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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@outlook.com 
 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 
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Redactioneel 2022           Jaargang 30 
 
Tot die mensen behoor ik die het leven te kort vinden om in een 
kapperssalon te gaan zitten wachten, om iets kwijt te raken 
waarvoor ook nog betaald moet worden. Heb een vast knipadres  en 
maak geen complete fietstour om de beste of goedkoopste te 
vinden. Goed is goed. IJdelheid vraagt een grote mate van geduld. 
In een omgeving van glans en glitter hoeft voor mij niet maar de 
maar de nieuwsgierigheid van die haarsnijders is ook buitengewoon 
irritant. Dat voortdurend gevis van die kerels. Zo vertel ik soms de 
vreemdsoortige verhalen en om niet als een oude brombeer het 
nieuwe jaar te beginnen dacht ik er is bij een probleem maar een 
uitweg er dwars doorheen. De gebruikelijke flauwigheid over het 
weer te hebben gelanceerd begon hij mij zielkundig te ontleden op 
een wijze waar menig psychiater wat van kon leren. Hij was een 
klein beetje discreter dan de belasting inspecteur door niet naar mijn 
inkomen te vragen. Zo heb ik hem alles verteld. Jaarvergadering, 
voorjaarsshow, hokbezoek of fiets toch, barbeqau, jongdierendag, 
oogstfeest, openshow in Wezep, openshow in Oldebroek. Ja, zijn 
nieuwsgierigheid werd minder. Hij pompte mij omhoog werkte hier 
en daar nog iets af wat volgens hem een te lange pels was. Hij deed 
de stoelzakken borstelde mijn rug schoon en vroeg nog wat ik van 
die keuringen vond?. Nou kapper ik heb de beste dieren niet er zijn 
altijd betere, maar ik kan het niet best verwerken als ik de dieren na 
de geboorte zeven of acht maanden heb verzorgd ze afgedaan 
worden met hier te lang en daar te breed. Meetlatje, weegschaaltje 
al die dingen vind ik erg. Ik vind mijn dieren mooi en geniet er 
dagelijks van. Afrekenen met twintig minuten stond ik weer buiten.  
Toen ik later op de dag iemand tegen kwam die mij begroette met 
de woorden “heb je eindelijk een goede kapper getroffen” 
antwoorde ik met een knikje want de gave van het woord gelijk 
mijn kapper die heb ik niet.  
 
Een gezond en liefdevol 2022 
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Agenda jaarvergadering 
 
Datum: Woensdag 23 februari 2022, aanvang 19.30 uur 
Plaats: Manege PSV Noord Veluwe ruiters (kantine) 
Adres: Laanzichtsweg 2 te Oldebroek 
 
01. Opening 
02. Notulen ledenvergadering 19 oktober 2021 
03. Ingekomen stukken en mededelingen 
04. Voorjaarsshow zaterdag 26 maart 2022 
05. Jaarverslag secretaris 
06. Jaarverslag penningmeester 
07. Verslag kascommissie 
08. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar zijn Aart Deetman en Herrald Top. 
Voorstel om het bestuur aan te vullen met jeugdige bestuursleden. 

09. Jaarprogramma 2020 
10. Wat verder ter tafel komt 
11. Rondvraag 
12. Sluiting officiële vergadering 
 
13.Huldiging jubilarissen 
 
14. Pauze 
 
In de pauze worden loten verkocht, deze worden aan het eind van de 
vergadering getrokken. Leden willen jullie een leuk prijsje 
meebrengen voor de verloting? 
 
15. Leuke informatieve inbreng 

Interessante lezing, fotoquiz o.i.d. (wordt nader ingevuld) 
16. Verloting  
17. Afsluiting 
 
Deze jaarvergadering is voor alle leden inclusief jullie gezinsleden en/of 

familie, vrienden, kennissen, of leuke buren met interesse in onze 
hobby en kleindieren!! 
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Jaarprogramma 2022 
 
Dag/Datum               Activiteit  
20 januari  Bestuursvergadering  
23 februari  Jaarvergadering aanvang 19.30 uur  
16 maart         Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur 
26 maart  Voorjaarsshow (Sport Veredelt en Nut&Sport) 
13 april   Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur 
14 mei   Hokbezoek(en), fietstocht, ‘Kom in het hok’  
10 juni    BBQ- middag/avond 
16 juni   Enten konijnen 1e ronde 
06 juli          Bestuursvergadering 
13 augustus              Oogstfeest Museumboerderij Oldebroek  
17 augustus        Ledenvergadering aanvang 19.30 uur 
18 augustus  Enten konijnen 2e ronde 
… augustus  Drinkwaterenting hoenders  
… augustus  Sprayenting hoenders  
24 augustus  Bestuursvergadering 
03 september   Jongdierendag (Sport Veredelt en Nut&Sport) 
17 september              Jeugdshow Laren www.jeugdshow.nl  
21 september           Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur 
23/24 september  IJsselvliedtshow Wezep-Hattemerbroek  
01 oktober               Kampioenschap Veluws Verband  
05 oktober  Ledenvergadering aanvang 19.30 uur 
13 oktober  Enten konijnen 3e ronde  
03 november  Opbouwen Noord Veluwe show  
04 november   Keurdag + opening Noord Veluwe Show 
05 november  Open Noord Veluwe Jubileum Show 
07 december       Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur 
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Tatoeëerschema 2022 
 
