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Op het moment dat ik deze regels schrijf weet ik niet of het zachte
winterweer zich ook in februari nog weet te handhaven of dat in
navolging van voorgaande jaren juist in deze maand Koning Winter
al zijn barre en ijselijke hoedanigheden tentoonspreidt.
De maand maart is toch over het algemeen de startmaand van het
fokseizoen, dit ondanks de vele jonge konijntjes die her en der al in
de nesten liggen. Ook de ervaren fokker heeft al enkele proef
nestjes liggen. Er is nog te weinig groenvoer om goede bevruchting
en goede opfok te krijgen van de jongen. Als het nu mis is gegaan
om dat niet het gewenste resultaat is behaald dan noemt men dit
maar “fok technische moeilijkheden”, klinkt wel interessant.
Ach eerst nog even alle goede wensen voor 2018. Hopende dat alle
tentoonstellingen doorgang mogen vinden en de griep ons voorbij
mag gaan, ook de kippengriep. Het landelijk bestuur is druk in de
weer om een maatregel voor elkaar te krijgen, zodat wij
hobbyfokkers niet weer de dupe worden.
Het bestuur heeft weer een vol jaarprogramma. Noteer alle data en
geeft je op voor alle activiteiten zodat het een mooi actief jaar mag
worden.
benmarjanaart
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Proat van de bestuurstafel.
We staan alweer aan het begin van een nieuw jaar, het
tentoonstelling seizoen zit er bijna weer op, het fokseizoen komt
eraan. Dat is toch het leuke van onze hobby, dat je van het ene
mooie seizoen in het andere schuift!
Helaas hadden we het afgelopen jaar opnieuw te maken met
konijnen- en kippenvirussen. Hierdoor kon onze gepland excursie
niet doorgaan en werden na onze clubshow ook een aantal shows
hier de dupe van. Wat zou een mogelijke oplossing hiervoor zijn?
In alle lagen van de KLN organisatie wordt hierover nagedacht,
maar wie het weet mag het zeggen…
Gelukkig kon het overgrote deel van ons jaarprogramma wel
plaatsvinden, zie ook het jaarverslag in deze Aanhouder.
Het afgelopen jaar hebben we de samenwerking met Nut en Sport
Wezep op de ingeslagen weg voortgezet, langzaam zien we hier
een mooi resultaat ontstaan. Samenwerken met respect voor elkaar
en elkaar steunen waar het mogelijk is, dit is denk ik de juiste
manier. Ons Ideaal Nunspeet heeft aangegeven nog niet toe te zijn
aan een verdere samenwerking, zoals een goede buur betaamd
respecteren wij dit.
Qua bestuur heeft Gerwin Euverman aangegeven nu toch de
overstap te willen maken naar de Nieuwleuser vereniging. Wij
vinden het jammer dat we hem moeten missen in het bestuur,
maar begrijpen uiteraard zijn besluit. Gerwin bedankt voor alles
wat je voor Sport Veredelt hebt gedaan.
Ondertussen hebben we met borduurstudio Van Loo afspraken
gemaakt over onze clubkleding, zie elders in deze Aanhouder. De
eerste bestellingen zijn reeds gedaan. We hopen dat jullie allemaal
hier gebruik van gaan maken, zodat we als vereniging nog
herkenbaarder zijn naar de buitenwereld. Leuke kadotip…!!
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Helaas waren omzet en resultaat van de bloemenactie afgelopen
jaar veel lager, waardoor ons bloemenduo A&B heeft besloten
ermee te stoppen. Aart en Ben bedankt voor al die jaren
organiseren van deze actie. Maar wel erg jammer dat er te weinig
bloemen verkocht worden waardoor deze mooie actie stopt.
Als bestuur beraden we ons over een nieuwe manier om de
clubkas te spekken. Echter dit moet wel altijd met behulp van
jullie als leden gebeuren. Daarom hierbij de oproep aan ieder lid
om mee te denken en in actie te komen. Zonder hulp van de leden
mislukt iedere actie. De vereniging in stand houden kunnen we
niet als bestuur alleen.
Dit jaar doen we weer mee aan de Rabo Clubkas actie, met aan
jullie de oproep om op onze vereniging te stemmen, zodat we
daarmee onze clubkas weer wat kunnen spekken.
Hierbij nodigt het bestuur alle leden met aanhang uit om de
jaarvergadering op maandag 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 imker Jacob Bouw
ons een mooie presentatie geven over het houden van bijen. Zoals
altijd houden we ook een verloting ter dekking van de onkosten,
zouden jullie hiervoor nog een paar prijsjes mee willen brengen?
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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Jaarprogramma 2018
Dag/Datum
Activiteit
Maandag 29-01
Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur (AvL)
Maandag 26-02
Jaarvergadering aanvang 19.30 uur
Maandag 09-04
Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur (CS)
Zaterdag 26-05
Hokbezoek bij HKSV Hengelo i.c.m. Wezep
Vrijdag 15-06
BBQ- avond bij Cees i.c.m. Wezep
Zaterdag 16-06
Opendag Ko-Kalf
Donderdag 28-06
Enten konijnen i.c.m. Wezep en Nunspeet
Maandag 16-07
TT- bestuursvergadering 19.30 uur (bij HT)
Donderdag 09-08
Drinkwater enting i.c.m. Wezep en Nunspeet
Zaterdag 11-08
Oogstfeest Oldebroek i.c.m. Wezep
Maandag 20-08
Ledenvergadering aanvang 19.30 uur
Donderdag 23-08
Spray enting hoenders i.c.m. Wezep
Donderdag 30-08
Enten konijnen i.c.m. Wezep
Zaterdag 01-09
Jongdierendag bij Gardenbroek i.c.m. Wezep
Zaterdag 15-09
Jeugdshow Laren i.c.m. Wezep
Vrij-/zaterdag 28/29-09 IJsselvliedtshow Wezep
Maandag 01-10
TT- bestuursvergadering 19.30 uur (bij WvH)
Zaterdag 06-10
Kampioenschap Veluws Verband
Donderdag 18-10
Enten konijnen i.c.m. Wezep
Maandag 22-10
Ledenvergadering aanvang 19.30 uur
Maandag 29-10
TT- bestuursoverleg clubshow 19.30 uur (RP)
Woensdag 14-11
Opbouwen clubshow i.c.m. Wezep

