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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 A. Deetman, Diepesteeg 3 
 8081 PD Elburg 0525-684276 
 aartdeetman@zonnet.nl 
 
Praktische zaken H. Top, Oude Harderwijkerweg 84 
 8085 PJ Doornspijk 06-31589886  
 herraldtop@hotmail.nl 
 
Activiteiten T. Bos, Groote Woldweg 83a 
 8097 RR Oosterwolde, 0525-662576 
 jatuesjo@live.nl 
 
Ereleden A. Deetman, W. van Hattem, E. van’t Hof 
 R. Pleijter, C. Souman 
 
Leden van verdienste C. van Heerde, E. van Loo 
  
Contributie Senioren € 15,= per jaar  
 Jeugdleden t/m 16 jaar € 5,= 
 Donateurs € 6,50 per jaar 
Bankrekening Rabobank NL46RABO0384704816 
 
Website www.sport-veredelt.nl  
Twitter @SportVeredelt 
Facebook Sport-Veredelt  
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Februari 2020       DE AANHOUDER 84    jaargang 28 
 
Redactioneel  
 
De kruitdampen van de gillende keukenmeiden, zevenklappers en 
donderslagen zijn opgetrokken en nu ligt voor ons een nieuw jaar. De 
agenda met onbeschreven blaadjes. Ook het stro en stof van de afgelopen 
tentoonstellingen is neergedaald. Januari is als regel de maand voor de 
laatste afrekeningen en de administratie afwikkelen van de clubshow. De 
eerste tien maanden zijn we weer gewoon klein dier liefhebber. We gaan 
ons weer druk maken om een voetster die niet werpt, een ram die niet 
dekt. We maken ons druk over een kip of die enkel of dubbel gezoomd 
vererft. 
Dieren liefhebbers groeperen zich in dierenbevrijders, dieren 
beschermers. De zwerfkat moet een huis en de kalvermester en eierboeren 
moeten maar in de bijstand. De auto banden moeten een dieper profiel en 
breder, kunnen twee egels tegelijk onder. De kanarie krijgt meer licht 
want hij moet zingen, de papegaai krijgt een doek over de kooi want hij 
moet zijn bek houden. 
 
Het is nu tijd om de ramen te lappen van de prijzenkast en de bekers te 
poetsen. Het nieuwe seizoen staat zo weer voor de deur. 
Dan gaan we weer wassen, fohnen, poetsen, borstelen. Kijken of alles wel 
klopt haren, veren sporen, tenen. 
 
Het komende tentoonstelling seizoen zijn de organisatoren al weer druk 
mee. Krijgen we de show rond, gaat de kas kloppen, is de catalogus op 
tijd klaar, komt de burgemeester met zijn vrouw, wel of geen bloemen, is 
de krant gewaarschuwd, fotograven. Niemand vergeten?. 
 
Al 75 jaar sport veredelt en al jaren de zelfde rituelen 
Groet @D 
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Proat van de bestuurstafel 
 
Een mooi getal 2020….! Een nieuw jaar met nieuwe kansen. 
Het showseizoen gaat weer langzaam over in het fokseizoen. 
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. 
Als bestuur zijn we telkens bezig met de vraag hoe we met wat we hebben 
aan mensen en middelen verder kunnen bouwen richting de toekomst. 
Landelijk gezien zit onze hobby, zoals zo veel dierenverenigingen e.d. in 
de hoek waar de klappen vallen. De huidige maatschappij verlangt 
misschien wel een andere insteek van ons, moeten we van de oude 
bekende sportfokker meer richting de hobbyist die voor de 
lol/gezelligheid dieren houdt? En welke invulling geven we daar dan aan 
binnen onze vereniging, zodat ook deze mensen zich thuisvoelen en we 
hen ook wat kunnen bieden. Zomaar wat gedachten waar wij als bestuur 
regelmatig over ‘bomen’. Zeker naar de toekomst toe zou het voor de 
aankomende jeugd toch wel erg mooi/fijn zijn als de binding met 
dieren/natuur er zal blijven en dit ook in verenigingsverband wordt 
ervaren. Wij hebben een belangrijke functie voor wat betreft het in stand 
houden van levend cultureel erfgoed!  
We denken ook na over de plek voor onze aankomende jongdierendag bij 
Gardenbroek, voor de clubshow krijgen we een ander plekje ter 
beschikking bij Van de Put. 
Beste lezer mocht u/je hier ideeën over hebben dan horen wij als bestuur 
dit heel graag. 
 
