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Voorwoord
door Chris Wijsman

voorzitter KPV Silvolde e.o.

Aan het begin van een nieuw jaar is het goed om alle zaken te evalueren
van het afgelopen jaar. In onze hobby is er een trend van landelijke
afname van leden/fokkers. Wij als regionale vereniging kunnen trots zijn
dat we in 2016 zes leden meer hadden dan in 2015.
Het is belangrijk dat wij onze vereniging regelmatig presenteren op open
dagen/beurzen en shows. Dit doen wij op de tuinbeurs bij Tuincentrum
Steentjes in Silvolde, de Kidsfabriek in de SSP- hal te Ulft en onze 1e open
jongdierendag op 1 en 2 oktober 2016 in de SSP- hal te Ulft. Deze 3
bijeenkomsten trekken gevarieerd publiek waaronder vele dierenliefhebbers. Dit is voor onze vereniging een mooie gelegenheid om met
deze mensen in contact te komen.
Het afgelopen jaar heeft dit toch weer wat nieuwe leden/fokkers
opgeleverd. Tijdens deze bijeenkomsten kom je ook in contact met
mensen die dieren zoeken voor de hobby. Deze kopers komen vaak uit de
eigen regio en zo doende kunnen wij ze helpen met een stukje kennis
overdracht. En op termijn levert het mogelijk weer nieuwe leden op.
Op de 1e open jongdierendag en de clubshow in Varsseveld waren meer
ingeschreven dieren dan in 2015. Na deze 2e show begin november 2016
is Nederland geconfronteerd met de 1e uitbraak van pseudo vogelpest.
Ten gevolge hiervan zijn er een aantal shows geheel afgelast of mochten
er geen hoenders, watervogels en loopvogels (siervogels) geshowd
worden.
Laten we hopen dat 2017 een rustiger verloop van het tentoonstelling
seizoen laat zien, net als in 2015.
Tot slot wens ik ieder een goed broed/fokseizoen toe en een goede
samenwerking in 2017.
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Jaarverslag 2016 KPV Silvolde e.o.
door Johan Jansen

Voor de vierde keer mag ik als secretaris terugblikken op het afgelopen
jaar. Op het moment dat ik aan dit jaarverslag begin worden veel shows
afgelast of ze gaan door zonder de hoenders en siervogels. Het afgelopen
jaar waren we bang dat er geen konijnen op de shows zouden verschijnen
in verband met de problemen met RHD2. Alle konijnenfokkers van K.P.V.
Silvolde e.o. hebben de konijnen tegen RHD1 en RHD2 laten enten.
Gelukkig hebben zich binnen de vereniging geen grote problemen
voorgedaan met zieke dieren. We kunnen weer terug kijken op een
gezellige jonge dierendag in de SSP-HAL waarbij we gesteund worden door
veel verenigingen van verschillende pluimage.

Ledenbestand
Het aantal leden per 01-01-’16:
Het aantal leden per 01-01-’17:

45 leden
51 leden

Uitgesplitst per 01-01-2017:
Seniorleden:
Damesleden:
Jeugdleden:

38
8
5

36 op 01-01-2016
7 op 01-01-2016
2 op 01-01-2016

Henk van Hagen en Gert Spekking zijn ereleden.
We hadden geen jubilarissen in 2016 bij KPV Silvolde e.o.
Opgezegd in 2016: Arjan de Graaf.
Nieuwe leden in 2016:
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Kimberly Nijenes, Nicky van Berkum,
Sten Nieuwenhuis, Marleen Mullink,
Gerard Hendriks, Benny Lijbol,
Kinderboerderij Engbergen.

Fokkerskaarten
Aantal uitgegeven fokkerskaarten per 1-1-2016:
Aantal uitgegeven fokkerskaarten per 1-1-2017:
Beëindiging KLN:
Beëindiging NBS:

26 KLN en 5 NBS
29 KLN en 6 NBS

Hans Rabeling; Henk Schwartz; Arjan de Graaf.
Arjan de Graaf.

Nieuwe fokkerskaarten KLN:

Nieuwe fokkerskaarten NBS:

Kimberly Nijenes, Nicky van Berkum, Sten
Nieuwenhuis, Benny Lijbol, Jo Bosman en
Kinderboerderij Engbergen.
Gerard Hendriks
Kinderboerderij Engbergen

Organisatie
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 2019)
(aftredend 2018)
(aftredend 2018)
(aftredend 2019)

Contributie 2016

De contributie in 2016 bedroeg:
€ 17,50
voor seniorleden en donateurs
€ 15,voor 65+ leden
€ 7,50
voor jeugdleden
inleggeld is vervallen

Kascommissie 2017
Beheerder website
Redactie Klein Spöl

Ronald Jansen en Bennie Kok. Reserve: Jos Lenting
Ronald Jansen.
Ans Jansen, Tom Hendriks, Henk van Hagen en
Chris Wijsman.

Vergaderingen
In 2016 zijn 1 jaarvergadering en 5 ledenvergaderingen gehouden.
Gemiddeld zijn de vergaderingen bezocht door 22 leden. (2015: 18 leden)
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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 i.s.m. V.P.K.V. Varsseveld.

Fokkerij
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: 240 (2015: 266 stuks) (2014: 268)
RHD-entingen
Er zijn door 17 fokkers 247 konijnen RHD geënt in 2016
(Dinxperlo 6 fokkers 70 konijnen)
Er zijn door 7 fokkers 130 konijnen RHD geënt in 2015
Er zijn door 8 fokkers 118 konijnen RHD geënt in 2014
(Eén fokker heeft zelf geënt)
Ringencommissaris voor de hoenders: Johan Jansen.
Ringen te bestellen via Digiring.
In 2016 hebben alle hoenderfokkers zelf digitaal de ringen besteld.
Aantal bestelde KLN ringen via KPV Silvolde:
Jaar
2016
2015
2014

