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Voorwoord
Met het schrijven van dit artikel realiseer ik mij, dat het
tentoonstellingsseizoen voor de meeste fokkers voorbij is.
Voor de liefhebbers is er op 17-03-2012 nog ’n eendaagse
mannelijke dierenkeuring te Veenendaal waar een aantal
fokkers van onze vereniging al een aantal jaren samen naar toe
gaan.
Ik denk dat de meeste van onze leden kunnen terug zien op een
goed tentoonstellingsseizoen, voor sommigen niet het
verwachte resultaat.
Op 8-9 oktober 2011 zijn we gestart met onze jongdierendag
samen met sportfokkers Doetinchem e.o., waar we in 5 jaar tijd
een verdubbeling van het aantal ingeschreven dieren hadden.
Onze clubshow hebben we gehouden op 28-29 en 30 oktober
2011 bij V.P.K.V. Varsseveld met als grote winnaar in de
diergroep dwerghoenders Ronnie Ketelaar.
Op de Spilbroekshow in Neede op 21-22 januari 2012 waar de
achterhoeksverband-prijzen werden uitgezet, is ons lid Chris
Wijsman, winnaar geworden in de diergroep konijnen.
In 2011 hebben wij als vereniging het genoegen gehad 5
nieuwe leden te mogen verwelkomen, waarvan 1 jeugd lid.
Ik hoop dat deze nieuwe leden zich snel thuis voelen en aan de
activiteiten deelnemen en onze vergaderingen bezoeken.
Tot slot hoop ik, dat 2012 weer een goed broed/fok seizoen
mag worden voor alle diergroepen en wenst alle leden en hun
partners veel gezondheid toe.
Chris Wijsman.
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Kleindiervereniging
KPV Silvolde e.o.
Presenteert met trots onze nieuwe website!!!

www.kpvsilvolde.nl
Deze is mogelijk gemaakt door Marcel, Ronald en
Johan Jansen.
Hierbij willen wij jullie nogmaals bedanken!
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Terugblik Jongdierendag 2011
Op zaterdag 8 en op 9 oktober 2011 hebben K.P.V. Silvolde
e.o. en Sportfokkers Doetinchem e.o. voor de dertiende keer
gezamenlijk een jongdierendag georganiseerd.
Voor het derde achtereenvolgende jaar is deze show gehouden
in de kantine van het A.O.C. Oost, Gezellenlaan 16 te
Doetinchem.
Wij zijn er zeer gastvrij ontvangen en hebben van veel
faciliteiten gebruik kunnen maken, wat betreft de catalogus en
het maken van de oorkondes.
Wij willen vanaf deze plaats bestuur en directie van het A.O.C.
Oost Doetinchem bedanken voor het beschikbaar stellen van
schoolgebouw/kantine.
Ook wil ik K.L.N. Gelderland bedanken en met name Dhr. Jan
Terhorst voor het kosteloos beschikbaar stellen van het mooie
reclamebord.
Vrijdagmiddag voorafgaand aan de keuring hebben beide
verenigingen, in goede sfeer, gezorgd voor de opbouw van de
tentoonstellingskooien en de tombola en alles wat met de show
te maken heeft.
Zaterdagmorgen 8 oktober 2011 om 9.00 uur was de aanvang
van de keuring, als keurmeesters waren aanwezig:
Voor de hoenders/dwerghoenders: M. Scheuters/ R. Siemens/
J. Tenbergen.
Konijnen:
G. Lenselink/J. Derksen.
Sierduiven:
G. Kelderman.
Cavia’s:
R. Bosch.
In verband met de grote aantal inzendingen (387 dieren), 94
dieren meer dan 2010, hebben we 1 keurmeester voor de
hoenders/dwerghoenders extra moeten contracteren.
6
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Fraaiste hoen jeugdlid:

Martijn Klompenhouwer, Croad
Langshan henjong.

Alle winnaars gefeliciteerd met het behaalde succes!
Tot slot wil ik de organisatie van V.P.K.V. Varsseveld en onze
leden bedanken voor het welslagen van deze mooie show en
hopen dat dit in 2012 weer mogelijk is.
Voorzitter K.P.V. Silvolde e.o.
Chris Wijsman.

