 

mooie activiteiten.  

Helaas kon de clubshow niet doorgaan vanwege de vogelgriep. 

Vanuit de vergadering zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

06. Jaarverslag penningmeester 

Het jaarverslag van de penningmeester wordt uitgedeeld en door 

hem toegelicht. We hebben afgelopen jaar een prima jaar gehad 

qua financiën, met een mooi voordelig saldo.  

 

07. Verslag kascommissie 

De kascommissie bestond dit keer uit Gerwin Euverman en Johan 

van Oene, met als reserve Henk Schoonhoven. Gerwin en Johan 

hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Fam. Euverman 

is aftredend en wordt bedankt voor de bewezen diensten. De 

nieuwe kascommissie bestaat uit Johan van Oene en Henk 

Schoonhoven, met als reserve Marten van Pijkeren. 

 

08. Bestuursverkiezing 

Aart Deetman is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt 

voor Gerwin Euverman te benoemen tot nieuw bestuurslid. Er zijn 

geen tegenkandidaten aangemeld. De vergadering heeft geen 

bezwaren tegen de verkiezing, we zijn blij dat Gerwin de 

vrijgekomen plek in het bestuur wil innemen. In het bestuur wordt 

nog bekeken hoe de taken te verdelen, omdat Gerwin Euverman 

geen secretariaatswerk wil doen. Aart Deetman wordt door de 

voorzitter bedankt voor het vele werk wat hij gedaan heeft in de 



26 jaar dat hij bestuurslid is geweest. Aart geeft aan dat hij nog 

wel wat voor de vereniging wil blijven doen. Aart Deetman wordt 

door de vergadering bij zijn afscheid als secretaris en bestuurslid 

benoemd tot erelid van Sport Veredelt. 

 

09. Pauze 

In de pauze worden loten verkocht, deze worden aan het eind van 

de vergadering getrokken. 

 

10. Vaststelling tarieven 2015 

Voorstel voor de tarieven: Telefoon secretaris € 80,00 TT 

secretaris € 40,00 contributie senioren € 15,00, jeugd € 5,00, 

donateurs € 6,50 Kilometervergoeding € 0,19 en met aanhanger € 

0,30. Tatoeëren € 0,30 per dier. Gezamenlijk vervoer dieren: € 

2,00 per dier. Vervoerders geven de dieren kosteloos mee. De 

vergadering gaat akkoord met de opgenomen (ongewijzigde) 

tarieven. 

 

11. Jaarprogramma 2015 

Het jaarprogramma is opgenomen in de Aanhouder van februari 

2015. Er zijn geen opmerkingen op het jaarprogramma, dus wordt 

het aldus vastgesteld. Het programma van de familie-/jeugddag 

zal zo worden samengesteld dat de open dag bij Ko- Kalf hierin is 

opgenomen, daarom zijn deze twee onderdelen op dezelfde datum 

ingepland. 

 

12. Huldiging jubilarissen 

Marjan van Dijk is 25 jaar lid van Sport Veredelt en van de KLN. 

Oorkonde, speld en bloemen worden uitgereikt, met de felicitaties 

van de voorzitter. 

 

13. Wat verder ter tafel komt 

Samenwerking met Wezep, hierover is dit voorjaar een nieuw 

gesprek geweest van de commissie, bestaande uit Marten van 

Pijkeren, Egbert Puttenstein. Besloten is de activiteiten van de 



beide eigen verenigingen te handhaven, niets afstaan van wat we 

nu hebben, dit bestaat o.a. uit Jongdierendag Sport Veredelt, 

Noord Veluwe Show en IJsselvliedtshow. Voorstel is om deze 

activiteiten over-en-weer open te stellen voor de leden van beide 

verenigingen en ook elkaar te steunen bij de organisatie. In juni 

a.s. zal een uitgewerkt voorstel ter besluitvorming worden 

voorgelegd aan de verenigingen. Enting van de hoenders moet in 

samenwerking worden gedaan, omdat dit bijzonder kostbaar is 

geworden. 

 

14. Rondvraag 

Johan van Oene heeft het bezorgen van de Aanhouder 

overgedragen aan Jan Schoonhoven. 

Tatoeëerschema foutief telefoonnummer Evert van Loo, dit moet 

zijn 0525-684930. 

 

15. Lezing door G. Koerhuis over kleuren 

Gerrit Koerhuis verzorgt een zeer interessante lezing over kleuren 

binnen het dierenrijk en in het bijzonder bij onze hobby. Dit 

ondersteund met een fraaie presentatie met beeldmateriaal. 

