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OPROEP
Volgend jaar bestaat KPV Silvolde 75 jaar!
Wie heeft er boeiende
foto’s en artikelen uit
het verleden?
Deel ze met de redactie
van Klein Spöl!
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Voorwoord
door Chris Wijsman

Beste leden/lezers,
Voor de meesten zit de vakantie er weer op en kijken wij reikhalzend
uit naar een nieuw tentoonstellingsseizoen. Als we even terugkijken
zijn onze dieren wel erg op de proef gesteld door het warme weer van
deze hete zomerse dagen. Bij de meesten zal de huisvesting mogelijk
aangepast moeten worden.
Wij moeten blij zijn dat onze konijnen tegen de RHD2 geënt moeten
worden om te showen. Dus als we dat op tijd doen, hebben we weinig
of geen sterfte door deze ziekte. Het fokseizoen is voor iedere fokker
een uitdaging en het eindresultaat verschillend.
Onze 5e show in de SSP-HAL te Ulft is op 5 en 6 oktober 2019. Het is
weer een open show en hopelijk mogen we naast onze leden veel
inschrijvingen krijgen van fokkers van zusterverenigingen.
Wij zijn blij dat voor de 2e keer de Speciaal club van Duitse en
Zwitserse hoenderrassen de eendaagse show bij ons houden. Onze
clubshow is voor de 11e keer bij de van Pallandt show in Varsseveld
onder gebracht. Deze vindt plaats op 25-26 en 27 oktober.
Ik hoop dat het weer een gezellig en sportief tentoonstellingsseizoen
wordt met veel inzendingen.
Een sportieve fokkers groet.
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Zomerclubdag Nationale Vlaamse Reuzen Club
door Tom Hendriks

Op zaterdag 6 Juli jl. werd voor de vierde keer een zomerclubdag
georganiseerd door de N.V.R.C. Dit weer op de prachtige locatie bij de
familie van Heerde, Stationsweg 75, 8096 PH Oldebroek.
Samen met Hennie Kamperman deze zaterdagmorgen op naar
Oldebroek. Voor een weerzien met bekende collega fokkers. Dit om
elkaars ervaringen over de fokkerij van de Vlamen deze dag te delen.
We hadden vooraf een uitnodiging met dagindeling voor deze dag
ontvangen. Zelf hadden we twee Vlamen meegenomen voor het punt
dierbespreking. Een jonge haaskleurige voedster van de tweede
maand en een ijzer.gr. voedster van vorig jaar mei.
Net na 10.30 u op locatie aangekomen werden we gastvrij ontvangen
met koffie/thee en daarbij niet ontbrekend plakje cake. We waren al
gauw in gesprek met een aantal bekenden. Zo tegen 11.00 u nam
voorzitter Reijer Schothorst het woord. Hij kon ongeveer 50 leden
welkom heten op deze dag. Helaas ontbraken ook wat bekende
gezichten om diverse redenen. Gelukkig waren er ook een aantal
nieuwe leden aanwezig. Reijer gaf in zijn opening aan dat er
opmerkelijke veranderingen in onze kleindierliefhebberij staan aan te
komen en waar we in de nabije toekomst wel rekening mee moeten
gaan houden. Te denken aan vakbekwaamheid o.a. bij het organiseren
van tentoonstellingen, grotere fokkers/houderijen enz. Ook wanneer
zijn we bedrijfsmatig bezig? Onder welke noemer of meerdere punten
samen worden wij als bedrijfsmatig gezien? Welke voorwaarden gaan
dan gelden? Hier over is het één en ander gezegd. Volgens mij is er
nog veel onduidelijk. We zullen er wellicht meer over gaan horen.
Ook werd de familie van Heerde deze morgen even in het zonnetje
gezet. Dit omdat zij zich al jaren voor meer dan 100 procent inzetten
voor de catering van deze dag. De voorzitter overhandigde namens
ons allen als dank een mooie bos bloemen.
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Vervolgens nodigde hij Thieme
Spijkerman uit om iets te gaan
vertellen over de plannen rondom
de Europese standaard. En over
de wensen die wij als speciaalclub
hierin denken te hebben. In de
toekomst zullen we ons meer
moeten gaan richten op de
Europese standaard met de
daarbij behorende verschillen.
Thieme begon door te zeggen dat
onze Vlamen op een hoog peil
staan gezien onze standaard eisen. Ook zijn onze dieren prima op
gewicht. Met onze topdieren hebben we daar helemaal geen
problemen mee en kunnen we goed concurreren met bijvoorbeeld
Duitsland. We hebben in ons midden zeer goede fokkers die prachtige
dieren fokken met fraaie dekkleuren en pelzen. Zie de zachte
dekkleuren bij de konijngrijze kleurslag. Dat zie je in het buitenland
bijna niet. Daar is de kleur veel rossige. Wensen voor bijvoorbeeld bij
de gele kleurslag is dat we wat ticking tolereren op oorranden en
bovenkant staart. We zullen er te zijner tijd nog wel meer over horen.
Hierna was er gelegenheid voor de “lekenkeuring” om samen met een
aantal fokkers enkele mee gebrachte Vlamen volgens de zeven
posities te keuren. En dit in te vullen op een beoordelingskaart. Verder
kon men bij Cees van Heerde op hokbezoek gaan. Deze fokker heeft
een mooie stam konijn grijze Vlamen. Na een zeer verzorgde
broodmaaltijd genuttigd te hebben kwam het onderwerp bespreken
van knoopje/ wam-vorming bij de ram en schouderpartij in het
algemeen bij de Vlaamse Reus.
Hiervoor kwam een zwarte Ram van vorig jaar op tafel. Keurmeester
Rob Pronk nam hierover het woord. Hij vond het een zeer goede ras
vertegenwoordiger in zijn zwarte kleurslag. Met fraaie stevige
voorbenen en als zo’n dier goed op de voorbenen staat dan komt in
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de regel de rug belijning
ook goed uit. Dan liet deze
ram wel iets een kraagje
zien. Als keurmeester hoe
ga je iets benoemen? Wat
ruim in borst? Dan is het
geen uitsluitingsfout. Noem
je bij een mannelijk dier
(heeft een wammetje) dan
is het duidelijk een
uitsluitingsfout. Met als eindbeoordeling een O. Wij als fokkers
moeten dit wel goed in de gaten houden want het kan wel erfelijk zijn.
Maar dit geldt voor zoveel dingen bijvoorbeeld foutieve nagelkeur,
zgn. spijkerstaart, “olifantstanden” enzovoorts.