Doordat onze voorzitter heeft aangegeven beschikbaar te blijven voor zijn 
functie, blijft het bestuur van Sport Veredelt gelukkig op sterkte en 
kunnen we verder bouwen. Fijn Henk dat je erbij blijft! 
Het afgelopen jaar hebben we ons jaarprogramma weer kunnen uitvoeren, 
zie ook het jaarverslag in deze Aanhouder. Ook voor dit komende jaar 
hebben we weer een mooi jaarprogramma opgezet, we hopen dat we er 
als vereniging een mooi jaar van kunnen maken, met op 4 december a.s. 
het 75 jarig jubileum in het verschiet! 
 
De samenwerking met Nut&Sport Wezep loopt ondertussen al ruim 10 
jaar in deze vorm. Binnenkort gaan we als besturen weer bij elkaar zitten 
om te kijken hoe we verder gaan, is het wat zo, hebben we er iets aan, 
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enz. enz. ? Dat we elkaar nodig hebben is wel duidelijk, samen sta je nu 
eenmaal altijd sterker dan alleen. 
 
In deze Aanhouder ook de uitnodiging voor onze jaarvergadering. Hierbij 
nodigt het bestuur alle leden met aanhang van Sport Veredelt en 
Nut&Sport uit om op de jaarvergadering te komen. Neem ook eens een 
belangstellende uit de buurt of familie mee. Iedereen is welkom! We 
willen deze vergadering invullen met een zo kort mogelijk officieel 
gedeelte, daarna zal een aantal mensen om diverse redenen gehuldigd 
worden en vervolgens zullen we een mooie presentatie krijgen van Albert 
van de Streek over landgeiten en andere zeldzame huisdieren. 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? 
Misschien moeten we er nog even aan wennen, maar het is dit jaar 
opnieuw de bedoeling een jaarvergadering te houden en de beide 
ledenvergaderingen in augustus en oktober weer wat anders van opzet te 
laten zijn. Hou vooral de nieuwsbrieven in de gaten en laat u verrassen. 
Mocht u ideeën hebben dan horen wij ze uiteraard graag. 
 
De website van Sport Veredelt is weer bijgewerkt, ook heeft Jowi een 
facebook pagina gemaakt en wist u dat we ook actief op twitter zijn? 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 



7 
 

Jaarverslag 2019 
 
In 2019 werd de jaarvergadering gehouden aan de Van Sytzamalaan 
3 in Oldebroek. Wilco van Hooren en Cees Souman waren aftredend 
en niet herkiesbaar in het bestuur, vooraf had Herrald Top al 
aangegeven de plek van Wilco in te willen nemen en tijdens de 
vergadering bood Aart Deetman zich spontaan aan voor de 
penningmeesterspost. Cees Souman wordt als dank voor bewezen 
diensten tot erelid benoemd. 
Als jubilarissen waren H. Doornweerd, S. Luchtenberg en D. van 
Heerde 25 jaar lid van ‘Sport Veredelt’. 
Verderop in het jaar was besloten om de ledenvergaderingen wat 
anders op te zetten, door bij fokkers thuis samen te komen, kort 
mededelingen te doen en verder gezelligheid en onderling contact 
de boventoon te laten voeren. Hieraan gekoppeld gelijk de dieren 
van de betreffende fokker bekijken. We begonnen de eerste keer in 
augustus bij Cees van Heerde, dit bleek een groot succes, de schuur 
was te klein, extra stoelen moesten erbij komen en het was vooral 
erg gezellig. De tweede samenkomst in oktober was spontaan erg 
goed georganiseerd door Henk Schoonhoven, helaas viel daar de 
belangstelling nogal tegen.  
 
