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BESTUUR “SPORT VEREDELT”
Voorzitter

J.H. Tromp, Zuideinde West 3E
8278 AP Kamperveen 0525-621234
htromp1@hotmail.com

Secretaris
TT secretaris

A. van Loo, Het Kooiveen 56
8096 MC Oldebroek
0525-652263 of 06-48021131
info@sportveredelt.nl

Penningmeester

C. Souman, Soppeweg 4
8091 CB Wezep 038-3762014
csouman@hetnet.nl

Praktische zaken

G. Euverman, Veldweg 44
8085 AW Doornspijk
geuverman@gmail.com

Activiteiten

G. Plette-Heshusius, Driestweg 20
8071 BT Nunspeet, 0341-262729
plett042@planet.nl

Ereleden

dhr. E. van’t Hof
dhr. W. van Hattem
dhr. R. Pleijter

Contributie

Senioren € 15,= per jaar
Jeugdleden t/m 16 jaar € 5,=
Donateurs € 6,50 per jaar
Rabobank NL46RABO0384704816

Bankrekening
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Februari 2016
Redactioneel

DE AANHOUDER 74

jaargang 24



De eerste “DE AANHOUDER” van 2016.
Nou veul heil en zegen. Een nieuwjaar met nieuwe kansen. Nog
even een jaarvergadering met verslagen van de secretaris en de
penningmeester en 2015 is voltooid verleden tijd. De toekomst
voorspellen is onmogelijk maar wij gaan wel een planning maken
voor het komende jaar. De secretaris is hier druk mee. Zonder de
inzet van alle leden zal deze niet slagen. Kom op wij zijn toch een
vereniging die niet staat af te wachten wat het bestuur gaat doen.
U bent toch lid en mede verantwoordelijk voor het reilen en
zeilen. Het bestuur organiseert wat uw plannen zijn en rekent dan
op uw opkomst of aanwezigheid. De gebruikelijke activiteiten
zullen wel op de planning staan. Een verrassing is mogelijk of u
draagt het zelf aan. Als u eens begint om van een van de
activiteiten een stukje voor ons clubblad te schrijven. Wat en hoe
beleeft u een activiteit. Voor taal vouten hoeft niet bang te zijn die
maak ik ook erg veel. Marjan leest alles na en herstelt en repareert
alles voor mij, dat zal ze zeker ook voor u doen.
Kom naar de jaarvergadering. Beleef samen het vereniging zijn
met u en de uwen.
@art Deetman

inleveren kopij volgend clubblad voor 1 Augustus 2016.
Aart
Ben
Marjan
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Van de bestuurstafel.
Proat van de secretaris
Het begin van een nieuw jaar is altijd een moment van terugzien
en vooruitblikken. Van het afgelopen jaar kunnen we denk ik
zeggen dat we een heel goed verenigingsjaar hebben gehad met
mooie activiteiten. Ook het begin van de samenwerking met Nut
en Sport Wezep op de clubshow is over de breedte zeer goed
verlopen. Vooruitkijkend hebben we voor dit komende jaar een
paar dingen op te lossen, te weten de vacature in het bestuur en
een nieuwe locatie voor onze clubshow. Het bestuur is goed bezig
geweest en heeft voor beide zaken een oplossing gevonden, welke
met goedkeuring van de ledenvergadering zo door kan gaan. Ook
is het jaarprogramma, elders in deze Aanhouder, afgestemd met
Nut en Sport Wezep. Wij als bestuur zijn enthousiast over onze
vereniging en de weg die wij nu zijn ingeslagen. Voor alle
duidelijkheid willen we nog een keer noemen dat we geen enkele
activiteit van Sport Veredelt verloren willen laten gaan, maar door
samenwerking te zoeken met Wezep en misschien op den duur
wel met Nunspeet, willen we onze activiteiten beter tot z’n recht
laten komen en indien mogelijk interessanter maken. Naar de
toekomst kijkend, zal dit toch de manier zijn waarop we de
kleindierhobby in stand kunnen houden. Samenwerken met
behoud van eigen identiteit en daarmee profiteren van elkaars
sterke punten.
Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit om met aanhang de
jaarvergadering op vrijdag 26 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 zal ons oud- lid Bennie van de
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Brink een zeer interessante lezing geven over de boerenzwaluw.
Bennie is bekend als “De Boerenzwaluwkenner” van Nederland,
dus dat is veelbelovend.
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! Op die
manier kunnen we onze hobby en vereniging misschien meer
bekendheid geven en verder promoten.