Afronden lekenkeuring en bespreken van de aanwezige
dieren.
Een aantal keurmeesters was
bereid om hier iets over te
zeggen.
Bram Kuiper nam het woord
om wat over een Konijngrijze
ram te zeggen. Beste bouw en
type volgens zijn zeggen. Ook
de kleuren en de pels waren dik
in orde. Al met al een fraai dier.
Collega Martin Kok besprak met
ons de jonge haaskleurige
voedster. Volgens hem nog
diverse wensen ten aanzien van
deze kleurslag. Hierbij denkend
aan lichaamsvolume,
zwaardere voorbenen,
intensere dekkleur mag nog
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vuriger. Maar dit is nog een jong dier welke nog in de groei zit. Nog
moeilijk te zeggen wat de uiteindelijke kwaliteiten zullen zijn. Helaas
zijn er ook maar een gering aantal fokkers die serieus met deze
kleurslag bezig zijn. De aanhouder wint zullen we maar zeggen.
Thieme Spijkerman besprak de Chinchilla gekleurde Vlaam. Jaren terug
zag je op tentoonstellingen een mooi aantal dieren in deze kleurslag
van zeer goede kwaliteit. Zelfs meerdere fraaie dieren welke
kampioen werden. Helaas nu minder. Deze Vlaam in doorsnee een
zeer goed dier met een zeer egale dekkleur. Let op de kleur
binnenkant achterpoten tot op de helft van de breedte bovenkant
poot moet deze kleur laten zien. Ook voldoende ticking houden op de
oorranden volgens de spreker. Verder willen ze wel iets bruinachtig
schijn laten zien in de flanken. Dit is niet wenselijk. Let ook op de
tussenkleur, deze moet helder/wit zijn. Tot slot kwam er nog een oude
ijzer.gr voedster van mij op tafel. Enkele punten die naar voren
kwamen waren: pels mag voller, dekkleur nu wat rossig en
onregelmatig. Oorstructuur mag steviger, neusbeen wat vlak, wel ZG
buik en staartkleur.

Evaluatie Fokseizoen
Bij de meeste fokkers wel voldoende jonge dieren. De problemen
welke zo aan de orde kwamen zijn:
- moeilijk drachtig krijgen van de voedsters,
- dat jonge Vlamen helaas tijdens de opfok doodgaan door
bijvoorbeeld de “dikkebuikziekte” Coccidiose en R.H.D. enzovoorts.
Enkele tips om “dikkebuikziekte” te voorkomen:
- Preventief geven van Bacivet-S door het drinkwater dit als de
jongen nog in het nest liggen.
- Schraler voeren,
- konijnen korrels met een zo laag mogelijk eiwitgehalte,
- wilgentakken,
- groenvoer,
- geen hooi maar gerste stro voeren enz.
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Wel werd door Kees
Pelikaan nog opgemerkt
dat wat stammen
genetisch gevoeliger zijn
voor de
“dikkebuikziekte”. Het is
en blijft een hardnekkig
probleem. Helaas.
Deze dag afgesloten met
een goed en fijn
verzorgde barbecue. Waar onder genot van een hapje en drankje nog
lekker werd na gepraat. Een mooie afsluiting van de hoe ik het wel
eens noem Fokkers contactdag. Voor eenieder die dit mogelijk heeft
gemaakt zeg ik namens ons allen bedankt.
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Fokkersavond op 26 april 2019
door een deelnemer

