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Redactie.
Wat is uw fokdoel ?.
Het oordeel van de keurmeester en van uzelf.
Uw mooiste dieren gaan wellicht naar de jongdierendag en naar de
show in Wezep. We hopen allemaal natuurlijk dat ze het goed doen.
Met een enkele F en een paar ZG’s zijn we vaak wel tevreden.
En zelfs dieren met een G kunnen belangrijk zijn. Ze kunnen goede
eigenschappen hebben het is toch de G van goed. Al lopend tussen
de kooien vraagt u zich af welke dieren u aan zult houden voor
volgend jaar. U hebt zo uw eigen voorkeur. Mooi keer mooi, dat
moet volgend jaar weer goede tot fraaie dieren opleveren, niet
waar!. Misschien wel mooier dan ze nu zijn. Maar wat wilt u
werkelijk bereiken ?. en welke dieren zijn daar voor geschikt ?. Het
oordeel van de keurmeester is erg belangrijk maar zegt nog niets.
Uw eigen oordeel is veel belangrijker. U kent immers de
achtergrond van uw dieren, weet uit welke lijnen ze komen en kunt
overzien welke minpunten daar in voorkomen en wat er al is
verbeterd bij vorig jaar of is achteruit gegaan.
Elk ras heeft zijn eigen aandachtspunten. Type en bouw zijn over
het algemeen erg belangrijk. Vervolgens komen kleur en tekening
aan de orde. Kopbevedering of pels moeten goed zijn. De eisen die
daar aan gesteld worden zijn in de standaard beschreven. Heeft u
een standaard beschrijving van uw dieren?. Kleuren en verdere
beschrijving goed lezen en weten wat van uw ras geëist wordt. Kijk
vooral ook eens naar de ernstige fouten. Komt de omschrijving van
uw ras wel overeen met de huidige inzichten ten aanzien van uw
ras. Deze vraag hoort bij uw vereniging of speciaal club behandeld
te worden.
Elke fokker moet zijn dieren stuk voor stuk kennen, moet weten
wat de sterke en minder sterke punten zijn. Welke afwijkingen van
de standaard vindt u bij uw dieren terug. En hoe zwaar wegen al die
afwijkingen?.
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Om fouten uit uw stam te fokken en eigenschappen te verbeteren
zult u een fokprogramma moeten samenstellen. Wellicht doet u dat
al, al is het soms alleen maar in uw hoofd. We kunnen echter geen
fokprogramma opzetten om alle fouten gelijktijdig uit onze dieren
te fokken. We hebben er vaak het materiaal niet voor en meestal
ook niet de ruimte. U zult keuzes moeten maken. Zoals gezegd
staan type en grondkleur voorop. Maar er is vaak ook nog veel te
verbeteren aan kleur en tekening. U zult zichzelf een duidelijk doel
moeten stellen, het fokdoel. Die en die aspecten wil ik volgend jaar
om deze tijd verbeterd zien in mijn stam. Welke aspecten u bij uw
dieren als eerste wilt verbeteren hangt af van zowel goede als
slechte eigenschappen in uw stam. Welke eigenschappen u aan
moet kopen moet u weten om een nieuw foktoom samen te stellen
met een gericht doel voor het volgende seizoen. Stel echter niet te
hoge eisen want die zijn vrijwel nooit in 1 jaar te realiseren. Wat u
wilt verbeteren moet wel mogelijk en haalbaar zijn.
Succes oort
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Proat van de bestuurstafel.
We zitten alweer halverwege dit jaar, altijd qua verenigingsleven
een wat rustige periode tussen het fok- en showseizoen. Leden
hopelijk hebben jullie allemaal veel mooie jonge dieren gefokt.
Van het jaarprogramma heeft het (tt-)bestuur 2x vergaderd. Ook
heeft ondertussen een geslaagde BBQ- avond bij fam. Van Heerde
weer plaatsgevonden, dit in samenwerking met Nut en Sport
Wezep, Cees en Leida bedankt! Ook zijn we op hokbezoek naar
HKSV Hengelo geweest, een bijzonder leuke dag, zie ook het
verslag elders in deze Aanhouder. Tijdens de open dag van Ko Kalf
heeft Sport Veredelt zich gepresenteerd aan veel publiek met een
mooie stand met dieren en verenigingsinfo. Dit zijn toch de
momenten dat we mensen bereiken met onze hobby!
Ondertussen heeft de ledenvergadering van Nut en Sport
plaatsgevonden, hier waren ook de leden van Sport Veredelt voor
