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 - Zorg ervoor dat er voldoende hooi is. Als je konijn weer wil 
gaan eten, moet er heel veel hooi zijn (wat een konijn 
trouwens altijd, dag en nacht, tot zijn beschikking moet 
hebben). Zorg voor vers water.  
- Als tussen de 12 en de 24 uur het gas nog niet weg is, en je 
krijgt geen dwangvoer naar binnen, moet je met spoed naar 
een dierenarts die verstand heeft van konijnen, een 
konijnendokter dus, en die weet wat hij moet doen... die kan 
de gasbehandeling overnemen met dwangvoeren en een 
darmstimulerend middel (bijvoorbeeld Primperid), en 
misschien een infuus.  

Van de redactie: 
 
Op dit moment heerst er een beetje het gevoel  
Van stilte voor de storm. Bijna alle jonge dieren 
voor het nieuwe tentoonstellingsseizoen zullen 
inmiddels rondlopen. Gespannen kijken we toe hoe 
ze zich ontwikkelen. “ Gaat deze het misschien 
worden?” zal door menig fokkershoofd spoken.  
Op 6 en 7 september zullen we tijdens onze 
jongdierendag bij de Welkoop in Silvolde weer 
volop mogen genieten van het jonge grut. 

Bron:Het dierenrijk.nl Met allerlei activiteiten om onze jongdierendag, 
o.a. de dag van het platteland, wordt het weer 
een leuk evenement voor jong en oud! 

 
 
 

Dus voor iedereen die ongeduldig zit te wachten; 
nog eventjes geduld. En voor onze fokkers van 
K.P.V. : heel veel succes voor komend 
tentoonstellingsseizoen! 
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Deze toestand kan 2 tot 12 uur duren. Binnen 12 uur moet je 
konijn weer zelf eten en drinken. Na 12 uur komt je konijn in 
een zorgwekkende toestand, en na 24 uur is de toestand 
zeer kritiek. De genoemde darmimmobiliteit treedt in en ook 
ontstaat er nu het gevaar van leverbeschadiging. Als dit het 
geval is, is je konijn niet meer te redden.. 

 
 

 
 
 
 
 
 Dus als je konijn binnen de gestelde 12 uur nog niet zelf eet, 

moet je hem gaan voeren. 
- Hier heb je de Nutrilon Soja of critical care voor nodig. 
Maak wat klaar volgens de gebruiksaanwijzing, en voer het 
met een spuitje. Spuit voorzichtig in de mondhoek van je 
konijn, zodat hij zich niet verslikt. Je konijn zal het eten uit 
zijn mond willen laten lopen. Probeer toch wat naar binnen te 
krijgen, maar vermijd stress!! Zoek een rustig plekje, neem 
je konijn op schoot, praat zacht met hem. Als het niet lukt, 
lukt het misschien met het wortelhapje.  

 
  
 
 
 
 
 
 
Voor al uw tuin- en dierplezier !!! 
 
Diervoeders, dieren en dierbenodigdheden 
Hengelsport 
Terraria 
Tuinzaden, mesten en tuingereedschap 

Als het voeren niet lukt adviseer ik je om even naar 
www.vrijkonijn.nl gaan. Klik op het konijn. Dan opent er een 
nieuwe pagina met een groot konijn. Klik op het mondje 
(dwangvoeren). Je krijgt nu uitleg over het dwangvoeren. Klik 
in die tekst ook op handdoektruc, je ziet dan hoe je een 
konijn dat niet meewerkt in kunt pakken in een handdoek. De 
meeste konijnen worden op die manier erg gewillig. De foto's 
zijn heel erg duidelijk. 

Vakantieservice voor kleine huisdieren 
       
  
www.trijntjesdierenwereld.nl          Rijksweg 138 
info@trijntjesdierenwereld.nl  7011EC                

GAANDEREN 
             Tel:0315330351 
 
 

 
 

Intussen ga je door met het simethicon middel elk uur te 
geven, het warm houden, de zachte buikmassage. 
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je daarvan 2,5 ml. geven. Deze dosering het eerste uur 3x 
geven. Verder hetzelfde toedienen als bij de tabletten, dus 
ook elk uur de hele dosering geven. )  

 
Midden sepia bruin marter dwergkonijntjes 
Door Henk van Hagen 

 
EQUATE3 x M voor deze kleurdwerg; mooi, maar moeilijk. 

Zijn er daarom zo weinig fokkers van dit ras? Op de 
Noordshow te Zuidlaren in 2008 waren 3 diertjes van 2 
inzenders ingeschreven. De kleindierenexpo te Utrecht had 
19 ingezonden dieren van 7 fokkers. Op de regionale shows 
waren ook weinig inzendingen. In Borculo was ik met 4 
dieren de enige inzender. Op de Liemersshow te Zevenaar 
was ik de enigste inzender met 2 dieren. De Spilbroekshow 
te Neede had 1 inzender met 1 dier. Varsseveld 3 diertjes 
en Bemmel 18 stuks. 

