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BESTUUR “SPORT VEREDELT”  
 
Voorzitter Henk Tromp, Zuideinde West 3E 
 8278 AP Kamperveen 0525-621234 
 htromp1@hotmail.com  
 
Secretaris Alfred van Loo, Mheneweg zuid 56 
TT secretaris 8096 RH Oldebroek 
 0525-652263 of 06-48021131 
 info@sportveredelt.nl  
 
Penningmeester Cees Souman, Soppeweg 4 
 8091 CB Wezep 038-3762014 
 csouman@hetnet.nl  
 
Praktische zaken Wilco v. Hooren, Oude Harderwijkerw. 59 
 8085 PE Doornspijk, 06-53319479 
 jwvanhooren@gmail.com  
 
Activiteiten Trudy Bos, Groote Woldweg 83A 
 8097 RR Oosterwolde, 0525-662576 
 jatuesjo@live.nl   
 
Ereleden dhr. A. Deetman dhr. W. van Hattem 

dhr. E. van’t Hof  dhr. R. Pleijter 
 
Leden van verdienste dhr. C. van Heerde dhr. E. van Loo 
  
Contributie Senioren € 15,= per jaar  
 Jeugdleden t/m 16 jaar € 5,= 
 Donateurs € 6,50 per jaar 
Bankrekening Rabobank NL46RABO0384704816 
Twitter @SportVeredelt  
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Redactioneel 
Ik neem aan dat Gerard Cox geen kleindierliefhebber was. Zowel 
dan had de tekst van zijn liedje niet het weemoedige gehad van het 
is weer voorbij die mooie zomer. Eerder was het dan geweest het is 
weer voorbij dat mooie tentoonstellings seizoen. Ik weet het, het 
staat wat onbeholpen. Mij ontbreekt dan ook absoluut het talent om 
dergelijke odes te schrijven. Maar iedere fokker of tuinier zal 
begrijpen dat het weer bijna mei is. Dan telt wel degelijk dat de 
winter weer voorbij is. Nattigheid en vroeg donker, koude voeten 
en bevroren drinkbakken, al die narigheid behoort weer tot het 
verleden. In dit licht bezien doet het er weinig toe of wij hebben nu 
een O of een U dier al in de hokken. Wij hebben ze en wij fokken 
er mee. De op groeiende dieren activeren ons om weer vroeg op te 
staan. Luie en laten we zeggen minder nette fokkers worden opeens 
weer helder en schoon. Zij brengen hun stallen en hokken weer in 
optimale toestand en verzorgen hun dieren weer tot in de puntjes. 
Hoe meer jonge dieren hoe liever. En toch hoe groter de aan was 
des te groter ook het gevaar. Gevaar voor overbevolking, 
verslonzing, ziektehaarden en tot slot totale opheffing van de 
fokkerij. Een mens , ook al is hij de kroon der schepping blijft  maar 
een mens, wanneer hij zelf alles moet onderhouden en verzorgen. 
Geen echtscheiding wil riskeren en vader of moeder wil zijn. 
Gezinsleden kunnen erg meegaand zijn maar er is meer in de wereld 
dan alleen onze hobby en dan ligt er ergens een grens. Bij de ene 
fokker is dat bij een totaal van een dubbel dozijn, bij de ander zal 
dit nog niet een half dozijn zijn. Men moet zo verstandig zijn die 
beperking te onderscheiden en er zich niet buiten begeven. Als u 
een twaalf tal hokken tot je beschikking hebt moet je niet maar raak 
fokken. Je moet scherp selecteren. In de praktijk is een straffe 
beperking succesvoller dan een grote massale fok. 
“wie niet sterk is moet slim zijn”. Ik meen te mogen stellen dat wie 
beperkt is in zijn fokmogelijkheden kundiger word. Hij houdt ook 
meer aandacht voor zijn dieren en wordt een fokker van de lange 
adem.  @D 
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Proat van de bestuurstafel.  
 
