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Voorwoord
door Chris Wijsman

voorzitter KPV Silvolde e.o.

Beste leden/fokkers.
Het jaar heeft 4 kwartalen, ieder kwartaal is voor ons anders. Het 1e
kwartaal zijn we bezig met het samenstellen van de oudere dieren, om zo
weer nieuw leven te krijgen. Het 2e en 3e kwartaal worden veel jonge
dieren geboren en zijn we druk met de opfok/verzorging van onze dieren.
Het 4e kwartaal zijn er veel shows, waar een aantal van onze dieren naar
toe gaan.
Op 1 en 2 oktober a.s. houden wij voor de 2e keer in de SSP-HAL in Ulft
onze tentoonstelling. Het is voor onze vereniging de 1e Open Jonge dieren
tentoonstelling. Naast inschrijving door onze leden is er ook voor onze
zusterverenigingen de mogelijkheid om voor deze show dieren in te
schrijven. Wij hebben voor alle diergroepen keurmeesters gecontracteerd.
Voor zondag 2 oktober hebben wij Konijnen Hop bereid gevonden om
naar Ulft te komen. Dit is een mooie aanvulling tijdens onze show en een
mooie publiekstrekker.
Na het succes van vorig jaar zullen er meerdere diergerelateerde
verenigingen en standhouders aanwezig zijn.
Ik wil alle sponsoren bedanken voor hun medewerking om deze show
mogelijk te maken.
De 2e show is de clubshow in Varsseveld op 28-29-30 oktober 2016. Dit is
voor de 8ste keer op rij dat wij onze clubshow bij de van Pallandtshow
onderbrengen.
Ik wens ieder een goed showseizoen toe.
Met een sportieve fokkersgroet,
Chris Wijsman, oktober 2016
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Fokken van geel-gekleurde Vlamen,
een mooie uitdaging
door Tom Hendriks

