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BESTUUR “SPORT VEREDELT”  

 

Voorzitter Henk Tromp, Zuideinde West 3E 

 8278 AP Kamperveen 0525-621234 

 htromp1@hotmail.com  

 

 Alfred van Loo, Mheneweg zuid 56 

TT secretaris 8096 RH Oldebroek 

 0525-652263 of 06-48021131 

     avanloo76@gmail.com 

 

Penningmeester Aart Deetman 

Secretaris Diepesteeg 3 

 8081 PD Elburg 

 0525-684276 

 aartdeetman@zonnet.nl 

 info@sport-veredelt.nl 

 

Praktische zaken Herrald Top, Oude Harderwijkerw. 84 

 8085 PJ Doornspijk, 06-31589886 

 herraldtop@hotmail.nl  

 

Activiteiten Trudy Bos, Groote Woldweg 83A 

 8097 RR Oosterwolde, 0525-662576 

 jatuesjo@live.nl   

 

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  

mailto:htromp1@hotmail.com
mailto:avanloo76@gmail.com
mailto:aartdeetman@zonnet.nl
mailto:info@sport-veredelt.nl
mailto:jatuesjo@live.nl


3 

 

  



4 

 

Redactioneel 2021 
Zou dit de laatste aanhouder zijn?. De fusie van de twee 

verenigingen is nu in een afrondende fase beland. We vieren nu 

eerst het paasfeest, wellicht met versierde eieren. Wij gelovigen en 

ongelovigen vieren de opstanding van Christus. Wij vieren het 

begin van het voorjaar. Als we iets willen weten vragen we dat aan 

onze kinderen. Alles wat vaders weten is allang achterhaalt. De 

jeugd is driemaal sneller gezien de ontwikkelingen van de 

hedendaagse jeugd. Satellieten en maanreizen, internet en wat niet 

meer, maar het  paasverhaal en de voorjaarscyclus gaan veelal aan 

hen voorbij. De jeugd speelt niet met een wormpje, dat is vies. Aan 

de slootkant spelen is nog viezer. Dit wordt ook de kop ingedrukt, 

want als je toch eens vies thuis mocht komen. Een kippenei komt 

uit een vies gaatje. De jongelui die ondanks deze kippen toch nog 

aandacht hebben voor de natuur en bij hun ontwikkeling tot de 

ontdekking komen dat deze langzaam maar zeker de das wordt 

omgedaan, die krijgen dan van de minister-president een rede 

voorgeschoteld waarin de moordende invloed tegen natuur en 

milieu verheerlijkt wordt. Het is de fout van u en mij en al die 

liefhebbers dat wij niet alert waren toen een jongen of een meisje 

op ons fokkers pad kwam. Al die kinderdagen en jeugdshows 

hebben weinig met onze beleving van kleindieren liefhebber te 

maken. Hoe vaak stootte ik zelf niet de kop omdat niemand tijd had 

om een adres op te zoeken van een serieuze fokker. Ik prijs me nu 

gelukkig dat het een enthousiaste helpende fokker was die de juiste 

hulp bood. Wij moeten het aloude vraag en antwoordspel weer 

instellen en de ouderen, ja vooral de ouderen, moeten geen 

minderwaardigheidscomplex bij zich zelf aankweken, maar ervaren 

dat juist een van de vreugden van een rijpere leeftijd bestaat in het 

doorgeven van ervaringen, de neerslag van jarenlange fok waar 

jongeren zijn voordeel mee kunnen doen. De jongeren van nu 

hebben zich in een mum van tijd alle theorieën eigen gemaakt, de 

praktijkervaring is ver te zoeken. Er zijn zoveel kleine dingen die 

in een boek of internet niet te vinden zijn. Afgunst en angst om 

overtroeft te worden zijn ook bij ons duchtige spelbrekers. Laat dit 
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voorjaarsfeest voor ons het feest van vernieuwing zijn. De 

vernieuwde houding die alle ervaren en gezeten liefhebbers 

aannemen tegenover de beginners en de jeugdigen. Alleen deze 

instelling geeft dan een kast vol bekers en inhoud aan onze 

vrijetijdbesteding. 