Winnaars wisselbekers J.D.D. 2011
Fraaiste grote hoender: Jo Bosman, Etten
1e F96
Fraaiste dwerghoender:Ronnie Ketelaar, Megchelen1e F96
Fraaiste konijn:
Chris Wijsman, Varsselder 1e F97
Fraaiste konijn v/h
andere geslacht:
Bennie Kniest, Gendringen 1e F97
Fraaiste Cavia:
Ria Bosman, Etten
1e F95
Fraaiste sierduif:
Dick v/d Zwaard, Zeddam
96

Winnaars Jeugdprijzen J.D.D. 2011
Hoenders:Martijn Klompenhouwer
Konijnen:Ronald Jansen
Joël Ketelaar

F96
F96
F95

Overzicht ingezonden dieren per diergroep
Hoenders/dwerghoenders
Konijnen
Duiven
Cavia’s

2010
136
107
35
15
_____
293

2011
190
149
42
4
_____
387

In dit overzicht zijn er grote verschillen in de diergroepen, maar
toch een toename van 94 dieren t.o.v. 2010.
Ik hoop dat we in 2012 weer zo’n groot aantal dieren mogen
ontvangen in de kooien.
Jongdierendag 2012 zal op 6 en 7 oktober gehouden worden bij
het A.O.C. Oost in Doetinchem.
Tot slot wil ik alle inzenders – sponsoren en iedereen die een
bijdrage aan jongdierendag geleverd heeft, bedanken dat deze
show mogelijk is geweest.
Voorzitter K.P.V. Silvolde e.o.
Chris Wijsman
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Dit is voor het derde jaar op rij dat een lid van K.P.V. Silvolde
e.o. in een diergroep winnaar werd.
In 2009 won Henk van Hagen de gehele show met een
kleurdwerg midden sepiamarter voedster jong 9 SF 545 1eF 97
punten.
In 2010 won Chris Wijsman de gehele show met een witte
wener voedster jong 0SF 131 1eF 97 punten.
Ik denk dat dit een mooi resultaat is van een kleine vereniging,
maar wie wordt het in 2012???

Aantal ingezonde dieren van K.P.V. Silvolde e.o.

Hooi als voeding (door Tom Hendriks)
Konijnen zijn pure planteters, ofwel herbivoren. Hun lange
darmstelsel is gemaakt om grote hoeveelheden vezelig
voedsel te verteren.
Voedsel voor konijnen bestaat uit een verteerbaar en een
onverteerbaar deel. Verteerbaar voedsel bevat alle
nodige voedingsstoffen. Het gaat langzaam door het
spijsverteringsstelsel zodat de voedingsstoffen kunnen
worden opgenomen. Het andere deel bestaat uit grote
hoeveelheden onverteerbare vezels, die zorgen voor een
snelle darmbeweging. Eet een konijn te weinig vezels dan
zal de darmwerking trager gaan, waardoor het
verteerbare voedsel niet goed verteerd wordt en
darmproblemen kunnen ontstaan.
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Konijnen
Hoenders/dwerghoenders
Duiven
Cavia’s
Totaal

2009
44
36
7
3
90

2010
74
50
16
4
144

2011
88
65
24
--_
177

Dit overzicht van de laatste drie jaar laat een positieve toename
van het aantal dieren zien.

Winnaars Club Show 2011
Fraaiste konijn:
Fraaiste grote hoen:
Fraaiste dwerghoen:
Fraaiste sierduif:
Fraaiste konijn jeugdlid:

B. Bosman, Hulstlander, vrouw
jong 1SF 368
Jo Bosman, Vorwerk hoen hen
jong.
Ronnie Ketelaar, Ancona kriel hen
jong.
Arjan de Graaf, Gelderse slenk,
duivin oud.
Ronald Jansen, Hollander vrouw
jong.
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Clubshow 2011
Op 28, 29 en 30 oktober 2011 werd de jaarlijkse Van
Pallandshow gehouden, georganiseerd door V.P.K.V.
Varsseveld.
In deze mooie aangeklede hal was het aangenaam voor de
dieren maar ook voor de mensen.Vrijdagavond 28 oktober was
de opening om 20.00 uur voor het publiek en de
fokkers/inzenders en de eerste contacten werden al snel gelegd.
Voor in de hal, bij de kantine was een ruime gelegenheid aan
zitplaatsen, waar je koffie of frisdrank kon kopen.
Dat dit een show in onze omgeving is die vele fokkers
aanspreekt blijkt wel dat er weer 102 dieren meer waren dan in
2010. Ondanks de recessie en de vergrijzing van onze
kleindierliefhebbers bestand is deze toename een heuglijk feit.
Eén van onze leden, Ronny Ketelaar, is winnaar geworden in de
diergroep dwerghoenders met een Ancona kriel enkelkammig
zwart/wit gepareld hen jong 1e U 97 punten.