Een nieuw jaar met een terugblik en een vooruitzicht…..?! 
Het showseizoen schiet alweer op, met alleen nog een aantal 
ééndaagse shows op de kalender. Onze jongdierendag en 
clubshow waren geslaagde shows, nog vers in het geheugen 
hebben we een schitterende Noordshow in Assen, dit was echt een 
geweldige opsteker voor onze hobby. Misschien is één dergelijke 
grote show wel voldoende voor ons land..?..! Nu al een geslaagd 
tt-seizoen, vooral ook omdat we weinig last hadden van kippen-
/konijnenvirussen, waardoor gelukkig de diverse shows weer 
compleet konden doorgaan inclusief onze gevleugelde vrienden en 
hun baasjes. Ook de activiteiten van ons  jaarprogramma konden 
in 2018 plaatsvinden, zie ook het jaarverslag verderop. 
Momenteel start het fokseizoen alweer, we hopen dat er op alle 
plekken veel mooie jonge dieren geboren zullen worden, zodat we 
weer samen kunnen genieten van al het moois in de wereld van 
mens en dier. 
 
De afgelopen jaren hebben we de samenwerking met Nut&Sport 
Wezep opgezet. Op 14 februari hebben we weer het overleg 
ingepland tussen de besturen van beide verenigingen. Wie 
hiervoor tips/opmerkingen heeft, laat het aub aan ons weten.  
De vraag is wel hoe we verder moeten gaan richting de  toekomst? 
 
Binnen het bestuur van Sport Veredelt hebben zowel Cees 
Souman als Wilco van Hooren aangegeven niet meer beschikbaar 
te zijn voor een nieuwe periode. Uiteraard respecteren wij dit en 
vanaf deze plaats bedanken we Cees en Wilco voor alles wat jullie 
voor Sport Veredelt hebben gedaan. We hopen buiten het bestuur 
om nog regelmatig van jullie diensten gebruik te mogen maken.  
Echter hiermee is nu wel een situatie ontstaan die ons als de drie 
overgebleven bestuursleden de nodige zorgen geeft, want hoe 
krijgen we het bestuur weer compleet? Daarom hierbij een 
dringende oproep aan u/jouw als lid van Sport Veredelt, als je dit 



5 
 

leest en je bent beschikbaar, meld je dan a.u.b. als kandidaat 
voor het bestuur. We kunnen iedereen gebruiken, we vinden altijd 
wel een passende taakverdeling. Wanneer we het bestuur niet 
meer voltallig krijgen zal het verder voortbestaan van Sport 
Veredelt als zelfstandige vereniging niet meer mogelijk zijn! 
 
We hebben nog een paar nieuwe activiteiten in ons 
jaarprogramma staan, zoals een actie voor de clubkas en een ‘kom 
in het hok’ promotie dag, hier zouden wij als bestuur graag mee 
aan de slag gaan, maar dit lukt niet zonder de inzet van u/jouw als 
leden van onze vereniging. De jaarlijkse Rabo Clubkas actie is 
verplaatst naar de herfst, daarover volgt nog nadere informatie. 
 
Hierbij nodigt het bestuur alle leden met aanhang van Sport 
Veredelt en Nut&Sport uit om de jaarvergadering op donderdag 
21 februari a.s. bij te wonen. Neem ook eens een belangstellende 
uit de buurt of familie mee. Iedereen is welkom! Deze 
jaarvergadering zal worden gehouden in de voormalige 
huishoudschool, Van Sytzamalaan 3 te Oldebroek, aanvang 19.30 
uur. We willen deze vergadering invullen met een kort officieel 
gedeelte, daarna zal een aantal mensen om diverse redenen 
gehuldigd worden en vervolgens zullen we een mooie presentatie 
krijgen van mensen van de ongedierte bestrijding. Zoals altijd 
houden we ook een verloting ter dekking van de onkosten, zouden 
jullie hiervoor nog een paar prijsjes mee willen brengen? 
Wij proberen het gezellig te maken, zorgen voor koffie, hapjes en 
drankjes, mogen we op uw/jouw komst rekenen? 
 
