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Redactioneel
Zo de zomer is voorbij. Dat houdt in dat de Familiedag,
bloemenactie, hokbezoek Putten, hokbezoek Nunspeet, het
oogstfeest in Oldebroek, de jeugdshow in Laren Gelderland,
jongdierendag bij Gardenbroek, de IJsselvliedtshow. Het
kampioenschap van de Veluwe geweest zijn. Ja alles ligt weer
achter ons. Wie hier een verslag met foto’s van verzorgt is bij de
redactie niet bekend want er is niets aan geleverd. Bijna 100 leden
en geen copy van de activiteiten. Niet treuren of zeuren wij gaan
ons opmaken voor de clubshow. Al met al: laat een
tentoonstellingslast niet drukken op de schouders van een man of
vrouw, hoe kundig en bekwaam ook, maar verdeel de
verantwoordelijkheid en de werkzaamheden onder meerdere
mensen. Nu we het toch over de show hebben, waakt er voor dat
uw dieren niet tentoonstelling moe worden door bepaalde toppers
op vele show’s in te zenden. Dit gaat ten koste van het dier en
draait onze hele liefhebberij niet om onze dieren? U kunt zelf wel
vele show’s in de buurt bezoeken. Bekijk vooral het ras van de
diersoort die u zelf fokt. Niet eerst de beoordelingskaarten lezen
maar zelf de toppers er proberen uit te halen en pas dan de kaarten
lezen en bestuderen. Let ook eens op de grote en kleine fouten.
Een keurmeester is ook maar een mens die vooral als het om grote
klassen gaat in enige minuten een beschrijving van elk dier moet
maken. Het is dus maar een momentopname. Dit wordt wel eens
vergeten. Vrijwel al onze keurmeesters zijn fokkers en weten met
hoeveel zorg en liefde het dier is opgefokt. Bij zijn beoordeling
zal hij alle moeite doen om de meest objectieve beoordeling te
geven. Laat het komende seizoen dit nu ook weer een goed samen
spel zijn. Dit zal onze hobby ten goede komen, omdat niet……..
maar de dieren centraal staan.
inleveren kopij volgend clubblad voor 1 Februari 2016.
Aart
Ben
Marjan

Van de bestuurstafel.
Proat van de secretaris
Als ik dit stukje schrijf hebben we een groot deel van ons
jaarprogramma al weer gehad. Zo waren er achtereenvolgens de
jongdierendag, de jeugdshow in Laren en het Veluws Verband. Van
deze shows zijn elders in deze Aanhouder verslagen terug te vinden.
We hebben één en ander op internet en onze eigen website geplaatst.
Ook hebben we geprobeerd het te laten plaatsen in de plaatselijke
kranten en het Kleindiermagazine, maar dat lukt lang niet altijd,
omdat het gewoon niet geplaatst wordt. Het enten van de
hoenderachtige dieren heeft plaatsgevonden in samenwerking met
onze buur-verenigingen uit Nunspeet en Wezep. Mooi dat dit zo
samen kon, met dank aan de organisatoren.
Naar de toekomst kijkend zal dit toch de manier zijn waarop we de
kleindierhobby in stand kunnen houden. Samenwerken met behoud
van eigen identiteit, daarmee profiterend van elkaars sterke punten.
Het zal zeker nodig zijn dat we elkaar zoveel mogelijk steunen, als
we allemaal op ons eigen eilandje onze eigen dingen blijven doen,
konden het wel eens allemaal onbewoonde eilanden worden! De
eerste stappen zijn gezet met Wezep, wat betreft onze clubshow en
de IJsselvliedtshow. Ook hebben wij dergelijke geluiden uit
Nunspeet gehoord. Wij als bestuur proberen hier op een goede
manier mee om te gaan, zodat de gezamenlijke verenigingen er
zoveel mogelijk door gestimuleerd worden en de huidige activiteiten
van onze eigen vereniging er zoveel mogelijk profijt van zullen
hebben.
Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit om de ledenvergadering van
2 november a.s. bij te wonen. Op deze vergadering is de
mogelijkheid de inschrijfformulieren in te leveren voor de
aanstaande clubshow. Na het officiële vergaderdeel zal een leuke
aanvulling op de avond worden gegeven.
Daarom komt allen, wij als bestuur zitten vol nieuwe ideeën, maar
kunnen dit niet alleen!