Leden
Wij ontvingen het droeve bericht dat ons lid A. van Renselaar op
8 november j.l. is overleden. Onze vereniging heeft hiermee een
trouw lid dat jarenlang lid is geweest verloren. We wensen zijn
vrouw, zoon en verdere familie van deze kant veel sterkte om dit
verlies te dragen.
Bedankt als lid hebben H.C. Hoekert, Hendriëlla van de Kamp en
Nathan van ’t Veen.
Als nieuw lid heten we Albert Bonhof uit Elburg welkom binnen
onze vereniging. Hij is fokker van Drentse Krielen. Dat Albert
hele goede dieren heeft blijkt wel uit het feit dat hij Europees
kampioen is geworden met een jonge haan op de afgelopen
Europashow in Metz (F). Zie verslag
http://www.locourant.nl/nieuws/algemeen/8610-albert-bonhofeuropees-kampioen-met-haan. Albert, we hopen dat je je spoedig
thuis zult voelen binnen onze vereniging. Mocht je vragen hebben
schroom niet ze te stellen, samen beleven we onze hobby.
Een mooi resultaat was er ook voor ons jeugdlid Herrald Top. Hij
had namelijk het mooiste konijn van de speciale jeugdshow welke
is ondergebracht bij de Noordshow. Herrald, je bent een echte
doorzetter, van harte gefeliciteerd en ga zo door!
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Jaarprogramma 2016
Dag
Datum
Donderdag 28-01
Vrijdag
26-02
Donderdag
Dinsdag
Zaterdag
Zaterdag

14-04
22-04
14-05
…-06

Vrijdag
17-06
Donderdag 21-07
Donderdag 11-08
Zaterdag
13-08
Vrijdag
19-08
Donderdag 25-08
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Donderdag

03-09
17-09
29-10
13-10

Vrijdag
04-11
Donderdag 10-11
Woensdag 23-11
Do/Vr/Za 24/25/26-11
Donderdag 08-12

Activiteit
Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur
Jaarvergadering aanvang 19.30 uur
locatie Van Sytzamalaan 3, Oldebroek
Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur
Inleveren bloemenactie voor 21.00 uur
Ophalen bloemen tussen 9.00 en 12.00
Hokbezoek
(vereniging nog niet bekend)
BBQ avond i.c.m. Wezep
Bestuursvergadering met tt- bestuur
aanvang 19.30 uur
Drinkwaterenting hoenders
(Oldebroek, Nunspeet, Wezep)
Oogstfeest Oldebroek
Ledenvergadering aanvang 19.30 uur
Spray-enting hoenders
(Oldebroek, Nunspeet, Wezep)
Jongdierendag bij Firma Gardenbroek
Jeugdshow Laren
Kampioenschap Veluws Verband
Bestuursvergadering met tt- bestuur
aanvang 19.30 uur
Ledenvergadering aanvang 19.30 uur
Bestuursvergadering met tt- bestuur
aanvang 19.30 uur
Opbouwen clubshow
Showdagen clubshow
Bestuursvergadering met tt- bestuur
aanvang 19.30 uur
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Tatoeëerschema 2016
Donderdag 10 maart
Donderdag 31 maart
Donderdag 21 april
Donderdag 12 mei
Donderdag 2 juni
Donderdag 23 juni
Donderdag 14 juli
Donderdag 4 augustus

E. van Loo Hoge Enk
E. van Loo Hoge Enk
E. van Loo Hoge Enk
B. Strijkert Oldebroek
E. van Loo Hoge Enk
B. Strijkert Oldebroek
E. van Loo Hoge Enk
E. van Loo Hoge Enk

Vanaf 25 augustus op afspraak,
Evert van Loo telefoon 0525-684930 of 06-33011675 (n.o.z).
Adressen:
E. van Loo, Doornenkamp 17, 8085 PT Doornspijk (Hoge Enk)
B. Strijkert, Bovenheigraaf 40, 8095 PC 't Loo Oldebroek

