ACTIVITEITENAGENDA

Teuge

September
2
Bestuursvergadering ABT Dorpshuis
5
Bingo Sportclub Teuge
9 t/m 13 - Wereldkampioenschap ‘Canopy Formation’
Nationaal Paracentrum Teuge
11
SOOS ST.WELZIJN OUDEREN
12, 13, 14 - Dorpsfeest Teuge SJW PECO (zie posters)
13
Inzamelen oud papier
School De Zaaier / Antoniusschool
15 t/m 19 - Recordpoging formatiespringen
Nationaal Paracentrum Teuge
19
Opening Clubgebouw en feest voor leden
Tennisclub Teuge, 18.00 - 20.00 uur
26
Klaverjas en jokeravond TKV Teuge 20.00 uur
28
Touwtrektournooi SJW PECO, 11.00 - 19.00 uur

www.garagedevecht.nl

Gastoptreden
bij Op den Toega
Door Marianne Oleman
Zoals bekend bestaat toneelvereniging ‘Op den Toega’ dit jaar 25
jaar. In juli werd dit gevierd met
een prachtig Openluchtspel, waarvan velen genoten hebben. Als
onderdeel van het jubileumjaar
trakteert ‘Op den Toega’ zichzelf
op een gastoptreden.
Toneelvereniging DINDOA uit
Vaassen voert ‘Los zand’ op, een
stuk dat geschreven is door

Annie M.G. Schmidt. De data van
de voorstellingen zijn 21 en 22
november 2008, de avond begint
om 20.00 uur.
Kaarten kosten € 6,50 (inclusief
een kopje koffie). Kinderen t/m
12 jaar onder begeleiding hebben
gratis toegang. Kaarten zijn in de
voorverkoop te koop op woensdagavond 12 en 19 november in
het dorphuis van 19.00 uur tot
21.00 uur.
Ook is er natuurlijk weer een
leuke verloting. We zien u graag
op 21 of 22 november 2008.

Oktober
2
Dankjewel-avond ABT Dorpshuis 19.30 uur
3
Bingo Sportclub Teuge
9
SOOS ST.WELZIJN OUDEREN
11
Inzamelen oud papier
School De Zaaier / Antoniusschool
11, 12 - Vintage Parachute weekend
Nationaal Paracentrum Teuge
21
Bestuursvergadering ABT Dorpshuis
31
Klaverjas en jokeravond TKV Teuge 20.00 uur
November
7
Bingo Sportclub Teuge
13
SOOS ST.WELZIJN OUDEREN
21 en 22 - Gastoptreden Toneelvereniging Dindoa
Op den Toega, Dorpshuis, 20.00 uur
28
Klaverjas en jokeravond TKV Teuge 20.00 uur
30
Sinterklaas TKV Teuge aanvang 14.00 uur

Colofon
Teugje Nieuws verschijnt 5 keer per jaar in een full-colour
uitgave in Teuge, de Vecht en omstreken.
Redactie:
Marcella Oleman, Hans Bijloo en Peter Cornelisz.
Aan deze editie werkten mee:
Marianne Wieggers, Enrico van Dijk, Leonie van den Beld, Coert
Munk, Simon Woerlee, Marianne Oleman, Anneke van Eikenhorst.
Uitgever: Xtens Apeldoorn.

ACTUELE INFO KUNT U VINDEN OP
www.algemeenbelangteuge.nl, www.sportclubteuge.nl,
www.sjwpeco.nl, www.para-teuge.nl en
www.teugseklootschietersvereniging.nl.
Heeft u een activiteit te melden stuur deze naar
teugje.nieuws@hotmail.com.

Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Zandenallee 2
7395 PC Teuge, Tel: 055 - 323 1818
E-mail: info@algemeenbelangteuge.nl
Site: www.algemeenbelangteuge.nl

Wijzigingen voorbehouden.

Nummer gemist:
Teugje Nieuws gemist, kijk dan op www.algemeenbelangteuge.nl.
Of haal een exemplaar op Rijksstraatweg 198 (zolang de voorraad strekt).
Adverteren?
Wilt u ook adverteren in Teugje Nieuws neem dan contact op met
Hans Bijloo door een mail te sturen naar hans@hansbijloo.com
of te bellen naar 055-5344583.
Heeft u kopij, stuur dat dan vóór 16 oktober 2008 naar:
Rijksstraatweg 198 of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.
Gebruik dit e-mailadres ook als u zich wilt aanmelden als
schrijver/reporter voor deze krant of als bezorger.

www.dijkhofbouw.nl Klarenbeek
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Agrarische special 1 september 2008

Natuurlijk Teuge

Voeding: www.health-journey.biz
Zakelijk: www.wealth-journey.biz

Jennie Stelwagen 0571-262682

Dank-je-wel-avond
Op donderdag 2 oktober is het
weer zover. Het Bestuur van
Algemeen Belang Teuge wil op
deze avond graag alle vrijwilligers
die een bijdrage leveren aan de
activiteiten van Algemeen Belang
Teuge in het zonnetje zetten. Of
het nu gaat om de verzorgers van
de Kinderboerderij, het Speelveld,
Teugje Nieuws, Op den Toega...
iedereen die ook maar iets doet,
ook al is het nog zo klein, is van
harte welkom. Wij zouden het een

Door Leonie van den Beld

In dit nummer van Teugje Nieuws deel 1 van de ’agrarische special’. Met daarin veel aandacht voor verschillende dieren; melkvee,
kippen, pony’s en paarden. Marianne Wieggers ging bij een aantal
enthousiaste Teugenaren op bezoek en liet hen vertellen over hun
bedrijf of hobby.