uitgenodigd. Vice versa zijn ook de Wezepers in Oldebroek
welkom op onze ledenvergadering. Mooi dat de samenwerking zo
weer een stapje verder komt. Mede ook omdat we de meeste
activiteiten samen doen, is het vreemd om dan de voorbereidende
vergaderingen niet gezamenlijk te houden.
Ondertussen maken we ons op voor het komende showseizoen,
hopelijk nu eens zonder virussen, tt- verboden en dat soort
narigheid. Om met name de fokkers van onze bevederde dieren een
extra showkans te geven, hebben we als bestuur besloten ook de
overjarige dieren op onze jongdierendag toe te laten, alle leeftijden
mogen dus ingestuurd worden. Vroeg in het showseizoen hebben
we vaak nog geen last van ziektes, waarom zouden we er dan niet
voor kiezen al onze showdieren aan het publiek te laten zien?
De voorbereidingen voor onze jongdierendag bij Gardenbroek zijn
weer in volle gang. Het vraagprogramma is opgenomen in deze
Aanhouder. Wij hopen dat jullie allemaal je dieren zult inzenden,
zodat we samen een mooie verenigingsdag hebben, hopelijk met
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alle diergroepen. We proberen weer wat vernieuwend bezig te zijn,
we hebben namelijk de aloude tombola ingeruild voor een
bijzonder leuke nieuwe actie, laat u verrassen en doe allemaal mee!!
Ook zijn we bezig de jongdieren verder uit te breiden en meer
inhoud te geven, dit omdat wij denken dat we zo een breder publiek
zullen trekken. We hadden natuurlijk altijd al de fijne
samenwerking met Gardenbroek, waarbij we samen leuke
activiteiten organiseren. Dit willen we nu verder uitbreiden met een
marktgedeelte tussen de winkel en de showlocatie. De eerste
aanmeldingen van standhouders zijn al binnen, we hopen dat dit
een leuke aanvulling gaat worden, zodat we een compleet dagje uit
kunnen bieden aan het publiek.
Uiteraard kunnen we als bestuur niet alles alleen, dit willen we ook
zeker niet, daarom hierbij opnieuw de oproep om ons te helpen op
welke wijze dan ook. Laten we samen de handen uit de mouwen te
steken, vereniging zijn we toch ook echt samen.
Door Aart Deetman wordt het enten van de hoederachtige dieren
weer verzorgd, Henk Tromp heeft de eerste ent-ronde van de
konijnen geregeld. De volgende entingen van de konijnen zijn
gepland op 6 september en 18 oktober. Sport Veredelt staat weer
met een stand op het oogstfeest, daarnaast hopen we ook weer
deelnemen aan de jeugdshow in Laren en het Veluws Verband te
Heerde. De agenda voor de ledenvergadering op 20 augustus is ook
opgenomen in deze Aanhouder.
Ik wens jullie allemaal een fijne zomerperiode en zie jullie graag
met of zonder dieren op de komende activiteiten. Laten we samen
een actieve vereniging zijn, in goede samenwerking met onze
zustervereniging Nut en Sport Wezep.
Want alleen ben je misschien sneller, maar samen kom je veel
verder en is het ook veel leuker!
Alfred van Loo
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Algemene verordening gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde
privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De AVG versterkt de
positie van mensen van wie gegevens worden verwerkt. Zij krijgen
nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten worden sterker.
Organisaties en ook verenigingen die persoonsgegevens verwerken
krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de
verantwoordelijkheid van organisaties om aan te kunnen tonen dat zij zich
aan de wet houden.
Als vereniging ´Sport Veredelt´ hebben wij een Privacyverklaring
opgesteld waarin het een en ander is beschreven hoe wij met
persoonsgegevens om gaan. Deze verklaring is in de Aanhouder
opgenomen en wordt op de komende ledenvergadering besproken.
Tevens is een Akkoordverklaring gebruik persoonsgegevens bijgesloten.
Deze ontvangen wij graag ingevuld en ondertekend terug. Wanneer er
vragen of opmerkingen over zijn dan horen wij dat graag in de
vergadering. Ook is het mogelijk om contact met één van de bestuurders
op te nemen.
Henk Tromp

