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Voorwoord
Voor u ligt ons verenigingsblad “Klein Spöl” nummer 25,
dat 2 keer per jaar verschijnt.
Wij als redactie proberen zoveel mogelijk leden bereidt te
krijgen om artikelen te schrijven die interessant zijn voor
de leden.
Als u als lid nog nooit uw kennis/ervaring van uw hobby
op papier heeft gezet en denkt dat dit van meerwaarde
kan zijn voor de andere leden vraag ik u bij deze: zet het
op papier of mail het naar de redactie dan plaatsen wij
het in ons clubblad.
Op 5 en 6 oktober 2013 hebben wij samen met
sportfokkers Doetinchem e.o. de 15e jongdierendag
gehouden bij het AOC in Doetinchem .
Onze clubshow hebben wij voor de 5e keer op rij bij
V.P.K.V Varsseveld ondergebracht op 25-26-27 oktober
2013,
Tot slot wens ik ieder voor 2014 voor alle diergroepen
een goed broed/fokseizoen toe en voor alle leden en hun
partners veel gezondheid.
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Vorwerkhoen om U tegen te zeggen.
Dit overkwam dhr. Jo Bosman uit Etten, met een
Vorwerkhoen, hen jong 97 punten pred. U (zie voorkant
clubblad).
Hij had een 4 tal hoenders, onderverdeeld in 2
Lakenvelders en 2 Vorwerkhoenders ingestuurd tijdens
de 35 ste Noordshow op 8t/m 11 jan 14.
De nu 72 jarige fokker heeft sinds het jaar 2011
Vorwerkhoenders naast zijn Lakenvelders zitten.
Vorwerkhoenders zijn vertrouwelijke kippen die
makkelijk in de omgang zijn. “Goldvogel” is de bijnaam
van dit ras in Duitsland, het land van herkomst.
Omstreeks 1902 begon Oskar Vorwerk met het
overbrengen van de buffkleur op de lakenvelder. Het ras
kreeg zijn uiteindelijke vorm met behulp van Buff
Orpingstons Andalusirs en Hittfiders. De Vorwerkhoen
werd pas in 1919 in de standaard opgenomen. De
goudgele kleur bezorgt het ras een bijzonder voorkomen,
hetzelfde getekend als de zwartwitte Lakenvelder, maar
dan met een warmere en nog wat luxere uitstraling.
Vorwerkhoen zijn iets voller en krachtiger van bouw dan
de Lakenvelders. Maar het landhoentype is nog duidelijk
aanwezig, wat betekent redelijk fors, toch niet te zwaar :
het is een elegant formaat. Zij bezitten een enkele kam.
Het gewicht van de haan zit tussen de : 2,5 tot de 3 kg,
en van de hennen tussen de 2kg en de 2,5 kg.. De hennen
leggen per jaar zo rond de 170 eieren. De kleur van deze
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eieren zijn geel /wit. Het is een ras met veel nut
eigenschappen en hierdoor zeer gewild.
Jo is al vele jaren bestuurslid van De Lakenvelder en
Vorwerkhoen Speciaalclub. Mede hierdoor heeft hij
goed beeld van fokkers welke zeer goede dieren fokken.
Zo heeft hij broedeieren gekocht bij mvr. Wijnen op de
Veluwe. Hieruit zijn een mooi 2-tal hennen
overgebleven. Later bij een erkende Vorwerkfokker, dhr.
P. Roskamp twee hanen gekocht. De mooiste cq, de
beste haan voor de fok ingezet. Om in bezit van deze 2
hanen te komen had nog wel even om zo te zeggen wat
voeten in de aarde . Via uiteindelijk een bestuurslid van
de Oneto dhr. P. Bosma zijn de dieren in Etten terecht
gekomen.
Jo zet tijdens het fokseizoen 1 haan op een viertal
hennen. Als er voldoende eieren zijn gelegd, worden zij
in eigen broedmachine uitgebroeid. Tijdens de opfok
van de kuikens worden deze op uiterlijke kenmerken
geselecteerd. Jo Bosman probeert zo zijn beste dieren
over te houden om deze later in het jaar te gaan showen.
En dit laatste niet zonder een zeer goed resultaat.
Jo, namens ons allen van Harte Proficiat met dit mooie
resultaat. Veel succes voor het komende fokseizoen.
Tom Hendriks.
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De dekking en geslachtsrijpheid
In dit artikel staan we even stil bij een aantal punten betreffende het
fokken met onze konijnen. Geslachtsrijp is een konijn zo rond de
leeftijd van vier maanden. Hierdoor kunnen er veranderingen plaats
vinden in het gedrag bij konijnen. De ram wordt onrustig en kan
gaan sproeien. Het resultaat is dan besproeide wanden. Ook gaat de
ram met zijn kinklier over en langs voorwerpen wrijven om zo zijn
territorium af te bakenen. Net als de ram wordt ook de voedster
onrustig en kan ze beginnen met de bodembedekking om te woelen
en de voerbak om te gooien. Daarnaast kan ze territoriaal gedrag
gaan vertonen, beginnen te stampen, te grommen en zelfs bijten.
Dit doet de voedster wanneer zij denkt dat iemand, of iets, haar
territorium binnen wilt dringen.
Wanneer een konijn geslachtsrijp is wil het nog niet zeggen dat zij
dan ook fokrijp is, dit is het konijn pas wanneer hij volledig is
uitgegroeid. Dan heb je meer kans op positieve resultaten. Om
ervoor te zorgen dat het dier voldoende is uitgegroeid kunnen de
richtlijnen uit de leeftijdstabel worden aangehouden.