Ideeënhoek
Binnen het bestuur leven van allerlei ideeën, ook met het oog op
de toekomst, zonder dat deze nu al concreet zijn. Toch willen wij
deze graag bij de leden neerleggen, met de oproep op deze manier
met ons mee te denken en onze vereniging vooruit te helpen c.q.
te vernieuwen.
Uiteraard zijn aanvullende ideeën ook van harte welkom. Voor
alle duidelijkheid, deze rubriek is geen garantie dat iets ook
daadwerkelijk zal worden uitgevoerd, maar meer een soort
kweekvijver waaruit we hopelijk af en toe nieuwe dingen kunnen
vissen.
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Wat zou u bijvoorbeeld denken van:
- Onze vereniging nog levendiger te maken door tussendoor
nieuwe activiteiten te ondernemen/organiseren.
- De verkoop van overtollige dieren gezamenlijk gaan doen,
waarbij de opbrengst bijvoorbeeld ten gunste komt van de
verenigingskas.
- Jaarlijks een soort intern hokbezoek bij eigen leden te gaan
doen.
- Hiervoor dan ook andere geïnteresseerden van buiten onze
vereniging uitnodigen, soort ‘kom in het hok’ dag ter
promotie van onze vereniging.
- Op de ‘schapenmarkt in Oldebroek’ met een stand gaan
staan namens de vereniging.
- De Aanhouder digitaal verstrekken via mail om de kosten
te drukken, waarbij leden zonder mail wel een gedrukt
exemplaar krijgen.
- Opzetten van een maildiscussiegroep via onze site.
- Het bestuur weer uitbreiden naar 7 personen om zo wat
meer armslag te krijgen.
- Proberen ergens een eigen verenigingsruimte te krijgen,
soort ‘clubhonk’.
- Mogelijk maken om kleding te bestellen met logo van
Sport Veredelt.
- Een speciaal lid benoemen die zich bezig gaat houden met
promotie, PR, sponsoring enz.
- Proberen alle mensen die nu al kleindieren thuis hebben
enthousiast te maken voor onze hobby en vereniging,
zodat we ze als leden kunnen bijschrijven.
- Samenwerken met onze zusterverenigingen uit Nunspeet
en Wezep, elkaar steunen in plaats van elkaars concurrent
zijn.
- Gezamenlijk vervoer van de Noordshow en
Championshow ook op de zaterdag regelen.
- Enz. enz. enz. wie heeft aanvullingen…….…….????????

8

NOTULEN LEDENVERGADERING
Datum:
2 november 2015
Aanvang:
19.30 uur
Adres: Fruittuin Verbeek, Vierhuizenweg 5 Oldebroek
01.
Opening
De voorzitter opent de vergadering door te stellen ‘het gaat om de
dieren’ n.a.v. de Aanhouder. Er zijn 20 leden aanwezig. Met
kennisgeving afwezig zijn Rijk Pleijter, Greta Plette, Gerrit van
Veen en Janneke Slendebroek.
02.
Notulen ledenvergadering 17-08-2015
Geen opmerkingen redactioneel op de notulen van de
ledenvergadering, deze worden getekend door voorzitter en
secretaris. Naar aanleiding van de notulen vraagt Johan van Oene
wat de reden is dat we niet meer bij Verbeek terecht kunnen. Dit
is omdat ze andere plannen met de schuur hebben.
03.
Ingekomen stukken en mededelingen
- Uitnodiging 12e kleindierenshow Midden Veluwe te Wenum
Wiesel (Apeldoorn), opening 8 oktober, hier is Sport Veredelt
vertegenwoordigd geweest.
- Uitnodiging van Ons Ideaal Nunspeet voor opening van de
show op 21 oktober, hier is Sport Veredelt vertegenwoordigd
geweest.
- Uitnodiging jubileumshow Vaassen, 60 jaar bestaan
vereniging, opening show 6 november met aansluitend een
goed verzorgde avond, hier zal Henk Tromp naar toe gaan.
- Uitnodiging KDS Twello opening van de show op vrijdag 13
november.
- Rouwkaart Gerard Wieberdink, Sport Veredelt is op de
condoleance vertegenwoordigd geweest.
- Mail van Fruittuin Verbeek betreffende het beëindigen van de
beschikbaarheid van de zwarte schuur voor onze clubshow.
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- Schrijven NBS over uitleg procedure voor fokkersnummers en
het bestellen van ringen voor 2016.
Ledenmutaties in de afgelopen periode:
- Overleden: Gerard Wieberdink
- Nieuwe jeugdleden Niek en Fleur Pater, fokken samen cavia’s.
- Bram van der Heide was lid maar dit wordt overgenomen door
zijn broer Milan.
04.
Evaluatie Jongdierendag
Zie verslag Jongdierendag, financieel hebben we een klein positief
saldo overgehouden. De tt-hal was wat donker, hieraan moet
volgend jaar aandacht geschonken worden. Tent in de hal was een
succes. Cees Souman deelt de gewonnen keurmeestersprijzen uit.
05.
Evaluatie Jeugdshow Laren
Goed verlopen, leuke dag met
verenigingscompetitie 2e geworden.

