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De eerste zonnestralen laten zich weer zien, alles begint
weer te bloeien. Vinden jullie de lente ook zo fijn?
Deze winter duurde toch een beetje te lang, en ondanks dat
de natuur maar 2 weken achterloopt, voelt het als 6 weken.
Opwarming van de aarde; ik heb er nog niks van gemerkt!
Ondertussen liggen bij veel fokkers de jongen weer in het
hok. Het fokseizoen is in volle gang, een spannende periode,
waarbij ik iedereen weer veel succes wens.
Voor jullie ligt weer de 18e editie van klein spöl, een editie
waar heel veel mensen aan meegewerkt hebben.
Een aantal leden hebben stukjes geschreven, andere hebben
geholpen met uitwerken van artikelen. Kortom we hebben
samen weer ons best gedaan om dit neer te zetten.
Hierbij iedereen bedankt, het is weer een clubblad om trots
op te zijn.
Emmy van Aken
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Thema Jeugdshow Laren: Ik houd van Holland.
( zie nr.1- Kleindiermagezine 2010)

Ik ben ook nog naar twee andere
tentoonstellingen in Doetinchem en
Varsseveld geweest.
Ik hoopte dat dit jaar een goed jaar
zou worden maar zoals het er nu uit
ziet krijgen we weinig kuikens. Maar
ik ga door.

Naar aanleiding van dit artikel, waar ook de twee jeugdleden
van K.P.V.Silvolde eo. dieren hadden ingestuurd, vroegen
wij hun om hun ervaringen met ons te delen.
Onze jeugdfokker van de hoenders:
Hoi mag ik mij even voorstellen,
Ik ben Martijn Klompenhouwer,11 jaar
Het is mijn tweede jaar als kippenfokker. Ik fok het ras
Croad Langshan. Aan het begin was ik nog een beetje bang
voor deze grote kippen, maar nu ik zelf iets groter ben,
gaat dat best wel goed. Ik verzorg de dieren ook zelf.
Ik ben naar de Jeugd tentoonstelling in Laren geweest . Het
was voor mij de tweede keer al, dus ik wist al dat je aan de
keurmeester vragen
mocht stellen. Helaas heb
ik daar geen grote prijs
gewonnen, maar wel een
goede beoordeling.
Het was een leuke dag, de
keurmeester vond het
leuk dat ik een ras had dat
hij bijna nooit zag. Hij vond het erg dapper dat ik met dit
ras verder wil.
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Groetjes Martijn

En onze Hollander fokker:
2009-2010 was mijn eerste keuringseizoen. Ik was nog
nooit met konijnen op een kleindierenshow geweest dus alles
was nieuw voor mij. Op de jongdierendag in Silvolde in 2008
was ik in contact gekomen met Bennie Kniest. Waarvan ik
een ram heb gekocht om bij mijn 2 voedsters te doen. Ik
heb al bijna mijn hele leven Hollander konijnen gehad ook in
de kleuren zwart en konijngrijs. Mijn konijngrijs had ik in
donker en de normale kleur. Ik vond dat wel 2 mooie kleuren
maar de donkere kleur is niet erkend. Ik was toen nog geen
lid van een verenging. Mijn doel was een mooi getekende
Hollander die goed groeide met een ruime ontwikkeling.
Hierbij hebben we niet naar details gekeken want die
kenden we niet.
Ik heb uit één voedster 2 nestjes gefokt waaruit drie goeie
keuringskonijnen zijn gekomen. De voedster 320 en de
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rammen 536 en 537 plus een voedster 535 die niet naar de
keuringen is geweest omdat zij een haak in de band heeft.
Bij het derde nestje was de oude voedster gust en is ze
geslacht.
Ook de aangekochte ram is toen geslacht o.a. omdat hij de
snorharen in de kopplaten had zitten en we dit er niet
verder in wilden fokken.
De tweede voedster heeft 3 nestjes voortgebracht. Uit het
tweede nestje is de ram 532 voortgekomen en uit het derde
nestje de voedster 706 om de lijn in stand te houden. Deze
oude voedster lag in maart 2010 dood in het hok op de dag
dat ze jongen moest krijgen.
Dat mijn succes op mijn eerste show in Laren zoals
besproken in de laatste Klein Spöl van 2009 een voorbode
zou zijn van het succes verder in het keuringsseizoen had ik
natuurlijk nooit verwacht. In Laren had ik alleen de jonge
konijnen uit het eerste nest bij me, omdat ik niet wist dat
er bij jonge dieren niet naar het gewicht werd gekeken.
In Doetinchem had ik 9 konijnen bij me. Toen deze gekeurd
waren bleek ook dat ik de beker had voor het mooiste
konijn van een jeugdlid. Hierna heb ik de eerste selectie
gedaan dat was nog best wel moeilijk met 4 F’jes en 5
ZG’tjes.
De 2 konijnen die we nog een kans hadden gegeven hebben
zich niet waargemaakt op de volgende keuringen en zijn
vervolgens geslacht, waarna ik voor de keuringen nog 1
voedster en 3 rammen had.
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Op de clubshow in Varsseveld had de 532 de beker maar bij
het na tellen bleek de 536 een halve punt meer te hebben.
De schrijver had zich een punt verteld. Het bestuur was
blij dat beide konijnen van mij waren zodat het geen
gevolgen had voor de beker. Ook van de clubshow Silvolde
had ik een wisselbeker voor het beste jeugdlid. De 532
kwam thuis met een grote wond tussen zijn snorharen
waardoor hij 2 keer niet naar de keuringen kon. Je kunt het
nog steeds zien maar geen keurmeester heeft er nog wat
van gezegd.
In Zevenaar had ik ook met mijn konijn 320 de beker voor
fraaiste konijn jeugdlid. Ik vond dat er hier aardig wat
Hollanders waren.
In Bemmel was het rustig tussen de kooien en ben ik niet
veel wijzer geworden. Hier was de volgorde van mijn 3
konijnen precies andersom als de voorgaande keuringen.
In Zuid-Laren had ik mij ingeschreven voor de jeugdshow.
Ik vond het jammer dat de jeugdshow ondergebracht was
bij de hoenderhal, waardoor je niet snel even met een
andere fokker naar je konijnen kon lopen. Hier mocht ik wel
mijn beker uitzoeken waar ik vervolgens zelf de plaatjes op
moest plakken. Ik heb hier ook een weegschaal voor mijn
konijnen gekocht.
In Utrecht zaten mijn konijnen qua punten dicht bij elkaar.
Ik had in beide kleurslagen een rozet voor beste kleur van
jeugdlid, ook een prijs van de Hollanderclub voor de beste
konijngrijze op 1 na.
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keurmeesters 93 tot 96 punten, maar één keer had ze een
O omdat ze een wam had om vervolgens in Utrecht 3 weken
later weer 93 punten te scoren. Ze was vroeg klaar in het
keuringseizoen maar zakte langzaam in punten. De rammen
piekten of zakten even weg in het keuringsseizoen.
Al met al een mooi en spannend seizoen waarbij het elke
keer een verrassing was welke van mijn 4 konijnen de beste
was. Ik kijk nu al weer uit naar het volgende
keuringsseizoen.
Hier mijn resultaten:
Konijngrijs

