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Voorwoord

door Chris Wijsman

De eerste uitgave van ons clubblad 2018 valt samen met de
jaarvergadering op 5 maart aanstaande. In deze jaarvergadering komen
een aantal vaste agenda punten aan de orde.
Eén daarvan is om met de leden het jaarprogramma vast te stellen. Tevens
is het een goed moment om met elkaar van gedachten te wisselen over
ons (toekomstige) 75e jubileumjaar in 2020.
Op de voorjaarsbeurs bij tuincentrum Steentjes in Silvolde op 11 maart zal
onze vereniging met verschillende diersoorten aanwezig zijn. Dit is voor
ons een mooie gelegenheid om burgers en liefhebbers kennis te laten
maken met onze boeiende hobby.
Onze jaarlijkse Dierendagshow zal gehouden worden op zaterdag 6 en
zondag 7 oktober 2018. De clubshow, zoals gewoonlijk ondergebracht bij
de Van Pallandtshow, is op 26, 27 en 28 oktober 2018.
Hopelijk zullen alle geplande datums voor het tentoonstellingsseizoen
kunnen doorgaan. Het afgelopen jaar zijn we net als in 2014 en 2015
getroffen door de vogelgriep. Hierdoor zijn er vanaf 1 december alleen
maar shows geweest zonder pluimvee en watervogels.
Tot slot wens ik alle leden en hun partners veel gezondheid toe en veel
succes met hun hobby.
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Jaarverslag 2017 KPV Silvolde e.o.
door Johan Jansen

Inleiding

Voor de vijfde keer mag ik als secretaris terugblikken op het afgelopen jaar.
Net zoals vorig jaar is er weer een tentoonstellingsverbod i.v.m. de
vogelgriep voor het pluimvee en de watervogels op het moment dat ik dit
jaarverslag schrijf. 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 verschillend
pluimage.

Ledenbestand

Het aantal leden per 01-01-2017:
Het aantal leden per 01-01-2018:
Uitgesplitst per 01-01-2018:

51 leden
50 leden

seniorleden 36 (38 op 01-01-2017)
damesleden 9 ( 8 op 01-01-2017)
jeugdleden 5 ( 5 op 01-01-2017)

Henk van Hagen en Gert Spekking zijn ereleden.
We hadden het afgelopen jaar geen jubilarissen bij KPV Silvolde e.o.
Herman Koster is op 29 mei 2017 op 82 jarige leeftijd overleden.
Marco Uffing is op 18 juli 2017 op 43 jarige leeftijd overleden.
Opgezegd in 2017:
Kimberly Nijenes en Ronald Jansen
Nieuwe leden in 2017: Thijmen Römer, Els Terlouw, Teun Scheers
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Fokkerskaarten

Aantal uitgegeven fokkerskaarten per 01-01-2017. 29 KLN en 6 NBS.
Aantal uitgegeven fokkerskaarten per 01-01-2018. 29 KLN en 6 NBS.
Nieuwe KLN:
Beëindiging KLN:
Nieuwe NBS:
Beëindiging NBS:
Bestuur

Thijmen Römer, Ronnie Massop en Johan Jansen
Herman Koster, Kimberly Nijenes en Ronald Jansen
Geen
Geen

1e voorzitter:
1e secretaris/2e voorzitter:
2e secretaris:
1e penningmeester:
2e penningmeester:

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

(aftredend 2020)
(aftredend 2019)
(aftredend 2018)
(aftredend 2018)
(aftredend 2019)

Contributie 2017

De contributie voor 2017 bedroeg:
€ 17,50
voor seniorleden
€ 15,voor 65+ leden
€ 7,50
voor jeugdleden
€ 17,50
voor donateurs

Kascommissie 2018
Beheerder website
Redactie Klein Spöl

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

Vergaderingen
In 2017 zijn één jaarvergadering en vier ledenvergaderingen gehouden.
Gemiddeld zijn de vergaderingen bezocht door 23 leden. (2017: 21,5 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.
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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: 275
(2016: 240) (2015: 266) (2014: 268)
Ringencommissaris voor de hoenders: Johan Jansen.
Ringen bestellen via Digiring.
In 2017 hebben alle hoenderfokkers zelf de ringen digitaal besteld.
Aantal bestelde KLN ringen via KPV Silvolde:
Jaar
2017
2016
2015
2014
2013

Totaal
568
607
493
648
371

Hoenders
65
20
68
119
53

Dwerghoenders Serama’s
391
80
475
87
395
479
318

Siervogels Gans
32
24
1
30
50

2013: 371 stuks, 53 voor hoenders en 318 voor dwerghoenders.
(532 stuks via de KLN )
Ringencommissaris voor de sierduiven: Theo Gerritsen.
Aantal bestelde NBS ringen: 96 stuks door 4 leden in 2017.
(2016: 215) (2015: 230)
Entingen
Geënte hoenders: Door 12 fokkers 476 hoenders geënt tegen NCD.
(2016:465) (2015:357) (2014:346)
Er zijn door 16 fokkers 268 konijnen R.H.D.1 en R.H.D.2 geënt.
(2016: 17 fokkers 247 konijnen)( 2015: 7 fokkers 130 konijnen)
In totaal zijn er in 2017 806 konijnen geënt in de regio Achterhoek en
Liemers. De R.H.D. entingen voor de konijnen zijn gecoördineerd voor de
verenigingen uit Silvolde, Dinxperlo, Winterswijk, Zevenaar en Groenlo. De
verenigingen uit Brummen en Bathmen hebben rechtstreeks via Frank van
Hagen meegelift.
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Jongedierendag 2017

