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* 10 maart 2018:  Jaarvergadering  

De jaarvergadering is goed verlopen. Er waren erg veel afmeldingen en dat is jammer. Maar 

met de aanwezige leden hebben we een gezellige en zinvolle jaarvergadering gehad. Het 

bestuur is blij met de herbenoeming van Egbert Puttenstein en met de benoeming van 

Egwin Roffel tot lid van het bestuur. Wij hopen op een prettige samenwerking en wensen 

Egwin veel succes toe in het ZOBK bestuur. 

 

Egwin Roffel 

Bij Joop Roosma is de speld voor het 25 jarig lidmaatschap op gespeld. Een activiteit “op 

niveau”. De voorzitter had voor deze gelegenheid een bankje meegenomen waar hij op 

stond om Joop de versierselen te kunnen op spelden.        

          



Egbert Puttenstein kreeg het beschilderde ei met zijn winnende Bassette haan erop 

uitgereikt. Proficiat Egbert. 

     

 

Na de lunch werd in het middagprogramma de PowerPoint van Het Belgisch Krielenfestijn 

vertoond. Wil je deze nog eens bekijken, dan even een berichtje naar Hans Heemskerk. 

                     

De beamer deed het niet dus samen kijken op het laptopscherm 

 



 In  Zeker en Vast nummer 53 veel informatie over bloedluis. 

 Ton Vermeulen is op 31-05-2018 overleden en op 15-11-2018 is ons Belgische lid 

Noël de Rijcke overleden. 

 Wim Meijer houdt de clubcompetitie bij en de uitslag vind je terug bij 2019. 

Afspraken over deelname aan de ZOBK clubcompetitie staan vermeld op onze 

website onder het kopje CLUBCOMPETITIE. 

 

 

Wim Meijer 

 

 

*25 augustus : Jongdierendag 2018 in Tiel 

Zaterdag 25 augustus vond de ZOBK jongdierendag plaats in Tiel. We waren niet de enige die 

in Tiel hun jongdierendag hielden. Twee konijnenclubs vonden het goed dat wij ook een stuk 

van de hal gebruikten voor onze clubactiviteit. (Achteraf is gebleken dat we het volgend jaar NIET 

meer welkom zijn! ( Waarschijnlijk omdat kippen niet zo stil zijn als konijnen! Lang leve onze gezamenlijke 

kleindierhobby! ) 

Het is wat de ZOBK betreft een zeer geslaagde bijeenkomst geweest. Een paar sfeer 

impressies van deze jongdierendag. 

      

            Kippen-konijnen-interesse!  ( Vechtdalshow.)               Waar over spraken zij, die twee daar in Tiel 



                               

                 Ja Jan, zeg het maar…..                                                     Geboeid kijkend naar de keuring! 

 

De familie Kroes uit Dronten met volle aandacht voor de keuring van hun porselein hen!  

 

                      

                         Jonge porselein hen                                                                Jong geleerd, oud gedaan! 



*9 tot en met 11 november:  Europashow in Herning, Denemarken 

Nederland was goed vertegenwoordigd op de Europashow in het Deense Herning en ook de 

ZOBK liet zich niet onbetuigd. 

            

      Op weg naar Herning met een ZOBK delegatie. 

                  
Alle ZOBK-inzenders ontvingen een gegraveerd bierglas! 

 

 

Deze drinkbakjes troffen we aan op 

de show. Een exemplaar geleend en 

in Vorden bij kunststofverwerker 

Herman van Olst in productie 

genomen. En ze zijn te koop, info bij 

ZOBK. 



        
                               Ontmoetingen                                                                             promotie 

          
Ontmoetingen met Nederlandse en buitenlandse fokkers 

 
Onze meertalige promotiefolder! 



      

              
Everbergse baardkriel van Birger Miller  95                                 Grubbe- blauwgezoomd van Wesley Weinreder 93       

           

Ukkelse baardkriel Zwart wit Jan v.d. Sloot  92                        Kris Vlaeymans zwarte Ukkelse met 96 punten 



                                                                                                                                  
Watermaalse- wit kwartel Hans Heemskerk                                  Watermaalse zilverkwartel Thierry Detobel 96                                                               

 

    

 

Op een zeer geslaagde Europashow! 

2021 in Oostenrijk gaat niet door! 

Het wordt 2022 in Polen! 

 