 

A@ 

 

 

 

 

 

 

Jubilarissen  
 

Evert van ’t Hof   75 jaar 

 

Jan Grootkarzijn  70 jaar 

 

Aart van’t Hul  60 jaar 

 

Ben van Dijk        50 jaar 

 

Wilco van Hooren  40 jaar 

 

Bertus Strijkert 50 jaar 
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Jaarverslag 2020 
Het verenigingsjaar 2020 werd beheerst door het coronavirus met 

alle bijbehorende zorgen en beperkingen. Wij startten vol goede 

moed op 2 maart met onze gebruikelijke jaarvergadering, waarbij 

we weer een mooi programma voor het komende jaar hadden 

vastgesteld. Ook bestond onze vereniging 75 jaar, waarvoor we 

mooie plannen hadden bedacht om dit te vieren in de loop van het 

jaar. Echter op dat moment niet wetend dat het allemaal niet door 

zou kunnen gaan. Na de jaarvergadering hebben we als bestuur 

helaas moeten besluiten de geplande activiteiten één voor één te 

annuleren. Daarmee werd de rest van het jaar een éénzaam 

hobbyjaar, vooral gericht op gezond blijven en overleven. 

 

Bij de bestuursverkiezing op de jaarvergadering was voorzitter 

Henk Tromp aftredend, herkiesbaar en ook herkozen, waarmee 

ons bestuur op dezelfde sterkte bleef.  

We hadden dit jaar drie jubilarissen, dhr. J. Bastiaan was 25 jaar 

lid van de vereniging. Jan Haas en Alfred van Loo waren 40 jaar 

lid van Sport Veredelt. Tevens was Alfred 40 jaar lid van KLN. 

Jubilarissen ontvingen de bijhorende versierselen en bloemen. 

 

Er was in januari gezamenlijk vervoer naar de Noord Show Assen. 

Het enten van onze dieren werd wederom in goede samenwerking 

met de buurverenigingen uit Wezep en Nunspeet georganiseerd. 

Het ringensecretariaat werd door Wilfred van Olst verzorgd, Evert 

en Alfred van Loo tatoeëerden de jonge konijnen. 

 

Onze buurvereniging Nut en Sport nam wel de 

verantwoordelijkheid om haar IJsselvliedtshow in september te 

organiseren. Na overleg hebben we als besturen besloten de 

jongdierendag van Sport Veredelt hier onder te brengen, zodat de 

leden die daar gebruik van wilden maken daar hun jonge dieren 

konden inzenden op de jongdierendag. 

De jeugdshow in Laren, waar we ieder jaar aan deelnemen met 

onze jeugd, werd vanwege de corona maatregelen geannuleerd. 
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Het Veluws Verband werd ook niet georganiseerd.  

 

De bestuurssamenstelling voor 2020 was als volgt: Henk Tromp 

(TT)voorzitter, Alfred van Loo (t.t.)secretaris, Aart Deetman 

(t.t.)penningmeester, Trudy Bos agenda en notulering, Herrald 

Top praktische zaken. Bij de organisatie van de jongdierendag en 

de tentoonstelling wordt het bestuur aangevuld met: Rijk Pleijter 

administrateur en Naomi van den Brink namens Nut en Sport. 

Aan het eind van 2020 heeft Alfred aangegeven de 

werkzaamheden als secretaris niet meer te kunnen combineren 

met zijn gezin en eigen bedrijf. Gelukkig konden we dit binnen 

het bestuur oplossen, daar Aart Deetman bereid was het 

secretariaat per 1 januari 2021 over te nemen. 

 

In 2020 hebben bedankt als lid van Sport Veredelt: Greta, 

Henrianne en Johan Heshusius, Jaline Karsten, Janneke 

Slendebroek en Gerrit van Veen. Het afgelopen jaar zijn de 

volgende leden ons ontvallen door overlijden: M. Bos, W. 

Strijkert en H. Vlieger. 

Als nieuw lid werd Kees Morren uit Oosterwolde ingeschreven. 