Rasgroep:
Dwergrassen
Kleine rassen
Middenrassen
Grote rassen

Fokrijp met:
6 maanden
7 maanden
8 maanden
9 maanden

De Dekking
Voor een geslaagde dekking zijn zowel de ram als voedster erg
belangrijk. Beide dieren moeten vruchtbaar, gezond, vitaal, oud
genoeg en vooral niet te dik zijn. Let hier op. Rammen met een
mindere deklust bevruchten over het algemeen ook minder door
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een slechtere spermakwaliteit. Meerdere dekkingen achtereen
vergroot niet de kans op een groter aantal jongen. De voedster
bepaalt zelf hoeveel eitjes er vrijkomen. Wil men de kans op een
geslaagde dekking vergroten, dan kan men na 4 uur weer de
voedster bij de ram plaatsen. Omdat de eisprong bij een voedster na
8 tot 10 uur na de eerste dekking gaat
plaatsvinden, geeft zo’n tweede dekking verhoogde kans op
bevruchting van de vrij gekomen eitjes. Het beste is om de voedster
bij de ram te plaatsen voor een dekking. De voedster moet namelijk
wel dekbereid zijn. Na wat rondjes door het hok gelopen te hebben
probeert de ram de voedster te bespringen en zal hij zich vastbijten
in de schouder, nekvel en na het dekken zich knorrend laat afvallen.
Over het algemeen duurt dit proces niet langer dan een paar
minuten. De fokker heeft dit goed in de gaten gehouden en heeft zo
nodig kunnen ingrijpen indien de ram de voedster van voren
besprong. Na de al of niet, geslaagde dekking zet de fokker de
voedster weer terug in haar eigen hok. Heeft er geen geslaagde
dekking plaats gevonden is het raadzaam om de voedster enkele
dagen in het rammenhok te plaatsen. Door de constante geur van de
ram kan de voedster geprikkeld worden om in de bronst te raken.
Om het dan opnieuw te gaan proberen.
Wel of niet drachtig van de voedster. Bij de meeste voedsters
verandert na een dekking het gedrag. Het dier vertoont een ander
karakter en kan bijvoorbeeld het hele hok overhoop gooien en al het
strooisel fijn knagen. Daarnaast kan de voedster wat
meer bijterig gedrag vertonen en of minder gaan eten. Er zijn ook
fokkers die de voedster na 8 tot 10 dagen na de eerste dekking terug
plaatsen bij de ram. Laat zij zich dan niet dekken gaat men er van uit
dat het gelukt is. Er zijn in de praktijk wel voorbeelden van voedsters
die wel drachtig waren maar zich wel voor een tweede keer lieten
dekken. En op tijd hun jongen kregen. Ook om te kijken naar
het gewicht van de voedster kan men afleiden of zij drachtig is of
niet. In de praktijk weegt men de voedster net voor de dekking en 1
week na de dekking. Wanneer de voedster, ongeacht het ras en bij
een normale voeding, 70 tot 100 gram is aangekomen kan er
gesproken worden van een geslaagde dekking. Een groot voordeel
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van deze methode is dat je het konijn niet onnodig tot
last bent, zoals bij het palperen wat betekent het aftasten van de
buik met de vingers. Hiervoor moet de fokker veertien dagen
wachten en kun je het embryo`s voelen als kleine bolletjes ter
grootte van een doperwt. Maar dit vraagt wel enige oefening en
ervaring van de fokker om dit juist te kunnen schatten. Maar wat bij
iedere controle voorop staat is dat de fokker geduld moet hebben.
Voor alle controles moeten de jongen of de voedster de tijd hebben
gehad om zich tot een bepaald stadium te ontwikkelen.
Tot slot, hierbij een tabel om te laten zien wanneer de voedster het
beste bij de ram geplaatst kan worden. Men heeft de meeste kans
van slagen als de vulva rood van kleur is. Wanneer er gewacht wordt
tot de kleur blauwpaars is, wil de voedster zo graag gedekt worden
dat ze er soms gaat liggen wat juist een eventuele dekking
tegenwerkt. Daarnaast is het bevruchtingspercentage nihil omdat de
voedster eigenlijk al over haar piek heen is.
Vulva kleur
Blank
Roze
Rood
Blauwpaars