de

jeugd

gehad,

in

06.
Evaluatie Veluws verband
We zijn 5e van de 6 verenigingen geworden. De predicaten waren
lager dan dat de dieren op de jongdierendag behaald hadden.
07.
Pauze
In de pauze worden de inschrijfformulieren voor de komende
clubshow ingeleverd.
08.
Clubshow
De voorbereidingen voor de clubshow worden door de ttsecretaris doorgenomen.
Ook hier is de verlichting in de tt- ruimte een punt van aandacht.
De show in Heerde gaat niet door vanwege te weinig inzendingen.
Daarom wordt besloten de inschrijftermijn voor onze clubshow
met een week te verlengen, zodat de inzenders voor Heerde nu in
Oldebroek kunnen inzenden.
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Cees van Heerde zal de jute voor onder de kooien ophalen in
Heerde, Aart Deetman gaat met hem mee.
09.
Wat verder ter tafel komt
Locatie clubshow + vergaderingen 2016, het bestuur is hier al mee
bezig, maar verneemt ook graag de mening van de leden.
Achtereenvolgens worden de volgende opties genoemd; De
Heerdt Oosterwolde, Van Werven Oldebroek, Loonbedrijf V.d.
Put in Oosterwolde, De Meule in Oldebroek, gymlokaal
Looschool, Ons Huus Hoge Enk, Golf Rustenburgweg.
10.
Rondvraag
Jan vd Grift; afwassen waterbakjes na de show kan bij fam. Van
de Grift aan huis.
Johan van Oene; Aanhouder graag eerder bezorgen.
Hempe Smit; komen we niet met de maximale capaciteit te zitten
wanneer we de datum van de clubshow uitstellen? We gaan er
vanuit dat dit niet het geval zal zijn.
Wilco van Hooren; de adverteerders een catalogus verstrekken
gedrukt op papier. Afgelopen show is de catalogus gemaild naar
de adverteerders met de opmerking dat een gedrukte versie
opgevraagd kan worden. Hier is maar door enkele adverteerders
op gereageerd, die hebben vervolgens een exemplaar op papier
ontvangen. Dit voor volgend jaar op de uitnodiging zetten, zodat
ze kunnen aangeven digitaal of op papier.
11.
Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering en wenst ieder welthuis.
Na de vergadering genieten we gezellig samen van de hapjes en
drankjes van Fruittuin Verbeek.
Aart Deetman verzorgt ondertussen een mooie diaserie.
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Fruittuin omgetoverd tot kleindieren paradijs.
Na een jaar van afwezigheid vanwege de vogelgriep organiseert
Sport Veredelt uit Oldebroek e.o. haar jaarlijkse clubshow die dit
jaar voor de derde keer bij Fruittuin Verbeek aan de
Vierhuizenweg 5 te Oldebroek wordt gehouden, het is jammer
genoeg wel de laatste keer dat we gebruik kunnen maken van deze
prachtige locatie, de heer Verbeek gaat deze ruimte verbouwen en
daar passen wij niet meer in met onze kleindieren, maar we
hebben hier een goede tijd samen gehad en bedanken de heer
Verbeek dan ook voor de prettige samenwerking, we gaan nu
naarstig opzoek om een vergelijkbare locatie in Oldebroek te
vinden voor 2016.
Donderdagavond was de opening en de publieke belangstelling
voor dit evenement was al erg groot, voorzitter Henk Tromp kon
vele genodigden welkom heten waaronder ereleden,