De vakanties zijn voor de meeste
mensen alweer achter de rug.
In de maanden daarna zijn er
altijd veel (buiten)activiteiten;
het is in september vaak nog
mooi weer. En met het opwarmen der aarde duurt het ook
veel langer voordat de winter
invalt. Het najaar loopt tot ver

Bestuur Algemeen Belang Teuge

Dorpsfeest Teuge 2008

Teuge met zijn directe omgeving kenmerkt zich vooral door
het vele groen. Het begrip agrarisch gebied is hier dan ook een
breed begrip.

Dit waren zeer leerzame bezoeken en in haar verhalen maakt
ze u ook deelgenoot van die
opgedane kennis. In een volgend
nummer komt ook de andere
kant van het begrip agrarisch
gebied aan de orde. Want we
hebben natuurlijk naast andere
dieren ook nog onze kwekerijen,
akkerbouw en het nodige water.
Heeft u ideeën voor deze
special, laat het ons weten.

eer vinden om veel, heel veel
mensen te ontvangen. Het belooft
een kleurrijke avond te worden.
Alle vrijwilligers zijn dus bij deze
uitgenodigd om 19.00 uur in het
dorpshuis.
Graag willen wij weten of u aanwezig bent. U kunt zich opgeven
voor 15 september bij Marianne
Wieggers, tel 055 323 1818 of
per mail: m.g.wieggers@hetnet.nl

in november door. De komende
weken zien we elkaar in Teuge
weer vaak. Het dorpsfeest gaat
gelukkig toch nog door en
dankzij de vele vrijwilligers van
PECO kunnen we eerst weer
genieten van 3 dagen Dorpsfeest en later nog van het
traditionele touwtrekken.
In het Dorpshuis zijn de komende maanden weer een aantal
nieuwe activiteiten; u kunt
komen kijken, maar soms ook
gewoon actief meedoen!
En verveelt u zich, dan is er op
en rond het vliegveld ook veel t
e doen. Niet schrikken als er
ineens grote aantallen para’s
naar beneden komen. Kortom,
er is natuurlijk veel te doen in
Teuge en in dit nummer veel
te lezen.
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Na de eerdere, weinig optimistische, berichtgeving omtrent het
evenemententerrein en het
Dorpsfeest Teuge is SJW Peco
verheugd te kunnen mededelen
dat het Dorpsfeest Teuge ook dit
jaar weer gewoon doorgang zal
vinden! Vrijdag 12, zaterdag 13
en zondag 14 september zal het
één groot feest zijn in de feesttent in Teuge.
Vrijdagavond zal traditiegetrouw worden afgetrapt met het
Vliegtuigschieten, gevolgd door
een fantastisch feest onder leiding van ‘The Magic Showband’.
Zaterdagmiddag kunnen de kinderen samen met clown Robarto
hun papa’s, mama’s en grote
broers en zussen eens laten zien
wat echt feesten is! En op zaterdagavond gaat het dak er dan
helemaal af als de band ‘Big
Nick’ op het podium staat met
ondersteuning van drive-in discotheek Juanita! Zondagmiddag is
het de beurt aan de echte waaghalzen om deel te nemen aan

Ter land, te zee en in Teuge, met
dit jaar als onderdeel ‘Gezwalk
op de balk’. Na dit hilarische
schouwspel wordt de aansluitende afterparty verzorgd door
DJ Sander en DJ Jeronimo en
wordt het Dorpfeest knallend
afgesloten. Het precieze programma en de tijden staan ook
in het Voorster Nieuws en op de
officiële posters. Of kijk op
www.sjwpeco.nl.
Ook dit jaar zijn kaarten voor de
zaterdagavond verplicht. Deze
zijn in de voorverkoop te koop
vanaf 22 augustus bij Café de
Groot in De Vecht en op zondag
31 augustus (dit is tevens de
eerste zondagmiddag van het
nieuwe seizoen) en 7 september
van 15.00-20.00 uur bij SJW
Peco. Kaarten kosten zeven euro
per stuk en OP=OP!! Wij hopen
iedereen het weekend van 12, 13
en 14 september te mogen verwelkomen op het feestterrein
naast SJW Peco!

