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Voorwoord 

 
Van de voorzitter 
 

 Tijdens het schrijven van dit artikel hebben de meeste leden de 

vakantieperiode erop zitten. Omstreeks deze tijd gaan de 

fokkers/leden weer denken aan het nieuwe 

tentoonstellingsseizoen. Wij als bestuur zijn de laatste tijd een 

aantal keren bijeen geweest met onze collega’s van sportfokkers 

Doetinchem e.o. ter voorbereiding van de 14egezamenlijke 

jongdierendag. Deze show zal plaatsvinden op 6 en 7 oktober 

bij het AOC te Doetinchem. Wij hopen dat u als fokkers veel 

goede dieren zullen insturen en dat het weer twee mooie dagen 

mogen worden. Na jongdierendag kijken we al weer uit naar de 

volgende grote show, die in Varsseveld wordt gehouden. In 

Varsseveld wordt voor de 4e keer op rij onze clubshow 

ondergebracht op 26-27 en 28 oktober. Ook hoop ik dat vele 

fokkers hier veel dieren zullen inzenden, om zo een leuke 

onderlinge competitiestrijd te krijgen. Verder wens ik iedereen 

een goed tentoonstellingsseizoen toe. 

 

 

Chris Wijsman, September 2012. 

  

Met vriendelijke groet, 

Chris 
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Hokkenbezoek Stef Lemm/ Hans Tenbergen 
 
Op zaterdag 25 augustus 2012 zijn 11 leden van K.P.V. Silvolde e.o. op 
hokkenbezoek geweest bij Stef Lemm/ Hans Tenbergen, beide lid van 
sportfokkers Doetinchem e.o. Op de heenreis hebben we nog wat regen 
gehad maar om half 2 aangekomen bij Stef Lemm, oude Zevenaarseweg 
67a, was het droog en begon de zon de gehele middag weer te schijnen. 
We werden gastvrij ontvangen door Stef en zijn vrouw Greita onder het 
genot van een kopje koffie met een heerlijke plak cake. Onder de koffie 
kwamen de eerste fokkers-ervaringen ter sprake en dit leverde al een 
leuke discussie op. Na de koffie om ongeveer 14 uur zijn we lopend 
(±400 meter) naar de dieren van Hans Tenbergen gegaan. Hans heeft de 
dieren gehuisvest bij een broer van Stef op de boerderij. 
 
Hans over het ontstaan van zijn liefhebberij voor kippen en konijnen: 
“Ik ben geboren en getogen in Groenlo. Als 12-jarige jongen de hobby 
opgepakt. Inmiddels is dat al weer 42 jaar geleden. Mijn vader fokte en 
showde Hollanders. Hij had daarnaast ook Hollandse kriel en later 
Orpingtonkriel. Omdat wij niet dezelfde rassen wilden fokken begon ik 
met roodoog Pool. Ik kon een stammetje van een fokker 
overnemen. Vervolgens kwamen er marterkleurige Kleurdwergen in de 
hokken en ook blauw- Sepia en ook de siameeskleurige. Nog wat 
jaartjes later kon ik bij de buurman wat kippen houden en dit werden 
achtereenvolgens de Hollandse kriel (patrijs en later zwart) en de Duitse 
kriel (wildkleur). 
Tussen 1985 en 1990 geen dieren gehouden laat staan gefokt. Vier hoog 
in een flat in Utrecht, ook al heb je een groot balkon, is niet te doen. 
In 1990 ivm reorganisatie bij mijn werkgever teruggekeerd naar de 
"goede kant van de IJssel". Mijn vrouw en ik vonden een woning in 
Zevenaar en sindsdien wonen we daar zeer prettig.  
Vanaf dat moment lid geworden van de KPV Vooruitgang in Zevenaar. 
Een jaar of twee later bestuurslid. Achter de woning beschik ik over een 
fietsenhok waar ik mijn Kleurdwergen houd. Dit zijn haaskleurige dieren 
die ik van Wesselius en later van Benny Siebelink heb over genomen. 
In 2000 begonnen met Duitse krielen op het adres waar ook het 
hokbezoek is geweest. Zoals vorige week zaterdag al verteld is, ben ik 
weer begonnen met wildkleur. In Vreden net over de grens bij Groenlo 
kon ik een aantal dieren kopen. Op een van de eerste Liemersshow 
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stonden een aantal Rijnlanderkrielen te koop. Even later heb je twee 
rassen in het hok. 
Vijf jaar geleden stond in Kleindiermagazine een oproep voor 
keurmeester hoenders en dwerghoenders. Het studiepakket heb ik toen 
opgevraagd en ik ben het gaan  bestuderen.  Het eerste jaar heb 
examen ik gedaan en ben ik geslaagd voor de Brabanter(kriel), 
Kraaikop(kriel) en de Nederlandse Uilebaard(kriel).  
Inmiddels had ik van Fons Gerritsen al een paar Ned. Uilebaardkrielen. 
Inmiddels heb ik naast de hiervoor genoemde BKU rassen de 
bevoegdheid voor: Hollands hoen(kriel), Welsumer(kriel), 
Barnevelder(kriel), Rijnlander(kriel), Bielefelder(kriel), Appenzeller 
Spitskuif(kriel), Orpington(kriel), Sussex(kriel), Plymouth Rock(kriel), 
Wyandotte(kriel), Eikenburgerkriel, Duitse kriel en de Sebright. Als men 
examen doet voor Sebright krijg je de Eikenburgerkriel er bij. Dit ras lijkt 
op een eenkleurige Sebright vandaar. 
Momenteel heb ik in de hokken: Duitse kriel, Kraaikopkriel, 
Faverolleskriel, Fries hoenkriel, Appenzeller Spitskuifkriel en 
Appenzeller Baardhoenkriel.Een aantal hiervan zijn studierassen ter 
voorbereiding van examens.”   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

