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Eén van de jaarlijkse standhouders is kinderboerderij Engbergen.
De twee verzorgers links geven uitleg aan de bezoekers
hoe je dieren handtam kan maken. (blz. 22)
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OPROEP
Dit 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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Bestuur KPV Silvolde en omstreken
Voorzitter:
Chris Wijsman
Molenkade 1
2451 AZ Leimuiden
06‐12560730

Secretaris:
Johan Jansen
Warmseweg 19
7075 EL Etten
0315‐324673
secretariaat@kpvsilvolde.nl

Penningmeester:
Theo Gerritsen
Steenakker 5,
7071 WJ Ulft
0315‐630352

2e Secretaris:
Bas van Berkum
Sinderenseweg 98
7065 BM Sinderen
0315‐236775

2e Penningmeester:
Ben Kniest
Veldweg 36
7081 DV Gendringen
0315‐842020

Redactie Klein Spöl
Henk van Hagen:
Tom Hendriks:
Chris Wijsman:
Ans Jansen:
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0315‐681651
0315‐340078
06‐12560730
0315‐324673

Voorwoord
door Chris Wijsman

Beste leden/lezers, als ik dit schrijf zit voor de meesten het
tentoonstellingsseizoen erop. Dit weekend is er nog de mooie
Spilbroekshow in Neede, waar enkele van onze fokkers inzenden of gaan
kijken. Ik hoop dat de meeste fokkers/leden terug kunnen kijken op een
mooi verlopen tentoonstellingsjaar met goede resultaten.
Voor mij persoonlijk was het een bijzonder tentoonstellingsjaar. Ons
dierenpension in Varsselder hebben wij op 13 Juni 2019 verkocht en op
19 Juni hebben Ria en ik een huis gekocht in Leimuiden ( Zuid‐Holland) in
onze geboorte streek. Op 29 Juni zijn wij verhuisd naar dit vrijstaande
huis aan de rand van het dorp met 4500 inwoners. Met de verkoop van
het bedrijf en de verhuizing heb ik met het bestuur de afspraak gemaakt
om tot de jaarvergadering van 2020 voorzitter te blijven. Om zodoende in
deze tussenliggende periode de overige bestuursleden voldoende tijd te
geven om een goede kandidaat bestuurslid te vinden.
Ik ben in 1997 lid geworden van K.P.V.Silvolde e.o. en in 2009 Tom
Hendriks opgevolgd als voorzitter. Ik kan terug kijken op een bijzonder
fijne periode als voorzitter in deze vereniging. Ik wil iedereen bedanken,
bestuur/leden en alle personen en organisaties waar wij een goede
samenwerking mee hadden.
Het jaar 2020 zal in het teken staan van het 75 jarig jubileum van K.P.V.
Silvolde e.o. Een jaar met extra activiteiten, één daarvan is gepland op
zondagmiddag 19 Juli. Deze middag willen wij samen vieren met alle
leden/echtgenotes of partners onder het genot van een borrel en een
hapje. Ook in het weekend van de dierendagshow op 3 en 4 Oktober in de
SSP‐Hal te Ulft zal er ook extra aandacht voor dit jubileum jaar zijn. Tot
slot wil ik iedereen bedanken voor 39,5 jaar Achterhoek met bijzonder
fijne herinneringen.
Ik wens iedereen een goed en gezond jaar toe en veel succes met het
uitoefenen van onze mooie hobby.
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Jaarverslag 2019 K.P.V. Silvolde e.o.
door Johan Jansen

Voor de zevende keer mag ik als secretaris terugblikken op het afgelopen
jaar. We hebben het afgelopen jaar niet te maken gehad met een
tentoonstellingsverbod. De 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 terugkijken op een gezellige jonge dierendag in
de SSP‐HAL waarbij we gesteund werden door veel verenigingen van
verschillend pluimage.

Ledenbestand
Het aantal leden per 01‐01‐2019 51 leden.
Het aantal leden per 01‐01‐2020: 53 leden.
Uitgesplitst per 01‐01‐2020:
Seniorleden:
Damesleden:
Jeugdleden:

35
10
8

35 op 01‐01‐2019
9 op 01‐01‐2019
7 op 01‐01‐2019

Opgezegd in 2019:

Bennie Bosman.

Nieuwe leden in 2019:

Caroline Römer, André Römer en het jeugdlid:
Yfke te Boekhorst.

