
Zienswijze van Jan Steverink, voorzitter Sportfokkers Doetinchem en 
omstreken, en bestuurslid Achterhoeks Verband 
 
Onze vereniging heeft  vóór voorstel H gestemd: nl. het direct in werking zetten van 
activiteiten mbt. Social media, website etc. en onderzoek doen naar succesfactoren 
bij verenigingen. 
Maar daarmee zijn we er nog niet. 
Het  betekent ook niet dat wij dit visiestuk volledig omarmen. 
 
KLN op weg naar 2019.  
 
We gaan dus op weg naar 2019. Wie niet eigenlijk? Iedereen toch? 
We gaan op weg, maar waar willen we naar toe? 
Het is moeilijk om een plan te bedenken als je niet weet wat je wilt en waar je naar 
toe wil. 
En daarom is de eerste pijler in het stuk meteen de belangrijkste:  
 
“Wat wil len we zijn als landeli jke vereniging KLN. “ 
 
Maar daar gaat meteen al mis  
 
Op het midden van pagina 16 staat: “We richten onze inspanningen dus niet op het 
binnenhalen van groepen mensen met een paar dieren in en om het huis.” 
 
Dan denk ik: OK dat is duidelijk, we gaan dus voor de sportfokkerij, de 
tentoonstellingsfokkers.  
Maar nu komt het : “Natuurlijk kunnen die mensen lid worden en gebruik maken van 
de expertise die KLN op uiteenlopende manieren in huis heeft en naar buiten brengt “ 
”Ook de tentoonstellingen kunnen veel betekenen voor deze groep liefhebbers van 
dieren. Dat geldt eveneens voor het blad Kleindiermagazine.”  
Dus eigenlijk zeggen we dat we er niet zijn voor deze groep liefhebbers, maar dat ze 
wel lid mogen worden (oftewel: een fokkerskaart kopen).  
Vindt u het dan raar dat deze mensen niet lang blijven?  
 
Ik constateer dat KLN in een identiteitscrisis zit 
 
We zien dat veel kleindierliefhebbers zich niet thuisvoelen bij KLN. (“ik hoef geen 
ringen; ik ga toch niet naar tentoonstellingen, dus waarom zou ik lid worden?”) 
Grote groepen fokkers van Cavia’s en Kleine Knagers vragen zich nu al af wat KLN 
voor hen betekent.  
 
Konijnenhop? We roepen dat er potentieel in zit, maar we kunnen er eigenlijk niks 
mee.   
Toch is het wel degelijk en bij uitstek kleindierliefhebberij. 
Met Serama’s zaten we ook al in de maag.  



We kunnen er alleen iets mee  als het een aparte Diergroep wordt. Maar een Serama 
is gewoon een kip! Als liefhebbers een iets andere beleving hebben  van 
kleindierenliefhebberij vinden we dat lastig. 
 
Ook als maatschappelijke organisatie neemt KLN een steeds meer geïsoleerde positie 
in. (ik bedoel hier niet het bestuur, maar de gehele club) 
Als er een onderzoek naar welzijn bij konijnen wordt gestart hoor ik slechts: Ze willen 
onze hobby kapotmaken.  
Nee, het is een onderzoek hoe we het welzijn kunnen verbeteren.  
Dat moet je toejuichen! Je bent toch ook een liefhebber? Rare reactie dus. 
 
Partij voor de Dieren? Willen we niks mee te maken hebben ! Terwijl het een Partij 
VOOR de dieren is; dat zijn wij toch ook?  
Dierenbescherming. Dieren BESCHERMING. Die wil je niet op je erf hebben, omdat ze 
dieren willen beschermen?  
 
Vorige week nog schrijft de hoofdredacteur van KM : “De kritiek op dierenwelzijn is 
vaak ongefundeerd, want uitspraken zijn zelden gebaseerd op feiten.”  
Dat betekent eigenlijk dat je je omgeving dus niet serieus neemt. 
 
Positieflijst. POSITIEF. Wij interpreteren meteen negatief. “Onze hobby wordt 
afgepakt.” 
(inmiddels is er ook een negatieflijst:  je mag een dier niet houden tenzij…. je aan 
een aantal voorwaarden voldoet; persoonlijk juich ik dat toe, gezien alle misstanden 
die er in de dierenhouderij helaas nog steeds voorkomen) 
 
Een bestuurslid, weliswaar van een andere bond,  die in het kader van “Goede PR” 
dieren bij een ander moet lenen omdat zijn eigen dieren van een controversieel ras 
zijn en dus niet in de krant mogen. 
 
Met andere woorden: de hele wereld is gek, behalve wij! 
 
Als je in een identiteitscrisis zit,  dan is het lastig om je organisatie goed in te 
richten.  
Moeten we de krimp voor lief nemen, met alle gevolgen van dien (kosten naar 
beneden brengen, contributie omhoog), of is kleindieren liefhebberij meer dan 
tentoonstellingsfok? 
 
Er wordt in het rapport een vergelijking gemaakt met de KNVB.  Daar was ik wel blij 
mee. 
Die vergelijking gaat op veel punten mank, maar toch kun je onze organisatie best 
naast andere sportorganisaties leggen. Als dammen een sport is, en darts, dan is 
fokken dat ook. 
Dus,  KLN is ook een sportbond  
 
In de voetballerij zie je veel verschillende vormen van sportbeleving. 