Tot slot nog een oproep: kijk eens in uw naaste omgeving, zijn er 
mensen met kleindieren, probeer ze dan te betrekken bij onze 
hobby, misschien hebben ze er nooit over nagedacht, maar vinden 
het wel leuk om in verenigingsverband er mee bezig te gaan! 
 
Alfred van Loo 
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Jaarverslag 2018. 
 
In 2018 werden één jaarvergadering en twee ledenvergaderingen 
gehouden op de inmiddels bekende locatie aan de Van Sytzamalaan 
3 in Oldebroek. Gerwin Euverman was aftredend en vanwege 
verhuizing naar Nieuwleusen niet herkiesbaar. Trudy Bos is 
toegetreden tot het bestuur en neemt een gedeelte van het 
secretariaat van Alfred over. Herrald Top is benoemd in het 
tentoonstellingsbestuur. De website wordt inmiddels beheerd door 
Rijk Pleijter.  
We hadden dit jaar twee jubilarissen,  Jan van de Grift was 25 jaar 
lid van de vereniging en Beert Koops 40 jaar. Tevens was Beert 40 
jaar lid van KLN. Beiden ontvingen de bijhorende versierselen en 
bloemen. 
 
De jaarlijkse bloemenactie is dit jaar niet doorgegaan vanwege 
onvoldoende belangstelling. Wel heeft de clubkasactie van de 
Rabobank weer voor was extra inkomsten gezorgd. 
 
Na twee jaar annuleren vanwege dierziektes kon een excursie naar 
leden van HKSV in Hengelo in juni doorgang vinden. We werden 
daar gastvrij ontvangen en hebben bij verschillende leden hun 
dieren en huisvesting kunnen bekijken. Erg interessant en goed 
voor onderlinge uitwisseling van ervaringen. 
 
Het enten van onze dieren werd wederom in goede samenwerking 
met de buurverenigingen uit Wezep en Nunspeet georganiseerd. 
Bij de open dag van Ko-Kalf en de Hoge Enker feestweek waren 
we met een stand aanwezig. Ook waren we samen met Nut en Sport 
aanwezig op het oogstfeest bij de museumboerderij.  
Cees en Leida van Heerde verzorgenden weer een prima BBQ-
avond voor de leden van beide verenigingen.  
 
Zaterdag 1 september hielden we voor de 13e keer de jongdierendag 
bij de firma Gardenbroek. Met 140 inzendingen van leden van 
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beide verenigingen helaas toch weer wat minder dan voorgaande 
jaren.  
De jeugd nam weer deel aan de jeugdshow in Laren, waar diverse 
mooie predicaten door hen werden behaald. Samen met de 
begeleiding hebben ze mooie dag gehad. 
Nut en Sport in Wezep organiseerde de IJsselvliedt Show waar ook 
onze leden inschreven en hielpen bij uitvoering de vele 
werkzaamheden die daarvoor nodig zijn. Cees Souman 
vertegenwoordigde ons in het tentoonstellingsbestuur. 
Onze vereniging was dit jaar weer present op de show van het 
Veluws Verband. We behaalden de 6e plaats, hoewel de punten van 
de 2e tot de 7de plaats heel dicht bij elkaar lagen.  
 
Medio november waren we voor de derde keer te gast bij 
loonbedrijf Van de Put in Oosterwolde voor de 41ste Noord Veluwe 
Show. Een mooie locatie voor de 247 ingezonden dieren van leden 
van de beide eerder genoemde verenigingen. Door het naar voren 
halen van de datum was de temperatuur voor de mensen wel wat 
aangenamer. Met inzet van andere verlichting was het zicht ’s 
avonds beter. Van de Put opende op een leuke manier de show en 
reikte vervolgens de hoofd- en jeugdereprijzen uit aan de winnaars. 
 