Henk van Hagen en Gert Spekking zijn ereleden.
Hannie Freriks‐Gruneberg en Theo Gerritsen waren het afgelopen jaar de
2 jubilarissen bij KPV Silvolde e.o. die beiden 40 jaar lid waren.
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Fokkerskaarten
Aantal uitgegeven fokkerskaarten per 01‐01‐2019: 30 KLN en 4 NBS
Aantal uitgegeven fokkerskaarten per 01‐01‐2020: 31 KLN en 5 NBS
Daarnaast is er een combinatie lid bij de KLN.
Beëindiging KLN:
Beëindiging NBS:

Jo Bosman, Bennie Bosman en het jeugdlid:
Thijmen Römer.
Geen

Nieuwe fokkerskaarten KLN:

Caroline Römer en André Römer, Tonnie
Straub (Opzegging teruggedraaid) en het
jeugdlid: Yfke te Boekhorst.
Nieuwe fokkerskaarten NBS: Dierenweide Varsselder‐Veldhunten

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 2020)
(aftredend 2022)
(aftredend 2021)
(aftredend 2021)
(aftredend 2022)

Contributie 2019

De contributie voor 2019 was:
€ 17,50
voor seniorleden
€ 15,‐
voor 65+ leden
€ 7,50
voor jeugdleden
€ 17,50
voor donateurs

Kascommissie 2020

Benny Lijbol en Hans Rabeling.
Reserve: Gerda Slomp.
Marcel Jansen
Ans Jansen, Tom Hendriks, Henk van Hagen en
Chris Wijsman

Webmaster site
Redactie klein Spöl
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Vergaderingen
In 2019 zijn 1 jaarvergadering, 4 leden vergaderingen en een
voorjaarsbijeenkomst gehouden. Gemiddeld zijn de vergaderingen
bezocht door 21,75 leden. (In 2018 door 24,8 leden). De jaarvergadering
en de leden‐ vergaderingen zijn gehouden bij de familie van Bronkhorst
aan de Terborgseweg 6 in Silvolde en in het Clublokaal van: “postduiven‐
vereniging CPL Silvolde”.
De voorjaarsbijeenkomst nieuwe stijl is bezocht door 26 leden.
Aan het hokkenbezoek in Winterswijk hebben 12 leden deelgenomen.

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: 306 (2018:288) (2017:275) (2016:240)
Ringencommissaris voor de hoenders Johan Jansen
Ringen bestellen via Digiring. In 2019 hebben alle hoenderfokkers zelf de
ringen digitaal besteld.
Aantal bestelde KLN ringen via KPV Silvolde:
Jaar
2019
2018
2017
2016

Hoenders
217
183
65
20

Dwerghoenders
294
484
391
475

Serama’s
35
42
80
87

Siervogels
13
94
32
24

Gans
0
0
0
1

Totaal
559
803
568
607

Ringencommissaris voor de sierduiven Theo Gerritsen
Aantal bestelde NBS ringen: 145 stuks door 4 leden.
(2018:85) (2017: 96) (2016: 215)
Entingen
Geënte hoenders: Door 14 fokkers 466 hoenders geënt tegen NCD.
(2018 407) (2017: 476) (2016: 465)
Er zijn door 18 fokkers 434 konijnen RHD1 en RHD2 geënt.
(2018: 15 fokkers / 376 konijnen) (2017: 268) (2016: 247)
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In totaal zijn er in 2019 ruim 1600 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,
Doetinchem, Neede, Eibergen en Emmerich. (2018: 1558, 2017: 806
konijnen geënt in regio Achterhoek/Liemers.)

Jongedierendag 2019
Dit jaar hadden we voor de vijfde keer onze Jongedierendag in de SSP‐HAL
te Ulft welke onder de erkende tentoonstellingsnaam “Dierendagshow”
gehouden is. Deze is gehouden op 5 en 6 oktober 2019.
De volgende keurmeesters hebben gekeurd:
Konijnen
G. Lenselink
P.J.T. Oude Groothuis
A.L.F. de Vos
J.G. Derksen
J. v.d. Steeg
Kleine knaagdieren
G.J.R. Tiemes
Hoenders
A. Bleijenberg
B. Kremer
Dwerghoenders
Dhr. A. Kremer R.A.Th. Siemes G.J. Glastra
A. Bleijenberg, J.L.H. Kip
H. van Olst
J.H.W. Tenbergen
Serama’s
J.H.W. Tenbergen
Sierduiven
G.H.P. Sanders G.H.J. Kelderman
Siervogels
Aart Deetman
In 2019 waren er 658 dieren ingezonden op onze jonge dierendag:
Grote hoenders
Dwerghoenders
Konijnen
Kleine knagers
Sierduiven
Serama’s
Siervogels
Totaal