Dekbereidheid
0%
51%
96%
100%

Tom Hendriks

10

Bevruchtingspercentage
0%
31%
84%
0%

Conditioneren, conditie en verzorging van Konijnen
Door Gerrit Lenselink, A keurmeester konijnen
Naast het fokken van mooie raskonijnen die voldoen aan de
beschrijving van de standaard, zoals bv. gewicht, type en
bouw, pels, kleur, tekening of patroon, is ook het
conditioneren en conditie en verzorging erg belangrijk zodat
een konijn beter toont en de raseigenschappen nog beter naar
voren komen. Vaak spreken wij alleen maar over conditie zoals
die beschreven is in positie 7 van de standaard. Hier wordt
bedoeld de lichaamsconditie en de verzorging.
In dit artikel geef ik op beide onderdelen toelichting.
Conditioneren.
Conditioneren heeft afhankelijk van het ras betrekking op
positie 4, 5 en 6 van de standaard.
Foutief gekleurde haren.
Er komen veel konijnen op tafel tijdens een keuring die foutief
gekleurde haren in de pels hebben over het hele lichaam.
Vooral witte haren komen bij veel rassen nog al eens voor,
maar ook anders gekleurde haren dan wat de kleur moet zijn
komen voor. Ook enkele witte haren in het tekeningbeeld bij
tekeningrassen kunnen verwijderd worden. Denk hier
bijvoorbeeld aan de aalstreep of de zijdetekening bij
Lotharinger. Als het om enkele witte of anders gekleurde
haren gaat in het gekleurde deel dan zijn die gemakkelijk weg
te halen o.a. met een pincet, let goed op dat je niet te veel
haren weg haalt, want dan wordt de pels beschadigd of er
ontstaan kale plekjes Kijk wel het hele dier na. Op het dek zie
je ze gemakkelijk, maar ze komen ook voor op andere delen
van het lichaam zoals de buik, borst, benen en bovenzijde
staart. Ook bij dieren met een patroonuitmonstering zoals de
Tan of Zilvervos komen anders gekleurde haren voor in de
pels. Bijvoorbeeld enkele tangekleurde haren op het dek. Ook
horen bij de Tan de tangekleurde haren op de voorbenen
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verwijderd te worden. Foutief gekleurde haren kun je het
gemakkelijkst vinden door langzaam tegen de pels in te
strijken.
Dieren met veel foutief gekleurde haren kun je beter thuis
laten en deze dieren moet je zeker niet voor de fok gebruiken.
Pluizen wit of gekleurd.
Wit of of anders gekleurde pluisjes zijn goed te verwijderen als
ze maar niet te groot zijn. Ze kunnen ontstaan zijn door een
kleine beschadiging maar het kan ook erfelijk zijn. Als er veel
pluizen voor komen dan is het beter om deze niet naar een
keuring te doen. Je krijgt vaak beschadigingen in de pels en
meestal krijg je ook alle foutief gekleurde haren niet weg. Met
deze dieren moet absoluut niet verder fokken want het vererft
heel sterk.
Navelpluis.
In de standaard staat in het algemeen gedeelte bij lichte
fouten op blz. 30 onder nagels en pigment: Wit of anders dan
gewenst gekleurd navelpluisje bij kleurrassen.
Dit pluisje dient verwijderd te worden. Als een gekleurd pluisje
op een witte buik verwijderd is geeft dit direct een beter
aanzien. Dit geldt eveneens voor een wit pluisje bij een zwarte
buikkleur.
Tekening scherper maken.
Door enkele gekleurde of witte haren weg te halen op de rand
van het tekeningbeeld is de tekening scherper te maken.
Voorbeelden hiervan is de aalstreep en zijdetekening bij
Lotharinger en Rijnlander en de bandtekening bij Hollander.
Lichaamsconditie en verzorging.
Dit wordt beschreven in positie 7 van de standaard. Deze
positie wordt vooral bepaald door de fokker.
Verzorging begint met een konijn al heel jong regelmatig op
tafel te zetten. Begin daar mee als een konijn 2 maanden is.
Een konijn dat regelmatig op tafel wordt gezet wordt daardoor
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veel rustiger. Probeer ook om het konijn in een juiste stelling
te brengen. (Stelling hoorde vroeger bij positie 7 en in de
nieuwe standaard bij positie 1 type en bouw.) Ook een konijn
op een weegschaal zetten is nuttig. Konijnen die regelmatig op
tafel en op een weegschaal komen zijn tijdens een keuring veel
rustiger en blijven veel beter zitten en stellen zich daardoor
ook beter. Als keurmeester zie je zo dat konijnen nooit uit het
hok en op tafel komen. Ze zijn dan vaak heel gestrest en gaan
plat op tafel liggen of springen van de tafel af.
Borstelen en kammen is ook heel belangrijk om losse haren te
verwijderen en ook wordt daardoor de glans verbeterd. Ook
moet het konijn schoon zijn. De voetzolen, borst of buik
mogen geen gele aanslag hebben. Het is dus noodzakelijk dat
het hok altijd schoon is. De nagels moeten schoon zijn, er
mogen geen mestballetjes aan zitten. Dit is een zware fout.
Klitten dienen verwijderd te worden. Deze komen vooral voor
aan de binnenzijde van de achterbenen en voorbenen, in de
oksels, rondom de geslachtsdelen, lies, borst en bovenzijde
staart. Ook de voetzolen aan de achterbenen moet je goed na
kijken, hier kom je soms losse plukjes tegen. Deze kun je
gemakkelijk verwijderen. Gebruik voor het los maken of
verwijderen van klitten een borstel met draadje die gebogen
zijn.
Nagels horen op tijd geknipt te worden. Een konijn heeft in
totaal 18 nagels, 10 aan de beide voorbenen en 8 aan de beide
achterbenen. Vergeet vooral de duimnagel niet. Nagels die
netjes geknipt zijn is beter voor het konijn, voor jou en de
keurmeester want lange scherpe nagels zijn net scherpe
messen.
Kijk ook of de oren aan de binnenzijde schoon zijn. Ook wil er
nog wel eens wat vuil in de ooghoeken zitten wat simpel is te
verwijderen. Het konijn mag geen ongedierte hebben. Vooral
mijt komt veel voor. Ook heb ik een keer vlooien gezien. Mijt
en vlooien tasten de pels zeer sterk aan en er ontstaan kale
plekjes met schilfers. Dit komt vooral voor tussen de oren en in
de nek. Als het erger wordt zie dit wel op alle plekken van het
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lichaam. Let ook vooral op de achterhand bij de staart. Mijt en
vlooien zijn makkelijk te bestrijden door de plekken zeker
enkele dagen tot een week in te wrijven met alcohol van de
drogist. Ook zijn er middelen te koop bij de dierenarts die je
via een injectie moet geven.
Lichaamsconditie houdt in dat het konijn de juiste bevleesdheid
moet hebben. Niet te vet, maar zeker niet te mager. Er worden
nog veel dieren te krap gevoerd om niet boven het maximum
gewicht uit te komen! Met deze dieren kun je beter niet verder
fokken. Zelf voelen en een konijn vaak op de weegschaal
zetten is erg belangrijk om en op tijd en de juiste conditie te
krijgen.
Nooit te vroeg, wel te laat
Om een konijn mooi op een show te brengen moet je vroeg
beginnen met alles wat in dit artikel beschreven staat. Doe dit
niet net voor de show. Je kunt nooit te vroeg beginnen, wel te
laat!
Succes.

AANBIEDING!

Bij inlevering van
deze bon in
onze
boerderijwinkel
ontvangt
u dit vleespakket
voor

€ 20,-

4 Rund.hamburgers – 2 Kogel Biefstukken
±500 gr Schenkel – 300 gr Roerbakreepjes
300 gr Verse Worst h/h 500 gr Gehakt 70/30 .
Voor info: www.vleesboerderijdieker.nl
Oude IJsselweg 5b, Terborg (ETTEN)
Tel: 0315-326832

WIJ WETEN WEL WAAR ONS VLEES
VANDAAN KOMT
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Jongdierendag 2013
Jongdierendag 2013 is voor de 15e keer georganiseerd door K.P.V
Silvolde e.o. en sportfokkers Doetinchem e.o.
Deze show vond plaats op zaterdag 5 en zondag 6 oktober in het
gebouw van het agrarisch opleidingscentrum te Doetinchem
Het AOC stelt kosteloos het gebouw ter beschikking en hiervoor
willen wij het bestuur bedanken.
Jongdierendag is de eerste show in het tentoonstellingsseizoen
waarbij de leden de mogelijkheid hebben in onderlinge competitie
uit te maken wie in verenigingsverband de beste dieren heeft
gefokt/voorgebracht.
De fokkers weten dat er voorafgaand aan de show veel energie in
wordt gestoken om tot een goed eindresultaat te komen.
Te denken valt aan de goede combinatie maken van de ouderdieren/
huisvesting, voeding, verzorging, selectie en show klaarmaken.
Als keurmeesters waren aanwezig:
Hoenders/dwerghoenders:
• Dhr. R. Siemes
• Dhr. H v. Olst
Voor de konijnen:
• Dhr. G. Lenselink
• Dhr. J. Derksen
• Dhr. G. Stoelhorst
Sierduiven:
• Dhr. G. Kelderman
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Een mooi overzicht van de tentoonstellingsruimte

Keurmeester J. Derksen en schrijver W. Span
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Overzicht ingezonden dieren per diergroep
Hoenders/dwerghoenders:
Konijnen:

2011
192
149

2012
143
168

2013
152
151

Sierduiven:
Cavia’s:
Totaal:

42
4
387

50
0
361

63
0
366

Winnaars wisselbeker J.D.D 2013 K.P.V Silvolde e.o.
Fraaiste grote hoender:
Fraaiste dwerghoender:
Fraaiste konijn:
Fraaiste konijn v/h ander geslacht:
Fraaiste sierduif:

F96 Jo Bosman
F96 Henk van Hagen
F97 Chris Wijsman
F96 Ronald Jansen
96 Arjan de Graaf

Jeugdprijs J.D.D K.P.V Silvolde e.o.
Hoenders:

ZG 94 Martijn Klompenhouwer

De prijsuitreiking is een gezamenlijke activiteit van beide
verenigingen.
Dit jaar was het bij Fonds Gerritsen in Kilder.
Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen de
aanwezigen terugzien op een gezellige en geslaagde avond.
Tot slot wil in alle inzenders-sponsoren en iedereen die een bijdrage
heeft geleverd aan jongdierendag, bedanken dat deze jaarlijkse
show kostendekkend mogelijk is geweest.
Voorzitter K.P.V Silvolde e.o.
Chris Wijsman
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Clubshow 2013
Voor de 5e keer op rij hebben wij K.P.V Silvolde e.o. de
jaarlijkse clubshow ondergebracht bij de V.P.K.V Varsseveld in
de van Pallandthal.
Deze van Pallandtshow vond plaats op 25,26 en 27 oktober
2013.
In deze mooie aangeklede sporthal, waar in totaal 773 dieren ter
keuring worden aangeboden, heerst een goede sfeer en een goed
klimaat voor de dieren.

Zijn dit de toekomstige fokkers voor onze hobby?
Op vrijdag morgen vindt de keuring plaats van de diergroepen,
zonder publiek.
De aanwezige diergroepen, hoenders, dwerghoenders,
siervogels, serama’s, sierduiven, konijnen, cavia’s en
watervogels werden door een 15-tal professionele keurmeesters
gekeurd.
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Vrijdagavond, zaterdag en zondags is het voor de fokkers en de
liefhebbers geopend om de dieren te bezichtigen.
Voor diegene die willen napraten of een consumptie nuttigen is
er de mogelijkheid in de ruime zithoek.
Aantal ingezonden dieren van K.P.V Silvolde e.o.

(dwerg)hoenders:
Konijnen:
Duiven:
Cavia’s

2009
36
44
7
3
90

2010
50
74
16
4
144

2011
65
88
24
0
177

2012
42
62
10
2
116

2013
40
69
8
1
118

In dit overzicht zien we na het topjaar 2011, dat we de laatste 2
jaar een constant aantal inzendingen hadden.
Dat de diergroep konijnen- hoenders/dwerghoenders veel groter
aantal inzendingen heeft t.o.v. duiven-cavia’s is een
afspiegeling van het aantal fokkers van onze vereniging.

Winnaars wisselbeker clubshow 2013
Fraaiste grote hoen:
Fraaiste dwerghoen:
Fraaiste konijn:
Fraaiste sierduif:

F96 Jo Bosman
F96 Henk van Hagen
U98 Chris Wijsman
F96 Dick van der Zwaard
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Tot slot alle winnaars gefeliciteerd met het behaalde succes.
Ook wil in de organisatie van V.P.K.V Varsseveld en onze
leden bedanken voor het welslagen van deze mooie show in
onze regio.
Ik hoop dat wij er in 2014 met veel goede gefokte dieren
aanwezig zijn.
Voorzitter K.P.V Silvolde e.o.
Chris Wijsman

Waar zouden deze fokkers het tussen de kooien over hebben?
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Stro, wel of niet
Over het nut van stro in onze konijnenhokken
Artikel van Gerrit
Grooten dat ik onlangs
nog eens ging lezen.
En naar aanleiding van
dit artikel eens wat
voor- en nadelen op
een rijtje ga zetten.

tarwestro
Voordelen om geen stro gebruiken, maar roosters of
houtkrullen.
Je hebt veel minder
mestafval. Voor langharige rassen, zoals de Angora kun je beter
in beharingsconditie houden.
Bij roosters komen de dieren niet direct in aanraking met mest
en urine en daardoor minder snel met eventueel aanwezige
ziektekiemen. De stofvrije houtkrullen geven ook minder stof.
Nadelen van roosters en houtkrullen. Roosters moeten ook goed
gereinigd worden en dit vraagt evengoed veel tijd. Tijdens de
fokperiode is er toch nestmateriaal nodig in de vorm van stro,
hooi of een ander nestmateriaal. Roosters absorberen geen
stank. Ook al ligt er een laag turfstrooisel, hennepstro,
houtkrullen onder, toch vaak is er een sterkere stallucht cq.
urinegeur aanwezig.
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Waarom dan wel stro?
Door het gebruik van stro, kan ons dat het gevoel geven dat het
welzijn van onze konijnen bevorderd. Zij eten graag van deze
bodembedekking wat dan weer een goed voedsel is door de
vezels welke in stro aanwezig is. Ze kunnen er een goed nest
van bouwen. Bescherming tegen de kou tijdens de winter.
Roggestro is een harde en zeer vezelrijke strosoort. Niet
onbelangrijk, het neemt goed het “stalvocht”op. Nadeel is dat
het door de konijnen minder goed gegeten wordt.
Tarwestro geldt algemeen als het beste stro. Het wordt goed
gegeten door onze konijnen en zuigt veel vocht op. Er zitten
echter minder voedingsstoffen in dan in roggestro.
Gerstestro neemt wat minder goed vocht op, maar is wel heel
voedzaam. Doordat gerstestro zacht is, is het zeer geschikt voor
drachtige voedsters om er hun nest van te bouwen. Deze is dan
fijn en zacht voor de jonge konijntjes.
Dan nog hoe te bewaren?
Heb je voldoende ruimte dan kun je zelf een mooie voorraad
stro opslaan. Belangrijk is wel dat deze goed droog liggen. Om
zo de goede kwaliteit te bewaren. Stro kun je zo wel een aantal
jaren bewaren, alleen de kwaliteit loopt dan wel achteruit.
Tarwestro dat na het dorsen wat nat geworden is, maar
vervolgens wel droog in de baal is gekomen. Deze is dan iets
poreus en neemt hierdoor veel vocht op. Dit stro is van kleur
ook wat `grijzer`. Juist van dat hele mooie gele stro krijgen
konijnen eerder aanslag aan de voetzolen dan van dat `grijzer`
stro dat goed droog is.
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Samengevat
Stro heeft van alle stalbodembedekkers alleen maar voordelen,
behalve dat het iets meer mestafval geeft. Stro is voor onze
konijnen tevens de plek om in te rusten en het is nestmateriaal.
Je kunt het heen en
weer schuiven, het is
aanvullend voer en een
bezigheid voor de
konijnen, het wordt
altijd
in
stukjes
geknabbeld en dat
heeft weer een goede
invloed op het gebit.
En wat is het een mooi
gezicht
om
onze
konijnen op een fris opgemaakt strobed te zien.
Tom Hendriks

