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Voorwoord - Een rustig, bewogen jaar 
door Bas van Berkum 

Als voorzitter werd mij gevraagd voor u als lezer het voorwoord te 
maken. Dit is voor mij, net zoals het voorzitterschap een compleet 
nieuwe ervaring. 
 
Vanaf de jaarvergadering (gehouden op 2 maart jl.) heeft u goedkeuring 
gegeven het voorzitterschap aan mij door te geven. 
Een moeilijke taak. Dit is iets waar ik nu al achter ben gekomen en 
waardoor ik nog meer respect heb gekregen voor mijn voorganger 
Chris Wijsman. Gelukkig weet ik dat ik altijd op hem terug kan vallen. 
 

Corona, mijn eerste grote hindernis 
Hoe nu, de show….? 
Gelukkig hebben we die grote hal. 
Tweede golf, die komt. 
Het begint goed te knagen. 
Verschillende shows zijn afgelast. 
Wat een denkwerk dit goed voor te bereiden. 
Onze clubshow, die altijd gehouden wordt bij de van Pallandtshow gaat 
al niet meer door. 
Dit doordat de regels niet meer nageleefd kunnen worden door het 
gebrek aan ruimte. 
 

Het overlijden van Theo Gerritsen 
Het plotselinge wegvallen van onze penningmeester heeft grote 
gevolgen.  
Dit doordat het bestuur al met verschuivingen van plaats en het 
toevoegen van nieuwe leden van doen had is er weer een grote ervaren 
kracht weggevallen. 
Onze gedachten gaan hierbij uit naar de familie en alle andere naasten 
die het gemis het hardste treffen. 
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Gelukkig is Martijn bereid het penningmeesterschap over te nemen. 
Wij wensen hem daar dan ook succes mee . 
 

Nieuwe leden 
Gelukkig hebben we dit jaar een aantal nieuwe leden erbij. 
Enthousiaste mensen met ieder een nieuwe frisse blik op onze hobby. 
Ik heet jullie welkom bij deze vereniging. 
En wetende uit eigen ervaring dat jullie een ieder in je eigen diergroep 
om raad en daad kunnen vragen. 
Schroom niet en doe dit ook. 
Geen grotere kwaal als demotivatie kun je tegenkomen. 
 
Voor de rest wens ik een ieder een goede gezondheid toe. 
Ik hoop volgende uitgave iets meer op papier te kunnen zetten. 
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In memoriam Theo Gerritsen 
* 30 mei 1956         † 15 augustus 2020  

Op  15 augustus 2020 ontvingen wij 
het droeve bericht dat Theo 
Gerritsen plotseling is overleden. 
Theo was lid van onze vereniging 
sinds 1 december 1978. Bestuurslid 
vanaf 1982 en 1e Penningmeester 
vanaf 1 april 1995. Daarnaast was 
Theo ringen-commissaris voor de 
sierduiven. Ondanks dat Theo geen 
fokkerskaart meer had was hij zeer 
betrokken bij de vereniging.  
 
Theo was een groot dierenliefhebber en had naast de dieren die we als 
vereniging vertegenwoordigen ook aquariums en een grote volière met 
vogels. Twee jaar geleden heeft hij een oorkonde ontvangen i.v.m. zijn 
40-jarig lidmaatschap. Dit jaar was hij 25 jaar eerste penningmeester en 
keek hij uit naar ons 75-jarig jubileum wat we door de huidige 
omstandigheden (nog) niet hebben gevierd. Theo is 64 jaar geworden. 
We zullen hem missen en wensen zijn naasten veel sterkte. 
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Pas op de plaats, stapje terug? Of doorgaan? 
Door Henk van Hagen 

