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Voorwoord
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Met jongdierendag voor de deur, ligt hier weer een
nieuwe uitgave van klein spöl. In deze uitgave hebben
we weer een heleboel sponsors bereid gevonden om ons
te helpen dit klein spöl boekje samen te stellen.
Daarvoor alvast heel erg bedankt!
Het blijft toch iedere keer weer een hele kunst om
met z’n allen alle artikelen en advertenties te
verzamelen en er dan nog een mooi geheel van te
maken.
Met ook de start van het nieuwe
tentoonstellingsseizoen wensen wij iedereen veel
plezier en heel veel succes !
Emmy Jansen
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Terugblik op het jaar 1990.
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K.P.V. Bestaat 45 jaar en telt 53 leden. Silvolde is aan
de beurt in kring de Liemers om de jaarlijkse
tentoonstelling te organiseren. Deze wordt gehouden
van 15 t/m 18 november in sporthal “De Paasberg”.
Het tentoonstellingsbestuur bestaat uit de 5
bestuursleden ; J. Derksen, H. van Hagen, B. Giesen,
Th. Gerritsen en J. Slomb, aangevuld met J. Scholl, A.
Holthausen, G. Aarnink en H. Freriks.
Er worden 996 dieren ingeschreven !
Financieel en organisatorisch was het een erg goede
show.
De wisselbekers voor onze club worden gewonnen door
: mevr. Brus met een Vlaamse Reus 1ste F, W.
klomphouwer met een Croad Langshan 1ste F, H. van
Hagen met een Ancona kriel 1ste U, tevens fraaiste
dwerghoen van de show, A. Holthausen met een
Engelse Dwergkropper.
De jongdierendag op 15 september in de kermis-tent
van Willem Tell met 207 dieren, winnars : J. Scholl met
een Witte Wener, H. van Hagen met een Ancona-kriel,
A. Holthausen met een Brünner Kropper.

enkele vaste vrijwilligers/vrienden die bij alle voorkomende
werkzaamheden enthousiast mee aan pakken en samen er
voor zorgen dat alles prima reilt en zijld.
Daarnaast hoeven de konijnen zich niet te vervelen, de hele
dag en nacht staat de radio aan. Dit zorgt ervoor dat de
dieren gewend zijn aan geluid en menselijke stemmen en ze
niet snel schrikken en op druk bezochte keuringen rustig in
het hok liggen.
Tot slot hebben we dit bezoek afgesloten bij de heer
Bosman thuis. Hier stond een grote party-tent vanwege de
verjaardag van de heer Bosman een week daarvoor. Er was
gezorgd voor soep en brood en de tijd om even na te
kletsen. Kortom een gezellige afsluiting van een interessant
hokkenbezoek.
Arjan de Graaf

