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BESTUUR “SPORT VEREDELT”  

 

Voorzitter J.H. Tromp, Zuideinde West 3E 

 8278 AP Kamperveen 0525-621234 

 htromp1@hotmail.com  

 

Secretaris A. van Loo, Het Kooiveen 56 

TT secretaris 8096 MC Oldebroek 

 0525-652263 of 06-48021131 

 info@sportveredelt.nl  

 

Penningmeester C. Souman, Soppeweg 4 

 8091 CB Wezep 038-3762014 

 csouman@hetnet.nl  

 

Praktische zaken G. Euverman, Oostelijke parallelweg 9 

 7711 ET Nieuwleusen, 06-17312801 

 geuverman@gmail.com  

 

Activiteiten J.W. van Hooren, Oude Harderwijkerw. 59 

 8085 PE Doornspijk, 06-53319479 

 jwvanhooren@gmail.com  

 

Ereleden dhr. A. Deetman dhr. W. van Hattem 

dhr. E. van’t Hof  dhr. R. Pleijter 

 

Leden van verdienste dhr. C. van Heerde dhr. E. van Loo 

  

Contributie Senioren € 15,= per jaar  

 Jeugdleden t/m 16 jaar € 5,= 

 Donateurs € 6,50 per jaar 

Bankrekening Rabobank NL46RABO0384704816 

Twitter @SportVeredelt  
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Februari 2017 DE AANHOUDER 77  jaargang 25 

 

Redactioneel  
 

Het einde van het tentoonstelling seizoen is er. We gaan de balans 

op maken van het seizoen 2016-2017. Hebben we apen gezien of is 

het allemaal zo erg dat al het enten en sprayen nergens meer toe 

doet? Het is toch jammer dat onze hobby zo wordt getroffen door 

het moordende volk uit Den Haag. In talloze konijnenhokken 

liggen nu, warm weggedoken tussen stro en wol, de nieuwe 

aanwinsten van dit seizoen en bij menig caviahok blazen de 

nieuwkomers al duchtig hun partijen mee tijdens het etensuur. Nu 

mag men gerust aannemen dat het in de meeste gevallen wel goed 

gaat. Er zijn altijd nog situaties waarin het kuiken niet door het 

eivlies heen weet te komen of voedsters die niet weten wat ze met 

hun jongen aan moeten en ten einde raad ze maar half opvreten. Dat 

heet de mindere prettige kant in onze hobby. De oorzaak van de 

problemen kunnen legio zijn. Elk handboek over duiven, kippen of 

konijnen en cavia’s staat er vol van. De voedster is te jong en moet 

nog leren, de moederkip heeft te weinig groenvoer gehad of het 

duivenhuwelijk is mislukt, omdat niet op het juiste tijdstip is 

gekoppeld. Dit zijn maar een paar mogelijkheden waardoor het 

geluk en de huisvrede van een kleindierfokker wordt belaagd. 

Tob niet, maar maak de balans op en houdt goede moed. 
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Van de bestuurstafel.  

 

Proat van de secretaris  
 

Alweer het eerste clubblad van dit nieuwe jaar. Als eerste kijken 

we terug op het afgelopen jaar. Een jaar wat helaas overschaduwd 

werd door eerst de konijnenziekte RHD2 en daarna door de 

vogelgriep. Veel activiteiten en shows konden daardoor niet of 

maar gedeeltelijk doorgaan. Erg jammer, dit doet onze mooie 

hobby natuurlijk geen goed. We hopen wat dat betreft op een 

beter jaar. Het jaarverslag en het verslag van de clubshow zijn 

verderop in deze Aanhouder terug te vinden, dus dat ga ik hier 

niet allemaal doornemen. Ook het jaarprogramma is weer 

ingevuld, we hopen op mooie activiteiten die door kunnen gaan. 

Het afgelopen jaar hebben we de samenwerking met Nut en Sport 

Wezep op de ingeslagen weg voortgezet, langzaam zien we hier 

een mooi resultaat ontstaan. Samenwerken met respect voor elkaar 

en elkaar steunen waar het mogelijk is, dit is denk ik de juiste 

manier. Ook met Ons Ideaal Nunspeet hebben we goed contact en 

zijn we aan het bezinnen hoe we als goede buren nog beter met 

elkaar om kunnen gaan.  

Qua bestuur zijn we blij dat we voltallig zijn en ook blijven. Onze 

voorzitter Henk was aftredend, maar heeft zich opnieuw voor een 

periode beschikbaar gesteld. Bij deze wil ik toch eens zeggen: 

Henk heel fijn dat je het weer doet, we zijn blij met jouw als mens 

en als voorzitter, bedankt voor al het werk wat je elke keer weer 

positief oppakt, we hopen dat we nog lang zo door kunnen gaan! 

