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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  

mailto:htromp1@hotmail.com
mailto:info@sportveredelt.nl
mailto:csouman@hetnet.nl
mailto:geuverman@gmail.com
mailto:jwvanhooren@gmail.com
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Oktober 2016  DE AANHOUDER 76  jaargang 24 

 

Redactioneel  
 

Wat een duur woord voor een klein stukje. We gaan naar een 

nieuwe locatie met onze clubshow. Niet afhaken maar zorgen dat 

er meer bijkomen. De leden van Nut en Sport zijn ook van harte 

welkom. Gezamenlijk maken wij er een mooie show van, ruimte 

genoeg. Stuur allemaal enkele dieren in en help waar het nodig is 

en waar u kunt. Wat een rare zin, u doet toch alles wat in uw 

vermogen ligt, zorgen voor gezelligheid, praten, koffie drinken, ja 

dit hoort er ook bij om de harde werkers bij te staan en gezelligheid 

op het hoogste plan te zetten.  

Op de jongdierendag bij Gardenbroek ben ik niet geweest. Hierover 

zal iemand anders wel een stukje schrijven. Die zaterdag ben ik 

altijd in Apeldoorn op de fokkersdag van de DFKP club. 

Nut en Sport heeft haar 25ste IJsselvliedtshow achter zich, 35 dieren 

meer dan een jaar eerder. Proficiat!!. Een mooie show en mooi 

weer, het kon niet beter. 

 

 

 

inleveren kopij volgend clubblad voor 1 Februari 2017.  

  
Aart 

Ben 

Marjan 
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Van de bestuurstafel.  

 

Proat van de secretaris  
Als ik dit stukje schrijf zitten we midden in het verenigingsjaar, 

wat toch wel gekenmerkt wordt door het RHD- virus wat de 

konijnenwereld rondgaat en ook de nodige slachtoffers maakt. Het 

is ons gelukt een gezamenlijke enting te organiseren, zodat onze 

konijnen beschermd zijn tegen dit virus en we gewoon kunnen en 

mogen showen, gelukkig hebben de meeste fokkers hieraan 

meegedaan. Het bestuur beraad zich over een nieuwe ent-ronde, 

zodat ook de op later tijdstip geboren dieren alsnog kunnen 

worden geënt. Nadere info hierover volgt nog. 

Op de site van de KLN hebben we het volgende bericht nog 

gelezen betreffende RHD: 

Geldigheidsduur RHD-entverklaring 
Bij de registratie van de combinatie-entstof tegen RHD 1 en 2 

zijnde Filavac VHD K C + V is vastgesteld dat deze entstof een 

beschermingsduur heeft van 12 maanden, mits de dieren ten tijde 

van de enting minimaal 10 weken oud waren. Voor de overige 

entstoffen tegen RHD 2 mag het entformulier niet ouder dan 7,5 

maanden zijn, waarbij voor hen, die al in mei gevolg hebben 

gegeven aan onze oproep om hun konijnen te gaan enten, niet 

gedupeerd moeten worden voor de Bondsshows. Entbewijzen uit 

mei 2016 zijn ook geldig in januari 2017 op de Bondsshows. 

 

Van het jaarprogramma hebben we een zeer geslaagde 

jongdierendag bij Fa. Gardenbroek achter de rug, zie voor een 

verslag hiervan elders in deze Aanhouder. Ook zijn we met onze 

jeugd gezamenlijk naar de jeugdshow in Laren geweest. Hier was 

Sport Veredelt reserve kampioen in het landelijk 

verenigingskampioenschap. Individueel was er een hoofdprijs 

voor Niek en Fleur Pater, zij werden met hun cavia kampioen van 

de jeugd van Nederland. 
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De jeugd van Sport Veredelt 
 

Verder heeft Sport Veredelt deelgenomen aan het Veluws 

Verband. Hier geen hoofdprijzen, we zijn als 5e geëindigd van de 

6 deelnemende verenigingen. 

