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Voorwoord
In de eerste uitgave van ons clubblad 2016 is het goed om terug te kijken
of 2015 aan onze verwachtingen heeft voldaan.
Na de uitbraak in het 4e kwartaal 2014 van de vogelpest hebben wij in het
1e kwartaal 2015 nog een aantal mooie shows gehad, waar ook onze leden
hun dieren hebben kunnen showen met een goed resultaat.
Ik denk aan de Noordshow in Assen, de Championshow in Nieuwegein en
de Spilbroekshow in Neede.
Op 3 en 4 oktober 2015 hebben wij onze 1e jongdierendag in de SSP-HAL
te Ulft gehouden en met 2000 bezoekers mogen wij bijzonder tevreden
zijn.
Als bestuur willen wij hier voor onze leden, sponsoren en organisatie van
de SSP-HAL in het bijzonder bedanken.
Aangezien dit een groot succes was gaan wij op zaterdag 1 en zondag 2
oktober 2016 onze 2e jongdierendag houden. Dit zal een open show
worden. Wij als organisatie willen er naast de show een dier gerelateerde
bijeenkomst van maken. Deze hal van 5000 m2 biedt voldoende
faciliteiten om met verschillende klein dierverenigingen, toeleveranciers
en sponsoren er een aantrekkelijk geheel van te maken.
Het is belangrijk om naar de toekomst te kijken, hoe wij onze liefhebberij
kunnen bundelen om het aan de samenleving te laten zien en zo mogelijk
geïnteresseerden bij de vereniging te krijgen.
Onze clubshow zal voor de 8e keer op rij ondergebracht worden bij V.P.K.V
Varsseveld op 28 – 29 en 30 oktober 2016
Ik hoop dat het bestuur samen met de leden een mooi jaarprogramma
kunnen samenstellen voor 2016.
Maart 2016
Chris Wijsman
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Jaarverslag 2015
door Johan Jansen (secretaris)

Inleiding:
Voor de derde 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 op één fokker na hebben alle
hoenderfokkers zelf de ringen digitaal besteld zonder tussenkomst van de
ringencommissaris.
Ledenbestand:

Het aantal leden per 01-01-’15: 45 leden.
Het aantal leden per 01-01-’16: 45 leden.

Uitgesplitst per 01-01-‘16:
 seniorleden 36
 damesleden 7
 jeugdleden 2

(34 op 01-01-‘15)
( 8 op 01-01-‘15)
( 3 op 01-01-’15)

Henk van Hagen en Gert Spekking zijn ereleden.
De volgende jubilarissen hadden we in 2015 bij KPV Silvolde:
25 jaar lid: Hans Holthausen en Hans Rabeling
Opgezegd in 2015: Emmy Jansen en Sandra Kolenbrander.
Hans Steutel is op 23 augustus 2015 op 79 jarige leeftijd overleden.
Nieuwe leden in 2015:
Melanie Hengeveld, Ronnie Massop en Dierenweide VarsselderVeldhunten.
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Fokkerskaarten:
Aantal uitgegeven fokkerskaarten per 1-1-’15: 27 KLN nummers en 5 NBS.
Aantal uitgegeven fokkerskaarten per 1-1-’16: 26 KLN nummers en 5 NBS.
Beëindiging KLN:
Emmy Jansen, Wulfram Martens en Hans Steutel (door overlijden).
Nieuwe fokkerskaarten: Melanie Hengeveld en Dierenweide VarsselderVeldhunten.
Bestuur:
1e voorzitter:
1e secretaris/2e voorzitter:
2e secretaris:
1e penningmeester:
2e penningmeester:

Chr. Wijsman
J. Jansen
B. van Berkum
Th. Gerritsen
B. Kniest

(aftredend 2017)
(aftredend 2016)
(aftredend 2018)
(aftredend 2018)
(aftredend 2016)

De contributie voor 2015 was:
€ 17,50
voor seniorleden
€ 15,voor 65+ leden
€ 7,50
voor jeugdleden
€ 17,50
voor donateurs
Het inleggeld is vervallen.
Kascommissie 2016: Tom Hendriks
Ronald Jansen
Reserve:
Bennie Kok
Webmaster site:

Ronald Jansen

Redactie klein Spöl:

Ans Jansen
Tom Hendriks
Henk van Hagen
Chris Wijsman

Jongedierendag in de SSP-HAL
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Vergaderingen:
In 2015 zijn 1 jaarvergadering en 5 ledenvergaderingen gehouden.
Gemiddeld zijn de vergaderingen bezocht door 18,16 leden.
(in 2014 door 17,2 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 met Ben Kniest in samenwerking met V.P.K.V. Varsseveld.
Fokkerij gegevens:
Tatoeëerders: Tom Hendriks en Bas van Berkum.
Elke eerste maandag van de maand van 18.30 tot 20.30 uur bij Tom
Hendriks thuis.
Aantal getatoeëerde konijnen in 2015: 266 stuks.
(2014: 268, 2013: 286, 2012: 315)





Er zijn door 7 fokkers 130 konijnen R.H.D. geënt in 2015.
Er zijn door 8 fokkers 118 konijnen R.H.D. geënt in 2014.
(Eén 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.

Ringencommissaris voor de hoenders: Johan Jansen.
Ringen bestellen via Digiring.
Aantal bestelde KLN ringen via KPV Silvolde:
 2015: 493 stuks: 68 voor hoenders en 395 voor dwerghoenders en
30 siervogels.
 2014: 648 stuks: 119 voor hoenders en 479 voor dwerghoenders
en 50 siervogels.
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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.

Geënte hoenders: 357
(2014: 346, 2013: 343, 2012: 404)
Ringencommissaris voor de sierduiven: Theo Gerritsen.
Aantal bestelde NBS ringen: 230 stuks door 5 leden in 2015
(2014: 202, 2013: 166)
Jongedierendag 2015:
Dit jaar hadden we voor de eerste keer onze Jongedierendag in de SSPHAL te Ulft. Ook 5 leden van DKPV Dinxperlo hadden dieren ingestuurd.
Deze is gehouden op 3 en 4 oktober.
 14 grote hoenders
 70 dwerghoenders
 113 konijnen
 19 sierduiven
 3 Serama’s
In 2015 waren er 219 dieren ingezonden op onze jongdierendag.
(2014: 349, 2013: 366)
De volgende keurmeesters hebben gekeurd:
Hoenders en dwerghoenders: Ad Boks en Herman van Olst.
Sierduiven: Gré Sanders.
Konijnen: G. Lenselink en G Stoelhorst.
Clubshow 2015:
Dit jaar hadden we onze clubshow voor de 7e keer bij V.P.K.V. in Varsseveld
ondergebracht.
In totaal heeft K.P.V. Silvolde 137 dieren ingeschreven. (2014: 121, 2013: 118)
 4 grote hoenders.
 39 dwerg hoenders.
 70 konijnen.
 24 sierduiven.
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Slot:
We hebben dit jaar één fokkerskaart minder. Vorig jaar had ik geschreven
dat ik hoopte dat enthousiaste leden van zich zouden laten horen en het is
mooi dat we dit jaar op de Gelderland show als vereniging een 5e plaats
wisten te behalen.
Verenigingskampioensprijzen op de Gelderlandshow 2015:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

VKPV Veenendaal
EPV Ede
Keizer Karel
BKV Gendt
KPV Silvolde e.o.
Pels en Pluim Mill