2019
68
203
175
43
96
21
52
658

2018
65
155
186
0
74
20
27
527

2017
55
202
181
0
20
21
21
500

2016
36
138
132
0
41
15
4
366

2015
14
70
113
0
19
3
0
219
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Inzendingen per vereniging*:
2019

2017

Dieren

Inzenders

Dieren

Inzenders

Dieren

Inzenders

KPV Silvolde
WPKV Winterswijk
PKV Vorden
KDVE Aalten‐Bocholt
VPKV Varsseveld
DPKV Dinxperlo
KPV Vooruitgang Zevenaar
Sportfokkers Doetinchem
SV de Driehoek
NDSH Duitse Hoenderclub

2018

272
90
35
57
55
49
32
43
0
38

23
8
9
10
4
4
7
3
0
0

218
55
55
53
43
38
37
28
0
0

22
9
6
1
2
10
5
0
1
8

224
51
47
2
25
100
26
0
6
39

25
13
6
9
3
5
6
6
0
9

* Dubbeltelling bij Duitse Hoenderclub en KPV Vooruitgang Zevenaar in 2017 en 2019

Clubshow 2019
Dit jaar hadden we onze clubshow voor de 11e keer op de van
Pallandtshow bij V.P.K.V. in Varsseveld ondergebracht. In totaal heeft
K.P.V. Silvolde 77 dieren ingeschreven.
Grote hoenders
Dwerghoenders
Konijnen
Sierduiven
Serama’s
Totaal

2019
8
18
48
3
0
77

2018
5
24
64
20
6
119

2017
4
36
68
18
10
136

2016
4
48
63
27
7
149

2015
4
39
70
24
0
137

Vervoerders Het gezamenlijk vervoer is in onderling overleg via de
WhatsApp groep “vervoersapp KPV” gedaan. (Beheerder
Bas van Berkum)
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Slot
Het aantal fokkerskaarten is in 2019 bij de KLN met één gestegen naar 31
en bij de NBS met één gestegen naar 5. We hebben 53 leden waarvan 8
jeugdleden. De vergaderingen zijn gemiddeld door 21,75 leden bezocht.
De voorjaarsbijeenkomst nieuwe steil is zeer goed bezocht door 26 leden.
Hier hebben bijna alle leden met een fokkerskaart aan deelgenomen.
Helaas is er dit jaar weer een wisselbeker in de kast blijven staan op de
clubshow omdat er geen concurrentie was binnen K.P.V. Silvolde e.o.
Laten we er samen voor zorgen dat dit jaar de wisselbekers wel
toegekend kunnen worden. Dit kan alleen als bij de kleine diergroepen
alle fokkers toch enkele dieren collegiaal insturen. Vorig jaar heb ik
geschreven: “Het is een uitdaging om de diergroepen die nu nog niet
ingestuurd worden toch op de shows te krijgen. Ze zitten immers al bij de
fokkers in de hokken.” Dit jaar hadden we op de Dierendagshow voor het
eerst diamantduiven, watervogels en kleine knagers.
Een jaarverslag is een terugblik van het afgelopen jaar. Zelf kan ik als
secretaris maar 7 jaar terugkijken terwijl we het komende jaar terugkijken
op 75 jaar KPV Silvolde e.o.
We zullen niet te lang terug moeten kijken maar ook vooruitkijken en de
bakens verzetten om de veranderingen in de hobby bij te blijven. Met de
dierendagshow hebben we al 5 jaar iets moois neergezet wat toekomst
perspectief heeft maar om dit te blijven organiseren zal het door
meerdere schouders gedragen moeten worden om voldoende handjes ter
beschikking te hebben.
Ik wens alle leden en hun dieren een gezond en succesvol 2020 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.
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Verslagje – Info tatoeëren 2019‐2020
door Tom Hendriks