 

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit om de ledenvergadering 

van 4 november a.s. bij te wonen. Op deze vergadering is de 

mogelijkheid de inschrijfformulieren in te leveren voor de 

aanstaande clubshow. Na het officiële vergaderdeel zal onze 

sponsor Fa. Gardenbroek een interessante  

presentatie verzorgen over diervoeders en bijbehorende producten. 

 

Bij deze Aanhouder ook weer het vraagprogramma voor onze 

clubshow. Hierbij de oproep om allemaal weer mee te doen met 

één van onze jaarlijkse hoogtepunten.  

Zoals bekend hebben we dit jaar een nieuwe locatie gevonden 

voor onze show bij Loonbedrijf Van de Put in Oosterwolde. Een 
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prachtige locatie met volop mogelijkheden, zo mogen we ook de 

catering zelf gaan doen en is de opbrengst voor onze vereniging. 

Maar dit kunnen we als bestuur allemaal niet alleen. Daarom de 

oproep aan alle leden om op welke manier dan ook de handen uit 

de mouwen te steken en er samen wat moois van te maken. We 

proberen een heus activiteitenteam op te zetten, dus aanmelden 

graag! 

Een vereniging zijn we samen, dat is bovendien leuk en gezellig! 

 

In de afgelopen periode zijn we benaderd door Marjan Holmer, 

auteur van de ‘Alles Kids’ rubriek in Kleindiermagazine. Zij wil 

graag een interview maken van alle jeugdleden van Sport 

Veredelt. Het bestuur is hier zeer blij mee, maar heeft besloten dit 

door te schuiven naar volgend voorjaar. Jongelui te zijner tijd 

informeren we jullie daarover en gaan we er samen wat moois van 

maken. 

Onlangs hebben we ook een app- groep van onze vereniging 

opgezet. Daarom alle leden die hierin willen deelnemen, stuur een 

bericht naar 06-48021131 en we regelen het. Dit is een heel 

eenvoudige, directe manier waarop we samen leuke dingen 

kunnen delen. 

Ook hebben we voor Sport Veredelt een twitter- account 

aangemaakt, hiermee hopen we onze hobby wat meer 

wereldkundig te maken. Wie volgt @SportVeredelt?  

 

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 2016  

Dag Datum Activiteit  
Vrijdag 04-11 Ledenvergadering aanvang 19.30 uur 

Donderdag 10-11 Bestuursvergadering met tt- bestuur 

   aanvang 19.30 uur  

Woensdag 23-11 Opbouwen clubshow  

Do/Vr/Za  24/25/26-11 Showdagen clubshow 

Donderdag 08-12 Bestuursvergadering met tt- bestuur 

   aanvang 19.30 uu 

 

Tatoeëerschema 2016 
Vanaf 25 augustus alleen op afspraak  

Evert van Loo telefoon 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  

 

 

Ledenmutaties 
We zijn bijzonder blij dat we de afgelopen periode weer 2 nieuwe 

leden welkom konden heten binnen onze vereniging. Als nieuwe 

leden heten wij welkom:  

 

Dirk de Groot (jeugdlid) uit Kamperveen, houdt 

Sabelpootkrielen 

Ron van Dijen uit Oldebroek, houdt Serama’s 

 

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! 

 



8 

 

 

 

Notulen ledenvergadering 
Datum: 19 augustus 2016 

Aanvang: 19.30 uur 

Adres: Voormalige huishoudschool, Van Sytzamalaan 3 te 

Oldebroek 
 

01. Opening 

De voorzitter opent de vergadering door te stellen ‘het is weer zo 

verre, het seizoen begint weer’.  

Memoreert aan de perikelen rondom het RHD- virus onder de 

konijnen. Er zijn 12 leden aanwezig.  

M.k.a. zijn Rijk Pleijter, Wilco van Hooren, Greta Plette, Evert 

van Loo, Hempe Smit, Cees Souman. 

 

02. Notulen ledenvergadering 26 februari 2016 

Geen opmerkingen redactioneel op de notulen van de 

ledenvergadering, worden getekend door voorzitter en secretaris. 

Er zijn geen vragen naar aanleiding van de notulen. 