Jan Pol, melkveehouder in hart en nieren
Door Marianne Wieggers
Jan Pol is melkveehouder en dat beroep is hem met de paplepel
ingegoten. Hij nam het bedrijf ooit over van zijn vader, terwijl zijn
opa ook boer met melkvee was en er zelfs nog een slachthuis bij
had. Jan is getrouwd met Dorien en samen hebben ze drie kinderen: Marloes, Femke en Sebastiaan. De laatste was als jongen al
actief op de boerderij en sinds een jaar zit hij samen met zijn
vader in de maatschap. In april 2007 kwam er een maatschap in
Heerde bij, waar het jongvee wordt opgefokt totdat ze het eerste
kalf moeten krijgen. Dan gaan ze terug naar het bedrijf in Teuge
om daar af te kalveren. Dat gebeurt in een grote afkalfstal. Die is
open en er staan meerdere koeien bij elkaar. Een koe is immers
een kuddedier, ze willen niet alleen zijn.
8500 liter melk per jaar
Op dit moment lopen er tussen
de 160 en 170 melkkoeien. Per
keer worden 16 koeien gemolken, natuurlijk wel machinaal.
“In totaal zijn we daar 2,5 uur
mee bezig en dat 2 keer per
dag! Een koe gaf vroeger 6000
liter per jaar en nu maar liefst
8500 liter, dus een enorme toename van de melkafgifte”, vertelt Jan enthousiast. De voeding
is in de loop der tijden sterk
verbeterd en gevarieerder, net
als voor de mensen. Onze kinderen worden ook langer dan
vroeger, dat komt ook door
betere voeding. De koeien zijn
echt gefokt om melk te geven;
ze willen ook melk geven.
Daarvoor moeten ze wel meer
eten en dat leidt weer tot meer
warmteafgifte. Ze produceren
dan meer energie, net als de
topsporter, die moet ook meer
presteren dan vroeger.
Vroeger werd de koe gefokt
voor zowel vlees als melk, maar
tegenwoordig is het wat de
melkveeboer betreft alleen voor
de melk. Daarom is de stal ook
aangepast. De zijmuren zijn er
uit voor meer licht en meer koeling, om de warmte die de koeien afgeven kwijt te kunnen. Ook
zijn ventilatoren aangebracht;
niet zozeer voor de koeling,
maar omdat de koeien dat

gewoon prettig vinden. Een
briesje is fijn.
“Waarom doe je veel voor het
welzijn van de koeien”, vraag ik
aan Jan. “Als ze het goed naar
het zin heeft, als een koe goed

in een mengwagen precies de
juiste voeding voor de koe
gedaan: maïs, kuilgras, eiwitrijke grondstoffen in meelvorm.
Kalfje
Als een koe een volgend kalf
krijgt, mag zij zeven weken voor
die tijd op ‘zwangerschapsverlof’. Zij geeft dan geen melk en
reserveert haar energie voor het
kalf en de geboorte. Dan heeft
ook haar uier een periode rust.
Uiteraard krijgt zij dan ander
voer, minder krachtvoer.
Krachtvoer gaat in de vorm van
brokken. De hoeveelheid wordt
automatisch per koe door de
computer berekend en de brok-

beton, dat is slechter voor de
klauwen. “Als ik nog eens een
berg geld had zou ik de koeien
op rubberen matten laten lopen.
Maar dat is nog duurder dan de
vloerbedekking in de woonkamer. Dat kost al snel 40 euro
per vierkante meter”, zegt de
enthousiaste melkveehouder.
Tochtige koeien
Koeien zijn af en toe tochtig,
dan springen ze op elkaar en
komen ze weer op het beton
terecht. Dan wordt de klauw wel
eens beschadigd. Jan Pol wordt
dan pedicure en behandelt de
klauwen om deze te genezen.
Drinkautomaat
Jan is heel tevreden over de
drinkautomaat voor de kalveren: “Dat gaat ook al automatisch, ze hebben een zender om
en kunnen dan een afgepast
potje krijgen om te drinken;
hebben ze dat op dan is het
afgelopen”. Jan hoeft nu niet
meer met een emmer de kalveren te laten drinken.

in haar vel zit, dan geeft zij ook
meer melk. Als een koe in een
benauwd stalletje staat is het
niet goed”, legt Jan uit.

kenautomaat in de stal geeft
vanzelf de juiste hoeveelheid,
verdeeld over de dag.

Voldoende beweging in de stal
Als de koeien in het weiland zijn
heeft dat een groot voordeel
voor de klauwen en het beenwerk. Maar het buiten zijn heeft
ook nadelen, aldus Jan: “Als het
warm is, vreten ze niet en het
zijn topsporters, die moeten wel
constant de goede voeding hebben. Als ze dat niet krijgen dan
zakt de melkproductie weg. En
dan wordt de koe ziek. Daar is
niemand mee gebaat, de koe al
helemaal niet”. In de stal wordt

“Het voordeel van op stal staan
is de constante productie.
Bovendien is het arbeidstechnisch veel makkelijker dan de
grote koppel steeds op te moeten halen uit de wei. Een ander
voordeel is dat er veel regelmatiger en preciezer gevoerd kan
worden. Als ze in de wei lopen
weet je niet precies wat ze
binnenkrijgen en wat je precies
bij moet voeren als ze daarna
op stal komen” legt Jan uit. Het
werkt veel makkelijker en voor
de koe is het beter in verband
met het voeren.
Op stal staan heeft nog een
nadeel. De koeien lopen op
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Inmiddels heeft Jan zoveel kennis en ervaring dat hij kan zien
of een koe ziek wordt.
Bijvoorbeeld als deze minder
melk geeft en het krachtvoer
niet heeft opgegeten. Dit kan hij
zien tijdens het melken op een
afleesmonitor, die elke koe
registreert en toont hoeveel
brokken zij heeft gegeten en
hoeveel melk zij heeft gegeven.
Komt een koe later dan gebruikelijk in de melkstal dan kan ze
ziek zijn en dan gaan bij Jan de
voelhorens al uit.
Tenslotte vertelt hij dat het
insemineren niet door de
Kunstmatige Inseminatie
gedaan wordt, maar dat hij ook
dit zelf doet. Met heel veel meer
kennis over de melkveehouderij
verlaat ik de boerderij van de
Familie Pol.