Even voorstellen: Ik ben Tom Hendriks, woonachtig in Terborg. Nu al
weer 30 jaar actief fokker van Vlaamse reuzen. Begonnen in 1985 met de
fok van konijngrijze. Later kwam daar de ijzergrauwe kleurslag bij. In de
nafok kwamen er ook witte uit. Al meer dan 25 jaar lid van deze speciaal
club.
In het begin van het jaar 2006 het plan opgepakt om weer met de fok van
de gele Vlamen te gaan beginnen. Mijn tweelingbroer en ik hadden op
onze zevende verjaardag een jong geel voedstertje gekregen. Hebben we
jaren plezier aan beleefd. Zo is volgens mij de liefde voor de Vlamen
ontstaan.
De gele kleurslag was toch wel een zorgenkindje. Er waren wel oudere
fokkers die deze jarenlang fokten en wel met zeer goede resultaten.
Enkele namen die mij dan te binnen schieten zijn: de heer Bartelink,
C. van de Wind, geb. Bastiaan.
Kreeg bijval van mijn collega fokker
de heer H. Rabeling uit Varsseveld,
die ook geïnteresseerd was om hier
in mee te doen. We zijn allebei lid
van de plaatselijke vereniging K.P.V.
Silvolde e.o. Eind maart samen
naar een adres redelijk kort bij ons
in de buurt. Deze had een groot
aantal jonge Vlamen te koop.
Vooraf even de standaard door
genomen over de raskenmerken omtrent de gele Vlamen. Uiteindelijk
twee jongen gekocht. Eén rammetje 2SF -202, deze ging mee naar
Varsseveld en het voedstertje bleef in Terborg.
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Deze kreeg het oormerk 2SF-201. Deze voedster is uitgegroeid tot een
dier met ZG bouw en type, met ZG oorlengte. Op kleur en pels nog
enkele opmerkingen zoals dekkleur nog wat donker en buikkleur kan nog
helderder.
In april van 2006 hebben we bij dhr. H. Wesselink uit Groenlo een aantal
voedsters in de kleuren wit, konijngrijs en ijzergrauw gehaald. Op
verschillende dagen deze laten dekken door zijn gele ram 3GY- 511. Deze
kwam nog uit de bloedlijnen van fokkers de heren Bartelink en van de
Wind. Helaas hebben we hier uiteindelijk maar enkele jongen van over
gehouden. Maar met een ijzergrauw gekleurde voedster, hieruit weer
terug gezet op de gele R 6SF-202. Eind maart 2007 werden elf jongen
geboren, 50% gekleurde en 50% geel. Waarvan één geel jong in het leven
was. De rest was door de kou dood gegaan. Dit jong groeide te
voorspoedig op. Het kreeg doorgezakte voorbeentjes. Maar dit weer hield
mij er niet van om dit rammetje later voor de fok te gaan inzetten. Deze
ram kreeg het oormerk 7SF-319. Het euvel van die voorbeentjes werd
later tijdens het groeien wel wat meer opgeheven.
Eind van het jaar 2006 heeft Hans Wesselink de gele voedster 6SF-201
van mij geleend voor het fokjaar 2007. In februari heeft de voedster een
mooi nest met 9 jongen gekregen. Dit van de R 3GY-511. Hier later een
jonge voedster 7GY-219 van overgenomen. Deze kreeg begin februari een
mooi nestje jongen. Zijn het allemaal wel gele jongen? Zo op het oog wel,
maar later bleken er ook jongen bij te zitten met wit gekleurde
haartoppen. Hoe gaat zich dit verder ontwikkelen?
In de praktijk laat dit bij mij zien dat door een volgende verharing dit euvel
zo goed als verdwijnt. Uit deze combinatie een prachtige voedster weten
te fokken, welke al een Fraai bouw en type liet zien en ZG stelling. Dit zijn
waardevolle punten waar men goed op moet letten. De uitdaging zit om
gele te fokken met voldoende volume met de juiste bouw en type. Dat is
niet zo gemakkelijk. De jonge voedster 8SF-204 had dit al in zich. Hier ga
je dan mee verder en kijkt wat je verder nodig hebt voor verbeterpunten.
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Dit probeer je dan in een ram te vinden om bij deze voedster te zetten.
Wat zijn de erfelijke achtergronden? Hoe meer je hier van weet, des te
meer de kans dat je positieve eigenschappen kunt vastleggen.
In de loop der jaren heb ik meerdere dieren gefokt die al aan positie 1
gewicht voldeden. Nu al dieren die 7,5 – 8 kg halen. Deze hadden dan
meestal ZG tot F bouw en type.
In februari 2010 bij geel fokker Remon Soonius te Stompwijk een mooie
jonge Ram 9 LV-213 gekocht. Deze ram bezat een Fr. Bouw en type,
Fr. Oren mooi open gedragen lengte +20 cm. F kop en verder F dichte
pels met ZG kleuren. Gewicht + 8 kg. Deze ingezet voor de fok en mede
hierdoor zijn mijn gele Vlamen in kwaliteit vooruit gegaan.
Vaak zijn de gele Vlamen wat kort in lichaamsbouw. Daar probeer ik zoveel
mogelijk op te selecteren. Deze hebben ook vaak wat kortere oren. Dus
mijn conclusie is hieruit dat dieren met langere orenmaat ook meer
lichaamslengte hebben. Dus ook een hoger gewicht. Bij de gele zijn de
voorbenen vaak te fijn, te dunne pijpomvang. Vaak staat dan op de kaart
G-Benen. Door inkruisen en selecteren dit onderdeel te verbeteren. Heb
hier al een inhaalslag gemaakt. Kop en oren ook hier voldoende aandacht
aan geven. Let op voldoende breedte van de schedel en ook of er volume
is. En mooi breed
bij de neus en een
goede wat meer
ronde belijning van
de kop. Vaak zijn
de koppen wat
vlak.
Dan de dekkleur
deze moet volgens
de standaard zuiver
geel zijn van
neuspunt tot
staarteinde.
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In de praktijk kom je dit niet zo gemakkelijk tegen. Vaak zijn er op wat
plaatsen van het lichaam ticking te zien, zwarte haarpuntjes op de
achterhanden, schedels, langs de oorranden, bovenkant van de staart en
snorharen die donker gekleurd zijn. Deze staan de uiting van de zuivere
gele kleur in de weg . Dit vind ik zelf een prachtige uitdaging om een
mooie dekkleur op onze Vlamen te fokken. En daarbij horend een Fraaie
pels met een goede lengte, niet te lang want dat komt de kleur niet ten
goede (3 a 4 cm).
Dan de structuur van de pels deze is vaak te slap en zacht. Ook hier valt
wel wat te verbeteren. En niet te vergeten de dichtheid van de pels. Als je
erin blaast mag je je de huid bijna niet kunnen zien. Ook hier een
belangrijke verbeterpunt.
De tussenkleur is bij de meeste
Vlamen van mij vaak wel ZG. Bij
de buikkleur vinden we vaak
opmerkingen op de kaart van kan
witter, helderder. Dit kan een
erfelijke oorzaak hebben maar
ook het hokklimaat draagt hier
een steentje aan bij. Mijn
ervaring is dat na iedere
verharing de buikkleur witter wordt.
Als je de jongen op een leeftijd van ongeveer vier weken goed bekijkt zul
je al verschillen in de kleuren ontdekken. Hoe witter dan de buikkleur is,
hoe beter. Ook zul je dan tussen de jongen verschil in de dekkleuren zien.
Zelf ga ik voor de lichtere kleur als dat erbij zit. Pas op dat de beenkleur
niet te licht, c.q. wit gevlamde voorbeenkleur laat zien. Laten we ook niet
vergeten om te kijken naar de oog- en nagelkeur. Deze moeten ook aan de
standaard eisen voldoen. Laat in de praktijk nog wel verschillen zien. Heb
er al dieren bij zitten welke op dit onderdeel ZG behaalden.
Uiteindelijk hoe staat het met de conditie van de konijnen? Dit is mijns
inziens ook voor een belangrijk deel erfelijk bepaald. Ik voer mijn dieren
standaard even veel konijnenkorrels.
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Meng een aantal soorten door elkaar, voeg daar een deel gemengde
korrel aan toe. En gedurende een groot deel van het jaar geef ik de
konijnen wat groenvoer in de vorm van Italiaans gras, boerenkool,
wortelen enzovoorts. Heb een aantal dieren die gemakkelijk aan het
streefgewicht komen en goed in hun vel zitten.
Met andere woorden een zeer goede lichaamsconditie bezitten. En qua
verzorging zijn ze goed door gehaard. Niet vuil aan de buikzijde en de
onderkant van de voor- , achterbenen en onderkant staart. Geen klitten in
hun pels. Let vooral op de achterhand en de borststreek. Op tijd hier
aandacht aan besteden. Scheelt aftrekpunten tijdens de keuring.
Fok: Zet meerdere voedsters voor de fok in. Maak ook verschillende
combinaties. Heb dat dit fokjaar zeker toegepast. Wil proberen om dat in
een volgend artikel wat nader uiteen te zetten. En nu eerst afwachten
hoe deze nakomelingen zich verder gaan ontwikkelen en wat voor
predicaten zij gaan halen op diverse tentoonstellingen.
Tot ziens. Met vriendelijke groet, Tom Hendriks.
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Even voorstellen
door Melanie Hengeveld
Mijn naam is Melanie Hengeveld.
Ik ben geboren en getogen op
Sinderen en woon er sinds eind
2010 weer. In “mijn” dorp, samen
met Bas van Berkum en onze
zonen William en Nicky. Voor de
meesten ben ik dus niet
onbekend.
Mijn hobby’s zijn onder andere
knutselen, legpuzzels maken en
onze dieren.
Onze dieren bestaan uit een hond,
twee katten, tropische vissen en
vuurgarnaaltjes,
hamsters,
kleurmuizen, konijnen, Figurita’s,
een paar zebravinkjes en sinds
kort Serama’s.
Omdat wij sinds kort met ons vieren als gezin lid zijn van de vereniging
helpen wij elkaar met het verzorgen van elkaars dieren. William en Nicky
hebben voor de Vlaamse Reuzen gekozen, Bas de kleurdwergen en
Figurita’s en ikzelf voor de NHD’tjes en Serama’s. De rest van de dieren is
van ons samen.
Omdat Nicky na het behalen van zijn zwemdiploma’s mocht kiezen welke
sport/hobby hij wilde gaan doen heeft hij voor een lidmaatschap van de
vereniging gekozen. We hopen op hele fijne samenwerking en tot een
volgende keer.
Groetjes Melanie Hengeveld en Nicky van Berkum
12
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EPV Ede op hokkenbezoek bij KPV Silvolde e.o.
door een deelnemer