- Geef je konijn het eerste uur 3x 0,6 ml Equate, oraal (in de 
bek dus). Na het eerste uur kun je verder elk uur 0,6 ml 
geven. 

- Doe buik massage. Doe dit heel zacht en voorzichtig! Alleen 
met de vingertoppen. Dit zal helpen de pijn en het ongemak 
te verlichten en zet de darmen aan tot bewegen. Als je 
merkt dat je konijn het niet prettig vindt, en rusteloos 
wordt, dan stoppen. Als je konijn doodstil blijft zitten is dit 
een teken dat hij het prettig vindt. Je kunt ietsje steviger 
gaan masseren, let op de reactie van je konijn. Het moeten 
lichte bewegingen blijven, om geen organen te beschadigen.  
- Probeer van tijd tot tijd of je konijn wil eten. Vanwege de 
pijn zal je konijn weinig interesse hebben. Als je konijn 
voedsel aanneemt, weet je dat het beter met hem gaat.  
- Geef je konijn tussendoor steeds wat water, gebruik daar 
een spuitje voor. Spuit niet hard in zijn bekje maar doe het 
voorzichtig. Misschien krijg je maar 1 ml. water per keer 
naar binnen. Belangrijk is dat je konijn blijft drinken. Beste 
is elk half uur tot een uur een paar ml. water naar binnen 
zien te krijgen. 
- Als het al uren geleden is dat het konijn gegeten heeft, is 
het zinvol elk uur een paar ml. dwangvoer te geven.  

Soms denk je, hoe hou je dit ras in stand? Waarom ga je 
ermee door? 
Gewoon, omdat ze 
zo mooi kunnen 
zijn. 
 
Waarom zijn ze zo 
moeilijk te fokken?
In eerste in

 
stantie 

zine 

omdat het dwergen 
zijn. Dwergen 
hebben kleine nestjes jongen, veelal tussen de 2 en 4 per 
nest. Dus sowieso niet veel keus. Verder bezitten ze de 
dwergfactor, zie hiervoor een artikel in kleindiermaga
nr. 1 van 2008 van Wilco Versloot. 
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- Als je je konijn optilt, is hij (vaak) slap. 
- Geen keutels, of natte. 

 7
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Door paring van dwergen zullen ongeveer 1 op de 4 jon
de dwergfactor dubbel bezitten. Deze zijn niet 
levensvatbaar, dus weer minder diertjes. Daarnaast zal 
ongeveer 1 op de 4 geboren worden zonder dwergfactor. 
Dit worden te grote dieren met langere oren en minder 
gedrongen type. 
In feite blijft de helft over, die geschikt kunnen zijn voo
de tentoonstelling. Met “kunnen zijn” bedoel ik dat ze niet 

Wat te doen

- Een buitenkonijn moet direct naar binnen gehaald worden 
en warm gehouden. Controleer de lichaamstemperatuur van 
je konijn. Als die lager is dan 38 graden (dat merk je ook al 
snel aan koude oren, met zeer koude oorpunten), moet je je 
konijn opwarmen voordat hij nog verder afkoelt en in een 
shock raakt. Leg hem op een warmtematje, een 
warmwaterkruik, onder een warmtelamp, of houd hem tegen 
je aan, met een deken om hem heen. Controleer de 
temperatuur regelmatig (elk half uur of zo) om er zeker van 
te zijn dat die niet steeds lager wordt. 
Als de oren warmer worden, is dat een teken dat je konijn 
zich beter gaat voelen. Het warm houden is verschrikkelijk 
belangrijk. In de kooi zal je konijn het stro etc. wegtrappen, 
en op de koude, kale bodem gaan liggen. Zorg ervoor dat het 
lichaam van je konijn warm blijft. Hier kan een kruik of een 
warmtematje uitkomst bieden. 

allemaal geschikt zullen zijn. De midden sepia bruin marter 
is een middenkleur. Paar je midden x midden dan zal 50% 
de midden kleur bezitten. Ongeveer 25% krijgt de donkere 
variant, de z.g. donker sepia marter en ongeveer 25% de 
lichtere kleur, meestal albino (wit met rode ogen; rus 
aftekening komt ook wel voor). 
De witte met rode ogen, de z.g. pooltjes zijn wat type 
betreft niet gelijk aan de echte pooltjes, dus ongesch
voor tentoonstelling. De donkere zijn wel erkend en 
geschikt voor inzenden. Soms alle 3 de kleuren in 1 nestje!
De middenkleur met de sepiabruine kleur en de 
martertekening kunnen juweeltjes zijn. De wat donkere 

ergaan in drugband moet niet te breed zijn en langzaam ov
veel lichtere flanken. De buikkleur is zeer licht sepia. He
voorhoofd moet niet te donker zijn en heeft het z.g. 
marterkruis. De kleur is erg gevoelig. Bij geringe 
beschadiging zal de kleur onregelmatiger worden. Wees 
heel voorzichtig met het beetpakken. 
Het tentoonstellingsdier is ook in dit geval een product v
fokdieren. Fokdieren zijn niet altijd tentoonstellingsdier