Ook dit jaar is weer, in plaats van de tweede ledenvergadering, een
fokkersavond georganiseerd. Bedoeld voor alle leden van de
vereniging maar met name voor jeugdleden en zij die nog niet zo lang
lid zijn. Om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen waar het
tijdens een ledenvergadering meestal niet echt van komt. Als locatie
was gekozen voor Dierenpension Hesterhoeve van Chris en Ria
Wijsman. Rond 19.00 uur opende Chris de bijeenkomst en wenste de
26 aanwezigen hartelijk welkom.
Uitgelegd werd wat de bedoeling van deze avond was en dat speciaal
deze avond was gekozen voorafgaande aan Koningsdag zodat de
aanwezige jeugdleden de andere dag niet op tijd uit bed hoefden. Er
was gekozen voor 4 diergroepen bestaande uit een groep grote
konijnen, een groep kleine konijnen/hangoordwergen, een groep
grote hoenders en een groep dwerghoenders. Voor iedere groep
waren 1 of 2 sprekers gevraagd om hun eigen ervaringen te vertellen
aan de hand van een van tevoren opgestelde lijst met onderwerpen.
Dat was dan weer aanleiding voor de toehoorders om hun eigen
ervaringen daar tegenover te zetten of juist meer uitleg te vragen.
Voor de groep grote konijnen was Vlaamse Reuzen fokker Gé Heezen
van zustervereniging D.K.P.V. Dinxperlo als gastspreker uitgenodigd.
Enkele onderwerpen die aan bod kwamen waren bij de konijnen:
• welke konijnenkorrels;
• wel of geen hooi,
• wanneer beginnen met fokken,
• hoe vaak uitmesten
• hoe show klaar maken.
Bij de hoenders:
• welk voer,
• welke foktomen samenstellen en wanneer,
• hoe broedeieren bewaren en
• hoe verzorgen en voeren van jonge kuikens.
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Tussen de verhalen door kon men gebruik maken van volop aanwezig
bier of frisdrank en lekkere hapjes verzorgd door Ria. Na afloop
kwamen alle groepen weer bij elkaar. Chris ging daarna nog even in
gesprek met de deelnemers om de avond te evalueren. Hans
Holthausen had ondanks zijn vele jaren ervaring toch weer wat op
gestoken van deze avond. Ook jeugdlid Nicky vond het een fijne avond
en Tom Hendriks was ook zeer positief over deze opzet. Tot slot kon
Chris ons mededelen dat hij zijn bedrijf had verkocht en zijn toekomst
weer in zijn geboortestreek ligt. Dus dat hij te zijner tijd de vereniging
gaat verlaten. Verrast en verbaasd werd gereageerd. Blij voor hem en
Ria, maar zeer vervelend voor de vereniging. En zo eindigde rond
22.00 deze gezellige en geslaagde avond.
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Veren en tenen pikken hoef je niet te pikken
Door Henk van Hagen