Fokker Ronnie Ketelaar.
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Voedsel met zoveel mogelijk vezels is dus het
belangrijkste onderdeel van de dagelijkse voeding van
een konijn. Goede vezels worden geleverd door hooi,
stro, takken en groenvoer zoals wilde planten en kruiden
maar ook groenten. Fruit bevat ook vezels maar mag
slechts zeer beperkt gegeven worden omdat het veel
suiker bevat.
Hooi is de belangrijkste vezelleverancier. Het is
structuurrijk dus je konijn moet er intensief en lang op
kauwen. Hierdoor slijten de kiezen, die bij een konijn altijd
doorgroeien, goed af. Hooi bevat verder alle vitaminen en
mineralen die een konijn nodig heeft. Een konijn dient
daarom dag en nacht hooi tot zijn beschikking te hebben.
Stro is ook een goede vezelleverancier maar bevat niet
zoveel voedingsstoffen als hooi. Als een konijn erg veel
stro eet, loopt hij het risico op verstoppingen. Stro kan
daarom wel gegeten worden door een konijn maar het
mag nooit het hooi vervangen.
HOOI, HOOI EN NOG EENS HOOI
Het basisvoedsel van konijnen is hooi, hooi moet er altijd
zijn. Hooi is om verschillende redenen het belangrijkste
voedsel voor een konijn:
1. Het bevat vrijwel alle voedingsstoffen die een konijn
nodig heeft en zorgt voor een gezonde darmflora.
2. Hooi wordt snel door de darmen gevoerd, dat is
belangrijk voor een konijn want hierdoor krijgt hij een
goede darmwerking, met weinig kans op verstoppingen.
3. Doordat een konijn de hele dag op hooi kauwt, slijten
de kiezen goed af en is er minder kans op haken aan de
kiezen. Doordat de kiezen goed afslijten, slijten ook de
voortanden goed af.
4. Het kauwen op hooi geeft een konijn wat te doen. Ook
stress reageert een konijn af door op hooi te kauwen.
9

Een handje hooi per dag is dus niet genoeg, hooi moet
dagelijks in ruime mate gegeven worden. Een konijn moet
24 uur per etmaal hooi kunnen kauwen. Is het hooi
allemaal opgegeten, dan moet het direct weer aangevuld
worden met een nieuwe pluk hooi, ook al is de dag nog
niet om.
Wees met hooi nooit zuinig! Je kunt beter niet kiezen voor
de pakjes stijf geperste hooi die bijvoorbeeld bij de
supermarkten te koop zijn. Dit hooi is droog en dor en
bestaat uit kleingesneden sprietjes. In
dierenspeciaalzaken wordt ‘los hooi’ in plastic zakken
verkochten. Dit hooi is langstelig en heel smakelijk en
aantrekkelijk voor een konijn.
WATER
Water mag nooit ontbreken. Nog steeds gaat de fabel
rond dat konijnen geen water nodig hebben. Dit verhaal
stamt uit de tijd dat veel konijnen voornamelijk gras
gevoerd worden. Gras bevat enorm veel vocht, waardoor
de waterbehoefte van een konijn sterk vermindert. De
waterbehoefte is ca. 50 ml. per kg. lichaamsgewicht per
24 uur. Het ene konijn drinkt meer dan het andere, dit is
ook afhankelijk van hoeveel groenvoer een konijn
dagelijks krijgt.
Hoe meer groenvoer gegeten wordt, hoe minder de
waterbehoefte zal zijn, dit regelt een konijn zelf. Een
konijn mag dus nooit zonder water zitten, als een konijn
24 uur niets te drinken heeft, dan komt hij in de
problemen omdat vochttekort ontstaat. Door vochttekort
kan een konijn ook stoppen met eten. Hierdoor komt het
dier in een razendsnelle cirkel omlaag. Zorg er dus altijd
voor dat de waterbak of waterfles dagelijks gevuld wordt
met fris, schoon water. In oud water ontstaat
bacteriegroei, waardoor een konijn ziek kan worden.
10
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bezig is. In de praktijk zie je dat zijn dieren zitten in
prachtige en goed verzorgde hokken. Nu mooi geplaatst
in de buiten omgeving. De verzorging van zijn dieren is
optimaal. Hij houdt nauwlettend de groei ontwikkeling
van zijn dieren bij. Ook heeft hij goede contacten met
andere fokkers binnen zijn ras. Hierdoor kun je ook zeer
goede fokdieren aan elkaar uitwisselen om zo tot nog
hogere , betere resultaten te komen.Ook hierbij een zeer
goede administratie omtrent de stamlijnen van groot
belang, dan weet je de goede en de minder goede
eigenschappen van je eigen dieren. En dan kun je daar
ook naar handelen.Namens ons allen nogmaals van harte
proficiat met het behaalde resultaat!
Tom Hendriks