Er was weer gezamenlijk vervoer naar de Noord Show in Assen. 
Het ringen secretariaat werd door Wilfred van Olst verzorgd en 
Evert en Alfred van Loo tatoeëerden in totaal 283 konijnen. 
 
De bestuurssamenstelling is op 31 december 2018 als volgt: Henk 
Tromp (tt) voorzitter, Alfred van Loo (tt) secretaris,  Cees Souman 
(tt) penningmeester, Trudy Bos agenda en notulering, Wilco van 
Hooren praktische zaken. Bij de organisatie van de jongdierendag 
en de tentoonstelling wordt het bestuur aangevuld met: Rijk Pleijter 
administratie, Evert van Loo voedercommissie, Greta Platte-
Heshusius activiteiten, Herrald Top praktische zaken en Wim 
Krooshof als vertegenwoordiger van Nut en Sport. 
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Het aantal leden nam dit jaar helaas verder af. Opzeggingen waren 
er van: G. Euverman, J. Euverman, J.H. Westerink, H. Westerink, 
B.J. Westerink, A. Ras, J. Renes, R.C.W. van Dijen, J. Brinkman, 
J. v.d. Berg, G. Leusink, H. Bennink, B. van Weeghel en D. de 
Groot. 
Als nieuwe leden werden ingeschreven: T. Bos, Henrianne Platte 
en Johan Platte. In totaal zijn er per 31 december 2018 nog 74, 
onderverdeeld in 4 ereleden, 55 seniorleden, 9 jeugdleden en 6 
donateurs. Ereleden zijn de heren E. van ’t Hof,  W. van Hattem, R. 
Pleijter en A. Deetman. Leden van verdienste de heren C. van 
Heerde en E. van Loo. 
 
In het begin van 2018 hadden we nog te maken met de vogelgriep 
waardoor op diverse shows geen pluimvee ingestuurd kon worden. 
Daarna is het rustig op dit gebied geworden en konden in het 
nieuwe tentoonstellingsseizoen ook de hoender- en siervogel 
fokkers na twee seizoenen van afwezigheid weer showen. Dat is 
goed voor de hobby, want zonder shows is er geen 
vergelijkingsmoment om te zien waar je als fokker staat.   
 
Met Nut en Sport in Wezep hebben we wederom fijn mogen 
samenwerken. We hebben afgesproken om ieder jaar een 
gezamenlijke vergadering te houden om de stand van zaken te 
evalueren.  
 
Als secretaris bedank ik mijn medebestuurders en u als lid voor de 
fijne manier van samenwerken. Laten we ook in het komende jaar 
samen de schouders er onder zetten om te genieten van onze mooie 
klein dierenhobby. 
Daarbij mag dit het motto zijn: Alleen zijn we misschien sneller, 
maar samen komen we verder!  
 