De aanwezige leden luisteren aandachtig naar de uitleg van Hans. 
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Na het hokkenbezoek bij Hans zijn we lopend via het 
Rijnstrangengebied ( De Gelderse poort) naar Stef gegaan. Het 
Rijnstrangengebied is een groot natuurgebied wat zich uitstrekt van 
Zevenaar tot aan Nijmegen. In dit gebied is een aantal jaren geleden de 
beverrat uitgezet. Ook zijn er waterpartijen en bosjes aangelegd met de 
hoop er de karekiet (rietvogel) te spotten, maar deze is tot op heden 
nog niet gezien. Gearriveerd voor de 2e keer bij Stef kregen we een 
uitgebreid hokkenbezoek/dierbespreking. Stef heeft een grote, mooi 
verzorgde tuin met daarin een schuur met uitlooprennen van 
gegalvaniseerde gazen panelen voor zijn kippen en een openschuur 
voor zijn konijnen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stef geeft uitleg over kleur, pepering en kamvorm.
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Stef over het ontstaan van zijn liefhebberij voor zijn hobby: 

“De eerste ervaringen met pluimvee zijn geweest ongeveer 45 jaar 
geleden. Kippen gekregen van kennissen en deze werden op de 
boerderij gehuisvest. Er werd dan ook een hok getimmerd en er 
kwamen kuikens. Een neef van mij had ook kippen, raskippen zelfs. Dat 
leek mij ook wel wat. Dus een nieuw hok getimmerd waar 10 
verschillende trio’s in konden, van alles wat. Begonnen met wyandotte, 
java’s en cochins, alles kriel in verschillende kleurslagen.  
 
Later kwamen hier grote cochins en barnevelders bij. Er werd dan ook 
weer een hok bijgebouwd. Hier heb ik ook goudfazanten en 
parelhoenders in gehad. Ik was toen ook al enkele jaren lid van 
Vooruitgang Zevenaar. De rassen waar ik mee fokte waren toen vooral 
de grote barnevelders en cochinkrielen in de kleur dubbelgezoomd 
patrijs, die je maar weinig meer tegenkomt. Na de schooljaren werd het 
aantal dieren wat minder, druk met jeugdwerk, verkering, werk e.d. Na 
getrouwd te zijn en inmiddels woonachtig in Wehl, waar al weer een 
hokje gebouwd was, ontmoette ik op de Achterhoekshow Gerrit Nijland 
en werden de banden weer snel aangehaald.  
 