Totaal
607
493
648

Hoenders
20
68
119

Dwerghoenders Serama’s Siervogels Gans
475
87
24
1
395
30
479
50

Geënte hoenders: 465 (2015: 357) (2014: 346)
Ringencommissaris voor de sierduiven: Theo Gerritsen.
Aantal bestelde NBS ringen: 215 stuks door 4 leden in 2016.
(2015:230) (2014:202)
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Jongedierendag 2016
Dit jaar hadden we voor de tweede keer onze Jongedierendag in de
SSP-HAL te Ulft. Deze is gehouden op 1 en 2 oktober 2016.
In 2016 waren er 366 dieren ingezonden op onze jonge dierendag.
(2015: 219) (2014: 349)
216 stuks door 23 inzenders van K.P.V. Silvolde e.o.
108 stuks door 11 inzenders van D.P.K.V. Dinxperlo
36 stuks door 3 inzenders van V.P.K.V. Varsseveld
6 stuks door 1 inzender van K.P.V. vooruitgang Zevenaar e.o.
Ingezonden dieren per diergroep:
- 36 grote hoenders (2015: 14)
- 138 dwerghoenders (2015: 70)
- 132 konijnen
(2015: 113)
- 41 sierduiven
(2015: 19)
- 15 serama’s
(2015: 3)
4 siervogels
(2015: 0)
De volgende keurmeesters hebben gekeurd:
Konijnen:
Gerrit Lenselink
Gerrit Stoelhorst
Jan Derksen
Hoenders en dwerghoenders:

Ad Boks
Herman van Olst
Bep Bleijenberg

Serama’s:
Sierduiven:
Siervogels:

Herman van Olst
Gré Sanders
Aart Deetman
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Clubshow 2016
Dit jaar hadden we onze clubshow voor de 8e keer bij V.P.K.V. in Varsseveld
ondergebracht. In totaal heeft K.P.V. Silvolde 149 dieren ingeschreven.
(2015: 137) (2014: 121) (2013: 118)
-

4
48
63
27
7

grote hoenders.
dwerg hoenders.
konijnen.
sierduiven.
Serama’s

Slot
We hebben dit jaar meer fokkerskaarten 29 KLN en 6 NBS. Sinds het
bestaan van de KLN hebben we nog geen 35 fokkerskaarten gehad. De
duiven zorgen voor regelmatige groei. Voor het eerst sinds 15 jaar zitten
we weer boven de 50 leden. ( 1-1-2002: 54 leden)
De vergaderingen zijn zeer goed door 21½ leden bezocht. Sinds 2002
waren we niet meer boven de 21 leden uitgekomen. Ik wens alle leden en
hun dieren een gezond en succesvol 2017 toe zodat we elkaar en de
dieren aan het eind van het jaar weer op de shows zien.
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Eerste Open Jonge Dierendag 2016
door Chris Wijsman

Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2016 hebben wij, K.P.V Silvolde e.o.
onze jaarlijkse jonge dierendag keuring gehouden. Na het 1e succes jaar in
de SSP-HAL te Ulft heeft onze vereniging besloten om in 2016 er een open
jonge dierendag van te maken. Dit geeft de mogelijkheid aan andere
verenigingen om in te schrijven bij een zustervereniging. De SSP-HAL in
Ulft is een locatie met bijzondere goede faciliteiten, te denken valt aan
bereikbaarheid, parkeergelegenheid, goede horeca voorzieningen en veel
licht voor de keurmeesters/bezoekers.
In deze hal met een oppervlakte van 5500 m2 kun je de tentoonstellingen
kooien ruim opzetten, waardoor het goed toegankelijk is voor het publiek.
Hierbij kun je denken aan ouders met een kinderwagen en mensen met
rollator of scootmobiel.
Naast de ruimte die onze vereniging nodig had, was er voldoende ruimte
voor onze zusterverenigingen en exposanten/sponsoren. Ook deze groep
was ruim vertegenwoordigd en zorgde voor een groot assortiment met
veel diversiteit.
In 2015 hadden we in het showweekend 2000 bezoekers en in 2016 was
het bezoekers aantal al opgelopen tot 2300. Een mooie attractie op
zondag was konijnen hop. Dit trok ook veel publiek naar de hal.
Er waren op zaterdag een achttal keurmeesters aanwezig voor de 366
ingeschreven dieren. Omdat het een open jonge dieren keuring was
hebben onze zusterverenigingen Dinxperlo en Varsseveld ook vele dieren
ingeschreven. In 2015 hadden we 219 ingeschreven dieren, nu in 2016
hadden we 366 ingeschreven dieren.
Ik hoop dat deze samenwerking met alle verenigingen/ sponsoren een
goede basis is voor de toekomst om zo onze hobby op een positieve
manier te presenteren aan de samenleving.
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Naast onze kleindierenshow waren er ook
vele verenigingen,
bedrijven en sponsoren
aanwezig. Op de foto ziet u
vogels van één van de vier
vogelverenigingen: “de
Vogelvriend” uit Ulft e.o.
Deze verenigingsstand trok
veel belangstelling.

Tijdens het showweekend
was er een prijsvraag
waarbij de bezoekers langs
de kooien en de
standhouders moesten. Dit
leverde veel informatie op
over de dieren en de
producten van de
standhouders.

De winnaar van de
prijsvraag: jeugdlid William
van Berkum. Chris
Theunissen, coördinator
SSP-HAL Ulft overhandigde
de prijs.
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Overzicht ingezonden dieren per diergroep:
Diergroepen
2016
Konijnen
132
Grote hoenders
36
Dwerg hoenders
138
Sierduiven
41
Sarama’s
15
Siervogels
4
Totaal aantal dieren
366

2015
113
14
70
19
3
0
219

Dit overzicht laat zien dat een open jonge dierenshow meer dieren en
diergroepen oplevert. Laten we hopen dat dit initiatief in de komende
jaren verder uitgebreid kan worden.