We zijn bezig met uitwerken van clubkleding, welke dan door de 

leden besteld kan worden. Mooie kleding met geborduurde logo’s 

erop, waarmee de bekendheid van onze vereniging hopelijk nog 

verder zal vergroten. De volgende Aanhouder meer hierover. 

 

Zoals al eerder gezegd is Sport Veredelt benaderd door Marjan 

Holmer, auteur van de ‘Alles Kids’ rubriek in Kleindiermagazine. 

Zij wil graag een interview maken van alle jeugdleden van Sport 
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Veredelt. Het bestuur is hier zeer blij mee, we hebben als datum 

zaterdag 25 maart hiervoor gepland. Jongelui we zullen jullie hier 

nog verder over informeren, we gaan er samen wat moois van 

maken. 

Bij deze Aanhouder zijn ook weer de bestellijsten van onze 

jaarlijkse bloemenactie gesloten, we hopen dat jullie weer veel 

bloemen zullen verkopen, zodat ons ervaren bloemenduo A&B 

hun handen er vol aan zullen hebben! 

Ook doen we weer mee aan de Rabo Clubkas actie, met aan jullie 

de oproep om op onze vereniging te stemmen, zodat we daarmee 

onze clubkas weer wat kunnen spekken. 

 

Hierbij nodigt het bestuur alle leden met aanhang uit om de 

jaarvergadering op maandag 27 februari a.s. bij te wonen. Neem 

ook eens een belangstellende uit de buurt of familie mee. Iedereen 

is welkom! Deze jaarvergadering zal worden gehouden in de 

voormalige huishoudschool, Van Sytzamalaan 3 te Oldebroek, 

aanvang 19.30 uur. We willen deze vergadering invullen met een 

kort officieel gedeelte, daarna zal een aantal mensen om diverse 

redenen gehuldigd worden en vervolgens zullen we zorgen voor 

een mooie invulling van de rest van de avond. Zoals altijd houden 

we ook een verloting ter dekking van de onkosten, zouden jullie 

hiervoor nog een paar prijsjes mee willen brengen? 

 

Tot slot nog een oproep: kijk eens in uw naaste omgeving, zijn er 

mensen met kleindieren, probeer ze dan te betrekken bij onze 

hobby, misschien hebben ze er nooit over nagedacht, maar vinden 

het wel leuk om in verenigingsverband er mee bezig te gaan! 

 

Alfred van Loo 
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Jaarprogramma 2017 

Dag/Datum               Activiteit  
Maandag 30-01              Bestuursvergadering 19.30 uur bij Henk  
Maandag 27-02              Jaarvergadering aanvang 19.30 uur  

Zaterdag 25-03  Interview jeugdleden Sport Veredelt 
Dinsdag 11-04               Bestuursvergadering 19.30 uur bij Alfred 
Maandag 17-04              Inleveren bloemenactie voor 21.00 uur  
Zaterdag 13-05               Ophalen bloemen tussen 9.00 en 12.00 uur  
Zaterdag 10-06               Hokbezoek bij HKSV Hengelo i.c.m. Wezep  
Vrijdag 16-06   BBQ- avond i.c.m. Wezep  
Zaterdag 17-06               Opendag Ko-Kalf  
Maandag 17-07              Bestuursvergadering (+tt) 19.30 uur bij Cees  
Zaterdag 12-08               Drinkwater enting hoenders  

   (Oldebroek, Nunspeet, Wezep) 

Zaterdag 12-08               Oogstfeest Oldebroek  
Maandag 21-08              Ledenvergadering aanvang 19.30 uur  
Donderdag 24-08?? Spray enting hoenders  

   (Oldebroek, Nunspeet, Wezep) 

Zaterdag 02-09               Jongdierendag bij Firma Gardenbroek  
Zaterdag 16-09               Jeugdshow Laren i.c.m. Wezep  
Vrij-/zaterdag 29/30-09 IJsselvliedtshow Wezep  
Dinsdag 03-10               Bestuursvergadering (+tt) 19.30 uur bij Wilco  
Zaterdag 07-10               Kampioenschap Veluws Verband  
Maandag 30-10             Ledenvergadering aanvang 19.30 uur  
Maandag 06-11              Bestuursoverleg clubshow (+tt) 19.30 uur Rijk 
Woensdag 29-11           Opbouwen clubshow  
Do/Vr/Za 30-11/02-12  Showdagen clubshow  
Dinsdag 12-12               Bestuursvergadering (+tt) 19.30 uur bij Greta  
 

Nieuwe leden 

De afgelopen periode hebben we weer 2 nieuwe jeugdleden erbij 

gekregen, namelijk Thijmen van Loo (houdt Kleurdwergen) en 

Bram van der Heide (fokt Serama’s) ja ja allebei broertje van… 

Wij hopen dat jullie je spoedig thuis zullen voelen binnen onze 

vereniging. Mochten jullie vragen hebben, schroom niet maar 

neem zeker contact met ons op. Het bestuur is er voor de leden en 

vereniging zijn we samen! 
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Tatoeëerschema 2017 