Het jaar waarin H. Holthausen uit Duiven lid wordt en
A. Beek 25 jaar lid is van de N.H.D.B. En de speld
hiervoor wordt uitgereikt. Ook bestaat de Sporthal 25
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voor wie hierin geïnteresseerd is staat dit compleet door de
fokkers beschreven op :
http://members.home.nl/hulstlander/history.html
De heer Bosman is
al jaren bezig met
dit ras met
wisselende
resultaten, maar
naast de
teleurstellingen
zijn er ook de
hoogte punten, het
ras gaat erop
vooruit en de
resultaten op diverse keuring liegen er niet om.
En het is bijna niet te geloven als je hoort met welke
middelen dit ras op een hoger plan wordt gebracht, zelfs
het inkruizen van bijvoorbeeld het Hollander konijn, om het
type te
verbeteren,
wordt niet
geschuwd. Hier
wordt gefokt met
kennis van zake.
En elk dier wordt
individueel
gevolgd door er
een kloppende
administratie op
na te houden. Nu zou iedereen kunnen denken dat het
onderhouden van deze hoeveelheid dieren wel erg veel werk
is, maar de heer Bosman staat er niet alleen voor : er zijn
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jaar en is Th. Brewer 25 jaar beheerder, hier wordt
aandacht aan besteed.
Silvolds Koopcentrum organiseerteen Braderie, de
zogenaamde “Zomermarkt”. Ons clubje doet ook mee
met 2 stands, één voor de show en één voor de
verkoop, verder een caviabak, altijd druk en gezellig.
Op uitnodiginghoudt keurmeester K. Monsjou een
lezing over sierduiven.
Keurmeester R. Siemes doet dit over hoenders.
De contributie bedraagt f 25,- per lid, 65+ leden
betalen f 20,- en jeugdleden f 15,Een jaar vol activiteiten kan positief worden
afgesloten.
H. van Hagen.
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Fokkersdag van de Hollanderclub 2011
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De fokkersdag 2011 van de Hollanderclub te
Veenendaal is succesvol verlopen voor 2 leden van KPV
Silvolde.
Ronald Jansen en Bennie Kniest hebben samen met
chauffeur Johan Jansen op 25 juni 2011 de fokkersdag
bezocht van de Hollanderclub te Veenendaal.
Ronald had 4 oude en 5 jonge dieren meegenomen en ik
een jonge ram en voedster uit hetzelfde nest.
Tussen half 9 en half 10 konden de dieren ingekooid
worden, om vervolgens te beginnen aan de geplande
ledenvergadering. Door bestuur en leden werden over
en weer vragen gesteld en suggesties gedaan. De
vergadering verliep zeer constructief en gezellig.
Hierna vond de keuring plaats van 264 dieren
aangeleverd door 54 leden. Ze werden gekeurd door 13
keurmeesters die ook voldoende tijd namen om extra
toelichting te geven op vragen van fokkers.
De keuring werd rond half 1 even onderbroken voor
een voedzame broodmaaltijd die klaarstond.
Daarna werd er een veiling gehouden van 8 dieren van
verschillende kleurslagen. Veilingmeester Theo
Janssen uit Baak wist op boeiende wijze alle dieren
nestjes aan de man te brengen. De dag werd
afgesloten door de eindkeuring voor de ereprijzen.
Hiervoor waren vooraf 3 keurmeesters aangewezen.
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Hokkenbezoek bij dhr. B. Bosman
Op zaterdag 9 juli was er
voor de leden van de K.P.V.
Silvolde de gelegenheid om
bij ons lid B. Bosman op
Hokkenbezoek te komen.
De heer Bosman is fokker
van de Witte Wener en de
Hulstlander, 2 witte
konijnenrassen die
gehuisvest zijn in een
riante ruimte op het
complex van de
volkstuinvereniging aan de
Buizerdweg in Ulft.
Ondanks het wat
druilerige weer hebben
toch een aantal van onze leden de moeite genomen een
kijkje te komen nemen.
In het verleden zijn er op deze plek allerlei dieren
gehuisvest geweest van geiten tot rundvee, maar de laatste
tijd hebben de konijnen de ruimte voor zich alleen.
Zoals op de foto's te zien zijn er vele ruime hokken die
goed in de verf staan en waar op het moment van ons
bezoek een groot aantal veel belovende jonge konijnen te
zien waren.
En natuurlijk werden er al snel een aantal op het daarvoor
bestemde kleedje gezet om ze eens van dichterbij te
kunnen bekijken.
Vooral de Hulstlander is een erg jong ras, ontstaan in de
jaren tachtig, met een bijzondere ontstaansgeschiedenis,
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Verdere bestuursfuncties zijn :
− Dierenaangelegenheden, dit bestuurslid heeft
ondersteuning van een commissie van deskundigen
die kontakt zullen onderhouden met o.a. L.N.V. Over
regelingen zoals mestwetgeving, diertransport etc.
− Keurmeesteraangelegenheden, begeleiding, scholing en
kwaliteit van de keurmeesters.
− Standaardaangelegenheden, Het bijhouden en aanpassen
van de standaard, hoe en bepaald ras en kleur wordt
beschreven. Europees is er nog genoeg werk aan de
winkel !
− P.R. En Jeugdzaken, laten zien dat we bestaan en wat
we doen op de toekomst gericht. De jeugd erbij
betrekken via bijvoorbeeld schoolinfo.
− Verenigings ondersteuning, adviseren en ondersteunen
van plaatselijke verenigingen, maar ook provinciale
afdelingen en speciaalclubs.
− Kwaliteitszorg en ondersteuning shows, er zijn 2 grote
bondshows : “Noordshow” te Zuidlaren en
“Championshow” te Utrecht.
Het bestuur staat voor veel omvattende taken. Veel meer dan
menigeen weet. Hopelijk kan dit bestuur onze hobby duidelijk
op de kaart zetten met hun afzonderlijke kennis van zaken. Zo
kunnen ze de ruimte scheppen voor onze hobby. Door
onderhandelen met de overheid kan allicht worden voorkomen
dat allerlei regeltjes en beperkingen worden opgelegd. Juist ook
daarvoor is een deskundig bestuur van groot belang.