Aan overige activiteiten het volgende ondernomen: BBQ- avond bij Cees 
en Leida, stand op het Oogstfeest, deelname jeugdshow Laren, deelname 
IJsselvliedtshow Wezep, deelname Veluws Verband (2e plek), deelname 
verenigingscompetitie Hanzeshow Kampen (3e plek), Facebook pagina 
opgezet door Jowi Bos, gezamenlijk vervoer naar Assen, ringenbureau 
door Wilfred, de vLOOs tatoeëerden 251 konijnen. Het enten van onze 
konijnen en hoederachtigen werd wederom in goede samenwerking met 
de buurverenigingen uit Wezep en Nunspeet georganiseerd. 
 
Zaterdag 7 september hielden we voor de 14e keer de jongdierendag bij 
de firma Gardenbroek. Dit keer was als experiment gekozen voor een tent 
naast de winkel. Hierover waren de meningen verdeeld, qua publiek en 
licht was het een verbetering, qua ruimte en bereikbaarheid niet.  Met 166 
inzendingen hadden we gelukkig toch meer dieren dan in de beide 
voorgaande jaren. 
 
Medio november waren we voor de vierde keer te gast bij loonbedrijf 
Van de Put in Oosterwolde voor de 42ste Noord Veluwe Show. Een 
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mooie locatie voor de 201 ingezonden dieren. De temperatuur voor 
mensen was redelijk goed, voor de dieren was deze perfect. Met inzet 
van nieuwe verlichting was het zicht op de show alweer een stuk beter. 
De mooie nieuwe wegwijzers, door Herrald gemaakt, beginnen hun 
diensten te bewijzen door mensen naar de show te begeleiden. Bert 
Gardenbroek opende op een leuke manier de show en reikte de hoofd- 
en jeugdereprijzen uit. 
 
De bestuurssamenstelling is op 31 december 2019 als volgt: Henk 
Tromp (tt) voorzitter, Alfred van Loo (tt) secretaris,  Aart Deetman (tt) 
penningmeester, Trudy Bos coördinator activiteiten, Herrald Top 
coördinator praktische zaken. Bij de organisatie van de jongdierendag 
en de tentoonstelling wordt het bestuur aangevuld met: Rijk Pleijter 
voor de administratie en Naomi van den Brink als vertegenwoordiger 
van Nut en Sport. 
 
In 2019 mochten we als nieuw jeugdlid welkom heten Irma van Boven, 
fokker van Franse Hangoren. Ook werd G.J. Vierhuizen lid van Sport 
Veredelt, hij is houder van diverse rassen dwerghoenders en Serama’s. 
In 2019 hebben bedankt als lid A. Vierhuizen en André Doornwaard. 
Hiermee blijft het aantal leden per 31 december 2019 ongewijzigd op 
74, onderverdeeld in 5 ereleden, 2 leden van verdienste, 52 seniorleden, 
9 jeugdleden en 6 donateurs. Ereleden zijn de heren E. van ’t Hof,  W. 
van Hattem, R. Pleijter, A. Deetman en C. Souman. Leden van 
verdienste de heren C. van Heerde en E. van Loo. 
 
Gelukkig hadden we in 2019 geen last van virussen en uitbraken onder 
onze dieren. De samenwerking met Nut en Sport Wezep is op dezelfde 
manier doorgezet. Achteromkijkend zien we een mooi verenigingsjaar 
achter ons liggen, natuurlijk kunnen altijd dingen beter, maar dat is dan 
gelijk weer de uitdaging voor het komende jaar. 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. Samen kunnen we veel!! 
 