Lid geworden van D en O en inmiddels ook konijnen in het hok, blauwe 
hangoordwergen. Midden jaren tachtig ben ik in de organisatie van de 
Achterhoekshow terechtgekomen en bestuurslid geworden van D en O, 
veel gewerkt met wijlen Bennie Siebelink . Dit tot het eind van de 
Achterhoekshow in 1997. In deze periode heb ik ook Hans Tenbergen 
leren kennen die op dat moment alleen konijnen fokte. Met de kippen 
was ik inmiddels overgestapt op hollandse krielen in de kleuren patrijs 
en blauwpatrijs en verhuisd van Wehl naar Oud-Zevenaar (1985). We 
bleven dus hokken bouwen, zowel op de boerderij als thuis. Het is leuk 
om te zien dat op de oude jeugdlokatie nu de dieren van Hans zitten.  
 
Verschillende rassen in verschillende kleuren met zeer verschillende 
kamvormen. Zelf heb ik nu nog de Hollandse kriel in de patrijskleur, 
modern engels vechtkriel in de kleur goud-berken en sinds kort de 
ardenner-kriel in de kleur zwart-goudhalzig. De Hollandse kriel heeft 
begin jaren negentig mij nog het kampioenschap van de 
Achterhoekshow bezorgd, de bekende tinnen wandklok. In deze tijd ben 
ik met de konijnen overgestapt op kleurdwergen, zwart zilvervos en 
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heeft intussen Stefan, onze oudste zoon, hangoordwergen. Maar 
evenals Patrick, onze jongste, hebben ze veel interesse in vissen en 
vijvers. Naast kippen en konijnen heb ik hier ook nog enkele duiven en 
goudfazanten waar ik een nieuw hok en ren voor aan het bouwen ben 
zodat voor de kippen nog weer wat losse hokken overblijven om ze 
apart te zetten. Ook hebben we hier enkele jaren een koppel 
brandganzen gehad, leuke dieren. Hans heeft bij zijn hok ook ganzen 
gehad ( Steinbacher gans), maar dat is met de huidige wildstand van vos 
en steenmarter niet leuk meer. De kippen kunnen dan ook niet naar 
buiten of het moet zeer goed afgegaasd zijn.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mooi overzicht van de kippenhokken met uitlooprennen grenzend aan 
het gazon van Stef. 
 
 
 
Per jaar fokt hij bij de 3 kippenrassen ongeveer 25 á 30 kuikens per ras. 
Na een goede opfok en selectie hoop je als fokker een aantal 
tentoonstelling waardige dieren over te houden. Dat  dit lukt laat Stef 
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jaarlijks op de gezamenlijke jongdierendag zien en de andere grote 
shows. De konijnen worden op een kleinere schaal gehouden dan de 
kippen, maar ook hier weet Stef goede resultaten mee te behalen. 
Wij hebben veel geleerd en gehoord hoe Stef selecteert, voert en fokt. 
Stef voert aan de konijnen kasperfauna en aan de kippen teurlings 
omdat dit voer coccidiostatica bevat, dat coccidiosis (diarree) voorkomt. 
Als afsluiting van het hokkenbezoek werden we getrakteerd op 
frisdrank met belegde broodjes. De leden van K.P.V. Silvolde e.o. 
kunnen terugzien op een interessant hokkenbezoek en willen bij deze 
Hans Tenbergen en Stef/Greita Lemm bedanken voor de verzorgde 
middag. Om half 6 gingen we voldaan naar huis. 
 
Chris Wijsman 
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Fokkersdag van de speciaalclub van de Hollanders 

waarbij ondergebracht de Witte van Hotot op zaterdag 

23 juni 2012. 

Samen met Ronald Jansen en zijn vader vertrokken we 

rond de klok van 8 uur zoals, al enkele jaren richting 

Veenendaal voor de jaarlijkse fokkersdag. Na het 

inkooien werd eerst de jaarvergadering gehouden welke 

werd geleid door voorzitter Jan Derksen. Bij ons beter 

bekend als een vaste waarde van het keurmeesterskorps 

op de jaarlijkse jongdierendagen in oktober van KPV 

Silvolde gezamenlijk met Sportfokkers Doetinchem en 

omstreken.  