Als ik dit schrijf is het eind april en zitten we midden in de crisis die 
wordt verspreid door het coronavirus. Ook in ons land heeft het zich 
verspreid. Gevolg: veel zieke mensen en ook sterven er meerderen. 
Vooral oudere mensen vormen een risicogroep, waar ik ook toe 
behoor. 
Er is een lock-down afgekondigd. Vele zaken zijn gesloten en 
evenementen mogen niet plaatsvinden. Dit is een gevoelige klap voor 
onze economie. 
Het RIVM adviseert 1,5 meter afstand te houden van elkaar en zoveel 
mogelijk thuis te blijven. Een soort ophokplicht dus, zoals bij vogelgriep-
uitbraken! 
Gelukkig zijn in Nederland vele zaken goed geregeld. Aanvoer van 
voedsel is gegarandeerd. De ziekenzorg werkt onder hoogspanning, 
maar redt het nog net met alle hulpmiddelen en mankracht. 
Een pluspunt: het verkeer op de weg en het vliegverkeer zijn erg 
beperkt. Dus minder uitstoot van gevaarlijke stoffen. De lucht is 
schoner, er zijn weinig vliegtuigstrepen aan de hemel. 
We zijn mondiaal ingesteld, kunnen de hele wereld over reizen, mooie 
naturen ontdekken en kennis maken met andere culturen. Met een 
schat aan ervaringen en mooie herinneringen gaan we naar huis. 
Er was echter een stille lifter, een sluipmoordenaar. Het coronavirus 
kon zich zo wereldwijd verspreiden en dood en ziekte brengen. 
Dit jaar is het 75 jaar geleden, dat we bevrijd zijn. Het zou groots 
gevierd worden. Juist nu worden we weer beperkt in onze vrijheid, 
door een stille vijand. Het zet de mensen wel aan het denken. Vaak 
waren we individualisten. Nu blijkt dat we elkaar hard nodig  hebben. 
De raderen van de maatschappij grijpen in elkaar om alles draaiende te 
houden. We zijn daar een onderdeel van. 
Na deze tijd zal alles eens weer normaal worden. Voorlopig geldt: pas 
op de plaats. Veelal een stapje terug. Of meerdere stappen 
Toch zullen we dóór moeten. 
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Zelf ben ik zoveel mogelijk thuis, dat is ook het dringende advies.  Visite 
ontvangen is er nu niet bij. Gelukkig heb ik een aantal klussen 
onderhanden genomen. Het konijnenhok, ruim 40 jaar oud, is vaak 
opgeknapt en soms opgelapt. Dus een nieuw hok gemaakt. Jan Hahné, 
een bijna 80-jarige timmerman, heeft het geraamte in elkaar gezet. De 
afwerking heb ik zelf ter hand genomen. Een buurman heeft ook nog 
wat geholpen. Het schuurtje waarin de hokken staan, werd helemaal 
ontruimd. De dakisolatie hebben we met platen afgedekt, zodat het 
mooi glad is. En wat muurverf aangebracht voor een frisse “look”. 
Het oude hok had 16 afdelingen, het nieuwe nog 12 stuks. Een klein 
stapje terug, maar de mogelijkheid om door te gaan. De individuele 
hokken zijn wat ruimer, nl. 60 x 60 x 60 cm. Dat was 50 x 50 x 40 cm. De 
4 afdelingen voor de kippen heb ik ook wat opgepimpt. Daar zaten nog 
wat asbest-platen in. 
Twee jaar geleden had ik bij de kippen al een stap terug gezet. Bij boer 
Gerards had ik nog ruimte voor de kippen. Omdat het hok slecht was, 
hebben we het toen opgeruimd. Dat betekende het afscheid van de 
Ancona-krielen. Met minder ruimte nu passen de Hollandse krielen 
beter.  
 
Dit jaar heb ik geen gebruik gemaakt van de broedcentrale. De krieltjes 
heb ik zelf laten broeden. Zo hoef ik geen contact te maken met 
anderen (corona). 
 
Op de foto (blz. 10) zie je het nieuwe konijnenhok, dat bijna af is. Ik leg 
de laatste hand aan de afwerking. 
   
Als deze editie van Klein Spöl wordt uitgegeven, is het te hopen dat de 
dierendagshow kan doorgaan. De voorbereidingen worden belemmerd 
door alle maatregelingen, die nu gelden.  En denk ook aan het 
benaderen van de sponsors, veelal bedrijven die het nu moeilijk 
hebben. Maar hoop doet leven. 
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Dit is ook het jaar waarin we 75 jaar bestaan. Op 15 juli 1945 werd de 
KPV Silvolde opgericht. De bedoeling is om een feestelijk tintje aan dit 
jubileum te geven, door op 19 juli samen met de leden en hun partners 
een barbecue te organiseren. 
Een kleine groep leden is bezig een jubileumboek samen te stellen, 
maar die kunnen nu niet bij elkaar komen! Alles is onzeker met deze 
pandemie. 
 