Dit jaar hadden we voor de derde keer onze Jongedierendag in de SSP-HAL
te Ulft die voor het eerst onder de erkende tentoonstellingsnaam
“Dierendagshow” gehouden is. Deze is gehouden op 30 september en
1 oktober 2017.
Ingezonden dieren per diergroep:
Jaar
2017
2016
2015

Hoenders

Dwerghoenders

Konijnen

Sierduiven

Serama’s

Siervogels

55
36
14

202
138
70

181
132
113

20
41
19

21
15
3

21
4
0

Ingezonden dieren per vereniging
Vereniging
K.P.V. Silvolde e.o.
D.P.K.V. Dinxperlo
W.P.K.V. Winterswijk
P.K.V. Vorden
K.P.V. vooruitgang Zevenaar e.o.
V.P.K.V. Varsseveld
S.V. de Driehoek
KDVE Aalten-Bocholt
NSDH Duitse Hoenderclub
Totaal

Ingezonden dieren
Aantal inzenders
2017
2016
2017
2016
224
216
22
23
100
108
10
11
51
9
47
6
26
5
25
36
2
3
6
1
2
1
39
8
500
366
64
37

Van K.P.V. Vooruitgang zijn 20 dieren en 4 inzenders dubbel geteld.
De volgende keurmeesters hebben gekeurd:
Konijnen:
Bert Apperlo, Ronald Tiemes
Wim Lindeboom en Jan Derksen
Hoenders:
Ferdinand van de Wal
Dwerghoenders: Leo van Wetering, Bert Kremer,
Hans Tenbergen en Geri Glastra
Serama’s:
Geri Glastra
Sierduiven:
Harrie Kruize
Siervogels:
Aart Deetman
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Clubshow 2017

Dit jaar hadden we onze clubshow voor de 9e keer op de van Pallandtshow
bij V.P.K.V. in Varsseveld ondergebracht. In totaal heeft K.P.V. Silvolde 136
dieren ingeschreven. (2016: 149) (2015: 137) (2014: 121)
-

4
36
68
18
10

grote hoenders
dwerg hoenders
konijnen
sierduiven
Serama’s

(2016: 4)
(2016: 48)
(2016: 63)
(2016: 27)
(2016: 7)

Slot

(2015: 4)
(2015: 39)
(2015: 70)
(2015: 24)
(2015: --)

Het aantal fokkerskaarten is in 2017 stabiel gebleven namelijk 29 bij de KLN
en 6 bij de NBS. We hebben 50 leden. De vergaderingen zijn gemiddeld
door 23 leden bezocht. Helaas zijn dit jaar verschillende wisselbekers in de
kast blijven staan op zowel de Jongedierendag als op de clubshow omdat
er geen concurrentie was binnen K.P.V. Silvolde e.o. op de shows. Laten we
er samen voor zorgen dat dit jaar de wisselbekers wel toegekend kunnen
worden. Er zijn ook nog voldoende diergroepen die weinig ruimte vragen
en die niet geraakt worden door een tentoonstellingsverbod i.v.m. de
vogelgriep.
Ik wens alle leden en hun dieren een gezond en succesvol 2018 toe zodat
we elkaar en de dieren aan het eind van het jaar weer op de shows zien om
de concurrentie met elkaar aan te gaan.
Met vriendelijke groet,
Johan Jansen
Secretaris KPV Silvolde e.o.
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Even Voorstellen
Door Teun Scheers