 

Donderdag 9 maart Fam. E. van Loo, Hoge Enk 

Donderdag 30 maart Fam. E. van Loo, Hoge Enk 

Donderdag 20 april Fam. E. van Loo, Hoge Enk 

Donderdag 11 mei B. Strijkert, Oldebroek 

Donderdag 1 juni Fam. E. van Loo, Hoge Enk 

Donderdag 22 juni B. Strijkert, Oldebroek 

Donderdag 13 juli Fam. E. van Loo, Hoge Enk 

Donderdag 3 augustus Fam. E. van Loo, Hoge Enk 

De tijden zijn gelijk aan vorig jaar van 19.30 – 20.00 uur, binnen 

die tijd kunnen de dieren worden aangeboden.  

 

Fokkers denk eraan de dieren tijdig te laten tatoeëren, de juiste 

leeftijd is tussen de 8 en 10 weken oud. Dit geeft uiteindelijk het 

beste resultaat, zijn de nummers zo goed mogelijk leesbaar. 

Hoe ouder de dieren zijn als ze worden getatoeëerd, hoe minder 

goed de nummers leesbaar zijn. 

 

Info: Evert van Loo tel. 0525-684930 of 06-33011675 (n.o.z.). 

 

Adressen;  

E. van Loo, Doornenkamp 17, 8085 PT Doornspijk (Hoge Enk)  

B. Strijkert, Bovenheigraaf 40, 8095 PC 't Loo Oldebroek  
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Agenda jaarvergadering             

 

Datum:  27 februari 2017 

Aanvang: 19.30 uur 

Adres:  Van Sytzamalaan 3 te Oldebroek 

 

01 Opening 

02 Notulen ledenvergadering 4 november 2016 

03 Ingekomen stukken en mededelingen 

04 Evaluatie clubshow 

05 Jaarverslag secretaris 

06 Jaarverslag penningmeester 

07 Verslag kascommissie 

Kascommissie bestaat uit Henk Schoonhoven en Marten 

van Pijkeren, reserve is Jan Renes 

08 Bestuursverkiezing 

Reglementair is dit jaar Henk Tromp aftredend. Henk stelt 

zich herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten kunnen 

worden ingediend tot een half uur voor deze betreffende 

ledenvergadering. 

09 Vaststelling tarieven 2017 (ongewijzigd) 

Voorstel tarieven: Vergoeding secretaris € 80,00 TT 

secretaris € 40,00 contributie senioren € 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 2017 

11 Wat verder ter tafel komt 

12 Rondvraag 

13 Sluiting officiële vergadering 

14 Pauze 

In de pauze worden loten verkocht, deze worden aan het eind van 

de vergadering getrokken. Leden aan jullie de vraag om een 

prijsje mee te brengen voor de verloting. 



9 

 

15 Huldiging jubilarissen, prijswinnaars e.d. 

16 Leuke invulling met een lezing o.i.d.  

17 Verloting  

18 Afsluiting 

 

OPMERKING: 

Deze jaarvergadering is bedoeld voor alle leden inclusief jullie 

gezinsleden en/of familie. Laten we nu eens afspreken dat we ook 

allemaal proberen iemand mee te brengen!! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIET VERGETEN………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Stemmen op Sport Veredelt levert makkelijk geld op. 
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NOTULEN LEDENVERGADERING 

 

Datum: 4 november 2016 

Aanvang: 19.30 uur 

Adres: Voormalige huishoudschool, Van Sytzamalaan 3 te 

Oldebroek 

 

01. Opening 

De voorzitter opent de vergadering door te stellen ‘een nieuwe 

locatie, nieuwe kansen’ de uitdaging waar we de komende tijd 

voor staan. Er zijn 16 leden aanwezig. Speciaal welkom aan Gerrit 

Koerhuis die ons een verhaal zal gaan vertellen over ‘voeding’.  

Hempe Smit heeft onlangs weer een tia gehad, is erg moe, doet de 

vergadering de groeten.  

Gerrit van Veen heeft een ernstige operatie gehad, maar is 

gelukkig weer aanwezig. Gerrit bedankt de vereniging voor 

attentie die hij tijdens zijn ziekte heeft ontvangen. 

Met kennisgeving afwezig zijn Henk Doornweerd, Jan van de 

Grift, Wilco en Wichert van Hooren, Greta Plette, Marten van 

Pijkeren, Jan Renes, Gerwin van Westerveld.  

 

02. Notulen ledenvergadering 19-08-2016 

Geen opmerkingen redactioneel op de notulen van de 

ledenvergadering, worden getekend door voorzitter en secretaris. 

Naar aanleiding van de notulen geen vragen. 

 

03. Ingekomen stukken en mededelingen 

- Mededeling in het Kleindiermagazine stond een verslag JDD 

over de jeugd. 