AEROPAX- Geef je konijn het eerste uur 3x de dosering 
Aeropax, oraal (in de bek dus). Je mag de hele 
volwassenendosering geven. Aeropax heeft 40 mg. tabletten, 
geef 1 tablet = 40mg simethicon. Maak die fijn in water en 
geef het met behulp van een spuitje.  Als je konijn slecht 
blijft, kun je elk uur een dosering geven, ook 's nachts, tot 
de toestand verbetert. ( Als je Aeropax vloeibaar hebt kun 
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Voor de fok kun je alle 3 kleurslagen, zoals voornoemd, 
gebruiken. 
Normaal paar je midden x midden dat geeft zoals gezegd 
25%, 50%, 25% verhouding licht, midden, donker. Ook de 
witte exemplaren kunnen worden gebruikt. Wit x midden 
wordt gebruikt om de middenkleur wat lichter te krijgen. 
Wit x donker geeft 100% midden. Daarom is de combinati
goed te gebruiken. Donker x midden kan ook nog, maar de 
midden kunnen wel eens wat donker worden, hetgeen een 
hoogpredicaat in de weg zal staan. Soms krijg je hierbij 
z.g. zwevers; te donker voor midden en te licht voor 
donker. 
Voedsters zonder de dwergfactor, dus de te grote diere
kunnen voor de fok wel gebruikt worden. Let wel op de 

e 

n, 

men 

nel beschadigd. 
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- Injectiespuitjes zonder naald, alle maten. (Bij dierenarts 
verkrijgbaar.) 
- Nutrilon Soja Plus. Dit is babyvoeding op sojabasis zonder 
lactose, een konijn mag geen lactose. Nutrilon soya is 
verkrijgbaar bij apotheek, drogist of supermarkt. Een 
verpakking bevat twee zakjes van 450 gram. Bij veel 
dierenartsen is een kleinere hoeveelheid verkrijgbaar. Eén 
zakje is voldoende voor 4 dagen dwangvoeren van een konijn 
dat helemaal niets eet. 
- Potjes babyvoeding, bijvoorbeeld worteltjes. 
- Critical Care 

Symptomen die het meeste voorkomen zijn: 
- Harde borrelende geluiden in de buik van je konijn, of 
doodse stilte. Normaal hoor je zachtjes borrelen als je aan 
de buik luistert. 
- Je konijn wordt apathisch, wil met rust gelaten worden, zit 
vaak met de ogen half gesloten. 
- Stopt met eten (hoeft zelfs de lekkerste dingen niet). 
- Je konijn ligt in een ongemakkelijke of ongebruikelijke 
houding - gedeeltelijk op de zij om de pijn te verlichten 
(hoogstwaarschijnlijk met het voorste gedeelte van het 
lichaam wat omhoog terwijl de achterpoten relaxed lijken); 
of je konijn wil helemaal niet liggen maar geeft de voorkeur 
om rechtop te zitten in een heel rechte houding. 
- Vaak zal je konijn rusteloos zijn, steeds een andere plek 
zoeken en met de achterpoten het stro wegtrappen. 
- De maag zal heel hard aanvoelen, of extreem zacht. 

goede kleur nuances. De grotere voedsters werpen 
gemiddeld meer jongen, 3 tot 6 stuks. Dit is een voordeel 
t.o.v. de echte dwergen. Niet levensvatbare jongen ko
niet meer voor, wel wat meer te grote dieren. 
3 x M is echt waar, dat heb ik proberen uit te leggen 
namelijk. 
Moeilijk te fokken, vanwege dwergfactor, 
Moeilijke kleur, middenkleur (tussenkleur) 
Moeilijk mooi te houden, zeer tere kleur, s
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onregelmatige voertijden, geen bewegingsvrijheid, geen 
aandacht, eenzaamheid, een zeer vieze kooi of koorts . 
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 Een konijn dat in erge mate aan gas lijdt, kan sterven als je 

er niets aan doen.... Het gas veroorzaakt namelijk veel pijn, 
en daarom stopt het konijn met eten. Als een konijn stopt 
met eten begint de ellende pas goed... Na 24 uur niet eten 
belandt het konijn namelijk in een zeer kritieke fase: 
darmimmobiliteit. Dit betekent dat de darmen, vanwege het 
ontbreken van voedsel, stoppen met bewegen. Dit proces is 
zeer moeilijk weer op gang te brengen. Als de darmen te lang 
stilliggen, ontstaat leverbeschadiging. De overlevingskans 
wordt hierdoor minimaal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om voorbereid te zijn op gas is het belangrijk de 
volgende zaken in huis te hebben: 
- Aeropax. Dit is een mensenmiddel, maar werkt heel goed 
bij konijnen.(Er bestaan geen voor konijnen ontwikkelde 
middelen die op gas inwerken.) Dit middel maakt van al de 
kleine gasbelletjes een grotere bel, die makkelijker weg kan. 
Verder heeft het middel geen invloed op de darmen, dus het 
kan zonder bezwaar aan een konijn gegeven worden. Het 
werkzame bestanddeel is simethicon. (Bij apotheek 
verkrijgbaar) 
OF: 
- Equate. Dit is ook een simethicon produkt, maar het heeft 
een smaak die door de meeste konijnen makkelijker genomen 
worden, en het is geconcentreerder, dus er hoeft maar 
weinig van gegeven te worden. 
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Fokjaar 2007
D
 