Voor mij is dit een mooie gelegenheid
om mij aan jullie voor te stellen. Ik ben
Teun Scheers, nu in de leeftijd van 71
jaar. Woon nu ongeveer 2 jaar in
Braamt. Hiervoor buitenaf gewoond in
het buitengebied van Loil bij Didam. En
daarvoor bij Wehl. Ik woonde op een
kleine boerderij met enkele hectares
weidegrond. Hierop graasden mijn
tiental rundvee (zoogkoeien ) welke ik
op tijd liet kalveren. De kalfjes werden
later na de opfok weer verkocht. Zo
liepen er ook een aantal pony’s in de
wei. Stuk of vier waar ik veel plezier aan
beleefde.
Zeker nadat ik vervroegd kon stoppen
met mijn werk (57 jaar) nadat ik een
kleine 40 jaar in de Groenvoorziening
had gewerkt. Veelal onderhoud aan
plantsoenen, maar ook kleine reparaties
c.q. werkzaamheden aan straatwerk, maar ook het weghalen en opnieuw
plaatsen van diverse borden. Eerst binnen de gemeente Wehl, na de
herindeling bij de gemeente Doetinchem. Nu ik kleiner woon mis ik toch de
omgang met dieren. Ik zelf zeg altijd het zit in de genen, de liefde en de
omgang met dieren. Zo ben ik eerst begonnen met een aantal mooie
kanaries buiten in een volière. Welke ik vanuit de keuken prachtig kan zien.
Geniet van de kleuren en van de man kanaries die zo mooi kunnen fluiten.
Later een paar kleine kipjes van het ras Serama, 4 tal hennetjes met een
haantje gekocht. Deze zitten bij mij in een mooi buitenverblijf.
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Bezocht ook een paar tentoonstellingen waar kippen, konijnen, cavia’s etc.
zaten. Besloot hierna een paar konijnen te kopen. Heb toen contact gehad
met Geert Roemaat, voorzitter van de Didamse Dierenvrienden. Had bij
deze vereniging lid willen worden, maar deze club werd opgeheven. Ben
via hem terecht gekomen bij Toon Hansen (comb. T Holletje) in Lobith.
Deze fokker fokt al tientallen jaren konijngrijze Vlaamse reuzen. Toen daar
van de herfst een tweetal voedsters gekocht.
Ook een bezoek gebracht aan de Dierendagshow in de SSP- hal in Ulft,
welke door KPV Silvolde en Omstreken werd gehouden. Vond in de
catalogus de namen van het bestuur en kon me hierdoor aanmelden als
nieuw lid van jullie vereniging. Tevens het adres van T. Hendriks uit
Terborg, waar ik later een Geel Vlaamse reus voedster kocht met oormerk
6SF-423. Dus nu in totaal 3 voedsters. Inmiddels is 1 konijngrijze voedster
gedekt door een ijzer.gr. ram van Tom. Uit deze combinatie kunnen ook
goede konijngrijze jongen vallen, dit wist Tom mij te vertellen.
Ik wil graag een paar mooie jongen over
houden om deze later in het jaar te kunnen
showen. Het moet niet uit de hand lopen qua
aantal jongen voor mij. Moet een hobby blijven.
Onlangs nog een vierdelig hok laten maken.
Staat inmiddels al keurig bij de andere
konijnhokken. Van het bestuur zijn de heren
Chris Wijsman en Johan Jansen tijdje terug op
bezoek geweest. Om zo even nader kennis met
elkaar te maken. Nu sinds November, als ik het
goed heb, lid van jullie vereniging. De eerste
ledenvergadering bezocht in December jl. bij
Chris Wijsman aan huis. Voor vragen en verdere
ondersteuning wil Tom Hendriks mij daar mee
helpen. Ik sta er positief in. Nu maar afwachten
hoe het met de fok gaat.
Tot Ziens.
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Sponsor in beeld: Grevers Sinderen

Aan de Kapelweg in Sinderen wordt al sinds 1936 veevoer geproduceerd en
verkocht. De laatste 5 jaar is de koers verlegd van standaard veevoer naar
gespecialiseerd biggenvoer en voer voor hobbydieren. De winkel naast de
voerfabriek ontwikkelde zich als plattelandswinkel met producten voor dier,
tuin en boerderij. Per 1 januari is August Offenberg als nieuwe eigenaar bij in
het bedrijf gekomen.
In 2013 stapte Henk Grevers uit het bedrijf als aandeelhouder. Rob
Nieuwenhuis werd enig eigenaar en richtte met August Offenberg
bovendien het bedrijf Voerwaarts BV op. Offenberg werkte in het verleden
bij Garvo en is bij de kleindierliefhebbers geen onbekende. Gevestigd op
dezelfde locatie als Grevers richtte Voerwaarts zich op de ontwikkeling en
verkoop van biggenvoer voor de allerjongste biggen en voeders voor
hobbydieren. De afzet van deze voeders werd georganiseerd via
wederverkopers, dierenwinkels en webshops. Na een flinke groei de
afgelopen 5 jaar is nu besloten om als één bedrijf verder te gaan. Per 1
januari jl. zijn alle activiteiten aan de Kapelweg 9 samengebracht onder de
vlag van Voerwaarts BV. Voor de winkel blijft de naam ‘Grevers – Uw
groene vakwinkel’ behouden. “Voor de klanten verandert er niet veel”
vertelt Nieuwenhuis. “Het gaat ons er om dat we het geheel samen met
onze 6 vaste medewerkers logischer inrichten.

Winkel voor boer en particulier

De particulier, sportfokker en hobbyboer uit het buitengebied vindt steeds
beter de weg naar ‘Grevers – Uw groene vakwinkel’. “We zijn de laatste tijd
actiever met een folder en nieuwe website. Ook hebben we het
assortiment per diergroep overzichtelijker gepresenteerd” vertelt
Offenberg. “We bieden de basisartikelen voor de tuin en de wei zoals
afrasteringsmateriaal en tuingereedschap, maar de specialisatie is
natuurlijk voer. Naast voer uit eigen fabriek verkopen we ook voermerken
zoals Pavo, Garvo en Mijten”. Voor de kleindierliefhebbers hebben we een
breed eigen assortiment, maar ook producten van Garvo op voorraad.
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Assortiment voor konijnen en knaagdieren

Jarenlang was er bij Grevers maar 1 soort konijnenkorrel verkrijgbaar. Deze
‘Konijnenkorrel Sport’ is nog steeds de bestseller in het assortiment en vele
fokkers halen er uitstekende resultaten mee. Inmiddels is het assortiment
breder met onder meer “Konijnenkorrel Protect”, een hele veilige
receptuur voor jonge konijnen. Daarnaast is er nu ook een budgetkorrel
‘Konijnenkorrel Hobby’ een Vleeskonijnenkorrel en een gemengd
konijnenvoer beschikbaar. Voor de caviafokkers is er een topkorrel uit
eigen fabriek met maar liefst 5000mg/kg toegevoegde vitamine C. Deze
korrel kan zich volgens Offenberg meten met de topmerken. “Sinds kort
hebben we ook een eigen gemengd caviavoer aan het assortiment
toegevoegd” vertelt Offenberg. Veel fokkers komen ook voor de mooie
balen hooi en stro naar Sinderen. Men verkoopt het Duitse kruidenhooi
van de firma Venhorst uit Megchelen. Dit hooi is mooi gevarieerd en wordt
gezeefd zodat het stofarm is. In Megchelen wordt niet meer aan
particulieren verkocht waardoor Grevers voor het hooi een regiofunctie
heeft gekregen.