Winnaars wisselbeker J.D.D. 2016 K.P.V Silvolde e.o.
Fraaiste konijn
Fraaiste konijn ander geslacht
Joop Slomp wisselbeker
Fraaiste grote hoen
Fraaiste dwerg hoen
Fraaiste sierduif
Fraaiste Serama

F
F

96,5 Chris Wijsman
96,5 Tom Hendriks

ZG 95
F 96
96
ZG 94

Martijn Klompenhouwer
Chris Wijsman
Dick van der Zwaard
Melanie Hengeveld

Keurmeester Bleijenberg bezig met de keuring van een Ancona kriel.
Schrijver Gé Heeze zet dit keurig op de beoordelingskaart.
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De HEP keurmeesters bezig met
de keuring van 3 konijnen. Welk
konijn wint de Joop Slomp
Wisselbeker?
Een aantal fokkers kijkt
gespannen toe.
Voor de vier jeugd inzenders
van onze vereniging was er een
extra jeugd herinnering:
Kimberly Nijenes, Thomas Post,
William en Nicky van Berkum
In 2017 zal de Tweede Open Jonge Dierendagshow plaatsvinden op
zaterdag 30 september en zondag 1 oktober.
Tot slot wil ik alle inzenders, verenigingen, standhouders, sponsoren en de
vrijwilligers van de SSP-HAL bedanken voor de medewerking aan deze
show.
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Clubshow 2016
door Chris Wijsman

De jaarlijkse Van Pallandtshow in Varsseveld waar onze vereniging voor de
8e keer haar clubshow had ondergebracht, is wederom geslaagd. Deze
open verenigingstentoonstelling had dit jaar de Achterhoeks
verbandprijzen toe gewezen gekregen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door het samenwerkingsverband die wij hebben met een 14-tal
verenigingen uit de Achterhoek en de Liemers. Naast de keuring die op de
laatste vrijdag van oktober plaats vindt, zijn er tijdens dat weekend
verschillende andere activiteiten.
Nieuwe activiteiten dit jaar waren hanenkraai wedstrijden en een
eierkeuring.
De hanenkraai wedstrijd op
zondag 30 oktober trok veel
bekijks. Het publiek keek
zeer aandachtig naar de
verrichtingen. Er waren 8
hanen aanwezig van
verschillende rassen tijdens
de wedstrijd die 2x 15
minuten duurde met een
korte tussenpauze. Er waren
een 3 tal prijzen te winnen, €10,-/ €7,50/ €5,-. De winnaar had in 2 rondes
86 keer gekraaid. Deze haan was er op getraind en deed regelmatig mee
met wedstrijden. De hanen van de overige deelnemers kwamen meestal
niet verder dan hooguit 3 keer
kraaien en de meeste hielden de
snavel stevig op elkaar.
Door dit uitgebreide programma
is het voor de fokkers/bezoekers
een zeer leuke tentoonstelling.
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Ten gevolge van het royale prijzen schema waren er 1083 dieren
ingeschreven, 98 meer dan in 2015.
De leden van K.P.V Silvolde e.o. hebben meerdere prijzen behaald dat
weekend. Bij de grote hoenders had Thomas Post een jeugd
inzendersprijs. Bij de dwerghoenders hadden Henk van Hagen en Chris
Wijsman een KLN- en een keurmeesters prijs. Bij de sierduiven had Dick
van der Zwaard 2x een keurmeesters prijs, 1x een NBS R-prijs en 1x een
speciaal clubprijs. De rassenprijs ging 2x naar Dick van der Zwaard en 1x
naar Bas van Berkum.
Bij de konijnen: In deze diergroep hadden we 2 winnaars in de hoofd ere
prijzen. Tom Hendriks werd algemeen kampioen van de gehele show met
een Vlaamse reus ijzergrauw man jong 6SF 403 U98 punten. Hans
Holthausen werd 2de van de show met een Nederlandse hangoordwerg wit
roodoog man jong 6VZ 310 F96 punten. De keurmeesters prijs ging 2x naar
Tom Hendriks, 1x naar Chris Wijsman en 1x naar Hans Holthausen. De
speciaal club prijs ging 3x naar Tom Hendriks en 1x naar Ronald Jansen. De
kLN prijs ging 1x naar Tom Hendriks. De rassenprijs ging 1x naar Tom
Hendriks en 1x naar Hans Holthausen.
De jeugd inzendersprijs ging naar Thomas Post en William van Berkum.
In totaal waren er 220 konijnen ingezonden.

Overzicht ingezonden dieren door K.P.V. Silvolde e.o.
Hoenders
Konijnen
Sierduiven
Serama
Totaal:
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2016
52
63
27
7
149

2015
43
70
24
0
137

2014
53
61
7
0
121

Winnaars van de wisselbekers
K.P.V. Silvolde e.o. stelt een aantal geldprijzen en wisselbekers beschikbaar
voor haar leden op de Van Pallandtshow.
Fraaiste konijn
Fraaiste konijn ander geslacht
(Gert Spekking wisselbeker)
Fraaiste Grote Hoen
Fraaiste Dwerghoen
Fraaiste Sierduif
Fraaiste konijn jeugdlid
Fraaiste grote hoen jeugdlid
Fraaiste dwerghoen jeugdlid

U
F

98
96

ZG 93
F 96
96
F 95
ZG 93
ZG 93

Tom Hendriks
Tom Hendriks
Henk van Hagen
Chris Wijsman
Dick van der Zwaard
William van Berkum
Thomas Post
Thomas Post

Deze prijzen zijn op 28 November 2016 uitgereikt op de laatste
ledenvergadering.
Tot slot wil ik alle inzenders en prijs winnaars bedanken voor deze
geslaagde clubshow.

Winnaar van de gehele show een ijzergrauwe ram jong
6SF 403, U98 punten van fokker Tom Hendriks.
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Frans Jansen: dank je wel
door Henk van Hagen

