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Voorwoord 
 
Op een rustige Februari middag dit artikel schrijven 
voor Klein Spöl nummer 27. 
Dit jaar bestaat onze vereniging 70 jaar en dit willen 
wij samen met onze leden en echtgenotes/vrienden 
of vriendinnen op gepaste wijze vieren. 
Voor de meeste fokkers/leden is jongdierendag de 1e  
show waar ze met veel belangstelling naar uitkijken.  
Jong dierendag werd voor de 16e  keer samen 
georganiseerd met Sport Fokkers uit Doetinchem op 4 
en 5 oktober 2014, in het A.O.C Oost klaslokalen te 
Doetinchem. 
 
Onze club show hebben we gehouden op 31  oktober 
-  1 en 2 november 2014 voor de 6e keer bij V.P.K.V 
Varsseveld.  
Na deze  tweede show  werd onze hobby 
geconfronteerd met de vogelgriep, en daarna met 
een vreemd verlopen tentoonstellingsseizoen.  
Hierdoor zijn er meerdere regionale tentoonstellingen 
afgelast de Liemersshow- Gelderlandeshow etc.  
Toen de vogelgriep periode achter ons lag, is de 
Noordshow en Championshow op de geplande data ’s 
gehouden. 
Op 24 oktober 2014 kregen wij het trieste bericht van 
Willie Kemperman dat haar man Herman was 
overleden. 
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Herman is bij onze vereniging vele jaren fokker 
geweest van de Witte Weners en Rode Nieuw 
Zeelanders, met uitstekende resultaten.  
De laatste jaren was Herman i.v.m. zijn gezondheid 
geen actief fokker meer. 
Het bestuur en een aantal leden waren aanwezig op 
de begrafenis. 
Wij wensen Willie- Karin- Marc en Thijs veel sterkte in 
deze moeilijke tijd. 
Tot slot hoop ik, dat 2015 weer een goed 
broed/fokseizoen mag worden voor alle diergroepen 
en wenst alle leden en hun partners veel gezondheid 
toe. 
 
Voorzitter K.P.V. Silvolde e.o. 
Chris Wijsman. 
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Jaarverslag 2014 K.P.V. Silvolde e.o. 
 

Inleiding: 
Voor de tweede keer mag ik als secretaris terugblikken op het 
afgelopen jaar. De communicatie met de leden verloopt zoveel 
mogelijk per e-mail. 
 
De KLN is in 2014 begonnen met Digiring en alle 
hoenderfokkers hebben zelf de ringen digitaal besteld zonder 
tussenkomst van de ringencommissaris. 
Ledenbestand:   
Het aantal leden per 01-01-’14:  45 leden. 
Het aantal leden per 01-01-’15:  45 leden.  
Uitgesplitst per 01-01-‘15:  seniorleden 34 (36 op 01-01-‘14) 
damesleden   8 (  7 op 01-01-‘14) 
 jeugdleden    3 (  2 op 01-01-’14) 
Henk van Hagen en Gert Spekking zijn ereleden. 
De volgende jubilarissen hadden we in 2014 bij KPV Silvolde: 
50 jaar lid: Gert Spekking en Joep Mijnen. 
25 jaar lid: Bennie Bosman. 
50 jaar lid van de KLN: Gert Spekking 
Opgezegd in 2014:  Tonnie Ketelaar ( 30-4-2014 ) en Gert 
Ketelaar ( 31-12-2014 )Herman Kemperman is op 24 oktober 
2014 op 81 jarige leeftijd overleden. 
Nieuwe leden in 2014: Thomas Post ( jeugdlid ), Josca Luiten en 
Marco Uffing.  
 
Fokkerskaarten: 
Aantal uitgegeven fokkerskaarten per 1-1-’14. 28 KLN 
nummers en 5 NBS. 
Aantal uitgegeven fokkerskaarten per 1-1-’15. 27 KLN 
nummers en 5 NBS. 
Beëindiging  KLN: Jo Bosman, Sandra Kolenbrander, Wilbert 
Melgers en Gert Ketelaar.  
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Nieuwe fokkerskaarten KLN: Thomas post ( jeugdlid ), Josca 
Luiten, Marcel Hulshof. 
 
Bestuur:  
1e voorzitter: Chr. Wijsman               (aftredend 2017)  
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 2014: De contributie voor 2014 was: 

  € 17,50 voor seniorleden 
  € 15,-  voor 65+ leden 
  € 7,50 voor jeugdleden 
  € 17,50 voor donateurs 

     inleggeld is vervallen 
Kascommissie 2015: Henk van Hagen en Tom Hendriks. 
Reserve Ronald Jansen. 
Webmaster site: Ronald Jansen. 
Redactie klein Spöl: E. Jansen , T. Hendriks, H. van Hagen, A. 
de Graaf en Chr. Wijsman. 
Vergaderingen: In 2014, 1 jaarvergadering en 5 
ledenvergaderingen gehouden. 
Gemiddeld zijn de vergaderingen bezocht door 17,2 leden. ( in 
2013 door 19 leden) 
De jaarvergadering en de ledenvergaderingen zijn gehouden 
bij de familie van Bronkhorst aan de Terborgseweg 6 in 
Silvolde en bij de familie Wijsman aan de Hesterweg 5a in 
Varsselder. 
 