Do/Vr/Za 15/16/17-11Showdagen clubshow i.c.m. Wezep
Maandag 10-12
TT- bestuursvergadering 19.30 uur (bij GP)

Nieuwe leden
Terwijl broer Wiljan bedankt heeft als lid zijn de afgelopen
periode Henrianne en Johan Platte jeugdlid geworden. We hopen
dat jullie actieve leden/fokkers zullen worden, samen met de rest
van jullie actieve gezin en familie. Dit soort mensen heeft een
vereniging echt nodig! Hartelijk welkom...!!
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Tatoeëerschema 2018
Donderdag 29 maart

E. van Loo, Hoge Enk

Donderdag 19 april

E. van Loo, Hoge Enk

Woensdag 9 mei

B. Strijkert, Oldebroek

Donderdag 31 mei

E. van Loo, Hoge Enk

Donderdag 21 juni

B. Strijkert, Oldebroek

Donderdag 12 juli

E. van Loo, Hoge Enk

Donderdag 2 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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NOTULEN LEDENVERGADERING
Datum:
Aanvang:
Adres:

30 oktober 2017
19.30 uur
Voormalige huishoudschool, Van Sytzamalaan 3 te
Oldebroek

01.
Opening
De voorzitter opent de vergadering door te stellen ‘Leden van
Sport Veredelt, jullie zijn toch wel samenhorig en een eenheid’.
N.a.v. AD uit de Aanhouder.
Er zijn 20 leden aanwezig. Met kennisgeving afwezig zijn Anita
Deetman, Jan Renes, Gerwin van Westerveld, Stefan
Luchtenberg, Marten van Pijkeren, Reinalda Junte en Gerwin
Euverman.
02.
Notulen ledenvergadering 21-08-2017
Geen opmerkingen redactioneel op de notulen van de
ledenvergadering, worden getekend door voorzitter en secretaris.
Naar aanleiding van de notulen geen vragen.
03.
Ingekomen stukken en mededelingen
-Uitnodiging opening show Ons Ideaal Nunspeet, KDS
Twello en VPKV Vaassen.
-Bericht van annulering Championshow Nieuwegein in
januari 2018.
-Adreswijziging Jan & Coba v/d Grift, Van Sytzamalaan
8H te Oldebroek.
Ledenmutaties in de afgelopen periode:
-Nieuwe leden zijn Henrianne en Johan Platte, beide
fokker van cavia’s. Hilde Bennink uit Hattemerbroek fokt
Ned. Hangoordwergen, Reinalda Junte fokt Vlaamse
Reuzen.
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-Wiljan Platte heeft zijn lidmaatschap opgezegd, evenals
de jeugd van fam. Van der Heide en ook Robert Bos uit
Doornspijk.
04.
Jongdierendag evaluatie en prijsuitreiking
Jongdierendag: mooie opstelling van kooien en tent in de hal,
helaas wel fors minder dieren. Financieel hebben we een
klein positief resultaat behaald. De keurmeestersprijzen in de
vorm van waardebonnen van Gardenbroek worden
uitgedeeld.
05.
Terugblik Jeugdshow Laren en Veluws Verband
-Jeugdshow was een geslaagde show, de jeugd heeft veel
plezier gehad, Sport Veredelt had helaas een O- predicaat
bij de opgegeven dieren voor de verenigingscompetitie.
Ook hier een tendens van minder inzendingen.
-Veluws Verband dit jaar op een nieuwe locatie in
Veessen. Helaas is het Sport Veredelt niet gelukt
voldoende dieren bij elkaar te krijgen om mee te doen, dit
wordt door de organisatoren betreurd. Het was wel een
mooie show en locatie met diverse randactiviteiten. We
discussiëren over wat de reden kan zijn van deze gang van
zaken. Op agenda zetten van ledenvergadering augustus
2018.
06.
Mededelingen clubshow
Dit jaar hebben we als jubileum de 40e Noord Veluwe show.
De algemene organisatie van de show wordt besproken,
vrijwillige helpers geven zich op. Hieronder enkele
gesprekspunten:
-Dhr. Van Twillert heeft namens Ko-Kalf aan dat hij na 8
jaar dit jaar voor het laatst de hoofdereprijzen zal
sponsoren. Voorzitter bedankt Ko Kalf voor deze
sponsoring. Voor volgend jaar moeten we dus op zoek
naar nieuwe sponsoren. De leden wordt gevraagd hierin
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mee te denken. Zonder sponsoren kunnen we geen show
organiseren!
-Dhr. Van Twillert wil nog wel een bepaalde rubriek gaan
sponsoren.
-Keurmeester Harmen Hoving heeft vanwege het
overlijden van zijn vrouw de toegezegde keuring
geannuleerd. Aart Deetman wil als vervanger gaan
fungeren.
-De Jeugd van Oosterlicht vragen we als helpers in kleine
groepen.
-Het idee wordt geopperd de dieren te keuren bij
daglichtlampen om zo een gelijke beoordeling te krijgen
vooral van de kleurdieren. Momenteel bezitten we deze
lampen niet.
-Om de naamsbekendheid in Oosterwolde te vergoten
zullen huis-aan-huis kleurplaat worden bezorgd, welke de
jeugd dan op de show kan inleveren.
Inzenders wordt gevraag de entformulieren uiterlijk in te
leveren bij het inkooien
07.
Pauze (inleveren inschrijfformulieren clubshow)
We genieten van koffie/thee en cake, verzorgd door onze
‘beheerder’ Rijk Pleijter.
08.

Organisatie clubshow = Reeds besproken bij punt 06.

09.
Wat verder ter tafel komt
- De brandverzekering van de kooien is verlopen, vanwege de
leeftijd van de kooien is het niet zinvol een nieuwe
verzekering af te sluiten, omdat eventueel de dagwaarde
wordt uitgekeerd.
- Enten konijnen, donderdagavond 2 november om 19 uur, bij
Bertus Strijkert.
- We zijn bezig een jeugdcommissie op te richten
door/met/voor de jeugd. Het is het streven de jeugd meer
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actief mee te laten doen. We hopen op de komende clubshow
de eerste aanzet hiervan te gaan zien.
- Door toenemende drukte bij fam. Van Loo ontbreekt het aan
tijd om de website bij te houden. Daarom zoeken we een
nieuwe beheerder hiervoor.
10.
Rondvraag
B. Koops: hoe staat het met de samenwerking met Nunspeet?
Voorlopig hebben we alleen een mondelinge terugkoppeling
gehad met het idee om samen een nieuwe activiteit op te
zetten. Dit dan met verenigingen Oldebroek, Nunspeet,
Wezep.
11.
Interessante presentatie…….
Onze voorzitter geeft aansluitend een zeer interessante
presentatie over richtlijnen, aandachtspunten, resultaten e.d.
betreffende de fokkerij van Havanna’s. Maar dit gelijktijdig
veel breder getrokken naar andere diergroepen, tot aan de
koeien en paarden toe. Gezien de leuke interactie en discussie
vanuit de zaal viel dit bijzonder goed in de smaak.
12.
Sluiting
Voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en
inbreng en sluit de vergadering.
………………………….
Voorzitter H. Tromp

