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Van de redactie: 

 

Nog nagenietend van een heerlijke nazomer staan we weer aan 

het begin van een heel nieuw tentoonstellings-seizoen. De 

voorbereidingen voor onze jongdierendag zijn in volle gang, dit 

keer op 3 en 4 oktober in het AOC in Doetinchem. 

Verder kan ik jullie nog, melden dat we onze clubshow bij onze 

zustervereniging Varsseveld hebben ondergebracht. Na veel 

wikken en wegen hebben we deze beslissing genomen. We hopen 

dat het gezellige dagen worden met uiteraard goede resultaten. 

Hopelijk mogen we jullie een van deze dagen begroeten! 

 

Emmy van Aken 
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Even voorstellen……….(1) 

 

Mijn naam is Chris Wijsman, ben geboren op 11-4-1954 te 

Hazerswoude (Zuid-Holland) en ben opgegroeid op een gemengd 

bedrijf met koeien, varkens, schapen en voor de hobby konijnen, 

eenden en vogels.  

Op onze boerderij werd kaas gemaakt en deze werd verkocht op 

de kaasmarkt. De wei diende als varkensvoer en er werd ook boter 

gemaakt op onze boerderij.  

Ons gezin telde 12 kinderen, waarvan ik als 7e geboren ben. Veel 

van mijn broers en zussen hebben affiniteit met het 

boerderijleven en dieren. Ik heb thuis altijd veel geholpen op het 

bedrijf en na mijn agrarische opleiding wist ik zeker dat ik 

hiermee door wilde gaan. Op het bedrijf van mijn ouders was 

helaas geen plek voor mij, dus gingen Ria en ik op zoek naar een 

eigen agrarisch bedrijf in 1979. Een half jaar later was onze keuze 

gevallen op een varkensfokbedrijf  met 130 zeugen in Varsselder. 

In de loop der jaren hebben wij dit uitgebreid naar 210 fokzeugen.   

 

In de tijd van ons varkensbedrijf heb ik meerdere 

bestuursfuncties gehad. Dit begon al in 1983 bij de plaatselijke 

A.B.T.B. voor agrariërs en na een paar jaar als voorzitter. In 1984 

ben ik in het bestuur gekomen van de varkensker Didam e.o. en 

vanuit dat bestuur afgevaardigd naar het hoofdbestuur van de 

Provinciale varkenskern Gelderland. In 1987 ben ik voorgedragen 

en gekozen tot voorzitter van deze Provinciale varkenskern 

Gelderland, met 1100 leden, verdeeld in 13 regio’s, dit heb ik tot 

1998 met plezier gedaan. Vanuit de Provinciale varkenskern, wat 
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een vaktechnische organisatie is, was ik afgevaardigd naar het 

bestuur van Siva-Software in Wageningen, naar het bestuur- en 

adviescommissie van de Gezondheidsdienst voor Dieren in 

Deventer.  

 

In 1997 hebben wij besloten om op termijn te gaan stoppen met 

ons bedrijf vanwege herstructurering, dierziekten en 

mestproblematiek van de overheid. In 2002 is ons bedrijf 

verbouwd tot een honden- en kattenpension, hondenkennel en 

trimsalon. Op dit moment hebben wij een dierenpension met een 

milieuvergunning voor 250 honden en 60 katten. Ons 

klantenbestand telt 2000 klanten.  

 

Toen Tom Hendriks in het najaar van 2008 aangaf in de algemene 

ledenvergadering van 2009 te stoppen als voorzitter, is het 

bestuur op zoek gegaan naar een opvolger. Op een gegeven moment 

kwam Gert Spekking namens het bestuur vragen of ik interesse 

had om Tom op te volgen. Dit was voor mij niet direct om ja te 

zeggen, een persoon opvolgen die 17 jaar actief geweest is in het 

bestuur waarvan 11 jaar voorzitter is niet gemakkelijk. Maar 

omdat de interesse er was, heb ik vrij snel te kennen gegeven als 

de leden het willen, dit te aanvaarden.  