111 punten
104 punten
102 punten
101 punten
99 punten
97 punten

De vergaderingen zijn over het algemeen door iets meer leden bezocht.
Ik wens alle leden en hun dieren een gezond en succesvol 2016 toe.
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Informatie en terugblikken: Tatoeëren 2015
door Tom Hendriks
We kunnen terugkijken op een goed jaar. We hebben een vervanger
gevonden voor Ronald Jansen, namelijk Bas van Berkum. Vanaf deze plaats
willen we Ronald bedanken voor zijn inzet en we wensen hem succes bij zijn
nieuwe opleiding.
In het jaar 2015 hebben we een zestal dieren voorzien van een oormerk met
een 0 ervoor: 0101 t/m 0106. Deze dieren konden afgelopen jaar als ‘jong’
op diverse tentoonstellingen worden ingeschreven. Zij vallen in de klasse
januari/februari-dieren. In de vraagprogramma’s moet dit nog worden
aangepast. Deze manier van tatoeëren sluit beter aan bij de werkelijke
leeftijd van de konijnen. In onze vereniging zijn al enkele fokkers die hun
dieren op deze wijze hebben getatoeëerd.
Data
Tatoeëren is in principe op de eerste maandag van de maand, met
uitzondering van 14 maart (in plaats van 7 maart). Vervolgens op 4 april, 2
mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november, en 5
december. De tijden zijn ongewijzigd: 18.30u tot 20.30u. Hierbij zijn 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 zijn verwerkt in
de totaalprijs. Laat uiterlijk 1
week van te voren weten of je
komt om de konijnen te laten
tatoeëren.
Registratiebewijzen
zijn
eveneens bij mij te verkrijgen.
Vier Nederlandse hangoordwergen
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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 Bas van
Duitse hangoor, konijngrijs
Berkum 266 konijnen van een oormerk
voorzien. Kleine terugloop in het aantal t.o.v. vorige jaren. Zijn er van jullie
kant opmerkingen ten aanzien van het tatoeëren laat het ons weten. Zo
kunnen we samen zorgen voor goede kwaliteit van het oormerk. Het
fokseizoen is voor een aantal fokkers 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 tentoonstelling dieren.
Succes gewenst, namens Bas van Berkum en Tom Hendriks.
Tot ziens, op de Vulcaanstraat 50, Terborg.
0315-340078
Soort konijn
Vlaamse Reus
Weners
Hollanders
Klein Chinchilla
Kleurdwerg
Pool
Rex hangoordwerg
Hulslander
Ned. hangoordwerg
Duitse hangoor
TOTAAL
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2013
71
72
51
6
35
6
0
45
0
0
286

2014
82
78
46
13
25
3
12
9
0
0
268

2015
93
61
54
1
26
5
9
0
8
9
266

Dwergkonijntjes – moeilijkheden en mogelijkheden
Door Henk van Hagen

Dwergkonijntjes zijn zo klein omdat ze de dwergfactor bezitten. Die factor
zorgt ervoor dat ze klein blijven en bolle kopjes hebben, met korte oortjes.
Het ontstaan van de dwergfactor is niet duidelijk. Waarschijnlijk is die
ontstaan door mutatie.
Door het fokken van deze diertjes kan de factor van zowel de vader als de
moeder worden doorgegeven. De dwergfactor is dan dubbel aanwezig.
Jonkies met een dubbele dwergfactor zijn niet levensvatbaar en zullen
spoedig na de geboorte sterven. De 'minies' zijn half zo groot als normaal.
Er is wel eens geprobeerd ze in leven te houden door ze bij de moeder aan
te leggen. Kunstmatige voeding is ook geprobeerd. Toch stierven de jonkies
na enkele dagen of weken.
Om dwergkonijntjes te fokken voor de tentoonstelling moet de dwergfactor
eenmalig aanwezig zijn. Het kan ook gebeuren dat de dwergfactor niet
aanwezig is. Er ontstaat dan geen echte dwerg maar een dier dat duidelijk
groter is. Zo'n konijntje heeft ook niet de kenmerkende eigenschappen van
een echte dwerg. Het wordt groter en gestrekter van type en zal ook de
bolle kop met korte oortjes missen.
Door dieren te paren die beiden 1 keer de factor bezitten - dus de echte
dwergen - zal de verhouding 1 : 2 : 1 zijn.
Bepaald over een groter aantal dieren:
 1x te grote, niet echte dwerg
 2x echte dwergen (tentoonstellingsdieren)
 1x met dubbele factor (niet levensvatbaar)
Een mogelijkheid om de dubbele factor te vermijden, is het gebruik van
onechte dwergvoedsters. Deze wat grotere (niet tentoonstellings-) dieren
zijn veelal wat vruchtbaarder.
Echte dwergen krijgen 2 - 4 jonkies per worp gemiddeld. Onechte dwergen
krijgen tot 6 jonkies per worp.
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Door een ram te gebruiken met een enkele dwergfactor, dus een
tentoonstellingsdier, zal uit deze combinatie geen enkel jong geboren
worden met de dubbele factor (niet levensvatbaar). De verhouding zal dan
2 : 2 zijn, nl. 2 echte dwergen(t.t.- dieren) en 2 onechte dwergen (te groot).
Deze manier van fokken wordt door meerdere fokkers toegepast. Dit houdt
wel in, dat je meerdere dieren in je hokken hebt die niet
tentoonstellingswaardig zijn.
Dus de plaats innemen van de
tentoonstellingsdieren. Als fokker moet je soms vindingrijk zijn. Ook kennis
en inzicht zijn nodig.
Zelf fok ik kleurdwergen in de kleur midden sepia marter. Dit is een
middenkleur. Dat wil zeggen, kruis je ze onderling, dan krijg je de
verhouding 1 : 2 : 1 in kleurverdeling:
 1x donkersepia marter (D.S.M.)
 2x middensepia marter (M.S.M.)
 1x rustekening of albino
Ook hier zijn enkele trucjes mogelijk. Gebruik je D.S.M. x rustekening, dan
krijg je 100% M.S.M.
Als je kijkt naar dieren die goed zijn voor de tentoonstelling, dan zijn dat
M.S.M.- dieren.
Het is wel een tere kleur: bij ondeskundig beetpakken wordt de vacht
vlekkerig.