Ronald werd zowel 1e als 2e bij de rubriek jeugdleden.
Eerste met de jonge ram 1SF-340 en tweede met de
oude konijn grijze ram 9SF-537.
Mijn beide dieren werden door 2 verschillende
keurmeesters gekeurd en kregen beiden de
keurmeestersprijs.
Ze kwamen beiden op tafel maar de voedster 1SF-217
mocht alleen tot de laatste ronde blijven en werd ze
hierin tweedeZo kunnen we terugkijken op een zeer
gezellige, leerzame en succesvolle dag.

Henk van Hagen
Redactie : door omstandigheden is dit artikel niet geplaatst in
één van de vorige nummers van Klein Spöl, dus bij deze alsnog.
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Johan kon, nadat we nog even geholpen hadden met het
opruimen van de hal, huiswaarts keren met 1 kampioen
en 2 reservekampioenen in de auto.
9
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Bedenk wel op zo’n moment: “geniet er van maar
resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de
toekomst.”
P.S. Dit succes van mij is mede te danken aan de
waardevolle adviezen die ik de laatste jaren kreeg van
Herman Kemperman.
Met vriendelijke sportgroet,
Bennie Kniest

Vleesboerderij
Fam. Dieker
Oude IJsselweg 5 Etten

Twee organisaties ! 12.000 leden ! Één doel !
N.K.B. En N.H.D.B. Zijn per 1 januari 2009 gefuseerd en de
naam is K.L.N. Geworden.
N.K.B. Betekende : Nederlandse Konijnenfokker Bond
N.H.D.B. Stond voor : Nederlandse Bond voor Hoenders-,
Dwerghoenders, sier- en watervogelhouders.
K.L.N. Staat voor Kleindierliefhebbers Nederland.
De tweede bond is de N.B.S. : Nederlandse Bond voor
Sierduiven. Deze bond neemt niet deel aan de fusie en gaat
voorlopig zelfstandig door.
Wel plaatsen ze hun bondsberichten in “Kleindiermagazine”dat
wordt uitgegeven door de K.L.N. En de N.B.S.
Dit magazine verschijnt 12 keer per jaar en wordt uitgegeven
door : Nederlandse Kleindierpublicaties B.V.
Redactie adres : Langeleegte 55, 9641 GR Veendam.
Administratie : Piet Bouw, Harnsesteeg 14, 67 21 NH
Bennekom, tel. : 0318-416789
Kleindiermagazine is ontstaan door samenvoegen van de twee
clubbladen “Avicultura” en “Fokkersbelangen”.