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 of www.vleesboerderijdieker.nl

“Fraaie aankleding 5de Euregio-show”
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“Fraaie aankleding 5de Euregio-show”
In de Aaseehalle te Bocholt van 18 t/m 21 november 2011.
de Show is een samenwerkingsverband tussen de
kleindierverenigingen van Bocholt en Aalten met ongeveer 600
ingeschreven dieren. Na een bezoek in 2010 aan deze show
waren we onder de indruk van de mooi aangeklede
accommodatie.
Dit jaar was alles in herfst sfeer aangekleed met bomen,
herfsttakken, veel groen en riet. Op de grond een flinke laag
herfstbladeren, alsof je in het bos liep. Het is er luchtig voor de
dieren, maar de kantine is lekker verwarmd. De entree is € 2,per persoon en de koffie kost € 1,- ( wij zijn zuinig ).

Dit jaar 3 inzenders van KPV-Silvolde : Martijn Klomphouwer,
Jo Bosman en Henk van Hagen.
Bij het inkooien viel ons op dat de dieren meteen van voer en
water werden voorzien. Bij ons gebeurt dat pas na de keuring.
Zowel de Duitse als de Nederlandse keurmeesters verzorgen de
beoordeling. Inschrijfgeld is € 4,- per enkel nummer ( jeugd €
2,- ), trio's € 8,- ( jeugd € 4,- ), catalogus € 4,- ( voor jeugd niet
verplicht ), administratiekosten € 2,50 ( niet voor de jeugd ).
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Met de vijf dwerghoenders werd 2 x ZG en 3x F behaald,
maar met de konijnen viel Chris zeker in de prijzen; hij
won hoofdereprijs EP 3 en 12. De A, B en de C prijs,
welke de keurmeester mag weg geven, vielen hem ook
ten deel.
Dit met een jonge voedster 1SF-133 (1e U met 98
punten). Deze komt uit een nest van 5 waarvan 3
rammen en 2 voedsters. Ook haar nest genoten deden
het op een aantal shows ook zeer goed. Deze behaalden
op verschillende tentoonstellingen ook predicaten van
zeer goed tot fraai. Ook haar ouders zijn verdienstelijke
dieren. De moeder 0SF-131 werd in het jaar 2010
winnaar bij onze Jongdierendag tevens werd ze kampioen
van de konijnen bij de Van Pallandt show. Daardoor won
ze ook de clubshow van K.P.V. Silvolde e.o. En de vader
9AI-438 is een fraaie wener uit de stal van fokker J.
Visser uit Ido Ambacht uit de provincie Zuid- Holland. De
fokker J. Visser een bekende topfokker binnen de
wenerclub.
Onze voorzitter begon het T.T. seizoen al zeer goed. Op
de jongdierendag 2011 met een 9 tal weners, waarvan
2xZG en 6x F werd behaald. Ook bij onze clubshow,
welke onder gebracht was bij de Van Pallandt Show,
behaalde hij met zijn dieren 12 maal een F predicaat dit
bij 17 van de ingezonden konijnen. Bij de Gelderlandshow
werd door zijn dieren ook enkele malen een F predicaat
gescoord.
Fokken is gokken wordt wel eens beweerd, ik denk dat
daar wel voor een klein gedeelte wat van waar kan zijn.
Je hebt nooit honderd procent alles zelf in de hand, maar
Chris is een fokker van witte weners die daar serieus met
17