Verenpikken is bij kippen een probleem dat nogal eens voorkomt. Bij
de opfok van kuikens kan dit grote gevolgen hebben. Je probeert de
oorzaak hiervan dan te achterhalen, maar voorkomen is beter dan
genezen.
Goede voeding is van essentieel belang. Voer afgestemd voor opfok.
Dit is er in korrelvorm en in meel. Meel heeft mijn voorkeur. Hier doen
ze langer over voor ze verzadigd zijn. Korrels nemen ze sneller op en
dan blijft er tijd over voor verveling. Te warme en te lichte hokken,
vooral rechtstreeks zonlicht of door ruiten, kunnen een oorzaak zijn.
Ook kan het in de genen zitten. Dus erfelijk bepaald. Bij sommige
rassen komt het meer voor. Binnen eenzelfde ras komen ook
verschillen voor. Bepaalde rassen zijn wat agressiever.
Beginnen ze eenmaal met veren pikken, dan moet er snel worden
ingegrepen. Zo niet, dan kan het echt op een ramp uitdraaien. Soms
met dodelijke afloop of dusdanig verminkte dieren dat het geen vitale
dieren zullen worden. In ieder geval ongeschikt voor de show.
Warmteplaten hebben blijkbaar een gunstiger effect dan
warmtelampen. Bij warmtelampen is het dag en nacht licht.
Met warmteplaten is er een dag en nacht ritme. Bij natuurbroed is dat
ook zo en dat geeft bijna nooit problemen. Geef ze vooral de ruimte,
zodat ze niet op elkaars lippen (snavels) zitten. Bedenk dat de kuikens
groeien, maar het hok niet!
Het geven van groenvoer, zoals muur, brandnetels en groente-afval,
zorgt voor een prima afleiding. Als je dennentakken ophangt, dan
kunnen ze zich daarmee vermaken. De kippen moeten wat te
rommelen hebben Af en toe een handje strooivoer verspreiden door
het hok zorgt ervoor dat ze iets te zoeken hebben. De voerbak
helemaal leeg laten vreten, dan gaan ze op zoek naar voedsel. Dat is
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een goede afleiding. Een buitenren, waar ze in de grond kunnen
krabben, is ideaal.
Wat te doen, als dieren eenmaal beschadigd zijn? Die dieren zo snel
mogelijk uit de koppel verwijderen en behandelen. Het middel dat ik
hiervoor gebruik is P.B.H.-spray. Dit middel wordt aanbevolen bij
staartbijten bij varkens en verenpikken bij hoenders. De spray blijft
dagenlang zitten als je de aangetaste plekken hebt behandeld. Dit
goedje stinkt enorm en de smaak is zo vies, dat ze na de eerste keer
pikken het wel zullen laten! Behandelde dieren zo spoedig mogelijk
terugplaatsen in de koppel. Een goed idee is om alle kuikens in die
koppel preventief te sprayen, want ook hier geldt meestal: als er één
beschadigd is, volgen er meer. De langere bloedveren zijn het
mikpunt. Wellicht zijn er nog andere middelen in de handel of bestaan
er huismiddeltjes. Laat het ons weten door een artikeltje in de
volgende Klein Spöl.
Een ander probleem waar ik mee te maken kreeg, was het tenen
pikken. Op een keuringsrapport kom je wel eens de opmerking tegen:
“mist een teennagel of een teenkootje”. Bij het missen van een
teennagel staat meestal de opmerking: beschadigde teennagel.
Gevolg: lager predicaat. Het missen van een teenkootje levert altijd
het predicaat O op. Wat is de oorzaak van dit mankement? Is het
erfelijk bepaald of zijn er oorzaken van buitenaf? Als het erfelijk is, dan
zal dit bij het uitkomen er al zijn. Dus waarschijnlijk erfelijk; met deze
dieren niet fokken. Er kunnen zich in bepaalde omstandigheden
mestknobbeltjes rondom de tenen vormen. Plakkerige, wat dunne
mest kleeft aan de tenen. Als deze bolletjes indrogen, kunnen ze op
den duur de bloedtoevoer afknellen. Gevolg: afsterven van een of
meer teenkootjes. Hier is het zaak de bolletjes zo snel mogelijk te
verwijderen.
Tenen pikken komt ook voor, soms tot bloedens toe. Dan is het hek
van de dam. Waarom ze dit doen, is een raadsel. Ze zien dit mijns
inziens als een beweeglijk object en dat moet onderzocht worden
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door erin te pikken. Bij ernstige
beschadiging zal een deel van de teen
afsterven.
Laatst deed ik een opmerkelijke
ontdekking. Om de verschillende
groepen uit elkaar te houden, doe ik
ze een ringetje aan de poot. Groep A
had ik rechts geringd met
bronskleurige ringetjes. Groep B had
ik niet geringd. Op een gegeven
moment zag ik enkele kuikentjes van groep A met bebloede teentjes
aan de rechterpoot. Dat was de kant van de ringetjes. De ringetjes
waren blijkbaar de oorzaak! Inderdaad! Ze gingen naar de ringetjes
pikken en namen daarbij ook de teentjes mee! Weer wat geleerd.
Misschien andere kleur ringen kiezen.
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Hokkenbezoek bij W.P.K.V. 9 juli 2019
Door Chris Wijsman

Dinsdagavond 9 juli is onze vereniging K.P.V. Silvolde e.o. op
hokkenbezoek geweest bij de Winterswijkse Pluimvee- en
Konijnenfokkers Vereniging. Het was een zeer mooie zomerse avond
met een aangename temperatuur van ruim 20 graden. Wij hebben
ons verzameld in Silvolde bij de Regiobank en zijn van daaruit om
18.15 uur met 15 leden vetrokken naar Winterswijk.
Volgens afspraak waren wij om 19.00 uur bij de voorzitter van de
vereniging, Tonnie Bruil in Winterswijk. Wij werden zeer gastvrij
ontvangen achter het huis met de mogelijkheid iets te drinken. Al snel
viel ons op dat ze naast de
dieren nog een mooie
hobby hebben, in het
bijzonder zijn vrouw Lidy.
Een weelderige tuin met
grote, zorgvuldig
opgebouwde borders, een
omvangrijke collectie hosta
’s en een grote natuurlijke
vijver. De tuinkamers zijn
door mooie hagen
Ontvangst door de voorzitter
gescheiden.
U kunt hier zelfgekweekte
plantjes kopen. Ook stellen
zij 10 keer per jaar hun tuin
open voor het publiek.

Uitzicht vanaf het huis naar de mooie tuin
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Tonnie is nu sinds enkele
jaren voorzitter van W.P.K.V
en al 45 jaar lid. Hij fokt
meerdere diersoorten maar
al 45 jaar Wyandotte krielen,
eerst meerzomig silverpatrijs
en nu al 29 jaar zalmkleurige.
Deze kleurslag heeft hij
gekocht op de Europashow
in Wels en in 1991 erkend
gekregen in Nederland. In de
loop der jaren zijn daar de
konijnen Nederlands
Hangoordwergen in de kleur
sallander en otterzwart,
oorspronkelijke duiven
parelhals groot en klein,
groenvleugel, rouwtortels,
bronsvleugel en lachduiven
wildkleur en schimmel
bijgekomen.

Wyandotte kuikens zalmkleur van 3 maanden oud.