Dit jaar zal een zwarte bladzijde in onze geschiedenis worden en die zal 
nog lang nadreunen. Honderdduizenden mensen zijn besmet met het 
virus en zijn ziek geworden. Duizenden zullen er aan overlijden. 
Precieze aantallen zal ik hier niet noemen, die veranderen van dag tot 
dag. 
Gezond blijven is het allerbelangrijkste. Laten we ons aan de regels 
houden, zodat we mekaar later dit jaar weer kunnen ontmoeten in 
goede gezondheid. 
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Na 39 jaar en 4,5 maand terug naar de 
geboortestreek Zuid-Holland 
door Chris Wijsman 

 

 

Dit is ons huis aan de molenkade 1,  2451 AZ in Leimuiden (Zuid-

Holland) waar wij vanaf 29 juni 2019 wonen. 

Het redactie lid Henk van Hagen heeft mij gevraagd als lid en oud 

voorzitter van K.P.V. Silvolde e.o. een artikel te schrijven voor het 

verenigingsblad Klein Spöl en dit doe ik met veel plezier. 

Ria en ik zijn geboren in Zuid-Holland. Ria in Rijswijk waar haar ouders 

een kaas en reformwinkel hadden. In deze winkel heeft Ria tot haar 

trouwen/verhuizing naar de Achterhoek gewerkt. Nu is de winkel van 

een zus en een broer van Ria. Ik zelf kom van een boerderij met 

melkkoeien/fokvarkens en fokschapen. Dit was een huurboerderij met 

slechte gebouwen/verkaveling. Met mijn agrarische opleiding en liefde 

voor het vee zag ik geen toekomst op het bedrijf bij mijn ouders, waar 

ik na mijn studie in loondienst was.  
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Als je geen toekomst ziet in het bedrijf van je ouders en je bent 25 jaar 

en Ria 22 jaar oud wat dan? Na een half jaar intensief zoeken en 19 

bedrijven bezocht te hebben kwamen we in Varsselder terecht. Hier 

hebben wij een fokvarkensbedrijf gekocht aan de Hesterweg 5a. Wij 

zijn gestart met 130 stamboekmoederdieren en tot 1990 uitgebreid 

naar 200. Omdat ik stamboekvarkens had ken ik Henk van Hagen al 

vanaf 1980. Henk werkzaam bij het varkensstamboek en de relatie met 

de varkens K.I. zorgde er voor dat Henk regelmatig bij ons kwam om 

gegevens op te halen van jonge proefberen. Deze gegevens omvatte 

bevruchting/toomgrootte/ aantal vrouwelijke of mannelijke 

biggen/spray like zit navel of liesbreuk en geboortegewicht. Ook 

bemiddelde Henk via het varkensstamboek voor fokzeugjes van 6,5 

maand en op afspraak voor een jonge dek/zoekbeer. Deze beer werd 

gebruikt om de berige zeugen op te zoeken. Het grootste gedeelte 80 

tot 90 % werd bevrucht via kunstmatige inseminatie wat ik na een 

cursus vele jaren zelf gedaan heb. De rest 10 tot 20% werd in het 

weekend gedekt met de aanwezige dek/zoekberen, meestal 2 stuks. 

Op 10 oktober 1997 kwam de toenmalige minister van Landbouw Jozias 

van Aartsen met een herstructureringsplan varkenshouderij. Dit 

complexe plan hield in: aanpak mest/fosfaat hoeveelheid/dierziekte en 

de welzijnsnormen etc. Wij hadden de plannen klaar liggen om ons 

bedrijf uit te breiden van 200 naar 360 moederdieren. Deze uitbreiding 

was een diepte investering voor meerdere jaren. Mensen die ons langer 

kennen weten dat wij (het is een gezegde) niet over één dag ijs gaan. 