Het ledenbestand van Sport Veredelt per 31 december 2020 

bestaat uit 54 seniorleden, 7 jeugdleden en 5 donateurs.  

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

Deetman en C. Souman. Leden van verdienste zijn C. van Heerde 

en E. van Loo. 

 

Tijdens de jaarvergadering werd de samenwerking met Nut en 

Sport Wezep besproken en geëvalueerd. Deze samenwerking is al 

ontstaan in 2009! De conclusie was dat het voor beide 

verenigingen steeds moeilijker wordt om zelfstandig te blijven. 

Daarom werd een tijdspad uitgezet, met te verrichten 

werkzaamheden, gedurende het jaar met als streven per 1 januari 

2021 als 1 nieuwe vereniging door te gaan. De aanwezige leden 

konden zich daarin vinden en gaven het bestuur toestemming om 

een en ander in gang te gaan zetten. Echter vanwege de corona 
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beperkingen was het ook niet mogelijk hier stappen in te zetten 

gedurende het afgelopen jaar. Hopelijk zal dit voor 2021 wel gaan 

lukken, zodat we elkaar kunnen versterken en samen verder 

kunnen gaan onder 1 naam.  

 

Als secretaris bedank ik mijn medebestuurders en u als lid voor de 

fijne manier van samenwerken. Zoals gezegd stop ik als secretaris, 

maar blijf wel bestuurslid tot dat het bestuur van de nieuwe 

vereniging geïnstalleerd is. 

Voor alles spreek ik de wens uit dat we samen gezond zullen 

blijven, dat in het voorjaar onze hokken weer gevuld zullen zijn 

met jonge dieren en dat het komende jaar de situatie zal 

verbeteren zodat we weer activiteiten kunnen ondernemen. 

Laten we vooral genieten van onze mooie klein dieren hobby en 

elkaar zoveel mogelijk (digitaal) blijven contacten. 

 

Alfred van Loo 
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JAARPROGRAMMA 2021 
 

 

Dinsdag 06-04 Bestuursvergadering, 19.30 uur bij Trudy 

April                ‘Kom in het hok’ promotie dag/avond  

Mei                   Hokbezoek zustervereniging Wezep  

Vrijdag 18-06     BBQ- avond i.c.m. Wezep   

Juni      Enten konijnen i.c.m. Wezep    
Dinsdag 06-07                Bestuursvergadering 19.30 uur bij Aart  

Augustus                 Drinkwater enting hoenders i.c.m. Wezep 

Zaterdag 14-08                Oogstfeest Oldebroek i.c.m. Wezep 

Dinsdag 17-08               Ledenvergadering aanvang 19.30 uur    
Augustus     Spray enting hoenders i.c.m. Wezep-Nunspeet  
Augustus     Enten konijnen i.c.m. Wezep  

Zaterdag 18-09                 Jeugdshow Laren    

Vrij-/zaterdag 24/25-09   IJsselvliedtshow Wezep (incl. de JJD)   
Dinsdag 21-09                Bestuursvergadering (+tt), 19.30 uur bij Alfred 

Zaterdag 02-10                Kampioenschap Veluws Verband   

Oktober     Enten konijnen i.c.m. Wezep Oldebroek 
Donderdag 19-10             Ledenvergadering aanvang 19.30 uur 

Donderdag 26-10             Bestuursoverleg show (+tt), 19.30 uur bij Rijk 

Do 18-11        Opbouwen clubshow i.c.m. Wezep 

Vr/Za 19/20-11    Showdagen clubshow i.c.m. Wezep 

Dinsdag 07-12   Bestuursvergadering (+t.t.), 19.30 uur bij  

 

 

 

 

 

Let op! Het jaarprogramma is een planning, maar afhankelijk van 

de coronamaatregelen bekijken we wat er wel of geen doorgang 

kan hebben. 
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 NOTULEN LEDENVERGADERING 

 

Datum: 02 maart 2020 

Aanvang: 19.30 uur 

Adres: Voormalige huishoudschool, Van Sytzamalaan 3 te Oldebroek 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering met de woorden: “Al 75 jaar 

SV”. Een citaat van Aart Deetman uit de Aanhouder.  