Op zaterdag 22 augustus 2015 waren wij als KPV Silvolde e.o. met een
kleine afvaardiging op hokkenbezoek bij EPV Ede. Wij hebben daar 5
schitterende locaties bezocht met een grote verscheidenheid aan dieren.
Afgesproken werd om ons in 2016 te bezoeken.
Gepland werd om op zaterdag 21 mei om 10.00 uur samen te komen op
de eerste locatie bij Tonnie Straub in Kilder. Na een gastvrij ontvangst
door Tonnie kwam de sfeer al gauw goed op gang bij een goede kop koffie
en een lekkere cake. In het openingswoord door Johan Jansen die
iedereen hartelijk welkom heette moest hij aangeven dat hij die morgen
bij een tweede inspectie van zijn hokken spontaan een konijn dood zag
liggen. Aangezien er op dat moment een ernstige konijnenziekte heerste
in Nederland werd door de aanwezigen het beter geacht deze locatie niet
te bezoeken. Bij het schrijven van dit stuk blijkt het niet de gevreesde
ziekte te zijn geweest.
Tonnie heeft een mooi
groot huisperceel met
verschillende dieren en
het geheel met een
groenstrook omzoomd.
We treffen hier aan een
groot postduivenhok
waar tijdens ons bezoek
juist duiven terug
kwamen van de vlucht.
Een grote buitenrijbak
voor de paarden.
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Een grote schuur met verschillende paardenboxen Verder verschillende
volières met diverse bijzondere vogels.
Zoals: Satyn Tragopanen, Temmink Tragopanen, Piczura duiven, Rots
Hoentjes, Germain Pauwfazanten, Roul Roul, Sieberische Lijster, Rode
Kardinalen en overige wildzang. Niet alle dieren waren zichtbaar omdat de
dierverblijven voorzien zijn met struiken en sommige dieren zaten te
broeden.
Daarna ging het richting Azewijn naar Marcel Hulshof. Bij Marcel waren
verschillende dieren te bewonderen, een paar mooie koppels OudHollandse Kapucijners in de kleuren rood, geel en getijgerd. Deze duiven
zaten in een volière. Verder zagen wij ook een duiventil met verschillende
rassen duiven, zoals de Gelderse Slenk, Oud Hollandse Kroppers, een
Pauwstaart en nog enkele kruisingen. Verder kwamen wij nog tegen
kanaries, kwartels, rode mussen, parkieten en diamantduifjes en op het
terrein staat ook een zelf gemaakt ooievaarsnest op een paal van 10 meter
hoog nog in afwachting van bezoekers.
Wat konijnen betreft fokt hij alleen Duitse Hangoren in de kleuren
konijngrijs (bont), ijzergrauw (bont) chinchilla (bont), en zwart.
Nadat iedereen alle dieren had bekeken en besproken kregen we nog een
rondleiding over het aangrenzende bedrijvencomplex van Gelre
IJsselstreek (GIJS) waar Marcel werkzaam is.
Gelre IJsselstreek is een regionaal mengvoederbedrijf waar men op locatie
alleen enkelvoudige diervoeders maakt , zoals tarwemeel, gerstemeel,
maismeel en soya. De granen kunnen op verschillende manieren bewerkt
worden, via hamermolen wordt het graan tot meel of via walsenmolen
wordt het graan gebroken of geplet.
Het graan wordt in de zomer geleverd door akkerbouwers uit de buurt en
door wat Duitse boeren direct over de grens. Er is een opslagcapaciteit van
9000 ton waar ze ongeveer vier maanden mee voor uit kunnen.
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Voor de rest van het jaar wordt het graan met vrachtwagens aangevoerd
vanuit de havens Spijk, Doetinchem en Rotterdam.
Gelre IJsselstreek laat het meng voer (brokken) maken bij Agrifirm Feed
voor de koeien en geiten in Oss en het varkensvoer in Veghel of Zwolle.
Ze hebben zelf nutrionisten in dienst wie voor elke klant / dier een
samenstelling op maat kan maken. Dit wordt door Ecotrans door
bulkwagens vervoerd naar de klanten. In een loods staan stellingen met
zakgoed, melkproducten, kalver-, geiten- en paardenbrokken mineralen,
strooisel, kunstmest en wat hobbyvoeders.
Marcel zelf is allround medewerker, chauffeur, molenaar en
verantwoordelijk voor alles wat met zakgoed te maken heeft.
Bij Gelre IJsselstreek werken 24 medewerkers en het bedrijf heeft een
omzet van 100.000 ton.
Daarna werd op het terras de inwendige mens goed verzorgd door Diana
met soep, goed belegde broodjes, koffie en frisdrank of bier. Er werd nog
lang nagepraat en het slotwoord door Piet Bodingius uit Ede getuigde dan
ook van een toch nog zeer geslaagde dag.
Met dank aan
iedereen voor de
goede
organisatie.
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Hokkenbezoek bij Dierenweide Varsselder –
Veldhunten en Kinderboerderij Engbergen
door een deelnemer