Het tatoeëren zal weer plaatsvinden in de grote schuur bij  
Alfred van Loo, Mheneweg zuid 56 te Oldebroek. 
Dieren brengen tussen 19.00 en 19.30 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 17 maart Donderdag 7 april 

Donderdag 28 april Donderdag 19 mei 

Donderdag 9 juni Donderdag 30 juni 

Donderdag 21 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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Jaarverslag 2021 
Het verenigingsjaar 2021 werd beheerst door het coronavirus met 
alle bijbehorende zorgen en beperkingen. Wij startten vol goede 
moed op 8 september met de uitgestelde gebruikelijke 
jaarvergadering, waarbij we weer een mooi programma voor het 
komende jaar hadden vastgesteld. De openshow van 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. Een aantal leden heeft 
alle kooien gerepareerd bij Bertus Strijkert. 
 
 
We hadden dit jaar zes jubilarissen, dhr. E van ’t Hof 75 jaar lid. 
Jan Grootkarzijn 70 jaar lid. Aart van ’t Hul 60 jaar lid, Ben van 
Dijk 50 jaar lid en 50 jaar lid van KLN, Wilco van Hooren 40 jaar 
lid en 40 jaar lid van KLN, Bertus Strijkert 50 jaar lid. 
Jubilarissen ontvingen de bijhorende versierselen, oorkonde en 
bloemen. 
 
In januari gezamenlijk vervoer naar de Noord Show Assen. Deze 
bondshow ging niet door. 
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 
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leden die daar gebruik van wilden maken daar hun jonge dieren 
konden inzenden op de jongdierendag. 
 
De bestuurssamenstelling voor 2021 was als volgt: Henk Tromp 
(TT)voorzitter, Alfred van Loo (t.t.)secretaris, Aart Deetman 
(t.t.)penningmeester/secretaris, 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  
 
In 2021 hebben bedankt als lid van Sport Veredelt: Kees Morren, 
Indy Bos, Jowi Bos, Irma van Boven. 
Als nieuwe leden heten wij welkom Berend Klein en Henk Boone 
 
Het afgelopen jaar zijn de volgende leden ons ontvallen door 
overlijden: Jan Bastiaan, Jan Grootkarzijn. 
 
Het ledenbestand van Sport Veredelt per 31 december 2020 
bestaat uit 51 seniorleden, 4 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 een ledenvergadering werd de samenwerking met Nut en 
Sport Wezep besproken en geëvalueerd.  
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. 
 
Aart Deetman 
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Notulen jaarvergadering op 8 september 2021 
Kantine manege PSV Noord Veluwe, Laanzichtweg 2 
 
Afwezig met kennisgeving, Jan Haas, Evert van Loo, Maarten van 
Pijkeren, Trudy Bos, Cees van Heerde. J. van Twillert, E van ’t 
Hof, J. Grootkarzijn, R. Pleijter, E. van de Wolde, S. Luchtenberg.  
 
Voorzitter Henk Tromp opende om 19.45 uur de vergadering en 
hete een ieder hartelijk welkom. 
 
Notulen van de vergadering op 2 maart 2021 werden onveranderd 
in orde bevonden. 
 
Een uitgebreid verslag en de discussie van het stuk lopen van de 
fusie is te uitgebreid om op te nemen. De aanwezigen vonden het 
duidelijk en waren tevreden met de uitleg. Beide verenigingen 
gaan zelfstandig door. Wat wij in het verleden samen deden blijft 
zoals het was op vrijwillige basis. 
 
Ingekomen het vraagprogramma Veluws Verband. Wij gaan 
proberen hier aan deel te nemen. Een ieder word gevraagd dieren 
beschikbaar te stellen en door geven aan Henk Tromp. 
Vraagprogramma IJsselvliedshow, zend zoveel mogelijk dieren 
in, misschien wel de enige show van dit jaar. 
Vraagprogramma Jeugdshow Laren. 
 
Jaarverslag secretaris staat in de DE AANHOUDER bij de 
uitnodiging voor deze vergadering. 
 
Jaarverslag van de penningmeester was niet aanwezig. En is geen 
kastcontrole gehouden in verband met de corona. 
 