oor Alexander Albers 

oed voor mij. Ik kon de voedsters goed 

Ik had 7 voedsters en 4 rammen om mee te fokken. In 

ecteerd op de oren omdat dat nog een 
 

, 4 
taat. 

 naar de clubshow in Borculo gegaan en daar 

k. 
 3 

. Toen 

e 
had n.l. 

ik 
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Het jaar begon g
dragend krijgen.  

totaal heb ik ongeveer tussen de 70 en 75 jongen gefokt. 
Ik heb toen gesel
probleem was. Deze waren n.l. te kort. Van de alle jonge
konijnen heb ik 12 konijnen over gehouden voor de 
tentoonstelling. 
Ik ging met 10 konijnen naar jongdierendag. Ik heb 5 x F
x ZG en 1 x G behaalt. Dit vond ik al een goed resul
Later ben ik
heb ik ook 10 konijnen ingestuurd. 6 rammen en 4 
voedsters. Waaronder 4 jonge rammen van mijn eigen fo
Die hebben allemaal een F behaald. Uiteindelijk heb ik er
geslacht omdat ik er te veel had en ze niet kwijt kon
bleef de 7sf-110 over waar ik mee verder wilde fokken. Ik 
ben met Chris Wijsman, Bennie Bosman en de nieuwe 
duiven/kippenfokker naar de tentoonstelling geweest in 
Zuid-Laren. We hebben daar een leuke en gezellige dag 
gehad. Ik heb er nog rond gekeken voor een nieuwe 
bloedlijn. Daar heb ik een ram en een voedster gekocht. 
Chris zocht ook en nieuwe bloedlijn en vroeg dus of ik di
rammen nog had die in Borculo te koop stonden. Hij 
nog interesse in een ram met oormerk 7sf-110. Deze had 
nog. Hij is wezen kijken naar de ram. Chris zocht n.l. een 
ram met een betere pels, een betere achterhand en ze 

Konijnen: Trommelzucht  

Je gaat naar je konijntje en zet eten neer, maar je 
konijn gaat niet eten. Je geeft hem/haar om te testen 
wat lekkers, waar normaliter de kooi voor afgebroken 
wordt. Maar je konijn hoeft het niet. Blijft stilletjes 
zitten en als je het lekkers voor de neus houdt wordt de 
kop afgewend, of je konijn wendt zich helemaal van je 
af. Het kan ook dat je konijn slap of in een 
ongemakkelijke houding in kooi of hok ligt, en een 
doodzieke indruk maakt. Negen van de tien keer heeft 
je konijn gas. Niet behandeld gas kan extreme vormen 
aannemen, en tot de dood leiden. Een extreme vorm van 
gas is trommelzucht. Bij de eerste tekenen van gas moet 
actie ondernomen worden... 

 Gas...wat moet ik doen?

Een konijn heeft een zeer gevoelig, zeer uitgebalanceerd 
maagdarmstelsel. De meeste problemen in geval van een ziek 
konijn ontstaan in het maagdarmstelsel. Een van de meest 
voorkomende problemen is gas. Het ene konijn is gevoeliger 
voor gas dan het andere, ongeacht de grootte of het ras. Gas 
wordt vaak veroorzaakt door het voer wat we geven, vooral 
door grote hoeveelheden kool. Kool geven wordt om deze 
reden afgeraden. Ook stress is een zeer belangrijke oorzaak 
van het niet goed functioneren van darmen. Redenen voor 
stress zijn bijvoorbeeld: 
een operatie, omgevingsverandering, een lange autorit, 
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plaats.

moesten niet te lang zijn. Hij kon kiezen uit twee rammen
maar heeft ze uiteindelijk allebei meegenomen. De 7sf-11
en de 7sf-325. 
Op 15 maart zijn we samen met Bennie Bosman naar 
Veenendaal geweest. Daar heeft hij de ram 7sf-110 en 
eigen ram 7sf-341 ingezonden. De ram 7sf-110 werd 
mooiste ram van alle 35 weners. Met de mooiste van de 
middenrassen kreeg de ram 3 x10 punten en 2e van de he
tentoonstelling met 26 punten. Daar zaten 323 konijnen.
Zijn ram 7sf-110 kwam maar 2 punten tekort voor de 1e 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ik vind het prachtig dat Chris met deze ram zo goed heeft 