Goed nagedacht over het toekomst perspectief van de sector/bedrijf is 

besloten het roer om te gooien. De interesse voor dieren was zeer 

breed en na een wel overwogen periode van een half jaar hebben wij 

besloten om in 2002/2003 het bedrijf om te bouwen naar een 

Dierenpension/Kennel en Trimsalon. In de periode tussen 1997 en 2002 

heb ik het vakbekwaamheidsbewijs honden en kattenbesluit en het 

trimdiploma behaald. In deze zelfde periode heb ik van de gemeente de 
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bouw/milieu vergunning gekregen om het bedrijf te verbouwen naar 

dierenpension. 

Vanaf 1 juli 2003 tot 13 juni 2019 hebben wij het Dierenpension/Kennel 

en Trimsalon gehad. Dit was ook een zeer leuke periode voor ons en 

het bedrijf met een goed toekomstperspectief en veel minder stress als 

met een varkensbedrijf wat je moet runnen met een strak 

werkprotocol. Wat ook bijzonder leuk is aan een dierenpension is het 

omgaan met vele verschillende mensen en dieren. 

Op 13 juni 2019 was de overdracht van ons bedrijf aan de nieuwe 

eigenaar Pieter van Dijk. Pieter woont met zijn vrouw en 3 kinderen in 

Mijdrecht 18 km van ons. Het bedrijf in Varsselder is een van zijn 

zakelijke activiteiten. De reden van de aankoop van ons bedrijf is dat 

Pieter actief is op de luchthavens en de scheepvaart in het binnen en 

buitenland. De honden die hij gebruikt voor zijn bedrijven Unit9/Cargo 

Screeners en Canis Global Detection waren moeilijk in de 

zomervakantie periode onder te brengen in een dierenpension omdat 

deze ruim voor tijd vol zitten. In Varsselder is een bedrijfsleidster 

aangesteld die naast het dierenpension alleen voor honden de 

opdracht heeft om daar naast een opleidingscentrum te creëren. Deze 

honden worden opgeleid/ gebruikt voor het zoeken naar 

drugs/explosieven/ gevaarlijke stoffen waar de laatste jaren veel vraag 

naar is door de toenemende regelgeving van de overheid. Iedere 

werknemer heeft tijdens zijn werk 2 honden bij zich die maximaal 20 

minuten ingezet kunnen worden  voor een optimaal resultaat en dan 

een rust pauze krijgen.  

Hobby 
In 1997 heb ik de hobby weer opgepakt en ben begonnen met het 

fokken van Witte Weners en Wyandotte krielkippen de Wit-Zwart 

Columbia. In dat jaar ben ik lid geworden van K.P.V.Silvolde e.o. en Joop 

Slomp was daar de voorzitter van en daar kocht ik de krielkippen en 2 
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witte wener voedsters. Een witte wener ram kocht ik bij Herman 

Kemperman uit Gaanderen tevens lid van K.P.V. Silvolde e.o.  

Helaas zijn deze 2 zeer gewaardeerde fokkers overleden, maar ze 

hebben mij wel geholpen voor een goede basis van de hobby. Nu ik 

meer vrije tijd heb is een mooie hobby erg belangrijk. Ik heb de carport 

rechts naast de garage verbouwd tot konijnenstal. De wanden zijn 

geïsoleerd met nieuwe sandwichpanelen van 6 cm dik wat belangrijk is 

tegen de warme dagen. Omdat de inhoud beperkt is heb ik er een 

afzuigsysteem ingemaakt die maximaal 275 m3 lucht per uur kan 

afzuigen en dit kwam deze zomer goed van pas. Ik heb het konijnen 

verblijf ingericht volgens de welzijnseisen/ normen van de overheid. De 

hokken zijn 80cm breed en 80 cm diep en 65 cm hoog en staan links en 

rechts in het verblijf zodat de konijnen elkaar kunnen zien. Rechts zijn 

de bestaande kunststof hokken uit Varsselder en aan de linkse kant heb 

ik de houten hokken uit Varsselder vervangen door kunststofhokken die 

ik zelf gemaakt heb. Ik heb nu in totaal 

33 Kunststof hokken wat makkelijk 

schoon te houden is en wat een lage 

infectiedruk heeft en hopelijk een 

positieve invloed op de  gezondheid van 

de konijnen. 