 

03. Ingekomen stukken 

- Diverse communicatie over het enten van de konijnen. 

- Vraagprogramma IJsselvliedtshow Wezep. 

- Vraagprogramma Veluws Verband, op 1 oktober in Heerde.  

 

04. Mededelingen 

- Nieuwe leden in de afgelopen periode zijn André Doornweerd (jl), 

Jaline Karsten, Indy Bos (jl), Jowy Bos (jl), Bart-Jan 

Westerink(jl). 

- Bedankt als lid hebben mevr. Huskens- Verschoor, Irma Kamphof 

en Milan van der Heide. 

- Bloemenactie is goed verlopen 3700 planten verkocht met een 

leuke opbrengst. Nieuw leverancier Souman is goed bevallen, dit 

wordt volgend jaar voortgezet. 
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- Stand op het oogstfeest, goed verlopen, heel veel bezoek gehad. 

- Drinkwaterenting hoenders 13 augustus geweest, sprayenting 

volgt op donderdag 25 augustus. 

- Dierenartsenpraktijk Boven Veluwe heeft een standaard dag voor 

konijnen entingen. Dit is een mogelijke optie in 

verenigingsverband voor volgend jaar. 

 

05. Jongdierendag bij Gardenbroek 

- Tijdens de jongdierendag zullen de kapotte kooien apart worden 

gezet. Deze zullen door leerlingen van het Oosterlicht worden 

gerepareerd. We denken nog na over het ontsmetten van alle 

bakken en kooien. 

- Laden van de kooien vrijdagmiddag om 14.00 uur bij Bertus 

Strijkert. 

- Het vervoer wordt geregeld door Wilco van Hooren. 

 

06. Veluws Verband kampioenschap 

Reglement Veluws Verband is iets gewijzigd, een vereniging mag 

nu 25 dieren insturen en daarvan worden dan de 20 beste 

predicaten meegenomen. Leden kunnen ook individueel 

deelnemen aan deze show. Cees Souman coördineert de deelname 

door Sport Veredelt.  

 

07. Pauze (inleveren inschrijfformulieren JDD) 

 

08. Mededelingen jeugdshow Laren 

Sport Veredelt gaat weer gezamenlijk met de jeugd naar de 

jeugdshow in Laren. Totaal hebben 5 jeugdleden 22 dieren 

ingezonden. Aart Deetman wil mee gaan als chauffeur. 

 

09. Mededelingen clubshow 

Na de jongdierendag hopen we de organisatie van de clubshow 

weer op te gaan pakken. Zoals bekend hebben we een nieuwe 

locatie bij Van de Put in Oosterwolde. Dit biedt weer volop 

nieuwe kansen en mogenlijkheden. 
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10. Samenwerking met Nut en Sport Wezep 

De samenwerking met Wezep krijgt steeds wat meer vorm, 

showen en enten doen we samen. Vertegenwoordigers in de tt- 

besturen zijn over-en-weer Cees Souman en Wim Krooshof. 

Wezep organiseert dit jaar de 25e IJsselvliedtshow. Leden van 

Sport Veredelt worden gevraagd in te zenden. 

 

11. Wat verder ter tafel komt 

De Firma Gardenbroek is al jaren de sponsor van Sport Veredelt. 

Nu is de vraag gekomen of zij de leden mogen benaderen om hun 

producten en acties wat beter onder de aandacht te brengen. 

Vanuit is de vraag gekomen of zij de ledenlijst van Sport Veredelt 

mogen ontvangen, zodat ze via de mail de leden kunnen 

benaderen. Het idee is de leden van Sport Veredelt met 

aantrekkelijke aanbiedingen/kortingen over te halen hun voer te 

gaan kopen bij Gardenbroek. De ledenvergadering heeft hier geen 

bezwaar tegen. Het bestuur denkt nog na over een verder invulling 

van de samenwerking tussen Sport Veredelt en Gardenbroek. 

Mogelijk een presentatie in de vergadering van November. 

 

12. Rondvraag 

Geen. 