HistorischTeuge
Tien tekeningen van Theo Jansen (deel 4) Door Marianne Wieggers
Het Hoge Vonder is een boerderij met een dwarshuis.
Bijzonder aan dit dwarshuis is
de manier waarop het aan de
boerderij is gebouwd: in een
hoek. Deze manier van bouwen
ziet men dan ook niet vaak. Het
Hoge Vonder is inmiddels
gesloopt, maar de leilinde die er
destijds stond, vinden we nog
steeds op de hoek van de
Stationsweg en de
Rijksstraatweg. De naam Het
Hoge Vonder geeft aan dat het
over het water ligt en wel over
De Grote Wetering. Vroeger was
de boerderij dan ook alleen toegankelijk via een brug.

Ruim 500.000 kuikens per jaar bij de familie Kluin
Door Marianne Wieggers
Aan de Bekendijk hebben Henk
en Marja Kluin al 27 jaar een
mestkuikenfokkerij. Henk vertelt enthousiast: “Wij fokken
iedere acht weken 88.000 kuikens die na zes weken klaar zijn
voor consumptie. Na die zes
weken worden de kuikens ’s
nachts door een vaste ploeg
gevangen om afgevoerd te worden naar de slachterij.” In de
twee weken tussen afvoer van
de mestkuikens en de komst van
de nieuwe kuikens worden alle
hokken grondig gereinigd en
ontsmet. “Hygiëne is erg
belangrijk”, zegt Marja. Na het
ontsmetten komen houtkrullen
op de vloer. Op mijn vraag of er
stankoverlast is, vertelt Henk
dat dit eigenlijk wel mee valt.
De laatste twee weken voordat
de mestkuikens afgevoerd worden, is de typische kuikenmest
wel te ruiken. “Maar ja, het
houden van welk vee dan ook,
geeft mestgeur en dat hoort er
gewoon bij”.

Kippenwelzijn
Wat is er verbeterd bij het fokken van mestkuikens ten opzichte van vroeger? Henk: “Het
voer is aanzienlijk verbeterd,
waardoor de kuikens sneller
groeien en er minder sterfte is.
Vroeger was dat ongeveer vijf
procent, nu nog maar twee. Dat
is dus een hele verbetering”.

De kuikens hebben een kunstmatig dag- en nachtritme in de
stallen, ze lopen op zachte houtkrullen, hebben voldoende ruimte om rond te lopen en de temperatuur wordt automatisch
ingesteld voor hun leeftijd. Als
ze nog klein zijn, is het lekker
warm met 30-32oC. Naarmate
de grootte van de kuikens vordert, wordt de temperatuur
geleidelijk afgebouwd. Als ze
zes weken oud zijn, is de temperatuur nog maar 18oC. Henk:
“De verzorger wil het beste
voor de kuikens, want anders

worden ze ziek”. Marja vertelt
dat zij elke dag de stallen
inspecteert op dode kuikens,
ziekteverschijnselen en eventuele stagnering van het voersysteem.
Boerderijen worden groter
Wat zijn de investeringen in de
toekomst? Henk: “Alle boerenbedrijven worden groter om te
kunnen overleven en investeren
in de toekomst is belangrijk.
Ook de werkzaamheden van verwarming, water- en voervoorziening zijn al geautomatiseerd.”
Henk en Marja laten vol trots
hun bedrijf zien en tijdens deze
rondleiding maak ik foto’s van
de ruime, hoge stallen met veel,
heel veel kuikens! Met al weer
een ervaring rijker over een boerenbedrijf vlakbij Teuge ben ik
onder de indruk van het enthousiasme van de familie Kluin over
hun mestkuikenfokkerij.

Pilates in Dorsphuis
Pilates is een bewegingsmethode voor lichaam en geest, die
zorgt voor bewustwording,
souplesse en spierkracht.
Pilates is niet aan leeftijd, fitheidsniveau of geslacht

gebonden! Lijkt het u leuk om
aan Pilates les mee te doen?
Meldt u dan aan bij Ina Wielart
(055-3232181 of mail
wiel181@hetnet.nl).
De lessen worden hoogstwaar-

schijnlijk op de donderdagochtend van 11 tot 12 in het
Dorpshuis gegeven door
Wikkel Mosterd. Zodra er
genoeg animo is, wordt er
gestart.
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Achter de bar bij Sportclub Teuge?
Sportclub Teuge is een vereniging die volledig draait op de
fantastische inzet van al haar
vrijwillig(st)ers.
Zij zijn de levensader van onze
mooie vereniging. Mensen die
graag vrijwilligerswerk willen
doen zijn dan ook van harte
welkom bij Sportclub Teuge!
Het nieuwe seizoen is inmiddels
van start gegaan, maar voor
zowel de zaterdagochtend als middag is de vereniging nog op
zoek naar enthousiaste mensen,
die zich graag nuttig willen
maken voor de vereniging als
vrijwilliger. De aanwas van nieuwe bar-vrijwilligers is zéér
gewenst. Alleen met een goede
bezetting kan het hoge niveau
van de barwerkzaamheden, en
dus ook de sfeer in het clubgebouw, gecontinueerd worden.