id. Medefokkers zeiden dat ze het niet snapten dat 

 
 

gedraa
ik een dergelijke goede ram had verkocht maar ik vind dat 
als je een ram of voedster verkoopt je geen rotzooi 
verkopen. Daar heb ik niets aan. Onder de fokkers moet je 
elkaar zeker wat kunnen gunnen want er komt ooit een tijd 
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dat je zelf ook wat nodig hebt en dan is het toch fijn dat 
er ook iemand anders jou weer verder helpt. Dit te denken 
als er ziektes uit breekt en je weer helemaal opnieuw moet 
beginnen om weer een stam op te bouwen.  
We vonden wel onsportief dat de voorzitter van de 
wenerclub Chris niet eens een had heeft gegeven vanwege 
zijn resultaat. Dan vind ik dat je als voorzitter faalt
Ik ben ontzettend blij dat Chris zo goed heeft gedraaid 
deze ram en zeker trots omdat ik heb zelf heb gefokt. Ik 
hoop dat Chris weer verder kan met deze bloedlijn en er 
net zulke mooie konijnen uit fokt en misschien kom ik dan 
bij Chris langs. 
Deze overwinning werd gevierd met een broodje bal van 
Chris. Deze hebben we met smaak opgegeten. Verder was 
het een gezellige dag met z’n allen 
Hier bij is ook nog een kopie van het predicaat van de 7sf-
110 van het behaalde resultaat 
die dag. En twee foto’s met rechts Alexander Albers, de 
gelukkige fokker van dit prachtige dier en links de 
gelukkige nieuwe eigenaar Chris Wijsman. 
De andere foto de wenerfokker met zijn prachtige shirt. 
Tot zover wens ik iedereen een goed fokseizoen to
 
 
 

Wisselbeker voor de konijnen voor H. van Hagen met een 
kleurdwerg. 
Bij de jonge konijnen wint André Spekking met een Kl. 
Chinchilla. B. Gerritsen had de fraaiste Vl. Reus van de 
tentoonstelling. Prima resultaten voor K.P.V.  

. 

e. 
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Wij vonden het Andreas gebouw “minder” geschikt als lokatie. 
Alle dieren zaten getopt. 
Er werd dit jaar ƒ1600,- op de begroting gezet voor aanschaf 
van kooien. Er werden 38 kooien gekocht in Vorden. 6 van 
60x60 en 5 van 50x50. De bakken eronder werden door eigen 
leden gemaakt. 
Een zeer goed jaar kon worden afgesloten waarbij vermeld dat 
er weer cavia’s in de vereniging zijn. Voor het eerst ook 
watervogelfokkers. 
 
Uit de notulen van 1981, 
 Henk van Hagen 
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uitgekeken. Onderverdeling was: 161 konijnen, 8 cavia’s, 4 
hoenders, 55 dwerghoenders, 5 eenden en 21 sierduiven. 

 
 

Winnaars: Konijnen A Klasse:   
1. B. Gerritsen met Vl. Reus  
2. J. Slomp met W. Wener  
3. H. va Hagen met R.O. pool  
4. J. Mijnen met Blauwe van Beveren  

Konijnen B Klasse:  
1. Claudia Freriks met Hollander (tevens winnaar totaal)  
2. J. Slomp met W. Wener  
3. H. van Hagen met kleurdwerg  
4. B. Giesen met R.O. pool  

  
Mevr. Kieft winnares met cavia gladhaar buff.  
H. Ketelaar met Fries Hoen bij grote hoenders.  
Dwerghoenders:  

1. A. de Lange met Leghornkriel  
2. Marco Visser met Wyandottekriel  

 

et vriendelijke groet, 
 Alexander Albers 

3. A. de Lange met Leghornkriel 
  

Op de clubshow te Zevenaar “kring Liemers” 120 dieren 
ingezonden. Roel Visser had er het fraaiste grote Hoen, een 
Barnevelder. Hij wint ermee de clubwisselbeker. Hij wint ook 
de wisselbeker voor dwerghoenders met een Sebright. 

 
M

 
 Bij sierduiven wint C. Putman met een Engelse Dwergkropper, 

een doffer.  
 

Fraaiste duivin: Th. Gerritsen met een Modena.  
Fraaiste cavia: Mevr. Kieft  
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Fokjaar 2007 van B. Bosman 

geweest. 
k fok met twee konijnensoorten, namelijk de 

ultaten mee 

 
, op één na. Dat was een dekking van het 

 

. 
samenwerking. 
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Uit de oude doos: 1981 
 

 Met 59 leden, waarvan 14 jeugdleden. 
2007 Is een mooi fokseizoen De contributie is per half jaar ƒ9,- voor leden. 65+ leden ƒ6,- 

en voor jeugdleden ƒ4,50. I
Hulstlander en de Witte Wener. Een jaar om K.P.V. meer bekendheid te geven, zorgen voor 

meer p.r. door verslagen van t.t’s en jongdierendag in de krant. 
Verder was er op werelddierendag een interview voor de 
schoolkrant van de Bontebrugschool door Mevr. Kieft. Op 
basisschool “de Plakkenberg” waren enkele kooien met dieren 
geplaatst. Henk van Hagen gaf daarbij uitleg. Een 
informatieboekje werd uitgedeeld. Dierenarts S. Tol 
verzorgde een inleiding.  