 

13. Sluiting 

Voorzitter sluit de vergadering, dankt een ieder voor zijn/haar 

inbreng. 

 

 

 

 

…………………….   …….…………………. 

Voorzitter H. Tromp   Secretaris A. van Loo 

  



11 

 

Ledenvergadering 4 november a.s. 

Hierbij de uitnodiging aan alle leden van Sport Veredelt tot het 

bijwonen van de volgende ledenvergadering. Bij jeugdleden zijn 

ook de ouders uitgenodigd. 

Agenda ledenvergadering             
 

Datum:  4 november 2016 

Aanvang: 19.30 uur 

Adres:  Voormalige huishoudschool, Van Sytzamalaan 3 te 

Oldebroek 

 

01 Opening 

02 Notulen ledenvergadering 19 augustus 2016 

03 Ingekomen stukken en mededelingen 

04 Jongdierendag evaluatie en prijsuitreiking 

05 Terugblik Jeugdshow Laren en Veluws Verband 

kampioenschap 

06 Mededelingen clubshow 

07 Pauze (inleveren inschrijfformulieren clubshow) 

08 Organisatie clubshow 

09 Wat verder ter tafel komt 

10 Rondvraag 

11 Presentatie door Fa. Gardenbroek  

12 Sluiting  

 

PS.  

Denken jullie er nog aan een paar prijsjes voor de roosjesboom  

op de clubshow mee te brengen naar de ledenvergadering of  

tijdens het inkooien? 

  

http://imalbum.aufeminin.com/album/D20060822/215345_4UINR2N6LDGR3HNSAC7ZE73YT2BB72_calimero_H121050_L.jpg
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Wat is er besloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat moet ik doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat heb ik beloofd. 
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Super 11e Jongdierenshow  

Zaterdag 3 september werd de jaarlijkse jongdierenshow van ‘Sport 

Veredelt’ gehouden  bij Gardenbroek Diervoeders BV in Elburg. 

Dit jaar was de show opnieuw gecombineerd met een open dieren 

dag bij Gardenbroek en nu ook een open bak dag bij de Bakzolder. 

De ambachtelijke bakoven draaide op volle toeren en men kon er 

zelf koekjes bakken en versieren. Bij de vakfotograaf stond men in 

de rij om met het lievelingsdier op de kiek te gaan en de 

hondenexpert bepaalde de Body Condition Score van honden. Ook 

was er gelegenheid om slangen te aaien of vast te houden. Slimme 

Border Collies gaven een demonstratie van hun kunnen door een 

groepje loopeenden bijeen te drijven. Dat dit alles in de smaak viel 

bleek uit de zeer geslaagde show en de grote publieke 

belangstelling gedurende de gehele dag. Kortom het was zoals de 

naam van de winkel aangeeft ‘Super voor mens en dier’. 

 

Leden van ‘Sport Veredelt’ hadden, samen met leden van de klein 

dieren vereniging ‘Nut en Sport’ uit Wezep, een record aantal van 

212 dieren ingeschreven voor deze Jongdierenshow. Deze dieren 

bestonden uit de diergroepen grote hoenders, dwerghoenders, 

konijnen, cavia’s, sierduiven en kleine siervogels. Winnaars waren 

bij de grote hoenders de Friese hoen van Douwe Witteveen. Het 

fraaiste dwerghoen was de Drentse kriel van Bennie Bonhof en het 

fraaiste konijn de Pool van Fokkerij De Driekleur. De fraaiste cavia 

was van Fleur Pater en de Oud Hollandse Kapucijn van Jan Haas 

was de beste sierduif. De mooiste Serama was van jeugdlid Simon 

van Loo. 

 

Ook dit jaar hadden weer een mooi aantal jeugdleden hun dieren 

ingezonden naar deze show. Hiervan had Luuk van der Heide het 

fraaiste konijn en Herrald Top het fraaiste konijn op 1 en op 2 na. 