Vervoerder: Chris Wijsman in samenwerking met V.P.K.V. 
Varsseveld. 
Fokkerij gegevens: 
Tatoeëerders: Tom Hendriks en Ronald Jansen. 
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Elke eerste maandag van de maand van 18.30 tot 20.30 uur bij 
Tom Hendriks thuis.  
Aantal getatoeëerde konijnen: 268 stuks. ( 2013; 286) ( 
2012: 315 ) (2011: 393) 
Er zijn door 8 fokkers  118 konijnen R.H.D. geënt in 2014. ( Een 
fokker heeft zelf geënt ) 
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: Johan Jansen. Ringen 
bestellen via Digiring. 
Aantal bestelde KLN ringen via KPV Silvolde: 
2014: 648 stuks, 119 voor hoenders en 479 voor 
dwerghoenders en 50 siervogels.  
2013: 371 stuks,  53 voor hoenders en 318 voor 
dwerghoenders. ( 532 stuks via de KLN ) 
2012: 488 stuks,  77 voor hoenders en 411 voor 
dwerghoenders. 
2011: 585 stuks, 128 voor hoenders en 457 voor 
dwerghoenders. 
Geënte hoenders 346. ( 2013: 343 ) ( 2012: 404 ) ( 2011: 558 ) 
Ringencommissaris voor de sierduiven: Theo Gerritsen. 
Aantal bestelde NBS ringen: 202 door 4 leden in 2014 ( 2013: 
166) ( 2012: 171) ( 2011: 144) 
 
Jongdierendag 2014: 
Dit jaar hadden we weer (voor de 16e keer) samen met 
Sportfokkers Doetinchem bij het AOC-Oost onze jongdierendag 
georganiseerd. Deze is gehouden op 4 en 5 oktober. 
  
-  47 grote hoenders. 
- 141 dwerghoenders.   
- 132 konijnen.      
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-  26 sierduiven.               
-    3 cavia’s.       
In 2014 waren er 349 dieren ingezonden op onze 
jongdierendag. ( 2013: 366) ( 2012: 361 )  
De volgende keurmeesters hebben gekeurd:  
Hoenders en dwerghoenders: R.A.Th Siemes, H. van J.H.W. 
Tenbergen en L.J.J. Frenken. 
Sierduiven: G. Kelderman. 
Konijnen: G. Lenselink, A.L.F. de Vos en J.G. Derksen. 
 
Clubshow 2014: 
Dit jaar hadden we onze clubshow voor de 6e keer bij V.P.K.V. in 
Varsseveld ondergebracht. 
In totaal heeft K.P.V. Silvolde  121 dieren ingeschreven. ( 2013: 118 ) 
( 2012 116)  
-   9 grote hoenders. 
- 44 dwerg hoenders. 
- 61 konijnen. 
-   7 sierduiven. 
 
Slot: 
Het aantal fokkerskaarten is gelijk gebleven. Jo Bosman die de 
afgelopen jaren goede resultaten op de shows heeft behaald is 
gestopt. Hopelijk kunnen de nieuwe enthousiaste leden deze 
plaats op termijn innemen. De vergaderingen zijn over het 
algemeen door iets minder leden bezocht. Door de vogelgriep 
zijn de laatste shows van 2014 afgelast. Ik wens alle leden en 
hun dieren een gezond  en succesvol 2015 toe. 
Met vriendelijke groet, 
Johan Jansen 

Secretaris KPV Silvolde e.o. 
 
Konijnen- en Pluimveefokkersvereniging  
“Silvolde en Omstreken” 
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Voor al uw rund-  
varkens- en 
kippenvlees. 

 
In de zomermaanden 
verkopen wij ook 
barbecue vlees.  
 

Voor een (H)eerlijk stukje vlees moet u bij ons zijn, wij weten WEL 
waar ons vlees vandaan komt! 
Het vlees is in kleine porties verpakt voor iedere particulier. 

 
Kijk voor meer informatie op onze site: 
www.vleesboerderijdieker.nl 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.vleesboerderijdieker.nl/
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Jongdierendag 2014 
Op zaterdag 4 en zondag 5 oktober 2014 organiseerde K.P.V. 
Silvolde en Sportfokkers Doetinchem voor de 16e keer een 
gezamenlijke jongdierendag. 
Deze show werd gehouden in het gebouw van het A.O.C. Oost 
te Doetinchem. 
Na een goede voorbereiding van beide besturen en de leden, 
kunnen we terugkijken op een mooie show met vele 
kleurslagen van ingezonden dieren. 
Wij willen als organiserende verenigingen het bestuur en de 
directie van A.O.C Oost bedanken voor het beschikbaar stellen 
van deze accommodatie.  
 
Als keurmeester waren aanwezig: 
Voor de hoenders/dwerghoenders 

 Dhr. L. J.J Frenken 

 Dhr. J.H.W Tenbergen 

 Dhr. R.A.Th. Siemes 
Konijnen: 

 Dhr. G. Lenselink 

 Dhr. J. Derksen 

 Dhr. A.L.F. de Vos 
Sierduiven: 

 Dhr. G. Kelderman 
Overzicht ingezonden dieren per diergroep 

 2014 2013 2012 2011 

Hoenders/ 
dwerghoenders 

189 152 143 192 

Konijnen 132 151 168 149 

Cavia’s 3 0 0 4 

Duiven 28 63 50 42 

     

 Totaal 352 366 361 387 
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Winnaars wisselbeker J.D.D 2014 K.P.V. Silvolde e.o. 
Fraaiste grote hoen                                     Jo Bosman 
Fraaiste dwerghoen                                    Chris Wijsman 
Fraaiste konijn                                              Marco Uffing 
Fraaiste konijn van het ander geslacht     
( Joop Slomp wisselbeker)                          Marco Uffing 
Fraaiste sierduif                                            Dick van der Zwaard 
 
Jeugdprijs J.D.D K.P.V Silvolde e.o. 
Hoenders                                                      Martijn 
Klompenhouwer 
Dwerghoenders                                          Thomas Post 
Konijnen                                                       Thomas Post 
 
De prijsuitreiking doen we afwisselend of in Doetinchem of bij 
een Silvolds lid. 
Dit jaar was het bij Chris Wijsman in de ontvangstruimte van 
het dierenpension.   
Tijdens de prijsuitreiking was er voor de inzenders/leden de 
mogelijkheid om foto’s van de show te bekijken op een 
scherm. 