Met de Hulstlander kom ik steeds een stukje 
verder, daar heb ik ook goede res
gehaald. 
De Weners heb ik aangekocht, maar dat is niks
geworden
konijn van Chris Wijsman, dus je ziet wel dat als
je gebruik maakt van konijnen van collega 
fokkers, het goed kan werken. 
Met z’n drieën (A. Albers, C. Wijsman en B
Bosman), hebben we een goede 

In Mei was er een feestavond ter afsluiting van de 
jubileumtentoonstelling waarbij de vrouwen van verschillende 
leden die vrijwillig hadden meegeholpen in de bloemetjes 
werden gezet. Het is zo weer jongdierendag, dus dat wordt

weer afwachten wat dat weer brengt. Tijdens het inkooien van dieren op onze clubshow te Zevenaar 
is een Vlaamse Reus van G. Willemsen verongelukt. Naar 
aanleiding hiervan werd besloten een vergoeding door de 
vereniging ter beschikking te stellen bij vervoer door onze 
vereniging. Vergoeding: sier-en watervogels en grote hoenders 
ƒ25,- . Dwerghoenders en sierduiven ƒ15,- . Cavia’s ƒ20,- . 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Dhr. B. Bosman 
 
 Konijnen grote rassen ƒ60,- , grote middenrassen ƒ50,- , kleine 

middenrassen ƒ30,- , dwergrassen ƒ20,- . 
 
 

Jongdierendag op 10 oktober met in totaal 254 inschrijvingen, 
hiervoor was de lokatie in de bijruimtes van de sporthal 
eigenlijk te klein. Er zal naar een andere locatie worden 
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Dierenspeciaalzaak "Spoorzicht"  
500 m² dierenbenodigdheden voor 

 al wat blaft, miauwt, piept, fluit, 
          koert of knort.  

        
  Groot assortiment:      Dierenspeciaalzaak  

 

- Honden- en kattenbenodigdheden 

-  Vogel- en knaagdier artikelen 

-  Tropische vissen en vijvervissen 

- Tuin- en vijverbenodigdheden 

-  Kooi/volière vogels en knaagdieren 
 
Wij leveren producten van :  
  

• TEURLINGS 
• KASPER 
• GARVO 
• BEYERS 
• WITTE MOLEN 
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Sudoku   
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9 5    

 7    4 1  2 

  

 
 
 
 

7       

 9     3 2  

6  5 4 9    1 

    8   5  

  4 9      

3  6 5  2    

 
 
 
Silvolde  Aalten  Ulft   Varsseveld  
Berkenlaan 55b Nijverheidsweg 7a Nijverheidsweg 1b Spoorstraat 62  
 

Behandeling op afspraak 
 

Telefoonnummer Silvolde/Ulft/Varsseveld: 0315-395535 
                             Aalten/Dinxperlo:  0543-472372 

 
Wij bieden zorg op maat, 
dus ook voor uw kleinvee 

 hebben we grote aandacht 
- In elk hokje komt een cijfer van 1 

tot en met 9 te staan. 
 

 
 
- Elk cijfer mag in een rij, een kolom en 
elk vierkant van 3 bij 3 (omlijnd door 
een dikke lijn) maar 1 keer voorkomen. 
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 Jeugdprijzen konijn: 1; Blauwe van Beveren van Johnny ten 
Have, 2; Vlaamse  
reus van Patric Everts, 3; Vlaamse reus van Mike Freriks. 

 Winnaar hoenders: 1; zwarte Leghorn van P.J. Holthausen, 2; 
witte Wyandotte van H. Stoltenberg  
Winnaar dwerghoenders: 1; Hollandse kriel van H. van Hagen, 
had ook de 2e prijs.  
Sierduiven: 1; Modena van Th. Gerritsen, 2; Wener 
hoogvlieger va H. Croes, 3; Modena van Th. Gerritsen. 