Januari 2020 
Alfred van Loo, secretaris 
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Jaarprogramma 2020 
 
Dag/Datum               Activiteit  
21 januari  Bestuursvergadering  
11 februari  Bestuursoverleg Oldebroek/Wezep  
02 maart         Jaarvergadering aanvang 
… april   ‘Kom in het hok’ promotiedag  
07 april     Bestuursvergadering  
… mei   Hokbezoek zustervereniging Wezep 
12 juni    BBQ- avond bij Cees en Leida 
25 juni   Enten konijnen  
14 juli          Bestuursvergadering (+tt) voorbereiding JDD 
06 augustus         Drinkwater enting hoenders 
08 augustus              Oogstfeest Museumboerderij Oldebroek  
10 augustus        Ledenvergadering voorbereiding jongdierendag 
20 augustus  Spray enting hoenders  
20 augustus  Enten konijnen  
05 september   15e Jongdierendag bij Firma Gardenbroek 
12 september              Jeugdshow Laren www.jeugdshow.nl  
22 september           Bestuursvergadering (+tt) voorber. clubshow 
25+26 september  IJsselvliedtshow Wezep-Hattemerbroek  
03 oktober               Kampioenschap Veluws Verband  
15 oktober  Enten konijnen  
19 oktober          Ledenvergadering voorbereiding clubshow 
27 oktober        Bestuursoverleg (+tt) voorbereiding clubshow 
17+18 november Opbouwen clubshow bij Van de Put 
19 november   Keurdag + opening Noord Veluwe Show 
20+21 november Showdagen 43e Noord Veluwe Show 
1 december       Bestuursvergadering (+tt)  
4 december   75 jarig jubileum Sport Veredelt Oldebroek 
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Agenda jaarvergadering 
 
Maandag 2 maart 2020, aanvang 19.30 uur 
Adres: Van Sytzamalaan 3 te Oldebroek 
 
01. Opening 
02. Notulen ledenvergadering 21 februari 2019 
Deze zijn tijdens de ‘open ledenavond’ bij C. van Heerde 15/08-2019 
besproken en ondertekend. 
03. Ingekomen stukken en mededelingen 
04. Evaluatie clubshow 
05. Jaarverslag secretaris 
06. Jaarverslag penningmeester 
07. Verslag kascommissie 
08. Bestuursverkiezing 
      Aftredend Henk Tromp, wel herkiesbaar. 
09. Samenwerking Oldebroek / Wezep 
10. Jaarprogramma 2020 
11. Wat verder ter tafel komt 
12. Rondvraag 
13. Sluiting officiële vergadering 
14.Huldiging jubilarissen 
15. Pauze 
 
In de pauze worden loten verkocht, deze worden aan het eind van de 
vergadering getrokken. Leden, denken jullie aan de vraag om een 
prijsje mee te brengen voor de verloting!!! 
 
16. Leuke informatieve inbreng 
Interessante lezing van Albert van de Streek over landgeiten en andere 
zeldzame huisdierrassen. 
17. Verloting  
18. Afsluiting 
 
Deze jaarvergadering is voor alle leden inclusief jullie gezinsleden en/of 
familie, vrienden, kennissen, of leuke buren met interesse in onze hobby 
en kleindieren!! 
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NOTULEN LEDENVERGADERING 

Datum:  21 februari 2019, aanvang 19.30 uur 
Adres:  Van Sytzamalaan 3 te Oldebroek 

 
01. Opening 
De voorzitter opent de vergadering met de woorden: “Het is weer 
voorbij”. N.a.v. A.D.  uit de Aanhouder. Het showseizoen is alweer z.g.a 
voorbij en misschien hebben sommigen van ons de eerste nieuwe nestjes 
alweer in de hokken liggen. De ene fokker heeft veel dieren, de andere 
een selectiever aantal. Met weinig dieren kun je eigenlijk net zo veel 
plezier beleven aan de sport, als met veel dieren. Ieder dier heeft zijn 
aandacht en verzorging nodig en aan tijd ontbreekt het vaak bij ieder. En 
welkom aan ieder. Er zijn 17 leden aanwezig. 
 
02. Notulen ledenvergadering 22-10-2018 
Geen opmerkingen op de notulen van de ledenvergadering, worden 
getekend door voorzitter en secretaris. Naar aanleiding van de notulen 
geen vragen. 