In Utrecht heb ik veel mensen gesproken en veel gehoord.
Het blijkt dat er veel verschillende meningen zijn om de
kleur goed te krijgen.
Op de tekeningrassen show in Veenendaal was het heel mooi
met al die getekende konijnen. En al die vreemde gezichten
werden ook bekender. Het was wel mooi dat de 532 die nog
geen beker had (in Varsseveld niet terecht toegekend) hier
zowel van de Hollanderclub als van de gehele show het
beste konijn van een jeugdlid was.
Op de Rammenshow in Veenendaal waar ik zelf niet ben
geweest had de 536 zijn revanche op zijn halfbroer 532 en
behaalde hij de beker voor het beste konijn van een
jeugdlid op 1 na.
Als ik naar alle keuringen terug kijk was mijn voedster 320
de meest constante. Die kreeg van verschillende
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Even voorstellen : Arjan de Graaf
Ik ben Arjan de Graaf, geboren in Delft in 1970 en na veel
omzwervingen ben ik nu in de Achterhoek aan het wortelen.
Als tiener ben ik opgegroeid in Hellevoetsluis en heb vanaf mijn 12de
mijn vrije tijd daar voornamelijk op de plaatselijke kinderboerderij
doorgebracht. Dit was een relatief grote boerderij met veel land in
bruikleen van de gemeente. Het dierenbestand bestond uit o.a. : 6
fokzeugen, 20 productieve melkgeiten, 8 koeien ( van diverse
Nederlandse rassen, maar ook een Hooglander ), 10 kalveren/pinken,
30 schapen, 40 dwerggeiten
enkele pon y's en ezels en zeer
veel kleinvee in de vorm van
konijnen, cavia's, kippen,
ratten, hamsters, muizen,
duiven, fazanten, ganzen,
eenden etc.
Hierbij had vooral het
pluimvee mijn grote interesse,
maar ik ben als alrounder
opgegroeid en heb zelfs
regelmatig de boerderij in mijn
eentje mogen draaien.
Daarnaast ben ik vanaf mijn
15de gaan werken op een
kwekerij van bijzondere
planten, gespecialiseerd in
Alpen en Rotsplanten ( ik kom
hier nog geregeld, mijn moeder
werkt hier nu nog voor haar plezier! ).
De buren van de kwekerij waren een gemengd bedrijf met akkerbouw
en o.a. 180 fokzeugen, Ik ben gevraagd om hier te komen werken
voor 2 dagen in de week toen ik 18 werd. Via de Agrarisch
Bedrijfsverzorging is dit geregeld en zo kwam ik ook voor 2 andere
dagen in de week op een gemengd koeien/schapenbedrijf terecht.
Nu zal iedereen denken : maar moest jij niet naar school ?
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Ik ben na het basisonderwijs onder protest naar het Atheneum gegaan
( wilde zelf liever naar de landbouwschool, maar Pa vond dat onder
mijn niveau ) en kon daar prima meekomen. Alleen dat Frans, daar
ben ik dus 3 keer op blijven zitten. Ik vind het een fantastische taal
om te horen, maar voor mij blijft het toch een soort spraakgebrek.
Resultaat was dat ik op mijn 16de van school ben afgegaan en op de
avondschool uiteindelijk toch de Havo heb afgemaakt.
Nu hadden wij thuis wel dieren, maar vooral onderwater : vissen. Dit
was ( en is, hoewel ik er nu niets mee doe ) een grote hobby van mijn
vader en van mij. Gezellig met Pa mee naar de verenigingsavond en
daar een prijsje winnen met de verloting. En zelf al vroeg visjes
kweken en verkopen. Dat geld werd dan geïnvesteerd in weer een
nieuw kweekbakje etc.
In 1992 stond er in het hobbyblad van de Aquariumliefhebbers een
advertentie voor een een dierverzorger in het Artis Aquarium in
Amsterdam. Ik heb gesolliciteerd en werd wonder boven wonder
dezelfde dag van het sollicitatiegesprek nog aangenomen ( nu alleen
nog mijn baan bij de bedrijfsverzorging opzeggen ! ).
Tot 2000 heb ik in Artis gewerkt, maar de baan bood onvoldoende
uitdaging om hier mee door te gaan tot mijn pensioen. Dus heb ik
mijn huis verkocht en ben wat los vast werk gaan doen.
En uiteindelijk na wat omzwervingen beland bij de Circusschool in
Arnhem.
Ik deed al vanaf mijn 16de vrijwilligers werk in de recreatie en
kinderkampen sector ( o.a. Jantje Beton en Vluchtelingenwerk ) en
gebruikte daar o.a. Theater en circus om de deelnemers te vermaken.
In Arnhem kreeg ik een baan aangeboden als circusdocent (
weliswaar maar voor 4 uur per week ) en die kans heb ik gepakt om
mijn leven om te gooien. Sinds 2002 werk ik als circusdocent en
treedt ik op als zelfstandig artiest. In de optredens heb ik me vooral
gespecialiseerd in historisch straattheater met als zwaartepunt de
Middeleeuwen. Wie me een keer wil zien, kijk eens in de agenda van
mijn website : www.alderhandt.nl , ik treed ook regelmatig op bij
huis Bergh en Kasteel de Kelder.
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Zo nu weten jullie een beetje wie ik ben, maar wat doe ik in de
Achterhoek ?
Werkende in Arnhem zat ik verlegen om woonruimte en na het
wonen in een tent, kraakpand en woongroep, zocht ik een plek voor
mezelf. Een oom van mij is bevriend met Henk Raben ( directeur van
het Amphion ) en die had een contact bij Sité-woondiensten. Drie
dagen later had ik een kleine bovenwoning in Gaanderen. Weliswaar
met een tijdelijk contract voor maximaal 2 jaar, maar eindelijk weer
een eigen plek. Na 2 jaar heb ik van Sité toch een vast contract
gekregen en met de renovatie van de wijk kwam ik in aanmerking
voor een hele woning. Dus woon ik nu naar volle tevredenheid op de
Prinses Magrietstraat 5 in Gaanderen. Met geen 10 trekpaarden krijg
je mij hier weer weg !!
Bij de bovenwoning hoorde een stuk tuin en daar ben ik weer
begonnen met een oude liefde : Hollandse Krielen.
Een klein hokje gebouwd en wat broedeitjes gehaald bij ( je raad het
al ) Henk van Hagen.
Dit was dus meteen de weg naar de KPV. Sinds een paar jaar kom ik
regelmatig naar de ledenvergaderingen en ben ik als het mogelijk is
ook actief bij de promotie van de Vereniging en het hele gebeuren
rond de jongdierendag etc.
Toen er dus een vacature in het bestuur vrij kwam heb ik me
aangemeld en vanaf 1 April 2010 maak ik deel uit van het bestuur. Ik
hoop op deze manier mijn bijdrage te kunnen leveren aan het
voortbestaan van een gezellige club, een club waar men voor elkaar
klaar staat en er samengewerkt wordt aan een mooie hobby.
Ondertussen zijn er bij mij meer dieren verschenen. Op dit moment
heb ik Hollandse Krielen in Patrijs en Zwart, daarnaast Voorburgse
Schildkroppers in rood en roodzilver en vliegen er ook Gelderse
Slenken rond. Allemaal Nederlandse rassen en dat vind ik belangrijk,
wat je van ver haalt is soms lekker, maar ook ons Nederlandse
erfgoed dient behouden te worden.
Voor de duiven ben ik ook lid van de Nationale Voorburgse
Schildkropper Club en van de Zeldzame Kropperclub ( 2 speciaal
verenigingen ) en van Sierduivenvereniging “De Driehoek”.
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Ik vindt het belangrijk om regelmatig ervaringen uit wisselen met
andere fokkers en kan met deze clubs regelmatig naar een gezellige
avond of een andere activiteit.
Daarnaast heb ik nog een fokkerij van muizen in verschillende
kleuren en vachtstructuren. Deze muizen fok ik puur voor de verkoop
( als voedseldier ) en van deze verkoop kan ik de hobby grotendeels
betalen. Voor mij een manier om bezig te zijn en de hobby betaalbaar
te houden.
Over de verschillende diersoorten en rassen die ik heb zal ik in de
volgende edities van Klein Spöl meer schrijven.
Het belangrijkste is dat iedereen nu wat beter weet wie ik ben en ik
hoop iedereen op de volgende ledenavonden of andere activiteiten te
mogen begroeten.
Veel plezier met je dier !!