 

Ik denk dat ik geschikt ben als voorzitter, omdat ik al ervaring 

heb opgedaan in meerdere bestuursfuncties en daarnaast een 

eigen bedrijf run. Hiervoor zijn diverse eigenschappen nodig die 

naar mijn mening ook van pas komen bij een voorzitterschap. Ik 

zorg dat iedereen op de juiste plek staat en laat de personen doen 



 7

wat ze zelf graag willen en waar zijn/haar kwaliteiten liggen. 

Daarnaast zorg ik voor een goede verstandhouding en probeer 

begrip en vertrouwen te krijgen en laat iedereen in zijn waarde.   

Tot slot wens ik iedereen een goed tentoonstellingsseizoen 

2009/2010 toe. 
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Even voorstellen (2) 

 
Er is mij gevraagd een stukje te schrijven voor het blad om mij 

zelf voor te stellen bij deze:  

Mijn naam is Dick van der Zwaard, 46 jaar en samenwonend  

in Zeddam. 

Als kind ben ik in contact gekomen met het vogelvirus en dat ben 

ik nooit meer kwijt geraakt. Eerst was het een kanarie maar daar 

kwamen al spoedig de postduiven bij. Ik mocht er tien houden van 

mijn vader, maar met tijd en wijlen zaten er wel twintig. Helaas 

kwam aan dat een eind toen we verhuisden naar Gelderland en in 

een rijtjeshuis kwamen te wonen waar geen duiven gehouden 

mochten worden. Tja wat toen, maar al spoedig kwamen de 

kanaries weer in beeld en werd ik lid van een vereniging in 

Westervoort. Ik ben toen met witte begonnen waar ik al snel zeer 

goed mee in de punten zat als jeugdlid en later met de senioren. 

Later ben ik begonnen met postuurkanaries waar ik verschillende 

rassen in heb gehad. Daar zitten rassen onder die zeer moeilijk 

zijn te kweken maar ook dat lukte toch altijd aardig. Zo aardig 

zelfs dat ik bij de top van Nederland kwam maar daar zit toch wel 

enige afgunst wat zo jammer is want  

het is toch hobby........de prijzen van de vogels logen er ook niet om. 

Vanwege tijdgebrek ben ik daarmee opgehouden en heb ik alles 

verkocht.  

Na verhuisd te zijn naar Zeddam en de ruimte te hebben, ben ik 

toch weer met vogels begonnen in dit geval kippen, Wyandotte, wat 

een erg leuke tamme kip is waar  
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je uren naar kunt kijken wat ze aan het doen zijn vooral de kuikens 

zie je groeien in grote en karakter en gedrag wat soms zeer 

komisch is. Verder had ik een paar Oudhollandse meeuwen maar 

het paar is al flink uit gedijt even  

als de kippen. 

 

Vr. gr. Dick van der Zwaard. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 11

Byemite ® 
Roept de rode vogelmijt(bloedluis) een halt toe! 
 
Het eerste diergeneesmiddel tegen de belangrijkste ectoparasiet 

bij leghennen. 

Rode vogelmijt is de meest verspreide ectoparasiet in Europa en 

ligt aan de basis van belangrijke economische verliezen op 

pluimveebedrijven. Ook bij de hobbyfokker is het een veelgezien 

probleem. 

Wegens de hoge temperatuur en luchtvochtigheid in de stal kan de 

populatie rode vogelmijten exponentieel toenemen (populatiepiek 

20-30 dagen na initiële infectie) en ernstige schade berokkenen 

aan de gezondheid en het dierenwelzijn van hoenders. 

 

 

 

    D. gallinae            

       Infestatie            

          

          

 

Huidbeten en bloedzuigen leiden tot bloedverlies, bloedarmoede, 

dood en gewichtsverlies. Bij een beet van de mijt ontstaat er een 

overdracht van ziektekiemen. 