 
Gezellig 
samenzijn van 
de leden 
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Ons nieuw lid 
Marco Uffing 
(links) tijdens 
de 
prijsuitreiking  
met zijn 
gewonnen 
bekers. 
 
 
 
 

Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen de 
aanwezigheden terug zien op een gezellige avond 
Voorzitter K.P.V Silvolde e.o. 
Chris Wijsman 
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Club Show 2014 
 
Dit is de 2e show in het nieuwe tentoonstellingsseizoen, die 
onze verenigen voor de 6e keer heeft ondergebracht bij 
V.P.K.V. Varsseveld. 
Deze show werd gehouden op 31 oktober, 1 en 2 November in 
de van Pallandthal te Varsseveld. 

De eerste winnaar van de Gert  Spekking wisselbeker  
Bas van Berkum (rechts). 
 
Dit jaar waren er 988 dieren ingeschreven, waarvan 121 van 
K.P.V. Silvolde e.o. 
Vrijdag morgen vindt de keuringplaats zonder publiek.  
 
Zaterdag middag vindt er een troeteldieren keuring plaats, die 
door veel liefhebbers bezocht wordt. 
 
Voor publiek is de show geopend op vrijdagavond van 19:00 
tot 22:00 uur, zaterdag van 10:00 tot 22:00 uur en zondag van 
10:00 tot 16:00 uur 
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Deze mooie aangeklede show wordt door heel veel fokkers/ 
liefhebbers uit de wijde omgeving bezocht.  
 
Overzicht van ingezonden dieren van K.P.V. Silvolde e.o. 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Hoenders 53 40 42 65 50 36 

Konijnen 61 69 62 88 74 44 

Duiven 7 8 10 24 16 7 

Cavia’s 0 1 2 0 4 3 

       

totaal 121 118 116 177 144 90 

 
Winnaars wisselbeker Club Show 2014 
 
Fraaiste grote hoen                         F96   Jo Bosman 
Fraaiste dwerghoen                        F96   Chris Wijsman 
Fraaiste konijn                                 F96   Chris Wijsman                           
Fraaiste konijn ander geslacht                     
( Gert Spekking wisselbeker )      F96    Bas van Berkum 
De wisselbekers voor de sierduiven en de cavia’s zijn dit jaar 
niet uitgereikt omdat er geen concurrentie was. 

Jeugdprijs winnaar konijnen Thomas Post                                                      
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De Gert Spekking wisselbeker is voor het eerst uitgereikt. Deze 
beker is beschikbaar gesteld door Gert Spekking  i.v.m. het 50 
jarig lidmaatschap bij K.P.V. Silvolde e.o. 
 
Tot slot alle winnaars gefeliciteerd met het behaalde 
succes.Ook wil ik 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 2015 met veel goede gefokte dieren 
aanwezig zijn 
 
Voorzitter K.P.V. Silvolde e.o. 
Chris Wijsman. 
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Kapelweg 9   

7065 AN  Sinderen 

Ingang: Heidedijk 

Tel. 0315-617229 

Fax 0315- 617502 

                        www.grevers-winkel.nl 
                                E-mail: info@grevers-winkel.nl 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOM EENS 

KIJKEN! 

http://www.grevers-winkel.nl/
mailto:info@grevers-winkel.nl
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De rex hangoor 
 
De Rex hangoor (nog niet erkend)  is in Europa vooral bekend 

als "Rex Widder" waarbij het woord "Widder" de Duitse 

benaming is voor "Hangoor".  

Omdat we de Rex hangoor het liefst in een dwergvorm zien 

wordt in Duitsland gestreefd naar erkenning van het ras onder 

de benaming "Rex zwergwidder". 

 In Engelstalige landen wordt het ras "Mini Plush Lop" 

genoemd. In Nederland zou dit ras dan "Rex hangoordwerg" 

worden. 

Rex konijnen hebben een hele korte vacht, dat aanvoelt als 

fluweel! De vacht vereist geen speciaal onderhoud. Door de 

structuur van deze vacht hebben sommige mensen met een 

allergie minder last van het haar. (dit is echter geen 100% 

garantie) Het is niet zo dat Rex konijnen niet verharen, dit doen 

zij wel maar na de eerste grote verharing zie je bijna geen 

noemenswaardige rui meer. 

Rex Hangoren zijn erg aanhankelijk, nieuwsgierig, aaibaar, 

knuffelig en zijn gek op aandacht ! Bovendien zorgen ze voor 

minder allergieën dan konijnen met een normale vacht.  

 

RexHangoren zijn er in alle mogelijke (en vaak heel aparte) 

kleuren en tekeningen. De rexvacht is een zeer korte, 

fluweelzachte vacht met een hoge aaibaarheidsfactor, die bij 

jonge dieren nog gekruld is, net als hun wimpers en snorharen. 

Bovendien zijn de contouren en kleuren van het konijn door de 

korte vacht beter zichtbaar, dit maakt een RexHangoor tot een 

bijzondere en prachtige verschijning. 

Wanneer deze prachtige dieren erkend zullen zijn is de vraag. 