Zoals jullie al jaren van ons gewend zijn even een verslagje over het
afgelopen jaar 2019. Een jaar waarin we 306 konijnen van een oormerk
hebben voorzien. Dit enkele keren op locatie bij onze voorzitter Chris
Wijsman. Vorig jaar aan het eind van onze fokkersavond vertelde Chris
ons dat ze deze locatie gingen verkopen en daar ook een serieuze
kandidaat voor hadden. Zoals we nu inmiddels weten is dit gebeurd en
zijn Ria en Chris sinds eind Juni verhuisd naar hun geboortestreek
Leimuiden. Onze voorzitter fokte zoals we weten witte Weners en bracht
altijd een groot aantal in om te tatoeëren. Zo ook het afgelopen jaar,
maar liefs 63 jonge Weners hebben wij in onze handen gehad om te
voorzien van een oormerk.
Namens ons allen wil ik Chris en Ria bedanken voor hun gastvrijheid en
hun inzet voor onze vereniging K.P.V. Silvolde e.o. We wensen jullie
samen nog een mooie toekomst toe.
We hadden afgelopen jaar in totaal 12 dieren met een oormerk met de
inmiddels bekende 0 ervoor. Een 8‐tal van Comb. Van Berkum met de
Ned. Hangoordwerg en een 5‐tal Hollanders van Johan Jansen.
Verder samen door de volgende fokkers: Thomas Post, Els ter Louw, T.
Hendriks een 60‐tal Vlamen. Chris Wijsman 63 Weners. Marcel Hulshof
7 Nieuw Zeelanders en 13 Duitse Hangoren.
Grote groep Hollanders door R. Massop, B. Kniest, J. Lenting,
J. Jansen maar liefst 104 Hollanders. Gert Spekking met 6 Klein
Chinchilla’s. En Comb. Van Berkum en William samen 38 Ned.
Hangoordwergen. De Kleurdwergen 12 in totaal door H. van Hagen en G.
Spekking.
En tot slot de 3 polen G. Spekking. Door de jaren heen is de groep van
actieve fokkers naar mijn mening afgenomen. Enkele fokkers brengen
nog een groot aantal jonge konijnen binnen hun ras in. Waardoor het eind
totaal nog op peil blijft.
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Data 2020
In principe de eerste Maandag van de maand. Uitzonderingen daar
gelaten. Noteer als je wilt de volgende data op de kalender: 6 April,
4 Mei, 8 Juni, 6 Juli, 3 Augustus, 7 September, 5 Oktober, 2 November en
12 December 2020.

Op welke Leeftijd
Graag op tijd de jonge konijnen van een
oormerk voorzien. Staat ook in de
reglementen die we daarvoor hebben.
Grote rassen zo rond de 8 weken. De
kleine‐dwergrassen zo rond de leeftijd van
10 weken. Geef op de avond even aan ons
door om welk (e) rassen het gaat i.v.m. de
registratie van de gemerkte konijnen.
Voor verdere vragen of opmerkingen kun
je altijd bij Bas van Berkum of mij terecht.
De eerste jonge konijnen voor dit jaar
alweer getatoeëerd van verschillende fokkers. De onkosten zijn
onveranderd zoals de meesten inmiddels weten 0,25 per konijn.
Namens Bas van Berkum en mijzelf wens ik jullie allen een goed en
succesvol fokjaar toe. Dit alles in een goede gezondheid van jezelf en
jullie dieren. Tot ziens op het bekende adres: Vulcaanstraat 50, Terborg.
Tel: 0315‐340078.
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Impressie van de Dierenparade op de
Noordshow 2020
Door Henk van Hagen