………………………….
Secretaris A. van Loo
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Agenda jaarvergadering
Datum:
Adres:

26 februari 2018, aanvang 19.30 uur
Van Sytzamalaan 3 te Oldebroek

01
02
03
04
05
06
07

Opening
Notulen ledenvergadering 30 oktober 2017
Ingekomen stukken en mededelingen
Evaluatie clubshow
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie
Kascommissie bestaat uit Marten van Pijkeren en Jan
Renes, reserve is Wiljan van der Heide.
08
Bestuursverkiezing: Reglementair zijn Gerwin Euverman
en Alfred van Loo aftredend. Alfred stelt zich herkiesbaar.
Gerwin is niet herkiesbaar. Als kandidaat voor deze
vacature stelt het bestuur Trudy Bos voor. Eventuele
tegenkandidaten kunnen worden ingediend tot een half uur
voor deze betreffende ledenvergadering.
09
Vaststelling tarieven 2018 (ongewijzigd):
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
vervoer eigen dieren.
10
Jaarprogramma 2018
11
Wat verder ter tafel komt
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.
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15
16
17
18

Huldiging jubilarissen, prijswinnaars e.d.
Leuke presentatie van imker Jacob Bouw
Verloting
Afsluiting

OPMERKING:
Deze jaarvergadering is bedoeld voor alle leden inclusief jullie
gezinsleden en/of familie. Laten we nu eens afspreken dat we ook
allemaal proberen iemand mee te brengen!!