En welkom aan ieder en speciaal welkom aan Albert van de Streek 

die ons na de pauze het één en ander gaat vertellen over het houden 

en fokken van o.a. de landgeit.  

Er zijn 18 leden aanwezig. 

Op de jaarvergadering is het terugkijken naar het afgelopen 

fokseizoen, maar ook weer vooruitkijken naar het seizoen wat voor 

ons ligt. En zo zien we maar dat de aanhouder wint, want Dhr. E. 

van Loo heeft na 60 jaar fokken afgelopen maand, tijdens de 

rammenshow in Nunspeet een U mogen binnenhalen met een 

zwarte kleurdwerg. Van harte gefeliciteerd met deze top prestatie! 

 

 Notulen ledenvergadering 21 februari 2019 

 Deze zijn tijdens de ‘open ledenavond’ bij C. van Heerde (15-08-

2019) besproken en ondertekend. 

 

Ingekomen stukken en mededelingen 

-Eindejaar brief Nut en Sport 

-NW emailadres A. van Loo avanloo76@gmail.com 

-Uitnodiging Kernkemshow 100 jarig bestaan 

-Uitnodiging opening KDS Twello en Omstreken 

-Deelname Hanzeshow 

-Ter kennisgeving Gelderlandshow 

-NBS voorjaarsdag 

-Uitnodiging jaarvergadering Veluws Verband 16 maart 2020 

-Uitnodiging KLN vergadering 4 maart 2020 

-Uitnodiging open rammen/cavia show 4 april 2020 in Ommen 

mailto:avanloo76@gmail.com
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 Evaluatie Clubshow 

-Tijdens de opbouw waren er maar zeer weinig mensen om te 

helpen.  

-Er was duidelijk meer verlichting dan voorgaande jaren. 

-De scholen komen niet meer i.v.m. risico’s tijdens de tocht naar de 

show en de planning ligt op scholen zeer strak, waardoor er voor 

deze uitjes geen tijd meer is. 

-De vrijdagavond is redelijk goed bezocht, dat ten opzichte van de 

middag. Toen was er weinig belangstelling. 

-Zaterdagmiddag waren er veel helpende handen….super! 

 Verder hebben we een leuke en gezellige show gehad, de sfeer was 

goed en de catering weer prima voor elkaar. Ook leuk dat onze 

nieuwe burgemeester langs is geweest en echt de tijd nam om zich 

te verdiepen in onze hobby. 

 Aankomend seizoen kunnen we weer bij van de Put terecht en als 

de planning daar doorgaat zitten we vermoedelijk met onze dieren 

rechts voor in de hal/loods. 

 

Jaarverslag secretaris 

Geen vragen en/of opmerkingen. 

 

Jaarverslag penningmeester. 

Aart Deetman geeft toelichting bij het verslag. De 

krentenbroden zijn een behoorlijke kostenpost. De meningen 

zijn verdeeld over stopzetten of doorgaan. Ook moeilijk een 

lijn te trekken wie er wel of geen brood krijgen, waardoor er 

wel eens mensen zijn die zich ‘vergeten voelen’. Toch zijn er 

destijds duidelijke afspraken gemaakt over wie er in 

aanmerking komen. Misschien toch een idee om het stop te 

zetten, om misverstanden te voorkomen en geld te besparen. 
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Verslag kascommissie. 

Kascommissie heeft akkoord gegeven!  

Kascommissie bestaat voor nieuwe seizoen uit Aalt van de 

Streek en Dhr. W van Hooren (sr) 

Reserve is Wilco van Hooren. 

 

Bestuursverkiezing. 

Henk Tromp is aftredend. Hij stelt zich wel herkiesbaar, maar 

geen belofte voor de gehele periode. 

Henk Tromp blijft voorzitter….fijn Henk! 

 

Samenwerking Oldebroek / Wezep. 