We gaan in eerste instantie proberen om de variant Wit met 

blauwe ogen erkend te krijgen, daarna zullen we proberen om 

de kleur blauw erkend te krijgen.. 
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 Concept rasbeschrijving Rex Hangoor Dwerg (wit blauwoog) 

positie Onderdeel Punten 

   1 Gewicht    10 

   2 Type, bouw en stelling    20 

   3 Pelsstructuur en -conditie    20 

   4 Pels dichtheid en lengte    15 

   5 Kop en oren    15 

   6 Kleur    15 

   7 Lichaamsconditie en verzorging     5 

                                                         Totaal     100 

1. Gewicht 

Het gewicht is 1300 tot 2000 gram. 

 

Gewicht in 

grammen 

1300-

1400 

1400-

1500 

1500-

1900 

1900-

2000 

Punten 8 9 10 9 

 

2. Type, bouw en stelling 

Het lichaam is gedrongen (typegroep C)  met goede brede 

schouders en fraai afgeronde achterhand. Door de korte pels 

komen de contouren sterker tot uiting. De benen zijn recht, 

stevig en niet lang met korte gesloten voorvoeten. Het ras is 

middelhoog gesteld. Een juiste stelling toont de aanwezige 

rasadel. Het kleine staartje wordt nauwsluitend tegen het 

midden van de achterhand gedragen. Het lichaam van de 

voedster onderscheidt zich nauwelijks van dat van de ram. De 

voedster is vrij van wam of wam aanzet. 

 

3. Pelsstructuur en Conditie 

De zeer fijne rechte dek- en grannenharen zijn sterk verkort en 

van een fijne structuur. Ze zijn elastisch en even lang als het 

onderhaar. Dit geeft een beeld alsof het dier geschoren is. Door 

de bijzondere dichtheid van het onderhaar slaan de dek- en 

grannenharen bij het terug strijken niet direct in hun 

oorspronkelijke stand terug, maar blijven hierdoor vrijwel in 
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verticale houding staan. De pels voelt fluweelachtig aan en is 

volkomen gelijkmatig. Enkele gegolfde of gekrulde haren in de 

nek en rond de geslachtsdelen zijn ras gebonden en niet te 

vermijden. De snorharen zij meestal gekruld. Echter hoe 

gladder de nekbeharing, des te beter de haarstructuur op de 

overige lichaamsdelen. 

Pelsconditie: zie het algemene gedeelte. 

 

4. Pelsdichtheid en lengte 

De pelswaarde van de kortharige rassen wordt op gelijke wijze 

beoordeeld als die van de normaalhaarrassen, vanzelfsprekend 

met in achtneming van de bijzondere raseigenschappen. Het 

haar staat bijna loodrecht op de huid. De pels is mede dankzij 

het zeer rijke onderhaar zeer dicht en volkomen gelijkmatig en 

voelt hierdoor fluweelachtig aan. Niet echter de haarlengte 

maar de zeer dichte inplanting en het zeer rijke onderhaar geven 

de doorslag bij de waardebepaling. De pels heeft een lengte van 

ongeveer 16 mm.  
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5. Kop en oren 

De kop is sterk ontwikkeld met breed voorhoofd, breed tussen 

de ogen, sterk ontwikkelde wangen brede snuit en kaken. Het 

neusbeen is gebogen. Door de korte beharing oogt de kop iets 

minder ontwikkeld als bij de Nederlandse hangoordwerg. 

De oren zijn dik, breed, stevig van structuur en aan de top 

lepelvormig afgerond. De oren hangen met de schaalopening 

naar de kopzijde gekeerd en vanuit de zijkant gezien loodrecht 

naar beneden. Van voren gezien worden ze iets gebogen 

gedragen. Vouwen en plooien in de oren zijn foutief. 

De lengte van de oren gemeten van punt tot punt met inbegrip 

van de schedelbreedte is 22-27 cm. Door de ombuiging van de 

oren aan de basis ontslaan op de kop twee zichtbare 

verhogingen, kronen genoemd. Hoe zwaarder en steviger de 

oorstructuur, hoe beter deze kronen uitkomen. Echter door de 

korte beharing tonen de kronen iets minder ontwikkeld als bij 

de Nederlandse Hangoor Dwerg. 

 

Puntenschaal voor de oorlengte 

Oorlengte in 

cm. 

22-23 24-25 26-27 

Punten 2,5 3 2,5 

 

6.Kleur 

Wit blauwoog: 
De kleur is helder wit over het gehele lichaam. De oogkleur is 

lichtblauw. De nagels zijn kleurloos. 

 

7. Lichaamsconditie en verzorging 
Zie beschrijving algemeen gedeelte. 

Genetische code voor wit blauwoog: 

..C.v.r  (int) A…xrex  (Duits) 

..C.v.r           A…xrex 

Voor meer info kunt u Bert Apperlo, voorzitter van de RRSVT 

Club, benaderen:  

tel: 0527-651519 / aapperlo@hetnet.nl . 

mailto:aapperlo@hetnet.nl
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Silvolde februari 2015  
 
Hallo geachte lezer,  
 
Mijn naam is Maurits 
Heebink wonende 
aan de  
Rabelingstraat te 
Silvolde ,eigenaar 
van hoveniersbedrijf 
Maurits Heebink 
tuinbeheer . 
 
Als kind was het 
moeilijk om te kiezen 
en als zoon van een agrariër helemaal maar er kon er 
maar een het bedrijf van vader overnemen ,dus zocht 
ik iets anders dan het boerenbedrijf over te nemen . 
 