zusterverenigingen, wethouder Krooneman van de gemeente
Elburg en onze burgemeester mr. A. Hoogedoorn die ook de
opening verrichtte.
Burgemeester feliciteerde de club met haar 70 jarig jubileum en
wenste de club nog vele goede jaren toe en hoopt dat de jeugd ook
de weg weet te vinden naar de kleindierensport want het is een
prachtige hobby om zo met kleindieren bezig te zijn.
Dit jaar hebben ook de leden van Nut en Sport uit Wezep mee
gedaan. Op deze show is een scala aan dieren te bewonderen, 53
fokkers hebben 352 dieren ingebracht, die zijn onderverdeeld in 4
hoenders, 82 dwerghoenders, 6 Serama’s, 10 siervogels, 30
watervogels, 166 konijnen, 7 cavia’s en 47 sierduiven.
Volgens het keurmeesterkorps lag de kwaliteit van de te keuren
dieren erg hoog. Het was voor hen dan ook geen gemakkelijke
opgave om de mooiste dieren uit te zoeken.
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Burgemeester Hoogedoorn heeft aan de volgende leden van Sport
Veredelt de hoofdereprijzen uitgereikt.
Hoenders: Cees Souman met Voorwerkhoen, tevens mocht deze
fokker ook de Ab de Leeuw wisseltrofee in ontvangst nemen.
Dwerghoenders: Henk Schoonhoven met Langshan kriel, deze
kreeg de Ponsteen-trofee uitgereikt. Fraaiste Serama Henk
Doornweerd. Watervogels: Gerrit van Wijhe, Krakeend, deze
kreeg de Timmerbedrijf W. Flier trofee. Fraaiste Siervogel was de
Diamantduif van Simon van Loo deze mocht de J. Schreurs trofee
in ontvangst nemen. Sierduiven: Cees Pluim met IJsduif
kaalbenig, deze kreeg de RABOBANK trofee. Konijnen: Wim
Lindeboom met Satijn, deze kreeg de CM-Packaging trofee
uitgereikt. De Rijwielhandelaar Dickhof-Veldman-Trofee voor de
fraaiste Vlaamse Reus was van Robert Bos. Fraaist tekeningras:
Fokkerij De Driekleur met kleurdwerg tekening. Fraaiste Cavia
had Fleur Pater zowel bij de senioren evenals bij de jeugd. De
Zoet wisseltrofee was voor Wilco van Hooren deze scoorde het
hoogste aantal punten met 4 van te voren opgegeven dieren. Bij de
jeugd de volgende prijzen: Fraaiste konijn Dinand van Loo met
Kleurdwerg en op 1 na de Klein Lotharinger van Luuk van der
Heide. Fraaiste Siervogel, Simon van Loo met Diamantduif.
Fraaiste Cavia de Langhaar van Fleur Pater
De door de CM-PACKAGING Trofee ( v.h. Numan Blikemba)
ingestelde ereprijs ”DE DUIM” werd dit jaar uitgereikt door de
heren H. Tromp en Herrald Top (laatstgenoemde kreeg hem in
2013 uitgereikt) die dit op een zeer humoristische wijze deden.
Als reden werden de bijzondere verdiensten van Wilco van
Hooren aangevoerd ten aanzien van ”Sport Veredelt”, wat hij in al
die jaren voor de vereniging heeft gedaan en nog steeds doet,
vandaar dat hij nu voor de 27e keer De Duim in ontvangst mocht
nemen.
Rijk Pleijter
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Agenda jaarvergadering



Datum: 26 februari 2016
Aanvang:
19.30 uur
Adres: Voormalige huishoudschool, Van Sytzamalaan 3 te
Oldebroek
01
02
03

Opening
Notulen ledenvergadering 2 november 2015
Ingekomen stukken en mededelingen