Tijdens de vergadering werden door leden verschillende 

waardevolle tips gegeven of opmerkingen gemaakt. Ook 

werden nog enkele jubilarissen gehuldigd. Na een vlotte 

afhandeling van de agenda konden de 13 keurmeesters 

vervolgens aan de slag. Er waren door 64 leden 

gezamenlijk 294 dieren aangeleverd. Duidelijk werd dat er 

steeds meer leden met meerdere kleurslagen zijn gaan 

fokken.  

Ronald had 3 kleurslagen meegenomen, 1 haaskleur, 2 

konijngrijze en 3 zwarte. De 2 oude zwarte rammen 

behaalden respectievelijke 95 en 96,5 punt. Helaas was 

dat nog niet voldoende om een keurmeestersprijs te 

krijgen en daarmee bij de eindkeuring op tafel te komen. 

Wel kreeg Ronald de derde prijs bij de jeugdleden. Zijn 

andere dieren waren wat minder succesvol.  
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Zelf had ik een jonge ram die 94 punten kreeg en 2 jonge 

voedsters die respectievelijke 94 en 95 punten 

behaalden. De laatste kreeg wel een keurmeestersprijs 

maar ging bij de eindkeuring na 1 ronde van de tafel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede reserve kampioen jeugdleden, Zwarte oude ram 1SF-

4391, F-96½ 

Ingezonden door Ronald Jansen 

Tussen de keuringen door was er om half 1 een 

gezamenlijke koffietafel en voordat de eindkeuring begon 

nog een veiling van 7 dieren die geleid werd door 

streekgenoot Theo Jansen uit Baak. Het laatste diertje, 

de mooiste, van een gerespecteerd fokker, een blauwe 
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van 2011 werd verkocht voor maar liefst 50 euro. Al met 

al kunnen we terugzien op een gezellige, leerzame en 

succesvolle dag. De eerste keuring van 2012 om je jonge 

dieren van dit jaar te laten beoordelen door een Hollander 

keurmeester. Rond de klok van 5 waren we weer thuis en 

zaten onze diertjes al weer snel fris en monter in hun 

vertrouwde onderkomen. 

Met sportieve groet, 

B. Kniest. 
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Hokbezoek bij 

Ronald Jansen in 

Etten. 

Op zaterdag 9 juni 

2012 had KPV 

Silvolde en 

omstreken een 

hokbezoek 

gepland bij ons 

jeugdlid Ronald 

Jansen. 

Helaas was de 

opkomst matig, mede doordat enkele leden op het laatste moment 

verhinderd waren. We werden gastvrij ontvangen, waarbij Tippy de 

hond, ook een deel voor  zijn rekening nam.  Daarna werden we 

door Ans op een heerlijk kopje koffie getrakteerd met iets lekkers 

erbij. Door de aanwezigheid van de administratie en enkele 

Nieuwsbrieven van de Hollanderclub ging het gesprek al gauw over 

de Hollanders van Ronald. Hij is behalve lid van KPV Silvolde e.o. ook 

lid van de speciaalclub van Hollanders. Zijn naam wordt regelmatig 

in nieuwsbrieven genoemd  en door het meedoen aan verschillende 

landelijke shows is hij nu ook geen onbekende meer in Nederland. 

Hij fokt de Hollander in de kleurslagen haaskleur, konijngrijs en 

zwart. Na de koffie zijn we de konijnen gaan bekijken in de ruime 

schuur. Hier liet ook een enthousiaste vader Johan blijken zijn zoon 

in allerlei opzichten te ondersteunen bij zijn hobby. Eerst kwamen de 

jongste haaskleurigen op tafel die nog nauwelijks  de oogjes open 

hadden. Later een nestje van 5 die 2 maanden oud waren. Een heel 

mooi uniform stel met ieder zijn eigen kleine onregelmatigheid. Ook 

hier laaide de discussie meteen weer op, wat is de juiste kleur van 
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een haaskleurige in combinatie met de buikkleur en onderwol. Of is 

het misschien toch konijngrijs? Zelfs de keurmeesters hebben er veel 

moeite mee om op een lijn te komen. 

Vervolgens kwamen er nog 2 nestjes zwarte hollanders op tafel die 

ook veelbelovend zijn. De respectievelijke 2 vaderdieren werden ook 

aan een kritisch oordeel onderworpen. Ook voeding, verzorging en 

klimaat kwamen aan de orde. Een wandeling over het ruime erf 

leerde ons dat er behalve konijnen ook interesse is in dwerggeitjes, 

scharrelkippen, damherten en een mooi paard. 