14

Assortiment voor pluimvee

In het hobbysegment is het kippenvoer inmiddels de specialisatie van het
bedrijf. In de eigen lijn zijn de volgende voeders verkrijgbaar:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Gemengd graan met hele mais
Gemengd graan met gebroken mais
Scharrelmix (granen, korrels en grit)
Legkorrels
Scharrel-Legkorrels (budget)
Legmeel gewalste structuur
Kuikenmeel gewalste structuur
Kuikenkorrels 2mm
Start- & Opfokruimel eiwitrijk
Kuikenzaad 1
Sierwatervogelkorrels
Foktoomkorrel 2mm

Daarnaast heeft men bij Grevers vier soorten biologisch kippenvoer op
voorraad en wordt er tabakstro verkocht. Met tabakstro in de legnesten
worden goede resultaten tegen bloedluis gehaald. De speciale
kippenvoeders alsook de duivenvoeders van Garvo zijn deels uit voorraad
en deels op bestelling verkrijgbaar.
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Dierendagshow 2017
door Chris Wijsman

Voor de 3e keer op rij hebben wij onze jongdierendag show gehouden in de
SSP-HAL te Ulft. Voor het eerst had de show een nieuwe naam de
Dierendagshow.
Deze naam is door de landelijke KLN bond erkend en geregistreerd.
De SSP-HAL biedt veel mogelijkheden voor de fokkers/standhouders en
verenigingen, met een oppervlakte van ruim 5500 m2.
Omdat het een open dierendagshow is, biedt het de mogelijkheid aan
zusterverenigingen om dieren in te zenden. Naast de leden van K.P.V.
Silvolde zijn er nog door 8 andere verenigingen dieren ingezonden. De
andere verenigingen waren: Dinxperlo, Varsseveld, Winterswijk, Zevenaar,
Vorden, Aalten-Bocholt, De Driehoek en de speciaal club voor de Duitse en
Zwitserse hoenderrassen. Deze laatste was voor de eerste keer aanwezig
en hield een ééndaagse show op zaterdag.

Keurmeester Jan Derksen bezig
met de keuring van een
Witte van Hotot
en op de achtergrond de
aanwezige vogelverenigingen

Het 1e jaar 2015 in de SSP-hal hadden we 219 dieren, in 2016: 366 dieren
en in 2017: 500 dieren. Deze groei laat zien dat de fokkers en verenigingen
de ruimte en de faciliteiten van deze hal, en de organisatie-aankleding en
het aantal bezoekers waarderen.
Tijdens de showdagen op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober zijn
er ruim 2000 bezoekers geweest.
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Bij deze showdagen was er een ruim aanbod voor het publiek, op de eerste
plaats: de showdieren, de aanwezige vogelverenigingen, de standhouders
en op zondag konijnen hop.
Keurmeester Aart
Deetman bezig met de
keuring van de lachduifjes.
Aanwezig aantal 21, een
flinke toename
van 17 stuks t.o.v. 2016.

Overzicht ingezonden dieren per diergroep:
Diergroepen
Konijnen
Grote hoenders
Dwerghoenders
Sierduiven
Sarama’s
Siervogels
Totaal

2017
181
55
202
20
21
21

2016
132
36
138
41
15
4

2015
113
14
70
19
3
0

500

366

219

Dit overzicht geeft een positieve ontwikkeling aan voor de toekomst.
De ruime hal biedt vele mogelijkheden, en dit wordt door de fokkers zeer
gewaardeerd.
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Winnaars wisselbekers J.D.D 2017 K.P.V Silvolde e.o.
Fraaiste konijn
F
96,5 Chris Wijsman
Fraaiste konijn ander geslacht
Joop slomp wisselbeker
F
96,5 Melanie van Berkum
Fraaiste grote hoen
F
96 Martijn Klompenhouden
Fraaiste dwerghoen
F
96 Chris Wijsman
Fraaiste serama
ZG 95 Melanie van Berkum
Voor alle jeugdinzenders was er een Extra jeugdherinnering: Thijmen
Römer, Thomas Post, Nicky en William van Berkum, Alex Bekker, Mart
Ebbers, Catelijne Willemsen en Sven Jansen.
De aankleding van de hal met bloemen en planten werd verzorgd door:
Tuincentrum Massop uit Voorst en Steentjes uit Silvolde.
Keurdag zaterdag 30
september werd jarig lid
Melanie van Berkum
getrakteerd.

Jeugdlid Thijmen Römer
krijgt van Geri Glastra uitleg
over zijn Serama
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Het is belangrijk om kinderen
op jonge leeftijd te leren, hoe
ze om moeten gaan
met dieren.