Privacyverklaring van de Pluimvee, Pelsdieren, Sierduiven,
Sier - en Watervogelfokkersvereniging ‘Sport Veredelt’
Oldebroek en Omstreken.
Waarom een privacyverklaring:
De algemene verordening gegevensverwerking (AVG) is bedoeld
om natuurlijke personen te beschermen tegen ongewenst gebruik
van persoonsgegevens. In het kort komt het op het volgende neer:
Elke vereniging moet inzichtelijk hebben welke gegevens van
welke personen op welke plek(ken) zijn opgeslagen en waarom.
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Daarnaast moet duidelijk zijn wie toegang heeft tot deze
persoonsgegevens (intern en extern) en dat veilig met de
persoonsgegevens wordt omgegaan. Met externe partijen die
toegang hebben tot de persoonsgegevens of deze gebruiken,
dienen zogenaamde verwerkingsovereenkomsten te worden
opgesteld en websites moeten geüpdatet worden. Centraal dienen
zaken
goed
geregeld
(AVG-proof)
te
zijn.
De vereniging ‘Sport Veredelt’ registreert gegevens van personen
voor wie zij de belangen behartigt zoals vermeld in haar statuten.
De volgende gegevens worden geregistreerd:
 Voornaam en achternaam
 Adres
 Postcode en woonplaats
 Telefoonnummer
 E-mail
 Geslacht
 Betalingsgegevens
 Lidmaatschap (aanvang en soort)
Deze gegevens worden geregistreerd voor:
 Verwerken van contributies of andere verenigingsbijdragen
 Vastleggen van contactmomenten
 Communicatie met leden en donateurs via website, sociale
media etc.
 Communicatie van gegevens met Kleindierliefhebbers
Nederland(KLN), Nederlandse Bond van
Sierduivenliefhebbersverenigingen(NBS), Nederlandse
Kleindierpublicaties (KM) en Speciaalclubs
 Belangstellenden die informeren naar een over te nemen
diersoort (alleen mailadres of telefoonnummer)
 Jubilea, lief en leed.
 Adresseren van uitnodigingen
Beheer en toegang tot deze gegevens:
 Toegang tot het volledige ledenbestand hebben alle
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bestuursleden. Het bestand wordt beheerd door de voorzitter,
secretaris, tentoonstelling secretaris en penningmeester.
Hiervoor wordt een bestand op hun privé computer gebruikt.
Het ledenbestand word ook beheerd door KLN en KM.
Toegang en beheer zijn daar geregeld.
Aan derden worden geen gegevens verstrekt voor
commerciële doeleinden.
Een ledenlijst kan aan leden beschikbaar gesteld worden.
Deze lijst bevat alleen de naam en adres gegevens van het
lid en de diersoort die gehouden wordt. Overige gegevens
moeten de leden opvragen bij het bestuur c.q. de secretaris.