NIET
VERGETEN………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stemmen op Sport Veredelt levert makkelijk geld op.
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Jaarverslag 2017
Er werden in 2017 één jaarvergadering en twee ledenvergaderingen
gehouden aan de Van Sytzamalaan 3 te Oldebroek. Binnen het
bestuur was voorzitter Henk Tromp aftredend, herkiesbaar en
opnieuw gekozen. Daarmee was en bleef het bestuur voltallig.
Als jubilarissen waren J. Kolkman 60 jaar lid, C. Souman 50 jaar
lid, H. Spijkerboer en J. van Oene 40 jaar lid, M. Bos 25 jaar lid
van Sport Veredelt. M. Bos was ook 25 lid van de KLN.
Bijbehorende oorkondes, spelden en bloemen werden uitgereikt.
In april/mei werd de bekende bloemactie weer houden, helaas wel
met minder omzet/opbrengst. Ook de clubkasactie van de
Rabobank bracht weer wat geld in het laatje.
De vereniging Pels en Pluim uit Laren bracht een hokbezoek aan
onze vereniging, een gezellige dag van hobbyliefhebbers onder
elkaar. Helaas kon onze geplande excursie naar HKSV Hengelo
niet doorgaan vanwege het heersende RHD- virus onder de
konijnen. Deze vereniging vond het risico te groot, wat wij
natuurlijk hebben gerespecteerd.
Door het enten van onze konijnen tegen het RHD- virus zijn voor
zover wij weten de gevolgen hiervan uitgebleven. Ook de
hoenderachtige dieren werden weer geënt tegen vogelpest. Wrang
genoeg is enten tegen vogelgriep (nog) niet mogelijk. Het enten van
de dieren werd in goede samenwerking georganiseerd met onze
buurverenigingen uit Wezep en Nunspeet.
Sport Veredelt heeft zich gepromoot door met een stand aanwezig
te zijn op de open dag van Ko-Kalf en op de Hoge Enker feestweek.
Samen met de leden van Nut en Sport Wezep hebben we weer een
geslaagde BBQ-avond gehad. Zoals altijd weer prima verzorgd
door Cees en Leida van Heerde.
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Samen met Nut en Sport Wezep hebben wij op het oogstfeest bij de
museumboerderij in Oldebroek onze kleindieren hobby gepromoot.
Op 2 september vond de jongdierendag zoals gebruikelijk bij de
Firma Gardenbroek plaats. Hier waren dit jaar 154 dieren
ingeschreven, helaas fors minder als de afgelopen jaren. Vanuit
Wezep hadden ook enkele fokkers hun dieren ingeschreven.
Op 16 september zijn we met jeugd gezamenlijk naar de jeugdshow
in Laren geweest. Een mooie show van alle jeugdleden uit heel
Nederland. Echter helaas ook hier de tendens van minder dieren.
Dit jaar hebben we niet deelgenomen aan het Veluws Verband,
omdat de fokkers onvoldoende dieren beschikbaar stelden.
De clubshow werd voor de tweede keer gehouden bij Loonbedrijf
Van de Put in Oosterwolde. Diverse ervaringen vanuit de vorige
keer waren verwerkt, waarmee we tot een nog mooiere show
kwamen. Deze locatie is echt bijzonder geschikt voor het welzijn
van de 286 ingezonden dieren. Gelukkig hadden we tijdens de show
geen last van virussen, waardoor alle diergroepen geshowd
mochten worden. Om onze clubshow qua datum niet gelijk te laten
vallen met andere shows, werd besloten deze wat naar voren te
halen. Als vast punt is nu gekozen voor de 1 na laatste zaterdag in
November. Hopelijk pakt dit gunstig uit qua hinder van vogelgriep,
buitentemperatuur en niet onbelangrijk het aantal dieren.
In het kader van de samenwerking met zustervereniging Nut en