- Uitnodiging 13e kleindierenshow Midden Veluwe te Wenum 

Wiesel (Apeldoorn) 6 oktober.  

- Uitnodiging van Ons Ideaal Nunspeet voor opening van de show 

op woensdag 19 oktober.  
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- Uitnodiging clubshow Vaassen, opening show 4 november. 

- Uitnodiging KDS Twello opening van de show op vrijdag 18 

november. 

- Schrijven NBS betreffende bezoeken verenigingen samenvoegen 

met KLN 

- Schrijven NBS over uitleg procedure voor fokkersnummers en 

het bestellen van ringen voor 2017. 

- Schrijven St. Zwolse Kleindieren Show betreffende uitleg over 

beëindiging show in Zwolle. 

 

Ledenmutaties in de afgelopen periode: 

- Nieuwe leden in de afgelopen periode zijn Dirk de Groot 

(jl) en Ron van Dyen Oldebroek. 

- Bedankt als lid heeft Henrianne Plette. 

 

04. Evaluatie Jongdierendag 

Zie verslag Jongdierendag, record aantal dieren mee door 

inzendingen vanuit Wezep. De tt- hal was wat donker, hier 

blijvend aandacht aan schenken. Financieel hebben we een klein 

negatief saldo overgehouden. Cees Souman deelt de gewonnen 

keurmeester-prijzen uit. Repareren van de kapotte 

tentoonstellingskooien is nog niet gebeurd, dit opnieuw inplannen 

tijdens de clubshow. 

 

05. Evaluatie Jeugdshow Laren en Veluws Verband 

kampioenschap 

De jeugdshow is goed verlopen, leuke dag met de jeugd gehad, in 

verenigingscompetitie 2e geworden. Niek en Fleur Pater showden 

de fraaiste cavia. Gefeliciteerd! 

Op het Veluws Verband zijn we 5e van de 6 verenigingen 

geworden. 25 dieren ingeschreven, predicaten waren lager dan dat 

de dieren op de jongdierendag behaald hadden. Een idee is het 

misschien om de dieren van Sport Veredelt uit te zoeken op de 

IJsselvliedtshow, dit is dan 1 week voor het Veluws Verband. 

Meningen over wel/niet meedoen zijn verdeeld onder de leden. 
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06. Pauze 

In de pauze worden de inschrijfformulieren voor de komende 

clubshow ingeleverd. 

 

07. Mededelingen + organisatie clubshow 

De voorbereidingen voor de clubshow worden door de tt- 

secretaris doorgenomen. 

Gevraagd wordt naar dichte schotten in kooien voor langhaar 

cavia’s. 

Informeren of Vd Put een heftruck o.i.d. beschikbaar heeft. 

 

08. Wat verder ter tafel komt 

- Interview Marjan Holmer met onze jeugdleden voor ‘Alles 

Kids’ pagina Kleindiermagazine. 

- Enten jonge konijnen is gezamenlijk met Nunspeet en 

Wezep uitgevoerd. 

- Op welke dag vergaderen volgend jaar? Besloten wordt op 

maandagavond. 

 

09. Rondvraag 

Johan van Oene: weinig hulp en inzendingen vanuit Oldebroek 

naar Wezep. Wim Krooshof heeft aangegeven tevreden te zijn 

over de samenwerking. Alles heeft z’n reden en kan altijd beter. 

Henk Schoonhoven: vraagt of het catering-/activiteitenteam voor 

de show nog bij elkaar komt? We moeten even zien hoe we dit 

gaan doen, is nieuw dus nog ontdekken wat het beste werkt. 

 

10. Sluiting 

Voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder welthuis. 

 

Voorzitter H. Tromp     

 Secretaris A. van Loo 
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Na het officiële deel van de vergadering genieten we gezellig 

samen van een hapje en een drankje. 

We hadden de Fa. Gardenbroek uitgenodigd na de vergadering 

een presentatie te komen geven, echter door omstandigheden 

waren zij verhinderd. Nu hebben we Gerrit Koerhuis bereid 

gevonden. Hij heeft ons een interessante lezing gegeven over 

voeding bij dieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oogafwijkingen. 