 

16. Verloting  

De in de pauze gekochte loten worden getrokken.  

 

16. Sluiting 

Voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis. 

Na de vergadering genieten we van de hapjes en drankjes van 

Fruittuin Verbeek. 

 



Elburg, februari 2015. 

 

U wordt hierbij uitgenodigd voor de ledenvergadering welke 

wordt gehouden op maandag 17 augustus 2015 in één der zalen 

van Fruittuin Verbeek aan de Vierhuizenweg 5 te Oldebroek.  

Aanvang vergadering 19.30 uur. 

AGENDA  
01. Opening. 

02. Notulen ledenvergadering 27 februari 2015  

03. Ingekomen stukken  

04. Mededelingen 

05. Jongdierendag bij Gardenbroek  

06. Veluws verband kampioenschap 

07. Pauze (inlevering inschrijfformulieren JDD) 

08. Mededelingen Jeugdshow Laren  

09. Mededelingen Clubshow  

10. Samenwerking met Nut en Sport Wezep 

11. Wat verder  ter tafel komt 

12. Rondvraag 

13. Sluiting. 

 

Betreffende agendapunt 10 zijn binnen de commissie t.b.v. 

samenwerking de volgende voorstellen gedaan: 

We stellen voor om in het komende seizoen de activiteiten van 

beide verenigingen open te stellen voor leden van beide 

verenigingen onder de volgende condities: 

-De bestaande activiteiten worden in eigen verantwoordelijkheid 

per vereniging georganiseerd/voortgezet; 

-Beide besturen stimuleren dat door prijzen uit te zetten die door 

leden van eigen vereniging kunnen worden gewonnen; 

- Bij de werkzaamheden (opbouw en afbraak) wordt van leden van 

beide  Verenigingen gezamenlijke inzet verwacht; 

-Bij de voorbereiding van de activiteiten wordt wederzijds binnen 

de tt- besturen de mogelijkheid geboden om mee te kijken. 



Wat is er besloten. 

 

 

 

 

 

 

 

Wat moet ik doen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wat heb ik beloofd 

 





VRAAGPROGRAMMA 

 

10e jongdierendag bij Gardenbroek ‘Super voor Mens en Dier’ te 

Oostendorp, op 5 september 2015. 

 

Keurmeesters 

 

Oorspronkelijke duiven/ : J. Albada (Johan) Vroomshoop 

Lachduiven/Diamantduiven 

 

Hoenders/dwerghoenders/ : J. Albada (Johan) Vroomshoop 

Serama’s     

 

Sierduiven :  R.J. Slikker (Rein) Balk 

 

Konijnen : H. Boone (Henk) Elburg 

  G.E.A. Grooten (Gerrit) Drachten 

 

Cavia’s :  G.E.A. Grooten (Gerrit) Drachten 

 

De verdeling van de rassen onder de keurmeesters zal gebeuren door de 

tentoonstellingsecretaris op basis van keurbevoegheden en ingezonden 

aantallen. Fokkers kunnen hun voorkeur vermelden, indien mogelijk zal 

hier dan rekening mee worden gehouden. Deze opgave van 

keurmeesters geldt onder voorbehoud, hier in kunnen door 

omstandigheden wijzigingen worden aangebracht. 

 

Inschrijven    
Inschrijfformulieren kunnen worden ingeleverd op de ledenvergadering 

van 17 augustus a.s. of tot uiterlijk die datum bij Alfred van Loo, zie 

voor contactgegevens 2e pagina van deze Aanhouder.    

De inschrijfformulieren mogen ook gemaild worden! 

Opmerking voor degene die het formulier mailt: ik stuur altijd een 

ontvangstbevestiging, mocht je deze nu niet krijgen van mij neem dan 

even contact op, want dan is de mail misschien niet aangekomen. 

Gezien de korte voorbereidingstijd de inschrijvingen graag zo spoedig 

mogelijk inleveren, doch zeker niet na de genoemde datum !!! 



     

Jaarlingen 
Op onze Jongdierendag hebben we ook de mogelijkheid om ‘jaarlingen’ 

in te zenden.  

Wanneer de fokresultaten van het afgelopen seizoen misschien zijn 

tegengevallen, denk dan niet ‘ik stuur niet in’, maar pak een paar dieren 

van vorig jaar en show deze. Op die manier kunnen we toch een mooie 

show neerzetten, waarbij de leden en het overige publiek kan genieten 

van de rassen en misschien wel enthousiast worden. Bedenk wel dat ze 

dit niet kunnen als er geen dieren worden ingezonden. 