Als dertien jarige ben ik eerst een paar jaar bij  
buurman Antoon Helmes begonnen op de zaterdagen 
en vakanties . 
Maar ja dat was het ook niet , was  thuis samen met 
moeder  veel bezig in de groentetuin en stekken –
zaaien van diverse eenjarige bloemen en ben toen op 
zoek gegaan naar een bloemisterij-kwekerij waar ik 
van mijn hobby het werk kon uitoefenen . 
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Ben begonnen bij Tijdink aan de Terborgseweg en 
later bij tuincentrum Steentjes waar ik als 
bloemkweker –verkoper buitendienst ben aangesteld 
. 
Bij Steentjes ben ik 12.5 jaar in dienst geweest en 
moest daar stoppen i.v.m. allergieën door veel met 
bloeiende planten om te gaan . 
Toen gesolliciteerd bij Jaartsveld wegenbouw waar ik 
4 jaar hebt gewerkt en blij was dat Steentjes het 
hovenierswerk weg deed   en kon overnemen . 
Op dit moment werken wij met 6 man doen alles wat 
maar met de tuin te maken heeft zoals Snoeien-
zagen-planten maar ook complete renovatie inclusief 
grondwerk-bestrating –metsel en timmerwerk. 
Na het hovenierswerk organiseer ik beurzen op het 
gebied van huis en tuin ,de laatste was de tuinbeurs 
in Ulft met ongeveer 7000 bezoekers en 80 
standhouders zeer succesvol . 
 
Voor de toekomst zijn de plannen om misschien een 
of meerdere tuinbeurzen op te zetten elders in het 
land bijv: Cuijk  te Brabant   . 
Verder kunt U altijd even een kijkje nemen op onze 
websites ;www.tuinbeheer of 
www.achterhoekbeurzen.nl   
 

 

 

 

http://www.achterhoekbeurzen.nl/
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Het belang van het knippen van de 

nagels van een konijn. 

Vaak sta je er niet bij stil, maar nagels knippen is eigenlijk zeer 

belangrijk om te doen om serieuze problemen te voorkomen. 

Hoe vaak knippen wij onze eigen nagels! Regelmatig, toch? Dit 

zou bij een konijn eigenlijk ook moeten, maar waarom 

eigenlijk?  

 

Konijnennagels groeien net als bij mensen altijd door. In de 

natuur slijten die nagels bij het lopen en het graven naar 

bijvoorbeeld voedsel. De door ons gehouden konijnen hebben 

vaak niet genoeg mogelijkheden om hun nagels te slijten. 

Konijnen die op een zachte bodem zoals zaagsel, stro etc. 

worden gehouden zullen meer nagelverzorging nodig hebben.  

 

Door de zachte ondergrond slijten de nagels minder of zelfs 

helemaal niet. Bij konijnen die in een ren zitten en zodoende 

meer graven of konijnen die af en toe buiten op de stenen lopen, 

zullen de nagels sneller slijten en zullen dan ook minder vaak 

bijgeknipt hoeven te worden.  

 

Als de nagels te lang worden kan het konijn niet goed meer 

lopen. Doordat zijn poten pijnlijk zijn zal hij proberen zijn 

poten anders neer te zetten en meer op zijn pols gaan leunen in 

plaats van op zijn volle voet. Probeer zelf maar eens een heel 

stuk op handen en voeten te lopen. Zet dan niet je handen plat 

op de grond, maar leun op je polsen en houdt je vingers in de 

lucht. Je zult zien dan wordt je pols al snel pijnlijk.  

 

Zo lopen voor een konijn is dus echt geen pretje. Bij het lopen 

kunnen de nagels breken, wanneer dit bij het leven gebeurd kan 

dit flink gaan bloeden.  

Bij jonge dieren zie je niet vaak dat de nagels breken. Oudere 

dieren hebben vaak wat brozere, verhoornde nagels. Denk maar 
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aan ouderen, zij hebben over het algemeen andere nagels dan 

jonge mensen. Bij jonge mensen zijn de nagels veel soepeler en 

buigen veel makkelijker mee. Als je ergens met je nagel tegen 

aanstoot klapt je nagel dubbel, daarna zie je een wit streepje. 

Bij oudere mensen zal wanneer hij zijn teen stoot de nagel 

eerder afbreken.  

 

De voet van een konijn bestaat net als bij ons uit veel kleine 

botjes. Als de nagels doordat zij lang niet zijn verzorgt zo 

scheef zijn gegroeid kan het in het ernstigste geval zelfs zo zijn 

dat de botjes in de voet gaan vergroeien door de verkeerde 

stand van de nagel. Dit is voor het konijn heel erg pijnlijk.  

Een klein konijntje kan zich hier vaak wel mee redden, maar 

een konijn van een groot ras, zal veel vaker gaan liggen en niet 

zoveel ondernemen omdat hij liever niet met zijn volle gewicht 

op zijn poten staat.  
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Om dit te voorkomen zullen de nagels regelmatig moeten 

worden geknipt. Hoe vaak dit moet hangt van een aantal dingen 

af zoals de ondergrond waarop het konijn leeft, of hij af en toe 

in een ren zit of op de stoep mag lopen en hoe snel de nagels 

groeien. Het is dan ook belangrijk om als je het konijn uit het 

hok neemt om zijn hok te verschonen, gelijk even kijkt hoe lang 

zijn nageltjes zijn en of zij allemaal recht groeien. Wanneer de 

nagels langer zijn dan de haren van de tenen moeten ze geknipt 

worden. Zijn ze te lang of heb je het vermoeden dat er I scheef 

groeit dan kun je ze meteen knippen.  

 

Voor de leeftijd van zes maanden hoeven de nagels zelden 

geknipt te worden. Daarna kun je het beste minimaal een keer 

per 3 maanden de nagels bijknippen. Let er op als je met je 

konijn naar de tentoonstelling gaat dat je ongeveer 2 weken 

voor de tentoonstelling de nagels nog even bijpunt.  