Kleurdwerg, kleurpatroon, Midden sepia marter, Ram jong 5SF-440
fraaiste konijn Clubshow KPV Silvolde en Achterhoeksverband
fokker: H. van Hagen
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De D.S.M. is wel erkend als tentoonstellingsdier. Er wordt een zeer donkere
sepia kleur verwacht, dus D.S.M x D.S.M.
D.S.M. dieren uit de paring M.S.M. X M.S.M. zijn vaak niet donker genoeg,
dus minder geschikt als showdier.
De diertjes met rustekening zijn, wat betreft de kleur, minder geschikt voor
de show. Ze kunnen niet mee met de aftekening van de echte rusjes.
Enkele jaren geleden is de indeling van de gewichtsklassen naar boven
aangepast. Nu geldt een puntenschaal ter beoordeling op de shows.
800 - 850. > 8 pt.
880 - 940. > 9 pt.
950 - 1100 > 10 pt.
1110 - 1150 > 9 pt.
Slotconclusie:
Er zijn moeilijkheden, maar ook mogelijkheden.
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Clubshow 2015
door Chris Wijsman

Onze clubshow is voor de 7e keer ondergebracht bij V.P.K.V Varsseveld op
30 – 31 oktober en 1 november 2015. Dit is een open tentoonstelling waar
alle fokkers met een fokkerskaart hun dieren kunnen showen.
De van Pallandtshow in Varsseveld is voor onze leden de dichtstbijzijnde
open tentoonstelling. Deze tentoonstelling waar dit jaar de Achterhoeks
verband prijzen werden uitgezet heeft een diversiteit aan ingezonden
dieren. De mooie aangeklede hal heeft een ruime catering, waardoor er
veel belangstellende naar deze show komen kijken.
De keuring werd gehouden op vrijdagmorgen 30 oktober.
Door een 16 tal keurmeesters werden de hoenders/dwerghoenders,
siervogels, sierduiven, konijnen, cavia’s en watervogels gekeurd.
De show is geopend voor het publiek, vrijdagavond van 19.00 uur tot
22.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 20.00 uur en zondag van 10.00
uur tot 16.00 uur.
Zaterdagmiddag is er voor de jeugd een troeteldieren keuring, deze wordt
verzorgd door leden van Varsseveld. Dit is een goede manier om de jeugd
te betrekken bij de vereniging en adviezen te geven qua voeding,
verzorging, huisvesting en zo nodig show klaarmaken.

