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Spelregels Verenigings – en clubberichten
Kleindier Magazine geeft verenigingen en
speciaalclubs de gelegenheid om maandelijks
gratis een bericht te plaatsen in de bijlage van
Kleindier Magazine. Om iedere vereniging of
speciaalclub aan bod te laten komen, geldt
daarvoor een limiet van 150 woorden per bericht
(ook voor In Memoriam berichten). Daarnaast
moet dit bericht vergezeld gaan de naam van de
vereniging en de NAW-gegevens van de
secretaris. De redactie houdt zich het recht voor
om berichten in te korten naar de limiet van 150
woorden. Bij het indienen van een clubbericht
dient men er rekening mee te houden dat het
bericht in geheel Nederland wordt gelezen en
dus ook voor een ieder interessant moet zijn.
De clubberichten zijn niet bedoeld als verkapte
advertentieruimte. Het Kleindier Magazine biedt
tegen een zeer redelijk tarief advertentieruimte aan
voor verenigingen en tentoonstellingsorganisaties.
Sterk op tentoonstellingsadvertenties gelijkende
clubberichten zullen dan ook worden geweigerd.
Verenigings- en speciaalclubberichten voor
publicatie in Kleindier Magazine kan op de
volgende manier worden aangeleverd: het e-mail
adres voor berichten (met het Word bestand als
bijlage) is:
hoofdredacteur@kleindiermagazine.nl
Indien u een commerciële advertentie wilt plaatsen
kunt u contact opnemen met Jan Meutstege
(tel.: 0573-461499;
e-mail advertenties@ kleindiermagazine.nl)

Verenigingen
Stichting kleindieren
tentoonstelling vechtdal
TT-secretaris Hetty Borger,
Grensweg 6, 7778 HB Loozen,
tel. 06-53925038,
e-mail: secretariaatvechtdalshow@gmail.com.
Bankrekening S.K.T.V.:
NL54RABO01451.43.287 te
Hardenberg,
www.vechtdalshow.nl
Het
tentoonstellingsseizoen
komt er weer aan. De tijd lijkt
steeds sneller te gaan. Na twee
jaar erg weinig shows die doorgang konden vinden, i.v.m. de
coronapandemie en deels de vogelgriep. We hopen, als bestuur
van de Vechtdalshow, dat het
showseizoen 2022/2023 een
normaal showseizoen zal wor-

den, aan ons zal het zeker niet
liggen.
Op 6, 7 en 8 oktober houden we
onze jaarlijkse opententoonstelling voor fokkers van hoenders,
dwerghoenders, sier- en watervogels, konijnen, cavia’s en sierduiven. De tentoonstelling wordt
gehouden in manege ‘De Gulden
Spoor’ op sportpark De Boshoek.
Het vraagprogramma is klaar en
zal binnenkort -hetzij digitaal
of per post- aan de vaste inzenders verstuurd worden. Bent u
nog geen inzender, schroom dan
niet om onze website te bezoeken en het vraagprogramma te
downloaden. De speciaalclub
van Zeldzame Oorspronkelijke
Belgische Krielen (ZOBK) houdt
dit jaar haar promoshow tijdens
deze tentoonstelling en de speciaalclub voor Orpingtons en
Sussex (NSODC) heeft haar kampioensshow ondergebracht. Tevens wordt de districtshow van
de Hangoorfokkersclub gehouden.
De Europese klasse staat eveneens op het programma, deze
klasse is bedoeld voor dieren,
die vermeld staan in de Europese standaard, maar in Nederland
niet erkend zijn. Tevens kan in de
AOC-klasse en Vrije klasse worden ingeschreven. Het geheel
zal worden omlijst met tal van
activiteiten op het gebied van
de kleindierensport. De officiële
opening van de tentoonstelling
is op donderdagavond 6 oktober
om 20.00 uur. Op zaterdag 8 oktober vindt vanaf 13:00 uur een
eierkeuring plaats.
De tentoonstelling is verder voor
publiek geopend op:
Donderdag 6 oktober van 19.0022.00 uur