Met deze jaarlingen kunnen we ook het probleem van het niet klaar zijn 

van de dieren zo vroeg in het seizoen ondervangen.  

Hiermee willen wij ook inspelen op het feit dat konijnen nu het gehele 

jaar door getatoeëerd mogen worden, zodat later in het seizoen gefokte 

dieren toch geshowd kunnen worden op een Jongdierendag.  

We laten deze dag wel echt Jongdierendag door voor de hoofdereprijzen 

alleen de in dit jaar geboren dieren in aanmerking te laten komen, zodat 

de winnaars op de Jongdierendag wel echt jonge dieren van dit jaar zijn.  

Voor de keurmeesterprijzen komen wel alle ingezonden dieren in 

aanmerking. 

 

Voor alle duidelijkheid, op deze Jongdierendag worden nu dus de jonge 

dieren gevraagd welke geringd of getatoeëerd zijn in 2014 en 2015 !!! 

 

Hoofdereprijzen voor jonge dieren 

Op de Jongdierendag zijn de volgende hoofdereprijzen te winnen: 

H.E.P. 1   Wisselbokaal + oorkonde voor de fraaiste grote hoen. 

H.E.P. 2   Wisselbokaal + oorkonde voor de fraaiste dwerghoen. 

H.E.P. 3   Wisselbokaal + oorkonde voor de fraaiste Serama. 

H.E.P. 4   Wisselbokaal + oorkonde voor de fraaiste sierduif. 

H.E.P. 5   Wisselbokaal + oorkonde voor het fraaiste konijn. 

H.E.P. 6   Wisselbokaal + oorkonde voor de fraaiste cavia. 

H.E.P. 7   Wisselbokaal + oorkonde fraaiste oorspronkelijke duif,  

     Lachduif of Diamantduif. 

 

Deze hoofdereprijzen zijn alleen te winnen door jonge dieren welke 

geringd of getatoeëerd zijn in het jaar van de Jongdierendag. De winnaar 

krijgt de bokaal een jaar in bezit, waarna deze hem op de volgende 



Jongdierendag weer in ongeschonden staat moet inleveren bij de 

tentoonstellingssecretaris.  

 

Hoofdereprijzen voor de jaarlingen 
Voor de jaarlingen in iedere diergroep een hoofdereprijs van een zak 

voer voor het beste dier uit de betreffende groep. Dit betreft dus de 

dieren die geringd of getatoeëerd zijn in het jaar voorafgaand aan de 

jongdierendag. Deze prijs is alleen te winnen mits in concurrentie van 

een andere inzender. 

 

Overige prijzen voor alle ingezonden dieren 
Op de Jongdierendag zijn per keurmeester per diergroep de volgende 

prijzen door alle ingezonden dieren te winnen (dus jong en jaarling 

samen): 

 01 t/m 15 dieren Gardenbroek waardebon € 5,00 

 16 t/m 30 dieren Gardenbroek waardebon € 7,50 en € 5,00 

 31 of meer dieren Gardenbr.waardeb. € 10,00 + € 7,50 + € 5,00 

 

Fraaiste dier van een dameslid per diergroep een ‘dames’prijs ter waarde 

van € 5,00. 

Fraaiste dier van een jeugdlid per diergroep, een fraaie beker ter waarde 

van € 5,00. 

Voor dames- en jeugdprijzen geldt bij meer dan 3 inzenders in een 

diergroep zal een tweede prijs beschikbaar worden gesteld. 

 

Gardenbroekcompetitie 

Op de Jongdierendag kan worden deelgenomen aan de Gardenbroek 

competitie, hiervoor dienen 3 kooinummers van ingezonden dieren te 

worden ingeleverd tijdens het in kooien. Dit mag ook op het 

inschrijfformulier worden aangegeven. 

 

Jeugdtrofee “ken je dier” 

“Ken je dier” is een prijs waaraan alle jeugdleden kunnen meedoen. Dit 

doe je door op deze Jongdierendag en op de aanstaande clubshow voor 2 

van je dieren  het predicaat te voorspellen. Lever dus een briefje in met 

2 kooinummers en de predicaten die jij denk dat deze dieren zullen 

behalen, of zet de voorspelde predikaten van twee dieren op het 

inschrijfformulier.  



 

Tijdsplanning 
 Laden kooien op vrijdagavond bij B. Strijkert om 18.30 uur. 

 Showopbouw vrijdagavond vanaf 19.00 uur bij Gardenbroek. 