In 2018 is onze dierendagshow op zaterdag 6 en zondag 7 oktober. Tot slot
wil ik alle inzenders, verenigingen, standhouders, sponsoren en de vele
vrijwilligers bedanken voor de medewerking aan deze show.
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Terugblik op onze Clubshow 2017
door Chris Wijsman

Onze jaarlijkse clubshow was voor de 9e keer ondergebracht bij de van
Pallandtshow in Varsseveld. Deze show werd gehouden op 27 -28 en 29
oktober 2017. Op deze open tentoonstelling, die wordt gehouden in een
mooi aangeklede sportzaal met veel ruimte en een goede catering, was
het goed toeven voor de dieren, de fokkers en voor de bezoekers.
De organiserende vereniging Varsseveld besteedt veel aandacht aan de
opstelling en de aankleding van de hal. De keuring vond plaats op
vrijdagmorgen. Er waren 18 keurmeesters aanwezig.
De tentoonstelling was voor het publiek geopend vrijdagavond van 20.00
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.
Overzicht aanwezige dieren op de van Pallandtshow
Hoenders
Dwerghoenders
Serama en vrije klasse
Serama’s
Siervogel en oorsp.duiven
Sierduiven
Konijnen
Cavia’s
Watervogels
Totaal

2017
107
347
20
32
22
183
233
42
118
1104

2016
130
356
0
41
20
165
220
33
118
1083

2015
116
258
8
16
29
178
246
33
101
985

2014
116
262
0
12
39
177
249
31
102
988

De voorzitter van de van
Pallandtshow, Ronnie Siemes, in
gesprek met hoender
Keurmeester Willem Voskamp.
Op de achtergrond de mooi aangeklede tentoonstellingsruimte.
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Dit overzicht laat zien dat de laatste 2 jaar het aantal ingezonden dieren
redelijk stabiel is, ondanks de vergrijzing van onze fokkers. Van K.P.V.
Silvolde waren er 136 dieren aanwezig op deze show. De kwaliteit van onze
dieren was zeer goed, waarvan 73 x het predicaat zeer goed en 25 x het
predicaat Fraai of vergelijkbaar in punten. Bij de duiven wordt er alleen in
punten gekeurd. Onze vereniging is in de periode 2010 tot 2017 7 keer
kampioen geworden in een bepaalde diergroep.
In 2010
In 2011
In 2011
In 2013
In 2015
In 2016
In 2017

C. Wijsman
B. Bosman
R. Ketelaar
C. Wijsman
H. van Hagen
T. Hendriks
C. Wijsman

met een Witte Wener
met een Hulstlander
met een Anconakriel
met een Witte Wener
met een Kleurdwerg
met een Vlaamse Reus
met een Witte Wener

Overzicht ingezonden dieren K.P.V. Silvolde e.o
2017
2016
Konijnen
68
63
Hoenders
4
4
Dwerghoenders
36
48
Sierduiven
18
27
Serama’s
10
7
Totaal
136
149

2015
70
4
39
24
0
137

2014
61
9
44
7
0
121

Op deze foto zie je een
Mandarijneend, een mannetje.
Op deze show waren 118
watervogels aanwezig van
verschillende rassen en
kleurslagen.
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Winnaars van de wisselbekers
K.P.V. Silvolde e.o. stelt een aantal geldprijzen en wisselbekers beschikbaar
tijdens onze clubshow, gehouden op de van Pallandshow.
Fraaiste konijn
F 97
C. Wijsman.
Fraaiste konijn ander geslacht
(Gert spekking wisselbeker)
F 96,5
S.W. van Berkum
Fraaiste Dwerghoen
F 96
H. van Hagen
Fraaiste Serama
F 96
N. van Berkum

Deze prijzen zijn 18 december op de laatste ledenvergadering van 2017
uitgereikt.
Tot slot wil ik alle winnaars nogmaals feliciteren met dit geweldige
resultaat.
Voor de vereniging is het
belangrijk om tijdens de
showdagen, aandacht
te besteden aan werving
van leden of donateurs.
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Terugblik op 2001
door Henk van Hagen

Dit is het jaar na de door ons georganiseerde tentoonstelling in het Liemers
Verband. 2001 is ook het jaar waarin mond- en-klauwzeer heerst onder het
rundvee.
Het bestuur van de KPV Silvolde e.o. is als volgt samengesteld:
1e voorzitter: Tom Hendriks
1e secretaris / 2e voorzitter: Henk van Hagen
1e penningmeester: Theo Gerritsen
2e secretaris: Rens Hendriksen
2e penningmeester: Gert Spekking.
Everdien Wink zal worden ingewerkt om t.z.t. het secretariaat over te
nemen. Tom Hendriks en Everdien Wink zorgen voor het tatoeëren van de
konijnen. Ringencommissarissen zijn Alexander Albers voor de duiven en
Henk van Hagen voor de hoenders .
In de jaarvergadering worden de contributies bijgesteld voor 2002, mede
door de overgang van guldens naar euro's:
seniorleden van
ƒ 30,- naar €14,65+ leden van
ƒ 25,- naar €12,jeugdleden van
ƒ 15,- naar €7,inleggeld van
ƒ 5,- naar €2,50
Het ledental gaat van 57 naar 53, een kleine teruggang, mede door
opschoning van het ledenbestand.
KPV Silvolde heeft één afgevaardigde in de adviescommissie van Kring
Liemers, dit in verband met de herziening van het tentoonstellingsgebeuren. Didam en Zevenaar willen één tentoonstelling op een vaste
plaats met één tentoonstellingsbestuur, onder de naam Liemersshow. De
tentoonstelling zal dan niet meer rouleren onder de 5 aangesloten
verenigingen. Dit voorstel wordt in een ledenvergadering door onze leden
afgewezen!
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Activiteiten in 2001