Succesvolle
Speelweek

Wat biedt Sportclub Teuge u als
u zich aanmeldt als vrijwilliger?
- Een sfeervol barteam en een
sfeervolle kantine;
- Een interessante en leuke
opleidingsmiddag;
- Leuke teamactiviteiten;
- Barkleding;
- Een leuke plek om mensen te
ontmoeten;
- Belangrijk vrijwilligerswerk
waarmee u zichzelf kunt ontplooien;
- Inspraak in het barbeleid;
- De plek om bekend te raken
met de vereniging en waar je
alles als eerste hoort.
Heeft u interesse of wilt u nog
wat meer informatie? Neem
gerust vrijblijvend contact op
met Frank van Lohuijzen
(bestuurder vrijwilligerszaken)
via het nummer 06-26883760
of via e-mail: frankvanl@hotmail.com

De kleurige bouwzeilen waren
dit jaar niet helemaal voor
niets aangebracht, hoewel de
Door Peter Cornelisz
regen de activiteiten niet echt
verstoorde. En natuurlijk was
Het blijft ieder jaar weer een
er weer de playback-avond, die
bijzondere gebeurtenis; de
overigens niet alleen voor de
Speelweek voor basisschoolkinderen maar ook voor de
kinderen, die traditioneel door ouders een gezellige happening
SJW Peco georganiseerd
werd. Een deskundige jury, letwordt in de zomervakantie. Dit terlijk en figuurlijk gezeteld in
jaar meldden zich op maandag een ‘mobiele zitbank’, wees de
11 augustus 85 kinderen aan, trotse winnaars aan.
die ruim 5 dagen allerlei leuke Het bijzondere van deze week
activiteiten kregen voorgescho- zit natuurlijk ook in het feit
teld. Het thema van de
dat een flink aantal vrijwilliSpeelweek was dit jaar
gers van Peco een week vakan‘Helden’. Hoogtepunten waren tie opoffert om de jeugd deze
natuurlijk het bouwen van de
mooie activiteit te kunnen biegrote hutten, die uit flinke aan- den. Voor al deze vrijwilligers,
tallen pallets werden opgedie al een jaar van tevoren
bouwd, en waar op de laatste
startten met de voorbereidinavond ook in geslapen werd.
gen, nemen wij ons petje af!!!

Tennisclub Teuge heeft een nieuw onderkomen
Door Enrico van Dijk
Tennisclub Teuge bestaat al een
flink aantal jaren. De club is in
1992 opgericht door een stel
enthousiaste Teugenaren. In
1993 werd een toen al oud
schoollokaal gekocht en door
een aantal vrijwilligers op het
terrein van de Tennisclub opgebouwd. Hoewel wij er in die tijd
erg blij mee waren, voldeed het
ook toen al niet aan de normen
die je als sportclub zou mogen
stellen aan een clubhuis; er was
alleen verwarming in de kantine
en niet in de kleedruimtes en
een douche-gelegenheid ontbrak.
Na jaren van sparen zijn we ons
vanaf het jaar 2000 gaan oriënteren op een nieuw onderkomen.
Daarna zijn we met de
Gemeente in gesprek gegaan.
Helaas kon de Gemeente toentertijd niet 100% meewerken,
zolang het ‘Plan Vliegveld

Teuge’ nog niet rond was.
Intussen hadden wij besloten
om het clubhuis te laten bouwen
van hout op een betonfundering
met een kunststof afwerking
(onderhoudsvriendelijk). Eind
2006 zijn de eerste tekeningen
ingediend en een jaar later was
de goedkeuring een feit.
Eindelijk konden we bouwen;
het oude onderkomen werd er
natuurlijk ook niet beter op.

Eind 2007 hebben we met een
heleboel enthousiaste leden het
oude clubhuis afgebroken en
een tijdelijk onderkomen

geplaatst. Begin 2008 heeft
Erik Veldwijk de fundering
gestort en is de Firma K&A
begonnen met de bouw.
Gelijktijdig zijn wij begonnen
met het nieuw aanplanten van
het park en het aanleggen van
nieuwe terrassen rondom het
gebouw. In juni is het nieuwe
gebouw opgeleverd. Wij zijn
zeer blij met het nieuwe clubgebouw, voorzien van een mooie
kantine, fijne douches en boven
een vergaderruimte voor de
commissies.
Vrijdag 19 september tussen
18.00 uur en 20.00 uur zal het
clubgebouw officieel geopend
worden en daarna organiseren
we een gezellige avond voor de
leden. Als u zich aangetrokken
voelt om ook eens te komen kijken of misschien wel een potje
te tennissen, kom gerust langs,
nieuwe leden zijn altijd van
harte welkom.