Vrijdag 7 oktober van 10.0022.00 uur
Zaterdag 8 oktober van 10.0015.30 uur
Leden van verschillende kleindierenverenigingen zijn dagelijks aanwezig om iedereen, die
meer wil weten over deze boeiende hobby, van meer informatie te voorzien. De entree voor
volwassenen is 2.00 euro. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis en
voor groepen in schoolverband
geldt een vrije gift. Voor meer
informatie, blijf onze website en
facebookpagina volgen: www.
vechtdalshow.nl of https://www.
facebook.com/Vechtdalshow
Graag tot ziens op de Vechtdalshow!
Kleindierensportvereniging
Ons Ideaal Nunspeet
Secr. Patricia Kluin.
Fluitersweg 26,
7345 BK Wenum-Wiesel,
e-mail: secretaris@onsideaal.net
Nu de activiteiten weer opgestart mogen worden, hebben er
bij KDS Ons Ideaal al verschillende activiteiten plaatsgevonden. Zo hebben we de Gezellige
Avond gehad op 20 mei. Op deze
avond hebben we de jubilarissen
van afgelopen twee jaren gehuldigd, aftredende bestuursleden
bedankt en ook verschillende
prijswinnaars in het zonnetje
gezet. Op zaterdag 2 juli hebben we een Fokkersdag georganiseerd, onder begeleiding van
keurmeesters hebben we gekeken waar een keurmeester op let
op een keurdag. Hoe gaat een
keurmeester te werk. De leden
hebben de dieren beoordeeld en
zij waren strenger dan de keurmeesters. Het was een leerzame

ochtend en zeker voor herhaling
vatbaar. Nu eerst genieten van
de vakantie en de jonge dieren,
en daarna gaan we de volgende
activiteiten organiseren, waaronder de Jongdierendag. Namens
KDS Ons Ideaal Nunspeet,
Patricia Kluin
EWSV De Eendracht Wouw
TT secr. Graaf Hendrikpolderdijk
8, 4651 RJ Steenbergen,
e-mail: info@ewsv.nl
Graag willen wij de fokkers er
attent op maken dat we op 1011 september 2022 onze Open
Zomertentoonstelling
houden.
Daarom nodigen wij geïnteresseerde fokkers dan ook graag uit
om hiervoor in te zenden.
Ook de duivenliefhebbers
zijn van harte welkom. Deze
tentoonstelling zal worden gehouden in De Geerhoek, Kloosterstraat 19b, 4724 EE Wouw. De
inschrijving sluit op 22 augustus
2022 of eerder, indien het maximaal aantal dieren is bereikt. Inschrijvingen kunnen per post of
per e-mail gedaan worden. Het
vraagprogramma en inschrijfformulier vindt u op onze website.
De tentoonstelling wordt gehouden in een sfeervolle ambiance.
Ook zorgen we voor een prachtige loterijtafel. Wacht niet te lang
met inschrijven, want vol = vol.
Graag tot ziens als inzender of
bezoeker van onze sfeervolle en
knusse tentoonstelling.
Kees Baaten, PR zaken EWSV.
Pluimvee
Lakenvelder-Vorwerkhoender
Speciaalclub
Secr.: Jacqueline Bremmers,
Jacob van Lenneplaan 2,
2012 PL Haarlem,
tel: 06-20383963,
e-mail: secretariaat@
lakenvelder-vorwerkclub.nl
Hoe ziet onze ‘Speciaalclub 2.0’
er in de toekomst uit? Dat was
het thema van ons Zomertreffen
‘22 in Dodewaard. Centraal stond