 

Je wordt zelf ook niet graag gekrabd door scherpe nagels en een 

keurmeester ook niet! Bij de dierenwinkel zijn verschillende 

soorten nagelschaartjes te koop. Het is moeilijk te zeggen welk 

tangetje het beste is, dat hangt af van wat jij het prettigst vind 

werken. Belangrijk is dat de knipper scherp is en de nagel goed 

afknipt zonder dat hij splijt.  

 

Het is belangrijk om het dier op een stevig tafeltje te zetten met 

een ruwe ondergrond. Zo heeft het dier goed grip en zal het 

wanneer hij een beetje tegenstribbelt niet zo snel van tafel 

vallen.  

 

Een konijn heeft aan zijn voorpoten 5 nagels. Vier aan de 

voorkant en nog eentje aan de binnenkant van de voorpoot. 

Vergeet ook deze niet om te knippen. Als deze doorgroeit kan 

hij namelijk in de poot groeien als. Over het algemeen groeien 

deze nagels nl. rond en. niet recht zoals de anderen.  

Aan de achterpoten heeft een konijn maar 4 nagels.  
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De nagel bestaat uit 2 delen; Het leven en het verhoornde niet 

levende gedeelte. Bij witte konijnen kun je het leven 

gemakkelijk zien. Door de witte, doorschijnende nagel loopt 

een roze streep. Dit is het leven. Hier moet je van afblijven, 

anders gaat het bloeden. je knipt de nagel af een paar millimeter 

voorbij het leven.  

Bij donkere nagels kun je het leven niet zien en moet je meer op 

het gevoel afgaan. Je moet dan je tangetje op de nagel zetten. 

Iets dichtknijpen, maar nog niet knippen.  

 

Als het dier z'n poot dan terug trekt dan zit je ter hoogte van het 

leven. Nagels hoeven echt niet superkort. Knip ze af daar waar 

de haarlijn ophoudt. Wanneer je de juiste knipplaats hebt 

gevonden knip dan in één snelle beweging de nagel door. 

Nagels knippen doet geen pijn, behalve als je in het leven knipt. 

Dit kan soms behoorlijk bloeden. Dit is soms even schrikken, 

maar op zich geen grote ramp. Om het bloeden te stoppen, druk 

je een gaasje of stukje keuken- of toiletrol er tegenaan totdat het 

bloeden stopt. 

 

Ontsmet de gewonde plaats evt. met een ontsmettingsmiddel 

dat geen alcohol bevat.  

Bijvoorbeeld met Betadine of jodium. In het leven knippen is 

pijnlijk voor het konijn, dus probeer het zo veel mogelijk te 

voorkomen door eerst goed te kijken waar je knipt. Wanneer 

het bloeden niet direct stopt dmv tegendruk kan met evt een 

mes in een vlam houden als dit heet is tegen de nagel houden. 

Dit schroeit de nagel dicht.  
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Info en terugblik tatoeëren jaar 2014 

 
Voor de tweede maal deze info in Klein Spöl. We kunnen terug 

zien op een goed jaar. 

Nu een belangrijke wijziging, dieren geboren in Okt., Nov., en 

December mogen al sinds enkele jaren al getatoeëerd worden 

op de 9  e maand . Maar Conform het besluit op de ALV 2014 

met het jaarcijfer van het daarop komende jaar. Dus een jonge 

Vlaam geboren  in november 2014 krijgt bij ons dan als 

oormerk  5SF-  0101. En voor meerdere dieren telt het dan 

verder door. De 0 (nul) voor het maandcijfer betekent dus dat 

het een dier van de maanden oktober t/m december is van het 

voorgaande jaar .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dieren van Januari  krijgen dan gewoon 5SF- 101 in hun 

oren enz. 

Het op deze manier van tatoeëren van deze konijnen sluit beter 

aan bij de werkelijke leeftijd. 

Deze konijnen kan men dan het gehele jaar showen als jonge 

dieren en tellen als zodanig mee. In onze vereniging zijn al 

enkele fokkers die hun dieren op deze wijze hebben 

getatoeëerd. 
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Tatoeëren is in principe op de eerste maandag van de maand , 

met uitzondering van 9 Maart  ( i.p.v. 2 maart). En 13 april ( 

i.p.v. 6 april ).  Vervolgens op :  4 Mei., 1 Juni., 6 Juli., 3 Aug., 

7 Sept., 5 Okt., 2 Nov., en 7 Dec.  

 

De tijden zijn ongewijzigd, 18.30u tot 20.30 u. Hierbij de 

onkosten   0,25 per dier. Bij de fokker aan huis:  0,75  per dier ( 

bij min. 15 dieren) of bij onvoldoende dieren minimaal  10,- .  

De reiskosten komen hierdoor te vervallen en zijn verwerkt in 

de totaalprijs. Wil je konijnen laten tatoeëren  graag op tijd aan 

mij doorgeven, a.u.b.  1 week van te voren. Dan weet ik wie er 

van jullie komt. Heb je nog registratiebewijzen nodig deze kun 

je bij mij verkrijgen. Tel: 0315-340078. 

 

 

Graag op tijd de jonge konijnen van oormerk voorzien, hier zijn 

richtlijnen voor afgegeven.  

Grote – midden rassen zo rond de leeftijd van 8 weken. En bij 

de kleine – dwergrassen zo rond de leeftijd van 10 weken.  

 

Ook even duidelijk doorgeven om welke ras (sen) het gaat, dit 

omdat een registratie bewijs niet meer verplicht is. Samen met 

Ronald Jansen   268  konijnen van een oormerk voorzien.  

 

Kleine terugloop in het aantal t.o.v. vorige jaren.  Zijn er van 

jullie kant opmerkingen t.a.v  het Tatoeëren laat het ons weten,  

zo kunnen we samen zorgen voor goede kwaliteit van het 

oormerk. 