Duistervoordseweg 9a Twello
www.willys.nl

www.teugseklootschietersvereniging.nl

www.solextours.nl
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Jan de Boer: Wereldkampioen ponyvierspannen
Door Marianne Wieggers
Toen Jan de Boer, samen met zijn gezin woonachtig in De Vecht,
13 jaar geleden begon met één pony, had hij niet kunnen bedenken dat hij ooit wereldkampioen ponyvierspannen zou worden. Al
snel kwamen er meer pony’s bij en na een aantal jaren succesvol
met een tweespan te hebben gereden, werd hem in 2002
gevraagd om van de derde naar de vierde klasse over te stappen.
Dit bleek een goede zet, want
Jan won direct al de eerste
wedstrijd in de nieuwe klasse.
Een jaar later won hij tijdens de
wereldkampioenschappen
ponytweespannen in Oostenrijk
zelfs zilver met zijn team. In
2006 stapte hij op aanraden
van de bondscoach over van de
twee- naar de vierspan. Dit viel
in het begin nog een beetje
tegen, want bij de vierspan is er
sprake van een totaal andere
techniek.
Oefening baart kunst en in
2007 werd Jan dan ook wereldkampioen met de vierspan tijdens een wedstrijd in
Denemarken. Hij won van de
andere 79 deelnemers die
afkomstig waren uit 16 verschillende landen. Al met al: een
geweldige prestatie! De wereldkampioenschappen vinden iedere twee jaar plaats en ieder
land mag maximaal twee vierspanners afvaardigen.

de ‘werkers’. Jan kan meteen
aan de manier van lopen van
een pony zien of het een shower
of een werker is, want hun
gedrag is zeer verschillend.

(talent). Hij oefent dan ook 25
tot 35 uur per week. En natuurlijk staat hij niet alleen, want hij
heeft een heel team van professionals om zich heen die helpen
met het trainen van de pony’s.
Daarnaast prijst hij zich gelukkig dat hij ook een aantal heel
goede pony’s heeft. Zijn Welsh
Pony’s worden speciaal voor
hem door een fokker in
Engeland gefokt. Het is dan ook
niet gek dat hij geregeld naar
Engeland afreist. Welsh Pony’s
staan bekend als slimme dieren.
De opstelling van de pony’s is
afhankelijk van het karakter van
de pony’s: voorop staan de
zogenaamde ‘showers’, achterop

Voorspoed en tegenslag
Op dit moment is hij bezig met
het trainen van zeven pony’s
voor het wereldkampioenschap
van 2009. Hiervoor is hij op
zoek naar het ideale ponyteam
en dat is best een lastige klus.
Het is namelijk maar afwachten
of jonge, nieuwe pony’s hetzelfde topniveau zullen halen.
Bovendien moeten de pony’s
minimaal zes jaar oud zijn.
Helaas is nu één van zijn pony’s
geblesseerd. Uiteindelijk gaan er
vijf pony’s mee naar de kampioenschappen, nadat ze zich
internationaal gekwalificeerd
hebben.
Helaas heeft Jan ook wel eens

Ook Nederlands
kampioen 2008
Het succesverhaal van Jan gaat
door, want ook dit jaar heeft hij
weer een titel in de wacht
gesleept tijdens de kampioenschappen van 17 augustus in
Tilburg: Jan werd Nederlands
kampioen ponyvierspannen.
Jan vertelt dat een succesvolle
rit een combinatie is van motivatie, kennis, kunde en kunst

Hendrik Jan op Radio en TV Voorst
In september start Hendrik Jan
uut Twelle, bekend van zijn
column in Teugje Nieuws, weer
zijn uitzendingen. Heeft u iets
belangrijks te melden of kent u
iemand waarvan Hendrik Jan
een mooi portret kan maken,
laat het hem dan weten per telefoon of mail
(hsmit230455@hotmail.com).
De eerste uitzending van 'Bie
Hendrik Jan' is op dinsdag 9
september. Gast is dan Karel
Pohlmann. De eerste uitzending
van 'Voettocht door Voorst' is
op woensdag 10 september en

dan is Ralph Tip van Omroep
Gelderland zijn gast. De uitzendingen zijn live te beluisteren
vanaf 19.00 uur via 105.3 FM
of 93.1 op de kabel.
Binnenkort is er ook weer TV in
de gemeente Voorst. Hendrik
Jan heeft de eerste opnames
voor zijn programma, 'Even
onder ons', inmiddels gemaakt.
Let u op de publicaties op de
kabelkrant en in Voorster
Nieuws. Op het kanaal van de
kabelkrant zal ook het TV programma worden uitgezonden.
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tegenslagen. Zo werd hij afgelopen juli tijdens een wedstrijd
in Beekbergen vijfde, omdat hij
vast kwam te staan in de laatste
hindernis. Ook zijn vaste trainingsplek is met de uitbreiding
van de landingsbaan verloren
gegaan. Nu hij op de parkeerplaats van V&L traint, heeft hij
niet meer zoveel bekijks als eerder en dat vindt hij best jammer.
Hij hoopt nu dat de gemeente
hem een oefenterreintje aanbiedt, net als de gemeente Delft
deed voor de meervoudig
wereldkampioen vierspan,
IJsbrand Chardon.
Jan geniet er van als voorbijgangers hem om uitleg vragen
over zijn activiteiten en hij zou
het erg leuk vinden als hij
demonstraties mag geven bij
gelegenheden. Hij ziet zichzelf
naast topsporter daarom ook
als toeristische attractie en wil
zich hier graag voor inzetten.