Bij deze Aanhouder ontvangt u ook weer het vraagprogramma voor
onze clubshow. Hierbij de oproep om allemaal weer mee te doen met
één van onze jaarlijkse hoogtepunten.
Wij als bestuur hebben geprobeerd er weer wat moois van te maken,
nu is het aan de leden.
Een vereniging zijn we samen, dat is bovendien leuk en gezellig!
We ontvingen bericht van Fruittuin Verbeek dat ze andere plannen
hebben met de zwarte schuur, waardoor het faciliteren van de ruimte
door fruittuin Verbeek na 2015 stopt. Dit houdt dus in dat we voor de
clubshow in 2016 een nieuwe accommodatie moeten gaan zoeken.
Het bestuur is hier volop mee bezig, maar wanneer er ideeën onder
de leden zijn horen wij ze graag.
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!

Jaarprogramma 2015
Dag
Datum
Maandag
02-11
Donderdag
05-11
Dinsdag
09-11
uur
Woensdag
25-11
Donderdag
26-11
show
Vrij-/zaterdag 27+28-11
Maandag
07-12
uur

Activiteit
Ledenvergadering aanvang 19.30 uur
Ledenvergadering Nut en Sport
Bestuursvergadering aanvang 19.30
Opbouwen clubshow
Keurdag clubshow, ’s avonds opening
Showdagen clubshow
Bestuursvergadering aanvang 19.30

Tatoeëerschema 2015
Na 27 augustus alleen op afspraak
Evert van Loo telefoon 0525-684930

Adressen; E. van Loo, Doornenkamp 17, 8085 PT Doornspijk (Hoge
Enk)
B. Strijkert, Bovenheigraaf 40, 8095 PC 't Loo Oldebroek

Ledenmutaties
Wij ontvingen het droeve bericht dat ons lid Gerard Wieberdink op
13 september j.l. is overleden. In Gerard verliest de vereniging een
trouw lid dat altijd klaar stond om wat te doen. We wensen zijn
vrouw, kinderen en verdere familie van deze kant veel sterkte om dit
verlies te dragen.
We zijn blij dat we weer kunnen melden 2 nieuwe jeugdleden binnen
onze vereniging te hebben, namelijk Niek en Fleur Pater uit
Oldebroek. Fokkers van cavia’s en Wyandotte krielen. Niek en Fleur
heel leuk dat jullie lid zijn geworden, we hopen dat jullie het naar je
zin zult hebben binnen onze vereniging. Leden hoe onze jeugd de
hobby beleeft is te zien op de website van Niek en Fleur, namelijk
www.caviastalpaca.weebly.com
Ook als nieuw lid heten we Alwin Vierhuizen uit Oosterwolde
welkom binnen onze vereniging. Alwin is beginnend fokker van
Hollandse Kroppers in de kleur zwartroek en zwart-wit getijgerd.
Alwin we hopen dat je zult genieten van onze mooie hobby en de
leuke contacten die je kunt opbouwen in de kleindierenwereld.
Mocht je vragen hebben schroom niet ze te stellen, ook kunnen
ervaren fokkers je vaak veel helpen met het opzetten van je
duivenstam.

Notulen ledenvergadering
Datum:
17 augustus 2015
Aanvang:
19.30 uur
Adres: Fruittuin Verbeek, Vierhuizenweg 5 Oldebroek
01. Opening
De voorzitter opent de vergadering door te stellen ‘draagt u de
kleindiersport ook uit?’ n.a.v. de Aanhouder. Vervolgens noemt
hij de activiteiten van Sport Veredelt in dit jaar. Speciaal welkom
voor ons nieuwe lid Lammert Trul. Op deze ledenvergadering zijn
21 personen aanwezig. Met kennisgeving afwezig zijn Rijk
Pleijter, Greta Plette en Jan Haas.
02. Notulen ledenvergadering 27 februari 2015
De notulen zijn opgenomen in de Aanhouder. Er zijn geen
opmerkingen redactioneel en geen vragen naar aanleiding van de
notulen.
03. Ingekomen stukken
Uitnodiging KLG Ledenvergadering 2 juni te Ede, hier is Sport
Veredelt niet vertegenwoordigd.
Uitnodiging NBS Algemene vergadering 13 juni te Voorthuizen,
hier is Sport Veredelt niet vertegenwoordigd.
Uitnodiging KLN Algemene Ledenvergadering 20 juni te Putten,
hier heeft Aart Deetman Sport Veredelt vertegenwoordigd.
04. Mededelingen
Bedankt hebben Reinaldo van de Put en Danielle Lokhorst.
Welkom als nieuwe leden binnen onze vereniging: Lammert Trul
uit Oldebroek, fokt Drentse Hoenders en de jeugdleden Luuk en
Bram van der Heide uit Oosterwolde. Luuk fokt Klein
Lotharingers en Bram fokt roodoog Polen.