Info en terugblik tatoeëren seizoen 2013.
Voor het eerst deze info in ons clubblad Klein Spöl. Het
tatoeëren is in principe op de eerste maandag van de
maand. Op de volgende data ; 3 maart, 7 april, 5 mei, 2
juni, 7 juli, 4 Aug., 1 Sept. , 6 Okt. , 3 Nov. , en 1
december 2014.
Tatoeëren bij Tom Hendriks aan huis, de tijden hiervoor
zijn van; 18.30 u tot 20.30 u. Hierbij zijn dan de
onkosten € 0,25 per dier. Bij de fokker aan huis; € 0,75
per dier ( bij minimaal 15 dieren ) of bij onvoldoende
dieren minimaal € 10,- .
De reiskosten komen hierdoor te vervallen en zitten
verwerkt in de totaal prijs.
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Wil je jonge konijnen laten tatoeëren graag op tijd aan
mij doorgeven, a.u.b. graag 1 week vooraf aan de
maandagavond. Dan weet ik wie er van jullie komt. Heb
je nog registratiebewijzen nodig deze kun je dan bij mij
afhalen. Mijn Telefoonnr. 0315-340078.
Graag op tijd de jonge
konijnen van een
oormerk laten
voorzien.
Grote – middenrassen
zo rond de leeftijd van
8 weken.
En bij de kleine –
dwergrassen zo rond
de leeftijd van 10
weken.
Dit zijn zo de richtlijnen. Ook even duidelijk doorgeven
om welke ras (sen) het gaat, dit omdat een
registratiebewijs niet meer verplicht is .
Afgelopen jaar samen met Ronald Jansen 286 konijnen
van een oormerk voorzien. Zijn er opmerkingen t.a.v. het
merken dan horen wij het graag van jullie, zo kunnen
we samen zorgen voor verbeteringen.
Afgelopen jaar op de maandag avonden zeker in het
begin van het jaar bij ons in de keuken getatoeëerd.
Zoals Ben Jamin in zijn artikel op blz. 7 in het vorig e
nummer van Klein Spöl al aan gaf was de sfeer onderling
zeer goed te noemen.
De jonge dieren worden dan al op diverse onderdelen
beoordeeld, en menig diertje word dan al zeer goed
bevonden .
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Vele kanshebbers op de jongdierendag later in het jaar en
de daarop volgende tentoonstellingen. Dat is afgelopen
jaar ook wel gebleken; een witte wener van Chris
Wijsman wist tijdens onze clubshow, ondergebracht bij de
Van Pallandtshow predicaat U te halen. Chris nogmaals
namens ons allen van harte Proficiat.
Het fokseizoen is net begonnen gelukkig zijn er bij diverse
konijnen fokkers al nesten met jonge konijntjes. Hopelijk
groeien ze voorspoedig op en kunnen we er dit jaar weer
een goed aantal tatoeëren, die in het komende jaar
uitgroeien tot fraaie exemplaren, welke dan hoge ogen
gooien op diverse tentoonstellingen.
Namens Ronald en mijzelf een goed fokseizoen.
Bedankt, en tot ziens op de Vulcaanstraat 50, in
Terborg.
Tom Hendriks
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Jaarverslag 2013 K.P.V. Silvolde e.o.
Inleiding:
Voor de eerste keer mag ik als secretaris terugblikken op
het afgelopen jaar. Het dossier is nu vanaf 2002 digitaal in
een bestand. De communicatie met de leden verloopt zoveel
mogelijk per e-mail.
De KLN is in 2013 begonnen met Digikeur ( reservering
keurmeesters) en digitale ledenlijsten ( fokkerskaarten )
en gaat dit verder uitbouwen.
We begonnen het jaar triest door het overlijden van Ria
Schwartz-Roelofsen en Trudy Holthausen-Terhaerdt
echtgenotes van 2 van onze leden.
Ledenbestand: Het aantal leden per 01-01-’13: 47 leden.
Het aantal leden per 01-01-’14: 45 leden.
Uitgesplitst per 01-01-‘14: seniorleden 36 (38 op 01-01-‘13)
damesleden 7 ( 7 op 01-01-‘13)
jeugdleden 2 ( 2 op 01-01-’13)
Henk van Hagen en Gert Spekking zijn ereleden.
De volgende jubilarissen hadden we in 2013 bij KPV Silvolde:
40 jaar lid: H.A. van Hagen.
25 jaar lid: D. Brus-Gerritsen, H.B. Schwartz, H.B.J.
Kemperman, W. Klompenhouwer.
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Opgezegd in 2013 J.H.W. Straub, Joël Ketelaar, H.C.
Klompenhouwer. M. Steverink, R.Hendriksen, B. Kobus.
Nieuwe leden: William van Berkum ( jeugdlid ), Bas van
Berkum, Marcel Hulshof, en ondergetekende.
Fokkerskaarten:
Aantal uitgegeven fokkerskaarten per 1-1-’14.
28 KLN nummers en 5 NBS.
Aantal uitgegeven fokkerskaarten per 1-1-’13.
30 KLN nummers en 4 NBS.
Bestuur:
1e voorzitter: Chr. Wijsman (aftredend 2014)
1e secretaris/2e voorzitter: J. Jansen (aftredend 2016)
2e secretaris: A. de Graaf (aftredend 2015)
1e penningmeester : Th. Gerritsen (aftredend 2015)
2e penningmeester : B. Kniest (aftredend 2016)
Contributie 2013: De contributie voor 2013 was:
€ 17,50
voor seniorleden
€ 15,voor 65+ leden
€ 7,50
voor jeugdleden
€ 17,50
voor donateurs
€ 2,50
als inleggeld
Kascommissie 2014: Hannie Freriks, Henk van Hagen,
reserve Tom Hendriks.
Webmaster site: Ronald Jansen.
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Redactie klein Spöl: E. Jansen , T. Hendriks, H. van Hagen,
A. de Graaf en Chr. Wijsman.
Vergaderingen: In 2013, 1 jaarvergadering en 5
ledenvergaderingen gehouden.
Gemiddeld zijn de vergaderingen bezocht door 19 leden. ( in
2012 door 16,2 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.
Vervoerders: G. Spekking en Chr. Wijsman in samenwerking
met V.P.K.V. Varsseveld.
Fokkerij gegevens:
Tatoeëerders: Tom Hendriks en Ronald Jansen.
Elke eerste maandag van de maand van 18.30 tot 20.30 uur
bij Tom Hendriks thuis.
Aantal getatoeëerde konijnen:
286 stuks. ( 2012: 315 )
(2011: 393)
Er zijn door 7 fokkers 159 konijnen R.H.D. geënt in 2013.
Er zijn door 6 fokkers 126 konijnen R.H.D. geënt in 2012
Er zijn door 5 fokkers 105 konijnen R.H.D. geënt in 2011
Ringencommissaris voor de hoenders: Henk van Hagen.
Aantal bestelde KLN ringen via KPV Silvolde:
2013: 371 stuks, 53 voor hoenders en 318 voor
dwerghoenders waarvan 343 geënt.
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2012: 488 stuks, 77 voor hoenders en 411 voor
dwerghoenders waarvan 404 geënt.
2011: 585 stuks, 128 voor hoenders en 457 voor
dwerghoenders waarvan 558 geënt.
Ringencommissaris voor de sierduiven: Theo Gerritsen.
Aantal bestelde NBS ringen: 166 door 3 leden in 2013 (
2012: 171 ) ( 2011: 144 )
Jongdierendag 2013:
Dit jaar hadden we weer (voor de 15e keer) samen met
Sportfokkers Doetinchem bij het AOC-Oost onze
jongdierendag georganiseerd. Deze is gehouden op 5 en 6
oktober.
- 41 grote hoenders.
- 102 dwerghoenders.
- 173 konijnen.
- 50 sierduiven.
- Geen cavia’s.
In 2013 waren er 366 dieren ingezonden op onze
jongdierendag. ( 2012: 361 ) ( 2011: 387)
De volgende keurmeesters hebben gekeurd:
Hoenders en dwerghoenders: R. Siemes en H. van Olst.
Sierduiven: G. Kelderman.
Konijnen: G. Lenselink, G.H. Stoelhorst en J.G.Derksen.
Clubshow 2013:
Dit jaar hadden we onze clubshow voor de 5e keer bij V.P.K.V. in
Varsseveld ondergebracht.
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In totaal heeft K.P.V. Silvolde 118 dieren ingeschreven. ( 2012
116) (2011: 177)
- 11 grote hoenders.
- 29 dwerg hoenders.
- 69 konijnen.
- 8 sierduiven.
- 1 cavia.
Slot:
Ondanks dat er nauwelijks minder fokkerskaarten zijn
uitgedeeld zien we toch duidelijk een daling in het aantal
getatoeëerde konijnen en geringde hoenders. De duiven
laten wel een lichte stijging zien. Kunnen we dit vasthouden?
Het aantal leden dat op vergaderingen aanwezig was, is
meer dan vorig jaar. Hopelijk kunnen we aankomend seizoen
meer dieren laten zien op tentoonstellingen en kunnen ook
de nieuwe leden hun dieren laten zien.
Laten we samen de vereniging en onze liefhebberij
promoten in onze vrienden en kennissen kring om van daar
uit liefhebbers bij onze mooie hobby te betrekken.
Met vriendelijke groet,
Johan Jansen
Secretaris KPV Silvolde e.o.