Aan de keukentafel werd nog even onder het genot van een glaasje 

fris wat nagebabbeld. Aan het eind van ons gezellig samenzijn heeft 

onze voorzitter Chris Wijsman de familie Jansen bedankt voor de 

goed voorbereide en informatieve middag. 

Met sportieve groet, 

Bennie Kniest. 
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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 of www.vleesboerderijdieker.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Poule petaten (gespikkelde hoen) 
Meestal parelhoenders genoemd. 
 
Het zijn rommelaars, lawaaischoppers, bewakers, sociaal en 
nieuwsgierig aparte figuren. Dit steppe hoen uit Afrika komt in 
Nederland overal voor. Veelal op boerenerven. Eigenlijk zijn het 
loopvogels, maar kunnen wel goed vliegen. Ze passen zich 
gemakkelijk aan en kunnen samen met kippen worden gehouden; 
vooral als ze samen opgroeien. Ze laten zich bijna de hele dag horen 
met hun typische geluiden, heel herkenbaar. Bij onrust slaan ze 
onmiddellijk alarm en zijn zodoende goede erfbewakers. 
Nieuwsgierig zijn ze naar alles wat om hen heen gebeurd, ze zijn 
steeds op hun hoede.  
 
Het liefst leven ze in 
groepen bij elkaar. 
Ze zijn heel attent 
op ongedierte als 
ratten en muizen. 
Het zijn goede 
muizenvangers, die 
zal je bij hen in de 
buurt niet meer 
aantreffen. Ook 
slakken, wormen en 
pieren staan op het 
menu. Als echte 
boerderijdieren 
zullen ze het hele erf 
afstruinen op zoek naar voedsel. 
 
 Deze sobere zelfstandige dieren vragen weinig verzorging en gaan 
met de kippen op stok. Overnachten in de boom is eveneens 
favoriet. Hoewel ze sterk en sober zijn, is de opfok juist moeilijk. Het 
begint al bij het leggen van de eieren. De leg komt pas in mei op 
gang. De vrouwtjes leggen hun eieren vaak bij elkaar in één nest, 
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zodat je grote groepen eieren bij elkaar krijgt te liggen. Dit is niet 
bepaald handig bij het broeden. Let erop dat voor een goede broed 
niet te veel eieren liggen. Zo kunnen ze allemaal worden bebroed.  
 
Het uitbroeden onder een kip(kloek) gaat ook goed, zo ook in de 
broedmachine. Houd er wel rekening mee dat de broed 25 tot 28 
dagen duurt; dit in tegenstelling tot kippen eieren die 21 dagen 
liggen. De eierschaal is veel harder dan die van een kippenei.  
 
De pas uitgekomen kuikentjes zijn erg gevoelig voor nattigheid. Een 
bedauwd grasveld kan al fataal zijn. Ze moeten dan ook 4 tot 6 
weken in een droge ruimte worden gehouden. Daarna is de opfok 
niet meer moeilijk. Gewoon opfokvoer voor de kuikens is goed. Ze 
zullen zich spoedig aansluiten bij de eigengroep en samen opzoek 
gaan naar voedsel.  
 
Eenmaal volwassen eten ze bij de kippen uit de pot. Met hun typisch 
gevormde ruggen zijn ze duidelijk herkenbaar. De kop is niet 
bevederd, met een soort hoorntjes erop. De vorm van de kop lijkt op 
een Romeinse helm, daarom ook wel helmhoenders genoemd.  Het 
geslacht kent weinig uiterlijke kenmerken. De kopversierselen (kin 
lellen) zijn bij het mannetje groter dan van het vrouwtje.  
 
Van deze rare, bijzondere vogels moet je wel gaan houden. Met hun 
geroep vragen ze steeds je aandacht. Bij ons lid “Stichting schuylhut” 
lopen een viertal rond. Één in wildkleur, gespikkeld dus en een 
drietal in wit. Een gezellig groepje. 
 