Samen met Johan Jansen ben ik naar de Noordshow gegaan. Op
zaterdagmorgen om kwart voor 11 kwamen we eraan. Gezien de vele
geparkeerde auto’s leek het al erg druk. Dat was ook zo.
Het viel mij op, dat veel gezinnen met kinderen naar binnen gingen.
Blijkbaar was er veel bekendheid aan gegeven. De toevoeging
‘Dierenparade’ heeft waarschijnlijk een positieve invloed gehad.
Zodoende werden ouders met kinderen extra aangesproken.
Bij binnenkomst in deze imposante TT‐hal in Assen moest ik me even
goed concentreren.
De hal was goed gevuld. Gelukkig was met spandoeken boven de kooien
aangegeven waar de verschillende diergroepen te vinden waren.
Johan en ik hadden afgesproken dat we elk onze eigen gang zouden gaan.
Je moet tenslotte keuzes maken wat je wilt gaan zien.
Er zaten meer dan 8000 dieren, dus voor elk wat wils.
De speciaalclubs hadden alle dieren bij elkaar zitten en hadden hun
stands ingericht.
Eerst even naar de Ancona’s. Een mooie groep grote Ancona’s en een wat
wisselende groep krielen. Samen met voorzitter Gerrit Stuy van de
Anconaclub hebben we de dieren besproken.
Daarna naar de koffie. Alle stoelen waren bezet. Op de strobalen bij de
cavia‐knuffelhoek was het best gezellig kletsen.
Bij de kleurdwergen heb ik een aantal fokkers ontmoet. Bij de sepia‐
marters waren slechts 7 diertjes. Deze kleurslag heeft het moeilijk.
Veel te koop gezette dieren waren ook verkocht. Bij de dwergjes stond op
de verkoopkaart vaak “Spanje” vermeld.
Op verschillende plaatsen zag je bij hetzelfde ras meerdere fokkers bij
elkaar klonteren. Contacten worden hier gelegd en wijsheden gedeeld.
Nog even kijken bij enkele andere rassen, zoals de Hollanders; goede
predicaten voor de driekleurigen, maar ook bijzonder.
Er was een grote groep stoere Vlamen waaronder zelfs een U‐dier, met
98,5 punten. Eigenaar was C. A. Pelikaan (rare combinatie!)
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Er zat een mooie groep Lakenvelder en Vorwerk hoenders en krielen. Een
Vorwerkhoen had ook het predicaat U.
Als Hollandse krielenfokker mocht ik mijn eigen groep natuurlijk niet
vergeten. Ze waren er in 19 verschillende kleurslagen te bewonderen. De
echte patrijskleur heeft mijn voorkeur.
Ik was op zoek naar aanvulling op mijn krielen. Daarbij let ik niet zozeer op
behaalde predicaten, maar meer op de onderdelen waar mijn diertjes
verbetering behoeven. Zo kwam ik terecht bij de hennetjes van A. de
Jonge, die allen F pepering hadden. Hier was ik naar op zoek. Enkele
fokkers bevestigden dit ook. Er was echter een maar: de Jonge heeft vaak
diertjes met te korte pootjes.
Een zwart hennetje met U‐97 was het mooiste dwerghoen.
Bij de watervogels werd ik ontvangen met het luide gekwaak van – hoe
kan het anders – de kwakertjes. In groten getale en variaties aanwezig.
Een blikvanger waren de Mandarijn eendjes.
Hiernaast zaten ook de kleurrijke sierduiven.
Gauw nog even langs de opgezette kinderboerderij. Een grote vijver met
watervogels en een zwembad vol kooikarpers was het natte gedeelte.
Kinderen konden een kort ritje maken op een pony. Verder zag ik er
schapen, kippen en knuffelhoeken met konijnen, cavia’s, Serama’s en
kuikentjes. Ook waren er reptielen, grote slakken en spinnen, voor
sommige kinderen toch wel griezelig. Maar ook interessant. De term
“Dierenparade” was ook hier van toepassing. Klinkt lekker positief!
Enkele fokkers van onze KPV Silvolde hadden er ingezonden. o.a. Chris
Wijsman en Tom Hendriks. Tom had 3 Vlamingen ingezonden, waarvan er
2 waren verkocht. De 3e werd later thuis verkocht.
Marcel Hulshof behaalde 3 x F en 1 x ZG met Witte Nieuw–Zeelanders.
Johan Jansen kreeg 1 x F en 3 x ZG voor zijn haaskleur Hollanders.
Onze fokkers kunnen zich dus meten met de groten der aarde!
Zoals gezegd: er was veel bezoek, waaronder vele fokkers. Ook veel
buitenlanders om de Nederlandse manier van keuren te bekijken, shows
te zien en inkopen te doen.
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Een groots gebeuren dus, dat de moeite waard was. Je moet er wel de tijd
voor nemen, want er is nog zoveel meer te zien.
Een minpuntje: bij de catering blijft het dringen. Bovendien waren er te
weinig zitplaatsen.

Naschrift
Omdat er zoveel bezoekers waren, vroeg ik me af hoe de organisatoren
aan deze show zoveel bekendheid hadden gegeven. Daarover belde ik de
P.R. – man van de Noordshow, de heer Timmer. Die vertelde dat er plm.
9000 bezoekers waren geweest.
Het evenement stond op Facebook en op de eigen website. Ook scholen
werden ingezet voor projecten.
Het Dagblad van het Noorden heeft regelmatig aandacht besteed aan de
Dierenparade van de Noordshow te besteden door artikelen te
publiceren.
Verder was er de digi‐show. Hierbij konden dierenfoto’s digitaal
opgestuurd worden. Een commissie beoordeelde deze foto’s en plaatste
deze op volgorde. Deze digi‐show was niet gratis. Hoe het verder precies
werkte, wist hij niet.
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Dierendagshow 2019
Door Chris Wijsman

Op 5 en 6 Oktober organiseerde onze vereniging de jaarlijkse jonge
dierenkeuring in de SSP‐HAL te Ulft. Als we de weersvoorspellingen van
donderdag 3 Oktober hoorden, gaf het voor het komende weekend
wisselvallig weer met af en toe zon en een temperatuur van 12 tot 13
graden. Met deze vooruitzichten is het goed voor de mensen en dieren
dat het een show is die in een grote lichte hal gehouden wordt. Op vrijdag
avond hebben we veel regen gehad en de zaterdag was overwegend
droog en de zondag was wisselvallig. Als organisatie zijn wij zeer tevreden
als je met zo’n weekend 1400 bezoekers hebt gehad, die onze hobby
komen bewonderen.