Het fokseizoen is voor een aantal fokkers al reeds begonnen, er 

zijn al dieren door mij van een oormerk voorzien. Wens 

iedereen een goed fokseizoen toe en dat er veel mooie jongen 

geboren mogen worden. En voorspoedig mogen opgroeien  tot 

fraaie tentoonstellingsdieren. 

 

Succes gewenst, namens Ronald en Tom.        

Tot ziens, op de Vulcaanstraat 50, Terborg. 
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Soort konijn 2012  2013  2014 

Vlaamse Reus 66 71 82 

Weners 102 72 78 

Hollanders 49 51 46 

Klein Chinchilla 7 6 13 

Kleurdwerg 29 35 25 

Pool 6 6 3 

Rex hangoordwerg   12 

Hulslander 29 45 9 

TOTAAL 315 286 268 
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De gevolgen van extreme konijnenfok 

 
Karl, een konijnenfokker uit de Duitse stad Eberswalde, zet een 

Vlaamse Reus van ruim 8 kilo op de tafel.  

Het konijn heeft een oorlengte van 19 centimeter, en een 

lichaamslengte van maar liefst 74 centimeter. In Duitsland is 

gewicht voor de rasstandaard aangepast naar een maximaal 

gewicht van 11,5 kilo. Hierdoor kunnen de dragers de konijnen 

naar de keuringen brengen.  Toch is dit konijn, relatief gezien, 

maar een kleintje. De grotere Vlaamse Reuzen kunnen wel 14 

kilo wegen. 

 

Volgens Karl ondervinden zijn konijnen geen hinder van het 

gewicht dat ze met zich meedragen. In principe zouden ze nog 

veel groter kunnen worden, mits er voldoende wordt gelet op 

een goede en stevige lichaamsbouw.  

Dat wordt bevestigd door Frans Kleyn van Willigen, voorzitter 

van de World Rabbit Science Association in Nederland.  

 

Volgens de voorzitter zakken konijnen nog niet door hun poten 

of heupen bij een relatief hoog gewicht, zoals wel het geval is 

bij bijvoorbeeld vleeskuikens. Echter kunnen we hierdoor niet 

stellen dat de konijnen totaal geen hinder ondervinden van de 

toenemende omvang.  

Zware Vlaamse Reuzen kunnen te maken hebben met ontstoken 

voetzolen, hetgeen een gevolg is van overgewicht. Daarbij 

komt dat het niet duidelijk is in hoeverre het hart te lijden heeft 

onder het toenemende gewicht.  

Erwin, een konijnenfokker, stelt tenslotte dat 14 kilo toch wel 

het maximale gewicht moet zijn dat een konijn mag en kan 

wegen. Dat baseert hij op het feit dat het konijn, rond de 14 

kilo, een kromme houding aanneemt en door zijn rug begint te 

zakken. De lichaamsbouw is dan te zwak. Erwin merkt 

overigens wel op, evenals Karl, dat de konijnen niet eerder 

sterven in vergelijking met kleinere rassen.  
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Er is weinig bekend over de effecten van overgewicht bij 

Vlaamse Reuzen, aldus Hein van Lith, proefdiergeneticus aan 

de Universiteit van Utrecht.  

Allereerst één van de effecten die wél bekend is, schijnt 

megacolonsyndroom te zijn. Dat is een aandoening waarbij de 

darmen zijn verlengd en vernauwd, waardoor meer 

verstoppingen optreden.  

 

Ten tweede blijkt er bij de dwergkonijnen een dodelijk recessief 

gen, mede door inteelt,  aanwezig te zijn. Een dwergkonijn dat 

zwanger is én homozygoot is, zal veel minder nakomelingen 

krijgen dan een dwergkonijn dat heterozygoot is. Dit gen, 

aanwezig bij de moeder, zorgt er op een onbekende manier voor 

dat de ongeboren konijnen sterven in de baarmoeder. Waarmee 

dit gen verbonden is, is vooralsnog niet bekend.  

 

Ten slotte is het zo dat konijnfokkers het liefst konijnen willen 

met een zogenoemde platte kop. Hierdoor kunnen zogenaamde 

olifantstanden ontstaan. Dit komt doordat de onderkaak korter 

wordt dan de bovenkaak. Dit heeft als gevolg dat de tanden niet 

meer afslijten, waardoor ze als het ware rond naar binnen 

groeien. Dit zorgt ervoor dat de konijnen niet meer kunnen 

eten, met de dood als gevolg.  

Het doel van konijnen fokken is een zo mooi en zo groot 

mogelijk dier te 

fokken. Dit mag 

echter niet ten 

koste gaan van de 

gezondheid en het 

welzijn van de 

konijnen.  
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Uit de oude doos :1998 
In de jaarvergadering wordt Tom Hendriks benoemd als 
voorzitter. Hij vervangt de in november 1997 overleden 
voorzitter Joop Slomp.  
Renz Hendricksen komt in het bestuur als 2e secretaris. Jan 
Derksen is 40 jaar lid van de NKB. Hij krijgt hiervoor het 
bondsspeldje en de bloemen zijn voor mevr. Derksen. Henk 
van Hagen is 25 jaar lid van de NKB en de NHDB. Ook hij krijgt 
de bondsspeldjes en mevr. van Hagen de bloemen. 
 
Aandachtspunt voor het beleid is dit jaar de verstrekking van 
informatie aan jeugdleden en nieuwe leden, zoals betreffende 
huisvesting, fokkerij, gezondheidszorg en welzijn van de dieren 
en vervoer; ook uitleg over raseigenschappen en 
standaardeisen. 
Aandacht verdient verder de p.r. en het gezamenlijk bezoeken 
van tentoonstellingen en bijeenkomsten.  
De vraag is: organiseren we in 2000 een 
jubileumtentoonstelling? We hebben verplichtingen naar de 
kring De Liemers, dus wordt besloten de voorbereiding op te 
starten. 
 