Zoals elk jaar te doen gebruikelijk organiseerde K.P.V. Silvolde e.o. ook dit
jaar een hokkenbezoek voor haar leden. Vorig jaar ging de reis naar Ede.
Dit jaar wilden we het wat korter bij huis zoeken. In eerste instantie was
een hokkenbezoek aan leden van Dinxperlo gepland. Maar toen dit niet
door kon gaan stelde Henk van Hagen voor om op hokkenbezoek te gaan
bij de Dierenweide Varsselder en Kinderboerderij Engbergen te
Gendringen. Door adequaat optreden van onze voorzitter waren de
afspraken snel gemaakt. Ze hadden zich beiden afgelopen jaar aangemeld
bij onze vereniging, dus een goed moment eens wat uitgebreider kennis
met elkaar te maken.
Zaterdagmorgen 10 september 2016 om 10.00 uur meldden zich 16 leden
bij het Dorpshuus te Varsselder. Na het nuttigen van een kop koffie werd
het samenzijn door Chris Wijsman met een korte toespraak geopend
waarna Jan Aalders namens de Dierenweide een korte uitleg gaf over het
ontstaan ervan Door het vrijkomen van het derde voetbalveld werd door
de Heren Jan Aalders, Casper Lukassen, Erik Ketelaar en Rik Schut een
goed plan in elkaar gezet en voorgelegd aan de gemeente. Na goed
overleg kon gerealiseerd worden waar wij op deze dag getuige van
mochten zijn.
Een zeer open, goed overzichtelijk en goed verzorgd thuis voor
verschillende diersoorten. Enkele varkens, pony’s, diverse soorten kippen,
krielen, eenden, konijnen en nog veel meer. Een hele klus voor de
beheerders Willy Schut en Jan Roes om alles zo netjes te houden. Een
mooie locatie om kinderen meer kennis te laten maken met verschillende
dieren en met een moestuin die inmiddels ook is ontstaan. Na gebruik van
een lunch en nog wat napraten werd koers gezet naar Kinderboerderij
Engbergen te Gendringen.
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Daar werden we ontvangen door Henry Ketelaar, die tevens de
rondleiding voor zijn rekening nam.
Kinderboerderij Engbergen is uiteindelijk ontstaan uit een groter plan
Engbergen waar de laatste jaren wandel- en ruiterpaden zijn gerealiseerd.
Kort bij de Kinderboerderij is manage ‘t Diekshuus gekomen. Het
oorspronkelijke hertenpark in het oude gedeelte is nu ook ondergebracht
op deze mooie en nieuwe locatie. Ook hier is men nog niet uitontwikkeld
en probeert men met de gemeente Oude IJsselstreek nog verder door te
groeien. Ook hier kwamen we weer verschillende schapenrassen tegen
zoals het bonte schaap, geiten van het nubische ras, herten, allerlei
soorten pluimvee zoals eenden, pauwen, baardzijdehoen, poelepetaten,
enzovoorts. Tevens ezels, pony’s, varkens en konijnen. Na een kort woord
van dank aan Henry Ketelaar voor de mooie en uitgebreide rondleiding
hebben we op het terras van naastgelegen manage Diekshuus samen nog
een consumptie gebruikt waarna iedereen weer huiswaarts keerde.
Het was een mooie dag, niet alleen wat weer betrof, maar ook wat
gezelligheid betreft voor mensen die oog hebben voor dier en natuur.
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Kidsfabriek in de SSP-Hal te Ulft
door Chris Wijsman