Ook ontstaat er jeuk en prikkeling waardoor de kippen gaan 

krabben, kortom een groot ongemak. Dit veroorzaakt weer stress, 

onrust en slaapstoornissen wat ook weer gewichtsverlies, 

vatbaarder voor infectieuze ziekten, verminderde eierleg, 
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verminderde vruchtbaarheid in de opfok, verminderd 

dierenwelzijn, meer pikgedrag en meer gebroken eieren tot gevolg 

heeft. Ook door de bloedvlekken op de eieren krijg je verminderde 

eierkwaliteit. 

 

Byemite® is het eerste geregistreerde diergeneesmiddel voor de 

strijd tegen rode vogelmijten dat kan ingezet worden in de 

aanwezigheid van leghennen. 

Byemite® is een emulsieconcentraat dat 500 mg/ml foxim bevat, 

een origineel Bayer organosfosfaatester. 

De oplosmiddelen maken Byemite® “tensio-actief” :dit betekent 

dat de druppels bij toediening doordringen tot de 

schuilplaatsen van de rode vogelmijten 

Byemite® dringt de populatie rode vogelmijten 

terug met 97,1 – 100 % en dit gedurende 91 dagen 

na de behandeling. Het gebruik van Byemite® 

levert kwaliteitsvolle eieren en maakt 

hobbyfokken meer diervriendelijk. 

Byemite® is verkrijgbaar in verpakkingen van 250 ml, 1000 ml en 

5000 ml. Goedkoop is het helaas niet, n.l. 40-45 euro voor 250 ml. 

Dosering en wijze van toediening:  

Bereid een sprayoplossing door het diergeneesmiddel in een 

verhouding van 100 ml per 25 l water te verdunnen en roer 

krachtig. Breng deze sprayoplossing aan op de oppervlakten in de 

onmiddellijke omgeving van de kippen en daar waar de parasieten 

zich schuilhouden. Dit zijn kooidraden, hulpmateriaal, metalen 

stijlen, voedergoten, legnesten enz. Gebruik een verstuiver die 

grove druppels aflevert. Voer een herhalingsbehandeling uit 7 
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dagen later. Bereid de waterige oplossing net voor de oplossing. De 

hoeveelheid sprayoplossing dient zorgvuldig te worden berekend 

en het geheel moet worden toegepast op het behandelende 

oppervlak. Om de impact van foxim op het milieu te reduceren, 

dient het aantal behandelingen beperkt te worden tot 2 keer per 

jaar, dit zijn 4 

toepassingen in totaal. De 

sprayoplossing wordt in het hok 

verstoven in aanwezigheid van het 

pluimvee. 

Er zit ook een zogenaamde wachttijd 

op, die je in acht moet nemen als je 

de kippen en/of eieren ook consumeert. 

Voor eieren is dat 12 uur en voor het 

vlees en slachtafval 25 dagen na de 

2e behandeling. We hoeven namelijk 

niet zelf worden 

ontbloedluist (of zoiets) ….. 

Daarnaast zijn er nog speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik 

namelijk; niet rechtstreeks op de dieren spuiten en voor de 

behandeling eieren en voer weghalen. Alle lossen strooisel moet uit 

de nesten worden verwijderd voordat de spray wordt toegepast. 

Verwijder de eieren gelegd tijdens en op dezelfde dag van de 

behandeling. Foxim is een huidallergeen en is licht irriterend voor 

huid en ogen,  het product mag dus niet worden gebruikt zonder 

het dragen van beschermende kledij.  
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JEUGDSHOW LAREN 20 SEPTEMBER 2009 

 

Sinds begin van dit jaar ben ik lid van de KPV Silvolde e.o. 

Ik ben Ronald Jansen, ik ben 14 jaar en ik woon in Etten. 

Op 20 september ben ik voor het eerst naar de Jeugdshow in 

Laren geweest. 

De eerste keer naar een show en keuring met mijn Hollanders. 

Om half 10 was de officiële opening en daarna begonnen de 

keurmeesters 

te keuren. Er waren kippen, konijnen, cavia’s, watervogels en 

duiven.  

 

Ik was er met 4 konijnen: 3 rammen en 1 voedster. 

Bij het keuren van mijn Hollanders kreeg ik veel uitleg van de 

keurmeester. 