Dit is een bedankje aan Frans Jansen, columnist van De Gelderse Post.
Onder de naam Pietje Eigenwijs nam hij de politiek en de plaatselijke
politici op de hak op een komische en kritische wijze.
Afgelopen zomer overleed hij, na een periode van verzorging in de
verpleegafdeling van de Schuylenburg. Tijdens zijn verblijf aldaar ging hij
iedere dag naar “zijn” beesten van de Schuylhut. Vooral de Vlaamse Reus
was zijn favoriet. Hij voerde hem en praatte met Tommy. Zo heette de
Vlaamse Reus.
Frans wilde met nadruk geen bloemen op de kist na zijn dood, maar een
bos wortels.
Het geld dat de familie uitspaarde met de wortels in plaats van bloemen,
moest ten goede komen aan de beesten van de Schuylhut. De wortels
overigens ook! Zo is het ook geschied.
Uit dankbaarheid heeft Egbert Hermsen, secretaris van de Schuylhut, het
onderstaande gedicht voor hem geschreven.
Tommy, de Vlaam,
Dagelijkse ontmoeting,
wat het ook moge zijn,
ontbijt, lunch
misschien wel een brunch?
In weer en wind
Is vriendschap dat hen bindt.
Anders zo kritisch,
Humoristisch, alert in mooie
woorden,
Zo typisch dat zij beiden van dit
alles nooit iets hoorden.
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Kortom, kameraden
Al in de vroegte van de dag
omdat je een vriend niet vergeten
mag.
Zo had hij dagelijks brood wel
gesneden en ingepakt paraat,
voor dat hij zijn dagelijkse gang
beginnen gaat.
Blijdschap,
Beiden zo trouw als een hond,
Dat deze, zo mooie- en komische
dierenvriendschap bond.
Frans in zijn ‘scoot’,
al pratend en filosoferend

met het dier
gaf hem in zijn dagelijkse ‘kroniek’
oneindig veel plezier.
Hebben ze nu echt zo gesproken
met elkaar
over alles en die mooie omgeving
aldaar?
Niemand zal het ooit weten
Maar we zullen deze verbondenheid
niet vergeten.
Een laatste gebaar werd met een
bos wortelen
op zijn kist begroet,

Frans stond voor zijn makker en
De Schuylhut,
Voor hem de gewoonste zaak,
dat je zoiets doet.
Ajuus,
‘Ziet moar ‘ns’
met die gedachten, gemis en
dankbaarheid
dankt de Schuylhut
Frans voor alle harteljkheid
Hier met köj van doen hebben

ZeoFarmStable
Zeolite Products®
Lireweg 5
7051 HW Varsseveld
Tel: +31 (0)315-76 90 29
Mob: +31 (0)6 -16819133

Web: www.zeolite-products.com
Mail: info@zeolite-products.com

Ultieme stalhygiëne door absorptie van ammoniak
Het stalstrooisel ZeoFarmStable is een 100% natuurlijk
desinfectie- en hygiënemiddel. ZeoFarmStable draagt bij aan een
optimaal stalklimaat wat ten goede komt aan verschillende
dieren.
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De eierenkeuring
Een van de nieuwe activiteiten op de van Pallandt Show 2016

De uitwendige eierenkeuring.
Bij een uitwendige eierenkeuring worden de eieren op de volgende
onderdelen beoordeelt, vorm, gewicht, schaal, kleur en properheid. De
keurmeester geeft op deze onderdelen die samen 100 punten waard zijn
aftrekpunten, het ei met het hoogste aantal punten is het beste broed- en
of consumptie ei. Bij een inzending van een serie eieren moeten alle
eieren van die serie zoveel mogelijk gelijk zijn van kleur, vorm, kwaliteit en
gewicht. We gaan de onderdelen die op de eieren keurkaart staan eens
onder de loep nemen.

Huub Gerritsen
schrijver en rechts
Dirk de Jong
keurmeester

Eieren van
verschillende
hoenderrassen
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De vorm
Een ei moet een duidelijke eivorm hebben, met een stompe punt en een
mooie ronde bredere onderkant. Er moet een duidelijk verschil zijn tussen
onderkant waar de luchtkamer zich bevind en de bovenkant. De eieren
van ras pluimvee zijn heel verschillend van vorm. Iedere hen heeft wel een
iets ander ei wat ook vaak langzaam van vorm kan veranderen. Jonge
hennen leggen een ei wat vaak te puntig van vorm is en vaak te smal en te
lang. Oude hennen leggen vaak eieren die heel rond van vorm zijn. Dikke
ronde eieren kan ook een ras- of stameigenschap zijn die door op
bepaalde eigenschappen te selecteren vast gelegd word in een ras of
stam. Dit is echter niet goed. Er is een ideale verhouding tussen de lengte
en de breedte van een ei. Dit noemen we de vorm index. De ideale vorm
index ligt tussen 0,72 en 0,76. Dit is heel eenvoudig te berekenen door de
breedte van een ei te delen door de lengte. Deze maten zijn het
gemakkelijkst met een schuifmaat op te meten. Aan de vorm van het ei
kun je bepaalde ziektes aflezen: eieren met insnoeringen of ringen hebben
of hadden bijvoorbeeld infectieuze bronchitis of een andere ziekte aan de
luchtwegen.

De schaal
De kwaliteit van de eischaal is het belangrijkste in het rijtje onderdelen wat
we beoordelen. Een goede schaal beschermt de kostbare inhoud tegen
mechanische en bacteriële aanvallen van buitenaf. Gelijktijdig zorgt een
goede schaal ervoor dat de inhoud van een ei zo min mogelijk vocht
verliest en zo snel verouderd en zijn goede eigenschappen verliest. Een
eischaal met oneffenheden, extra kalk aan de punt, zogenaamde zand
koppen, geven aan dat er iets niet goed is. Het zelfde geldt voor eieren
met grote poriën en/of vochtvlekken, de zogeheten gemarmerde eieren.
Een ei met een gladde schaal heeft fijne poriën. Samen met het
beschermende eihuidje geeft dit een fijne glans over het ei.
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Gewicht
Het gewicht van een ei
zegt wat over de inhoud,
en in verhouding met de
grootte iets over de
luchtkamer. Het ei
gewicht is een onderdeel
van de selectie. Een
speciaalclub moet
aangeven wat het ideaal
is. In het buitenland
staat in de standaard het
Keurkaart die gebruikt wordt tijdens de eierkeuring
minimum gewicht van
broedeieren vermeld. In Nederland mogen de fokkers dit zelf uitzoeken.
Terwijl een nieuwe kip toch begint met een ei, laten we dan die kip,
begeleiden met een goede start. Het gewicht van een ei geeft de inhoud
van het ei aan: een groot ei met een laag gewicht is een oud ei of een ei
met een heel slechte schaal.