Keurmeester Herman van Olst
verteld aan een oma met twee
kleinkinderen dat dit een
Krulvederig serama is.

Er waren 658 dieren ingeschreven voor de keuring. De volgende
diergroepen waren aanwezig: Konijnen/ Hoenders/ Dwerghoenders/
Serama’s/ Kleine knaagdieren/ Sierduiven/ Oorspronkelijke duiven/ Kleine
siervogels/ Gedomesticeerde watervogels. De aanwezige dieren werden
door een 16‐tal keurmeesters op verschillende onderdelen gekeurd. De
keuring is op zaterdag morgen en we beginnen om 9.00 uur en rond
14.00 uur is de eindkeuring. Voor iedere diergroep is er een winnaar die
een hoofdereprijs krijgt.
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Winnaars Hoofdereprijzen
Diergroep
Konijn
Grote Hoen
Dwerghoen
Serama’s
Kleine Siervogel
Oorspr. Duif
Ged.Watervogel
Sierduif

Fokker
H.G. Rademaker
S. Luchtenveld
H.J. Lutjenkossink
J. Kip
Comb. Siemes
G.J. Dreijers
J.F. Dommerholt
D. v.d. Zwaard

Ras
Vlaamse Reus
Rijnlander
Hollandse kriel
Serama
Japanse kwartel
Lachduif
Dwerg kuifeend
Exhibition Homer

Keurmeester Greetje Sanders met schrijver Melanie
van Berkum tijdens de keuring van een duif van het
ras Deense Svaber.
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Het overzicht ingezonden dieren per diergroep (zie bladzijde 9) laat een
flinke groei zien t.o.v. de voorgaande jaren. Deze dieren waren
ingeschreven door leden van de volgende 9 verenigingen: K.P.V. Silvolde
e.o./ Sportfokkers Doetinchem e.o./ D.K.P.V. Dinxperlo/ V.P.K.V.
Varsseveld/ W.P.K.V. Winterswijk/ K.P.V. Vooruitgang Zevenaar e.o./
P.K.V. Vorden e.o./ K.D.V.E. Aalten‐Bocholt en de speciaal club van de
Duitse hoenderrassen.

Keurmeester Hans Tenbergen geeft uitleg aan de schrijver en nog
een lid van de Duitse Hoenderclub waar je bij dit ras op moet letten.
Naast de aanwezigheid van deze verenigingen, waren er ook een aantal
standhouders aanwezig. Tijdens de twee daagse show waren er ook leuke
prijzen te winnen als je lootjes kocht. Voor iedere dag was er een
hoofdprijs beschikbaar. De verzorging hiervan wordt al meerdere jaren
door een enthousiaste groep leden verzorgd.
De volgende dierendag show wordt gehouden op 3 en 4 Oktober 2020 in
de SSP‐HAL te Ulft.
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De aankleding van de hal met bloemen en planten werd verzorgd door
Tuincentrum Steentjes uit Silvolde en Massop uit Voorst. Het voer en
strooisel is beschikbaar gesteld door Lukassen diervoeders uit Ulft en
Venhorst Fourage uit Megchelen.

Eén van de jaarlijkse
standhouders is
kinderboerderij Engbergen.
De twee verzorgers links
geven uitleg aan de
bezoekers hoe je dieren
handtam kan maken.