Gezamelijke jongdierendag 2009
Voor de 11e keer heft K.P.V. Silvolde e.o en Sportfokkers
Doetinchem samen een jongdierendag georganiseerd.
Voor het eerst heeft dit plaatsgevonden op de locatie van het A.O.C.
Oost te Doetinchem waar vele agrarische opleidingen plaatsvinden.
Er is gekozen voor deze locatie uit oogpunt van kosten en tijdstip van
het jaar. De leden van beide verenigingen brachten 244 dieren in de
kooien, 20 meer dan in 2008.
Van de ingezonden dieren hadden we 4 diergroepen:
•
Konijnen
98 stuks
•
Kippen
122 stuks
•
Cavia’s
6 stuks
•
Duiven
18 stuks
K.P.V. Silvolde e.o bracht 158 dieren in de kooien van 21 fokkers en
Sportfokkers Doetinchem 86 dieren van 11 fokkers. Dat de kwaliteit
van de ingezonden dieren goed was, is te zien aan de vele ZG en F
predikaten.

Arjan de Graaf.

Uitslagen:
•
Fraaiste grote hoen
W. Martens
•
Fraaiste dwerg hoen D. vd Zwaard
•
Fraaiste konijn
C. Wijsman
•
Fraaiste cavia
E. v. Aken
Kritische opmerkingen tijdens de evaluatie zijn waardevol voor de
organisatie van de volgende show. Verder wens ik iedereen een
goed en gezond 2010 toe en een goed en sportief fok/showseizoen.
Chris Wijsman
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Uit de oude doos 1984
We starten met 57 leden waarvan 8 jeugdleden. Het wordt
een jaar van voorbereiding op onze jubileumshow in 1985 die
zal worden gehouden van 13 t/m 17 november. Vergunningen
worden aangevraagd voor het gebruik van de sporthal en
toetstemming F.K. De keurmeesters worden en een
tentoonstellingsbestuur wordt samengesteld. Dierenarts J.
Oostveen houdt een inleiding op één van onze
ledenvergaderingen. Wegens te geringe belangstelling
worden de jeugdvergadering afgeschaft. A.J. Holthausen
treed terug als voorzitter van kring “de Liemers”. J. Ruiken
neemt zijn plaats in, echter niet als voorzitter. G. van
Dommelen wordt gekozen tot voorzitter van NHDBGelderland. De tentoonstellingskooien worden opgeslagen
bij G. Spekking.
Op 22 september is de jongdierendag met aansluiten een
feestavond. De jongdierendag is in de hal van Jos Tenback
aan de Ulfsteweg. Dit jaar hebben we kooien bij gehuurd
van Varsseveld. Doetinchem had zelf een jongdierendag. Er
worden 215 dieren ingeschreven. Bij de konijnen wint Joop
Slomp zowel in de A- als B-klasse met een Witte Wener.
Mevrouw van Sante wint bij de cavia’s. Croad Langshan van
J. Scholl is de fraaiste hoen. A. de Langen wint met een
zwarte Leghorn bij de dwerghoenders. Kwakertje van R.
Visser is de mooiste watervogel. Modena van Stan Helmink
wordt de fraaiste sierduif.
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De clubshow ondergebracht te Didam brengt 121 dieren in
de kooien. De wisselbekers gaan naar:
•
Sierduiven: A.J. Holthausen met Brunnerkropper
•
Grote Hoenders: J. Scholl met Croad langshan
•
Dwerghoenders: H. van Hagen met Anconakriel
•
Cavia’s: Mevrouw Kieft met gladharig driekleur
Daar in Didam geen watervogels werden gevraagd, werd de
clubprijs ondergebracht op de A-show te Doetinchem. Roel
Visser wint met Kwakertje.
De contributie voor 1985 wordt vastgesteld op 25 gulden
voor seniorleden, 20 gulden voor 65+ leden en 15 gulden
voor jeugdleden. De contributie is inclusief 1 fokkerskaart.
Wie meerdere fokkerskaarten wil moet hiervoor betalen.
Op naar het jubileumjaar van 1985
Henk van Hagen