• Rioolaanleg • Tuinonderhoud
• Bekabeling • Zwembadaanleg

www.erikveldwijk.nl

Van de luchthaven
over op het terrein, Jan
Geschiere schreef daarover al
een leuk verhaal in de voorgaande aflevering! Inmiddels is
de lijst met soorten uitgebreid

installatie en de noodinstallatie
zal binnen afzienbare tijd verwijderd zijn. Het nieuwe tankeiland heeft vier tanks van
25.000 liter. Twee daarvan worden voor AvGas 100LL
gebruikt. Dat is de brandstof
waarop de vliegtuigen met een

met een koppeltje patrijzen, terwijl ook de buizerd met regelmaat te zien is.
De vernieuwing op het veld gaat
gestaag verder. Medio augustus
is het nieuwe tankeiland in
gebruik genomen. De oude

zuigermotor vliegen. De andere
twee bevatten Jet A1 en dat is
beter bekend als kerosine.
Tussen het tankeiland en de
landzijde is een muur gebouwd.
De steensoort van die muur zal
ook gebruikt worden in het

Door Coert Munk
In een nummer met een agrarisch tintje hoort natuurlijk
ook een verhaal over de luchthaven. Is er dan een agrarische link? Wel degelijk! De
luchthaven heeft een fors aantal hectaren in pacht uitgegeven. Op een gedeelte ervan
wordt mais verbouwd, terwijl
de rest als grasland dient.
Daarnaast wordt er op de
gronden gejaagd, net als op
de agrarische gronden. Het
agrarische gebruik van de
gronden, waar geen vliegtuigen starten en landen, is wel
aangepast. Een aantal jaren
geleden is gestopt met het
uitrijden van drijfmest op het
luchtvaartterrein. Hoofdreden
hiervoor is dat dit teveel
vogels aantrok, de grond werd
een soort McDonalds voor de
gevederde vrienden. Vogels te

Vol programma voor Para’s op Teuge
Door Simon Woerlee, Manager NPCT
Het Nationaal ParaCentrum
Teuge (NPCT) organiseert in de
maanden augustus en september een aantal elkaar snel
opvolgende activiteiten.
Omwonenden van het vliegveld
merk(t)en hier ongetwijfeld het
een en ander van.
Tussen 22 en 25 augustus vonden al de Nederlandse
Kampioenschappen plaats.
Daarna werd op vrijdag 29 en
zaterdag 30 augustus het jaarlijkse “Swoop Bussloo” georganiseerd. De belangrijkste wedstrijd en uniek voor Nederland
is het verspringen van het

Wereldkampioenschap ‘Canopy
Formation’ van dinsdag 9 tot en
met zaterdag 13 september.
Bijna 20 landen zullen in deze
periode de krachten meten. Men
springt van maximaal 8000 ft,
opent direct de parachute en
probeert zoveel mogelijk voorgeschreven punten binnen een
vastgestelde tijd te voltooien. Er
zijn ongeveer 180 deelnemers
die allen worden ondergebracht
in Hotel Mercure in Deventer.
Dagelijks haalt het NPCT hen
naar het vliegveld en brengt de
springers ‘s avonds weer terug.
De activiteiten vinden plaats

rond het paracentrum en de
aansluitende hangar van de
SAS. Die week beschikken we
over 3 Caravans waarvan er
naar verwachting 2 veelvuldig
‘airborne’ zullen zijn.
Ofschoon er regelmatig Pers
aanwezig is proberen we de toeloop van publiek te beperken. Er
wordt ten Noordoosten van het
vliegveld een parkeerplaats
ingericht, zodat degenen die
komen kijken in de omgeving
van de springbak goed zicht
hebben op de landende parachutisten.
Aansluitend aan het WK blijven
veel Europese springers hangen
om op de doordeweekse dagen
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nieuwe havendienstgebouw. Dat
gebouw zal de volgende stap
voor de luchthaven worden. De
bouwvergunning ligt in het
gemeentehuis te wachten. Ook
andere bouwers hebben
inmiddels hun plannen al voorgelegd aan de gemeente. In
oktober zullen de nutsbedrijven
er voor gaan zorgen dat het
bedrijventerrein van energie en
water wordt voorzien.
In de komende jaren worden
een aantal jubilea gevierd. Zo is
het in 2010 een eeuw geleden
dat het eerste gemotoriseerde
vliegtuig bij Twello vloog. In dat
jaar is het ook 75 jaar geleden
dat het vliegveld geopend werd.
Tijd voor een feestje?
Uiteraard, daarover meer in een
volgend nummer.
Vragen of suggesties?
Mail ze svp naar
info@teuge-airport.nl

van maandag 15 tot vrijdag 19
september de grootste Europese
formatie met geopende parachutes te maken. De eerste
dagen wordt geoefend en afhankelijk van de vorderingen gaan
we later in de week een paar
keer met 3 Caravans naar
15000 ft om het record van 50
proberen te maken.
We zullen er vanuit het paracentrum alles aan doen om
overlast qua buitenlandingen,
geluidproductie en gedrag
middels afspraken met piloten
en parachutisten, te beperken.
Wilt u desondanks een en ander
met ons bespreken, neem dan
contact op met het paracentrum
(tel. 055 3231604).