 Laatste voorbereidingen show zaterdagochtend voor 9.00 uur. 

 Inkooien van de dieren op zaterdag tussen 8.30 en 9.00 uur. 

 Aanvang van de keuring om 9.30 uur. 

 Einde keuring en uitzoeken HEP winnaars om ca. 15.00 uur. 

 Hoofdereprijs uitreiking om ca. 16.00 uur. 

 Einde show en gezamenlijke afbraak om 17.00 uur. 

 Opruimen kooien maandagavond bij B. Strijkert om 19.00 uur. 

 

Tentoonstellingsreglement 
1. Voor de Jongdierendag worden alle erkende rassen en kleurslagen 

gevraagd van: Hoenders, Dwerghoenders, Serama’s, Sierduiven, 

Oorspronkelijk duiven, Lachduiven, Diamantduiven, Konijnen en 

Cavia’s. Deze dieren dienen geringd of getatoeëerd te zijn in het 

jaar van de Jongdierendag of het voorgaande jaar. 

2. Siervogels met een ringmaat kleiner dan 5,5 mm in eigen kooien 

exposeren. 

3. Het inschrijfgeld bedraagt voor alle diergroepen € 1,50 per 

ingezonden dier, jeugdleden € 0,75.  

4. De prijs van de catalogus bedraagt € 1,50 en is verplicht voor alle 

senior inzenders. Eén catalogus per gezin. Alle jeugdleden kunnen 

gratis een catalogus afhalen. 

5. Inschrijvingen dienen te geschieden op bijgaand 

inschrijfformulier. Deze inschrijfformulieren moeten volledig 

worden ingevuld.  

6. De inzenders ontvangen vooraf geen labels, aan het begin van de 

Jongdierendag krijgt iedereen een catalogus waarin de 

kooinummers van de dieren staan. Deze catalogus wordt na de 

keuring aangevuld met een predikatenlijst. 

7. Op het inschrijfformulier moet duidelijk zijn vermeld: KLN of 

NBS nummer, naam, adres, postcode en woonplaats, 

telefoonnummer, diergroep, ras, kleur, geslacht en oormerk. 

8. De inschrijfformulieren moeten worden verzonden naar de 

tentoonstelling- secretaris Alfred van Loo, zie bovenstaand adres, 

of via genoemd mailadres. Formulieren kunnen ook bij hem 



worden ingeleverd op de ledenvergadering voorafgaand aan de 

Jongdierendag. 

9. Het inschrijfgeld kan worden overgemaakt op rekeningnummer 

NL46RABO0384704816, ten name van Penningmeester Sport 

Veredelt Oldebroek e.o. Tevens kan het inschrijfgeld ook worden 

betaald op de ledenvergadering. Op het tijdstip van in kooien 

dient het inschrijfgeld te zijn voldaan. 

10. Op de Jongdierendag worden alleen Hoenders, Dwerghoenders en 

Serama’s toegelaten welke geënt zijn tegen Pseudo-vogelpest, 

welke ook als zodanig zijn geregistreerd. Voor zover de ent 

verklaringen niet in het bezit zijn van de verenigingssecretaris, 

dient de betreffende fokker deze op de Jongdierendag op verzoek 

te kunnen tonen. Deze ent verklaring dient te zijn ondertekend 

door de eigenaar van de dieren en de veearts welke de enting heeft 

verricht. 

11. Alle ingeschreven dieren dienen door de fokkers zelf te worden in 

gekooid op het tijdstip, zoals in de dag planning elders in dit 

vraagprogramma genoemd. Hierbij opgemerkt dat het laden en 

lossen van de dieren bij de hal kan gebeuren, vervolgens dienen 

de auto’s geparkeerd te worden op de parkeerplaats bij de 

voormalige VNK naast de winkel. GEEN auto’s parkeren voor de 

winkel. 

12. Het niet inzenden van ingeschreven dieren geeft geen ontheffing 

of restitutie van het inschrijfgeld. 

13. De keuring vindt plaats op de zaterdagochtend en is vrij 

toegankelijk voor alle fokkers en verdere belangstellenden. Ook is 

het stellen van vragen aan de keurmeesters toegestaan.  

14. De beoordeling van de keurmeester is bindend en hierover mag 

door de fokkers dan ook niet worden gecorrespondeerd. 

15. Ereprijzen worden toegekend aan dieren die tenminste het 

predikaat ZG hebben behaald, voor de jeugdleden geldt een 

minimum predikaat G.  