Konijnen- en Pluimveefokkersvereniging
“Silvolde en Omstreken”
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Graag stel ik mij even aan jullie voor…
Mijn naam is Marcel Hulshof, ben 50 jaar en geboren in Ruurlo
en heb èèn dochter. Nadat ik 22 jaar in Eibergen heb gewoond
ben ik twee jaar geleden verhuisd naar Azewijn.
Daar woon ik samen met Dianne Berntsen en haar drie
dochters.
Ik werk bij Gelre Ijsselstreek Mengvoerbedrijf in Azewijn als
vrachtwagenchauffeur en molenaar.
Van jongs af aan ben ik al bezig met kleindieren. Thuis op de
boerderij van mijn ouders fokte ik al duiven en konijnen en
molk elke dag trouw mijn melkgeit. Na de lagere school heb ik
4 jaar lagere tuinbouwschool gevolgd. Daarna de Middelbare
Agrarische School in Doetinchem.
In Eibergen was ik lid van kleindierenvereniging Nut en Sport.
Ik fokte Franse Hangoren in verschillende kleuren. In 2006 ben
ik wegens ruimtegebrek gestopt met het houden van
kleindieren.
In Azewijn heb ik mijn hobby weer kunnen oppakken. Op mijn
50ste verjaardag kreeg ik van de buren een koppeltje
Pauwstaarten.
Daarmee begon de hobby weer te kriebelen. Voliëre gebouwd,
broedhokken gemaakt en twee koppels Oud Hollandse
Capucijners erbij aangeschaft. Hiermee hoop ik dit jaar te
kunnen gaan fokken om mee te kunnen doen aan
tentoonstellingen.

Groeten Marcel Hulshof

36

Tonnie Straub geeft zijn dieren de ruimte
Op zijn boerderij aan de Julianaboom te Kilder ontving kersvers
clublid Tonnie Straub op een mooie septemberdag elf leden van
de KPV Silvolde. Eerste blikvanger op het erf was de ruime
karpervijver waarin een behoorlijk aantal koikarpers rondzwom,
die allerminst een ondervoede indruk
maakten.
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Als de koffie op is, neemt Tonnie ons verder mee langs de
dierenverblijven waar we een grote variatie aan dieren te zien
krijgen, o.a. tragopanen, fazanten, torteltjes, kippen, postduiven
en paarden. Bij de kippen zien we het zeldzame Sonnerath hoen,
alsmede het Bankiva hoen. Uit deze van oorsprong aziatische
rassen zijn ooit de kippen gefokt die we nu over de hele wereld
aantreffen.
We zien ook een trio Barnevelder krielen, zilver dubbelgezoomd.
De dieren zien er veelbelovend uit en Tonnie heeft zich
voorgenomen om ze op de jongdierendag in te zenden.
Verblijven met tragopanen vormen de volgende
bezienswaardigheid. De rennen bevatten veel struiken en andere
beschutting, wat past bij de aard van het beestje. Tonnie Straub
hierover: "Er zijn 4 soorten tragopanen en ik heb er pas 2".