Bestuursverkiezing het bestuur blijft volledig aan . 
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Openshow een uitgebreide uitleg en bespreking van de plannen 
voor de show. Het blijft een jubileumshow voor alle diergroepen. 
Keurmeester zijn benaderd, taakverdeling, sponsering, eten, en 
drinken. 
Cees van Heerde heeft toegezegd de warme maaltijd met de keur 
dag te verzorgen. 
 
Verder kwam ter tafel de jongdierendag 2022. 
Jaarprogramma 2022 deze moet verder uitgewerkt worden. 
 
Huldiging jubilarissen 
E van ’t Hof 75 jaar. Evert was niet aanwezig. Wij zullen als 
bestuur hem thuis bezoeken. 
Jan Grootkarzijn 70 jaar. Jan was niet aanwezig en krijgt een 
bezoekje thuis. 
Aart van ’t Hul 60 jaar en 60 jaar NBS hij ontving een oorkonde 
en bloemen. 
Ben van Dijk 50 jaar en 50 jaar KLN hij ontving een oorkonde, 
oorkonde en goudenspelt KLN en bloemen 
Wilco van Hooren 40 jaar en 40 jaar KLN hij ontving een 
oorkonde, oorkonde en spelt van KLN en bloemen. 
Bertus Strijkert 50 jaar hij ontving een oorkonde en bloemen. 
 
Er was een natje en een droogje. Alfred had een quizje in elkaar 
gedraaid. Na nog een gezellig samen te zijn werd een ieder 
verzocht om ongeveer 10 uur thuis te gaan slapen. 
 
Aart Deetman 
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1e Voorjaarsshow Sport Veredelt 26 maart 2022 
 
Voor het eerst hebben we het plan gemaakt om een voorjaarsshow te gaan 
organiseren. In deze tijd met de beperkingen van corona willen we er een 
besloten verenigingsdag van maken voor alleen de leden van Sport 
Veredelt en Nut & Sport. Uiteraard houden we ons aan de op dat moment  
geldende regelgeving m.b.t. corona. We hopen alle leden te ontmoeten! 
 
Gevraagd worden alle diergroepen, zowel mannelijke als vrouwelijke 
dieren. Tevens zal er een eieren keuring plaatsvinden. 
 
Locatie: Manege PSV Noord Veluwe, Laanzichtsweg 2 te Oldebroek. 
 
Tijdsplanning: gezamenlijk opbouwen show 7.30 uur, inkooien dieren 
9.00 uur, 10.00 uur aanvang keuring, 13.00 uur gezamenlijke lunch, 14.00 
uur prijsuitreikingen, 15.00 einde show, 15.30 uur gezamenlijk opruimen. 
 
Inschrijven: inschrijfgeld € 3,00 per ingezonden dier, jeugdleden € 2,00 
per dier, verplichte catalogus € 2,00 voor jeugdleden is catalogus gratis.  
Gratis eierenkeuring, per setje van 4 eieren, zie inschrijfformulier. 
 
Keurmeesters: deze zullen we nog contracteren aan de hand van het aantal 
ingeschreven dieren. Fokkers mogen hun voorkeur kenbaar maken, 
indien mogelijk zullen we hier rekening mee houden. 
 
Prijzenschema:  
H.E.P. beste dier per diergroep € 25,-- (minimaal 25 dieren in de groep).  
Prijzen per keurmeester, per diergroep: 
 01 t/m 15 dieren Gardenbroek waardebon van € 5,00 
 16 t/m 30 dieren Gardenbroek waardebon van € 7,50 & € 5,00 
 > 31 dieren Gardenbroek waardebon van € 10,00 & € 7,50 & € 5,00 
Fraaie beker voor het beste dier van ieder jeugdlid. 
Voor prijzen geldt minimaal 94 punten, jeugdleden 92 punten. 
 
Inschrijven: formulieren inleveren op ledenvergadering van 23 februari 
of tot 5 maart bij Alfred van Loo, Mheneweg zuid 56, 8096 RH 
Oldebroek. Mail info@sport-veredelt.nl  
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Sluiting inschrijving uiterlijk zaterdag 5 
maart a.s. niet later. 
Inleveren bij Alfred van Loo Mheneweg zuid 
56,  8096 RH Oldebroek of mail info@sport-
veredelt.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Draaiing 1  8072TC  Nunspeet    0341-270605 
info@vanderhorstaanhangwagen.nl 
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Erelid  Evert van ’t Hof  
 
75 jaar lid van Sport Veredelt. Mee oprichter van onze 
vereniging. 4 december 1945. Vele jaren bestuurslid en 
verzorgde maandelijks een bijdrage aan de vereniging 
berichten van avicultura. Hier door was Sport Veredelt 
een landelijke bekendheid. 
 
@d 
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Ik geef de pen door. 
 