Aanhangend vuil
Vooral in natte tijden en dan vooral bij loslopende kippen is het moeilijk
om schone eieren te rapen. Toch moeten we al het mogelijke doen om het
vuil worden van de eieren te voorkomen. Eieren hebben een bijna
onzichtbaar beschermlaagje. Het is alleen te zien aan een heel zachte
glans op een mooi glad ei, we noemen dit het eihuidje. Vuil en mest is een
bron van besmetting en het tast dit beschermende eihuidje aan. Eieren
mogen nooit gewassen worden. Hiermee wassen we ook het ei huidje
eraf, en halen hiermee een deel van de bescherming weg.

De interne keuring
Bij de interne keuring van een ei maakt de dienst doende keurmeester het
ei open. Dit gebeurt door met een mes in het midden een breekpunt te
maken zodat de inhoud voorzichtig op een wit bord gelegd kan worden.
Nu kunnen we het inwendige ei beoordelen. We beginnen met de dooier.
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Die moet als een bolletje uit het eiwit omhoog rijzen. De kleur moet mooi
oranje-geel zijn. Een bleek gele dooier is niet goed maar ook een, hoewel
weinig voorkomend, te donkere oranje dooier is niet goed. Een wat ouder
ei zakt wat in en heeft een rimpelig dooiervlies. Dan heel belangrijk de
kiemschijf, het vruchtbeginsel van een kuiken, wat zichtbaar is als een
klein wit kringetje boven op de dooier. De kiemschijf zit nooit onder de
dooier maar komt altijd boven drijven. Dan het eiwit. Een goed ei heeft
twee duidelijk verschillende soorten eiwit. Het dikke eiwit, wat zich vlak
rond de dooier bevindt, en het dunne eiwit wat we aan de buitenkant
vinden. Hoe meer dik eiwit hoe beter en verser het ei.
Het volgende punt wat beoordeeld wordt zijn de hagelsnoeren. Dit zijn
twee koordjes van eiwit die aan het dooiervlies vast zitten. De andere zijde
van deze koordjes heeft aan de ene kant aan de luchtkamer vast gezeten
en aan de andere kant aan de punt van het ei. De hagelsnoeren zorgen dat
de dooier mooi in het midden van het eiwit blijft drijven. Het hagelsnoer
wat aan de punt heeft vast gezeten is het dikste, ongeveer eens zo dik als
het hagelsnoer aan de andere kant. De luchtkamer is het volgende punt
van beoordeling. De luchtkamer moet zo klein mogelijk zijn en schuin aan
de stompe kant van het ei zitten. Een oud ei heeft naar verhouding een
grotere luchtkamer dan een vers ei. De versheid van een ei wordt
beoordeeld naar het totaalbeeld van ingezakte dooier, uitgelopen eiwit en
grote luchtkamer.
Als extra aftrekpunten zijn er de bloedsporen in het eiwit of op de dooier.
Voor een broedei is dit geen bezwaar maar de consument vindt het er niet
prettig uit zien. Dan zijn er nog de zo geheten bloedeieren. Dit zijn eieren
met een sterk roodachtig verkleurd eiwit. Dit komt door bloedingen in de
eileider.
Eierkeurmeester:
Schrijver:
Foto’s:

Dirk de Jong
Huub Gerritsen bestuurslid V.P.K.V. Varsseveld.
Organisatie V.P.K.V. Varsseveld.
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Even voorstellen
door Gerard Hendriks

Ik ben Gerard Hendriks geboren en
getogen in de plaats Keijenborg.
Sinds mijn tiende levensjaar bij ons thuis al
postduiven. In het jaar 1980 lid geworden
van de plaatselijke vereniging: “Steeds
Sneller”. Was een betrokken en actief lid.
Bezocht altijd trouw de
ledenvergaderingen en hielp mee met het
inkorven van de duiven met de wekelijkse
vluchten. Dit gedurende het tijdvak van
maart tot medio september.
In het jaar 2001 verhuisd naar de
Lankerdijk 17 in Westendorp en toen lid
geworden bij de postduivenvereniging de
Pelikaan in Gaanderen. Maar om
gezondheidsredenen kan ik daar niet meer zo actief in zijn en ben ook
minder postduiven gaan houden.
Daarom eind 2016 twee verschillende duiven rassen gekocht te weten:
kleurpostduiven bij Croes uit Ulft en een aantal
Oud Hollandse Meeuwen in de kleurslag
Roodschild bij dhr. H. van Zijl uit Aalten. Zie hierin
de uitdaging om mooie duiven te gaan kweken
en deze eind van het jaar te kunnen laten zien op
de Jongdierendag en de jaarlijkse clubshow in de
van Pallandthal.
Per 01-01-2017 lid geworden van K.P.V. Silvolde
e.o.. Heb inmiddels al kennis gemaakt met enkele
bestuursleden en leden binnen de club. Ik denk
dat dit wel gaat werken en zet in op een goede
samenwerking.
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Konijn met kippen op stok!
door Henk van Hagen

De vogelgriep heeft ook
gevolgen voor de kippen
van de Schuylhut: ze
moeten worden opgehokt.
Een grote verandering voor
ze. Ze waren gewend om in
vrijheid rond te lopen en nu
zitten ze dicht op elkaar
opgesloten. Ook Tommy het konijn zit hier opgesloten. De naam Tommy
dankt het dier aan Tom Hendriks, de fokker van de Vlaamse Reus. Tom
behaalde met een Vlaamse Reus op de van Pallandtshow een U–
predicaat; dat wil zeggen: een Uitmuntend dier. Tommy is echter ook een
U-dier, de U van Uitzonderlijk. Hij heeft zich aangewend om met de kippen
op stok te gaan! Zo maken ze het gezamenlijk toch nog gezellig.
Zo zie je maar weer: elk nadeel heeft zijn voordeel.
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Fokken van Gele Vlamen (deel 2)
door Tom Hendriks