Tentoonstelling:
 Wanneer de vereniging een tentoonstelling organiseert geeft
zij in het vraagprogramma aan dat de naam en
adresgegevens van de inzender wordt vermeld in de
inzenderslijst in de catalogus. Door ondertekening van het
inschrijfformulier gaat de inzender hiermee akkoord.
Verdere aspecten uit de AVG:
 Betrokkenen kunnen op elk moment hun gegevens inzien,
laten wijzigen en verwijderen via het secretariaat. Ook kan
een klacht over ondeugdelijk beheer worden ingediend bij de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
 Zodra bekend is dat er een datalek heeft plaatsgevonden
wordt dit door de secretaris gedocumenteerd en binnen 72
uur gemeld bij de AP. Van een datalek is sprake als
persoonsgegevens op welke manier dan ook in handen vallen
van derden die geen toestemming tot die gegevens mogen
hebben.
In de ledenvergadering van 20 augustus 2018 is bovenstaande
besproken en zijn de rechten, zoals het recht op inzage, het recht
op correctie en verwijdering en het recht op dataportabiliteit
genoemd.
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NOTULEN LEDENVERGADERING
Datum:
26 februari 2018
Adres: Voormalige huishoudschool, Van Sytzamalaan 3 te
Oldebroek
01. Opening
De voorzitter opent de vergadering door te stellen ‘Inmiddels
weten we het…’ Koning winter is er, n.a.v. de Aanhouder. Er zijn
17 leden en 5 familieleden aanwezig. Met kennisgeving afwezig
zijn Ko van Twillert, Janneke Slendebroek, Gerrit van Veen, Jan
Renes, Wilco van Hooren, Gerwin Euverman.
02. Notulen ledenvergadering 30-10-2017
Geen opmerkingen redactioneel op de notulen van de
ledenvergadering, worden getekend door voorzitter en secretaris.
Naar aanleiding van de notulen heeft Jan Schoonhoven de vraag
over de sponsoring van Ko-Kalf, wat zijn hiervan de financiële
gevolgen? Dit betreft de sponsoring van de keurmeestersprijzen.
Wel heeft Ko-Kalf aangegeven nog een rubriek blijven sponsoren.
Voorzitter roept alle leden op mee te denken over een eventuele
sponsoring. Penningmeester vraagt de leden te gaan helpen met
het ophalen van advertenties om zo het geld bij elkaar te brengen.
03. Ingekomen stukken en mededelingen
- Jaarboekje van KleindierLiefhebbersGelderland.
- Adreswijziging fam. A. van Loo, zijn gaan aan de
Mheneweg Zuid 56 te Oldebroek wonen.
- Henk Schoonhoven is verhuisd naar ‘t Harde, heeft
geen kippen meer.
- Jan Henk Westerink en zijnzonen hebben de kippen
ook opgeruimd.
04. Evaluatie clubshow
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Mooie clubshow gehad, ging net goed met de vogelgriep, onze
show kon compleet doorgaan. Mede door de gunstige locatie met
daarbij de catering door Cees van Heerde verzorgd, hebben we de
show afgesloten met financieel een mooi positief resultaat.
Betreffende de locatie komen uit de vergaderingen dat deze ruim
is, met name gunstig voor de dieren. Minpunten zijn de
verlichting en de publieke bekendheid van de locatie.
Zoals uit het jaarprogramma volgt is de show dit jaar gepland van
15 t/m 17 november.
05. Jaarverslag secretaris => zie Aanhouder, geen opmerkingen
06. Jaarverslag penningmeester => we financieel een goed jaar
gehad.
07. Verslag kascommissie
Als kascommissie hebben Marten van Pijkeren en Jan Renes de
kas gecontroleerd en prima in orde bevonden. Bij monde van
Marten wordt verslag gedaan en de vergadering verzocht
penningmeester decharge te verlenen. Marten valt af, Jan blijft in
commissie zitten, reserve was Wiljan van der Heide maar hij is
geen lid meer. Jan Schoonhoven is het nieuwe lid en Henk
Schoonhoven de reserve.
08. Bestuursverkiezing
Reglementair zijn Gerwin Euverman en Alfred van Loo aftredend.
Alfred stelt zich herkiesbaar. Gerwin is niet herkiesbaar, wordt
bedankt voor zijn werk. Als kandidaat voor deze vacature stelt het
bestuur Trudy Bos voor. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend,
dus wordt Trudy gekozen en Alfred herkozen. Herrald Top is
bereid gevonden om plaats te nemen in het TT bestuur.
09. Vaststelling tarieven 2018 (ongewijzigd):
Voor 2018 zijn de volgende tarieven vastgesteld: Vergoeding
secretaris € 80,00 TT secretaris € 40,00 contributie senioren €
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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
Het jaarprogramma in de Aanhouder wordt ongewijzigd
vastgesteld.
Betreffende de samenwerking is er een overleg/evaluatie
tussen de besturen van Oldebroek - Wezep geweest. We
willen graag zo doorgaan, wel zouden we nog wat meer samen
willen werken, dit zal naar de toekomst gezien ook zeker
nodig zijn. Jaarlijks terugkerend gaan we een evaluatie
houden. Een zelfde overleg hebben we ook met Nunspeet
gehad, maar daar is de behoefte tot samenwerking (nog) niet.
11. Wat verder ter tafel komt
- Rabo clubkas actie => oproep aan alle leden, stem op
Sport Veredelt!
- Bloemenactie => deze is beëindigd, oproep aan alle
leden om mee te willen denken/doen.
12. Rondvraag
Marten van Pijkeren heeft berichten gehoord dat het in HeerdeWapenveld ook minder gaat en vraagt zich af of er ook een vraag
vanuit die vereniging is geweest? Dit is niet het geval.
13. Huldiging jubilarissen, prijswinnaars e.d.
- Aart Deetman is als beheerder van de Gardenbroek
competitie niet aanwezig, daarom kunnen we de
prijzen van de competitie van afgelopen jaar nu niet
uitreiken.
- Beert Koops wordt gehuldigd voor 40 jaar lid van
Sport Veredelt en van de KLN.
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-

