2019
*januari 2019:
Dierenparade Noordshow in Assen met onze clubcompetitie.
Op de foto bij Danny Camerlinck:

Combinatie Marthijs & Arnoud

Combinatie Mathijs & Arnoud

E.M.J. Philipse

P.P.D. van Offeren

J. Roosma

W. Berg

E. Nijeboer

Combinatie Roffel

Combinatie Aad en Ineke

E. Nijeboer

E. Puttenstein

A.de Vries

W.J.H.T. Meijer

J.Joling

W.J.H.T. Meijer

137 Dieren uit de ZOBK familie zijn ingeschreven voor de clubshow, die is ondergebracht op de Noordshow in
de EXPO-ASSEN. Dat aantal was meestal hoger. Maar.... positief is dat al onze rassen vertegenwoordigd zijn.
Grubbe baardkriel 24x
Watermaalse baardkriel 65x
Bosvoordse baardkriel 3x
Ukkelse baardkriel 2x
Everbergse baardkriel 3x
Bassette 28x
Doornikse kriel 6x
Belgische kriel 4x
Waasse kriel 2x

*9 maart 2019: Jaarvergadering in Apeldoorn.
Met iets meer dan 20 deelnemers aan de jaarvergadering wordt de hele agenda vlot afgewerkt,
Ledenaantal blijft op peil. De financiën worden goedgekeurd en we staan er goed voor. Tijd voor de
verloting, een paaseitje en een aantal personen worden gefeliciteerd met behaalde prijzen. En een
bedankje aan Annemiek en Hans Heemskerk voor het redactionele werk voor Zeker en Vast.
Dan tijd voor een pauze met een glaasje en daarna de gezamenlijke lunch. Ineke zorgt dat iedereen
zijn lunch betaald en dan gaan we terug naar onze vergaderzaal om te luisteren naar een boeiend
verhaal van Franc Beekmans over de Ukkelse- en Everbergse baardkrielen, uitgeroepen tot ras van
het jaar 2020.

Onze gasten op de jaarvergadering in Apeldoorn

De winnende Grubbe baardkriel hen met een U !
Geschilderd door Marion Schrevelius.

De gelukkige winnaar Mathijs Ykema.

Prijsuitreiking winnaars clubcompetitie:
5de werd Hans Heemskerk, 4de Wesley Weinreder, 3de Joop Roosma, 2de Judith de Vries en
winnaar werd Aad Rijs. Proficiat. En Wim Meijer hartelijk dank!

Egwin Roffel overhandigt de prijzen aan de deelnemers van de clubcompetitie!

Joop Roosma

Mathijs Ykema

Judith de Vries

Judith de Vries

Joop Roosma

Hans Heemskerk

Wim Berg

Bert Philipse

25 jaar lid: Alfons Willeghems ( B), Mark Ruymbeke ( Ier), Paul Anthony ( B) en live
aanwezig Hans Puttenstein.

Voorzitter Hans Heemskerk speldt Hans Puttenstein de speld op voor 25 jaar ZOBK lidmaatschap.

In Zeker&Vast nummer 55 de uitslag van de club enquête.
De Enquête:
De ZOBK heeft 115 leden en het aantal ingevulde formulieren bedroeg 25. Dus ruim 28% heeft deelgenomen
en dat is veel minder dan het aantal stemmers voor het Europees parlement. Mij viel dat echt tegen, anderen
vonden het niet zo gek. Eenmaal aan het uitwerken van die 25 formulieren, vragen die 25 best veel tijd, maar ik
had er echt liever 70 of meer verwerkt. 25 fokkers/liefhebbers hebben positief gereageerd en 22 waren het
met de stelling eens: Lidmaatschap van de speciaalclub betekent meer dan uitsluitend contributie betalen.

En als je nu denkt, wat zou ik zelf meer kunnen doen voor de ZOBK, dan volgt hier een rijtje met
suggesties:


















Aanleveren van foto’s voor de website, kleurslagen overzicht, hokken rubriek,
Een bijdrage leveren aan Zeker en Vast en dat kan van alles zijn,
Bezoeken van een Promo, ook al is die een paar kilometer verder. Combineer het reizen naar de shows
met collega fokkers, inkooien en ophalen van de dieren,
Geef je op om een dagdeel of een paar uur op de Noordshow bij de stand te staan,
Help bij de promo shows even mee bij het afbreken,
Help beginnende fokkers aan goed materiaal, stel je kennis in dienst van de hobby,
Bezoek de clubactiviteiten van de ZOBK; jaarvergadering, jongdierendag Krielenfestijn,
jubileumactiviteiten, clubshow, promo,
Geef aan waarover je meer informatie wilt hebben, presentatie over, uitleg van..
Denk mee aan het verkrijgen van prijzen voor Het Belgisch Krielenfestijn,
Neem deel aan de clubcompetitie,
Blijf een uurtje langer in Tiel en help even mee om alles op te ruimen.
Plaats eens een advertentie in het vraagprogramma van Het Belgisch Krielenfestijn of in Zeker en Vast?
Word aspirant bestuurslid en draai mee in het ZOBK bestuur.
Maak reclame voor de ZOBK bij je eigen vereniging, breng je eigen enthousiasme voor jouw ras over op
anderen,
Voed het bestuur met jouw ideeën, opmerkingen,
Word redacteur bij Zeker en Vast, of wordt webmaster voor de ZOBK.

Op 31 augustus: Gezamenlijke jongdierendag ABC-ZOBK.
In goed gezamenlijk overleg hebben de twee speciaalclubs een geslaagde
jongdierendag gehouden in het duivensportcentrum in Apeldoorn.
Hieronder een aantal sfeer plaatjes van deze warme dag.

Speld op de cap van Paul Anthoni, 25 jaar lid ZOBK

Een zeer geslaagde jongdierendag

Promoshows o.a. in Hardenberg de Vechtdalshow.

1 ste F Bassette hen Jakob Joling

Ukkelse haan koekoek Erik Nijeboer

De ZOBK PROMO hoek.