04
05
06
07

Evaluatie clubshow
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie
Kascommissie bestaat uit Johan van Oene en Henk
Schoonhoven, reserve Marten van Pijkeren.
Bestuursverkiezing
Greta Plette heeft te kennen gegeven tussentijds haar
bestuurstaken neer te willen leggen, wel blijft ze deel
uitmaken van het tt-bestuur. In de daardoor ontstane
vacature stelt het bestuur Wilco van Hooren als
kandidaat. Reglementair zijn dit jaar Cees Souman en
Alfred van Loo aftredend. Beide stellen zich herkiesbaar.
Eventuele tegenkandidaten kunnen worden ingediend tot
een half uur voor deze betreffende ledenvergadering.
Vaststelling tarieven 2016
Voorstel tarieven: Vergoeding secretaris € 80,00 TT
secretaris € 40,00 contributie senioren € 15,00, jeugd
€.5,00, donateurs € 6,50 Kilometervergoeding € 0,19 met
aanhanger € 0,30. Tatoeëren € 0,30 per dier. Gezamenlijk
vervoer dieren: € 2,00 per dier. Vervoerders hoeven niet
te betalen voor het vervoer van hun eigen dieren.
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14

10
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Jaarprogramma 2016
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting officiële vergadering
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.
Huldiging jubilarissen, prijswinnaars e.d.
Lezing door Bennie van de Brink
Bennie van de Brink heeft voor ons een zeer interessante
lezing over de boerenzwaluw.
Verloting
Afsluiting

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 !!!
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Wat is er besloten.

Wat moet ik doen.

Wat heb ik beloofd.
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T.M.I - Bosch

________________________________

Installateur voor gas, water, elektra, riolering, centrale verwarming,
dak- en zinkwerk.
Duurzame energie, pelletkachels en solarsystemen.
Gereedschap, techniek en veiligheid.

TMI-t Harde:Tel: 0525-651430. Fax: 0525-653100
Industrieweg 5, 8084 GS 't Harde
www.tmi-bosch.nl, info@tmi-bosch.nl