Tot slot wil ik alle inzenders, verenigingen, standhouders, sponsoren en
de vele vrijwilligers bedanken voor de medewerking aan deze show.
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Allgemeine Riesenkaninchenshau op
2 November 2019 in Flieden
door Tom Hendriks

Op 22 Augustus vorig jaar stuurde ik naar Johannes Renninghoff een
mailtje met de vraag of we in November bij hem op hokbezoek mochten
komen. Antwoord was uiteindelijk dit jaar niet meer om meerdere
redenen. Maar hij vroeg of we geen belangstelling hadden om een grote
show met alleen maar Riesenkaninchen (Vlaamse Reuzen) in verschillende
kleurslagen te komen te bezoeken. Dat leek me wel wat. Dit met collega
fokker Hennie Kamperman besproken en we besloten er samen heen te
gaan. Vanuit de Achterhoek naar Flieden moest je wel ongeveer 400 km
overbruggen dat doe je niet zomaar even. Je kon als bezoeker alleen op
die zaterdag 2 November van 8.00 u tot 14.00 u terecht. Dus uiteindelijk
besloten om Vrijdag 1 november al te gaan vertrekken en daar dan te
overnachten. Dit in Landgasthaus Zum Grünen Baum in een plaatsje vlak
bij Flieden. We zijn daar gastvrij ontvangen.
We hadden ons vooraf opgegeven
voor de Züchterabend
(fokkersavond) op vrijdagavond.
Deze vond plaats in Gasthof in
Neuhof. Hennie en ik waren ruim
op tijd daar aanwezig en namen
plaats in een mooi zaaltje met
prachtig aangeklede tafels. De
bediening van het personeel was
prima en we werden op tijd van
een drankje voorzien. Wij
kwamen nog in gesprek met dhr.
Hermann Müller,
vertegenwoordiger namens de
gemeente Flieden, en namens
Landkreises Fulda. We hadden
een fijn gesprek met hem.
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Hij was zeg maar de huisbaas van de tentoonstellingshal. Via hem had
men toegang en zag hij van kortbij hoe de opbouw, brengen van de
dieren, en de keurdag van de Deutsche Riesen verliep. Hij was er erg
positief over.
Vanaf onze plaats hadden we een goed uitzicht in de zaal en de tafel met
daarop de prijzen voor de winnaars van deze dag.
Men zag als hoofdprijs een
handgefertigte Likörglasgarnitur met
daarop als tekst, Deutsche Riesen ;
Beste Zuchtgruppe” Inhoudelijk was dit
een fles met een lekkere likeur met een
zevental borrelglaasjes. Verder soort in
glas afgebeelde logo van deze show met
daarbij horende tekst en nog een mooie
Ereprijsbeker welke was geschonken.
Tot slot prachtige oorkondes voor de
fokkers sieger‐ V tiere lieten zien tevens
ook voor alle buitenlandse inzenders. Er
hadden fokkers uit de volgende landen
vlamen ingestuurd: Oostenrijk,
Hongarije, Roemenië, Polen, Tsjechië ie en zelfs zeker 1 fokker uit
Nederland. Een wat wij zeggen een geel fokker dhr. Paul Bartelink uit
Oldenzaal. Zo zie je maar weer hoe klein de wereld kan zijn.
Er was die avond een grote opkomst welke bestond uit de besturen van 2
verschillende Riesenclubs, Fokkers en afgevaardigden namens
verschillend bonden en tot slot de burgemeester. En wij als bezoekers van
deze show. Even na 20.00 nam Heribert Leitschuh de
tentoonstellingsvoorzitter het woord en heette alle aanwezigen van harte
welkom. Hierna werden we uitgenodigd om deel te nemen aan het
warme buffet wat inmiddels al was klaargezet. Het eten smaakte prima.
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Zo rond 22.00 u vond de prijsuitreiking plaats. Van de winnaars werden
groepsfoto’s gemaakt. Diverse Gastsprekers hadden ieder op eigen wijze
lovende woorden aan de organisatie. Ook werd de voorzitter nog in het
zonnetje gezet. Hierna werd de avond nog gezellig voortgezet waarin wij
nog een paar andere fokkers gesproken hebben.

De dag van de show
Wij waren nadat we het ontbijt genuttigd hadden op tijd bij de
tentoonstellingshal. Deze lag voor mijn gevoel aan de rand van het dorp.
Een ruime hal waarin deze dagen zo rond de 540 Vlamen geshowd
werden. Onze voorkeur had zeker de 60‐tal gele welke door 10
verschillende fokkers waren ingestuurd. De dieren zaten getopt dat wil
zeggen 2 lagen boven elkaar daardoor kun je de dieren in de onderste
laag wat minder goed zien. Dat is wel jammer. Je gaat voor je gevoel wat
meer aan deze dieren voorbij. Voor ons gevoel wat we zo zagen knappe
vlamen in de gele kleurslag. Zeker in type en bouw zeer mooie dieren
met ZG benen en dito stelling. In kop en oren hier en daar een aantal
uitblinkers. Ook de pelzen waren bij de meesten zeer goed te noemen.
Zelfs in de kleur viel het ons mee wat we hier zagen. Nu kon je hier wel
goed vergelijken. Zo zie je dan zeker de plussen en ook de minpunten.
Zeker de moeite waard.
Ook de andere kleurslagen bekeken. Zeker wat wij noemen bij de
konijngrijze vlamen beste dieren in type en bouw hierbij viel een ram op
die had een geweldige kop met daarop fraaie lengte van oren maar liefs
22,5 cm. Deze fraai open van vorm met dikke oorstructuur (vlezige oren).
Eindpredicaat was ook 97 punten. Dat zeg dan ook wel iets. Maar in
doorsnee zijn de Riesen, wildfarben dus de konijngrijze kleur in onze ogen
te donker, te veel en soms onregelmatig van ticking.