Op een oppervlakte van
1430m2 eigendom staan in
Nederlandse Hangoordwerg kleur Sallander
het achterste gedeelte 8
ruime volières voor de vogels/tortels en de duifjes. Ook is Tonnie
beheerder (sinds 1993) van de voormalige kinderboerderij van het
Koningin Beatrixziekenhuis met een oppervlakte van 3000 m2 wat
grenst aan hun eigen tuin. Deze ruimte heeft Tonnie ingericht voor de
huisvesting en uitloopweides van zijn wyandottes. Omdat er weinig
fokkers in Nederland zijn die zalmkleurige Wyandottes fokken, is
Tonnie in 2018 naar de Europashow in Herning (Denemarken) gegaan
om een haan te kopen voor bloedverversing. Deze haan is afkomstig
uit Tsjechië. Dit voorjaar had Tonnie 200 kuikens waarvan 120 van de
haan uit Tsjechië.
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Tonnie fokt met 2
foktomen die uit 2
tot 4 hennen en 1
haan zijn samen
gesteld. In
februari/maart legt
hij iedere 2 weken
eieren in zijn eigen
broedmachine,
waarvan hij er 3
heeft en 1 uitkomst
Herman in gesprek met Henk van Hagen: waar zullen deze
machine. Bij de
ervaren fokkers het over hebben?
Sallander konijnen
fokt Tonnie met 2 rammen en 4 voedsters en bij de otterzwart met 1
ram en 2 of 3 voedsters plus 1 reserve ram. Als bodembedekking bij
de konijnen gebruikt hij gerst stro en het voer is van Berkel. Dit is een
Duits bedrijf en dit koopt hij bij de voerboer uit Aalten.
Ons tweede adres was bij
de Vlaamse reuzen fokker
Herman Rademaker.
Herman en zijn vrouw
wonen in Ratum, dit ligt in
het buitengebied van
Winterswijk. Via een lange
oprijlaan komt je bij een
mooi vrijstaand huis met
bijgebouwen. Herman
fokt sinds 2002 Vlaamse
Reuzen in de kleurslag
konijngrijs.
In de konijnenstal die zeer Vlaamse Reus konijngrijs: een fraai dier
ruim van opzet is, staan
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de 55 hokken in een U-opstelling. De hokken worden 1x/week
uitgemest en als strooisel gebruikt hij roggestro. Dit geeft geen
verkleuring aan de buik en voetzolen als het vochtig wordt. Herman
voert konijnenkorrel met weinig eiwit ter voorkoming van dikke
buikenziekte en koopt dit bij van Brunsveld uit IJzerlo. Daarnaast voert
Herman goed grof hooi en geen ruwvoer. Hij fokt met 3 rammen en 12
voedsters in de maanden
januari tot 1 april. De
voedsters jongen 1 tot 2x per
seizoen en de voedster gaat op
5 weken van de jongen weg
naar een schoon hok. Herman
is duidelijk in zijn visie om op 5
weken te spenen: de
samenstelling van de voedster
melk verandert en de jonge
konijntjes moeten aan meer
vast voedstel wennen om een
goede spijsvertering op gang
te brengen. De moeder nog
Blauw geelpatrijs hen en haan
langer bij haar jongen laten, is
ook een te grote aanslag op haar conditie.
Ons derde adres was bij een zeer succesvolle Hollandse krielen fokker
Henk Lutjen Kossink. Bij aankomst had je gelijk een goed zicht op de
weelderig bloeiende fuchsia’s in verschillende kleuren in de voortuin
en een overdekt terras. Achter het huis op een oppervlakte van 3200
m2 grond hebben Henk en zijn vrouw een grote mooie aangelegde
tuin met verspreid de kippenhokken. Vanaf 2000 fokt Henk met de
Hollandse krielen in de kleurslagen patrijs, geelpatrijs, koekoek, patrijs,
blauwgeelpatrijs en zwart.
Hij fokt met 2 of 3 foktoompjes per kleurslag. De hennetjes zin iedere
toom zijn altijd volle zusters. Vitaliteit en ideale type zijn belangrijke
selectiecriteria en verder let Henk op kopversierselen. Ook let hij op
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Mooi overzicht van de ruime tuin met een van de vele dierverblijven

een regelmatig getande kam, waarvan de kamtanden een voldoende
brede basis bezitten. Per jaar fokt Henk 80 tot 90 kuikens, van de
kleurslag zwart het minst. De eerste selectie van de kuikens vindt
plaats bij de hanen op 6 weken leeftijd op de kamvorm en bij de
hennen op 3 tot 3,5 maand op de kam en de pepering. De eieren
worden uitgebroed in een eigen broedmachine in de maanden maart
en april.
Henk fokt 2 tot 3 jaar met dezelfde dieren. Voer krijgen ze van Kasper
fauna food: de kuikens opfokmeel 1. In het begin geen kuikenzaad,
want daar heeft hij minder goede ervaringen mee. In het verdere
seizoen ook meel van Kasper met daarbij een beetje gemengd graan
en tijdens de fokperiode Kasper foktoomvoer. Tegen de bestrijding
van bloedluis gebruikt Henk dubro multi ontvetter of de zitstokken
worden met een brander behandeld. Als bodembedekker aubiose, wat
veel vocht opneemt. Ook gaat Henk naar meerdere shows om zijn
dieren te showen, o.a. SSP-HAL Ulft, van Pallandtshow,
Speciaalclubdag v/d Hollandse Krielen, Clubshow Winterswijk,
Noorshow, Haaksbergen en Neede.
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De afsluiting van de avond was bij het bestuurslid Henk Ebbers. Hier
hebben wij nog gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en
een drankje. Voor de liefhebbers was er nog een mogelijkheid om de
dieren van Henk en zijn zoon te bekijken. Zij fokken New Hampshire
krielen in de kleurslag roodbruin, lachduiven (waarvan Henk er 20-25
per jaar fokt) en kleurdwerg konijntjes in de kleurslag otterzwart.
Hiervan heeft Henk 1 ram en 2 voedsters.
Wij kunnen terugkijken op een zeer informatieve avond met wel heel
bijzondere fokkers die het goed voor elkaar hadden.
Wij willen het bestuur en de leden bedanken voor hun bijdragen aan
deze geslaagde avond.
Chris Wijsman
Voorzitter K.P.V. Silvolde e.o.