 
 Door de grote inzending en de goede kwaliteit een zeer 

geslaagde jongdierendag. Er was 1 maar, door het grote 
aantal inzendingen was er een tekort aan kooien. De konijnen 
werden zoals toen gebruikelijk vanuit de kisten gekeurd. De 
zogenaamde tafelkeuring. Hoenders en sierduiven vanuit de 
kooien, daarin konden ze niet allemaal tegelijk geplaatst 
worden. Dit was voor de gebr. Croes reden om op te stappen 
en ze hadden bezwaar dat een keur-meester van eigen club 
de keuring deed. Achteraf is besloten, ook gezien de 
gunstige financiële uitkomst van onze tentoonstelling een 
aantal nieuwe kooien te bestellen. 1980…..een zeer druk, 
maar uiterst vruchtbaar jaar….. 
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beker niet in ontvangst te nemen, vanwege een eerder 
akkefietje. Beker dwerg-hoenders met Hollandse 

“Reurei”:Paaseierenmarkt op 15 en 16 maart in 
zaal “Prinsen” te Haarlo 

Kriel voor H. van Hagen. Th. Gerritsen wint met een Modena 
de beker bij de Sierduiven. Een zeer geslaagde 
tentoonstelling. Er waren nogal wat onregel-matigheden bij 
het organiseren. Ons t.t. bestuurslid mevr. Toebes overleed 
na een kortstondige ziekte. H. Croes stopte na onze 
jongdierendag als lid en als t.t. bestuurslid. 

Door Henk van Hagen 
 
“Reurei” is volgens mij roerei. In roerei zit van alles 
doorheen gemixt. Inderdaad hier was van alles en nog wat  
te zien wat betreft kunst met eieren. 
Een zaal vol met ± 50 standhouders. Eieren, eieren en nog 
eens eieren. Allerhande gekleurde eieren, soms met 
vogelafbeeldingen of hele landschappen. Opengemaakte 
eieren met bloemen en frutseltjes. Hangertjes met eieren, 
hele kransen van eieren, hele grote en piepkleine eieren. 

Vanwege het grote aantal konijnen die werden inge-zonden 
moeten er nog 2 keurmeesters bijgevraagd worden. Op het 
allerlaatste moment werden ook nog 2 konijnenkeurmeesters 
ziek, die vervangen moesten worden. Financieel werd een 
positief saldo bereikt van f5840,- Zelfs eieren met een kerststalletje erin. Een ei als rijtuig 

met bruidspaar erin en paarden ervoor. Vooral entreegelden brachten veel op f2777,- , advertenties 
f2065 en tombola f 2419,- Herinneringseieren, bijv. een ei als fotoalbum. Als je deze 

opende, zag je de bruidsfoto’s van Pr. Willem Alexander en 
Maxima. Je kon hem weer sluiten als een ei. Ook 
geboetseerde eieren, dus geen echte eieren. 

De inzenders waren zeer tevreden over zowel de organisatie 
als de accommodatie.  
Jongdierendag op 13 september in de sporthal met 32 
inzenders en 196 dieren. Keurmeester van Rooy en 
Stoelhorst voor konijnen. Van Dommelen voor de hoenders en 
dwerg-hoenders. A.J. Holthausen voor de sierduiven. 

De deelnemers kwamen vooral uit Nederland, maar ook uit 
Duitsland en België. 
Een stand van kloosterzusters uit Szamotuly in Polen 
verkochten traditionele beschilderde Poolse eieren voor 
een weeshuis met 90 kinderen. 

Beste konijn in A klasse; witte Wener van J. Slomp, tevens 
beste dier geheel. Verder 2,3 en 4 in A klasse 
respectievelijk Vlaamse reus van G. Willemsen, Vlaamse reus 
van W. Brinke en een blauwe Rex van J. Ruiken. 

Het leek mij allemaal monnikenwerk, zo’n gepriegel! 
Volgens mij is dit ieder jaar rond Pasen en zeker de 
moeite waard om dit eens te bekijken! Klasse B; 1; r.o. Pool van A. Toebes, 2; Vlaamse reus van P.J. 

Holthausen, 3;  Hollander van H. Coerman, 4; Vlaamse reus 
van G. Willemsen. H. Freriks had het mooiste konijn van een 
dameslid. 
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Het tentoonstellingsbestuur was als volgt: J. Derksen (1e 
voorzitter), A.J. Holthausen (2e voorzitter), H.A. van 

Vleesboerderij 
Fam. Dieker Hagen (1e secretaris tevens t.t. penningmeester), H. Freriks-

Gruneberg (2e secretaris) en Commisa-rissen: H. Coerman, 
B.J. Giesen, J. Ruiken, A. Toebes, Th. Gerritsen en H. Croes. 

Oude IJsselweg 5 Etten 

Voor konijnen 9 keur-meesters gecontracteerd. Voor 
hoenders en dwerg-hoenders en sier- en water-vogels 3 
keurmeesters. De sierduiven gekeurd door 2 keurmeesters. 
Het inschrijf-geld bedroeg f 4,- per nummer en f 3,- voor 
jeugd. Cataogus f 3,50 en admini-stratiekosten f 2,-. 
Uitgezette hoofdereprijzen zijn voor het mooiste dier per 
diergroep een beker. Verder in totaal nog 50 bekers te 
winnen in de verschillende groepen. Iedere keurmeester mag   
nog een a-prijs van f10,- , een b-prijs f7,50, een c-prijs f5,- 
en een jubileum-prijs van f5,- en f4,- toe-kennen per 25 
gekeurde dieren. Twee collectieprijzen zijn er te winnen 
voor het hoogst aantal behaalde punten per inzender. 1e prijs 
f25,- 2e prijs f15,-. 