Je hebt de recreanten voor wie de derde helft meer betekent dan de 
wedstrijduitslag,  
Je hebt kinderen die om fitter en weerbaarder te worden door hun ouders naar een 
voetbalclub gestuurd worden. 
En je hebt de presteerders die alles voor hun sport opzij zetten om het hoogst 
mogelijk te bereiken. 
 
Kunnen die mensen wel lid zijn van dezelfde vereniging?  
Jazeker, want ze delen één passie: Voetbal.  
Dat is wat hen bindt.  
Maar ieder beleeft het op zijn eigen manier.  
Waarbij het één niet beter of slechter is dan het ander. 
En wie weet, misschien stroomt één van die jeugdleden straks wel door naar het 
Nederlands elftal. 
 
Laat KLN, een sportbond zijn voor  alle kleindierliefhebbers , niet alleen voor 
tentoonstellingsfokkers.  
De passie die ons verbindt zijn de dieren, niet de shows.  
Houd daar rekening mee bij het herontwerpen van je organisatie 
In veel sporten wordt een onderscheid gemaakt tussen Topsport en Breedtesport. 
Die zijn verschillend en toch horen ze heel erg bij elkaar. 
 
Als Tom Dumoulin de ronde van Italie wint, gaan meer jongeren wielrennen.  
Als meer jongeren gaan wielrennen, zoals onze voorzitter, dan is de kans groter dat 
de volgende Tom Dumoulin ontdekt wordt. En, als meer jongeren gaan wielrennen, is 
de sport interessanter voor Sponsoren en kan Tom Dumoulin over betere faciliteiten 
beschikken. 
 
Met andere woorden: de liefhebbers en de topsporters hebben elkaar keihard nodig 
 
We denken dat onze hobby krimpt, maar het tegendeel is waar.  
Het aantal liefhebbers van kleindieren is nog nooit zo groot geweest.  
Alleen de wijze waarop men de liefhebberij beleeft is misschien wat veranderd.  
Een lidmaatschap van KLN ligt voor de meeste liefhebbers kennelijk niet meer zo 
voor de hand. 
 
Even iets over Hengelsport.  
Vissen is ook een controversiële sport.  
Vissen is in Nederland verboden, tenzij je aan een aantal voorwaarden voldoet. 
Eén van die voorwaarden is dat je een vispas moet hebben. (in Duitsland moet je 
daarvoor zelfs eerst nog een cursus volgen, zoals voor een jachtakte) 
Zo’n vispas kun  je gewoon kopen in een hengelsportzaak, dus de drempel is laag, 
maar je wordt daarmee automatisch lid van de plaatselijke vereniging,  
Door deze regels heeft de hengelsportvereniging van Doetinchem  400 leden! 
Mijn vereniging Sportfokkers Doetinchem heeft 30 leden.  
Toch zijn in Doetinchem volgens mij meer kleindierenhouders dan vissers. 



Mijn lidmaatschap van de Hengelsportvereniging is jaarlijks € 32, minder dan een 
dubbeltje per dag. Inclusief alles.  Daarvan gaat ongeveer € 15 naar de landelijk 
bond. 
Er zijn in Nederland op deze manier 2 miljoen Vispas-houders, dus de bond heeft 
jaarlijks € 30 miljoen te besteden.  
Ze hebben dus beroepskrachten die de organisatie draaiend houden, professionele 
ondersteuning van verenigingen, en elke zondagmorgen een eigen TV programma 
Die hengelaars geven jaarlijks € 500 miljoen uit aan hun hobby en die sector is 
daarmee groter dan de binnenvisserij.  
  
In mijn ogen is KLN nu met name een organisatie voor de topsporters die eigenlijk 
maar een heel beperkt deel van de hobby beoefenen; de liefhebbers mogen toekijken 
maar worden verder niet bediend. 
 
De KNVB heeft een sectie betaald voetbal en een sectie amateurvoetbal. Dat is zo 
gek nog niet.  
Dat zou je bij KLN ook kunnen doen: werken met verschillende secties:  
Een sectie tentoonstellingsfok, een sectie soortenbehoud, sectie verantwoorde 
houderij, gezondheid. Waarbij de ene sectie niet zonder de andere kan. 
Verenigingen kunnen zich met verschillende aspecten van kleindierliefhebberij 
bezighouden. Sommige organiseren activiteiten voor alle liefhebbers van kleindieren 
of erfdieren in een bepaalde regio; anderen houden zich heel specifiek bezig met het 
behouden, ontwikkelen en promoten van een bepaald ras (de speciaalclubs). Ook 
prima.  
Een ander houdt hanenkraaiwedstrijden of konijnenspringwedstrijden. Afhankelijk van 
je aandachtsgebied heb je met één of meerder secties van KLN te maken. 
KLN is de bond die al deze clubs ondersteunt en faciliteert met kennis, coördinatie 
en afstemming. 
En is tevens voor deze liefhebbers gesprekspartner en belangenbehartiger naar de 
overheid en gerelateerde organisaties. 
 
Waarbij ik niet genoeg kan benadrukken dat KLN geen vereniging is maar een bond.  
Het moet een bond zijn die verenigingen met een gezamenlijke passie verbindt en 
ondersteunt.  
Als je de statuten er op na leest is dat ook precies hoe het oorspronkelijk bedoeld is. 
 
Ik beweer niet dat mijn visie de juiste is. Er bestaan geen goede of slechte visies. 
Maar wat ik vooral duidelijk wil maken is dat je eerst je missie en visie duidelijk moet 
hebben voordat je op weg kunt naar 2019 en veel verder. 