Overzicht van ingezonden dieren van K.P.V Silvolde e.o.
2015
2014
2013
2012
2011
Hoenders 43
53
40
42
65
Konijnen
70
61
69
62
88
Duiven
24
7
8
10
24
Cavia’s
0
0
1
2
0
Totaal

16

137

121

118

116

177

2010
50
74
16
4

2009
36
44
7
3

144

90

Winnaars wisselbeker clubshow 2015
Fraaiste konijn
F97
Fraaiste konijn ander geslacht F95
Fraaiste grote hoen
ZG95
Fraaiste dwerghoen
ZG95
Fraaiste sierduif
97
Fraaiste hoen jeugdlid
ZG95
Fraaiste dwerghoen jeugdlid ZG95

H. van Hagen
J.E. Holthausen (G. Spekking wisselbeker)
M. Klompenhouwer
B. Kok
D. vd. Zwaard
M. Klompenhouwer
TH. Post

Op de laatste ledenvergadering van 2015 gehouden op 7 december
werden de wisselbekers aan de prijswinnaars uitgereikt (zie foto’s).

D. van de Zwaard, winnaar sierduiven

H. van Hagen, winnaar konijnen
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Tot slot wil ik alle prijswinnaars
feliciteren met de behaalde
successen het afgelopen
showseizoen. Ik hoop dat we er in
2016 met zijn allen weer een mooi
en gezellig jaar van kunnen maken.

Foto links: Met het konijn waarmee Henk van
Hagen de Clubprijs won kreeg hij ook de
Achterhoeks Verband Prijs. Deze werd
uitgereikt tijdens de vergadering van het
Achterhoeks Verband op 22 februari j.l.
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SSP-HAL in Ulft blijkt uitstekend geschikt voor
Jongdierendag KPV Silvolde
door Chris Wijsman

De overstap van het AOCgebouw te Doetinchem naar
de SSP-HAL te Ulft bleek een
juiste switch te zijn voor onze
jongdierendag.
Kende de AOC-school
ruimtelijke problemen, de
SSP-HAL biedt niet alleen de
mogelijkheid om de kooien
van de dieren heel ruim op te
bouwen, maar heeft daarnaast nog ruimte voor allerlei activiteiten.
Daar werd door sponsoren, andere kleindierenverenigingen, e.a. uitvoerig
gebruik van gemaakt. Zo waren er stands van de dierenartsencombinatie,
een dierenvoederbedrijf, een dierenverblijvenfirma, enz.
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En natuurlijk ruimschoots mogelijkheid voor een
baan van Konijntje Hop.
Vogelverenigingen uit de regio maakten dankbaar
gebruik van de gelegenheid om hun gezicht aan
het publiek te tonen.
Een ander voordeel is de zeer grote
toegankelijkheid van deze hal. Je kunt de dieren
zogezegd bij de kooien uitladen. De aanvoer van
materialen is een eenvoudige klus.
Bovendien zijn er voor de vele bezoekers legio
parkeermogelijkheden op het DRU-terrein.