 
03. Ingekomen stukken en mededelingen 
Mededelingen: Dhr. E. van Loo, mevr. J. Slendebroek en dhr. G. van 
Veen zijn met kennisgeving afwezig. 
Ingekomen stukken:  
- Jaarboekje Kleindierliefhebbers. 
- Verhuisbericht J. Schoonhoven, Ds Otto Veeninglaan 2 Oldebroek 
- Uitnodiging receptie 60- jarig jubileum van Dhr. H. en mevr. J. 

Doornweerd op 9 maart 2019 
- Uitnodiging receptie ‘ons ideaal’ uit Nunspeet die mogen vieren dat 

zij als vereniging 75 jaar bestaan. Receptie wordt gehouden op 
zaterdag 23 maart 2019. 

 
04. Evaluatie Clubshow 
We waren deze show 2 weken eerder dan voorgaande jaren. De 
temperatuur was prima, stuk minder koud dan vorig jaar. Voor de dieren 
super. De verlichting was wel beter, maar toch niet optimaal. Publiek was 
over het algemeen redelijk aanwezig. De vrijdag was een goed bezochte 
middag en avond. Financieel hebben we 600.= euro in de plus gedraaid. 
De advertenties hebben zodanig veel opgebracht dat we zonder niet in de 
plus hadden gestaan!! 
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Vanuit de leden: Locatie niet optimaal, andere optie? Financieel 
gezien wordt het erg moeilijk een andere locatie te vinden. De Talter 
is financieel geen optie en een soort gelijke locatie als de Fruittuinen 
is erg moeilijk te vinden. Mochten er mensen ideeën hebben, dan 
horen we het graag. 
Een dag minder showen? Dit heeft toch ook niet bij iedereen de 
voorkeur. Het werk moet verzet worden en is niet minder bij een dag 
minder showen. Wel hoeft de bezetting van vrijwilligers tijdens de 
show minder intensief ingepland te worden. 
Een open tentoonstelling organiseren ipv een clubshow?  Dit is 
waarschijnlijk inderdaad iets waar we in de toekomst over na moeten 
gaan denken. Hier komen we dus op terug. 
 
05. Jaarverslag secretaris 
Geen opmerkingen. 
 
06. Jaarverslag penningmeester. 
Cees Souman geeft toelichting bij het verslag. 

 
07. Verslag kascommissie. 
Jan en Henk Schoonhoven hebben de kascontrole uitgevoerd en het 
zag er, volgens de heren, prima uit! Nieuwe kascommissie bestaat 
uit Jan Schoonhoven en Aalt van de Streek. Dhr W. van Hooren is 
de reserve man. 

 
08. Bestuursverkiezing. 
Wilco van Hooren is aftredend en Herrald Top neemt zijn plaats in. 
Cees Souman is aftredend en Aart Deetman neemt (zeer spontaan!!) 
zijn taken  over als penningmeester. 

 
09. Samenwerking Oldebroek / Wezep. 
We zij nu toch een aantal jaren al wat aan het samenwerken en leren 
elkaar zo ook beter kennen. We hebben onlangs weer samen 
gesproken en we lijken langzaamaan naar elkaar te (moeten) groeien. 
Gezien alle feiten over de voortgang van de verenigingen moeten we 
toch voorzichtig denken aan een eventuele fusie. Voor dit jaar staat 
het jaarprogramma vast, maar we moeten voor het jaar erop toch 
verder kijken. Hoe denken de leden hierover? 
Eigenlijk geen negatieve reacties. Het liefst behouden we de situatie 
zoals die is en dat zal voor Wezep ook gelden, maar eerlijk kijkend 
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naar de ontwikkelingen van de laatste jaren, zien de leden eigenlijk 
ook geen andere optie dan samenwerken. 