Januari 2019 
Alfred van Loo, secretaris 
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Jaarprogramma 2019 
Dag/Datum               Activiteit  
Donderdag 24-01 Bestuursvergadering, 19.30 uur (TB) 
Dinsdag 14-02  Bestuursoverleg Oldebroek/Wezep 
Donderdag 21-02        Jaarvergadering aanvang 19.30 uur 
Maart    Actie voor de clubkas  
Donderdag 11-04   Bestuursvergadering, 19.30 uur (HT) 
April          ‘Kom in het hok’ promotie dag/avond 
Mei   Hokbezoek Oldebroek-Wezep onderling 
Vrijdag 14-06   BBQ- avond bij Cees i.c.m. Wezep 
Zaterdag 15-06??          Opendag Ko-Kalf   
Donderdag 27-06 Enten konijnen i.c.m. Wezep  
Donderdag 11-07        Bestuursvergadering (+tt), 19.30 uur (AvL) 
Donderdag 08-08         Drinkwater enting hoenders (Wezep&Nunspeet) 
Zaterdag 10-08              Oogstfeest Oldebroek i.c.m. Wezep 
Donderdag 15-08        Ledenvergadering aanvang 19.30 uur 
Donderdag 22-08 Spray enting hoenders (Wezep&Nunspeet) 
Donderdag 22-08 Enten konijnen i.c.m. Wezep  
Zaterdag 07-09               Jongdierendag bij Firma Gardenbroek 
Zaterdag 14-09               Jeugdshow Laren   
Vrij-/zaterdag 27/28-09 IJsselvliedtshow Wezep   
Donderdag 19-09           Bestuursvergadering (+tt), 19.30 uur (TB) 
Zaterdag 05-10               Kampioenschap Veluws Verband  
Donderdag 17-10 Enten konijnen i.c.m. Wezep   
Donderdag 24-10         Ledenvergadering aanvang 19.30 uur 
Donderdag 31-10       Bestuursoverleg show (+tt), 19.30 uur (HT) 
Di/Wo-dag 12/13-11 Opbouwen clubshow i.c.m. Wezep 
Do/Vr/Za 14/15/16-11 Showdagen clubshow i.c.m. Wezep 
Donderdag 28-11     Bestuursvergadering (+tt), 19.30 uur (AvL) 
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Tatoeëerschema 2019 
 

Donderdag 28 maart E. van Loo, Hoge Enk 

Donderdag 18 april E. van Loo, Hoge Enk 

Donderdag 9 mei B. Strijkert, Oldebroek 

Woensdag 29 mei E. van Loo, Hoge Enk 

Donderdag 20 juni B. Strijkert, Oldebroek 

Donderdag 11 juli E. van Loo, Hoge Enk 

Donderdag 1 augustus E. van Loo, Hoge Enk 

 
De tijden zijn van 19.30 – 20.00 uur, binnen die tijd kunnen de 
dieren worden aangeboden.  
 
Fokkers denk eraan de dieren tijdig te laten tatoeëren, de juiste 
leeftijd is tussen de 8 en 10 weken oud. Dit geeft uiteindelijk het 
beste resultaat, zijn de nummers zo goed mogelijk leesbaar. 
Hoe ouder de dieren zijn als ze worden getatoeëerd, hoe minder 
goed de nummers leesbaar zijn. 
 
Voor/na het seizoen van bovengenoemde datums kunnen de 
dieren op afspraak worden getatoeëerd. Bel voor een afspraak of 
info Evert van Loo tel. 0525-684930 of 06-33011675 (n.o.z.). 
 
Adressen;  
E. van Loo, Doornenkamp 17, 8085 PT  Hoge Enk 
B. Strijkert, Bovenheigraaf 40, 8095 PC  't Loo Oldebroek  
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Agenda jaarvergadering 
 

Datum: 21 februari 2019 
Aanvang: 19.30 uur 
Adres: Voormalige huishoudschool, Van Sytzamalaan 3 te Oldebroek 

 
01. Opening 
02. Notulen ledenvergadering 22 oktober 2018 
03. Ingekomen stukken en mededelingen 
04. Evaluatie clubshow 
05. Jaarverslag secretaris 
06. Jaarverslag penningmeester 
07. Verslag kascommissie 
08. Bestuursverkiezing 
Cees Souman aftredend, niet herkiesbaar, 
Wilco van Hooren aftredend, niet herkiesbaar. 
09. Samenwerking Oldebroek / Wezep 
10. Jaarprogramma 2019 
11. Wat verder ter tafel komt 
- de aanhouder 
12. Rondvraag 
13. Sluiting officiële vergadering 
14. Pauze 
 
In de pauze worden loten verkocht, deze worden aan het eind 
van de vergadering getrokken. Leden aan jullie de vraag om 
een prijsje mee te brengen voor de verloting. 
 