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
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In grote lijnen behartigen de 2 bonden de belangen van hun
leden, de fokkers van kleindieren. Misschien is het niet bekend
hoeveel leden deze bonden bij elkaar hebben : het aantal leden
is de laatste jaren gering teruggelopen, maar er zijn toch nog
zo'n 12.000 leden.
De K.L.N. Heeft een nieuw eigen LOGO ontworpen.
De bestuursfuncties worden per functie verdeelt. De
bestuursleden worden in functie gekozen.
Hans Puttenstein is voorzitter, hij geeft leiding aan het bestuur.
Toon Goossens is de secretaris, Evert van de Waerdt is
penningmeester. Zij drieen vormen het dagelijks bestuur.
( situatie per januari 2009, redactie ).
27
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Zonder deze mensen is dit allemaal niet mogelijk en ik wil
daar dan ook nog eens extra stil bij staan. Tevens wil ik
hierbij Chris heel erg bedanken. Hij heeft me heel erg
geholpen en een hoop werk uit handen genomen en is de
drijvende kracht van de vereniging.
Voor het nieuwe jaar wens ik iedereen veel gezondheid en
succes toe. Laten we er samen weer een goed jaar van
maken!
Emmy Jansen

Kleindiervereniging
KPV Silvolde e.o.
26
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Jubileum Dhr. Tom Hendriks
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In de ledenvergadering van 4 april jl. stond de
voorzitter van K.P.V. Silvolde e.o. even stil bij het feit
dat Tom al 25 jaar lid is van de landelijke bond:
Kleindier Liefhebbers Nederland. (voorheen de N.K.B ).
Bij deze gelegenheid werd mij een erespeld met
bijbehorende oorkonde overhandigd.
Even terug kijkend op al die jaren begonnen in 1985,
toen lid geworden
bij de Ruurlose
Kleindiervereniging.
In 1992 lid
geworden in
Silvolde en tot op
heden nog steeds
actief lid.
In november van
1984 mijn eerste
vlaamse reus
tijdens een TT. In
Borculo gekocht.
Dit was een konijn
grijze voedster
hiermee in voorjaar van 1985 gaan fokken.
Door de vele jaren vele fokkers mogen ontmoeten en
daarmee over de fokkerij gesproken.
12

De volgende keurmeesters hebben gekeurd:
Hoenders en dwerghoenders: R. Siemes en M. Scheuter
Sierduiven: G. Kelderman
Konijnen: G. Lenselink en J.Derksen
Cavia’s: W. Flokstra
Clubshow 2010:
Dit jaar hadden we onze clubshow voor de 2e keer bij V.P.K.V. in
Varsseveld ondergebracht. In totaal heeft K.P.V. 144 dieren
ingeschreven (vorig jaar 91) .
50 hoenders
74 Konijnen
4 cavia’s
16 duiven

Slot:
We kunnen weer terugkijken op een succesvol jaar waarbij
er toch weer stijgende lijnen zijn. Het aantal inzenders op
tentoonstellingen blijft stijgen en ondanks wat gaan en
komen van leden blijven we 28 fokkerskaarten onder onze
leden houden.
Helaas moeten sommige leden voor zichzelf kiezen i.p.v.
voor hun passie, een moeilijke beslissing waar we allemaal
wel eens mee in ons hoofd lopen. Die mensen gaan we zeker
missen, maar zullen altijd meer dan welkom zijn ook al
hebben ze geen dieren meer.
Gelukkig kunnen we altijd op een vaste groep rekenen
tijdens onze activiteiten waarbij we o.a. bij de voor- en
najaarsbeurs en met onze jongdierendag veel steun van
krijgen.

25
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Fokkerijgegevens: Aantal uitgegeven fokkerskaarten per
31-12-‘10
28 KLN nummers en 2 NBS
Aantal uitgegeven fokkerskaarten per
31-12-‘09
28 KLN nummers en 2 NBS
Aantal getatoeëerde konijnen:
356 stuks (2009: 308)
Aantal bestelde NHDB ringen:
598
stuks (2009:
368)
216 voor hoenders en 382 voor dwerghoenders
In 2009 waren dat 120 Ringen bestemd voor grote
hoenders en 248 voor dwerghoenders.