Sport Wezep, werd deze leden de mogelijkheid gegeven op onze
clubshow in te zenden. Opening van de show werd op leuke wijze
verricht door de dierenarts Nanne Wolff. Ons nieuw opgezette
jeugdteam maakte een voorzichtige start, ga vooral zo door!!
Een uitgebreid verslag van de show elders in deze Aanhouder.
Gezamenlijk vervoer was er naar de Noordshow in Assen. Helaas
konden hier de groepen (dwerg-)hoenders, sier- en watervogels niet
geshowd worden vanwege de heersende vogelgriep. Om
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organisatorische redenen werd de Championshow in Nieuwegein
geannuleerd, bijzonder jammer.
Evert en Alfred hebben in 2017 totaal 303 konijnen getatoeëerd.
Het ringen secretariaat werd weer verzorgd door Wilfred van Olst.
De bestuurssamenstelling op 31-12-2017 is:
- Henk Tromp – (tt) voorzitter
- Alfred van Loo – (tt) secretaris
- Cees Souman – (tt) penningmeester
- Wilco van Hooren – activiteitencommissie
- Gerwin Euverman – praktische zaken
Voor de organisatie van jongdierendag en tentoonstelling wordt het
bestuur aangevuld met de volgende mensen:
- Rijk Pleijter – administrateur
- Evert van Loo – voedercommissie
- Greta Platte- Heshusius – activiteiten
Het ledenaantal van onze vereniging bleef redelijk gelijk, hoewel
er altijd verschuivingen zijn. De vereniging telde op 31-12-2017
totaal 87 leden, onderverdeeld in 70 seniorleden, 11 jeugdleden, 6
donateurs. Waarvan 4 ereleden en 2 leden van verdienste.
Ereleden zijn dhr. E. van ’t Hof, W. van Hattem, R. Pleijter en A.
Deetman. Leden van verdienste: C. van Heerde en E. van Loo
De leden die bedankt hebben zijn Annebeth Bos, Robert Bos, Luuk,
Bram en Milan van der Heide en Wiljan Platte. Beëindigd wegens
een betaalachterstand is het lidmaatschap van Johan van Oene.
Nieuwe leden die we mochten verwelkomen zijn Hilde Bennink,
Johan Brinkman, Reinalda Junte en Thijmen van Loo.
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Terugkijkend was 2017 een jaar dat helaas opnieuw werd
overschaduwd door eerste de uitbraak van konijnenvirus RHD-02
en vervolgens kreeg de vogelgriep onze kleindierenwereld in haar
greep. Hierdoor konden een aantal activiteiten helaas niet of maar
gedeeltelijk doorgaan. Omdat we waarschijnlijk niet kunnen
aannemen dat dit geen terugkerende problemen zijn, hebben we
besloten altijd zoveel mogelijk activiteiten, desnoods gedeeltelijk
of aangepast, te laten doorgaan. We denken dat dit in het belang is
van onze kleindierenhobby en ook het verenigingsleven.
Toekomstgericht zijn we goed bezig met de samenwerking met Nut
en Sport Wezep. Gezien alle ontwikkelingen in de
kleindierenwereld om ons heen zowel landelijk als plaatselijk zal
deze samenwerking waarschijnlijk op kortere/langere termijn heel
hard nodig zijn. Grote vraag blijft hoe de kleindierenhobby kans
van overleven heeft in Nederland. Dat het anders moet van hoog tot
laag is wel duidelijk.
Als secretaris wil ik mijn mede bestuurders bedanken voor de
prettige samenwerking, inclusief Wim Krooshof die dit jaar namens
Wezep heeft plaatsgenomen in het tt- bestuur. 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 van 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!
Hierbij het motto: alleen zijn we misschien sneller, maar samen
komen we verder!