Voor de 4e keer werd deze bijeenkomst op 20 augustus 2016
georganiseerd. Dit is bedoeld voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar uit de
gemeente Oude IJsselstreek. Aanwezig waren een 25-tal verenigingen op
het gebied van sport, spel en cultuur. Tijdens dit evenement kunnen de
kinderen op een speelse manier kennis maken met alle activiteiten en
verenigingen die aanwezig waren. Ook onze vereniging was voor het 2e
jaar op rij aanwezig.
Als bestuur hebben we besloten om onze 5 jeugdleden te vragen om mee
te gaan naar deze dag. Alle 5 jeugdleden, Kimberly Nijenes, Sten
Nieuwenhuis, Thomas Post, William en Nicky van Berkum, hebben positief
gereageerd om mee te gaan en zo hun ervaringen over te brengen op de
aanwezige jeugd.
Wij hopen op deze manier dat we vanaf nu en in de toekomst ook deze
leeftijdsgroep geïnteresseerd krijgen voor onze mooie hobby.

Jeugdlid Kimberly Nijenes met een Serama.
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’s Middags om 2 uur arriveerde Marjan Holmer-Vriezekolk die artikelen
schrijft voor de rubriek Alles Kids!?! in het Kleindier Magazine. Zij heeft
een interview afgenomen met alle 5 jeugdleden. Aan de hand van een
aantal vragen wilde zij weten waarom ze bij onze vereniging lid zijn.
Deze leden hebben aangegeven wat voor dieren ze hebben en waarom.
Ook hebben ze verteld hoe ze betrokken zijn bij de verenigingsactiviteiten
en wat het betekent om deze dieren te verzorgen en deel te nemen aan
tentoonstellingen. De eerste is de landelijke Jeugd Show Laren (GLD) op 17
september 2016.

Marjan Holmer- Vriezekolk in gesprek met de 5 jeugdleden.

22

Eerste KLG U certificaat voor Dick van der Zwaard.
door Chris Wijsman.