Hierdoor veel kennis opgestoken omtrent de fokkerij
en het houden van konijnen. Door de jaren meerdere
kleurslagen binnen de Vlaamse reuzen gaan houden:
Konijngrijs, ijzergrauw, wit, zwarte en nu sinds 2006
de gele kleurslag.
De geel gekleurde vlamen probeer ik met Hans
Rabeling nu samen zo goed mogelijk te fokken.
Een mooie en nieuwe uitdaging. We gaan ons inziens
hier al mee op voor uit.

Aantal bestelde NBS ringen: 144 ringen
16 stuks 7 mm ringen voor de Figurita.
120 stuks 8 mm ringen voor de Gelderse Slenk/Voorburgse
Schildkroppers.
8 stuks 10 mm ringen voor de King.
(2009: 50)
Jongdierendag 2010:
Deze keer hebben we weer (voor de 12e keer) met
Sportfokkers Doetinchem bij het AOC onze jongdierendag
georganiseerd. Onze jongdierendag viel net voor dierendag.
In totaal waren er 293 dieren ingezonden, waarvan 203 van
Silvolde.
Vorig jaar waren 244 dieren ingezonden, dus 49 minder dan
dit jaar.
Deze 293 dieren zijn onder te verdelen in:
26 hoenders ,110 dwerghoenders, 107 konijnen, 15 cavia’s
en 35 sierduiven

24

Bestuurlijk 16 jaar actief geweest, waarvan 11 jaar als
voorzitter. Hierdoor vele mensen hier leren kennen
want we zijn hier voor 20 jaar terug komen wonen.

13
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Dat is positief want zo burger je toch goed in en voel
je er ook thuis.
We hebben een mooie vereniging waarin fokkers met
verschillende diergroepen vertegenwoordigd zijn. Nu al
weer 26 jaar in de kleindier wereld bezig en ik hoop
met andere liefhebbers dit nog vele jaren te mogen
doen.
Wil vanaf deze plaats iedereen bedanken voor al die
jaren samen.
Met vriendelijke groet,
Tom Hendriks.

Ringencommissaris:
H. v. Hagen voor de hoenders
T. Gerritsen voor de sierduiven
Kascommissie: D. Brus en A. Bronkhorst
Vervoerders: G. Spekking en C. Wijsman in samenwerking
met V.P.K.V. Varsseveld.
P.R.: A. de Graaf, maar H. van Hagen heeft ook heel veel
voor de vereniging gedaan dit jaar.
Redactie klein Spöl:
E. Jansen , T. Hendriks, H. van Hagen, A. de Graaf en ook
onze voorzitter heeft, samen met zijn familie zich erg
ingezet voor Klein Spöl.
Contributie 2010:
De contributie voor 2010 was:
€ 15,voor seniorleden
€ 13,voor 65+ leden
€ 7,50
voor jeugdleden
€ 15,voor donateurs
€ 2,50
als inleggeld
Vergaderingen:
In 2011, 1 jaarvergadering en 7 ledenvergaderingen
gehouden.
Gemiddeld zijn de vergaderingen bezocht door 17.3 leden (
in 2009 door 17.7 leden)
De jaarvergadering en de ledenvergadering zijn gehouden
bij de familie van Bronkhorst aan de Terborgseweg 6 in
Silvolde en bij de familie Wijsman aan de hesterweg 5a in
Varsselder.
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Jaarverslag 2010 K.P.V. Silvolde e.o.
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Kort verslag jaarvergadering 21 februari 2011.
Deze vergadering werd gehouden op onze vaste locatie bij
Familie van Bronckhorst aan de Terborgseweg 6 te Silvolde.
Na een korte inleiding van de voorzitter dhr. C. Wijsman
hebben wij bij de volgende punten stilgestaan:
Bestuur:
(aftr. 2011)