Jan van de Grift wordt gehuldigd voor 25 jaar lid van
Sport Veredelt.

14. Pauze
Genoten van koffie/thee/fris/cake/hapjes, verzorgd door Rijk
Pleijter en de dames Pleijter/Souman.
15. Leuke presentatie van imker Jacob Bouw
Na de pauze geeft imker Jacob Bouw ons een interessante
presentatie over de wereld van de bij.
16. Verloting
17. Afsluiting
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 ledenvergadering
Datum:
20 augustus 2018
Aanvang:
19.30 uur
Adres: Voormalige huishoudschool, Van Sytzamalaan 3 te
Oldebroek

1) Opening
2) Notulen jaarvergadering 26-02-2018
3) Ingekomen stukken en mededelingen
4) Uitleg AVG (algemene verordening
gegevensbescherming)
5) Verlichting bij de JDD en clubshow
6) Jongdierendag 1 sept a.s., inzenden overjarige dieren
7) Pauze, inleveren inschrijfformulieren JDD
8) Mededelingen Veluws Verband kampioenschap,
jeugdshow Laren en clubshow
9) Wat verder ter tafel komt
10) Rondvraag
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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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Hokbezoek in Hengelo

Zaterdag 26 mei…..een zon overgoten dag, met
een bijna tropische temperatuur, zijn we s’morgens om 8.30 uur
vanuit Oldebroek vertrokken richting Hengelo.
Helaas moesten er wat mensen afzeggen, dus de groep was niet
zeer groot, maar dat mocht de sfeer gelukkig niet beïnvloeden.
Bij de carpool plaats in t ‘Harde hebben Oort en Anita Deetman
de groep compleet gemaakt en kwamen we mooi op schema aan
in Hengelo.
We werden buiten al opgewacht en binnen, in een knus zaaltje,
warm onthaald met koffie/ thee, krentenbrood en fris voor de
kids.
Na een woord van welkom werden we in groepjes van 4 verdeeld
en kregen we een chauffeur toegewezen, die ons de hele dag
heeft begeleid naar de adressen van de te bezoeken fokkers.
Met flesjes water bij de hand zijn we op pad gegaan.
We zijn langsgeweest bij Nanco van de Wens. Hij fokt
Cochinkrielen, Twentse hoenders, Twentse Landganzen en rode
Ardennerkalkoenen.
Toen verder.....overal wegen afgesloten, maar uiteindelijk
kwamen we bij Nico Hammink waar we een kijkje namen bij de
Nederlandse Hangoordwerg.
Nadat de kinderen een ijsje kregen weer verder naar Ronald
Vos, die met veel passie vertelde over zijn Cochin-, Sabelpoot, Sebright-, Eikenburger-, en Hengelose Krielen, en niet te
vergeten zijn Skasische Vleugelduiven. Ronald was vroeger
bloemist en heeft zijn kassen omgebouwd tot hokken. Wel nog
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veel glas, dus u zult wel begrijpen dat het voor ons even flink
zweten was.

...Wel erg bijzonder om te zien.
Bij Bennie Veldhuis was het een stuk kleiner opgezet, maar niet
minder interessant. Hij fokt Pauwstaarten en Engelse
Voorhoofd Tuimelaars.
Ondertussen tikte de tijd aardig door en zijn we gauw
doorgereden naar de Twentse Hoen, de Twentse Hoenkriel en
de Aseel kriel van Wim Molenveld.
Als laatste adres zijn we bij Peter Oude Groothuis geweest om
zijn Tans- en kleurdwergen te bewonderen. Eerlijk is eerlijk,
je kon er wel van de vloer eten,

zo schoon en netjes. Alles strak in de lak.....en niet te
vergeten, prachtige dieren om te zien.
Inmiddels was het al bijna half drie en vroegen onze magen
eigenlijk best wel om iets te eten. We zijn dan ook terug
gereden naar het punt waar we s'morgens gestart waren en
daar stond ons een heerlijk buffetje te wachten. Lekkere soep
met belegde broodjes, warme gehaktballen, voor de kids een
patatje en een lekker glaasje koel drinken. Na het eten hebben
we afgesloten en zijn onze weg terug gegaan naar de Veluwe.
Het was een mooie en gezellige dag .....

Top gedaan Hengelo, bedankt!
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VRAAGPROGRAMMA JONGDIERENDAG
Voor de 13e jongdierendag bij Gardenbroek ‘Super voor Mens en Dier’ te
Oostendorp,
te houden op zaterdag 1 september 2018. Naast de leden van Sport Veredelt
Oldebroek worden tevens de leden van Nut en Sport Wezep uitgenodigd hun
dieren in te zenden.
Keurmeesters
Oorspronkelijke duiven/
Lachduiven/Diamantduiven

:

Aart Deetman, Elburg

Hoenders/dwerghoenders/
Serama’s

:

Berend Klein, Ommen
Wim Voskamp, Olst

Sierduiven

:

Willem de Wal, Terwispel

Konijnen

:

Hielke Visser, Jutrijp
Henk Boone, Elburg
Tieme Spijkerman, Meppel

Cavia’s

:

Manuela Eilander, Wapenveld

De verdeling van de rassen onder de keurmeesters zal gebeuren door de
tentoonstelling-secretaris op basis van keurbevoegheden en ingezonden
aantallen. Fokkers kunnen hun voorkeur voor een bepaalde keurmeester op
het inschrijfformulier vermelden, indien mogelijk zal hier dan rekening mee
worden gehouden. Deze opgave van keurmeesters geldt onder voorbehoud,
wanneer de omstandigheden daar aanleiding toe geven zullen hier
wijzigingen in worden aangebracht.
Inschrijven
Inschrijfformulieren kunnen worden ingeleverd op de ledenvergadering van
20 augustus a.s. of tot op uiterlijk die datum bij: Alfred van Loo, Mheneweg
zuid 56, 8096 RH Oldebroek.
De inschrijfformulieren mogen ook gemaild worden naar info@sportveredelt.nl.
Opmerking voor degene die het formulier mailt: ik stuur altijd een
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ontvangstbevestiging, mocht je deze niet hebben ontvangen neem dan even
contact op om fouten te voorkomen.
Gezien de korte voorbereidingstijd de inschrijvingen graag zo spoedig
mogelijk inleveren, doch zeker niet na de genoemde datum !!!
BELANGRIJK !!!
Het is zeer te betreuren dat vanwege de vogelgriep diverse
tentoonstellingen niet of maar gedeeltelijk doorgaan, waardoor we veel
minder gelegenheid hebben om onze dieren te showen. Dit geldt ook
zeker voor onze clubshow, die in de risicovolle tijd van de vogeltrek is
gepland, waardoor het elke keer de vraag is of de show inclusief
hoenderachtige dieren door zal kunnen gaan. Als bestuur hebben we
daarom besloten voor alle diergroepen ook de oude dieren te vragen voor
de jongdierendag, zodat jullie een extra mogelijkheid hebben om deze
dieren te showen en we hopelijk een mooi gevulde show krijgen.
Ook wanneer de fokresultaten van het afgelopen seizoen misschien zijn
tegengevallen, denk dan niet ‘ik stuur niet in’, maar pak een paar
overjarige dieren en show deze. Op die manier kunnen we toch een
mooie show neerzetten, waarbij de leden en het overige publiek kan
genieten van de rassen en misschien wel enthousiast worden.
We laten deze dag wel echt Jongdierendag door voor de hoofdereprijzen
alleen de jonge dieren in aanmerking te laten komen, zodat de winnaars
op de Jongdierendag wel echt jonge dieren van dit jaar zijn. Voor de
keurmeesterprijzen komen wel alle ingezonden dieren in aanmerking.
Voor het fraaiste oude dier is per diergroep een extra prijs beschikbaar
in de vorm van een zak Garvo voer van 20kg.
Hoofdereprijzen voor jonge dieren
Op de Jongdierendag zijn de volgende hoofdereprijzen te winnen:
H.E.P. 1
Wisselbokaal + oorkonde voor de fraaiste grote
hoen
H.E.P. 2
Wisselbokaal + oorkonde voor de fraaiste dwerghoen
H.E.P. 3
Wisselbokaal + oorkonde voor de fraaiste Serama
H.E.P. 4
Wisselbokaal + oorkonde voor de fraaiste sierduif
H.E.P. 5
Wisselbokaal + oorkonde voor het fraaiste konijn
H.E.P. 6
Wisselbokaal + oorkonde voor de fraaiste cavia
H.E.P. 7
Wisselbokaal + oorkonde voor de fraaiste oorspronkelijke,
lach- of diamantduif
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Deze hoofdereprijzen zijn alleen te winnen door jonge dieren welke geringd
of getatoeëerd zijn in het jaar van de Jongdierendag. Zoals de naam al
aangeeft zijn deze bokalen beschikbaar gesteld door de Fa. Gardenbroek. De
winnaar krijgt de bokaal een jaar in bezit, waarna deze hem op de
ledenvergadering voor de volgende Jongdierendag weer in ongeschonden
staat moet inleveren bij de tentoonstellings-secretaris.
Hoofdereprijzen voor de overjarige dieren
Voor de overjarige dieren is in iedere diergroep een hoofdereprijs van een
zak Garvo voer van 20kg voor het beste dier uit de betreffende groep. Deze
prijs is alleen te winnen mits in concurrentie van een andere fokker of een
minimum van 10 ingezonden dieren.
Overige prijzen voor alle ingezonden dieren
Per keurmeester zijn per diergroep de volgende prijzen door alle ingezonden
dieren te winnen:
 01 t/m 15 dieren Gardenbroek waardebon van € 5,00
 16 t/m 30 dieren Gardenbroek waardebon van € 7,50 & € 5,00
 31 of meer dieren Gardenbroek waardebon van € 10,00 & € 7,50 &
€ 5,00
Voor het fraaiste dier van een jeugdlid is, per diergroep, een leuke ereprijs te
winnen. Een tweede prijs bij 3 of meer inzenders in een diergroep. Een
attentie voor het beste dier per jeugdlid, welke verder geen prijs gewonnen
heeft.
Gardenbroekcompetitie
Op de Jongdierendag kunnen de leden van Sport Veredelt deelnemen aan de
Gardenbroek competitie, hiervoor dienen 3 kooinummers van ingezonden
dieren te worden ingeleverd tijdens het inkooien. Dit mag ook op het
inschrijfformulier worden aangegeven.
Jeugdtrofee “ken je dier”
“Ken je dier” is een prijs waaraan de jeugdleden van Sport Veredelt kunnen
meedoen. Dit doe je door op deze Jongdierendag en op de aanstaande
clubshow voor 2 van je dieren het predicaat te voorspellen. Lever dus een
briefje in met 2 kooinummers en de predicaten die jij denk dat deze dieren
zullen behalen, of zet de voorspelde predikaten van twee dieren op het
inschrijfformulier. Degene die de meeste predikaten goed heeft voorspeld is
winnaar van deze wisseltrofee. Wanneer er meer jeugdleden gelijk eindigen,
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gaan vrouwelijke dieren voor mannelijke, vervolgens jong voor oud, wanneer
er dan nog geen winnaar is beslist het lot.
Tijdsplanning Jongdierendag
 Laden van de kooien op vrijdagmiddag bij Bertus Strijkert.
 Opbouw van de show op vrijdagavond vanaf 18.30 uur bij
Gardenbroek.
 Laatste voorbereidingen van de show zaterdagochtend voor 9.00
uur.
 Inkooien van de dieren op zaterdag tussen 8.30 en 9.00 uur
(kan eventueel ook op vrijdagavond, i.o.m. de tt- secretaris).
 Aanvang van de keuring om 9.30 uur.
 Einde keuring en uitzoeken HEP winnaars om ca. 14.00 uur.
 Hoofdereprijs uitreiking om ongeveer 15.00 uur.
 Einde show en gezamenlijke afbraak om 15.30 uur.
 Opruimen van de kooien op maandagavond bij Bertus Strijkert om
19.00 uur.
Tentoonstellingsreglement
1.
Voor de Jongdierendag worden alle erkende rassen en kleurslagen
gevraagd van: Hoenders, Dwerghoenders, Serama’s, Sierduiven,
Oorspr./Lach-/Diamantduiven, Konijnen en Cavia’s.
2.
Siervogels met een ringmaat kleiner dan 5,5mm in een eigen kooi
exposeren.
3.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 per ingezonden dier, jeugdleden
betalen € 1,00 per dier.
4.
De prijs van de catalogus bedraagt € 2,00 en is verplicht voor alle
senior inzenders. Eén catalogus per gezin. Alle jeugdleden kunnen
gratis een catalogus afhalen.
5.
Inschrijvingen dienen te geschieden op bijgaand inschrijfformulier.
Deze inschrijfformulieren moeten volledig worden ingevuld en
ondertekend. Wanneer het formulier niet ondertekend wordt
ingediend, wordt er vanuit gegaan dat de inzender akkoord gaat met
de geldende tentoonstellingsbepalingen.
6.
Op het inschrijfformulier moet duidelijk zijn vermeld: KLN of NBS
nummer, naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer,
diergroep, ras, kleur, geslacht en oormerk.
7.
De inschrijfformulieren moeten worden verzonden naar de
tentoonstellingssecretaris Alfred van Loo, zie bovenstaand adres, of
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8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