Henk van Hagen 
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Weetjes 
 
Op 3 juni was de dag van het levend erfgoed op 
kinderboerderij “Presikhaaf” te Arnhem. De K.L.N. was er met 
een fraaie stand en won daarmee de 2e prijs. Ons lid Jo 
Bosman was er met 2 hennen en één haan van ons levend 
erfgoed “De Lakenvelder”. 
 
Begin april heeft Henk van Hagen 20 eieren Ancona krielen 
opgestuurd naar Emilio Briganti in Italië, N.B. de bakermat van 
de Ancona’s. 
 
Kip en Ei 
Een kip komt in de supermarkt en vraagt: ”Mag ik een lege 
eierdoos? We gaan morgen met vakantie en nemen de 
kinderen mee”! 
 
Al sluit je de haan op! Toch gaat ’s morgens de zon weer op!  
 
Henk van Hagen 
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Tatoeëren anno 2012 
 

Samen met Ronald Jansen worden binnen onze vereniging 

K.P.V. Silvolde  e.o onze jonge konijnen van een oormerk 

voorzien. Dit gebeurt meestal op de eerste maandagavond van 

de maand bij de tatoeëerder aan huis. 

Ook is het mogelijk voor de fokkers dat de tatoeëerder bij hun 

aan huis komt, om  hun dieren van een oormerk te  voorzien. 

 

Hierover zijn voor dit fokseizoen nieuwe afspraken gemaakt . 

Hierin t.o.v andere jaren toch enkele veranderingen. Zo is de 

afdracht aan het merkenbureau vanaf dit jaar komen te 

vervallen.Wel zijn er nog onkosten voor materialen, te denken 

aan inkt / ontsmettingsmiddel /  handschoenen enz.  Mede hier 

door zijn de onkosten veranderd. En voor de meeste fokkers 

hierdoor lager  geworden. 

 

Het tatoeëren in de praktijk gaat als volgt in het linkeroor komt 

maandgetal +volgnummer, voorbeeld:  103 men vertaald dit 

door te lezen dat dit konijn in januari is geboren en als derde 

van die maand is genummerd. In het rechteroor van dit konijn 

komt dan het laatste cijfer van bv dit jaar te staan. En daarachter 

onze verenigingsletters SF. Voorbeeld  2 SF. 

Voor de meeste rassen binnen onze vereniging gebruiken we de 

grote tatoeëertang.  Te denken hierbij valt aan de Vlaamse 

reuzen, Weners , Deilenaars , Belgische hazen, Klein Chinchilla 

, Hollander en de Hulslander .Dit zijn vooral de rassen welke 

door de leden binnen onze club worden gefokt. 

Voor de dwergrassen gebruiken we de kleine tang, te denken 

aan de dwergrexen, kleurdwergen, de pooltjes  enz..  

 

De fokkers geven doormiddel van een registratie bewijs door of 

er jonge konijnen zijn. Dit  stellen we als vereniging niet meer 

verplicht, als je maar tijdig liefst minimaal 1 week van te voren 

door geeft hoeveel dieren er getatoeëerd moeten worden. 
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De grote-midden rassen het liefst zo met een leeftijd van 

ongeveer 8 weken en de kleine- dwergrassen zo bij een leeftijd 

van 10 weken. 

Samen met Ronald heb ik alweer vele jonge konijnen van een 

oormerk voorzien. Gelukkig zijn de onderlinge contacten goed. 

Vaak vinden er onder genot van een kopje koffie dan leuke 

gesprekjes plaats en was het er gezellig. 

Voor bepaalde data moeten de tatoeëergegevens worden 

doorgegeven aan het merkenbureau. 

Dat gebeurt nu met de computer, ga naar 

www.Kleindierliefhebbers.nl en naar de link merkenbureau. En 

vervolgens download ik de juiste invullijst. Hierna ingevuld 

wordt deze opgestuurd naar het merkenbureau. 

 

Zie hiernaast een ingevulde lijst.  

 

Deze lijst is door mij nu wat ingekort wegens de ruimte. Nu 

ontbreken hierop de naamgegevens van de tatoeëerder. We 

hopen dat de jonge konijnen uitgroeien tot mooie exemplaren. 

Opdat de fokkers deze gaan insturen op diverse 

tentoonstellingen. Vanaf deze plaats U allen succes gewenst . 