VOOR PARTICULIEREN 
 

Rechtstreeks van de boerderij: 
vlees van het vleesras 
Blonde d’Aquitaine. 

De hoogste kwaliteit rundvlees. 
Diepgevroren op schaaltjes verpakt vlees naar keuze. Verder de gebruikelijke bondsprijzen en speciaal-

clubprijzen. 
 

Ook vers vleespakket vanaf 25 kg. 
Winnaars hoofdereprijzen: Konijnen; Yvonne Bosch uit Beek 
met een R.O. Pool. Hoenders; H.A.M. Scholten uit Didam met 
een Fries Hoen. Dwerghoenders; G.C. ten Dollen uit 
Winterswijk met Antwerpse baardkriel.  Sierduiven; G. 
Besselink uit Giesbeek met Ekster-kropper. Watervogels; 
H.v.d. Kous met een Carolina eend. 

Ons assortiment is uitgebreid met varkensvlees. 
Bezorging in overleg. 

 
Openingstijden: ma-wo-vr-za van 9 – 18 uur 

Voor informatie: tel. 0315-323966 

 
 

De prijzen (wisselbekers) voor onze club gaan naar: H. 
Coerman met een Hollander en J. Slomp met een witte 
Wener. P. Holthausen voor de hoenders, maar wenst de 
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Uit de oude doos: 1980 het jaar waarin K.P.V. 35 jaar 
bestaat 
Door Henk van Hagen 

 
Het jaar van de jubileumtentoonstelling van 29 oktober t/m 
2 november. Er zijn dit jaar vele acti-viteiten. Een zeer goed 
vergaderbezoek. Het promoten van de jeugd-jongdierendag 
te Laren, door het inschrijfgeld door de vereniging te laten 
betalen en te zorgen voor vervoer van dieren en jeugdleden.  
Het bezoeken van verga-deringen van alle bonden en 
bijeenkomsten van kring “De Liemers”. Op vele tentoon-
stellingen worden door de leden dieren ingezonden, zoals o.a. 
naar Varsseveld, Doetinchem, Bemmel, Den Bosch en Twello. 
De jongdierendag in Zutphen, waar door ons altijd dieren 
worden ingezonden, geeft wat problemen. Als vereniging 
moeten we ons bij de organisatie aansluiten. Dit ziet men 
niet zitten. 
Er komt een vaste vergaderavond op de laatste donderdag 
van de maand. 
Kring Liemers wil verplichte deelname en organisatie aan de 
gezamenlijke jongdierendag. K.P.V. wil zich niet laten 
verplichten, geeft wel de ruimte aan ieder lid om in te 
zenden. 
Goede resultaten zijn er op de verschillende 
tentoonstellingen behaald. Mevr. H. Freriks had de fraaiste 
Vlaamse reus ram op de bondstentoonstelling in Den Bosch. 
Klaas Evers wint de hoofdereprijs met een Vlaamse Reus in 
Varsseveld. H. van Hagen 
wint in Doetinchem met een roodoog Pool idem. 
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In de jaren tachtig en daarvoor was er een nationale 
tentoonstelling in Amsterdam “Savoa” heette deze show. 
 
Er zijn 56 leden, waarvan 13 jeugdleden. Bestuur bestaat uit: 
J. Derksen (voorzitter), H. van Hagen (secretaris), B. Giesen 
(penningmeester), H. Coerman en J. Ruiken. 
Op bijna iedere vergadering was er een dierbespreking. De 
voorzitter J. Derksen had een paar interessante inleidingen. 
Inleiding over de samen-stelling en de taken van de diverse 
bonden en de F.K. Verder de 3 keurmeesters-bonden van de 
N.K.B. , N.H.D.B. en de N.B.S. Ook hield hij een inleiding over 
de erfelijkheidsleer. 
Door verloting van dieren werd de feestpot en 
jongdierendagpot gevuld. 
De dieren werden door de leden gratis beschikbaar gesteld. 
Per getatoeëerd konijn wordt een dubbeltje afgedragen aan 
de konijnen-bond N.K.B. voor de prijzen, die op 
tentoonstellingen worden uitgezet als p.p. prijzen. Bij de 
hoenderbond N.H.D.B.  zijn dat de R-prijzen. 
Dit jaar wordt het eerste informatieboekje samen-gesteld 
en uitgegeven. De voorloper van “klein spöl”? 
Van 29 okt. t/m/ 2 nov. Is de regionale jubileumten-
toonstelling met 1027 kooinummers. De sporthal “De 
Paasberg” hadden we van de gemeente Wisch voor die 
periode afgehuurd. Door de gemeente werd ons ook nog 
gevraagd naar de nieuwe manege “Sylawald”  te gaan. Volgens 
onze berekeningen zou ons dat F 1795,- extra gaan kosten. 
De gemeente was niet bereid dit te betalen. 
 