Tot slot
We spraken enkele fokkers zelfs nog een collega fokker uit het zuiden van
ons land namelijk Joost van Hest. Samen nog een rondje gemaakt tussen
de kooien en onze meningen met elkaar gedeeld.
Samen met een Duitse fokker die wij al enkele jaren kennen nog wat
ervaringen gedeeld. En contacten aangehaald.
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Men zegt wel eens dat de Deutsche Riesen groter en zwaarder zijn dan
onze Vlaamse Reuzen. Na wat ik door de jaren en zeker nu hier in Flieden
op de show heb gezien ben ik daar niet helemaal mee eens. Ze zijn voor
mijn gevoel wat anders in type en bouw. Men houdt daar ook een andere
standaardeisen aan en hierin verschillen we. Dus zien onze dieren er dan
ook anders uit. Een Duitse keurmeester had een leuke uitspraak over de
samenwerking tussen fokkers. Hij zei: alleen loop je sneller maar samen
kom je verder.
Het was een inspannend weekend maar we kijken er met een goed gevoel
op terug. Altijd leerzaam om over grenzen heen te kijken letterlijk en
figuurlijk. We bedrijven allemaal op onze eigen manier deze mooie hobby.
Maar we kunnen altijd van elkaar leren. Een bekende gezegde zegt dan
ook: je bent nooit te oud om te leren.
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Voor al uw rund‐
varkens‐ 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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Een koude start
Door Ria en Jo Bosman

Eind vorige eeuw raakten we
in de ban van de schoonheid
van de Lakenvelder kippen. Je
kunt het beste met goed
materiaal gaan fokken. We
kochten 2 hennen uit een
foktoom van Willem Oonk te
IJzerlo. De eerste kuikens die
uit de eieren kwamen,
vertoonden zeer veel
spreidpoten. Een raadsel voor een beginnende fokker. Maar van ervaren
fokkers kregen we steeds te horen dat inteelt de oorzaak was. Er moest
vers bloed ingefokt worden. Een andere, vreemde haan moest er komen.
Maar waar vandaan? We vertoefden immers nog maar kort in dit
wereldje.
Het toeval schoot ons te hulp. We besloten om een dagje met onze
kleindochter naar kinderboerderij De Schouw in Zutphen te gaan. Daar
werden we verrast door de vele kippenverblijven waarin Nederlandse
rassen werden gehouden, ook Lakenvelders!! De haan die erbij liep, was
indrukwekkend. Maar niet te koop uiteraard. Echter, de dierenverzorgers
wilden ons wel helpen. We konden de haan in januari enkele weken te
leen krijgen. "Als het zover is, krijg je een telefoontje dat we hem
gevangen hebben. Dan kun je hem ophalen".
Eind januari kregen we een belletje: "We kunnen hem niet te pakken
krijgen, want hij zit 's nachts in de hoogste boom. Even geduld a.u.b."
Pech. Tot overmaat van ramp ging het streng vriezen. Dat had je toen
nog. Een week lang ‘s nachts ‐15 graden. Arme haan: hoog in de boom, in
een ijzige vrieswind! Hoezo gevoelstemperatuur! Eerder gevoelige
temperatuur.
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Drie weken later kwam het verlossende telefoontje: de haan was
gevangen! We haalden de sekstoerist op en plaatsten hem bij de hennen.
Onze vrees werd bewaarheid. De haan deed niet waarvoor hij geleend
was en liep een paar maanden suffig tussen de dames.
Eindelijk, na een paar maanden werden zijn kopversierselen vurig rood.
En de haan actief.
Het resultaat volgde eind mei, gezonde kuikens, zonder spreidpoten!
Een echt koud kunstje.
Aldus naar waarheid opgetekend te Etten.
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