Er zijn enkele nieuwe leden te verwelkomen. Everdien Wink 
fokt gele Vlaamse Reuzen en Kitty Tolkamp uit Hengelo heeft 
kleurdwergen. Alex van de Ploeg heeft dwerghoenders (Tuso). 
Ons lid en hoenderkeurmeester Arie Beek houdt een inleiding 
over de fokkerij en het conditioneren voor een tentoonstelling; 
enkele veertjes weghalen kan en mag, kaalplukken uiteraard 
niet! 
Het Oranjecomite Silvolde organiseert een presentatiedag op 
Koninginnedag in 't Pakhuis. Wij hebben er ons als KPV laten 
zien met een stand met dieren en tevens voorlichting gegeven. 
Een terugkerend agendapunt wordt 'fokkerservaringen', 
waarbij een fokker zijn/haar verhaal doet. 
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De Jongdierendag vindt plaats op 26 september in 't Pakhuus. 
De huur voor twee ruimtes bedraagt fl.100,- Dit jaar is er ook 
een verkoopklasse. Dick Kuiperij zal een en ander regelen. Er 
wordt een advertentie geplaatst in Fokkersbelangen. Verder 
komen er een aaibak en een infotafel. Er wordt ook voor een 
verloting gezorgd. 
Er worden 170 dieren ingeschreven, t.w. 115 konijnen, 31 
hoenders, 19 dwerghoenders en 5 sierduiven. 
Uitslag keurmeester G. Boering: 
1. Vlaamse Reus van H. Schwartz, tevens dagwinnaar, 
2. Blauwe van Beveren van J. Mijnen, 
3 Rode Nieuwzeelander van H. Kemperman, 
4 Witte Wener van H. Kemperman, 
5 Vlaamse Reus van T. Hendriks. 
 
Uitslag keurmeester G. J. Lenselink: 
1 Thuringer van H. Holthausen, 
2 Hollander van J. Derksen, 
3 Duitse Hangoor van Gert Jan Bekker, 
4 Hollander van J. Derksen. 
 
Jeugdprijs: Witte Wener van Samantha Wijsman. 
Damesprijs: Vlaamse Reus wit van H. Freriks 
 
Keurmeester K. Monsjou had 5 sierduiven te keuren, t.w. 4 x 
Poolse Lynx en 1x witte King, welke laatste won. 
 
R. Siemes keurde de hoenders en dwerghoenders. Hoenders: 
1 Croad Langshan van W. Klompenhouwer, 
2 New Hampshire van comb. de Vos/Beek, 
3 Lakenvelder van J. Bosman. 
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Dwerghoenders: 
1 Hollandse Kriel van H. van Hagen, 
2 Anconakriel van H. van Hagen. 
 
Al met al een goede jongdierendag, ook al viel de 
verkoopklasse wat tegen. 
 
De clubshow was in 1998 ondergebracht bij de A.K.V. te 
Arnhem, van 20 - 22 november. K.P.V. Silvolde zond 114 dieren 
in: 84 konijnen, 15 hoenders, 9 dwerghoenders en 6 
sierduiven. Per categorie gingen de wisselbekers naar 
Konijnen: Samantha Wijsman met Witte Wener, 1e F. Dit dier 
werd tevens het fraaiste dier op de show bij de jeugdleden. 
 
Hoenders: W. Klompenhouwer met Croad Langshan, 1e F. 
 
Dwerghoenders: niet toegekend ivm. ontbreken concurrentie. 
 
Sierduiven: Comb. Perebolt met King, 1e F. 
 
Rassenprijzen 
Konijnen groot:  
1 H. Schwartz met Vlaamse Reus, 3e F 
2 H. Schwartz met Vlaamse Reus 5e F 
 
Konijnen midden: 
1 S. Wijsman met Witte Wener, 1e F 
2 G. J. Bekker met Duitse Hangoor, 1e F 
 
Konijnen klein: 
1 J. Derksen met Hollander, 1e F. 
 
Konijnen dwerg: 
1 H. van Hagen met kleurdwerg, 1e F. 
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Hoenders groot: 
1 W. Klompenhouwer met Croad Langshan, 1e F 
 
Dwerghoenders: 
1 H. van Hagen met Anconakriel, 1e F. 
 
Sierduiven doffer: 
1 Comb. Perebolt met King wit, 1e F 
 
Sierduiven duivin: 
1 Comb. Perebolt met King wit, ZG. 
 
Het ledental blijft de laatste jaren vrij constant. In 1997 51 
leden. In 1998 is het aantal 54 leden. 
 
Behalve bestuurstaken is een aantal taken verdeeld. Het 
tatoeëren gebeurt door M. Garcia, G. Straub en G. Aarnink. A. 
Albers regelt de ringen voor de duiven, voor de hoenders doet 
H. van Hagen dat. G. Spekking verzorgt het vervoer naar de 
tentoonstellingen. 
Voor de jongdierendag stelt de Comb. Perebolt een beker 
beschikbaar voor de dwerghoenders. H. van Hagen schenkt 
een beker voor de grote hoenders. 
Veel fokkers zijn erg betrokken bij onze club. 
Erg jammer is het overlijden op 30 augustus van ons lid ir. G. 
Wesselius, op ruim 65-jarige leeftijd. Hij was een man met veel 
kennis van de erfelijkheidsleer en bovendien iemand die een 
ander graag van advies diende. Hij was fokker van Tan-
dwergen en had een eigen uitleg van de fokkerij van 
dwergkonijntjes. 
 
             Henk van Hagen 
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