Dan bekijken we de paardenschuur en een verblijf met tropische
vogels.
Tussendoor beantwoordt Tonnie de vraag of hij ook last heeft van
ongedierte, met name marters etc. "We hebben enkele honden
die op het erf loslopen. De geur die ze verspreiden heeft blijkbaar
en afschrikwekkende werking op ongedierte, want gelukkig heb ik
er tot nu toe geen last van gehad."
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De Schuylhut
Hierbij een reactie n.a.v. de foto op de voorzijde van Klein Spöl
nr. 24.
Het idee werd geboren om een en ander te schrijven over De
Schuyhut, het dierenparkje bij de Schuylenburg.
Na de uitbreiding van de Schuylenburg met aanleunwoningen
verviel het toenmalige hertenkamp, dat door de gemeente
werd gerund. Dat is in 1994.
Het idee wordt geopperd om een nieuw dierenparkje in te
richten. Silvolds Belang, Terborgs Belang en de Vrienden van
de Schuylenburg hebben zich hiervoor hard gemaakt en de
schouders eronder gezet. Op 20 mei 1996 wordt een bestuur
gevormd met de volgende taakverdeling:
voorzitter Dini Tjoonk - Semmelink (Terborgs Belang),
penningmeester Wim Veenhuizen (Silvolds Belang),
secretaris Egbert Hermsen (directeur Schuylenburg).
Voor het realiseren van de plannen was geld nodig. Via een
lening van de Rabobank kwam er een startkapitaal. Tevens
werd van de gemeente een subsidie ontvangen. Verder
kwamen er giften van de Vrienden van de Schuylenburg,
alsmede van ondernemers en zakenlieden. Er werd een huisaan-huis-aktie op touw gezet onder het motto 'Kom over de
brug, het dierenparkje moet terug'.
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K.P.V. Silvolde was van mening dat het hierbij behulpzaam kon
zijn, vooral bij de aanschaf en de verzorging van dieren. Zo
werd Henk van Hagen coördinator van de vrijwilligers en werd
Stichting De Schuylhut lid van de K.P.V. Silvolde.
De officiele opening vond plaats op 18 oktober 1996, terwijl op
26 mei de oprichting officieel was. De opening werd verricht
door wethouder Gerard Raben, onder het toeziend oog van 30
peuters van de drie peuterzalen en ouders en
belangenverenigingen en genodigden.
Inmiddels was het parkje bevolkt met allerlei dieren: twee
geiten, een hangbuikzwijntje (de vrees en lieveling van de
kinderen), twee Canadaganzen, een paartje muskuseenden en
twee Scottish black-faces schapen. Verder een stelletje kippen,
o.a. New Hampshires en Welsumers. Rasdieren uiteraard. Ook
een koppeltje sierduiven (Modena's).
Een apart gedeelte is ingericht met speeltoestellen voor de
jongste jeugd, tot ongeveer 12 jaar.
Een tiental jaren later, in 2007, ligt er een plan voor de sloop
en nieuwbouw van zorgcentrum De Schuylenburg. Dit plan zou
een groot gedeelte van het parkje opslokken. Van de 1650
vierkante meters houden we er slechts 400 over, en wel onder
de bomen waar bijna geen gras groeit. Goede raad was duur.
Wat nu te doen?
Besloten wordt om het dierenbestand in te krimpen en op
kleinere voet, hoe beperkt ook, door te gaan.
We hadden een fijne groep vrijwilligers, die hier achterstonden
en we wilden ze absoluut niet kwijt. Na veel overleg kwam er
de toezegging dat er een gelijkwaardig parkje terug zou
komen, gelegen tussen De Schuylenburg en de parkeerplaats
bij het Isalacollege. Het plan wordt verder uitgewerkt door het
tuincentrum Nico Wissing.
Na veel wikken en wegen, soms gepaard gaand met
strubbelingen, treedt de voorzitter af. Hij was het niet eens met
de gang van zake en zou liever zelf het park en de financiele
kant ervan invullen.
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De aanleg van het park rond De Schuylenburg, inclusief ons
parkje, was al aanbesteed aan Nico Wissing.
Tenslotte kon er begonnen worden met het nieuwe
dierenparkje en een geheel nieuw te bouwen onderkomen. Dit
gebouw is ontworpen in overleg met Rougoor Tuin en erf. De
speeltoestellen konden verplaatst worden naar een
afzonderlijke plek, aansluitend aan het dierenweitje. Ter
versiering werd een nostalgische pomp geplaatst, met een
Bentheimer bak eronder. De duiventil, gemaakt door Wim van
Niersen, wordt het Haagse Torentje genoemd. Hierin zijn de
Gelderse slenken gehuisvest. (zie foto)
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Het aantal dieren werd weer uitgebreid. Er lopen nu een aantal
dwerggeiten, twee Shetland schapen, een paartje
muskuseenden, vier parelhoenders en diverse kippenrassen:
Marans (Frans ras), Lakenvelders (Nederlands) en
Vorwerkhoenders (Duits).
Van tijd tot tijd zijn er ook jonge dieren te bewonderen zoals
lammetjes, kuikentjes, eendjes en jonge geitjes. Dit is
aantrekkelijk voor oude, maar ook jonge mensen. Verder mag
ik niet vergeten het lievelingskonijn Tommy, een Vlaamse reus,
afkomstig van Tom Hendriks.
Op 28 april 2011 vond de feestelijke opening plaats. Die werd
verricht door de heer Navis, oudste bewoner van De
Schuylenburg, d.m.v. het omdraaien van de sleutel van de
poort. Daarna laat Henri Prinsen een paar duifjes los namens
Estinea. Kinderen vermaken zich door ballonnen op te laten en
clown Arjan zorgt voor enkele acts. Er is koffie of frisdrank voor
de aanwezigen, die een kijkje mogen nemen in bijv. het
voorraadhok. Vooraf was er een receptie voor de genodigden
in de Schuylenburg. restaurant Tobenhoek was hiervoor
gezellig ingericht. Egbert Hermsen had een Powerpointpresentatie, met een kort historisch overzicht. De verschillende
sprekers waren vol lof over het vernieuwde parkje en respect
voor bestuur en vrijwilligers die tenslotte elke dag de boel
moeten verzorgen.
Namens de vrijwilligers bood Henk van Hagen een windwijzer
aan, zodat we nu in elk geval weten uit welke hoek de wind
waait. Het informatiebord is aangeboden door de firma Kaak uit
Terborg en geplaatst door de heer Klein Hesselink.
Dank gaat uit naar personen en instellingen die, financieel of
materieel, steun hebben verleend en allerlei hand- en
spandiensten hebben geleverd.
Het parkje is dagelijks geopend en vrij toegankelijk.Het wordt
druk bezocht en voldoet zeer zeker in een behoefte. Je kunt er
tussen de dieren lopen. Daarom wordt er rekening mee
gehouden, dat er kindvriendelijke dieren rondlopen. En
natuurlijk diervriendelijke kinderen!
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Het huidige bestuur bestaat uit Jozef Oostveen (voorzitter),
Egbert Hermsen (secretaris) en Wim van Niersen
(penningmeester). De vrijwilligers zijn Henk van Hagen
(coordinator), Antoon Helmes, Bennie Jansen, Jos ter Horst en
Bennie Tangelder.
Inmiddels staan er nieuwe activiteiten op de rol, bijv. om een
koudwater-aquarium te bouwen. Hiervoor hebben we mensen
met specifieke kennis nodig. Die hebben we gevonden in de
personen van Bas Arentzl en Jett Tillman. Bas is medewerker
bij The Ocean in Arnhem. Hij is bereid om te ondersteunen bij
de aanleg van de vijver, de installatie van de pompen, de
keuze van de vissen, enz.
Architect Jett Tillman heeft voor ons een schets gemaakt voor
het gebouwtje: de vorm van een slakkenhuis/schelp. Een heel
leuk idee!
De eerste donaties zijn binnen, o.a. de aanmoedigingsprijs van
de Rabobank in het kader van de vrijwilligersbijeenkomst
"Helden om de hoek". Volgende keer wellicht wat meer
definitiefs hierover.
Henk van Hagen