Drinkwater enting spray hoenders is uitgesteld naar 15 en 27
augustus.
05.
Jongdierendag bij Gardenbroek
De voorbereiding van de Jongdierendag wordt door de ttsecretaris besproken in de vergadering.
Dit jaar zullen we de show weer onderbrengen in loods achter op
het terrein omdat de winkel opnieuw ingericht is, waardoor onze
show er niet meer in past. Bert Gardenbroek gaat weer mee doen,
zodat we een complete dag krijgen met een mooi randprogramma.
Bert gaat een politiehonden demonstratie en een roofvogelshow
verzorgen. Sport Veredelt zal weer de gebruikelijke verloting en
boodschappenmand organiseren. De tent met eten en drinken
zullen we dit jaar in de show onderbrengen, hopelijk houden we
daarmee de mensen wat meer vast op de show.

06.
Veluws verband
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. Cees kan de
voorbereidingen voor Veluws Verband doen, maar is op de dag
zelf op vakantie. Aart Deetman keurt dit jaar niet en gaat er ook
niet naar toe. Voor vervoer naar de show moet nog een oplossing
worden gezocht. De fokkers zelf moeten de dieren ’s middags in
Heerde weer ophalen. Gerwin Euverman belt de fokkers ter
herinnering donderdag voor het Veluws Verband, Cees maakt
hiervoor een lijst. Voorzitter motiveert de leden hun dieren
hiervoor beschikbaar te stellen.
07.

Pauze (inlevering inschrijfformulieren JDD)

08.
Mededelingen Jeugdshow Laren
Alfred heeft de jeugd een uitnodiging gestuurd voor de
Jeugdshow. We hopen hier weer gezamenlijk naar toe te gaan met

de jeugd. Greta heeft aangegeven de organisatie op de dag zelf te
zullen regelen.
09.
Mededelingen clubshow
Dit jaar show weer bij Fruittuin Verbeek, hopelijk dit jaar geen
vogelgriep die roet in het eten gooit.
Ook de locatie voor de show in 2016 en verder is een
aandachtspunt. We zullen dit nog nader gaan bespreken bij
Verbeek.
10.
Samenwerking met Nut en Sport Wezep.
De commissie t.b.v. samenwerking heeft 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. Er
zullen geen activiteiten komen te vervallen.
•
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.
Voorzitter brengt deze voorstellen in stemming, 11 stemmen zijn
voor, 4 stemmen tegen. Hiermee is het gedane voorstel
aangenomen door de ledenvergadering.
B. Koops vraagt of het mogelijk is dat leden van 2 verenigingen
op de clubshow van 1 vereniging inzenden? Dit is landelijk zo
geregeld. De show valt dan onder de verantwoording van 1
vereniging terwijl de leden van de andere vereniging in mogen
zenden.

J. Schoonhoven haalt overige samenwerking aan om dit samen te
gaan doen, bijv. vervoer dieren naar de shows, enten van de dieren
enz. Hier gaan we zeker mee aan de slag.
11.
Wat verder ter tafel komt
Ziekte van leden en hun aanhang: Bert Top, mevr. Van Hattem en
G. Wieberdink.
Oogstfeest is weer goed verlopen, de beide grote kooien buiten de
tent was een publiekstrekker.
Op de website is een nieuwspagina toegevoegd. Hier willen we
korte nieuwsberichten gaan plaatsen. Wie iets heeft om te plaatsen
kan dit doorgeven aan de secretaris.
Helpers tijdens de jongdierendag worden genoteerd.
12.
Rondvraag
H. Smit: grote vereniging wil niet zeggen dat dit beter loopt dan
een kleine vereniging.
A. Deetman: Oogstfeest gewicht Vlaamse Reus 10,1 + Hollandse
kriel haan 679 gr + Hollandse kriel hen 425 gr. geeft een totaal
van 11,2kg. Marian van Pijkeren uit Wezep heeft de bon
gewonnen.
13.
Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
Na de vergadering genieten we van de hapjes en drankjes van
Fruittuin Verbeek.