Er werd deelgenomen aan de zomermarkt te Silvolde met een showstand
en een verkoopstand. Van de verkochte dieren gaat de helft van de
opbrengst naar de kas van de vereniging.
De 4e editie van Klein Spöl wordt uitgebracht. Jo Bosman en Tom Hendriks
zijn de redactieleden.
Er wordt gezamenlijk geënt tegen pseudovogelpest. Dit is verplicht voor het
inzenden naar tentoonstellingen. De RHD-enting zal ook gezamenlijk
worden aangepakt.
Het tentoonstellingsjaar 2000 wordt afgesloten. Alle commissies doen hun
verslag, waarna het t.t.-bestuur en de commissies worden opgeheven. Het
was een geslaagde show met een ruim positief saldo.
Dierbesprekingen vormen een vast terugkerend agendapunt op de
ledenvergaderingen.
De jeugdjongdierendag te Laren wordt gepromoot door o.a. vervoer van
jeugdleden en hun dieren.
Dit jaar vinden drie hokbezoeken plaats, te weten bij Chris Wijsman, Dick
Kuiperij en Martin Scheuter.
In het voorjaar van 2001 zorgt de uitbraak van mond-en-klauwzeer voor
problemen. Er wordt een tijdelijk vervoersverbod ingesteld. Kuikens
geboren op de broederij van VPKV Varsseveld bij Henk Zweerink mogen
niet opgehaald worden. Henk heeft daarom veel aparte hokjes moeten
regelen voor de verschillend groepen. Na plusminus een week werd er een
ontheffing afgegeven: alle fokkers konden hun kuikentjes weer ophalen.

25

Jongdierendag

Op 22 september 2001 werd in het Pakhuus de jongdierendag gehouden,
samen met Sportfokkers Doetinchem. Vooraf werd reclame gemaakt met
raambiljetten en vermelding in de plaatselijke pers. Er was ook
foldermateriaal aanwezig. De tombola werd verzorgd door de dames
Coerman, Aarnink en Slomp. In overleg met Sportfokkers Doetinchem werd
één prijzenschema opgesteld, voorheen was dat voor beide verenigingen
apart. De wisselbekers van Silvolde zijn alleen door de eigen leden te
winnen. Er werden 286 dieren ingeschreven.
Uitslagen

Hoenders
Keurmeester H.W. Eggink:
1. Maleier van P Hofstraat, (Sportfokkers)
2. Hollands Hoen van W. de Vos (KPV)
3. Lakenvelder van J. Wenting (Sportfokkers)
4. Welsumer van D. Roelofsen
(Sportfokkers)

Dwerghoenders
Keurmeester M. Scheuter
1. Anconakriel van H. van Hagen (KPV)
2. Sabelpootkriel van H.J. Woolschot
(Sportfokkers)
3. Wyandottekriel van Chris Wijsman (KPV)
4. Welsumerkriel van D. Roelofsen
(Sportfokkers)

Konijnen
Keurmeester W. Groenwold
1. Blauwe Wener van Niels Kuiperij (KPV)
2. Vlaamse Reus van H. Rabeling (KPV)
3. Witte Wener van Niels Kuiperij (KPV)
4. Vlaamse Reus van H. Rabeling (KPV)

Sierduiven
Keurmeester S. van Leijen
1. Indiase pauwstaart van G.E. Nijland
(Sportfokkers)
2. Luikse Barbet van M. Marée (KPV)
3. Duitse Modena van A. Albers (KPV)

Keurmeester J. Derksen
1. Vlaamse Reus wit van T. Hendriks (KPV)
2. Hollander van R. Hartgers (Sportfokkers)
3. Vlaamse Reus kon.gr. van T. Hendriks
(KPV)
4. Hollander van R. Hartgers (Sportfokkers)
Keurmeester G. Jurriëns
1. Roodoog Pool van G. Spekking (KPV)
2. Klein Chinchilla van mevr. Kruis (KPV)
3. Kleurdwerg van S. Lemm (Sportfokkers)
4. Lotharinger gr. van G.J. Hendriksen
(Sportfokkers)
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Verdeling van de wisselbekers
Konijnen:
T. Hendriks met Vlaamse Reus wit
Hoenders:
W. de Vos met Hollands Hoen
Dwerghoenders:
H. van Hagen met Anconakriel
Sierduiven:
M. Marée met Luikse Barbet

De prijsuitreiking vond op 24 september plaats in zaal Ketz te Doetinchem.
Het werd een gezellige avond, met dia's van Dick Hamer en met meestal
een fantastisch verhaal erbij. De financiële uitslag was wat minder leuk: een
negatief saldo van ƒ 272,20. Let wel, de gezellige avond, met Dick Hamer,
kostte ƒ 219,-.
De clubshow 2001 was ondergebracht bij De Vooruitgang Zevenaar,
van 22 -25 november. Locatie tuincentrum Groenrijk, een wat
ongebruikelijke accommodatie, maar wel mooi tussen de bloemen en
planten. KPV Silvolde bracht er 151 dieren in van 25 leden. Op deze
clubshow zijn voor onze leden de door de KPV beschikbaar gestelde prijzen
te winnen.
Verdeling wisselbekers
Konijnen:
H. Holthausen met Thüringer
Hoenders:
J. Bosman met Lakenvelder
Dwerghoenders:
H. van Hagen met Hollandse Kriel
Sierduiven:
Comb. Perebolt met Duitse Modena
Rassenprijzen
Konijn groot:
Konijn midden:
Konijn klein:
Dwergkonijn:
Hoenders:
Dwerghoenders:
Sierduiven:

1.
2.
1.
2.