Tot nu blijft het toch wat hangen op een jaarlijks terugkijken 

op de vaste, samen georganiseerde, activiteiten. In februari jl. 

hebben we weer met de beide besturen om tafel gezeten en 

hebben samen eens gekeken sinds welk jaar er al sprake is van 

een beginnende samenwerking. Dit is al ontstaan in 2009, door 

elkaar te helpen, bij elkaar in te sturen en samen dingen te 

organiseren zoals o.a. de jaarlijkse BBQ en het oogstfeest. 

We weten allemaal dat de terugloop in onze hobby landelijk 

groot is. Zo ook bij onze vereniging. Terugloop van leden en 

dieren betekent ook minder mogelijkheden om shows te 

kunnen blijven organiseren. Op dit moment gaat het nog, maar 

alleen al de organisatie komt op dezelfde mensen aan. We 

willen onze hobby kunnen blijven uitvoeren en graag mooie 

shows blijven organiseren, dus moeten we niet alleen vooruit 

kijken, maar ook vooruit denken. 

Wij als beide besturen willen voorstellen om te kijken wat de 

mogelijkheden zijn om van de 2 verenigingen 1 nieuwe 

vereniging te maken. Dus er zal bij beide verenigingen door de 

leden gestemd moeten worden…. bij een minderheid voor 

zullen beide verenigingen op dezelfde voet verder gaan, bij een 

meerderheid voor zullen we samen alles in het werk stellen om 

te kijken hoe we dit moeten aanpakken. Hierbij ook denkend 

aan de statuten van beide verenigingen. 
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Alles wordt dan samengevoegd, materialen en ook de 

bankrekeningen. 

Het streven zou dan zijn om per 1 januari 2021,1 nieuwe 

vereniging te hebben, met een nieuwe naam. 

De planning is dat er in de 1ste week van juni een 

stemmingsavond gehouden gaat worden. Dit gebeurt bij beide 

verenigingen op de zelfde avond en dezelfde tijd. Te zijner tijd 

zult u hierover geïnformeerd worden. 

 

Jaarprogramma 2019.  

is afgehandeld. 

 

Wat verder ter tafel komt? 

Alfred vraagt of we doorgaan met een 3-daagse show of dit 

terugbrengen naar een 2-daagse. Dit ook met het oog op 

keurmeester. Die moeten zeer vroeg worden vastgezet, anders 

is het moeilijk voor alle categorieën een juiste keurmeester te 

krijgen. 

Besloten wordt om in 2021 toch nog een 3-daagse show te 

organiseren. 

 

Rondvraag 

Er is niemand die iets heeft voor de rondvraag. 

 

Sluiting officiële vergadering. 

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid 

en inbreng en sluit hiermee de officiële vergadering. 

 

 

 

Huldiging jubilarissen 

Dhr. J. Bastiaan is 25 jaar lid van SV, helaas nu niet aanwezig. 

Dhr. J. Haas is 40 jaar lid van SV 

Dhr. A. van Loo is ook 40 jaar lid van SV en van de KLN. 
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Uitslag Gardenbroek competitie 

1ste is geworden Gerwin van Westerveld met 37 punten 

2de is geworden Wilco van Hooren met 33 punten 

3de is geworden Henk Tromp met 30 punten  

 

Na de verloting is het pauze en na de pauze houdt Dhr. A. van 

de Streek een mooie en interessante presentatie over het 

houden en fokken van landgeiten. Albert is actief vrijwilliger  

bij de museumboerderij in Oldebroek. Hij is op zoek naar 

vrijwilligers die willen komen helpen om de kleindieren op de 

museumboerderij te komen voeren. Dit zou dan om de ochtend 

en avond gaan. Als er een paar mensen bereid zijn om te 

helpen, zul je dus ook niet heel vaak aan de beurt zijn en zal 

het niet veel tijd van je vragen. Dus bij dezen de 

oproep……….?  

 

 

 

 

 

 
 

Draaiing 1  8072TC  Nunspeet    0341-270605 

info@vanderhorstaanhangwagen.nl 

 

 

mailto:info@vanderhorstaanhangwagen.nl


17 

 

  



18 

 

Tatoeëerschema 2021 

 
Het tatoeëren zal weer plaatsvinden in de grote schuur bij  

Alfred van Loo, Mheneweg zuid 56 te Oldebroek. 