Op zaterdagmorgen om kwart over 9 begonnen de keurmeesters met de
keuring van de dieren. Mede door inzendingen van de DKPV Dinxperlo en
de VPKV Varsseveld bedroeg het aantal te keuren dieren 219. Opvallend
was dat tegelijk met het begin van de keuring de eerste bezoekers in de
hal verschenen. Ze volgden nieuwsgierig de beoordelingen van de dieren.
De keurmeesters gaven tekst en uitleg, kinderen mochten af en toe de
dieren aaien. Een goede reclame voor onze hobby.
Over publieke belangstelling hadden we beide dagen niet te klagen.
Topdrukte was er vooral op zondag. Dat er op het DRU-terrein nog meer
te doen was, zal daar ongetwijfeld aan hebben bijgedragen. Op de beide
dagen samen hebben ongeveer tweeduizend bezoekers een kijkje op onze
jongdierendag genomen. Ook heel prettig voor degenen die zich voor de
verloting hebben ingezet. Toen zondagmiddag om vijf uur de kleindierenshow werd beëindigd, had penningmeester Theo Gerritsen dan ook een
tevreden glimlach op zijn gezicht.
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VERDELING CLUBPRIJZEN:
Wisselbeker fraaiste konijn KPV Silvolde:
101
M. R. Uffing.
Ned. Hangoordwerg
Wisselbeker fraaiste konijn van het andere geslacht KPV Silvolde
47.
R.J. B. Jansen.
Hollander
Wisselbeker fraaiste dwerghoen KPV Silvolde
178.
D. v. d. Zwaard. Wyandotte kriel
Wisselbeker fraaiste sierduif KPV Silvolde
211.
D. v. d. Zwaard. Exhibition Homer
Fraaiste konijn DKPV Dinxperlo
74.
G. Grievink.
Hollander
Fraaiste hoen DKPV Dinxperlo
127.
J. Kip.
Shamo
Fraaiste dwerghoen DKPV Dinxperlo
196.
Comb. Rutgers. Modern Engelse Vechtkriel
Fraaiste Serama DKPV Dinxperlo
199.
Alex Bekker. Serama

Voor al uw rundvarkens- 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
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Kleurdwergen: trots van Nederland!
Door Henk van Hagen

Op 26 maart 1924 werd de N.P.K.C. opgericht. Dat is de Nationale Polenen Kleurdwergenclub, met 450 leden een van de grootste speciaal clubs.
In 2014 werd het 90-jarig bestaan gevierd met een ras gebonden
Europashow op de Noordshow te Zuidlaren. Er waren veel buitenlandse
inzenders. Behalve de Polen (roodoog en blauwoog) en de grote groep
kleurdwergen, zijn hier ook ondergebracht de zgn. Polish haasdwergen).
Er werden op deze Europashow in totaal 1175 dieren ingeschreven die
onder de N.P.K.C. vallen. Hiervan 268 Polen en 830 kleurdwergen. De
groep Polish was met 77 dieren de kleinste groep. De Polish vormen een
vrij jong ras, vanuit Engeland naar Nederland geïntroduceerd. De laatste
jaren is bij ons het aantal fokkers toegenomen.
De kleurdwergen zijn sinds 1940 erkend en op 1 mei van dat jaar in de
standaard opgenomen als kleurpolen, later kleurdwergen genoemd. Het is
een Nederlandse creatie. In de standaard stonden ze destijds vermeld met
een max. gewicht van 1500 gram en een oorlengte van 7 cm.
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Tegenwoordig geldt een gewicht van maximaal 1150 gram en een
oorlengte van 6 cm.
In 2015 is het ras 75 jaar erkend. Ter afsluiting van het jubileumjaar wordt
op de Championshow te Nieuwegein hieraan extra aandacht besteed. Er
worden hiervoor speciale prijzen beschikbaar gesteld. Het streven is om
750 kleurdwergen in de kooien te krijgen.
Het aantal erkende kleuren ligt inmiddels boven de 40. De fokkers hebben
dus niet stilgezeten en de creativiteit laten werken. Nederland mag best
tevreden zijn over dit resultaat.
Onder de groep kleuren zijn inmiddels 15 kleuren erkend.
De groep tekening kent 5 erkenningen.
De groep verzilvering kent 6 kleuren.
De groep kleurpatroon kent al 19 kleuren.
De groep wit bevat geen kleurdwergen, maar pooltjes.
De N.P.K.C. heeft twee clubshows, nl. de Noordshow en de
Championshow. Begin maart wordt de internationale dag van de dwerg
georganiseerd. Begin oktober volgt de jongdierendag. De speciaalclub
geeft ook telkens een jaarboek uit.
Jaarlijks vindt er een keurmeestercongres plaats, waar dan een bepaalde
kleur of groep wordt besproken. Een actieve club, zoals je ziet! Op de
clubshow te Nieuwegein van 21 t/m 23 januari 2016 werd het streefgetal
van 750 kleurdwergen niet gehaald. Dit was wat te hoog gegrepen, zoals al
verwacht mocht worden. Soms moet je hoog mikken om je doel te
bereiken. Maar 608 kleurdwergen is toch echt wel een bijzonder groot
aantal. Samen met de roodoog Polen, de blauwoog Polen en de Polish
waren er in Nieuwegein 850 diertjes, die onder de N.P.K.C. vallen. De
speciaal versierde stand was een blikvanger. Een mooie afsluiting van een
jubileumjaar.
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Uit het jaar 1999
door Henk van Hagen