Over de onderkleur, de snorharen in de kopplaten enz.. Een van 

mijn konijnen had de snorharen in de kopplaten en werd daar op 

afgekeurd. Weer een andere had een verkeerde onderkleur en 

werd daar ook op afgekeurd.  

Ik had echter ook nog twee betere konijnen meegenomen.  

Een kreeg als predikaat ZG en voor de mooiste kreeg ik een beker: 

de fraaiste Hollander op 1 na. Dit had ik natuurlijk niet verwacht 

en ik vond dit dan ook erg leuk. 

 

Verder  waren er heel veel dingen te doen voor de kleinere 

kinderen zoals schminken, optreden van zangers, en kinderen die 

dansten in klederdracht. Het thema van deze dag was: “Ik houd 
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van Holland”. Heel veel mensen hadden dan ook een oranje T-shirt 

aan of iets dergelijks. 

 

Kortom het was een hele gezellige dag en ik heb er veel van 

geleerd.  
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Op hokbezoek bij D. J. Aarnink te Aalten  
 
”Instandhouden van Oudhollandse rassen belangrijker dan 

topfok” 

 

Door Henk van Hagen 
 
Op zaterdagmiddag 6 juni vertrokken we met 7 leden van onze 

vereniging naar de fam. Aarnink, Welphofsweg 2 te Aalten. Het 

was koud en er stond een harde wind, des te meer voelbaar 

omdat we op een boerderij in het buitengebied waren. 

De ontvangst met koffie en koek, was hartelijk, met de 

lachduifjes en kuikentjes als achtergrondmuziek. 

Jan Aarnink heette 

ons welkom. Het 

bleek al gauw dat hij 

een heel 

welbespraakte man is, 

met veel passie voor 

onze hobby. Het 

vervoer van dieren 

naar de Noordshow 

te Zuid-Laren  en de 

Kleindier-expo te 

Utrecht wordt voor de Achterhoek door hem geregeld. 

Belangrijk vindt hij de samenwerking tussen de verenigingen. Wel 

moet volgens hem iedere vereniging zelfstandig blijven. Maar bij 

het organiseren van evenementen, zoals bijv. jongdierendagen, 
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moet je samenwerken voor een beter resultaat: “Het is 

belangrijk dat er wat positiefs vanuit moet gaan, laten zien waar 

we voor staan, vernieuwingen durven doorvoeren, zodat het 

publiek erop af komt.” 

 

Als bestuurder en animator 

van de Euregio- show te 

Bocholt heeft hij vele 

contacten met Duitse 

fokkers en inzicht wat op 

dit gebied bij onze 

oosterburen gebeurt.  

 

De Euregio-show is een 

samenwerking tussen 

de verenigingen uit 

Aalten en Bocholt: “Hier zie 

je hoe een 

samenwerking 

resultaat kan geven. In 

Duitsland werken steeds 

meer fokkers samen in zgn. fokkerijgroepen, hobby-dierparken. 

Het idee lijkt wat op volkstuintjes, maar dan voor hobbydieren. Ze 

hebben hier hun dieren samen ondergebracht. Deze initiatieven 

worden door de overheid gesteund om oorspronkelijke rassen in 

stand te houden.”  In ons land zou dit volgens Aarnink ook moeten 

kunnen, zo niet dan zal het voor de toekomst van onze zeldzame 

rassen moeilijk worden. 
 



 19

 
 

 
 
 
 
Hoe oud kan een kip 
worden? Jan Aarnink 
toont hier een hoen dat, 
met wat kleine gebreken, 
de gezegende leeftijd 
van 14 jaar heeft 
bereikt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door zijn vele uitweidingen zouden we bijna vergeten waarvoor we 

gekomen waren, nl. de hobbykippen! 

Er liepen veel dieren, hoenders en dwerghoenders, op een groot 

erf rond in een prachtige woonomgeving in het buitengebied van 

Aalten. Het zijn voornamelijk Oudhollandse rassen, zoals 

Brabanters en Uilebaarden, in vele kleurslagen. En ook een paar 

andere rassen als Brahma’s en Appenzeller Spitskuiven. 