De afsluiting vond plaats met een hapje en drankje
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Russische wijsheid?
door Dick van der Zwaard.

Ik heb duiven en kippen. Die laatste wil ik het
over hebben. In maart waren de kuikens
geboren. Leuke tijd als het goed gaat en het ging
goed. Twee kippen broeds met eieren er onder.
Een broedmachine met eieren aangezet. Ik wilde
grote gezinnen voor ze. Tja, de broedmachine
had ik geleend en was jaren niet gebruikt dus dat
was op nieuw afstellen maar alles was gelukt.
De grote gezinnen werden het uiteindelijk toch niet maar toch… Na de
uitkomst van de kuikens ga ik even bijpraten bij de buurman verderop
in de buurt. Hij heeft dezelfde duiven als ik. Hij is nergens lid maar niet
minder enthousiast als ik. Wij kleppen ook menig show af.
Nu juist toen ik daar aan kwam stond hij te praten met zijn buurvrouw
die uit Rusland jaren geleden hier was komen wonen. Zo kwamen de
kuikens na enige tijd ter sprake en nu komt het… “Weet je al hoeveel
hennen en hanen het zijn?”. “Nee weet ik veel dat kan ik niet zien.”.
“Oh, maar ik wel” zei ze. “Oh ja hoe dan?” “Heel simpel. Als je ze aan
de voetjes op hun kop houdt, dan zullen de hennen gaan fladderen en
met de kop omhoog willen en de hanen blijven met de kop naar
beneden hangen.” legde ze uit. “Oh ja, het zal wel” dacht ik. Maar
thuisgekomen toch maar uitgeprobeerd. Van de 14 kuikens gingen er
6 met de kop omhoog en bleven er 8 met de kop naar beneden
hangen. Ja ja…
“Tja het zal wel” dacht ik en verder niet meer aan gedacht door allerlei
rompslomp. Wat wil nu ze groot zijn 6 hennen en 8 hanen!!! En juist
nu zit ik hieraan te denken en wil ik dit met jullie delen. Misschien wil
een ander het ook uitproberen en het volgend jaar ook delen met
anderen van de vereniging om te kijken of het waar is of dat het naar
het rijk van de fabelen kan. Ik zelf ga het volgend jaar ieder geval weer
doen want een keer kan toeval zijn.
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Luizen
door Dick van der Zwaard.

Luizen een onderwerp waar je nooit over uit gesproken bent want
altijd als je denkt dat je het weet komen die rotzakken weer uit een
hoekje tevoorschijn. Na verleden jaar een explosie van luizen gehad te
hebben, mede door het warme weer, wilde ik het nu voor blijven.
Bloedluizen zijn nooit met een jaar weg, ze kunnen namelijk als eitje
een paar jaar overleven.
Luizen kunnen door wilde vogels, eekhoorns en vliegen overgebracht
worden, dus de kans van her besmetting is groot. Hokken
schoonhouden helpt ook om de kans op besmetting te minimaliseren.
Ik heb tot diep in de winter last gehad van deze monstertjes maar
zowaar met het warme weer waren er geen luizen: Pfff gelukkig… In
het hok had ik namelijk overal, in de naden van legnesten en over de
bodem in het strooisel, opgerolde witte papiertjes gestoken. Als je
deze openmaakt kan je zien of er luizen zijn.
Ik heb spul voor in het water uit België en van Finecto+ oral gebruikt al
van af januari en Finecto+ gespoten wat moet je nog meer zal je
denken. Tja, dat dacht ik ook, maar op de bodem weer die
monstertjes… Wat nu? Ja we hebben internet de tijd gaat snel dus ook
de informatie. Hier en daar wat rondgevraagd en ik hoorde dat
Finecto+ om te spuiten niet zo goed meer werkte. Via de site van
Finecto gevraagd of het veranderd was. Ja dus, van de wetgeving
(sinds 2015) mogen ze een minder grof spul erdoor doen met als
gevolg dat de volwassen luizen niet meer doodgaan en dus eitjes
kunnen blijven leggen! Per dag 8 per luis. Beter dan je kippen dus.
Reken maar uit wat de gevolgen zijn. Ze hebben dus Finecto+ oral
ontwikkelt en samen met spuiten moet dat dan voldoende zijn zeggen
ze... Niet dus, het is te zwak. Nu vind ik geld uitgeven niet erg als het
werkt, maar dit vind ik dweilen met de kraan open.
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Op internet ben ik aan het zoeken gekomen met wat nu, nu vind je
daar alle verhalen van groene zeep, spiritus enzovoorts, tot ik
Diatomeeën aarde ontdekte. Dit is fossiel poeder van planten resten
en zeer fijn stof. Dit heb ik aangeschaft en met een zeef op de bodem
van het hok en ren verdeeld en op het strooisel papiertjes ertussen.
Wat wil, binnen een paar dagen niets meer te zien. Het spul verdroogd
de luis maar niet alleen de luis nog veel meer verveelde beestjes. De
kippen heb ik ook niet los laten lopen en deze er ook mee in
gepoederd. Ze moeten toch dood die luizen, de aanhouder wint.
Nu er niets meer te zien was kippen weer los en wat wil de volgende
dag liepen er toch weer luizen. Wat blijkt ze halen het van buiten op
het land mee naar binnen. Het is vervelend maar ik ben in mijn ogen
er nu tegen gewapend en hoop dat ik zo het in de hand kan houden
want een luis vrije wereld zal toch nooit gebeuren.
Zelf heb ik vernomen dat in Wageningen een studie naar bloedluis is
gestart want niet alleen wij hobby houders hebben er last van ook de
profs.
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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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Fokjaar 2019
Door Tom Hendriks