via genoemd mailadres. Formulieren kunnen ook bij hem worden
ingeleverd op de ledenvergadering voorafgaand aan de Jongdierendag.
Het inschrijfgeld kan worden overgemaakt op rekeningnummer
NL46RABO0384704816, ten name van Penningmeester Sport
Veredelt Oldebroek e.o. Tevens kan het inschrijfgeld ook worden
betaald op de ledenvergadering. Op het tijdstip van inkooien dient het
inschrijfgeld te zijn voldaan.
Entingen: Hoenders, Dwerghoenders en Serama’s worden alleen
toegelaten mits geënt tegen Pseudo-vogelpest. Konijnen worden alleen
toegelaten mits geënt tegen RHD variant 2. Bij het inkooien van de
dieren dient de fokker een kopie van de entverklaring te overleggen
aan de tt- secretaris. Deze entverklaring dient te zijn ondertekend door
de eigenaar van de dieren en de dierenarts welke de enting heeft
verricht.
Alle ingeschreven dieren dienen door de fokkers zelf te worden
ingekooid op het tijdstip, zoals in de dagplanning in dit
vraagprogramma genoemd. Hierbij opgemerkt dat het laden en lossen
van de dieren bij de hal kan gebeuren, vervolgens dienen de auto’s
geparkeerd te worden op de parkeerplaats bij de voormalige VNK
naast de winkel. GEEN auto’s parkeren voor de winkel!
Niet inzenden van ingeschreven dieren geeft geen ontheffing of
restitutie van inschrijfgeld.
De keuring vindt plaats op de zaterdagochtend en is vrij toegankelijk
voor alle fokkers en verdere belangstellenden. Ook is het stellen van
inhoudelijke vragen aan de keurmeesters toegestaan, dit wordt zelfs
aangemoedigd om hiermee het leereffect van de dag te vergroten.
De beoordeling van de keurmeester is bindend en hierover mag door
de fokkers dan ook niet worden gecorrespondeerd.
Ereprijzen worden toegekend aan dieren die tenminste 92 punten
hebben behaald, voor de jeugdleden geldt een minimum aantal van 89
punten.
Ingeschreven dieren kunnen door de fokkers zelf te koop worden
gezet, zonder tussenkomst van het tentoonstellingssecretariaat. Over
het verkoopbedrag hoeft dan ook geen provisie te worden betaald.
Verkochte dieren mogen niet eerder worden uitgekooid, maar alle
dieren worden gelijktijdig uitgekooid na afloop van de Jongdierendag,
zoals in de dagplanning is opgenomen. Zodra een dier is verkocht zijn
de verdere risico’s voor de koper.
Het tentoonstellingsbestuur is nimmer aansprakelijk voor sterfte,
schade of verloren gaan van de ingezonden dieren. Evenmin voor
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18.