1.
2.
1.
2.
3.

T. Hendriks met Vlaamse Reus
E. Wink met Vlaamse Reus
H. Holthausen met Thüringer
G. Spekking met Deilenaar
G. Spekking met Klein Chinchilla
H. Holthausen met Ned. Hangoordwerg
J. Bosman met Lakenvelder
H. van Hagen met Hollandse Kriel
A. Beek met New Hampshire Kriel
Comb. Perebolt met Duitse Modena
M. Marée met Luikse Barbet
M. Marée met Deense Tuimelaar

Tot slot

2001 was een goed jaar maar kende ook een aantal droevige momenten,
zoals het overlijden van Gerard Freriks, echtgenoot van Hannie Freriks Grunenberg. Geheel onverwacht overleed op 11 april Eveline Garcia -Til,
echtgenote van Marc Garcia, moeder van 2 jonge meisjes.
Een club of vereniging bestaat uit leden. Voor individuele leden moeten we
ook belangstelling tonen, in lief en leed. Zo kun je de vereniging bij elkaar
houden.
Arie Beek wordt onderscheiden voor 40 jaar lidmaatschap van de NHDB.
Jan Derksen en Bernard Jansen zijn ereleden, mevr. Coerman wordt lid van
verdienste.

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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Info tatoeëren 2017-2018

door Bas van Berkum en Tom Hendriks

Gelukkig kunnen we terug zien op een goed
jaar. Voor het jaar 2017 in totaal 275 konijnen
van een oormerk voorzien. Toch een stijging
van 35 dieren meer t.o.v. jaar 2016.
Ook een 18-tal dieren voorzien van een
oormerk met een 0 ervoor : 0101 t/m 0118.
Deze dieren konden als jong worden
ingeschreven op diverse T.T. in het afgelopen
jaar 2017. Betrof konijnen van meerdere
fokkers en rassen in groot en klein.
Meestal bij goed weer bij ons achter het huis
in de tuin de konijnen getatoeëerd met de
goede hulp van Bas van Berkum. Een enkele
keer bij de fokker aan huis. Zeker als het
grotere aantal dieren betrof.
Konijnenrassen
2015
Vlaamse Reus
93
Nieuw Zeelanders
0
Belgisch Haas
0
Weners
61
Duitse Hangoor
9
Kl. Chinchilla
1
Hollander
54
Hulslander
0
Ned. Hangoordwerg
8
Rex. Hangoordwerg
9
Kleurdwerg
26
Pool
5
Totaal
266
Aantal getatoeëerde konijnen
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2016
72
0
2
52
15
3
51
0
21
0
21
3
240

2017
47
8
0
66
15
11
60
0
48
0
20
0
275

Data 2018

In principe de eerste maandag van de maand. Nu al gelijk een uitzondering,
12 Maart om mee te beginnen. Vervolgens 9 April, 7 Mei, 4 Juni, 2 Juli,
6 Aug, 3 Sept, 1 Okt, 5 Nov, en afsluitend voor dit jaar 3 December. Graag
van te voren even berichtje of je komt. Dan weten we zeker of we de
spullen moeten klaar zetten. En wachten we niet voor niets die avond.
Alvast bedankt.

Op welke leeftijd?

Graag op tijd de jonge konijnen van een oormerk
voorzien: Grote rassen zo rond de 8 weken. De
kleine dwergrassen zo rond de leeftijd van 10
weken. En graag even door geven om welke
rassen het gaat i.v.m. de registratie van de
gemerkte konijnen. Voor opmerkingen en vragen
kun je altijd bij Bas of mij terecht.
Er zijn inmiddels al een aantal konijnen van
verschillende fokkers getatoeëerd. Bas van
Berkum had hier zijn vuurdoop. Dit was zijn
primeur (zie foto’s). We hopen dat deze en de
komende konijnen mogen uitgroeien naar
waardige ras vertegenwoordigers. Het was weer
een gezellige en geslaagde eerste avond van dit
seizoen.
Voor jullie allen een gezond en een goed fokjaar toegewenst.
Namens Bas van Berkum en Tom Hendriks,
Tot Ziens op Vulcaanstraat 50, in Terborg.
Tel: 0315-340078.