de Liemers” en de prijzen van “Achtherhoeks verband”. Het
werd een prachtige happening met 1282 ingeschreven dieren.
Er was veel lof voor onze show van buurtverenigingen en
bezoekers, omdat alles goed verzorgd en aangekleed was. Dus
dank voor het zeer vele werk, door ons verricht. Ook onze
clubprijzen verdeeld op deze show.
De wisselbekers gingen naar:
•
Konijnen oud: H. v.d. Kous met Kleurdwerg
•
Konijnen jong: J. Slomp met Witte Wener
•
Hoenders: J. Scholl met Croad Langshan
•
Dwerghoen: A de Lange met Leghornkriel
•
Sierduiven: T.H. Gerritsen met Modena
Winnaar watervogels: Frank van Hagen met Mandarijneend
Jeugdprijzen voor:
•
Martijn Ketelaar met Kleurdwerg
•
Ronny Ketelaar met Engels Dwergkropper
•
Roel Visser met N.H. Blauwe hoen
•
Gilbert van Hagen met Hollandse Kriel

Uit de oude doos 1985
Gegevens verzamelt uit de notulen van 1985. het jaar staat in
het teken van ons 40-jarig bestaan, met op 15 juni een
receptie in zaal “Lovink”. Met een honderdtal aanwezigen van
buurtverenigingen, bonden en verder vertegenwoordiging van
Silvoldse verenigingen en de gemeente Wisch.
Van 14 t/m 17 november een jubileumtentoonstelling
georganiseerd waarin ondergebracht de clubshows van “kring
19

Op 28 september was onze jongdierendag bij Jos ten Back
aan de Ulftseweg. Met 208 dieren als volgt verdeeld. 16
Hoenders, 20 Dwerghoenders, 4 Watervogels, 51 Sierduiven,
2 Cavia’s en 115 konijnen. Keurmeester W. van Dommelen had
de volgende prijzenverdeling:
•
Grote Hoenders: 1e en 2e J. Schol met Croad
Langshan
•
Dwerghoenders: 1e Anconakriel van H. van Hagen; 2e
Hollandsekriel van G. van Hagen
20

•
Watervogels: 1e Kwakertje van R.Visser
Keurmeester van Rijn nam de sierduiven voor zijn rekening.
•
1e, 2e en 3e waren de Modena’s van T. Gerritsen
•
Jeugdprijs voor R. Ketelaar met een Engelse
Dwergkropper
Konijnenkeurmeesters Stoelhorst en Kuiper hadden de
volgende verdeling:
•
A-klasse: 1e J. Slomp met een Witte Wener (tevens
dagwinnaar); 2e A. Spekking met Klein Chinchilla; 3e J.
Derksen met Hollander
•
B-klasse: 1e J. Derksen met Hollander; 2e H. Ketelaar
met Pool; 3e J. Slomp met Witte Wener
Jeugdprijs voor Mike Freriks met Vlaamse Reus. Mevrouw
Coerman heeft de damesprijs met Hollander. Fraaiste cavia
voor combinatie Pastoors-Wolke.

Vleesboerderij
Fam. Dieker
Oude IJsselweg 5 Etten

VOOR PARTICULIEREN
Er zijn dit jaar 53 leden waarvan 8 jeugd. Het bestuur
bestaat uit J. Derkesen (voorzitter), H. van Hagen (1e
secretaris en 2e voorzitter), B. Giesen (1e penningmeester), J.
Ruiken (2e secretaris) en T.H. Gerritsen (2e penningmeester).

Rechtstreeks van de boerderij:
vlees van het vleesras
Blonde d’Aquitaine.
De hoogste kwaliteit rundvlees.
Diepgevroren op schaaltjes verpakt vlees naar keuze.

A. J. Holthausen krijgt de speld voor 40-jarig lidmaatschap
en B. Giesen voor 25-jarig lidmaatschap. J. Derksen is 40 jaar
lid van de NKB en krijgt de insigne tijdens onze jubileumshow
opgespeld. Contributie is 25 gulden voor seniorleden, voor 65+
leden is dit 20 gulden en voor jeugdleden 15 gulden. Dit is
inclusief 1 fokkerskaart. Binnen de bonden wordt voor de
eerste keer de gedachte geopperd voor de puntenkeuring.

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

Henk van Hagen
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Clubshow 2009

Konijnen/cavia’s

Deze jaarlijkse 3 daagse show vond plaats op 30-31 oktober en 1
november. Na een ruime discussie is gekozen om het dit jaar onder
te brengen bij V.P.K.V. Varsseveld. In de ruime mooie ingerichte hal
met veel bezoekers en voldoende zitgelegenheid kort bij de dieren,
mogen we spreken van een geslaagde show. Onze leden brachten 90
dieren in de kooien verdeeld over 4 diergroepen:
•
Konijnen
44
•
Kippen 36
•
Duiven 7
•
Cavia’s
3

De voedering
In de zomermaanden is er voldoende vers voer voor konijnen en
cavia’s te vinden. Let er wel op dat het voer werkelijk vers is. Was
groente grondig schoon, zodat chemicaliën die erop gespoten zijn en
bevuiling door andere dieren verwijderd worden. Omdat vitamine C
heel belangrijk is, vooral voor cavia’s, blijft groenvoer onmisbaar.