Dieren brengen tussen 19.30 en 20.00 uur. 

 

Vanwege het coronavirus zal het tatoeëren van de konijnen op 

dezelfde manier als afgelopen jaar plaatsvinden. De fokkers zetten 

de dieren in verzendkisten bij deur van de schuur neer, waarna de 

tatoeëerders ze ophalen en weer terugbrengen. De fokker dient 

buiten de schuur hierop te wachten. Graag op de kist een briefje met 

de leeftijd van de dieren, ook het geld gepast in een envelop erbij 

aanbieden (kosten zijn € 0,30 per dier). 

 

Op de volgende datums wordt er getatoeëerd:  

Donderdag 18 maart Donderdag 8 april 

Donderdag 29 april Donderdag 20 mei 

Donderdag 10 juni Donderdag 1 juli 

Donderdag 22 juli Daarna op afspraak 

 

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. 

 

Voor/na het seizoen van bovengenoemde datums kunnen de dieren 

op afspraak worden getatoeëerd. Bel voor een afspraak of info 

Evert tel. 06-33011675 of Alfred tel. 06-48021131.  
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Voortgang fusie 
 
De afgelopen tijd hebben we als commissie niet fysiek kunnen 

vergaderen. We hebben zoals jullie weten wel een enquête 

gehouden onder de leden.  

De deelname was, hoewel verschillend per vereniging, niet 

overweldigend, wel zien we dat de leden die gereageerd hebben er 

positief in staan. Er was van die reacties niemand die tegen was. 

Als commissie maken we een advies wat naar de beide besturen 

gaat. Hierna komt elke vereniging terug bij de leden om te besluiten 

wat we doen. 

De commissie is wel van mening dat deze vergaderingen fysiek 

gehouden moeten worden om ook de mening van de leden te horen. 

Dit betekend dat we verder gaan zo gauw het mogelijk is om weer 

te vergaderen. 

Mocht je nog vragen hebben kun je altijd contact opnemen met een 

van de commissieleden. 

 

Aalt van de Streek 

Aart Deetman 

Egbert Puttenstein 

Henk Tromp 

Marten van Pijkeren 
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Zomaar even wat. 

 
Henk Tromp onze voorzitter heeft zich ingezet om een 

tentoonstelling te gaan organiseren. Overleg met Loonbedrijf Van 

de Put en de nieuwe manege van de Noord Veluwe Ruiters heeft 

er toe geleidt dat wij een open show gaan organiseren bij de 

Noord Veluwe Ruiters voor maximaal 600 dieren.  

 

Alfred is druk in de weer met het vast leggen van de keurmeesters. 

Het FB bestuur en de provincie Gelderland hebben de aanvraag 

voor een openshow goedgekeurd. 

Cees maakt plannen om het eten te verzorgen, dit zal opgediend 

worden in een keurige en verwarmde kantine. 

 

Wij gaan er van uit dat u uw medewerking verleend met een 

maximale inzet en inschrijven van uw dieren. 

 

Als alles weer is vrijgegeven hopen wij elkaar weer op een 

bijeenkomst van Sport Veredelt en omgeving te mogen 

ontmoeten. Vrij discussiëren om de achterstand die wij hebben 

over onze gezondheid, de fokkerij en de toekomst. 

 

A@ 
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De jeugd heeft de toekomst! 

 
Dit gezegde heeft u al meerdere malen gehoord op verschillende 

shows op gesprekken die u had. Ook bij de kleindieren liefhebbers 

Nederland zijn ze er mee bezig, want ze hebben namelijk de 

werkgroep uitgebreid met 4 jonge jeugdleden om zo er achter te 

komen wat hun bezig houd met de kleindierhobby. Ze proberen zo 

de kleindieren sport te promoten bij de jeugd, ook willen ze graag 

de familie stimuleren om achter de hobby van het kind te staan en 

ze er mee te helpen waar nodig is. Want niet bij iedereen zit het in 

de familie. Het is een groep met afwisselende leeftijden waardoor 

er gevarieerde meningen komen en ideeën om de jeugd nog meer 

te stimuleren. 

 

Herrald Top. 
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