Een nieuwe rubriek in de aanhouder en aan mij de vraag om 
hiervoor als eerste een bijdrage te leveren. Tja en wat schrijf je 
dan? Maar iets vertellen over één van mijn hobby’s en daarmee 
mijn lidmaatschap van Sport Veredelt . 
 
Ik groeide op een boerderij in Anerveen op en kwam zo in 
aanraking met het houden en verzorgen van dieren. Hoewel ik ook 
interesse had in postduiven kocht ik op mijn twaalfde mijn eerste 
‘genummerde’ konijnen. Twee witte Vlaamse Reuzen voedsters. 
Met beide dieren in een eierkist achterop de fiets ging ik er in de 
herfst mee naar de keuring. Meteen was er resultaat en ook in de 
jaren daarna volgenden meerdere ZZG predicaten en enkele 
clubkampioenschappen. Toen ik een baan kreeg en ook in 
militaire dienst moest ging de belangstelling voor de hobby 
achteruit en stopte ik ermee.  
 
Die belangstelling kwam weer terug nadat ik inmiddels met mijn 
gezin in Kamperveen woonde en de kinderen nog klein waren. Zij 
kregen, hoe kan het anders, een paar witte Vlaamse Reuzen om te 
verzorgen. Het waren geen ras konijnen maar al gauw kwamen die 
er via een kennis, dit keer midden geel Klein Zilvers. Ook kocht 
ik bij een bekende fokker een Havana voedster en werd lid van 
Sport Veredelt. De Havana is één van de oudste en zeldzame 
Nederlandse konijnenrassen. Het is een midden groot konijn met 
de kleur van pure chocolade, dus heel donkerbruin. De ogen 
geven onder bepaalde belichting een vuurgloed te zien. Ik vind het 
waardevol om zo’n ras in stand te houden. Met de eerste jonge 
Havana’s was er meteen weer succes, een keurmeesters prijs op de 
Noord Veluwe Show in 1982. In het begin fokte ik maar enkele 
nestjes per jaar, de laatste tijd zijn er dat wat meer geworden. 
Door de jaren heen bleven er in meer of mindere mate resultaten 
op keuringen. Ik vind het prachtig om een goed dier te fokken en 
in een prima conditie voor te brengen. Graag maak ik gebruik van 
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lijnen- en inteelt, maar je ontkomt er ook niet aan om op gepaste 
tijd vers bloed in te brengen. Havana fokkers wisselen 
gemakkelijk onderling dieren uit, mede daardoor zijn de stammen 
in Nederland nauw aan elkaar verwant. Om die reden heb ik een 
Duitse voedster aangeschaft. Daarmee probeer ik andere 
kwaliteiten in te brengen en met gerichte selectie een gezond en 
mooi konijn te fokken.  
 
Sport Veredelt wist me na verloop van tijd te strikken voor een 
bestuursfunctie. Eerst als tentoonstelling penningmeester en toen 
Van Hattem stopte volgde ik hem op als voorzitter. Bij de 
Nationale Havana enz. club, ook wel zeven rassen club genoemd, 
ben ik actief als secretaris/penningmeester. Vanuit die taken 
ontmoet ik veel mensen die ook met hun hobby bezig zijn en ik 
vind het fijn en leerzaam om ervaring en kennis met elkaar uit te 
wisselen. Bovendien geeft het samen ook veel gezelligheid. 
 
Naast konijnen heb ik belangstelling voor de paardenfokkerij en –
sport. Mijn dochter reed pony en paard. In die tijd gingen mijn 
vrouw en ik regelmatig met haar mee naar les en concours. Nu 
ben ik nog betrokken bij de organisatie van de fok dag en het 
concours op landgoed Zwaluwenburg.  
 
Met deze pen hoop ik jullie een inkijk te hebben gegeven in de 
manier waarop ik de afgelopen jaren met mijn hobby bezig ben 
geweest. Graag geef ik de pen door aan een ander lid van Sport 
Veredelt en wel aan duiven fokker Jan Haas. 
 
Henk Tromp 
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Een voorspoedig 2022 
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We laten weer iets achter en wel een vol jaar. 
Met een blik in de toekomst en we hopen nog op een paar. 
Iedereen weet dat dat is onze grote wens. 
Maar hoelang die wens blijft, dat weet toch geen mens. 
 
En daarom bedrijven we onze hobby maar elk jaar weer. 
Om ook nooit zeker te weten wie gaat strijken met de eer. 
Dat is de spanning welke onze hobby steeds kent. 
Als u ook een ander iets gunt dan bent u een vent. 
 
Afgunst onder elkaar komen we er niet mee. 
Daarmee is niemand op d’n lange duur te vree. 
Want al bent u fokker van welk soort dier. 
Het dier is ons midden daarvan hebben we plezier. 
 
 
 

 
 