de vraag: op welke wijze kunnen
we het clubgevoel versterken en
houden leden onderling contact,
als er wellicht in de komende
jaren niet langer dierenshows
gehouden kunnen worden? Hoe
houden we dan de voortgang en
ontwikkeling van onze zeldzame
hoederrassen in de gaten? Dat is
andere kost dan ‘kippen-kijken’.
Onder leiding van een ervaren
gespreksleider vonden de meer
dan 35 aanwezige leden het erg
leuk en interessant om in de ochtend dit ingewikkelde onderwerp
in kleine groepjes te bespreken.
Ook hebben we verrassende
suggesties genoteerd. Daarop
komen we later terug. ‘s Middags
levendige discussies over de aanwezige dieren met behulp van
keurmeesters Hans Tenbergen
en Wim Meijer. De Kuikenradar is
weer tot januari 2023 gesloten.
Inzenders en geïnteresseerden
hebben inmiddels de resultaten
van 2022 ontvangen. Als de vogelgriep zich koest houdt dan
houden we, samen met de Barnevelder en Kuif & Baardkuifclub op
3 september onze Jongdierendag
in Mijdrecht.
Nederlandse Hoender Club
Secr.penn. Ad Taks,
Rucphenseweg 33, 4882 KB
Zundert, tel.076-5971787.
Tent.secr. JD: Ger Brouwer,
Postbus 77, 5360 AB Grave,
brou6733@planet.nl,
tel.06-53648372
Op zaterdag 10 september houdt
de Nederlandse Hoender Club
een eendaagse jongdierenshow
in het gebouw van AKV, Bokkeduinen 4, Amersfoort. Inkooien
vanaf 8.00 uur en de keuring
begint om 9.00 uur. Er zijn heel
veel mooie prijzen te winnen. Zo
krijgt van elk ras de beste haan
en hen een ingelijste oorkonde
met foto van het dier. Deze worden uitgereikt op de jaarvergadering van 18 maart 2023. Ook
niet-leden kunnen insturen. Een
vraagprogramma
aanvragen

kan bij de tentoonstellingsecretaris. Alle leden ontvangen het
vraagprogramma automatisch.
Leden betalen 2 euro per dier en
niet-leden 3 euro. Alle inzenders
ontvangen een deelnemersplaquette als herinnering. De inschrijving sluit op 25 augustus.
Tijdens de keurdag is de mogelijkheid om mee te doen aan een
zeer uitgebreide lunch voor 20
euro. Snel na de keuring zal de
catalogus met uitslagen beschikbaar zijn. Fokkers kunnen voor
25 euro een fokkersadvertentie
van een kwart pagina in de catalogus plaatsen. Commerciële
advertenties op aanvraag.
Als alles door kan gaan, zal dit
beslist een leuke contactdag
worden en krijgen we een mooi
overzicht van de stand van de
Nederlandse rassen op dit moment.
Ger Brouwer
Pelsdieren
Hollanderclub, waarbij
ondergebracht de Witte van
Hotôt.
Secr. Jan P. Posthumus,
Juffer Soeterwei 5, 9289 JP
Drogeham, tel. 06-21855828,
e-mail:
secretariaathc@gmail.com
Zaterdag 25 juni hebben we weer
onze Jaarvergadering/Fokkersdag gehouden in het gebouw
van T.K.V. in Tiel. Ruim 50 leden waren aanwezig. Er was een
bestuursverkiezing, we namen
afscheid van Jan G. Derksen na
een periode van 12 jaar als voorzitter, waarin hij veel mocht betekenen voor de Hollanderclub,
als mens, schrijver en voorzitter.
Hij werd tijdens de vergadering
voorgedragen en benoemd tot
erevoorzitter. Ook namen we afscheid van Ben Meijer, al 28 jaar
trouw lid, waarvan 23 jaar bestuurslid en tevens de spil van
onze alom geprezen Nieuwsbrief. Ook Ben werd tijdens de
vergadering voorgedragen en