19.
20.
21.

ander eigendom van de inzender dat in het tentoonstellingsgebouw
aanwezig is.
Tijdens de tentoonstelling is het niet toegestaan om de dieren uit de
kooien te halen, dan alleen met toestemming of onder toezicht van de
tentoonstellingsecretaris. Het gebruik van keurstokjes is voor iedereen
verboden, met uitzondering van de keurmeesters.
Onreine, zieke of van ziekte verdachte dieren worden uit de
tentoonstellingsruimte verwijderd.
Reclames van welke aard dan ook, kunnen een maand na de
Jongdierendag niet meer in behandeling worden genomen.
Door in te schrijven voor deze jongdierendag gaat de fokker akkoord
met het opnemen van zijn/haar persoonsgegevens in de catalogus en
showverslagen van deze betreffende show. Dit in het kader van de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Attentie
1. De dieren zullen tijdens de showdag worden voorzien van water en
voer/hooi, de algehele verzorging van de dieren is voor
verantwoordelijkheid van de fokker zelf.
2. Verzoek aan alle leden om een versiering of bloemetje mee te brengen
voor op de (eigen) kooien, zodat we er samen een mooi aangeklede
tentoonstelling van maken.
3. Om de verenigingskas wat te spekken gaan we de bekende
boodschappenmand weer verloten. Nieuw dit jaar is een actie met de
verkoop van rollen snoep, puntzakken, snoepzakken, lollies e.d.
HET IS VERBODEN IN DE TT- RUIMTE TE ROKEN !!!
SPORT VEREDELT BEDANKT DE FA. GARDENBROEK VOOR HET
GRATIS TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE
TENTOONSTELLINGSACCOMODATIE.
PARKEREN OP PARKEERTERREIN BIJ DE VNK, DUS NIET OP DE
STRAAT VOOR DE WINKEL!!
OPBOUWEN EN AFBREKEN VAN DE SHOW DOEN WE MET
ALLE INZENDERS SAMEN !!!
(natuurlijk voor zover u/jij daartoe in staat bent)
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Secr. A. van Loo
Mheneweg zuid 56
8096 RH Oldebroek
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