 

Tom Hendriks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kleindierliefhebbers.nl/
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MERKENLIJST KLEINDIER LIEFHEBBERS NEDERLAND 
 

      
Vereniging: K.P.V Silvolde  e.o   Tat.Let.:  S.F 

      
Secretaris: Emmy Jansen   Ver.nr.: G 57 

      
Adres: Lombardije  15   Jaar: 2012 

      
Plaats: Doetinchem   Telefoon:   

      
Maand: April 

    
aantal merken naam van de woonplaats lidnummer ras 

  van - tot fokker   KLN   

1 424 G. Spekking Terborg 40149 Klein Chinchilla 

7 425/ 431 S. Kolenbrander Netterden 48444 Kleur Dwerg 

            

28 501/528 C. Wijsman  Varsselder 44704 Wener 

1 529 G.Spekking Terborg 40149 Pool 

1 530 G. Spekking Terborg 40149 Kleurdwerg 

1 531 T. Hendriks Terborg 40615 Vlaamse reus 

6 532/537 R. Jansen Etten 48972 Hollanders 

6 538/543 B. Kniest Gendringen 49036 Hollanders 

6 544/549 G.spekking Terborg 40149 Klein Chinchilla 

1 550 H. van Hagen Silvolde 40278 Kleur Dwerg 

12 551/ 562 T. Ketelaar Gendringen 48981 Rex 

3 563/ 565 T. Ketelaar Gendringen 48981 Belgische Hazen 

4 566/ 569 T. Ketelaar Gendringen 48981 Kleurdwerg,  rex 

2 570/571 T. Ketelaar Gendringen 48981 Belgische Hazen 

            

            

2 601-602 J. Lenting Ulft 49851 Hollanders 

4 603/ 606 G. Spekking Terborg 0 Kleurdwerg 

2 607-608 G. Spekking Terborg 40149 Pool 

1 609 H. van Hagen Silvolde 40278 Kleur Dwerg 

6 610/615 R. Jansen Etten 48972 Hollanders 

7 616 / 622 T. Ketelaar Gendringen 48981 Belgische Hazen 

3 623 / 625 T. Ketelaar Gendringen 48981 Kleurdwerg, rex 
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Voorjaarsbeurs bij “Tuincentrum Steentjes” 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Steentjes met zijn zus Miranda. 

 

De voorjaarsbeurs op zaterdag 10 maart en zondag 11 maart 

2012 was zeer geslaagd. Wij hebben daar met de vereniging 

ook een steentje aan bij gedragen met o.a. konijnen, 

sierduiven, hoenders en kuikentjes. 

Het grote hok met jonge puppy’s kreeg veel aandacht. Met 

name van de kinderen die met de puppy’s konden spelen, 

knuffelen en aaien. 

Door het raden van het aantal kleine schattige muizen in 

een grote bak, kon er een geldprijs gewonnen worden. Dat 

was een groot succes! 
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Al met al waren het gezellige en druk bezochte dagen en wij 

hopen als kleindier vereniging daar de volgende keer weer 

met veel plezier aan mee te kunnen werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen vermaakte zich goed met de aanwezige dieren 

in de stand. 

 
Open dag ijsboerderij ’t Kempke  2012 
 
Op zondag 1 april fietsten wij als leden van de kleindier vereniging 
naar de ijsboerderij  ’t Kempke om daar ons steentje bij te dragen. 
Hier konden verschillende kleindieren worden bekeken zoals: 
kippen, muizen, kuikentjes, konijnen en puppy’s. Tevens kon met het 
gewicht van een konijn (van het ras Hollander) geraden worden. Het 
was een gezellige en prettige dag voor jong en oud!  
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       Gerda Slomp en Doortje Brus 
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Jaarverslag 2011 K.P.V. Silvolde e.o. 

 

Inleiding: 

Alweer een jaar voorbij. Tijd om samen weer eens naar 

afgelopen jaar terug te blikken, te beginnen met wat 

statistieken.  

Ledenbestand:   

Het aantal leden per 01-01-’11: 42 leden 

Het aantal leden er 01-01-’12:   45 leden  

Uitgesplitst per 01-01-‘12: 

31 seniorleden (35 op 01-01-‘11) 

8 damesleden ( 8 op 01-01-‘11) 

2 jeugdleden ( 2 op 01-01-’11) 

Henk van Hagen is erelid. 