1e voorzitter: C. Wijsman

1e secretaris/2e voorzitter: E. van Aken
(aftr. 2010)
2e secretaris: A. de Graaf
(aftr. 2013)
1e penningmeester : Th. Gerritsen
(aftr. 2013)
2e penningmeester : G. Spekking
(aftr. 2010)
Ledenbestand: Het aantal leden per 01-01-’10: 44 leden
Het aantal leden er 01-01-’11: 42 leden
Uitgesplitst per 01-01-‘11: 31 seniorleden (33 op 01-01-‘10)
9 damesleden( 8 op 01-01-‘10)
2 jeugdleden( 3 op 01-01-‘10
Helaas is B. Jansen dit jaar overleden dus alleen H. van
Hagen is erelid.
Tatoeëerders: T. Hendriks en A. Albers
In het fokseizoen elke eerste maandag van de maand van
18.30 tot 20.30 uur bij T. Hendriks thuis. In overleg kan
ook aan huis getatoeëerd worden.
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Fokkersmiddag Acherhoeks Verband.
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Het Achterhoeks Verband is een
samenwerkingsverband van 15 verenigingen in de
Achterhoek die een fokkersmiddag op 11 juni 2011
hadden gepland bij gebr. Te Brinke:
Hobelmansdijk 15A
7025 CP te Halle.
De voorzitter, Dhr. Martin Scheuter, opende op 13.45
uur de bijeenkomst en heette de aanwezige leden, 58
in totaal, welkom. De fokkersmiddag is qua tijd en
plaats verschoven van februari naar juni en van locatie
een zaal naar een fokker aan huis. De reden hiervan is
om te kijken of de opkomst groter zou zijn.
De opkomst van
58 leden was zeer
goed, een
verdubbeling van
voorheen. Dat de
locatie keuze ook
een goede keuze
was bleek uit de
opkomst en uit
het programma.
De voorzitter gaf na de opening het woord aan de twee
keurmeesters:
16
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Dhr Siemes; en Dhr. Dijkstra.
Dhr. R. Siemes gaf uitleg over de kippen:
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Indische Vechthoen-kriel
Roodwit – dubbelgezoomd – hen 1300 gram – haan 1500
gram
Indische Vechthoen-kriel
Dubbelgezoomd:- 3 rijige kam;
- Brede kop;
- Ze worden uit de hand gekeurd
omdat ze goed gespierd moeten zijn;
- Korte krachtige / brede slagpennen.
Nederlandse Sabelpootkriel porselein
Hen 650 gram - Haan 800 gram
Totaal 19 kleurslagen.
New Hampshire kriel
Hen 1000 gram – haan 1200 gram
Chabo of Japanse kriel
Ongeveer 400 jaar in Europa
Hen 600 gram – Haan 750 gram
Totaal erkend in 24 kleurslagen
Naast de genoemde onderdelen van de kippen kwamen
ook andere onderdelen aan de orde zoals:
Type
Kam
Ogen
Hals / zadeltekening
20

17

Borst
vleugels / staart opbouw
beenkleur
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Dhr A. Dijkstra gaf uitleg over konijnen:
Franse hangoor konijn
grijs
Gewicht tot 6,5 kg.
Duitse hangoor konijn
grijs / ijzergrauw /
bont
Gewicht tot 3,5 kg.
Parelgrijze van Halle
Gewicht 1,75 – 2,5 kg
Oren 8 tot 10 cm.

We kunnen terugkijken op een geslaagde
fokkersmiddag met als afsluiting een goede barbecue.
Chris Wijsman

Naast de genoemde onderdelen van de konijnen
kwamen ook andere onderdelen aan de orde, zoals:
Type / bouw;
Pels en pelsconditie;
Kop;
Oren;
Kleur;
Lichaamsconditie en verzorging.
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