Het jaar 1999 staat in het teken van de voorbereiding op de
jubileumtentoonstelling in 2000. Dit vanwege afspraken binnen Kring de
Liemers. We tellen 51 leden, waarvan 5 jeugdleden. Twee van onze
nestorleden, te weten Gert Aarnink en Jo Leeflang, komen te overlijden.
We verliezen twee leden die op hun eigen manier de vereniging hebben
ondersteund. Gert Aarnink jarenlang als secretaris en Jo Leeflang als
konijnenkeurmeester en door zijn inleidingen op vergaderingen.
Op de jaarvergadering wordt de contributie met f. 5,- verhoogd.
Dit gaat in per januari 2000.
f. 30,- voor senioren en donateurs,
f. 25,- voor 65+ leden.
De contributie voor jeugdleden blijft f. 15 (onveranderd).
Nieuwe leden betalen f. 5,- inleggeld.
Het bestuursbeleid richt zich dit jaar speciaal op:
 het bijeen brengen van fokkers van hetzelfde ras;
 carpoolen;
 dierbespreking;
 hokbezoek organiseren;
 clubblad uitgeven.
Mede door Rens Hendriksen wordt een enquête opgesteld onder de leden
om meer inzicht in onze vereniging te krijgen. (daarvan is nog een
exemplaar aanwezig)
Ledenvergaderingen worden gehouden bij Jos Tenback aan de Ulftseweg.
Hier moet je wel eerst de trap op. Soms is het er wat koud, maar wel een
ruime accommodatie.
Henk van Hagen houdt een inleiding over ziektes bij hoenders, zoals
coccidiosis en worminfecties. En natuurlijk over pseudovogelpest,
waarvoor een verplichte enting geldt voor tentoonstellingen.
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Andere ziektes en plagen zijn de Marekse verlamming en parasieten zoals
vederluis, bloedluis, mijten, o.a. kalkpoten.
Het clubblaadje zal 2x per jaar verschijnen. Tom Hendriks en Jo Bosman
worden de redactieleden. Zij zullen zorg dragen voor de uitgave. Van de
leden verwachten ze voldoende kopij te krijgen. De druk wordt verzorgd
door de WEDEO te Doetinchem. De naam zal Klein Spöl zijn.
Er komt een extra vergadering, waarin beslist zal worden of de
tentoonstelling in 2000 haalbaar en verantwoord is. Penningmeester Theo
Gerritsen heeft al een voorlopige begroting gemaakt. Hieruit blijkt dat we
een verlies van fl. 4900 kunnen verwachten. Deze gegevens zijn gebaseerd
op de uitslag van 1995, toen we een fors verlies leden. Dit was echter ons
50-jarig jubileum en we hadden toen flink uitgepakt met extra prijzen en
een grote officiële opening met wel 100 personen. De conclusie is dat we
moeten doorgaan, onder bepaalde voorwaarden zoals afgesproken in de
Kring.
Het inschrijfgeld zal worden verhoogd en het prijzengeld wat beperkt. Er
vindt geen officiële opening plaats en er wordt gezocht naar subsidies en
sponsors. Mogelijk zoeken we een goedkopere locatie dan de sporthal,
bijv. een manege. Dat lukte niet. Die waren ofwel niet beschikbaar of
minder comfortabel.
Er wordt een tentoonstellingsbestuur samengesteld, zodat verder aan de
voorbereiding kan worden gewerkt. Een voorstel van Kring de Liemers om
hiervan een tentoonstellingsorganisatie te maken, werd afgewezen. De
bedoeling was nl. om op dezelfde locatie ieder jaar een show te houden,