15. Huldiging jubilarissen, prijswinnaars e.d. 
16.Lezing over ongediertebestrijding door G. Verburg 
17. Verloting  
18. Afsluiting 
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OPMERKING: 
Deze jaarvergadering is bedoeld voor alle leden inclusief jullie 
gezinsleden en/of familie. Laten we nu eens afspreken dat we 
allemaal proberen een liefhebber van kleindieren uit de buurt of 
kennissenkring mee te brengen, om op die manier onze hobby en 
vereniging meer bekendheid te geven en te promoten. Wij laten ons 
graag verrassen !!! 

 
 
 
 

Wat is er besloten.  Een stukje schrijven voor de aanhouder 
  
  
 
  
  
  
  
Wat moet ik doen. Het stukje aanleveren bij Aart Deetman 
    aartdeetman@zonnet.nl 
  
   
  
  
  
  
  
Wat heb ik beloofd. Om het op tijd te doen. Drie weken voor de 
volgende vergadering. Die weet u want de agenda heeft u over 
genomen uit de aanhouder. 
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PRIJSFLITS………………….41e NOORD VELUWE SHOW 

Geslaagde clubshow, gezellige dagen, leden SpV - N&S, gastvrije 
gastheer Van de Put, mooie dieren, leuke mensen… 

Hoofdprijswinnaars: 
- Fraaiste hoen van de show: Cees Souman 
- Fraaiste dwerghoender van de show: Aalt van de Streek 
- Fraaiste sierduif van de show: Aart van ’t Hul 
- Fraaiste konijn van de show: Jan Schoonhoven 
- Fraaiste cavia van de show: Johan Platte 
- Fraaiste Serama van de show: Simon van Loo 
 

Keurmeestersprijzen: Jan Schoonhoven, Gerrit van Veen, Gerrit 
Kwakkel, Cees Souman, Aalt van de Streek, Aart van ’t Hul, 
Simon van Loo. 
 

Jeugdprijzen: Indy Bos, Jowi Bos, Johan Platte, Douwe 
Witteveen, Anna Kwakkel, Simon+Dinand+Thijmen van Loo, 
Lisanne ten Hove. 
 

 
En zo ploegen we door……………… 
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NOTULEN LEDENVERGADERING 

 
Datum: 22 oktober 2018 
Aanvang: 19.30 uur 
Adres: Voormalige huishoudschool, Van Sytzamalaan 3 te Oldebroek 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering met de woorden: “Eerbied voor 
het leven!” 
N.a.v. AD uit de Aanhouder. Hoe om te gaan met de 
uitgeselecteerde dieren. Zoeken naar een goed alternatief voor de 
dieren waar we niet mee verder fokken. 
We  hebben alweer een heel aantal activiteiten achter ons liggen, de 
JJD – Laren – Veluws Verband, waar we op de 6de plaats zijn 
geëindigd. Hier mocht Dhr H. Spijkerboer een U behalen en ook 
Jan Schoonhoven behaalde weeeeer een U. Hij lijkt onverslaanbaar. 
Jan Haas een speciaal welkom, hij zal na de pauze ons het één en 
ander uitleggen over het conditioneren van zijn duiven. 
Er zijn 18 leden aanwezig. 
 
Notulen ledenvergadering 20-08-2018 
Geen opmerkingen op de notulen van de ledenvergadering, worden 
getekend door voorzitter en secretaris. Naar aanleiding van de 
notulen geen vragen. 