Aarnink vindt het instandhouden van Oudhollandse rassen 

belangrijker dan topfok. Maar topfok moet wel blijven bestaan. 
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Per jaar broedt hij zo’n 400 kuikens in eigen broedmachines. 

Grotendeels zuivere rassen, echter ook experimentele kruisingen. 

Inmiddels liepen er enkele 

honderden jonge dieren rond 

in ruime hokken met grote 

uitloop. Momenteel lopen alle 

rassen door elkaar. 

Tijdens ’t broedseizoen 

heeft hij een schuur ter 

beschikking met vele 

afdelingen. Een groep 

foktomen samen in een 

soort boomgaard gaf geen problemen. Alles bij elkaar gaf me dit 

het idee van een ouderwets boerenerf. Enkele ezels, een paar 

ganzen en eenden versterkten dit beeld, met een mooi 

boerenhuis als decor. 

 

Aarnink heeft veel 

contacten in het 

buitenland, vooral in 

Duitsland. Ook in 

Nederland is hij 

bekend, vooral bij de 

speciaalclubs van 

Hollandse rassen. 

Na de bezichtiging 
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werd er nagepraat en er werden vragen gesteld, zoals “Hoe zit 

het met de Europese standaard?” Aarnink antwoordt: “Meestal 

wordt de Duitse standaard gevolgd.” 

“Hoe zit het met besmetting van ziektes, luizen, e.d.?” Dit geeft 

bij hem weinig problemen: het lijken sterke dieren. De enting 

tegen pseudo-vogelpest is geregeld in afspraken met de 

dierenartsenpraktijk te Aalten. 

Een paar jaren gelden heeft Aarnink 25 fokhanen verkocht aan 

een professionele, beroepsmatige fokkerij. Door een 

vertegenwoordiger van dit bedrijf werden hiervoor op zijn 

bedrijf waarnemingen verricht naar de gedragingen van de 

dieren. Onderzoek naar agressie was het doel ervan. 
 

Om 16.30 uur was het tijd om af te sluiten, maar Jan blijft wel 

doorpraten. We waren bij een hobbyist in hart en nieren met 

veel passie en een enorme energie. Hier en daar werden nog wat 

persoonlijke gegevens uitgewisseld en sloten we deze middag af 

met dank en een kleine attentie aan Jan Aarnink en een 

bloemetje voor mevr. Aarnink. 
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Vleesboerderij 
Fam. Dieker 

Oude IJsselweg 5 Etten 

 
VOOR PARTICULIEREN 

 
Rechtstreeks van de boerderij: 

vlees van het vleesras 
Blonde d’Aquitaine. 

De hoogste kwaliteit rundvlees. 
Diepgevroren op schaaltjes verpakt vlees naar keuze. 

 
Ook vers vleespakket vanaf 25 kg. 

Ons assortiment is uitgebreid met varkensvlees. 
Bezorging in overleg. 

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

Voor informatie: tel. 0315-323966 
www.vleesboerderijdieker.nl 
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Op hokbezoek bij onze nieuwe voorzitter, 

Chris Wijsman 
(Tekst: Henk van Hagen) 

 
 

 “Door lijnenteelt komen tot resultaat” 

 

12 leden van onze vereniging waren op 20 juni aanwezig tijdens het 

hokbezoek bij Chris Wijsman te Varsselder. De puppies van de 

Jack Russels verwelkomden ons aan de poort en kregen meteen de 

volle aandacht. Het zijn echte schatjes. Chris is fokker van deze 

hondjes en tevens pensionhouder voor honden en katten. 

 

Bij de ontvangst met koffie 

en koek gaf Chris uitvoerig 

uitleg over zijn manier van 

hobbyfokkerij. Hij fokt 

Wyandotte krielen in de 

kleur columbia. Door lijnen 

te telen en het goed 

registreren weet je welke 

lijnen het goed doen. Door 

één-op-één te fokken ken je 

zelfs de vader-moeder-

combinatie. 