Dat onze leden kwalitatief zeer goede dieren showden bleek uit de
vele ZG en F predikaten. Vorig jaar was het A. Albers die met een
witte wener de gehele show won, dit jaar was de eer aan H. v Hagen
met een kleurdwerg konijn midden sepia marter.

Denk ook eens aan Broccoli dat liefst 250 mg vitamine C per kg
bevat. Alle gekweekte groenten kunnen goed dienen als aanvullend
voedsel. Geef geen sla, want het heeft weinig voedingswaarde en
leidt vooral bij konijnen vaak tot diaree. Bladeren van de rode bieten
(bevatten oxaalzuur) en aardappelen (giftig) zijn ongeschikt. Behalve
gekweekte groenten zijn er nu voldoende wilde planten. Goed zijn
Weegbree, Herderstasje (goed natuurlijk middel tegen diarree), Klein
hoefblad, Paardenbloem, Klein kruiskruid, Groot kaasjes-kruid,
Duizendblad, Klaver, Muur en blad van Bramen.

Uitslagen clubshow:
•
Fraaiste konijn
H. v Hagen
•
Fraaiste cavia
E. v Aken
•
Fraaiste grote hoen
J. Bosman
•
Fraaiste dwerghoen
D. vd Zwaard
•
Fraaiste sierduif
A. de Graaf
•
Fraaiste konijn jeugdlid
Ronald Jansen
•
Fraaiste hoen jeugdlid
Martijn Klompenhouwer
Ik wil alle inzenders en prijswinnaars feliciteren met het behaalde
resultaat.
Chris Wijsman
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Verwijder wel de doornen bij Bramen. Geef de dieren nooit bloemen
of bladeren van bolgewassen, Lelietjes-der-dalen, Goudenregen,
Lupine, Boterbloemen, Wolfskers, Varens, Jacobs-kruiskruid, want
die zijn giftig.
Natuurlijk is hooi ook prima, het bevat meer energie en eiwitten dan
dezelfde hoeveelheid gras uit dezelfde wei en sommige planten, die
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tussen het gras staan, zoals de bloederbloem zijn door het drogen
onschadelijk geworden. Wanneer het warm weer wordt, let dan goed
op schoon en vers drinkwater, het voorkomt coccidiose. Konijnen en
cavia’s in de groei hebben wat extra voer nodig voor de opbouw van
hun lichaam dan de overjarige dieren. Houd daar rekening mee,
maar voer ook niet te veel, want dat kan de wamvorming bij konijnen
bevorderen. Wamvorming is overigens een erfelijke eigenschap,
waarvoor sommige stammen meer aanleg kunnen hebben, dan
andere. Strenge selectie is hierop de enige remedie.
Verzorging
Konijnen kunnen slecht tegen hitte, zorg dan ook bij warm weer dat
in de konijnenstal voldoende verse lucht kan komen. Laat nooit de
zon pal op de konijnen schijnen. Warm weer en vocht verhogen de
besmetting met coccidiose door aanraking met uitwerpselen. Dus
houdt uw hokken ook in de zomer goed schoon. Dit voorkomt ook
stankoverlast en klachten van buren. De vorige maand zijn we reeds
gewezen op het op tijd apart zetten van jonge konijnen.
Training en selectie
De eerste jongen komen nu op een leeftijd, dat we ze al aardig
kunnen beoordelen. Neem ze eens wat vaker uit de kooi en zet ze
op tafel. Een groot voordeel is dat de dieren er aan wennen en
minder schuw worden, dat scheelt soms een predikaat op de
keuring. Je kunt de dieren dan ook goed controleren op
uitsluitingsfouten. Nog steeds komen op keuringen gekleurde dieren
met witte nagels, dergelijke fouten kan de fokker zelf gemakkelijk
constateren. Heeft het dier al de juiste oorlengte? Verschillende
rassen hebben een minimum of maximum oorlengte. Met een
Kleurdwerg van 5 maanden met nu al 6 cm oren, hoeven we niet te
gaan exposeren. Kijk dan ook al eens naar de pels. Heeft het dier al
voldoende onderwol? Ieder ras met normaal haar moet zonder meer
een dikke onderwol bezitten. De hokken raken vol en met een goede
selectie kunnen we voorkomen dat we dieren aanhouden die voor de
fok of de show geen waarde hebben. Kijk ook eens naar de oude
dieren. Welke hebben voldaan aan de verwachtingen en welke
zouden nu al weg kunnen, omdat we ze niet meer voor de fok nodig
hebben? Maar pas op, doe nooit te snel goede fokdieren weg. Ze
blijven onmisbaar voor de opbouw van een goede stam. Meestal is

25

in de zomermaanden al bekend welke tentoonstellingen er het
opvolgend seizoen worden gehouden. Maak voor uzelf eens een
overzichtje waar u in ieder geval heen wilt en hoeveel dieren u
daarvoor nodig hebt. Houdt daarbij rekening dat je een konijn of
cavia nooit meer dan twee keer per maand moet insturen, willen ze
in goede conditie blijven.
Tom Hendriks