Fleur Pater had de fraaiste cavia en de fraaiste hoen en de fraaiste 

dwerghoen waren van Douwe Witteveen. Simon van Loo showde 

de mooiste Serama.  
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Oorlengte wordt mede beïnvloed door de temperatuur 
De lengte van de oren is bij konijnen niet alleen een kwestie van 

erfelijke aanleg, ook omgevingsinvloeden spelen daarbij een rol, 

vooral temperatuur en voeding. Wat betreft de erfelijke factoren 

gaat het om nog niet bekende factoren. Bij een paring van dieren 

met ongelijke oorlengte kwamen ook nakomelingen voor met een 

oorlengte die kleiner was dan die van het ouderdier met de kleinste 

oorlengte, evenals nakomelingen met een oorlengte die groter was 

dan die van het ouderdier met de grootste oorlengte. 

De erfelijke aanleg wordt bepaald door meerdere factoren, zoals 

wel vaker voorkomt. De vererving van de oorlengte is dan ook nog 

gecompliceerder dan bij die van kleur en tekening. Ze wordt zelfs 

nog complexer omdat ze behalve door aanleg ook nog door 

omgevingsinvloeden wordt bepaald. 

Van deze omgevingsinvloeden zijn temperatuur en voeding de 

belangrijkste. De kennis op dit gebied is nog niet toereikend om een 

juiste analyse van deze samenhang te geven. Uit ervaring weten we 

dat de groei van de oren sneller gaat dan de ontwikkeling van het 

lichaam, waardoor bij jonge dieren de oorlengte in verhouding tot 

het lichaamsgewicht groter is dan bij volwassen dieren. Men moet 

daarom aannemen dat de oorlengte van in januari geboren dieren 

vanaf mei niet of zeer weinig toeneemt terwijl grootte en vooral 

gewicht aanmerkelijk stijgen. 

Temperatuur oefent ook invloed uit op de ontwikkeling van de oor 

lengte. Een hoge temperatuur gedurende de jeugd bevordert, een 

lage temperatuur remt de groei van de oren. Engelse Hangoren fokt 

men op in binnenhokken. Omgekeerd probeert men de oren van 

dwergkonijnen zo klein mogelijk te houden door deze in 

buitenhokken te houden. Slappe oren komen dan ook vaker voor bij 

zomerfokkers. Een Vlaamse Reuzenfokker streeft naar zo vroeg 

mogelijke winterworpen, zodat zijn dieren dan in de herfst 

voldoende zijn ontwikkeld om te exposeren. Doch winterkou kan 

nadelig werken op de oorlengte.  

Zo heeft elk jaargetijde waarin de dieren worden geboren en 

opgroeien invloed op de oorlengte.                             @D 
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Het oogstfeest is een feest!. 

Sport Veredelt en Nut en Sport hebben ook dit jaar weer deel 

genomen aan het oogstfeest bij de museumboerderij in Oldebroek. 

Daar hebben zij een tent van Cees van Heerde maar Cees was op 

vakantie en ik dacht dat gaat fout. Nee hoor, Cees had alles geregeld 

met de “de jongen”. Wij noemen hem Dirk. Het opzetten was dan 

ook maar zo gebeurd. Tafels, stoelen, statafels alles stond klaar in 

de aanhanger. Veel, ja heel veel bezoekers hebben meegedaan aan 

het raden wat de kip van Naomi woog. 4,2 Kilo geraden door drie 

personen en naar een loting kwam de Fam. Beekenkamp uit 

Doornspijk als winnaar uit de bus. 

Een hing ontspannen sfeer en er was een goede samenwerking. 

Dieren in de tent, men had ze nog nooit gezien, kippen met haren 

(zijdehoen), kippen die zomaar op de kooi blijven zitten, krielen die 

wel in 24 kleuren of meer voorkomen, kippen op hoge poten. Ik heb 

ze maar verteld dat die meneer ze los had lopen tussen de paarden 

en dat deze er dan niet zo gauw op gaan staan. 

Kooien en de tent met toebehoren opruimen, alles was in rap tempo 

ingepakt en een ieder kon met een vrolijke lach huiswaarts keren. 

  @D 

 

Nogmaals jongdierendag 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