Voor de fok worden alleen de allerbeste dieren ingezet. Een 

scherpe selectie in de groep jonge dieren is daarvoor noodzakelijk. 
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Soms wordt er gericht geselecteerd op één bepaald onderdeel, 

bijv. de staartvorm. 

Er worden 2 lijnen naast elkaar gehouden. Hij heeft een voorkeur 

voor het houden van één kleurslag. Je krijgt dan meer ruimte voor 

het aanhouden van goede, 

oude fokdieren, die 

bewezen hebben dat ze 

het goed doen. 

Zijn uitleg over de Witte 

Weners leek in vele 

opzichten op die van zijn 

Wyandottes. Samen met 

twee van onze leden 

wordt gewerkt aan het 

opbouwen van een goede 

stam. Er zijn wel dieren 

van bekende fokkers 

gehaald om in te kruisen. 

De resultaten hiervan zijn 

soms wisselvallig. 

 

Inmiddels is het tijd geworden om naar de hokken te gaan. 

Hij heeft zo’n 90 kuikentjes gefokt, in verschillende leeftijden. 

Hij heeft ruime hokken, met een buitenuitloop. Een groep jonge 

haantjes had gezelschap van een oude haan. Deze moet zorgen 

voor het handhaven van de rangorde. 
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Op naar de Witte Weners! Er kwamen meerdere oude en vooral 

jonge dieren op de keurtafel. Van de jonge konijntjes heeft Chris 

er eveneens plm. 90 gefokt. Er is zodoende veel ruimte voor een 

scherpe selectie. Het viel ons op dat hij van de jonge dieren 

steeds de vader en de moeder wist, dus uit welke stam ze komen. 

De jonge dieren werden door meerdere fokkers bekeken en 

beoordeeld. Hierbij werd, naast bouw en type, gelet op bijv. de 

pels, oorlengte of stand van de benen. 

De oudere hokken bevonden zich onder een afdak. Daarnaast was 

er een geïsoleerd nieuw hok met 21 afdelingen. Als strooisel 

gebruikt hij gehakseld koolzaadstro. Eén hok is als proef 

uitgevoerd met alleen een roostervloer. Het geheel maakte een 

goed verzorgde en schone indruk. 
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Onder het genot van een drankje werd nog wat nagepraat en werd 

Chris bedankt. De puppies kregen nogmaals de aandacht en 

iedereen ging voldaan naar huis. 
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Uit de oude doos, 1983 (door Henk van Hagen) 

 

Een jaar van 10 maanden. Het boekjaar liep in ’t verleden van 

maart t/m 28 februari word nu 1 januari t/m 31 januari.Gelijk 

aan het kalenderjaar. 

De bestuursfuncties worden beter verdeeld als volgt, 1e 

voorzitter, 2e voorzitter, 1e secretaris en 2e secretaris. 1e 

Penningmeester en 2e penningmeester.  

Er zijn 5 bestuursfuncties, zodat een ervan een dubbelfunctie 

heeft, n.l H. van Hagen is 1e secretaris en 2e voorzitter. 

Ook het rooster van aftreden wordt aangepast en wordt 1e 

voorzitter alleen aftredend. 1e Secretaris en 2e penningmeester 

gelijk en 1e penningmeester en 2e secretaris gelijk. 

Er komt een km-vergoeding van 35 cent voor bezoek aan bonds- 

en kringvergaderingen. Ledenkaarten worden aangelegd, met 

gegevens van het lid zelf en wanneer aangesloten bij een 

bepaalde bond enz. 

Voorlichting wordt gegeven aan jeugd- en nieuwe leden door tips 

t.o.v. voeding, huisvesting en het tentoonstellingsklaar maken van 

hun dieren. 

Iedere 2 maand wordt voor de officiële ledenvergadering om 

19.00 uur een jeugdbijeenkomst gehouden met veelal 

besprekingen van de door hen meegebrachte dieren. Soms 

worden ook vriendjes en vriendinnetjes meegebracht. 

Op 8 oktober is de jongdierendag met ’s avonds een feestavond. 