Secretaris A. van Loo

Elburg, oktober 2015.
U wordt hierbij uitgenodigd voor de ledenvergadering welke
wordt gehouden op maandag 2 november 2015 in één der zalen
van Fruittuin Verbeek aan de Vierhuizenweg 5 te Oldebroek.
Aanvang vergadering 19.30 uur.
AGENDA
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

08.
09.
10.
11.



Opening.
Notulen ledenvergadering 17 augustus 2015
Ingekomen stukken en mededelingen
Evaluatie jongdierendag
Jeugdshow Laren
Veluws verband
Pauze
In de pauze kunnen de inschrijfformulieren voor de
komende clubshow worden ingeleverd.
Clubshow
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting.

Aansluitend aan de vergadering zal een gezellige/informatieve
invulling zijn, met o.a. een fotoserie over de afgelopen
jongdierendag(en).
Verzoek aan alle leden om tijdens de ledenvergadering prijsjes
mee te brengen voor de tombola, welke we tijdens de clubshow
weer willen gaan organiseren.

Wat is er besloten.

Wat moet ik doen.

Wat heb ik beloofd.

Super 10e Jongdierenshow
Zaterdag 5 september j.l. heeft onze jaarlijkse jongdierenshow
weer plaatsgevonden 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. Kortom het was zoals de naam van de
winkel aangeeft ‘Super voor mens en dier’.
Onze leden hadden het mooie aantal van 176 dieren ingeschreven
voor de Jongdierenshow. Deze dieren bestonden uit de
diergroepen grote hoenders, dwerghoenders, konijnen, cavia’s,
sierduiven en kleine siervogels. Winnaars waren bij de grote
hoenders het Zijdehoen van Johan Euverman, fraaiste
dwerghoender was de Antwerpse Baardkriel van Fokkerij De
Driekleur, fraaiste konijn was de Parelfeh van Gerwin van
Westerveld. Fraaiste cavia was van Wiljan Plette. De Portugese
Tuimelaar van Henk Spijkerboer was de beste sierduif. Fraaiste
kleine siervogel was de Lachduif van jeugdlid Annebeth Bos.
Dat Sport Veredelt een bloeiende vereniging is blijkt wel uit het
feit dat er dit keer 10 jeugdleden hadden ingezonden met in totaal
37 dieren. Hiervan showde Dinand van Loo het fraaiste konijn,
Nathan van ’t Veen het fraaiste konijn op 1 na, Wiljan Plette de
fraaiste cavia, fraaiste dwerghoender was van Hendriëlla van de
Kamp en Annebeth Bos showde de fraaiste kleine siervogel.
De
show
werd
verder
aangevuld
met
een
politiehondendemonstratie, proeverij van diervoeders, demo
karpervisser, diverse productpresentaties, gratis spreekuur
dierenarts en een grote roofvogelshow. Geheel inclusief
springkussen voor de jeugd en hapje, drankje, muziekje.
Tot slot kan Sport Veredelt terugkijken op een bijzonder
geslaagde jongdierenshow. Dit jaar was de show voor de 10e keer
bij de firma Gardenbroek ondergebracht. Dit blijkt elk jaar weer

een prima combinatie te zijn van kleindierenshow en
kleindierenwinkel. Hierbij brengt Sport Veredelt dan ook haar
dank over aan de firma Gardenbroek, met daarbij de wens dat we
deze combi nog vaak zullen herhalen.
Alfred van Loo

Kleindierenvereniging Sport Veredelt reservekampioen op
NK jeugd
Op zaterdag 19 september j.l. heeft de 40e Landelijke jeugdshow
plaatsgevonden in het Gelderse Laren, zoals ieder jaar
georganiseerd door de plaatselijke vereniging Pels en Pluim. Deze
show staat in de kleindieren showwereld bekend als het
Nederlands Kampioenschap voor jeugdleden. Zoals ieder jaar
heeft Sport Veredelt ook dit jaar weer met haar jeugdleden
deelgenomen aan deze show. Absoluut hoogtepunt van deze dag
is wel de competitie welke wordt gehouden onder de deelnemende
verenigingen. Deze verenigingen kunnen hun beste dieren voor
deze competitie opgeven en aan de hand van de behaalde
resultaten wordt aan het eind van de dag bepaald welke vereniging
zich een jaar lang Nederlands Kampioen mag noemen. Op de
derde plek is dit jaar de vereniging De Eendracht uit Rijssen
geëindigd, met een gemiddeld puntenaantal van 3,6. Sport
Veredelt is met een nipt verschil met de winnaar reservekampioen
geworden met een gemiddelde van 3,8 punten. Nederlands
Kampioen is dit jaar geworden N.K.V. Nieuwleusen met
gemiddeld 3,83 punten.
Ook individueel waren er successen voor de jeugd van Sport
Veredelt. Zo showde Wiljan Plette met zijn cavia’s 2 keer het
predicaat ZG (zeer goed). Ook Henrianne Plette showde een ZG
met haar Lachduif. Simon van Loo showde met zijn