In de vergadering van 2 maart 2016 van Kleindier Liefhebbers Gelderland
kwam het bestuur met een voorstel om alle fokkers die met hun dieren
een U hebben behaald een speciaal aandenken te schenken. Te beginnen
vanaf het tentoonstelling seizoen 2015-2016. Dit is een ontwerp van een
kunstenares in A4 formaat waarop alle diergroepen staan die wij op de
tentoonstellingen zien. Op dit ontwerp staat de tekst van het U dier en de
naam en woonplaats van de fokker.
Op zondagavond 4 september 2016 hebben ik en mijn vrouw een afspraak
gemaakt om bij Dick op bezoek te gaan en de oorkonde te overhandigen.
Bij het nieuwe duivenhok waar Dick erg trots op is heb ik de oorkonde
overhandigd en Ria heeft een passende foto gemaakt met de duiven op de
achtergrond. Voor de lezers is het leuk als je bij zo’n succesvolle fokker
bent om te weten waar de oorsprong van het succes begon. Dit heeft Dick
voor ons op papier gezet.

De trotse winnaar (rechts) voor zijn nieuwe duivenhok.
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Duivenvirus
door Dick van der Zwaard

1972 Postduif gevangen, net zo lang zeuren ik mocht hem houden. Toch
weer geruild voor een koppel en later nog een koppel erbij. Dit was het
begin van het virus. Later verhuisd en de duiven mochten niet mee. Tja en
nu oké met kanaries begonnen en dit met heel veel plezier en succes
gehad. Verhuisd naar Zeddam en het virus slaat weer toe. Er worden wat
kippen en oud Hollandse meeuwen aangeschaft. Later deze weer in
geruild voor twee koppels witte figurita en dit uitgebreid maar dit waren
net witte muizen en waren net een zwerm muggen als ze vlogen. Ik was
toe aan iets anders maar wat.............Inmiddels in contact gekomen met
iemand van een steenuilen werkgroep want hier zaten steenuilen maar
deze man had ook sierduiven. Kom maar eens kijken zei hij .............en daar
begon het met een koppel van de exhibition homer. Het jaar daar op drie
koppels enz. Als je deze duiven eenmaal hebt gezien en kijken een hok vol
je aan dan kan je haast niet meer terug. Inmiddels waren de andere duiven
verkocht. Er werd op 5-2-2015 een nieuw duivenhok gezet en het hok is
eigenlijk al weer te klein. Oktober 2015 mee gedaan met jong dierendag
en daar krijg je 96 punten met een blauwkras en heb je beker + oorkonde.
Ja leuk toch denk je. Dan doe je ook mee met de clubshow en stuurt daar
een hele kudde heen om toch eens te willen weten wat je op het hok
hebt. Tja je weet het wel maar wil dus eigenlijk een bevestiging van de
keurmeester...................en je stuurt deze kras ook maar weer
in en..................................buiten verwachting draai je daar een U mee 97
punten. De persoon van wie ik deze duiven heb, heb ik nog steeds een
goed contact mee en wisselen wel eens wat duiven uit en houden elkaar
op de hoogte hoe het op het hok gaat. 4 September ongeveer 19.00 uur
telefoon Chris Wijsman of ik nog even tijd had. Ach ja waarom niet en daar
werd de oorkonde van de KLG nog uitgereikt en zo kan het duivenvirus dus
verlopen. Ik hoop dat hier in deze vereniging nog velen het virus zullen
krijgen of dat er mensen met dit virus zullen bij komen want het zijn er
niet veel meer.
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Even voorstellen
door Jan Aalders

Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken ons even voor te
stellen in dit mooie clubblad van K.P.V. Silvolde. Wij Stichting Dierenweide
Varsselder Veldhunten, bestuurd door Jan Aalders (voorzitter), Casper
Lukassen (penningmeester), Erik Ketelaar (secretaris) en Rick Schut
(bestuurslid) hebben in 2014 het derde voetbalveld in Varsselder van de
gemeente gekocht om daar een dierenweide te realiseren.
Door de gemeente is er destijds een oproep geplaatst met het verzoek
ideeën in te dienen voor het derde veld. Er zijn vijf ideeën ingediend en de
onze is als beste beoordeeld. Uiteindelijk zijn we met de gemeente in
overeenstemming gekomen en hebben het 3e veld aangekocht en ons plan
kon verder uitgewerkt en uitgevoerd worden.
Ons plan bestond in grote lijnen uit een 2-tal weiden, dierenverblijf,
dorpstuin en behoud en uitbreiden van wandelpaden. Onze doelstellingen
en achterliggende filosofie waren onder ander:
 meerwaarde voor het dorp Varsselder-Veldhunten;
 Speelruimte te creëren voor kinderen, om ze op deze manier
achter de computers vandaan te halen
 en kennis te laten maken met flora en fauna. Ook de dorpstuin
speelde hier een belangrijke rol in. Waar komt groente toch
vandaan? Groeit het in een pot? Door de groenlessen welke nu
wekelijks gegeven worden door enthousiaste vrijwilligers is ook
hier een antwoord op gekomen.
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De dierenweide met zijn verblijf is in ongeveer een half jaar gerealiseerd
door een grote groep vrijwilligers. Maar daar was het werk niet mee klaar.
Elke zaterdag wordt er nog steeds geklust en onze dierenweide met zijn
dorpstuin komt er nog steeds mooier en completer bij te liggen, wederom
door deze grote groep vrijwilligers.
Uiteraard hebben wij ook beheerders voor de dagelijkse verzorging. In
eerste instantie is Willy Schut begonnen als beheerder, later is hier Jan
Roes en Erik Jansen bijgekomen. Dagelijks zijn zij verantwoordelijk voor de
verzorging van onze dieren.
Ik hoop dat ik een klein beetje duidelijk heb kunnen maken hoe wij zijn
ontstaan en hoe alles tot stand is gekomen. Als ik u nieuwsgierig heb
gemaakt, wat ik natuurlijk hoop, u bent altijd van harte welkom om een
kijkje te nemen.
Graag tot ziens in onze dierenweide, Achter de Molen in Varsselder.

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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Boeiende presentatie op St. Jozefschool Azewijn
door Tom Hendriks

Maandag 30 mei was het
zover. Ik, Tom Hendriks lid
van K.P.V. Silvolde e.o. hield
een spreekbeurt over mijn
geliefde ras de Vlaamse
reuzen. Dit in het kader van
het thema Groei en Leven
hier op de basisschool.
Hiervoor meegenomen een
ijzergrauwe voedster 5SF902. Jong uit een
combinatie van een geel gekleurde voedster x witte ram. Dit verwacht je
normaal gesproken niet. Dit heeft natuurlijk te maken met wat er
genetisch achter zit.
Deze voedster had half april een nestje jongen gekregen en liet
vanmorgen 3 jonge geel gekleurde zien.
Belangrijke punten welke aan de orde kwamen: het begin van het houden
ven de Vlaamse Reuzen, bouw en type, verzorging, de fokkerij en het
showen van de konijnen.
Op deze pagina ook enkele foto’s van die morgen. De foto’s geven
duidelijk weer waar het over gaat. Het was een geslaagde presentatie.
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Uit het jaar 2000
door Henk van Hagen