31

32

Clubshow 2017

door Henk van Hagen

Onze clubshow was dit jaar weer ondergebracht op de van Pallandtshow te
Varsseveld. KPV Silvolde weet daar veelal goed te scoren. Dit jaar was de
hoofdprijs bij de konijnen voor Chris Wijsman met een fraaie Witte Wener.
Chris fokt al jaren beste Witte Weners. Dit is het resultaat van
vakmanschap. Deze prijs won hij overigens al eens eerder.
Bij de dwerghoenders was de op één na hoogste prijs voor Henk van Hagen
met een mooi Ancona hennetje. De hoofdprijs ging naar H.J. Woolschot
met een sabelpootkrielhennetje. Deze fokker brengt al jaren fraaie diertjes
in de kooien.
17 fokkers van de KPV Silvolde e.o. hadden samen 136 dieren ingezonden.
De verdeling was als volgt:
1 fokker van grote hoenders met 4 dieren
5 fokkers van dwerghoenders met 36 dieren
2 fokkers van Serama’s
met 10 dieren
1 fokker van sierduiven
met 18 dieren
12 fokkers van konijnen
met 68 dieren
− De ingezonden grote hoenders waren 4 Croad Langshans van zeer
goede kwaliteit.
− Bij de dwerghoenders waren de volgende rassen ingezonden:
Hollandse kriel, Anconakriel, Wyandotte kriel en Chabo’s.
− 10 Serama’s waren in de A-klasse ingezonden.
− 18 sierduiven van het ras Exhibition Homer waren van fokker Dick van
der Zwaard, een prima stel, wat bleek uit de goede puntenscores. Een
bewijs van vakmanschap, goede verzorging en selectie.
− 12 konijnenfokkers brachten samen 68 dieren naar Varsseveld,
verdeeld over 10 rassen. De konijnen vormden dus de grootste groep.
KPV Silvolde staat bekend als een vereniging van konijnenfokkers, maar
40 hoenders en dwerghoenders is toch ook niet slecht.
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Naast de gewonnen hoofdereprijzen werden ook veel dieren met hoge
predicaten beloond. Er werden maar liefst 22 F-predicaten uitgedeeld.
Verder 57 x ZG, 26 x G, 2 x V. Maar jammer genoeg ook 11 x O. Mijns
inziens te veel dieren met een onvoldoende predicaat, om welke reden dan
ook gegeven. Voor deze dieren betaal je wel je inschrijfgeld, maar dat is
eigenlijk weggegooid geld.
Wat kan de oorzaak van een O-predicaat zijn? Er kunnen verschillende
oorzaken zijn, bijv. afwijkingen aan de lichaamsbouw, zoals
skeletafwijkingen, maar ook beschadigingen, verkeerde kleur enz.
Enkele voorbeelden bij konijnen: te weinig gewicht of juist te zwaar, te
lange of te korte oren, scheve staart, afwijkend gebit, onvoldoende
rastype, ontbreken van één of beide testikels, ontbreken van een nagel,
kale plekken in de pels, witte of anderskleurige pluizen in de pels.
Bij hoeders en dwerghoenders komt een vorktand nog al eens voor.
Andere afwijkingen: krom borstbeen, scheef gedragen staart, hennen met
sporen, hanen zonder sporenaanzet, ongelijke kinlellen. Het missen van
bepalende veren of een verkeerde oogkleur kunnen ook problemen
opleveren.
Wat opvalt is dat de meeste onvoldoendes voorkomen bij beginnende,
onervaren fokkers. Zij moeten de fijne kneepjes van het vak nog leren. Het
is mij ook wel eens overkomen; wie zonder zonde is, werpe de eerste
steen!
Bij de martertjes kreeg ik een O vanwege een witte pluis in de voetzool,
ook een keer voor een kaal plekje in de nek. Een donker sepia marter kreeg
in één seizoen drie geheel verschillende beoordelingen. Eerst een O voor te
lichte kleur voor donker marter. Daarna een G, omdat de kleur wat
donkerder moest. Tenslotte F 96 punten op de Champion Show en tevens
Europees kampioen 2010. Wel heel bijzonder: de smaak van keurmeesters
is soms verschillend.
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Omschrijving op oorkonde:
EUROPA CHAMPION 2010
Fraaiste Kleurdwerg, donker of midden sepia marter, voedster
Donker Sepia marter
Vrouw, Jong, 9SF-544, F, 96,0 punten
H.A. van Hagen
EuropaExpo / Champion Show 2010
Utrecht
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Een predicaat O kan afstompend werken, of is juist een leerschool. Laten
we het op het laatste houden en proberen ons voordeel uit te halen; goed
bekijken wat de oorzaak was, zodat een volgende keer niet weer dezelfde
fout wordt gemaakt. Een stuk voorlichting is hier op zijn plaats. Ga eens te
rade bij een ervaren fokker. Bezoek bijeenkomsten van speciaal clubs. Een
dierbespreking over het show klaar maken e.d. zou een goed idee zijn voor
vergaderingen.
We gaan voor goede predicaten op de show, de O past daar niet in. Daar
betalen we het inschrijfgeld liever niet voor. In veel gevallen kun je dit
voorkomen.
Wie heeft nog meer goede tips? Laat het weten en zet het op papier.
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De overgebleven letters vormen
de naam van dit kleine duivenras.
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Zoek de volgende woorden
Agressief
Bessen
Bobwhite
Bont
Borst
Broedmachine
Broedzorg
Chinese dwergkwartel
Dek
Dof
Dun
Eivoer
Fruit
Gierst
Grashalmen
Grit
Groenvoer
Grondbewoner
Haan
Hen
Insecten
Isabel
Jong

Kooi
Koppel
Koptekening
Krekel
Kuif
Kuifkwartel
Lachduif
Leeftijd
Legsel
Loopvogel
Luis
Maagkiezel
Meelwormen
Menu
Mutatie
Nachthok
Nek
Nest
Nestvlieders
Ogen
Onkruid
Peruduif
Poten
Ring

Rood
Rui
Rust
Schuw
Sepia
Soort
Til
Tropisch
Veren
Vet
Voeding
Voliere
Vorstvrij
Warmte
Waterschaal
Wildkleur
Wit
Worm
Zaad
Zaadeters
Zandbad
Ziek
Zon

Oplossing

Bron: Winterspecial Kleindier Magazine 2005
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