Bij deze wil ik proberen om in grote lijnen mijn ervaringen over het
fokken van de Vlaamse Reuzen. Had in het verleden vaak 3
Kleurslagen namelijk konijngrijs, ijzergrauw en de gele. Nu alleen nog
ijzergrauwe en de gele kleur. Voor de fok dit jaar ingezet twee uit
verschillende lijnen gefokte ijzergrauwe voedsters. Deze in de maand
december laten dekkendoor de twee eigen gefokte rammen. Uit de
combinatie ijzer.gr. V. 8SF-0103x R 8SF-0101 zaten in het nest
ijzergrauwe en zwart gekleurde jongen. Daaruit nu 1 jonge zwarte ram
overgehouden. Deze ram is van eind januari en groeit zeer goed. Ik
vind het een mooi dier met prachtige oren, open gedragen, fr.
oorlengte 20 cm. De pels is volgens mij zeer goed te noemen. Echter
jammer dat er te veel witte haren in zitten. Probeer deze ram over te
houden om volgend jaar te gaan gebruiken om zwarte Vlamen te gaan
fokken. Uit de ijzergrauwe voedster 8SF-534 x R 8SF-203 nest jongen
van de maand januari. Hieruit nu nog zitten een zwarte voedster en
een ijzergrauwe ram. Deze ram was de kleinste uit het nest. Maar ik
zag er uiteindelijk wat in. Ben benieuwd wat men er op de keuringen
van gaat zeggen. Of deze voldoende Vlaam is geworden? En welk
predicaat deze gaat halen?
Dan 4 gele voedsters voor de fok
ingezet. OP 1 Januari kreeg de jonge
voedster geel de 8SF-545 6-tal
jongen van de geel ram 8FX-304 uit
de stam van Lies Seijner. Wil toch
even een paar positieve kenmerken
van deze ram noemen, fraaie
lichaamslengte dito oorlengte 20 cm
en zeer open oorvorm. Fraaie
stelling en ZG-voorbenen. Deze had
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ik van haar gekocht tijdens onze clubshow op 1 december jl. De vader
van deze ram met oormerk H 178-3724 kwam uit de stal van een zeer
goede Duitse fokker Johannes Renninghoff. Deze fokker is al bijna 40
jaar serieus bezig om de Geel gekleurde Vlaamse reuzen naar een
hoger niveau te krijgen. En is daar al heel succes vol mee bezig gezien
de resultaten hij door de jaren heeft behaald. Uit deze combinatie nu
de jonge ram 9SF-139 over gehouden. Mooi ram met open oren met
fraaie oorlengte 19 cm. Volgens mij zijn de kleuren en pels ook zeer
goed te noemen. Mag mijns inziens nog iets fijner van structuur en
korter. Kortom ik zie er wat in. Oude geel voedster 7VQ-321 uit de stal
van dhr. H. Kamperman. Had ik verleden jaar 2 nesten uit gefokt. Deze
nu bij mijn eigen jonge ram 8SF-0105 gedaan. Op 2 januari kreeg zij 10
jongen in de kleuren geel en wit. Witte jongen in het nest dan zijn de
ouder dieren niet fok zuiver voor de kleur anders had je allemaal geel
gekleurde jongen gehad. Daarvan 2 gele voedster overgehouden. Wel
wat kleurverschil onderling en ook in type en bouw. Wel allebei een
mooie witte buikkleur hetgeen we graag zien bij een goeie gele.
Helaas in oorlengte en oorvorm komen ze wat, te kort. Wel goede
pelslengte, vaak zijn deze wat te lang.
Op 3 januari kreeg de jonge geel V.8SF-407 een mooi nest van 6
jongen. Mooie gave jongen. Deze groeien goed. Heb daar 4 jongen van
getatoeëerd en uiteindelijk 2 rammetjes van aangehouden. Zeker op
kleur uitgeselecteerd. Aantal jongen hadden iets te veel ticking op de
bekende plaatsen. Maar helaas op de leeftijd van ongeveer 10 weken
kregen ze de “dikkebuikziekte”’ en binnen een week waren ze dood.
Dit vond erg jammer. Had bewust nog geen Bacivet-s gebruikt daar in
plaats van wel appelazijn aan het drinkwater toegevoegd. Heb zelf wel
de indruk dat de Vlaamse reuzen als ras hier wel gevoeliger voor zijn.
Ben tatoeëerder namens de club en hoor bij de fokkers van andere
rassen hier minder over. Gaf ze ook wat minder krachtvoer maar
achteraf gezien misschien toch nog te veel. Geef ze nu minder