Een terugblik op de activiteiten.
Dit jaar staat in het teken van onze tentoonstelling, zoals was afgesproken
in kring De Liemers.
Het jaar laat een stijging zien van het aantal leden van 51 naar 57.
De samenstelling van het bestuur:
Tom Hendriks, voorzitter;
Henk van Hagen, 1e secretaris, 2e voorzitter;
Theo Gerritsen, 1e penningmeester;
Rens Hendriksen, 2e secretaris;
Gert Spekking, 2e penningmeester.
Het tentoonstellingsbestuur wordt aangevuld met Dick Kuiperij, Joep
Mijnen, Hannie Freriks, Hans Rabeling, Marcus Maree en Jan Derksen.
Binnen kring De Liemers wordt overleg gepleegd over de toekomst. Er ligt
een plan om er één tentoonstellingsorganisatie van te maken onder de
naam Liemersshow. Hiervoor moet dan een speciaal
tentoonstellingsbestuur worden gevormd. Deze show zal jaarlijks op
dezelfde, vaste plaats worden gehouden. Dus niet meer rouleren.
Binnen het overleg zijn KPV Silvolde en Oude Rijn Lobith hierop tegen en
willen op de oude voet doorgaan. De leden van deze verenigingen krijgen
hierin nog een stem. Didam is een groot voorstander van het plan,
Zevenaar en Arnhem willen volgen. Dit wordt dus afwachten.
Een van de jaarlijks terugkerende activiteiten is het hokkenbezoek. Dit jaar
is dat bij de familie van Bronkhorst, Wim de Vos en Henk van Hagen.
Met twee stands wordt er door onze vereniging deelgenomen aan de
Silvoldse Zomermarkt. Een stand met showdieren en promotie, de andere
stand voor de verkoop.
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De jongdierendag wordt gehouden op 23 september in ’t Pakhuus in
Silvolde, samen met Sportfokkers Doetinchem. Tom Hunting, secretaris
van Sportfokkers Doetinchem, verzorgde de administratie via een
computerprogramma. Zodoende kon er ook een catalogus gemaakt
worden die op tijd klaar was om uitgedeeld te worden.
Mevrouw Coerman had de leiding bij de verloting. Er was PR-materiaal
aanwezig met onder andere een beschrijving van de dieren en informatie
over de vereniging. In diverse plaatsen werden raambiljetten opgehangen.
Tevens hadden we enkele sponsors.
Met 285 dieren was de zaal overvol. Van KPV Silvolde waren er 204 dieren,
van Sportfokkers Doetinchem 81. De prijzenschema's zijn apart voor
Doetinchem en Silvolde.
De verdeling van kosten en baten wordt omgeslagen naar het aantal
dieren per vereniging.
Voor Silvolde kwamen de volgende uitslagen tot stand:
Keurmeester A. Dijkstra:
1. H. Rabeling met Vlaamse reus
2. H. Rabeling met Vlaamse reus
3. H. Schwartz met Vlaamse reus
4. H. Rabeling met Vlaamse reus
5. T. Hendriks met Vlaamse reus
Keurmeester H. J. van Essen
1. Samantha Wijsman met Witte Wener
2. E. Wink met Vlaamse reus
3. Niels Kuiperij met Blauwe Wener
4. J. Mijnen met Blauwe van Beveren
5. H. Kemperman met Witte Wener
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Keurmeester G. Jurriens
1. H. Holthausen met Thuringer
2. G. J. Bekker met Duitse hangoor
3. G. J. Bekker met Duitse hangoor
4. J. Derksen met Hollander
5. G. Spekking met Pool
Dagwinnaar en wisselbeker: H. Holthausen.
De Joop Slompbeker ging naar Joep Mijnen.
K. Monsjou keurde de duiven
1. Comb. Perebolt met King
2. M. Maree met Wener tuimelaar
Hoender keurmeester H. Eggink
1. Comb. de Vos / Beek met Hollands hoen
2. D. Kuiperij met Wyandotte
Dwerghoender keurmeester Martin Scheuter
1. Comb. de Vos / Beek met New Hampshire kriel
2. H. Koster met Hollandse kriel.
Al met al een geslaagde jongdierendag in een volle zaal.
Het belangrijkste gebeuren in dit jaar was natuurlijk onze tentoonstelling
in sporthal de Paasberg, van 9 - 12 november. Er werd een mooi aantal
kooinummers uitgegeven: 892.
Vooraf waren er 400 vraagprogramma's verstuurd binnen kring de Liemers
en het Achterhoeks Verband en naar andere bevriende verenigingen. Voor
de grote verloting werden 1000 loten aan de man gebracht. Een deel
hiervan werd afgenomen door de verenigingen van de Liemers.
De verenigingen van kring de Liemers, te weten Lobith, Didam, Zevenaar
en Arnhem, brachten hun clubshow onder.
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Ook de prijzen van Achterhoeks Verband waren ons toegewezen. En
Doetinchem hield in de Paasberg haar eigen clubshow.
31 leden van onze KPV schreven in totaal 174 dieren in en nog drie trio's
dwerghoenders.
Samantha Wijsman wint de beker voor het fraaiste konijn van deze show
en is tevens winnaar van de Silvoldse wisselbeker. Wim Klompenhouwer
wint de wisselbeker bij de hoenders met een Croad Langshan. Bij de
dwerghoenders gaat de wisselbeker naar Comb. de Vos / Beek, met een
New Hampshire kriel. Bij de duiven is mevrouw Jansen de winnares met
een Basra wamduif.
Het was een goed georganiseerde show. Zelfs de penningmeester kon
tevreden zijn met een ruim positief resultaat. Met dank aan de vele
sponsors en de goede opbrengsten van de grote verloting en de tombola.
Achteraf gezien was dit voor ons de laatste tentoonstelling binnen kring de
Liemers. Vooruitgang Zevenaar liet weten haar show volgend jaar te
houden in Tuincentrum Groenrijk.
De winnaars van de hoofd-ereprijzen.
Konijnen: A.J. Verhoeven, Westervoort, met blauwoog Pool; 1e F.
Hoenders: G.J. Simmelink, Aalten, met Minorca zwart; 1e U.
Dwerghoenders: Comb. Sasta, Didam, met Antwerpse baardkriel;
1e U.
Sierduiven: L. Sticker, Dinxperlo, met Marchenero Kropper; 1e F.
Watervogels: Comb. Schuurman, Varsseveld, met kaneeltaling, 1e U.
Fraaiste trio dwerghoenders: H. Koster, KPV Silvolde, met Hollandse kriel;
1e ZG.
Bij de hoofd-ereprijzen werd 3x het predikaat U toegekend. Zo gezegd een
uitmuntend resultaat voor de fokkers en onze vereniging!
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