Bloemenactie

Als gevolg van de voortdurende lage prijzen van perkplanten heeft
de kwekerij, die onze planten leverde, besloten te stoppen met de
teelt van perkplanten.
Wij kunnen nu planten halen bij een andere teler.
De verandering van leverancier heeft wel enkele gevolgen voor de
bloemenactie. Het aangeboden sortiment is kleiner geworden.
De prijzen zijn iets hoger, mede doordat een grotere potmaat
wordt aangeboden.
We hopen dat u de bloemenactie blijft steunen, want Sport
Veredelt heeft de opbrengst hard nodig om alle activiteiten te
kunnen bekostigen.
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U stemt toch ook op Sport Veredelt
Niet stiekem vergeten
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Jaarverslag 2015
Er werden in 2015 twee ledenvergaderingen en één
jaarvergadering gehouden bij Fruittuin Verbeek. Daar werd
Gerwin Euverman benoemd tot bestuurslid. Aart Deetman nam na
26 jaar afscheid als bestuuslid. Hij wordt bij zijn afscheid als
secretaris en bestuurslid benoemd tot erelid van Sport Veredelt.
Marjan van Dijk was 25 jaar lid van Sport Veredelt en van de
KLN. De oorkonde, speld en bloemen werden uitgereikt.
In april/mei mochten we de bloemactie weer houden, een leuke
actie waar de vereniging ieder jaar een mooie opbrengst aan
overhoudt. Ook de clubkasactie van de Rabobank bracht weer wat
geld in het laatje.
Onze zustervereniging Ons Ideaal uit Nunspeet is bij ons op
hokbezoek geweest. Ook de vereniging uit Putten is een middag
bij ons op bezoek geweest.
20 juni heeft de jeug-/ familiedag plaatsgevonden bij Ko kalf, daar
werd een open dag gehouden en vonden we diverse activiteiten
plaats. Als afsluiting hadden we de altijd goed verzorgde BBQ bij
Cees en Leida van Heerde.
Samen met Nut en Sport Wezep hebben wij op het oogstfeest bij
de museumboerderij in Oldebroek onze kleindieren hobby
gepromoot.
Op 5 september vond de jongdierendag zoals gebruikelijk bij de
Firma Gardenbroek plaats. Hier waren dit jaar 176 dieren
ingeschreven.
Op 19 september zijn we met jeugd gezamenlijk naar de
jeugdshow in Laren geweest. Hier werden we reserve kampioen
met de verenigingscompetitie.
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We hebben dit jaar ook meegedaan aan het Veluws Verband,
helaas niet in de top 3.
Gezamenlijk vervoer was er naar de Noordshow in Assen en de
Championshow in Nieuwegein.
De clubshow bij Fruittuin Verbeek in Oldebroek werd voor dit
jaar voor het laatst op deze locatie georganiseerd. Er wordt nog
gezocht naar een nieuwe locatie voor volgend jaar. Er werden 352
dieren geshowd. Er werd stilgestaan bij het 70 jarig jubileum van
Sport Veredelt. Als voorzichtige start van de samenwerking met
zustervereniging Nut en Sport Wezep, werd deze leden de
mogelijkheid gegeven op onze clubshow in te zenden.
De bestuurssamenstelling op 31-12-2015 is:
Henk Tromp – voorzitter
Alfred van Loo – secretaris en tentoonstellingssecretaris
Cees Souman – 1e penningmeester
Greta Platte- Heshusius – activiteitencommissie
Gerwin Euverman – praktische zaken
Er zijn in 2015 in totaal 313 konijnen getatoeëerd.
De vereniging telde op 31-12-2015 totaal 87 leden, onderverdeeld
in 67 seniorleden, 10 jeugdleden, 6 donateurs en 4 ereleden, te
weten de heren E. van ’t Hof, W. van Hattem, R. Pleijter en A.
Deetman.
Wij hebben het afgelopen jaar door overlijden afscheid moeten
nemen van onze leden W.F. Seijbel, mevr. A. Strijkert en G.
Wieberdink en ons erelid G. Nagelhout.
De leden die bedankt hebben zijn de heer W. Bos, de heer J.
Stouwdam, de heer E. Port, Fam. A. Bultman, Daniëlle Lokhorst,
Reinaldo van de Put, H.C. Hoekert, Henriëlla van de Kamp en
Nathan van ’t Veen.
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Nieuwe leden die we mochten verwelkomen zijn: Dhr. J. van de
Berg uit IJsselmuiden fokt blauwe weners en franse hangoren,
Mw. J. Slendebroek uit Grafhorst fokt Havana, Marburger Feh,
Zilvervos en Hollanders, Dhr. G. van Veen uit Grafhorst. Fokt
Alaska en Beige, dhr. L. Trul uit Oldebroek fokt Drentse
Hoenders, Luuk v.d. Heide (jeugdlid) uit Oosterwolde, fokt Klein
Lotharinger, Milan vd Heide (jeugdlid) uit Oosterwolde, fokt
Kleurdwerg chinchilla, Niek en Fleur Pater uit Oldebroek, samen
fokkers van cavia’s en Wyandotte krielen.
Terugkijkend heeft Sport Veredelt een mooi verenigingsjaar
gehad, waarbij we al onze geplande activiteiten naar tevredenheid
konden uitvoeren. Ook zijn we toekomstgericht bezig geweest
door de contacten met onze zusterverenigingen uit Wezep en
Nunspeet wat uit te breiden. Als secretaris wil ik van de
gelegenheid gebruik maken mijn mede bestuurders te bedanken