In dit artikel ga ik wat nader in op de achtergronden van de verschillende
fokcombinaties welke ik de laatste jaren heb toegepast. Dit betreft zeker
de kleuren. Ik was er eerder zeker een voorstander van om geel x geel
voor de fok te gaan doen. Dit om de kleuren zo zuiver mogelijk te houden.
Heb nu in de praktijk ondervonden dat dit ook anders kan zijn.
Ga hiervoor terug naar het fokjaar 2014. In dat jaar twee voedsters uit
verschillende bloedlijnen voor verdere fok aangehouden:
 Een voedster van de maand januari 4SF-140. Deze laat meer een
geblokt type zien.
 En die van maart 4SF-339 laat meer een gestrekt type zien met ook
wat langere oren. In uiterlijk zijn er toch wel duidelijke verschillen
te zien. Zowel in kopvorm, pelslengte en structuur en in de
buikkleur. Beide voedsters eind 2014 door dezelfde ram 4VQ-466
laten dekken. Deze ram was geen geel gekleurde maar had min of
meer een ijzergrauw kleur. Hier ga ik nu eerst even nader op in.
Eind mei ging ik samen met Hans Rabeling op bezoek bij dhr. H.
Kamperman in de Heelweg, vlakbij de plaats Varsseveld. We wisten dat hij
ook gele Vlamen fokte. We zagen die avond mooie jonge Vlamen. Nesten
van april en mei. Wel in twee verschillende kleuren namelijk gele en ijzergrauwachtige laat ik maar zeggen. Het waren vitale dieren. Enkele
maanden later hem geholpen bij het uit selecteren van zijn dieren voor
onze jaarlijkse fokkersdag. Toen ook bij hem de jonge Ram 4VQ-466
gekocht. Enkele positieve punten waar ik bij deze ram voor gegaan ben:
 FR oorlengte bijna 20 cm en mooi open;
 ronde neusbeen;
 ZG/Fr lichaamslengte;
 Fr Staartlengte en
 ZG nagelkleur.

27

Ik zag er wat in. Hoe zit dat nu genetisch met deze ram? Deze ram komt
uit een combinatie van een gele ram uit de stal van Jorieke Hospers,
oormerk 3VN-309 en een ijzergrauwe gekleurde voedster oormerk 3VQ603. Deze voedster komt uit een combinatie van een witte voedster maal
een geel gekleurde ram. Dus de vaderslijn zijn geel gekleurde Vlamen.

Fokjaar 2015
In oktober 2014 de jonge gele V 4SF-140 laten dekken door de R 4VQ-466.
Zij kreeg medio november een nest van een vijftal mooie vlotte jongen.
Hierin zaten 2 gele en 3 meer
ijzergrauwachtige jongen. Deze jongen
groeiden voorspoedig. Hieruit naar mijn
mening een mooie gele voedster 5SF-0104
overgehouden.
Ook de gele voedster 4SF-339 laten dekken
door de ram 4VQ-466. Deze kreeg begin
januari een nest van 11 jongen. Hierin zaten
4 geel en 7 donker gekleurde jongen. Deze
jongen hadden het in het begin wat
moeilijker. Later toen ze zelf gingen eten
kwam de groei in deze jongen beter op
gang. Uiteindelijk hier een jonge gele
voedster van aangehouden met het oormerk 5SF-103. Beide voedsters op
diverse shows meerdere malen predicaten zeer goed behaald. Met punten
welke uitkwamen van 92,5 t/m 94,5 en zelfs 1 maal een F voor de V 5SF103.
Enkele punten die hierbij opvielen waren:

de Fr. Types;

Fr. Gewichten 8kg.;

ZG/F oorlengtes;

gemiddeld ZG dekkleuren.
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Minder gewenste eigenschap welke uit deze fok naar voren kwam is dan
toch die ticking op de ons bekende plaatsen zoals op de achterhanden,
oorranden, bovenkant staart enzovoorts.
Voor mij is dit zeker een uitdaging om dat er de komende jaren uit te
fokken.

Fokjaar 2016
Heb voor dit jaar in totaal 3 voedsters voor de fok ingezet waarvan de 2
geel gekleurde. En de andere voedster met een ijzergrauwachtige kleur
met het oormerk 5SF-902. Deze is gefokt uit een kruising van een gele
voedster x witte ram. Eind oktober deze gekocht bij mijn collega fokker
Hans Rabeling. Een voedster met een fraaie bouw en type mijn inziens.
Ook had zij een mooie kortere pels. Iets wat bij de gele kleur nog wel eens
ontbreekt.
De gele voedsters, de 5SF-0104 en de
5SF-103, door dezelfde gele ram 5EE312 laten dekken. Deze ram in
november afgelopen jaar gekocht van
Tjeerd de Haan uit Drachten. Een ram
met een ZG dekkleur waarbij de kleur
ook in de flanken mooi egaal was en met
een fraaie nagelkleur. Verder een zeer
goede kop met een mooi rond neusbeen en een fraaie witte buikkleur wat
zeer wenselijk is bij de gele kleurslag.
Alle twee voedsters van deze ram hebben jongen gekregen. De voedster
5SF-0104 had een nest van 8 jongen en de 5SF-103 had er 10 jongen bij
liggen. Voor zulke grote worpen waren het vlot uitziende geel gekleurde
jongen. Op dit moment heb ik hier in totaal 3 jonge rammen van januari in
de hokken zitten. Ze doen het goed. Nu al gewichten van tussen de 6,5 en
7kg. Oorlengte zo rond de 19 cm. Ook over de dekkleuren ben ik al aardig
positief. Bij het beenwerk zie ik al een verbetering vooral bij de voorbenen.
Deze lijken wat dikker geworden.
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In de maand maart heeft de gele V5SF-0104 voor de tweede keer gejongd.
Nu een nestje van 3. Zo op het oog mooie iets zwaardere jongen. Deze
groeiden zeer goed. Nu nog 1 jonge ram van over gehouden. Wel een ram
waar nu al adel van uitstraalt welke op de voorbenen staat. Een dier met
meerdere positieve punten. En naar leeftijd gezien al met een fraai
gewicht. De vader is een door mij zelf gefokte ram van vorig jaar april met
een echte FR. rammen kop.
Laatste nest is van de
ijzergrauwachtige voedster 5SF902. Deze kreeg een worp van 9
jongen in april. Hierin zaten 3
gele en 6 donker gekleurde
jongen. Hieruit de 3 gele
aangehouden. Deze groeiden
zeer goed. Nu bijna 3 maanden
oud maar er valt gelukkig weinig
ticking op de dekkleur waar te
nemen. Dit nest heb ik
uitgeselecteerd en er zit een jonge voedster van in het hok. Deze wil ik
zeker proberen over te houden om volgend jaar voor de fok te gaan
inzetten. Zij heeft nu al een oorlengte van bijna 19 cm.
Bij dit dier straalt de vitaliteit er van af. Dit is zeker voor ons fokkers een
belangrijk aandachtspunt.