Wij leveren:
Beyers
Hope farms
Kasper Faunafood
Garvo
Versele-laga
Teurlings
Mariman
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Champion voor Henk van Hagen.
Binnen K.P.V.Silvolde e.o. is Henk al tientallen jaren een
goed fokker van Konijnen ( kleurdwergen) en
dwerghoenders ( Hollandse kriel en de Ancona,s).Afgelopen
T.T. seizoen 2009/2010 behaalde hij met z’n kleurdwergen
zeer mooie resultaten.In de kleurslagen : donker sepia
marter en de midden sepia marter.
Tijdens de Van Pallandtshow werd een jonge voedster
hoofdprijswinnaar binnen de diergroep konijnen. Een midden
sepia marter, merken 9SF-545. Predikaat een 1F met 97
punten.Een zeer mooi resultaat aan het begin van het
tentoonstellingsseizoen 2009/2010.
Champion Show
Op de Nationale Kleindierenshow Nederland waar de
Europa show voor de Polen, Kleurdwergen en Haasdwergen
was ondergebracht werd ook een fraai resultaat behaald.
Henk v. Hagen behaalde daar met een donker sepia marter
de titel Europa Champion. Merken van de voedster 9SF544, pred. 1F 96 punten. Tevens behaalde hij met drie
voedsters in de midden sepia kleur 3xZG- aantal punten 94
t/m 95. Een zeer goed resultaat op z’n grote landelijke
show. De dieren werden gekeurd naar de Duitse Standaard,
welke toch verschilt t.o.v. de Nederlandse standaard. Zeker
in gewicht waarbij de Duitse 800-1400gr.Nederlandse 8001100gr. Fraai gewicht: 950-1050 gram. Ook t.a.v. de
puntenkeuring een verschil bij de Nederlandse keuring bij
95 punten een F predikaat. Bij de Duitse standaard ligt
deze norm duidelijk hoger.
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Noordshow – Zuid Laren
Ook heeft hij hier 6x Ancona krielen ingezonden. Een
haantje behaalde een 1F werd tevens winnaar in deze
klasse.
Henk vanaf deze plaats namens alle leden van K.P.V.Silvolde
e.o. nogmaals Proficiaat
Namens de redactie Klein Spöl , Tom Hendriks
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Voedingszorgen in de caviastal
Zinnig
Cavia’s die bepaalde dingen niet lusten, zullen die ook niet eten! Het
gevolg is dat ze, zodra ze iemand horen, in een fluitconcert uitbarsten, en
zou u toch de euvele moed hebben ze niets anders voor te zetten, dan
zullen ze gaan vasten met als gevolg dat ze in conditie achteruit gaan,
waarna ze soms niet meer te redden zijn. Nu hoop ik dat u niet uit het
voorafgaande zult afleiden dat veel cavia’s houden een zaak is voor zeer
deskundige mensen met veel vrije tijd. Zo erg is het nu ook weer niet; als u
ze maar het juiste menu voorzet. Informeer bij aankoop van de cavia’s ook
welk voer ze tot dan kregen, en probeer geleidelijk aan op uw eigen
voermethode over te schakelen.
Uit de natuur
Als we bedenken dat de wilde cavia in de grote grasvlakte van ZuidAmerika leeft, weten we meteen wat alle cavia’s eten, namelijk gras. Veel
fokkers voerden in de oorlogsjaren, toen er niets anders was, alleen gras
en volop hooi. De cavia’s deden en doen het er voortreffelijk op. Ook veel
onkruiden, zoals paardebloem, varkensgras en herderstasje, worden graag
door de dieren gegeten. Het laatste kunt u zowel in het vroege als in het
late najaar vinden. Nu weet ik wel dat voor veel stedelingen het gras
voeren/vinden min of meer een probleem is, maar mijn inziens niet
onoplosbaar. Met korrelvoer, water en hooi, zoals tegenwoordig veel
mensen konijnen houden, komt u er met de cavia’s niet. U zult dan als
vervangingsmiddel in de zomer worteltjes, andijvie, sla en dergelijke
moeten voeren. Zo mogelijk kunt u afval bij de groenteboer afhalen; dit
drukt de kosten aanzienlijk. U kunt ze ook appels, peren en
bananenschillen, alsmede bloemkoolblad geven.
In de winter zijn voerwortels, kroten en voederbieten zeer geschikt. Ook
selderij, knolselderij, boerenkool, spruitkool en groene kool zijn geschikt.
De laatste twee worden door de meeste cavia’s echter minder
gewaardeerd. Voert u vooral boerenkool mondjesmaat, bijv. een groot
blad voor 3 cavia’s.
De winter duurt lang en voordat deze voorbij is, komt het bij een te grote
hoeveelheid voer het in het voorjaar hun neusgaten uit.
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Het volgende punt op het menu is geurig en fris hooi. Ook voor de
stedeling wel te bemachtigen via een dierenspeciaalzaak of fouragehandel.
U kunt het als strooisel in het hok geven; ’s morgens is meestal het gehele
hooibed opgegeten.
Krachtvoer
Tot slot het krachtvoer. Een handje haver of tarwe is voldoende. Gemengd
voer zoeken de cavia’s meestal uit, wat zeer onvoordelig is, tenzij u de
restjes aan de konijnen kunt geven. Voor fokkers die geen groenvoer
kunnen bemachtigen lijkt mij de volledige caviakorrel een goede
vervanging, eventueel aangevuld met water. Vooral in de winter, het
tentoonstellingsseizoen, zijn gekookte aardappels of aardappelschillen,
vermengd met oud brood en zemelen en eventuele etensrestjes een prima
weekvoer. Vooral niet te nat geven en matig, niet meer dan ze achter
elkaar kunnen opeten. Het geeft het gewenste vetlaagje, waardoor een
goed getypeerde cavia nog beter tot zijn recht komt. Ik hoop hiermee
vooral veel nieuwe en jeugdige fokkers enig inzicht in de voeding van onze
cavia’s te hebben gegeven. Onthoud echter één ding:
al wat de natuur ons biedt, koopt men in de winkel niet.

Tom Hendriks
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Fokkers van K.P.V. Silvolde
Soort Dieren

Naam
A. Albers
Jeffrey
Albers
T.W. Hendriks

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

H.B. Schwartz

H. Rabeling

Konijnen:
0315-327594
Vlaamse Reuzen
Konijngrijs,ijzergrauw
en wit
Konijnen:
0315-325270
Vlaamse reuzen;geel

Wij leveren producten van :
•
•
•
•
•

Telefoonnummer en/of
Emailadres
Konijnen:Witte Wener 0315-330781
Konijnen:
0315-330781
Kleurdwerg; chinchilla
0315-340078
Konijnen:
Vlaamse reuzen
Gele, konijngrijs,
ijzergrauw en wit

G. Spekking

Konijnen:
0315-329050
Deilenaar (haaskleur),
kleine Chinchilla
(grijs), witte van
Hottot (dwerg),
roodoogpool wit
(dwerg),Hollanders
(zwart)