Witte wener kampioen Spilbroekshow.
Chris Wijsman, onze voorzitter. behaalde op de
Spilbroekshow het predicaat U!
Hij had op deze tentoonstelling 10 witte weners en 5
Wyandotte krielen ingestuurd. Het totaal aantal dieren op
deze show waren 1186 waarvan 492 konijnen.

Op woensdag avond 16 november was het inkooien van de
dieren, donderdag was de keurdag. Vrijdag 18 november om
19.00 uur was de opening. De sluiting op zondag 20 november
was om 17.00 uur.
Jo Bosman bracht 4 Lakenvelders in de kooien, die werden
gekeurd door de Nederlandse keurmeester A. Boks. Dit waren
niet zijn topdieren, dus 3 te koop gezet, waarvan 2 verkocht.
Henk van Hagen bracht 3 Ancona krielen die gekeurd werden
door F. van der Wal. De uitslag was 2 x ZG ( 94 / 95 punten )
en één maal F 96 punten. Het laatste dier kreeg een E.B.-prijs (
Euregio-Band ).
Wilma Oosterwind gaf de volgende predicaten aan de Croad
Langshan van Martijn Klomphouwer : 3 x ZG ( 93 / 94 / 95
punten ), 1 x F 96 punten met een E-prijs.
Met deze uitslag kunnen we best tevreden zijn.

De keurkaarten zien er anders uit dan bij ons, ze zijn in 3 delen
gesplitst.
Het bovenste gedeelte : Vorzüge ( goede eigenschappen ),
Het tweede deel : Wünsche ( wat beter kan ),
Het derde deel : Fehler / Mängel ( fouten / gebreken ).
16
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Je ziet hier rassen die je bij ons niet ziet, zoals : Dreserner kriel
– bruin. Ook zagen we een paar Zilver-Patrijs welsumer
Krielen, bij ons kennen we die alleen in Rood-Patrijs.
Wel een aantal eenden en ganzen, geplaatst in een apart rondje.
Sierduiven waren er in vele rassen.
Opvallend was de promotiestand van de Serama ! Het kleinste
dwerghoen ooit gefokt. Via Amerika uit Azië hier naar toe
gekomen. Ze zijn er in vele kleuren en variaties. Bij de keuring
moeten ze handtam zijn, een belangrijk punt bij de beoordeling.
Op één kaart stond : “ 1 x weggevlogen “ ( dus foute boel ! ).
De afdeling konijnen was niet groot en alleen van 2
verenigingen uit Bocholt. Geen enkele Vlaamse Reus en de
Hangoordwergen waren de kleinste dieren. Bijzonder vond ik
het Havannakleurige Loh-konijn. Ook stoere Witte Weners met
korte oren. Verder enkele éénkleurige kastanjebruine
Lotharingers ( ?! ).
Opvallende dingen : Fraaie aankleding van de hal, de
gemoedelijkheid en de vele bezoekers. Fraaie catalogus met
afbeeldingen van elk ras en zeer veel advertenties.
Vrijdag is een stille dag, want 's avonds is pas de opening, lijkt
mij een beetje een verloren dag. Volgens Aarnink heeft dat te
maken met de tweetaligheid : meer tijd nodig om de catalogus
te maken.
De Duitse inzenders besteden wat minder aandacht aan het
showklaar maken. Bij het inkooien zagen we inzenders met een
gans of kip onder de arm binnen komen. Vlak voor het sluiten
worden de prijzen uitgereikt. Een aparte jeugdshow.
Een ervaring rijker gingen we naar huis. Vooral voor de
gevederde de moeite waard wat dieren in te zenden of een
bezoek te brengen.
Volgende show : 16 t/m 18 november 2012.
Henk van Hagen.
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