Uit de oude doos: 1996 - Nieuwe opzet jongdierendag
Het aantal leden gaat in 1996 van 41 naar 47, waarvan 3
jeugdleden.
Het bestuur bestaat dan uit:
J. Slomp, voorzitter,
H. van Hagen, 1e secretaris en 2e voorzitter,
Th. Gerritsen, 1e penningmeester,
T. Hendriks, 2e secretaris,
G. Spekking, 2e penningmeester.
De contributie wordt vastgesteld op fl. 25.- en fl. 20.- voor 65+
leden. Jeugdleden betalen fl. 15,- In tegenstelling tot
voorgaande jaren is dit exclusief een fokkerskaart. De
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ledenvergaderingen worden bezocht door 17.37 leden ( was
15.63 in 1995).
Voor een ledenvergadering wordt dit jaar aan elk lid een
agenda gestuurd. Dat heeft schijnbaar toch meer leden op de
vergaderingen gebracht.
Er wordt besloten niet deel te nemen aan de jaarlijkse
zomermarkt en meer energie te steken in onze jongdierendag.
Dit wordt een eendagskeuring met alle dieren in de kooien. Er
zal bekendheid aan worden gegeven door een huis-aan-huisfolder door de stichting 't Pakhuis, verder door raambiljetten en
een krantenartikel. Uiteraard is de toegang gratis. Kinderen
met hun eigen huisdier (troeteldiertje) kunnen deze laten
beoordelen op verzorging en krijgen eventueel een advies
mee. Tom Hendriks zorgt hiervoor.
Er wordt een verloting opgezet met prijzen die door leden zijn
meegebracht via bijv. sponsoring. Mevr. Coerman zorgt voor
een goed verloop hiervan, bijgestaan door enkele dames.
28 september is de jongdierendag in het Pakhuis, met 163
dieren in de kooien. Er waren 117 konijnen, waarvan 37
Vlaamse Reuzen, verder 11 hoenders, 17 dwerghoenders en
18 sierduiven. R. Siemes keurde zowel de hoenders als de
dwerghoenders. Mooiste hoen werd een New Hampshire van
W. de Vos. Bij de dwerghoenders won Gilbert van Hagen met
een Hollandse kriel, tweede werd Henk van Hagen met een
Ancona kriel.
K. Monsjou nam de sierduiven voor zijn rekening; eerste werd
een Brunner Kropper, tweede een Weense Tuimelaar, beiden
van Comb. Croes.
De konijnen werden gekeurd door J. Boering en G. Lenselink.
J. Boering kende een eerste plek toe aan een Vlaamse Reus
van H. Freriks. Tweede werd een Blauwe van Beveren van J.
Mijnen, de derde prijs was voor een Vlaamse Reus van H.
Rabeling.
G. Lenselink kende een eerste prijs toe aan een Hollander van
J. Derksen, die tevens dagwinnaar werd. H. Kemperman werd
tweede met een Witte Wener. Een kleurdwerg van H. van
Hagen werd derde, terwijl de vierde prijs naar J. Derksen ging,
wederom met een Hollander.
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De jeugdprijs ging naar G.J. Bekker, met een Duitse Hangoor.
Het was een zeer geslaagde jongdierendag, met veel publieke
belangstelling en zelfs een klein voordelig saldo, mede door de
verloting.
De clubshow was ondergebracht bij de Vooruitgang Zevenaar.
KPV Silvolde stuurde 117 dieren in. Een overzicht van de
verdeling der prijzen:
Konijnen : 1e J.E. Holthausen met een Thuringer.
Hoenders: 1e Comb. de Vos/Beek met Rhode Island Red.
Dwerghoenders: 1e Gilbert van Hagen met Hollandse kriel.
Sierduiven: 1e Comb. Croes met Brunner kropper.
Rassenprijsverdeling bij de konijnen:
Groot: T. Hendriks met een Vlaamse Reus,
Midden: J.E. Holthausen met een Thuringer,
Klein: G. Spekking met een Klein Chinchilla,
Dwerg: R. Hendriksen met een kleurdwerg.
De jeugdprijs ging naar Sven Vorkink met een Ned.
Hangoordwerg.
Deze clubshow verliep prima.
Enkele punten zijn het vermelden waard.
De nieuwe opzet van de jongdierendag is een succes
gebleken.
In overleg met D.A.P. wordt een gezamenlijke enting geregeld
betreffende de enting tegen R.H.D. bij konijnen en pseudovogelpest bij de hoenders.
Er zal contact worden onderhouden met de pas opgerichte
stichting De Schuylhut.
Voor de KPV Silvolde was 1996 een heel goed jaar, met veel
activiteiten.
Henk van Hagen
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