Bestuur:  

1e voorzitter: C. Wijsman (aftr. 2014) 

1e secretaris/2e voorzitter: E. van Aken (aftr. 2013) 

2e secretaris: A. de Graaf (aftr. 2012) 

1e penningmeester : Th. Gerritsen (aftr. 2012)  

2e penningmeester : G. Spekking (aftr. 2013) 

Tatoeëerders: T. Hendriks  

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. 

Ringencommissaris:  

H. v. Hagen voor de hoenders 

T. Gerritsen voor de sierduiven 

Kascommissie: D. Brus en A. Bronkhorst met als 

reserve B.Bosman 
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Vervoerders: G. Spekking en C. Wijsman in 

samenwerking met V.P.K.V. Varsseveld. 

P.R.: A. de Graaf en fam. Jansen voor de website 

Redactie klein Spöl: E. Jansen , T. Hendriks, H. van 

Hagen, A. de Graaf en Chris Wijsman 

Contributie 2011: De contributie voor 2011 was: 

  € 17,50 voor seniorleden 

  € 15,-  voor 65+ leden 

  € 7,50 voor jeugdleden 

  € 17,50 voor donateurs 

   € 2,50 als inleggeld 

Vergaderingen: In 2011, 1 jaarvergadering en 5 

ledenvergaderingen gehouden. 

Gemiddeld zijn de vergaderingen bezocht door 19.3 

leden ( in 2010 door 17.3 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. 

Fokkerijgegevens:  

Aantal uitgegeven fokkerskaarten per 31-12-‘11 

29 KLN nummers en 2 NBS 

Aantal uitgegeven fokkerskaarten per 31-12-‘10 

   28 KLN nummers en 2 NBS 

Aantal getatoeëerde konijnen: 393 stuks (2010: 356)   

Aantal bestelde NHDB ringen:  585  stuks, 128 

hoenders en 457 dwerghoenders (2010: 598, 216 voor 

hoenders en 382 voor dwerghoenders) 

Aantal bestelde NBS ringen:144 (2010) ook 144 ringen. 
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Jongdierendag 2011: 

Deze keer hebben we weer (voor de 13e keer) met 

Sportfokkers Doetinchem bij het AOC onze 

jongdierendag georganiseerd. Onze jongdierendag viel 

op 8 en 9 oktober. 

      2011 

Hoenders/dwerghoenders   190 

Konijnen       149 

Duiven                42 

Cavia’s                 4 

     _____ 

     387 waarvan 253 van silvolde 

  

Vorig jaar waren er 293 dieren ingezonden, waarvan 

203 van Silvolde. 

De volgende keurmeesters hebben gekeurd:  

Hoenders en dwerghoenders: J. Tenbergen, R. Siemes en 

M. Scheuter 

Sierduiven: G. Kelderman 

Konijnen: G. Lenselink en J.Derksen 

Cavia’s: R. Bosch 

 

Clubshow 2011: 

Dit jaar hadden we onze clubshow voor de 3e keer bij 

V.P.K.V. in Varsseveld ondergebracht. In totaal heeft K.P.V.  

177 dieren ingeschreven (vorig jaar 144) . 

- 65 hoenders 

- 88 Konijnen 

- 24 duiven 
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Slot: 

Gelukkig is ook dit jaar weer gebleken dat het goed gaat 

met onze vereniging. Het ledenaantal blijft licht stijgen en 

de fokkerskaarten blijven stabiel. Het aantal inzendingen 

op shows neemt aanzienlijk toe, wat duidelijk aangeeft dat 

onze fokkers niet stilzitten. Er wordt actief informatie 

uitgewisseld en waar de actieve groep weer bij elkaar komt 

(tentoonstellingen, beurzen,open dagen) is het altijd weer 

gezellig. Een nieuwe website zorgt voor een goede p.r. en de 

eerste aanmeldingen voor lidmaatschap en open dagen 

komen langzaamaan binnen. Ik wil de fam. Jansen daar 

nogmaals bij noemen, want zonder hen was dit niet van de 

grond gekomen. 

Iedereen bedankt die dit succesvolle jaar mogelijk heeft 

gemaakt en ga zo door! 
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