Als men spreekt over oogafwijkingen dan worden daarmee in het 

bijzonder bedoeld de afwijkingen die wij kunnen vaststellen in de 

kleur van de iris, regenboogvlies en in de vorm van de pupil. De 

meeste van onze rassen hebben een oranje-rood tot roodbruine 

oogkleur en een ronde scherp begrensde pupil. Er komen echter ook 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX26jEmYXSAhWLuhoKHXGmAJUQjRwIBw&url=https://www.schoolplaten.com/afbeelding-kip-i16866.html&psig=AFQjCNGLKFk5qPYKwVjlSzXnlIP3S9pwcQ&ust=1486804680903026
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8ucP3mYXSAhUBWxoKHbihB9cQjRwIBw&url=http://squash-delft.nl/2016/06/squash-delft-zomerabonnement-2/&psig=AFQjCNGLKFk5qPYKwVjlSzXnlIP3S9pwcQ&ust=1486804680903026
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andere kleuren voor, zoals grijsbruin, blauwbruin, blauwgrijs en 

parelwit. Om goed inzicht in de mogelijke oogafwijking te krijgen, 

dienen wij eerst te weten hoe een normaal oog er uitziet. Bekijken 

wij de oogappel dan zien wij in de eerste plaats het doorzichtige en 

bolronde hoornvlies, voorts het oranjebruine tot roodbruine 

regenboogvlies(iris) dat soms tot grijs toe verkleurd kan zijn en ten 

slotte de ronde zwarte pupil. Kenmerkend voor een gezond oog is 

dat het reageert op lichtprikkels. Valt een lichtstraal in het oog dan 

trekt de iris samen waardoor de pupil kleiner wordt. Komt 

daarentegen het oog in het donker dan zet de iris uit en wordt de 

pupil groter. Voor ons zijn in het bijzonder van belang de iris en de 

pupil vandaar dat wij de bouw van de iris nader moeten bekijken. 

De pupil is niets anders dan een cirkelronde opening in het 

regenboogvlies. De pupil blijkt in de meeste gevallen niet zuiver 

rond te zijn maar iets dwarsovaal en wel in het bijzonder naar de 

kant van de bek toe. De pupil wordt begrensd door de pupilzoom 

die al naar gelang de pupil meer of minder is geopend minder of 

meer opgevouwen schijnt. Buiten de pupilzoom treft men in het 

regenboogvlies 4 zones aan namelijk van binnen naar buiten.  

De binnenste pigmentvrije zone. 

De centrale pigmentarme zone. 

De middelste pigmentrijke zone. 

De buitenste pigmentarme zone. 

De pigment zone welke dus direct aan de pupilzoom grenst kan bij 

kippen sterk in breedte verschillen. Ook is de scheiding tussen deze 

zone en de centrale pigmentarme zone niet altijd even scherp maar 

vaak onregelmatig en soms met uitstulpingen die aan de tanden van 

een tandrad doen denken. De centrale pigmentarme zone bevat het 

minste irispigment en is meestal ook zonder bloedvaten. Een enkele 

keer gaan de straalsgewijs verlopende fijne bloedvaten door tot 

deze zone heen tot aan de pigmentvrije zone. Op centrale 

pigmentvrije zone volgt dan de middelste pigmentrijke zone welke 

niet alleen de meeste kleurstof maar ook de meeste bloedvaten van 

de iris bevat. Deze zone wordt begrensd door een groot rondlopend 

bloedvat waaruit fijne gekronkelde bloedvaten naar het centrum 
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lopen, soms tot aan de pigmentvrije zone toe om vandaar dan weer 

terug te keren. Tenslotte volgt dan de buitenste pigmentarme zone 

welke bij het vaatvlies eindigt. Bij nauwkeurige beschouwing blijkt 

het meeste pigment in de iris te zijn afgezet tussen en direct tegen 

de bloedvaten aan dus in de middelste pigmentrijke zone. Sommige 

geleerden vermelden dat de goudbruine kleur van het 

regenboogvlies wordt veroorzaakt door vetafzetting terwijl anderen 

aantoonden dat deze gele kleurstof vermoedelijk carotine en 

xanthophyll zijn, dus dezelfde pigmenten die in groenvoer en gele 

mais voorkomen. De grootste moeilijkheid levert de pigmentvrije 

zone op. Bij onvoldoende bekendheid met deze pigmentvrije zone 

is men maar al te gauw geneigd deze zone als de begrenzing van de 

pupil te zien met het gevolg dat men gelooft met een onscherp 

omgrensde pupil te maken te hebben zodat het gevaar bestaat dat 

men dieren met dergelijke ogen uit het koppel verwijdert. Het is 

daarom nodig, indien men de ogen van de dieren wil beoordelen, 

dit uitsluitend bij goed licht- in het bijzonder zonlicht- te doen. In 

dat geval levert de beoordeling geen moeilijkheden op en kan men 

de pupilzoom en de pigmentvrije zone duidelijk zien. Desnoods 

maakt men bij de beoordeling gebruik van een loep en een 

zaklantaarn. Bij gezonde kippenogen moet men steeds de 

straalsgewijze streping kunnen zien. Het goudgele pigment zal 

steeds in de middelste pigmentrijke zone het dichts zijn. Duidelijk 

komen de verschillen tot uiting als men een aangetast oog vergelijkt 

met een normaal oog. Behalve de sterk veranderde pupil valt hierbij 

de spinnenweb achtige vervorming van de pigmentvrije zone 

evenals de vervaagde tekening van het irispigment op. Wat kunnen 

de oorzaken van afwijkende ogen zijn: 

Voeding en verzorging  

tekort aan vitamine B 

bepaalde viris ziekten zoals ziekte van Marek, leucose 

andere ziekten, zoals wormen, coccidiosos. 