benoemd tot erelid. Voor beide
heren onze grote dank en waardering. Als nieuwe voorzitter is
Chris Vink gekozen en Sven Janssen als bestuurslid. In de rondvraag hoorden we zelf het woord
‘familie.’ Fijn dat dit er is en dat
het zo mag blijven. Na de goed
verlopen vergadering was het
tijd voor de keuring van de 7 Witte van Hotôts en 163 Hollanders.
Met een ruim aantal keurmeesters -en tussen door de lunch en
het verkopen van de lootjes van
de verloting, met voor iedereen
prijs- konden we ‘s middags met
de eindkeuring beginnen. Hoogtepunt was het uitreiken van de
KLN Gouden medaille -aangevraagd bij KLN- ter gelegenheid
van het 100-jarig jubileum van
de Hollanderclub 1920-2020. De
ontvanger was Wim Lindeboom,
de trotse bezitter van het mooiste konijn van deze show, een
Hollander, bruingrijs. We kunnen
terugzien op een zeer geslaagde
dag.
Jan P. Posthumus
Sierduiven
S.I.S. Speciaalclub voor de
Iberische Sierduivenrassen
Secr. Bas Mullekes, Leyweg 25,
2545 CB Den Haag,
tel. 06-24265074,
e-mail: basmullekes@gmail.com,
website: www.de-sis.eu
Het was 11 juni een drukke dag,
‘s ochtends de NBS ALV bezocht,
waar o.a. de regio-indeling werd
aangenomen en het brainstorminitiatief aandacht kreeg, ‘s
avonds hadden we de ALV van
de SIS. Het was niet erg druk,
maar dat zal wel met de hoge
brandstofprijzen te maken hebben, want veel leden moeten
van ver komen. De vergadering
verliep vlot, na de pauze werd
met de fokkers besproken welke
foto gebruikt gaat worden voor
de nieuwe standaardtekening
van de Rafeño. In het kader van
de NBS-jubileumfilm kreeg ik 17

juni bezoek van de filmploeg, ik
hoop dat ze een goede indruk
kregen van een stukje tilsport
met Spaanse duiven. De brainstormmeeting op 2 juli was geslaagd met veel goede ideeën,
nu doorpakken. We presenteren
ons 1 augustus op de Landbouwshow Opmeer aan een nieuw publiek, waar duizenden bezoekers
komen. We hebben 20 augustus
de zomeravondmeeting met BBQ
met een presentatie van Quido
Valent en Dick Hamer. Voor het
Allround zagen we schitterende
Gaditano’s vliegen van Ruud Vork
en Jiennense van Arie de Jong. We
komen eraan dus ondertussen
wel blijven trainen, Keep Them
Flying!
Bas Mullekes.
Sierduivenshow ZuidNederland
Secr.penn.: J. Burg,
Sluisstraat 127, 5462 CA
Veghel, tel. 06-27276720,
e-mail: szn@sierduif.nl
Inmiddels weten we al dat de
sierduivenverenigingen ‘‘t Zuiden en West-Brabant hun clubshow bij ons onderbrengen.
Sierduivenvereniging Bois le Duc
houdt bij ons een promotieshow.
De Oud-Hollandse Kapucijnenfokkers Club houdt bij ons een
Derbyshow. Verder zijn er al drie
districtshows binnen van de Nationale Voorburgse Schildkroppers Club, de Figurita Club en de
Gezamenlijke Kroppersclub.
Gezien de reacties in den lande verwacht ik, dat dit pas een
begin is. Het vraagprogramma
komt eind oktober, begin november uit. Hebt u nog nooit ingestuurd, dan kunt u er één aanvragen bij de secretaris. We zullen
ook aanwezig zijn in Nijmegen
bij de bondsshow op de Gelderlandshow, waar u uw inschrijfformulier kunt inleveren of nog
snel een vraagprogramma kunt
inzien en uw inschrijving ter
plaatse kunt regelen. We maken
er in de prachtige hal in Waalwijk