voor de prettige samenwerking. Ook u als lid bedankt voor uw
steun aan de vereniging op welke manier dan ook gegeven. Een
vereniging zijn we samen, waarbij we samen genieten wat de
mooie kleindierenhobby ons te bieden heeft. Laten we voor het
komende jaar proberen vast te houden wat we hebben en proberen
te versterken en uit te breiden waar dat mogelijk is!
Januari 2016
Alfred van Loo
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Konijnen eten in de schemer
Een- of tweemaal voeren per dag is een vaak besproken
onderwerp onder liefhebbers. We weten allen dat wilde konijnen
bij begin van de avondschemering uit hun holen komen en op
zoek gaan naar voedsel. Vooral bij warm en zonnig weer komen
ze overdag weinig uit hun hol.
Uit proeven is gebleken dat ook onze raskonijnen het meeste
voedsel in de avond- en morgenschemering opnemen. Een konijn
eet talrijke malen per etmaal, ongeveer 25 keer. Ze eten elke keer
ongeveer 3 tot 6 minuten. Het hongergevoel is dan voorbij. Dit
hongergevoel wordt bepaald door de suikerspiegel in het bloed.
Als het voedsel vrijkomt, dan stijgt de bloedspiegel: Daalt deze
daarentegen dan ontstaat hongergevoel.
Nu hebben onze konijnen een maagdarmstelsel dat met behulp
van bacteriën het voedsel verteert. Deze processen duren vrij lang.
Wanneer de dieren in de schemering royaal voedstel kunnen
opnemen dan komt dit in de loop van de dag vrij en blijft de
suikerspiegel op peil, zodat het konijn geen honger heeft.
Praktisch betekent dit: voer ’s avonds royaal en geef ze krachtvoer
en zorg overdag voor goed hooi en fris drinkwater. Vooral bij
warm weer zal het alleen ’s avonds voeren de beste resultaten
geven.
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Tentoonstellingsdieren
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Deze oude spreuk
komt ons wel eens in gedachten bij het al of niet zwaar
aanrekenen van een foutje of onvolkomenheden bij onze
tentoonstellingsdieren. Moet het wel of niet zwaar aangerekend
worden?.
Ten eerste zal dit afhangen van de aard van het gebrek. Als dit
bijvoorbeeld ligt in de bevedering, die nog niet klaar is, dan is het
een kwestie van tijd en kan later alles nog wel goed komen. Als
echter de kleur niet aan de eisen voldoet wordt dit een heel andere
zaak. Hoe te handelen in deze, wat is nog toelaatbaar en wat niet,
wat weergeven als lichte of als zware fouten.
Toch kan men soms dingen tegenkomen waarvan men denkt kan
het nog wel of kan het nou niet.?. Als we bijvoorbeeld denken aan
de kleur bij sommige dieren waar deze niet aan de eisen voldoet.
Of anders gezegd die we eigenlijk nog wel beter verlangen, terwijl
het dier in zijn totaliteit toch aan hoge eisen voldoet en een hoog
predicaat kan hebben. Dan kan het voorkomen dat toch nog een
betrekkelijk hoog predicaat uit de bus komt. Men kan op deze
manier verkeerd bezig zijn om een ras op een hoog peil te houden.
Hoge predicaten nodigen tot aanhouden van en fokken met
dergelijke dieren, terwijl ze toch een minder goede eigenschap
bezitten, die op het nageslacht overgedragen kan worden. Dit is
minder gewenst. Het is in zekere mate een vermindering of
verzwakking van bepaalde eigenschappen vastleggen in de stam,
wat de kwaliteit zeker niet ten goede komt. Ook foutjes in de pels
en onderwol bij de konijnen zijn fouten die meetellen, want vaak
zijn ze erfelijk. Wel of niet zwaar straffen dient goed overwogen
te worden door fokkers en keurmeesters. Bij een soepele
benadering duurt het genezingsproces veel te lang, als het al
geneest. Wanneer aan bepaalde eisen wordt voldaan dient ook het
predicaat gegeven te worden, maar de hoogte van het predicaat is
dikwijls bepalend voor de inzet voor vermeerdering van de stam.
Vooral bij lichte fouten is het voornamelijk de fokker die moet
beslissen of het verantwoordelijk is om dieren met een erfelijke
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afwijking, al is die nog zo gering, toch nog voor de fok te
gebruiken. Wanneer we naar het ideaal toe willen zal men
dergelijke dieren moeten ruimen. Het beste is ze naar de poelier te
doen of in de eigen braadpan en zeer zeker niet van de hand doen
om een ander te helpen met fokmateriaal dat men zelf niet meer
wil hebben.
Sport moet het blijven, ook de uitwisseling van dieren. Om
topsport te bedrijven moet zo weinig mogelijk aan het toeval
overgelaten worden. Ook kleinigheden moeten stevig en afdoende
aangepakt worden. Het zal wel eens pijn doen, maar het is nodig
@ Deetman.
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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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