Topsportpaarden gefokt in Teuge
Door Marianne Wieggers
Berend Veeneman woont samen
met zijn familie aan de
Drostendijk. Samen met dochter
Els fokt hij paarden voor de ruitersport. Els rijdt zelf dressuur.
Berend vertelt dat hij 34 jaar
geleden met één veulen, een
Koninklijk Nederlands
Warmbloem Paard (KWPN), is
begonnen. Dit veulen heeft de
grondslag gelegd voor de fokkerij van de familie Veeneman.
Het veulen is uitgegroeid tot
een elite-sport-preferent-prestatie merrie. Berend fokt nu al
met de vierde generatie van dat
veulen.
Het fokken van paarden voor
de ruitersport
Wat is de passie voor het fokken
van paarden voor de ruitersport? Berend: “Het is een
enorme uitdaging om alles in
één paard te fokken: karakter,
exterieur (= uiterlijk), beweging
en presteren in de sport. Wij
fokken paarden voor de nationale en internationale ruitersport, dus niet voor recreatieve

sport. We proberen het hoogst
mogelijke niveau te bereiken”.
Het fokken met paarden kan
pas bij een leeftijd van drie jaar:
wanneer een veulen geboren
wordt, is de merrie al vier jaar
oud en bij een volgende generatie ben je alweer vier jaar verder. Voor het fokken met
paarden heb je dus een lange
adem nodig. Momenteel zijn er
vijf merries gedekt en over vier
jaar weet Berend pas wat het
resultaat van de dekking is. Els
vertelt dat ze met het fokken
van paarden graag willen behoren tot de top van Nederland.
Een aantal door hun gefokte
merries behoren tot de beste
tien procent van Nederland.
Wat zijn jullie grootste successen geweest? Berend: “De kampioen van Gelderland is hier
gefokt en drie merries die het
hoogst haalbare hebben
gescoord: dit zijn elitemerries”.
Els: “Het is belangrijk dat een
gefokt paard bij een goede rui-

Een paar uurtjes van je vrije tijd!
Door Anneke van Eikenhorst
De Brandwonden Stichting is
op zoek naar nieuwe collectanten, die in oktober een avondje
willen besteden aan het goede
doel. Collecteren doe je ook
voor jezelf. Het geeft een heel
goed gevoel om iets te doen
voor een ander. Om je in te zetten voor het goede doel. En je
helpt heel concreet mee om
mensen met brandwonden een
beter leven te geven.

Dit jaar is de collecteweek
van 5 tot en met 11 oktober.
Mensen die zich het lot van
brandwondenslachtoffers aantrekken, kunnen helpen door
één of twee avonden per jaar te
collecteren. De collecte is de
grootste inkomstenbron van de
Brandwonden Stichting. Hoe
meer collectanten zich inzetten,
hoe meer projecten we kunnen
uitvoeren.

ter komt die de mogelijkheid
heeft tot het opleiden van het
paard en dus het talent van het
paard kan benutten. Zo is de
elitemerrie Sacoemba voor de
helft in eigendom van de familie
en voor de helft van de
Egyptische (Olympische) ruiter
Karim El Zoghby, die de merrie
internationaal start in het springen (1,50 meter)”.
Olympische Spelen
Berend vertelt nog een leuk
weetje. “Bij de Olympische
Spelen van dit jaar waren bij de
dressuur twee Nederlands
gefokte paarden bij de beste vijf

Ruim 35 jaar voert de
Stichting, zoals zij dat noemt:
‘Haar strijd tegen de littekens’.
Dit doet zij op drie fronten:
- Preventie van brandwonden
(veelal via voorlichtingscampagnes)
- Verbetering van de behandeling (via onderzoek en opleiding) en
- Nazorg: mensen met brandwonden helpen de draad van
het leven weer op te pakken.
Ernstige brandwonden kunnen
je hele leven op zijn kop zetten.
Het medische traject, met tien-

Stationsweg 3, 7395 SB Teuge
Tel. 055 - 3232010 www.petervandebunte.nl

www.kampvoet.nl
www.pro-t-action.nl
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paarden. Bij de springpaarden
is 25 procent Nederlands gefokte paarden. Ondanks het feit dat
Nederland qua oppervlak een
klein landje is, steken
Nederlands gefokte paarden
qua kwaliteit met kop en schouders uit boven de rest”.
Nadat ik foto’s heb gemaakt
van twee veulens die op stal
worden gezet door Berend en
Els, neem ik afscheid van de
familie Veeneman en ben ik
compleet onder de indruk van
hun passie voor de paardenfokkerij. En dit alles gebeurt in
Teuge, ongelofelijk!

tallen operaties, duurt soms
jaren. Daarna zijn het vooral de
ontsierende littekens die het
leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen
met brandwonden worden vaak
nagestaard, gemeden en soms
niet voor vol aangezien. De
Brandwonden Stichting helpt
brandwondenslachtoffers om
hier mee om te gaan.
Informatie:
Anneke van Eikenhorst, tel.
(055) 323 21 90, of e-mail:
anneke@pro-t-action.nl