16. Keurmeestersprijzen worden alleen toegekend mits in 

concurrentie van een andere inzender in de betreffende diergroep. 

17. Ingeschreven dieren kunnen door de fokkers zelf te koop worden 

gezet, zonder tussenkomst van het tentoonstellingssecretariaat. 

Over het verkoopbedrag hoeft dan ook geen provisie te worden 

betaald. 



18. Verkochte dieren mogen niet eerder worden uit gekooid, maar alle 

dieren worden gelijktijdig uit gekooid na afloop van de 

Jongdierendag, zoals in de dag planning is opgenomen. Zodra een 

dier is verkocht zijn de verdere risico’s voor de koper. 

19. Het tentoonstellingsbestuur is nimmer aansprakelijk voor sterfte, 

schade of verloren gaan van de ingezonden dieren. Evenmin voor 

ander eigendom van de inzender dat in het 

tentoonstellingsgebouw aanwezig is.  

20. Tijdens de tentoonstelling is het niet toegestaan om de dieren uit 

de kooien te halen, dan alleen met toestemming of onder toezicht 

van de tentoonstelling secretaris. Het gebruik van keurstokjes is 

voor iedereen verboden, met uitzondering van de keurmeesters. 

21. Onreine, zieke of van ziekte verdachte dieren worden uit de 

tentoonstellingsruimte verwijderd. 

 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het 

tentoonstellingsbestuur. 

 

VERKOOPKLASSE !!! 

 

Reglement voor de aparte verkoopklasse: 

 Te koop mogen worden aangeboden: hoenders, dwerghoenders, 

Serama’s, konijnen, cavia’s, sierduiven, oorspronkelijke duiven, 

Lachduiven en Diamantduiven.  

Dit mogen zowel oude als jonge dieren zijn. 

 De voor verkoop aangeboden dieren moeten geringd of 

getatoeëerd zijn. Verder moeten de hoenders, dwerghoenders, 

Serama’s en siervogels voldoen aan de voorwaarden voor 

exposeren van pluimvee.  

 De verkoop van de dieren tijdens de Jongdierendag regelt de 

verkoper zelf, zonder tussenkomst van het bestuur. 

 De verkochte dieren mogen direct door de koper worden 

meegenomen.  

 Wanneer een dier verkocht is, mag de verkoper de kooi weer 

vullen met een ander te verkopen dier.  

 De kosten voor deze verkoopklasse zijn: 

o huren van een enkele kooi €. 1,00 per kooi 

o huren hele bak met 3 grote kooien €. 2,50 per bak 



o huren hele bak met 4 kleine kooien €. 3,00 per bak 

 De verkoopkaarten aan deze kooien zijn kosteloos. 

 Een inzender huurt een kooi of een bak voor genoemd bedrag 

voor de hele dag.  

 Het inschrijven van de dieren voor de verkoopklasse kan op het 

gebruikelijke inschrijfformulier, waarbij in de betreffende 

kolom kan worden aangegeven welke dieren voor de 

verkoopklasse bestemd zijn. 

 Niet verkochte dieren dienen aan het eind van de Jongdierendag 

door de eigenaar uitgekooid en meegenomen te worden. 

 Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor het 

eventueel verloren gaan van de dieren. 

 De aanvoer van de in de verkoopklasse ingeschreven dieren 

dient plaats te vinden op zaterdag tussen 8.00 en 8.30 uur. 

 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het 

tentoonstellingsbestuur. 

 

 

Zie voor een digitale versie van vraagprogramma en inschrijfformulier 

www.sport-veredelt.nl.  

 

HET IS VERBODEN IN DE TENTOONSTELLINGSRUIMTE 

TE ROKEN !!! 

 

SPORT VEREDELT BEDANKT DE FA. GARDENBROEK 

VOOR DE PRETTIGE SAMENWERKING EN HET GRATIS 

TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE 

TENTOONSTELLINGSACCOMODATIE. 
 

PARKEREN OP PARKEERTERREIN BIJ DE VNK, DUS NIET OP 

STRAAT VOOR DE WINKEL !!! 

 

 
OPBOUWEN EN AFBREKEN VAN DE SHOW DOEN WE MET ALLE 

INZENDERS SAMEN !!! 

(natuurlijk voor zover u/jij daartoe in staat bent) 

 

http://www.sport-veredelt.nl/


Gardenbroekcompetitie 
 

Gardenbroek voeders stelt ook dit tt-seizoen weer prijzen 

beschikbaar voor deze competitie.  

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 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