B. Bosman

Konijnen:Witte
Weners
Witte Hulstlanders

TEURLINGS
KASPER
GARVO
BEYERS
WITTE MOLEN

31

32

0315-685680

B.J. Kniest

Konijnen:
Hollander Zwart

0315-683464
H. van Hagen

Sandra
Kolenbrander
J.C. Steutel

C.J.M.
Wijsman

D. v.d. Zwaard

H. Kemperman

Fam. J. & R.
Bosman

Konijnen:
0315-386105
Rex Dwerg Dalmatier
(Zwart-Wit
0315-686368
Kippen:
Grote wyandotte
gestreept, Kriel
Wyandotte zilver
zwart gezoomd
Konijnen:
0315-686240
Witte Weners
06-12560730
Kippen:
Hesterhoeve_lustenleven
Wyandotte kriel wit- @hotmail.com
zwart columbia
Honden:
Jack Russell, Shih-tzu,
Labrador
Kippen:
0314-652179
Wyandotte kriel witzwart columbia
Duiven:
Figurita (Wit)
Siervogels:
0315-323275
Kanaries Donkerrood
Kippen:
Lakenvelder groot +
kriel

V.W.M. Post

Ronald Jansen

Martijn
Kippen:
0315-683756
Klompenhouwer Grote Croad Langshan
H.W.J. Koster

0315-325717
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Cavia’s:
Goud-agouti
Kleurdwerg Konijnen: 0315-681651
Donker sepia marter
Midden sepia marter
Kippen:
Hollandse kriel
(partijs),Ancona kriel
(zwart wit gepareld)
Konijnen:
0314-631825
Vlaamse Reuzen Geel
Kippen:
Grote Silvernicks
0315-324673
Konijnen:
Hollander; Zwart en
Konijngrijs
Kippen:
Grote kippen,
verschillende kleuren
Geiten:
Hoornloze dwerggeiten
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Duiven:
Diamantduifjes;
Zilver, Grijs
Siervogels:
Gele Kanaries

0315-329220

W. Martens

Emmy van
Aken

Kippen:
Grote Drentse
hoenders, Patrijs,
Drentse Kriel
Geel patrijs, Zilver
patrijs
Cavia’s:
Tessel:
Rood- en zwartbont
Shelty: Zwartbont,
Driekleur

0315-684232

0315-236691

06-55355972
Arjan de Graaf Duiven:
Gelderse Slenken
Alle kleuren
Voorburgse
Schildkroper
Rood, Roodzilver
Witte tortelduiven
Kwartels:
Californische
Kuifkwartels
Kippen:Hollandse Kriel
Patrijs,Zwart
Muizen:
Satijn,Koebont
Eenkleurig
Jos Lenting

Konijnen: Hollanders
bruin

0315-683500
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Rebus

Uit de oude doos 1986

•
•
•

Gestart met 55 leden. A. de Lange vervangt in het bestuur J. Ruiken
die lid wordt in Doetinchem i.v.m. verhuizing. De fokkerij lijkt dit
jaar wat minder gezien de volgende gegevens:
326 konijn getatoeëerd tegen 481 in 1985
162 hoenderringen besteld tegen 179 in 1985
115 duivenringen besteld tegen 194 in 1985
De kwaliteit bleek achteraf gezien zeer goed te zijn. Zo ook op de
jongdierendag op 27 september. In totaal deden 165 dieren mee.
Keurmeester Vogelaar keurde de konijnen. J. Slomp wist met een
Witte Wener 3 jaar achtereen te winnen. Tweede werd C. Ten Have
met Witte Wener, tevens jeugdprijs. Derde mevrouw Brus met
Vlaamse Reus, tevens damesprijs. Keurmeester Frenke keurde als
volgt: winnaar Hoenders; J. Schol met Croad Langshan;
dwerghoenders H. van Hagen met Anconakriel; G. van Hagen won de
jeugdprijs met Hollandse Kriel en F. van Hagen wint met een
Mandarijneend.
De sierduiven gekeurd door keurmeester Jansen: 1e A. Toebes met
Engelse Dwergkropper; 2e T.H. Gerritsen met Modena. Ook een
jeugdprijs voor M. Freriks met Vlaamse Reus. J. Ruiken kan ons niet
meer vertegenwoordigen in het Liemersverband en wordt vervangen
door G. Aarnink. D.P.K.V. Dinxperlo stapt uit het Liemersverband.
Er ligt een voorstel om Aalten als lid toe te laten. Later niets meer
van gehoord. Dit jaar 2 weegschalen en een diaprojector aangeschaft.
We waren met een stand op de Silvoldse Zomermarkt.
Henk van Hagen
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•
•

Uit de oude doos 1987
Als thema wordt gekozen: nieuwe leden werven
Het blijkt te hebben geholpen omdat er 14 nieuwe leden
zich hebben aangemeld. Maar helaas waren er ook 7
afmeldingen. Er worden voor het hele jaar vaste
vergaderavonden gepland. Leden kunnen voor iedere
volgende vergadering agendapunten indienen. Als
belangrijkste punten worden genoemd: dia’s vertonen,
inleidingen dierbesprekingen, wellicht hierdoor een hoger
vergaderbezoek. In 1986 waren dit gemiddeld 17.7 leden.
En in 1987 waren dit 22.7 leden. Een stijging van 5 leden.
Ook het aantal getatoeëerde konijnen steeg van 326 naar
410. Bestelde hoenderringen van 162 naar 252. Ringen
voor sierduiven van 115 naar 152. Alles zeer positief.

Konijnen midden; J. Mijnen met Bl. van Beveren
Konijnen klein; J. Derksen met Hollander en
wisselbeker oude dieren.
• Konijnen dwerg; H. van Hagen met Kleurdwerg
Jeugdprijs voor Raymond Loevering met Klein
Lotharinger. Hoenders J. Schol met Croad Langshan.
Dwerghoender A. de Lange met leghornkriel.
Geen wisselbekers toegekend aan Hoenders en
Dwerghoenders. Er was geen concurrentie. Er waren
minder hoenders ingezonden, omdat er snot was
uitgebroken onder sommige koppels. G. Aarnink en H.
v.d. Kous zijn 25 jaar lid en krijgen de NKB-speld. Ook
op de braderie weer met een stand en dit jaar een soort
competitie gestart onder leiding van A. de Lange.
Begonnen werd met 3 aangewezen dieren op de
jongdierendag.