Diamantduiven maar liefst 3 keer het predicaat F (fraai) en 1 keer
een ZG. Dinand van Loo had zijn konijnen van het ras
Kleurdwerg meegenomen en behaalde daar eveneens 3 keer F mee
en 1 keer ZG. Het beste dier van Dinand werd tevens de fraaiste
van de keurmeester. Herrald Top showde met zijn konijnen, ras
Nederlandse Hangoordwerg 3 keer een ZG en het ras Pool roodoog eveneens 3 keer een ZG.
De gehele show werd omgeven door een uiterst fraaie entourage
in een ruime manage. Ook was er met een uitgebreid
randprogramma voldoende te beleven om er voor de jeugd uit
geheel Nederland weer een onvergankelijke dag van te maken.
Meer informatie over de jeugdshow kunt u vinden op
www.jeugdshow.nl.
Alfred van Loo

Voor de krielenfokkers.
Een krielkip is een miniatuur hoen. Mooi hè. Er bestaat niet altijd
een groot soort van elk ras. We onderscheiden de oorspronkelijke
krielhoenderrassen en de verdwergde hoenders. Als je krielen wilt
gaan fokken moet je tenminste een trio kopen. In advertenties
worden ze vaak aangeboden. Je kunt de krielen het best op een
tentoonstelling kopen, dan kun je op de beoordelingskaart lezen
wat er nog aan de dieren verbeterd kan worden. Koop vooral
goede gezonde dieren en probeer niet ten koste van de kwaliteit
enkele euro’s uit te sparen bij deze belangrijke eerste aankoop.
Onthoud wat belangrijke punten.
Voor elk trio krielen heb je een aparte ruimte nodig. Zorg altijd
voor voeding, water en bescherming.
Probeer van elk volwassen trio minstens zes nakomelingen geheel
op te fokken.
Noteer zorgvuldig de broedresultaten, gegevens van de leg en de
waarneembare conditie.
Bezoek tenminste één grote tentoonstelling per jaar en stuur zelf
ook eens enkele dieren in. Er bestaat al heel lang belangstelling

voor hoenders. De oudste geschreven gegevens gaan tot meer dan
3000 jaar terug. De oudste beschrijvingen voor krielen komen uit
het oosten, Chinezen en Japanners hebben veel krielenrassen tot
de perfectie gebracht. Krielen fokt men eerder om de mooie vorm
en kleuren dan om de productie van vlees en eieren. Krielhennen
kunnen wel redelijk wat eieren leggen. Krielen fok je voor je
plezier en ze zijn plezierig om te hebben omdat ze meestal erg
vertrouwelijk zijn. Ze nemen genoegen met een kleine ruimte en
een eenvoudig hok. De aanschafkosten zijn redelijk, ze eten
weinig en de voerkosten vallen mee. De voordelen van het fokken
van krielen door jonge fokkers zijn dat je leert een zekere
verantwoordelijkheid te dragen. Je moet zelf voor de krielen
zorgen. Deze zorg geeft je echter een ondervinding in het kopen
en verkopen van krielen en eieren en de aankoop van voer en
uitrusting. Verder leer je iets van erfelijkheidsleer, voeding, en
gezondheid van krielen en het onderhoud van de hokken. Op de
tentoonstellingen is er een prachtige competitie tussen de fokkers,
je ontmoet andere mensen die ongeacht hun maatschappelijk of
financiële status gelijke belangstelling voor de krielen hebben.
Ook op vergaderingen van pluimveeclubs ontmoeten arbeiders en
geleerden, politici en winkeliers, huisvrouwen en jonge fokkers
elkaar op het zelfde niveau, dat van dezelfde liefhebberij.
@D

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