Op 10 september overleed P.J. Holthausen, hij was een van de 

oprichters van K.P.V. Silvolde e.o. 
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Een grote animator van onze vereniging en erelid. Hij was fokker 

van Vlaamse reuzen in  haaskleur en had ook Leghornhoenders. 

Verder was hij keurmeester van hoenders. 

 

Voor jeugdleden van ons werden 19 dieren ingezonden op de 

jeugdshow van Pels en Pluim in Laren. Er werden 2 standaards en 

2 medailles gewonnen. 

Op onze jongdierendag werden 202 dieren ingezonden bijzonder 

was de grote inzending van 46 sierduiven. 

Winnaars konijnen oud: J. Derksen met Hollander 

Konijnen jong: J. Ruiken met zwarte rex, werd tevens beste 

totaal. Mevr. Coerman met Hollander had fraaiste van 

damesleden. Een kleurdwerg van Dorine van Hagen won de 

jeugdprijs. C. Putman won bij de sierduiven en werd Theo 

Gerritsen 2e. Grote hoenders: 1. H.Löevering met Orpington 2. J. 

Scholl met Croad Langshan. 

Dwerghoenders: 1. A. de Lange met Leghornkriel 

2. Ronnie Ketelaar met Ancona, tevens de jeugdprijs. 

Frank van Hagen wint met Mandarijneend. Jolanda Jolink wit met 

zwarte gladhaar cavia. 

De clubshow is dit jaar ondergebracht bij D.P.K.V. te Dinxperlo, 

met een totaal van 177 inzendingen. 

De wisselbekers gaan naar: C.Putman met Eng. Dw.kropper voor 

sierduiven. Grote hoenders: Roel Visser met Barnevelder. 

Dwerghoenders: Ronnie Ketelaar met Anconakriel. Konijnen oud: 

H. van Hagen met kleurdwerg. Konijnen jong: J. Gerritsen met 

Hollander.  

Het jaar werd afgesloten met veel aandacht voor de jeugd! 
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Beste sportvrienden, 

 

In de ledenvergadering van 20-4-’09 werden nieuwe leden 

gevraagd zich voor te stellen in Klein Spöl.  

Ik ben Ben Kniest, 57 jaar, woonachtig in Gendringen en al bijna 

50 jaar konijnenfokker. Ooit begonnen als Hollander fokker via 

Groot Lotharinger, Rode nieuw Zeelander, Witte Wener en 

kruisingen nu weer terug bij de Hollander. 

Rond mijn 15e was ik enkele jaren al jeugdlid van Silvolde. Toen 

tatoeëerde dhr. Gerritsen, woonachtig op de Markt in Silvolde, 

nog thuis. Veel contact had ik toen met dhr. Holthausen van de 

Boterweg in Silvolde. Hij had toen o.a. Lotharingers. 

 

Na zijn overlijden ben ik geleidelijk overgegaan op rode Nieuw 

Zeelanders, niet meer lid van Silvolde vanwege dat andere zaken 

op die leeftijd interessanter zijn. 

Door de rode Nieuw Zeelanders ben ik in contact gekomen met 

Herman Kemperman die toen nog geen lid van K.P.V. Silvolde e.o. 

was. Ook na het beëindigen van de actieve sportfok heb ik nog 

steeds goede contacten met Herman en Willy. 

 

Toen ik met de rode Nieuw Zeelanders wat op dood spoor raakte, 

kwam het idee om weer wat met Hollanders te beginnen. Via 

Herman kwam ik bij Gert Spekking terecht. Toen ook nog de 

buurman Bleekman een opwelling kreeg om Hollanders te gaan 

fokken, zaten al gauw alle hokken vol. Evenwel na ongeveer 2 jaar 

stopte Chiel Bleekman weer als fokker en lid van Silvolde, waarna 

ik weer besloten heb zelf lid te worden. Door een beperking van 
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mijn gezichtsvermogen hoop ik met hulp van mijn omgeving en 

collega clubleden nog lang van mijn mooie diertjes te genieten. 

Niet alleen het resultaat is belangrijk. 

 

Groetend, 

Ben Kniest 
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