Tot slot
Met drie voedsters vier nesten gefokt. Gelukkig van alle nesten nog 1 of
meerdere jongen over gehouden. Ik zie voor mij zelf op enkele punten ten
aanzien van het totaal plaatje verbeteringen, en dat is positief te noemen.
Alleen kun je het niet. Gelukkig kan en kon ik samen werken met
meerdere fokkers die deze kleur ook een warm hart toedragen. Ook zeker
bij ons jeugdlid Thomas Post waar ik onlangs nog een jonge gele voedster
heb gehaald.
Veel succes met de fok en een mooi T.T. seizoen toegewenst.
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Hollandse Krielen fokkersclub bestaat 70 jaar
door Henk van Hagen

De Hollandse Krielen fokkersclub (afk. HKC) vierde haar platina jubileum
met een jubileumshow in Ooij bij Zevenaar.
De HKC werd opgericht op 1 december 1946 als speciaal club voor fokkers
van Hollandse Krielen. Website www.hollandsekriel.nl
Wie kent deze kippetjes niet?
Vroeger werden ze veelal boerenkrieltjes of boerenpatrijsjes genoemd,
vooral zo genoemd omdat ze patrijskleurig waren. Patrijs is de
oorspronkelijke kleur.
Het is een klein kippetje, waarvan geen grotere versie bestaat. Het is dus
een kriel en geen dwergvorm van een groter ras.
Tegenwoordig zijn er 27 kleurslagen bekend. De patrijskleurigen hebben
mijn voorkeur. Er zijn ook kleuren die ik niet echt vind passen bij dit ras.
Bepaalde fokkers vinden het een uitdaging om nieuwe kleuren te creëren.
Hierdoor zijn verrassende en bijzondere resultaten behaald. Vandaar de
vele kleurslagen. En er zullen er nog meer bijkomen.
Het platina jubileum werd gevierd in het schuttersgebouw te Ooij bij
Zevenaar. Het werd een eendagskeuring, op 5 november jl. met ruim 430
kooinummers, een mooi aantal individuele dieren. Ook waren er enkele
buitenlandse inzenders uit Duitsland. 33 kleurslagen waren er
vertegenwoordigd, waarvan een aantal nog niet erkend.
De echte patrijskleur was, met 123 dieren, de grootste groep. In de A.O.C.klasse (Any Other Color) waren 17 dieren ingeschreven. Hierin vallen
dieren met nieuwe kleurslagen, die nog niet erkend zijn in dit ras. Deze
kleuren zijn echter al wel in de standaard opgenomen en komen voor op
andere rassen.
In de VK, vrije klasse, zaten enkele bijzondere kleuren, 7 in aantal. Vrije
Klasse krielen zijn ingezonden dieren met een nieuwe kleurslag, die niet
erkend is. Verschil tussen VK en AOC is, dat in de VK klasse de kleur ook
niet bekend is bij de andere rassen en niet in de standaard opgenomen.
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14 keurmeesters kregen de taak om de Hollandse Krielen te beoordelen
en ze van een predicaat te voorzien. Over het algemeen waren er goede of
zeer goede dieren ingezonden, wat tot uitdrukking kwam in de
toegekende predicaten en punten. Liefst 5 maal werd er een U-waardering
toegekend. Het patrijshaantje in kooi 33, van fokker en keurmeester M.
van Pijkeren had een 1e U en werd uitgeroepen tot fraaiste haan van de
hele show. Tevens werd hij winnaar van de eremedaille, aangeboden door
de koning. Een terechte winnaar, in een fraaie conditie, kleur en type.
L.W.E. Joosten scoorde in deze klasse met kooinummer 79 een 2e U
Kooinummer 111, een patrijs hennetje van D. Tieleman mocht er, met een
1e U, ook zijn.
Het witpatrijs hennetje in kooi 183 van Kai Bielefeld, een Duitse inzender,
werd het mooiste hennetje van de show. De eigenaar werd winnaar van
een medaille van de koning. J.D. Krooshoop uit Neede scoorde met een
zwart hennetje in kooi 346 ook een 1e U.
Zaterdagmiddag ben ik er een kijkje gaan nemen. Het was er gezellig druk.
Er waren ook buitenlandse gasten aanwezig: o.a. uit Noorwegen,
Engeland, Duitsland en Turkije. Uiteraard waren ook de keurmeesters nog
aanwezig, want ze hadden zojuist de keuring afgesloten. Er was dus kennis
genoeg, zoals ook bekende fokkers. Ik heb nog een praatje gemaakt met
Stef Lemm, een van de organisatoren van deze dag, belast met de zorg
voor de opbouw. Hij was tevreden over het hele gebeuren. Door het ruime
aantal dieren was de zaal goed bezet. Een minpuntje vond ik de lichtinval,
of liever gezegd, de kleur van de verlichting. Verder een mooie aankleding.
De winnaars van de hoofdprijzen waren apart gezet, met rozetten aan de
kooien.
En wie kwam ik daar tegen? Ons jeugdlid Thomas Post, met zijn vader
Vincent! Vol trots liet hij het oudere patrijs haantje in kooi 2 zien, een
haantje met een 1e F, 96 punten. Dit diertje mocht hij mee naar huis
nemen, een cadeau van Douwe Witteveen uit Hattemerbroek. Deze twee
jeugdleden hadden elkaar ontmoet op de jongdierendag in Laren. Daar is
de afspraak gemaakt dat hij het haantje hier zou ontvangen. Zo zie je maar
weer hoe belangrijk en nuttig onderlinge contacten zijn. Op deze manier
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kun je elkaar helpen. Mij lijkt het een goed haantje om mee te fokken.
Vooral het type en de bevedering voor een oud haantje stonden mij aan.
Succes ermee, Thomas! Meerdere krieltjes zijn er van eigenaar gewisseld
en er zijn onderlinge contacten gelegd.
Bij keurmeester en fokker M. van Pijkeren heb ik een haantje kunnen
vastleggen, dat zal zeker niet de 1e U zijn. Maar in ieder geval afkomstig uit
een goeie stal. Deze kan ik op een later tijdstip ontvangen.
Het bestuur van de HKC kent momenteel de volgende bezetting:
 Voorzitter H.T. Kasperts, Amersfoort;
 Secretaris A. Wassink, Bredevoort;
 Penningmeester B. Timmermans.
Hij vervangt G. v.d. Gaag, die binnenkort voor zijn werk naar
Canada verhuist.
 Bestuurslid J.T. Voets, St. Michielgestel;
 Bestuurslid M. van Pijkeren, Wezep.
De club kent verder nog een aantal commissies en contactpersonen. Het
clubblad heet Hollandse Krielen Magazine. Het aantal leden bedroeg in
2016 159. In 2014 waren er 173 leden, een kleine terugloop dus, deels
terug te voeren op het opschonen van het ledenbestand. Er zijn ook een
aantal buitenlandse leden: 5 in België, 6 in Duitsland, 6 in Noorwegen, 3 in
Zuid-Afrika, 1 lid uit resp. Portugal, Groot-Brittannië en de USA.
De clubshow wordt dit seizoen ondergebracht bij de Noordshow. In 2015
waren hiervoor 271 dieren ingeschreven. In 2016 waren dat er 199. Een
groot verschil. Hiervoor was niet direkt een oorzaak aan te wijzen. Wellicht
zijn veel dieren in januari over de top heen.
Jaarlijks wordt eind september de jongdierendag georganiseerd in
Amersfoort. Daar wordt ook de jaarvergadering gehouden, in de Koningin
Emmaschool. Deze school wordt afgebroken; een nieuwe locatie is al
gevonden. Vanaf nu kunnen ze terecht in activiteitenschool De Baander in
Amersfoort.
De HKC is al met al een club met veel leden en meerdere activiteiten. Een
kleurrijke vereniging, niet in het minst door de vele kleurslagen.
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Thea Giesbers
Uw dierenarts aan huis in de regio Achterhoek
Voor o.a.
 Consulten
 Vaccinaties en titerbepalingen
 Kleine operatieve ingrepen
 Gebitsbehandelingen
 Snavels bijwerken
Tel:
Email:
Internet:
Facebook:

0618299337
info@mobieledierenkliniek.com
www.mobieledierenkliniek.com
@mobieledierenkliniek

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:
Twww.vleesboerderijdieker.nl
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Tatoeëren 2016
door Tom Hendriks

Ondanks de afname van het aantal actieve
fokkers kunnen we terug zien op een goed
jaar. Wil van de gelegenheid gebruik maken
om hier twee fokkers met name te noemen
Henk Schwartz en Hans Rabeling. Zij hebben
door de jaren heen een groot aantal jonge
vlamen bij onze club laten tatoeëren. Deze
beide heren zijn recentelijk met hun mooie
hobby gestopt. Begrijpelijk maar toch jammer.
Bedankt voor jullie belangrijke bijdrage hierin.
Bas heeft samen met mij 240 konijnen van een
oormerk voorzien. Toch een daling van 26
nummers ten opzichte van het vorige jaar.
Een 8-tal dieren voorzien van een oormerk
met een 0 ervoor: 0101 t/m 0108 dit waren
allemaal jonge vlamen. Deze dieren kunnen
dan als “jong” in het T.T seizoen worden ingeschreven.
We hebben bij mij thuis, maar ook vele malen bij de fokkers aan huis, hun
dieren getatoeëerd, dit vanwege de uitbraak van de konijnenziekte RHD 2.
Dit was een uit voorzorg maatregel. Ook kwam er vanaf de maand
augustus de verplichte inenting regeling. Met daarbij een entverklaring
waarop alle gegevens stonden. Alleen dan mocht je inzenden op een
tentoonstelling. Gelukkig hebben de meeste fokkers hier gehoor aan
gegeven.

Data
Tatoeëren is in principe op de eerste maandag van de maand. Even al
meteen een uitzondering 13 maart om mee te beginnen. Vervolgens 3
april, 1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 Aug, 4 Sept, 2 Okt, 6 Nov, en 4 december. De
tijden zijn: 18.30 u tot 20.30 u. Hierbij zijn de onkosten onveranderd en
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bedraagt 0,25 per dier. Bij de fokker aan huis: 0,75 per dier bij minimaal 15
konijnen. Laat a.u.b. van te voren weten of je komt.

Wanneer op welke leeftijd?
Graag op tijd de jonge dieren van een oormerk
voorzien. Hier zijn richtlijnen voor afgegeven en laten
wij daar met ons allen zoveel mogelijk rekening mee
houden. Grote rassen zo rond een leeftijd van 8
weken. En voor de kleine- dwergrassen zo rond de
leeftijd van 10 weken. En graag even doorgeven om
welke rassen het gaat in verband met de registratie.
Voor vragen of aanmerkingen in het kader van het
tatoeëren kun je bij Bas of mij terecht.
Er zijn inmiddels al een aantal fokkers waarvan jonge
konijnen al van een oormerk zijn voorzien. We hopen
dat deze dieren uit mogen groeien naar waardige tentoonstellingsdieren.
Zie bij behorende foto.
Voor jullie allen een gezond en een goed fokjaar gewenst.
Tot ziens op de Vulcaanstraat 50 in Terborg. Tel 0315-340078.
Groetend Bas van Berkum en Tom Hendriks.

Aantal getatoeëerde konijnen
soort konijn
Vlaamse reus
Belgische Hazen
Weners
Hollander
Klein Chinchilla
Kleurdwerg
Pool
Rex Hangoordwerg
Hulslander
Ned. Hangoordwerg
Duitse Hangoor
Totaal

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

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

2016
72
2
52
51
3
21
3
0
0
21
15
240
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