 
10. Jaarprogramma 2019.  
8 juni a.s. zal de vereniging uit Hengelo een bezoek aan onze 
verenigingen brengen. Wezep vindt het leuk om hieraan mee te 
werken. Verder geen op of aanmerkingen 
 
11. Wat verder ter tafel komt? 
De aanhouder: aanhouden of vervangen voor een nieuwsbrief? 
Besloten wordt dat in het begin van het jaar gewoon een Aanhouder 
onder de leden verspreidt moet worden. Hier staan o.a. alle datums 
voor het tatoeëren en het jaarprogramma in. Verder in het jaar zal de 
aanhouder plaatsmaken voor een nieuwsbrief. 
Gardenbroekcompetitie: 1e is geworden “de Driekleur”, 2e dhr. W. 
van Hooren en 3e Herrald Top. Allen gefeliciteerd. 
  
12. Rondvraag. 
Er is niemand die iets heeft voor de rondvraag. 

 
13. Sluiting officiële vergadering. 
Voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng 
en sluit de vergadering.  
 
Huldiging jubilarissen, prijswinnaars ed. 
Cees Souman is erelid geworden en wordt even in het zonnetje gezet. 
Ondanks dat we weten dat Cees hier niet van houdt, bedankt voor al 
je inzet Cees! Dhr. H. Doornweerd, S. Luchtenberg en D. van Heerde 
zijn 25 jaar lid van ‘Sport Veredelt’ en ontvangen een oorkonde en 
een bloemetje. Helaas konden S. Luchtenberg en D. van Heerde niet 
aanwezig zijn, maar Henk Tromp zal hen dit persoonlijk brengen. 
Dhr H. Doornweerd en zijn vrouw zijn wel aanwezig en konden de 
oorkonde en bloemen gelijk in ontvangst nemen. 
 
Presentatie ongediertebestrijding. 
Dhr Verburg vertelt ons het één en ander over het bestrijden van 
muizen, ratten, muggen, motten, zilvervisjes en niet te vergeten de 
steenmarter. 
 
Notulist Trudy Bos 
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Tatoeëerschema 2020 
 

Donderdag 26 maart E. van Loo, Hoge Enk 

Donderdag 16 april E. van Loo, Hoge Enk 

Donderdag 7 mei B. Strijkert, Oldebroek 

Donderdag 28 mei E. van Loo, Hoge Enk 

Donderdag 18 juni B. Strijkert, Oldebroek 

Donderdag 9 juli E. van Loo, Hoge Enk 

Donderdag 30 juli 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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In samenwerking met borduurstudio van Loo uit Oldebroek kunt u een 
bodywarmer, polo en sweater bestellen, geborduurd met ons verenigings 
logo. De kleur is donker blauw met een wit logo en de prijzen vindt u 
hieronder vermeld. Om dit te bestellen stuurt u een mail naar: 
Chris@borduurstudiovanloo.nl met daarin vermeld het door u gewenste 
artikel. 
 
Bodywarmer van S t/m 3XL                   € 30.= 
 
Sweater van XS t/m 5XL                       € 18.= 
 
Polo van XS t/m 4XL                              € 14,95 
 
De Bodywarmer wordt voor en achter geborduurd, de sweater en polo 
alleen voor, dit omdat daar vaak de bodywarmer over gedragen wordt.  
 
De adresgegevens van borduurstudio van Loo: 
 
Zuiderzeestraatweg 133b 8096 BE Oldebroek, 
www.borduurstudiovanloo.nl tel. 06-44762093 
 
 
WIJ HOPEN DAT JULLIE ALLEMAAL CLUBKLEDING GAAN 
BESTELLEN!! 
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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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Pleuties uut de olde deuze… 
 

 

 

 



18 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



19 
 

 
 

 
 VOOR AL UW (KLEIN) DIERBENODIGDHEDEN  

• Grootste assortiment van de regio  
• Uitstekende service  
• Deskundig advies  
• Zeer scherp geprijsd  
• Eigen bezorgservice  
• Extra korting voor grootgebruikers  

 

Het Straatje 2A   
8081  RN Elburg   
0525 - 681404   
www.gardenbroek.nl   
info@gardenbroek.nl   
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   Secr. A. van Loo 
   Mheneweg zuid 56 
   8096 RH  Oldebroek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