Jongdierendag gehouden in zaal Vos in Terborg met 219
dieren. Mej. Sanders keurde er de sierduiven: 1e A.G.
Toebes met Eng. Dwergkropper; 2e T.H. Gerristen met
Modena
Keurmeester Frenken keurde de hoenders en
dwerghoenders. Winnaar hoenders: J. Scholl met Cr.
Langshan; H. van Hagen bij de dwerghoenders met
Ancorakriel. Leeflang en de Vos keurden de konijnen en
cavia’s
• 1e Carla ten Have met Witte Wener
• 2e Combinatie Pastoors met Kleurdwerg
• 3e G. Freriks met Vlaamse Reus
• 4e C. van Emden met Gr. Lotharinger
• 5e H. van Hagen met R.O. Pool
Jeugdprijs voor Benno Liebrand met Ned.
Hangoordwerg. Combinatie Pastoors had de mooiste
Cavia. De clubshow dit jaar gehouden bij “Oude Rijn” in
Lobith. Wisselbekers en rassenprijzen als volgt:
• Konijnen groot; G. Freriks met Vlaamse Reus, tevens
wisselbeker jonge dieren
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Henk van Hagen
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Trichomoniasis of “Het Geel” bij duiven. Door:Arjan de Graaf
Bij (sier)duiven is “Het Geel” één van de meest voorkomende
ziekten waar dus iedere duivenhouder vroeg of laat mee te maken
kan krijgen. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een protozo
genaamd “Trichomonas gallinae”. Dit is een eencellige die ook wel
bekend staat als “Zweepdiertje” en die bij een vergroting van 100x
goed herkenbaar is onder de microscoop. De diagnose kan dan ook
vrij eenvoudig gesteld worden aan de hand van een uitstrijkje van
de keel van een duif. Echter : ook gezonde dieren kunnen drager
zijn en een “positief” ( dus wel aanwezig !! ) resultaat geven.

V o o r a l u w tu in - e n d ie r p le z ie r !!!
)

K L A N T V R IE N D E L IJ K , N IE T D U U R !
w w w .trijn tje s d ie re n w e re ld .n l
in fo @ trijn tje s d ie re n w e re ld .n l
ARNHEM

D ie rv o e d e rs , d ie re n e n d ie rb e n o d ig d h e d e n
H e n g e ls p o rt
P a a rd e n s p o rta rtik e le n
T e rra ria
T u in z a d e n , m e s te n e n tu in g e re e d s c h a p
V a k a n tie s e rv ic e v o o r k le in e h u is d ie re n
R ijk s w e g 1 3 8
7011 EC G AAN D ER EN

G e ite n k a m p 2 6
6823 H E

T e l: 0 3 1 5 -3 3 0 3 5 1

T e l: 0 2 6 -

3793347
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Ziektebeeld
Het beeld van “Het Geel” is bij de meeste ervaren duivenhouders
wel bekend en uit zich vooral bij jonge duiven door een te rode keel
met enkele gele puntjes , die puntjes kunnen uitgroeien tot
kaasachtige woekeringen die tenslotte de hele keel kunnen
afsluiten. Dit komt meestal voor bij een leeftijd van één tot 3 weken
en tijdens het spenen ( dan is de weerstand het laagst ).
Ook bij oude duiven kunnen knobbels in de keel ontstaan, maar zij
overleven de infectie meestal wel en zijn dan besmettelijk voor
andere duiven.
Een andere vorm van “Het Geel” kan ontstaan bij jonge duiven
wanneer de navel besmet is en hier een woekering onder de huid
rond de navel ontstaat : “Het Steen”.
Zowel via de keel als de navel kan de besmetting doorslaan naar
inwendige organen en o.a. Hart en lever aantasten.
De meeste jonge duiven overlijden 3 tot 10 dagen na de
besmetting.
Besmetting
De besmetting van een populatie duiven gebeurt meestal van
buitenaf. Zeer veel wilde duiven en andere vogels kunnen drager
zijn. Besmetting vindt meestal plaats door besmet drinkwater. Een
besmette vogel kan de Trichomonas bij het drinken in het water
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achterlaten en op deze wijze zeer veel andere vogels besmetten. Dit
is ook de manier waarop in het hok de besmetting tussen volwassen
vogels plaats kan vinden.De jonge vogel wordt dan weer besmet
tijdens het voeren. Ook oude vogels kunnen elkaar op deze wijze
besmetten ( denk aan het bedelen en voeren van een koppeltje ).
De navel kan besmet raken door gemorst voer in de nestkom.
Voorkomen
Het is zaak waar mogelijk een Trichomonas infectie te voorkomen.
Hierbij helpt hygiëne in het duivenhok en dan met name rond voer
en waterbak. De waterbak elke dag goed schoonmaken ( met chloor
! ) voorkomt al veel. Trichomonas kan slecht tegen droogte en de
duiven willen toevallig graag een goed droog hok.
Vanwege het grote besmettingsgevaar en het snelle overlijden van
de jonge duiven wordt voor het fokseizoen vaak een preventieve
kuur gegeven. Het is hierbij zaak dat men zich goed houdt aan de
aanwijzingen bij de medicijnen om resistentie van de Trichomonas
te voorkomen.
Behandeling
In de reguliere handel zijn diverse middelen te koop tegen “Het
Geel”, vaak zijn deze goed werkzaam als men zich houdt aan de
aanwijzingen op de verpakking.Maar ook bij de dierenarts zijn
diverse middelen beschikbaar.Deze middelen zijn vaak niet
geregistreerd als “duivengeneesmiddel” maar werken vaak beter.
Zeker bij “oude” veel gebruikte medicijnen kan er weerstand
optreden bij de ziekteverwekker.
Op dit moment is een goed middel : Super Ornithosemix. Dit is
verkrijgbaar bij de dierenarts, maar niet geregistreerd omdat niet
bekend is of het kankerverwekkend is.
Bij het gebruik van alle medicijnen dient men dan ook te
voorkomen om hier zelf mee in aanraking te komen.
bronnen : Kleindiermagazine, nr 4, 2008
Avicultura, nr 1, 1980
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