 

Studie materiaal 

@D  
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Kleindieren Show bij Loon- en Grondverzetbedrijf van de 

Put. 

 

Na drie jaar bij Fruittuin Verbeek te gast te zijn geweest zijn we 

nu bij Loon- en Grondverzetbedrijf van de Put te Oosterwolde 

neergestreken. Het was voor het bestuur wel even spannend want 

de vogelgriep stak de kop weer op en enkele weken voor onze 

show kwam dan ook het bericht van de staatsecretaris dat 

Hoenders, Dwerghoenders en Sier- en Watervogels niet geshowd 

mochten worden, wel een domper voor ons, maar na enig overleg 

is er besloten om toch in verkleinde vorm door te gaan met de 

Konijnen, Cavia’s, Sierduiven en Oorspronkelijke duiven, en zo 

hadden we toch nog 231 dieren in de kooien. 

Donderdagavond was de opening en de publieke belangstelling 

voor dit evenement was redelijk groot, het publiek moet de 

nieuwe locatie nog wel ontdekken, voorzitter Henk Tromp kon 

vele genodigden welkom heten waaronder ereleden, 

zusterverenigingen, en de heer Schoonhoven (Nanne) die er ook 

een groot aandeel in had dat wij in deze locatie de show konden 

houden. Schoonhoven heeftl ook de opening  verricht.  

De Burgemeester van Oosterwolde feliciteerde de club met haar 

39e Noord Veluwe Show en wenste de club nog vele goede jaren 

toe en hoopt dat de jeugd ook de weg weet te vinden naar de 

kleindierensport want het is een prachtige hobby om zo met 

kleindieren bezig te zijn. Zelf heeft hij vroeger ook konijnen 

gehad en is ook nog een keer kampioen van de club geworden. 

Dit jaar hebben ook de leden van Nut en Sport uit Wezep weer 

mee gedaan. Op deze show was een scala aan dieren te 

bewonderen, 34 fokkers hebben 231 dieren ingebracht, 

onderverdeelt in, 193 konijnen, 8 cavia’s, 4 Oorspronkelijke 

duiven en 26 sierduiven. 

Volgens het keurmeesterkorps lag de kwaliteit van de te keuren 

dieren erg hoog. Het was voor hen dan ook geen gemakkelijke 

opgave om de mooiste dieren uit te zoeken, maar zoals je hier 

onder kunt lezen is het hen toch weer gelukt. 
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De heer Schoonhoven heeft aan de volgende leden van Sport 

Veredelt de hoofdereprijzen uitgereikt.  

Fraaiste Siervogel was de Diamantduif van Simon van Loo deze 

mocht de J. Schreurs trofee in ontvangst nemen. Sierduiven: Jan 

Haas met Oud Hollandse Kapucijn, deze kreeg de RABOBANK 

trofee. Konijnen: Jan Schoonhoven met Vlaamse Reus, deze kreeg 

de CM-Packaging trofee uitgereikt. De Rijwielhandelaar Dickhof-

Veldman-Trofee voor de fraaiste Vlaamse Reus was ook voor Jan 

Schoonhoven. Fraaist tekeningras: Fokkerij De Driekleur met 

Rijnlander. Fraaiste Cavia,  Lunkarya Slate was van Jaline 

Karsten. De Zoet wisseltrofee was voor Gerwin van Westerveld 

deze scoorde het hoogste aantal punten met 4 van te voren 

opgegeven dieren. Bij de jeugd de volgende prijzen: Fraaiste 

konijn Herrald Top met Pool Roodoog en op 1 na de Kleurdwerg 

van Dinand van Loo. Fraaiste Siervogel, Simon van Loo met 

Diamantduif. Fraaiste Cavia de Langhaar Driekleur van Fleur 

Pater. Bij de jeugd is ook nog de prijs “Kent je Dier” , hierbij 

moeten de jeugleden twee dieren van te voren opgeven met het 

predikaat dat ze denken te halen op de jongdieren dag en de 

clubshow, winnaar was dit keer Dinand van Loo. 

De door de CM-PACKAGING Trofee ( v.h. Numan Blikemba) 

ingestelde ereprijs ”DE DUIM” werd dit jaar uitgereikt door de 

heren H. Tromp en Wilco van Hooren laatst genoemde kreeg hem 

in 2015 uitgereikt. Als reden werden de bijzondere verdiensten 

van Jan Schoonhoven aangevoerd ten aanzien van ”Sport 

Veredelt”, wat hij in al die jaren voor de vereniging heeft gedaan 

en nog steeds doet, vandaar dat hij nu voor de 28e keer De Duim 

in ontvangst mocht nemen.  