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konijnenkorrels en probeer ze door wat meer groenvoer en goed hooi
te geven om zo dit probleem wat meer voor te blijven.
Uit een gele voedster welke ik begin dit jaar bij Hennie Kamperman
hebt gekocht en gedekt is door een jonge ram van vorig jaar mei zijn 6
mooie jongen geboren. De helft waren witte jongen. Hiervan 3 gele
jongen over gehouden. 1 ram en 2 voedsters. De geel V9SF-305 is er
één van. Vind dit zelf een mooi stel jongen. Met goede lichaamslengte,
zeer goed beenwerk en stelling en kortere pelzen. En de dekkleur
wordt volgens mij zeer goed.
Nog met de twee ijzergrauwe
voedsters en enkele gele voedsters
nog een tweede nestje gefokt. De 2
ijzergrauwe bij dezelfde ram gedaan.
Een ijzergrauwe ram uit de stal van
Hans Wesselink. Een ram welke op
meerder tentoonstellingen het
predicaat fraai had gehaald. Een ram
met fraaie lichaamslengte, dito oren en structuur en een ZG/ Fraaie
pels. Ook de kleuren waren ZG/F te noemen. Hieruit bij beide
voedsters toch jongen gefokt waar ik wat in zie. In de kleuren
konijngrijs, ijzergrauw en zwart. De zwarte jonge voedster 9SF-309
komt uit de ijzergrauwe voedster 8SF-0103. Ik hoop dat ik deze jonge
voedster over hou en wil deze volgend jaar gebruiken voor de fok van
de zwarte Vlamen. Ik wil dit gaan proberen het is een uitdaging.
Nog jonge gele van de maand mei. Uit combinaties 7VQ -321x 8FX-304
(tweede nest) daarvan nu 2 rammetjes en een voedstertje. Deze is
minder geel van kleur maar wel kortere pelsjes. Ook mooie open oren
op hun kopjes. Denk dat dit mede te danken is aan de invloed van de
ram. Ook staan ze goed op hun voorbenen wat zeker een plus is.
Verder nog 3 jonge voedsters uit andere ouder dieren waarmee ook
de eerste rond hebt gefokt. Deze zijn zeker het aanhouden waard.
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Tot Slot. Gelukkig zijn bij mij de meeste voedsters na de eerste
dekkingen ook drachtig en worden er voldoende jongen geboren. Dan
heb je verschillen in de jongen en moet je gaan selecteren. Op grond
van type en bouw en kleur en pelslengte ga je de eerste keuzes
maken. Bij de geel kleurslag let je op de buikkleur deze moet wit zijn.
Dan ook de ticking op bovenkant staart en de oorranden en op dek is
een belangrijke aandachtpunt. Bij de ijzergrauwen let men zeker ook
op de buik en staartkleur. Ook de nagel en oogkleur worden niet
vergeten deze mogen zeker niet te licht zijn. Met een leeftijd van
ongeveer 4 weken zeg maar de eerste selectie vallen vaak al wat
jongen op in het hok.
In de oortjes van deze jongen zet ik al een merkje. Valt mij deze later
ook weer op? Dan is dat voor mij een aandachtspunt. Zo probeert
ieder op zijn eigen manier om zijn of haar beste jongen over te
houden. Ook je collega fokker komt op hokken bezoek. Deze geeft ook
zijn of haar mening. Daar leer je van. Zie je samen dezelfde positieve
dingen die jij als fokker zag. Of juist niet. Zo voorkom je hopelijk wat ze
noemen bedrijfsblindheid. En blijft je samen kritisch en hou je de
beste dieren over. Zo om tot betere kwaliteit van je dieren te komen
en het ras op een hoger peil te brengen. Het is tegenwoordig wel een
hele uitdaging om ze goed en gezond en in leven te houden. Nu ook
zeker met deze extreme temperaturen. Het is voor de dieren wel
zwaar. Ik maak nu het dak extra een keer nat. En laat de Vlamen
overdag zoveel mogelijk met rust en later op de avond ga ik pas
voeren geef ze nu ook wat minder konijnkorrels. En voer ze nu wat
groenvoer bij dit is vaak een blad van de boerenkool welke ik zelf
verbouw op de groenten tuin in Silvolde. Dit wordt graag door de
Vlamen gegeten.
Ik hoop dat we allemaal mooie en gezonde dieren mogen fokken. Dat
we op de komende fokkersdag weer zeer goede vlamen kunnen
bewonderen.

33

34

35

36