 
Ingekomen stukken en mededelingen 
Uitnodiging 100 jaar Kampen, Henk Tromp en Rijk Pleijter 
zijn geweest. 
Uitnodiging 100 jaar Putten en omstreken, A. Deetman gaat 
hierheen (17 nov.) 
Uitnodiging opening Ons Ideaal Nunspeet woensdagavond 24 
Okt. Dhr. E. van Loo zal hier heengaan. 
Gezamenlijk vervoer naar Assen. Opgave bij Wilco van 
Hooren. Inladen woensdag 2 januari 2019 om 14.00 op de 
Hoge Enk en om 14.30 uur in Oldebroek. 
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Jongdierendag  
Leuke, gezellige show. Helaas was de verlichting toch niet 
optimaal. We gaan voor de show bij van de Put, bij de MVO 
een mast met 4 lampen huren. Deze kan dan meer de lucht in, 
zodat het licht meer van bovenaf zal schijnen. Zoals al eerder 
besproken zijn TL- balken geen optie. Het is heel kwetsbaar en 
enorm duur. Financieel zijne er geen bijzonderheden. Geen 
winst, maar ook geen verlies.  
Wel een puntje om te noemen is de tijdsduur van het keuren 
van de kippen. Dit duurde veel te lang. 

 
Terugblik Jeugdshow Laren en Veluws Verband  
Jeugdshow was een geslaagde show. Het thema was Europa 
en wederom had de organisatie zich enorm ingezet. Dit jaar 
waren er ook 100 dieren meer en dat is super, omdat vorig 
jaar de vereniging zich toch zorgen begon te maken over het 
teruglopende aantal inschrijvingen. 
Veluws Verband dit jaar weer op de zelfde  locatie als vorig 
jaar in Veessen. We hebben dit jaar als vereniging wel mee 
kunnen doen, maar helaas zijn we als 6de geëindigd. Het was 
een druk bezochte locatie, mooi weer en een leuke markt 
erbij. 
 
Mededelingen clubshow 
Dit jaar hebben we als jubileum de 41e Noord Veluwe show. 
De algemene organisatie van de show wordt besproken, 
vrijwillige helpers geven zich op. Hieronder enkele 
gesprekspunten: 
Verlichting is besproken. 
A. Deetman zal een tekening voor de opstelling maken.  
Prijzenschema: We gaan terug op het oude vertrouwde, 
Prijzengeld. Ook is er weer een rassenprijs te behalen.  
De Jeugd van Oosterlicht vragen we als helpers voor het 
opzetten van de kooien. 
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De fazantenkooi zal tijdens de show worden ingezet. A. 
Deetman zal voor wat loslopend gevogelte zorgen. 
Voor de opening is Wethouder Bergkamp gevraagd. Er wordt 
nog gewacht op antwoord.  
Promotie: reclame borden met stickers met van de Put erop? 
Bordjes voor in Oosterwolde worden gemaakt.  
Erik van de Wolde vervoert de kooien van en naar B. Strijkert 
aan de Bovenheigraaf. 

 
Wat verder ter tafel komt 
Nut en Sport heeft voor de IJsselvliedtshow onze kooien 
gehuurd. Normaal huren ze die bij de vereniging in Kampen, 
maar dit jaar was dat niet mogelijk ivm opgebroken wegen bij 
de opslagplek. In het kader van de samenwerking hebben we 
hierin toegestemd, ondanks dat er destijds andere afspraken 
over zijn gemaakt. De mening onder de leden, over dit 
besluit, loopt uiteen.  
De 40e  Noordshow  jan. 2019 wordt een (nog) groter 
evenement. Ook buiten zal er veel georganiseerd worden, dit 
om een breder publiek te trekken. 

 
Rondvraag 
Wie weet er nog bedrijven om te benaderen voor sponsering? 
Formulieren zijn te verkrijgen bij C. Souman.  

 
Pauze 
Tijdens de pauze kunnen inschrijfformulieren en 
sponsorgelden worden ingeleverd. 

 
Presentatie 
Jan Haas geeft een hele leuke presentatie over het 
conditioneren van zijn duiven. Heel leuk om te horen, maar 
vooral om te zien. Wat een precisiewerk Jan!! Heel bijzonder. 

 
Sluiting 
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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  
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