 

Ondanks het gemis van de Veren kunnen we toch terug zien op 

een geslaagde show en hopelijk kunnen we in 2017 weer een 

volledige show organiseren.  

Rijk Pleijter 
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Jaarverslag 2016 

 

Er werden in 2016 twee ledenvergaderingen en één jaarvergadering 

gehouden aan de Van Sytzamalaan 3 te Oldebroek. Greta Platte had 

aangegeven tussentijds te willen stoppen als bestuurslid. Haar plek 

werd ingenomen door Wilco van Hooren. Cees Souman en Alfred 

van Loo waren beide aftredend, herkiesbaar en opnieuw gekozen. 

Daarmee was en bleef het bestuur voltallig. Aalt van de Streek en 

Jan Renes waren 25 jaar lid van Sport Veredelt, terwijl Jan ook nog 

evenzolang lid was van de KLN. Bijbehorende oorkondes, spelden 

en bloemen werden uitgereikt.  

 

In april/mei mochten we de bloemactie weer houden, dit jaar als 

nieuwe leverancier kwekerij Souman, een leuke actie waar de 

vereniging ieder jaar een mooie opbrengst aan overhoudt. Ook de 

clubkasactie van de Rabobank bracht weer wat geld in het laatje. 

 

Door het heersende RHD- virus onder de konijnen kon het geplande 

hokbezoek van de vereniging Laren aan onze vereniging niet 

doorgaan. Ook konden wij niet afreizen naar Putten om dezelfde 

reden. Door een gezamenlijke enting te organiseren voor de 

konijnen van de vereniging kon deze ziekte bedwongen worden. 

Hoewel helaas wel een aantal leden hun dieren hiervoor al verloren 

waren. Ook de hoenderachtigen werden weer geënt tegen 

vogelpest. Wrang genoeg is enten tegen vogelgriep (nog) niet 

mogelijk. Het enten van de dieren werd in goede samenwerking 

georganiseerd met onze buurverenigingen uit Wezep en Nunspeet. 

 

Door onvoldoende beschikbare mensen is het afgelopen jaar niet 

gelukt op de open dag van onze sponsor Ko-Kalf aanwezig te zijn 

Wel hebben we dit jaar weer een gezellige BBQ-avond gehad op 

vrijdag 17 juni, samen met de leden van de Wezeper vereniging.  

Zoals altijd weer prima verzorgd door Cees en Leida van Heerde. 
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Samen met Nut en Sport Wezep hebben wij op het oogstfeest bij de 

museumboerderij in Oldebroek onze kleindieren hobby gepromoot. 

Veel belangstellenden, maar nagenoeg geen verdere voordelen 

voor onze vereniging. Wie heeft een idee hoe hier verandering in 

aan te brengen? 

 

Op 3 september vond de jongdierendag zoals gebruikelijk bij de 

Firma Gardenbroek plaats. Hier waren dit jaar 212 dieren 

ingeschreven. Inclusief een aantal fokkers van Nut en Sport. 

 

Op 17 september zijn we met jeugd gezamenlijk naar de jeugdshow 

in Laren geweest. Hier werden we net zoals vorig jaar reserve 

kampioen met de verenigingscompetitie.  

We hebben dit jaar op zaterdag 29 oktober ook meegedaan aan het 

Veluws Verband, helaas niet in de top 3 geëindigd. 

 

De clubshow werd voor het eerst gehouden bij Loonbedrijf Van de 

Put in Oosterwolde. Een prima locatie zoals is gebleken. Helaas 

ook deze show gehalveerd vanwege de vogelgriep. 

Er werden van de overgebleven diergroepen toch nog 231 dieren 

geshowd. In het kader van de samenwerking met zustervereniging 

Nut en Sport Wezep, werd deze leden de mogelijkheid gegeven op 

onze clubshow in te zenden. Opening van de show werd op leuke 

wijze verricht door de burgemeester van Oosterwolde ‘Nanne’ 

 

Gezamenlijk vervoer was er naar de Noordshow in Assen en de 

Championshow in Nieuwegein. Helaas konden op deze shows de 

groepen (dwerg-)hoenders, sier- en watervogels niet geshowd 

worden vanwege de heersende vogelgriep. 

 

Er zijn in 2016 in totaal 298 konijnen getatoeëerd. 
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De bestuurssamenstelling op 31-12-2016 is: 

- Henk Tromp – (tt) voorzitter 

- Alfred van Loo – (tt) secretaris  

- Cees Souman – (tt) penningmeester 

- Wilco van Hooren – activiteitencommissie 

- Gerwin Euverman – praktische zaken 

 

Voor de organisatie van jongdierendag en tentoonstelling wordt het 

bestuur aangevuld met de volgende mensen: 

- Rijk Pleijter – administrateur  

- Evert van Loo – voedercommissie 

- Greta Platte- Heshusius – activiteiten 

 

Het ledenaantal van onze vereniging bleef nagenoeg gelijk, hoewel 

er altijd verschuivingen zijn. De vereniging telde op 31-12-2016 

totaal 86 leden, onderverdeeld in 61 seniorleden, 13 jeugdleden, 6 

donateurs, 4 ereleden en 2 leden van verdienste. 