op 13 en 14 januari 2023 weer
iets heel moois van en zullen
zorgen voor veel publiciteit rond
deze show. U bent dat van ons
gewend.
Ger Brouwer, bestuurslid belast
met PR
In Memoriam
Rolf de Ruiter
Op het overlijden van ons clublid Rolf de Ruiter waren we niet
onvoorbereid. Rolf was al lange tijd ziek, zonder uitzicht
op herstel. Vol bewondering
waren we over de wijze waarop hij tegenslag op tegenslag
verwerkte, ook in de privésfeer, zoals het overlijden van
zijn dochter Rineke. De steun
van Jeannet en zijn rotsvaste
geloofsovertuiging zullen hem
daar zeker bij geholpen hebben.
Rolf was een van de oprichters
van onze speciaalclub en een
man met veel kennis en kunde.
Veel fokkers van Kraaikoppen
(groot en kriel) zijn hem schatplichtig: Rustig, en met kennis
van zaken, hielp hij hen op weg
of zorgde voor verbetering van
hun foktomen. We zullen Rolf
missen en wensen Jeannet en
hun kinderen Johanneke, Roan
en Jos sterkte bij het verwerken van het verlies van deze
sympathieke man.
Namens het bestuur van de
BKU-club,
Jan Jore, secr.
In Memoriam
Bertus Lanting
Vlak voor onze fokkersdag op
10 juni kregen we bericht dat
onze clubkeurmeester Bertus
Lanting was overleden. Een
jaar of vier geleden trok Bertus
zich, vanwege een afnemende

gezondheid, terug als keurmeester. Bertus was lid van de
Lothangerclub vanaf 1966 en
mag dus een lid van het eerste uur genoemd worden. Hij
was een markant persoon met
een uitgesproken mening, zo
herinneren we hem. Die mening stak hij niet onder stoelen
of banken. Hij was een echte
specialist en liefhebber van tekeningrassen. De Lotharinger
fokkers hebben veel gehad aan
zijn kennis en kunde. Hij was
altijd bereid fokkers te helpen
met advies. Veel van zijn kennis was gebaseerd op eigen ervaring. Bij standaardwijzigingen ondersteunde hij ons ook
met deze kennis.
Zijn betrokkenheid bij de Lotharingerclub was groot. De
weersomstandigheden konden
nog zo beroerd zijn op de zaterdag van onze jaarvergadering, maar Bertus reed vanuit
Nieuw-Amsterdam naar Den
Bosch, Utrecht of Nieuwegein,
onder meer om verslag te doen
van zijn keuring. Wat blijft zijn
vele mooie herinneringen. Op
onze fokkersdag hebben we
Bertus op gepaste wijze herdacht. Dat hij moge rusten in
vrede.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte bij het dragen van dit
verlies.
Jan Benninga, namens de Lotharingerclub

lid van onze speciaalclub vanaf 1964. Raymond is vele jaren
secretaris/penningmeester geweest van onze speciaalclub.
Ook was hij een actief bestuurder bij zijn eigen vereniging en
is daarnaast vele jaren secretaris geweest van de toenmalige Intershow in Den Bosch.
In 2009 heeft Raymond wegens gezondheidsredenen zijn
functies bij onze speciaalclub
beëindigd en is toen benoemd

tot erelid. Ook is hij toen gestopt met het fokken van Deilenaars. Raymond van Loo
heeft veel betekend voor de
Deilenaar fokkerij, voor onze
speciaalclub en voor de kleindierenhobby in Nederland. Wij
wensen zijn vrouw Annie en
verdere familie veel sterkte in
deze moeilijke tijd.
Namens speciaalclub FARODE,
Gerrit Lenselink, voorzitter
Peter Pronk, secretaris
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In Memoriam		
Raymond van Loo
Op 15 juli is op de leeftijd van
bijna 79 jaar ons erelid Raymond van Loo overleden. De
heer Van Loo, wonende in Eys
in Zuid-Limburg, was een fervent fokker van Deilenaars en
een actief bestuurder. Hij was
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