Januari 2018
Alfred van Loo
secretaris
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Grit en kiezel
Onder grit en kiezel verstaan we gemalen schelpen en kleine stukjes
harde steensoorten. Hoenderachtigen en duiven hebben geen
tanden, zij kauwen het voedsel dan ook niet zoals koeien en
konijnen. Zij nemen het hun verstrekte korrel en zaadvoer geheel
op. Dat wordt dan tijdelijk in de krop opgeslagen waar het met
vocht de eerste bewerking ondergaat. Hierbij wordt het geweekt en
gaat dan naar de spiermaag voor een verdere bewerking. Het
binnenste van deze spiermaag bestaat uit een stevige geelwitte
bekleding die er toe meewerkt het voedsel met daarin aanwezig,
kleine en gebroken steentjes en gebroken of gemalen schelpen zo
fijn te maken dat het in het bloed kan worden opgenomen.
Wij dienen er dus voor te zorgen, dat deze bestanddelen in ruime
mate in het hok aanwezig zijn en dat de dieren er steeds naar
behoefte van kunnen opnemen, want naast zwavel, ijzer en calcium
hebben de dieren ook kalk bevattende stoffen nodig voor de
vorming van het geraamte een goed beendergestel en ook voor een
goede veervorming. Gebrek aan deze stoffen zal de vorming van
een stevig en goed ontwikkeld lichaam ongunstig kunnen
beïnvloeden als mede de veervorming doen stagneren. Loslopende
hoenders en duivenvinden in het veld wel de benodigde
bestanddelen, doch vastzittende dieren missen die.
Het grit is door de werking die het in de maag moet verrichten aan
slijtage onderhevig, waardoor het de waarde aan maalkracht
spoedig gaat verliezen. De hoeveelheid zal dus geregeld moeten
worden aan gevuld of vernieuwd. Gebrek aan grit en kiezel heeft
tot gevolg, dat de dieren meer voeder gebruiken dan noodzakelijk
is voor de instandhouding van hun lichaam en productie. Gebrek
aan kalk kan ten gevolg hebben dat de vrouwelijke dieren, vooral
jonge dieren bij de aanvang van de leg eieren zonder schaal dus z.g.
windeieren leggen of eieren met een zeer dunne schaal. Bij een te
laag kalkgehalte zullen ook de kalkklieren in de eileider
onvoldoende functioneren. Vele liefhebbers verstaan onder grit
alleen gebroken of gemalen schelpen en zijn van mening dat deze
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het opgenomen voer in de maag fijn malen. Ten dele is dit juist
doch gebroken schelpen zullen in de spiermaag spoedig door het
sterke maagzuur worden opgelost, wat bij kiezel niet het geval is.
Is men in de gelegenheid de dieren zo nu en dan eens in de tuin los
te laten lopen, dan valt steeds te constateren dat ze onmiddellijk
zoeken naar kleine steentjes en wat dies meer zij.
Ook de kuikens hebben grit en kiezel nodig. Als regel kan men
beginnen met schepzand om later door fijn grit en steentjes te
worden vervangen. Het benodigde grit kan men in de ren strooien
of in kleine bakjes aanbieden. Men dient er dan wel voor te zorgen
dat het geregeld wordt aangevuld omdat ook de oudere dieren hier
van zullen eten. Hoe scherper en harder de kiezel is des te fijner zal
het voedsel worden vermalen en het zal beter verteerd worden. is
dat niet het geval dan zal het voeder uit het lichaam verdwijnen
zonder haar functie voldoende vervuld te hebben.
Volgroeide dieren en oudere dieren die geen grit en kiezel krijgen
aangeboden zullen sterven omdat ze het voedsel niet meer kunnen
opnemen in het lichaam. De vermaling in de maag stagneert en
stopt.
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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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Oostendorperstraatweg 64
8097 PM Oosterwolde
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Secr. A. van Loo
Het Kooiveen 56
8096 MC Oldebroek
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