onder de naam Liemersshow.
Het hokkenbezoek zal worden gestructureerd. Dit jaar zijn die bezoeken bij
Jan Derksen, Jo Bosman en Herman Kemperman. Het hokbezoek zal ieder
jaar terugkeren.
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Jongdierendag is dit jaar samen met Sportfokkers Doetinchem, op 25
september in Het Pakhuus. De verloting is in handen van de dames Slomp,
Coerman en Freriks. Verder kunnen kinderen hun knuffeldiertje laten
beoordelen.
De prijzen voor Silvolde en Doetinchem zijn gescheiden. De konijnen van
Sportfokkers Doetinchem worden vanuit de kist gekeurd.
De hoenders, dwerghoenders en sierduiven van beide verenigingen
worden door elkaar in kooien geplaatst.
Silvolde had 173 inzendingen, Doetinchem 109.
Uitslagen van onze dieren:
Keurmeester Jurriens
 1e Vlaamse Reus van T. Hendriks
 2e Vlaamse Reus van H. Schwartz
 3e Witte Wener van H. Kemperman
 4e Vlaamse Reus van H. Schwartz
 5e Vlaamse Reus van H. Rabeling
Keurmeester H. Dijkstra:
 1e Hollander van J. Derksen
 2e Rode Nieuw-Zeelander van H. Kemperman
 3e Kleurdwerg van H. van Hagen
 4e Hollander van J. Derksen
 5e Klein Chinchilla van mevr. Kruis
Dagwinnaar werd een Hollander van J. Derksen.
De Joop Slomp-beker, aangeboden door Gerda Slomp, wordt gewonnen
door H. Kemperman. Samantha Wijsman wint de jeugdprijs.
Keurmeester van de sierduiven, K. Monsjou, had 9 duifjes te keuren.
Fraaiste werd een Wener Tuimelaar van Marc Maree.
De hoenders en dwerghoenders werden gekeurd door de heren Frenken
en Jansen.
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Uitslag:
 1e Hollands Hoen van de Vos / Beek
 2e Lakenvelder van J. Bosman
 3e Hollands Hoen van de Vos / Beek
Dwerghoenders:
 1e Anconakriel van H. van Hagen
 2e Hollandse kriel van H. van Hagen
Al met al een geslaagde en goed bezochte jongdierendag, te danken aan
een goede propaganda en samenwerking met Doetinchem. Hierdoor was
er een groter aantal sierduiven en tevens meer variatie bij de hoenders en
dwerghoenders.
De clubshow is dit jaar ondergebracht bij de Didamse Dierenvrienden in de
sporthal te Wehl. Met 113 dieren was Silvolde de grootste inzender van de
Liemers. Samantha Wijsman won de hoofdprijs voor de jeugd met een
Witte Wener.
De verdeling van de wisselbekers:
Konijnen:
H. Holthausen, met een Thuringer, 1e F
Hoenders:
Comb. De Vos / Beek, met Holland. hoen, 2e ZG
Dwerghoenders:
H. van Hagen, met Anconakriel, 1e F
Sierduiven:
Comb. Perebolt, met King, 1e F.
De Rassenprijzen:
Konijnen groot:
1. H. Schwartz, met Vlaamse Reus, 2e F
2. T. Hendriks, met Vlaamse Reus, 3eF
Konijnen midden:
1. H. Holthausen , met Thuringer, 1e F
2. S. Wijsman, met Witte Wener, 1eF

Konijnen klein:
1. J. Derksen, met Hollander, 1e F
2. Mevr. Kruis, met Klein Chinchilla, 1eF
Dwergkonijntjes:
1. H. van Hagen, met kleurdwerg, 1e F
We kunnen terugzien op een geslaagd jaar, waarin verschillende
activiteiten werden ondernomen, zoals hokkenbezoek, Klein Spöl en de
jongdierendag samen met Doetinchem.
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