Ereleden zijn dhr. E. van ’t Hof,  W. van Hattem, R. Pleijter en A. 

Deetman. Leden van verdienste: C. van Heerde en E. van Loo 

 

Wij hebben het afgelopen jaar door overlijden afscheid moeten 

nemen van ons lid R. Brink van ‘t Loo.  

De leden die bedankt hebben zijn Milan van der Heide, Irma 

Kamphof, Henrianne Platte, H. Smit, H. Top- van Hooren en J. van 

Oene. Beëindigd wegens contributieachterstand is het lidmaatschap 

van R. Huskens- Verschoor. 

Nieuwe leden die we mochten verwelkomen zijn A. Vierhuizen, 

A.B. Bonhof, R.C.W. van Dijen en Jaline Karsten. Nieuwe 

jeugdleden binnen onze vereniging zijn Indy en Jowi Bos, André 

Doornwaard, Dirk de Groot, en Bart-Jan Westerink. 
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Terugkijkend was 2016 een jaar dat helaas werd overschaduwd 

door eerste de uitbraak van konijnenvirus RHD-02 en vervolgens 

kreeg de vogelgriep onze kleindierenwereld in haar greep. Hierdoor 

konden een aantal activiteiten helaas niet of maar gedeeltelijk 

doorgaan. Omdat we waarschijnlijk niet kunnen aannemen dat dit 

geen terugkerende problemen zijn, hebben we besloten altijd zoveel 

mogelijk activiteiten, desnoods gedeeltelijk of aangepast, te laten 

doorgaan. We denken dat dit in het belang is van onze 

kleindierenhobby en ook het verenigingsleven. 

We zijn bezig met het uitwerken van clubkleding voor jullie als 

leden verkrijgbaar, waarmee we de eenheid en bekendheid van 

onze vereniging verder willen vergroten. 

 

Toekomstgericht zijn we goed bezig met de samenwerking met Nut 

en Sport Wezep, ook onderhouden we goede contacten met  

Ons Ideaal uit Nunspeet. Hierbij het motto: alleen zijn we 

misschien sneller, maar samen komen we verder! 

 

Als secretaris wil ik mijn mede bestuurders bedanken voor de 

prettige samenwerking, inclusief Wim Krooshof die dit jaar namens 

Wezep heeft plaatsgenomen in het tt- bestuur. Ook u als lid bedankt 

voor uw steun aan de vereniging op welke manier dan ook gegeven. 

Een vereniging zijn we samen, waarbij we samen genieten wat de 

mooie kleindierenhobby ons te bieden heeft. Laten we voor het 

komende jaar proberen vast te houden wat we hebben en proberen 

te versterken en uit te breiden waar dat mogelijk is! 

 

Januari 2017 

Alfred van Loo 
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Gardenbroekcompetitie 

 

Gardenbroek voeders stelt ook dit tt-seizoen weer prijzen 

beschikbaar voor deze competitie.  

Men kan meedoen in iedere diergroep. 

De spelregels luiden als volgt. 

Hieraan kunnen meedoen alle leden, die hun contributie voor 1 

september hebben voldaan. 

Er moeten voor een keuring 3 kooinummers worden doorgegeven. 

Dit geldt voor de volgende 3 keuringen: 

1. 3 aangewezen dieren op de jongdierendag. 

2. 3 aangewezen dieren op de clubshow. 

3. 3 aangewezen dieren op een tentoonstelling naar keuze. 

De kooinummers moeten op de avond van het inkooien bekend zijn 

bij A. Deetman. Bellen tussen 9.30 en 10.00 uur ’s avonds. 

De kooinummers voor de Jongdierendag moeten voor 9.00 uur op 

de keurdag worden doorgegeven. 

Men moet zelf zorgen dat er een catalogus van de tentoonstelling 

naar keuze bij A. Deetman komt. 

 

De puntentelling is als volgt: 

U=5 F=4 ZG=3 G=2 V=1. 

Bij een gelijk aantal punten aan het einde van het seizoen tellen de 

punten, behaald op de jongdierendag, dubbel. 

Is het aantal punten dan nog gelijk, dan beslist het lot. 

 

Prijzen (te besteden bij fa. Gardenbroek): 

1e prijs voedertegoedbon van €25, - 

2e prijs voedertegoedbon van €15, - 

3e prijs voedertegoedbon van €10, - 

 

De prijsuitreiking is op de jaarvergadering 
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   Secr. A. van Loo 
   Het Kooiveen 56 
   8096 MC  Oldebroek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