  

De foto hiernaast geeft een inkijk in het 

konijnenverblijf. Ik heb er een verlaagd 

plafond in gemaakt voor het plaatsen 

van het afzuigsysteem. In het plafond 

zitten 6 afzuigpunten en links en rechts 

hier van heb ik 2x3 led spotjes van 9,3 

Watt gemaakt. De vloer is van 8cm 

dikke sandwichpanelen bekleed met 
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planken motief zeil. In de achterwand aan de noord/oost kant heb ik 

een ventilatie rooster van 50cm breed en 60 cm hoog voor de 

luchtinlaat en in de zomer zet ik het raam open van 100cm breed en 80 

cm hoog. Het raam en de luchtinlaat zijn aan de buitenkant bekleed 

met vliegengaas.  

Ik heb aan de linkse kant 2 in plaats van 3 lagen konijnenhokken 

gemaakt. Als je ouder wordt is het belangrijk dat je het op een goede 

werkhoogte hebt. De onderste laag heb ik ingericht met 3 lades op 

wieltjes. 

 
Lades voor hooi en vlasvezel 

Op bovenstaande foto zie je een lade voor hooi en vlasvezel. De andere 

2 zijn voor stro/hooi etc. De afmeting van de lades is 160 cm breed en 

80 cm diep en 65 cm hoog.                             

Fokkerij 
Ik heb dit jaar gefokt met 10 voedsters en 2 eigen rammen. Ook heb ik 

2 rammen mogen gebruiken van 2 andere fokkers 1 van Henk Kleijn uit 

Leerdam de 7AI 165 die in 2018 2e werd bij de weners op de Noord 

show en waar ik nu nog 3 nakomelingen van heb: 2 rammen en 1 

voedster.  
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De 2e ram 9 HL 204 van Johan Schouten uit Kortenhoef die in Winkel 

op de provinciale tentoonstelling U 98 punten kreeg en kampioen werd 

heb ik 1  voedster laten dekken en daar heb ik nog 5 nakomelingen van: 

3 rammen en 2 voedsters. In totaal heb ik dit jaar 58 konijnen laten 

tatoeëren en zoals het er nu uitziet, na een grondige selectie voldoende 

over om met het tentoonstelling seizoen te beginnen. Op dit moment 

heb ik al 5 fokdieren geboren in 2020, 4 voedsters en 1 ram verkocht 

aan een Belg. Deze persoon heeft in 2019 ook al 5 fokdieren bij mij 

gekocht en een collega fokker 2 stuks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 foto’s van rammen geboren in 2020. Op de linker foto ram OOB 237 

dit is een nakomeling van mijn eigen ram 9SF 108 die in november 2019 

kampioen werd op de clubshow van mijn nieuwe vereniging in Ter Aar 

waar ik voor het eerst inzond. Het zusje 9SF 11O werd op de 

dierendagshow 2019 beste konijn van K.P.V. Silvolde e.o.  

Op de rechter foto ram OOB 231 dit is een nakomeling van 9 HL 204 de  

ram van Johan Schouten.  
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Met de krielkippen is de fokkerij dit jaar wat minder goed verlopen dan 

met de konijnen. Ik heb 2 maal bij een collega fokker ingelegd in de 

broedmachine. De eerste keer op 16 mei  50 eieren 4 kuikens en de 

tweede keer op 13 juni 48 eieren 1 kuiken daarna 3 kippen op 31 eieren 

laten broeden 0 kuikens. Toeval of niet de 5 kuikens zijn allemaal van 

het vrouwelijk geslacht. Om voor het volgende jaar een goede start te 

maken heb ik van Cor Zuijderduijn uit Voorthuizen 2 jonge hanen 

gekregen omdat hij in februari 2020 mijn reserve haan had gekregen. 

Deze fokker heeft al 3 maal eerder een haan van mij gekocht, ook in 

december 2016 op de Geldeland show in Wijchen. Een jaar later met 

een hen uit mijn haan won hij de Gallinova show in Barneveld met U97.  

Voeding/verzorging 
Al mijn dieren krijgen Kasper Faunafood. De konijnen krijgen het hele 

jaar rond goed weide hooi wat niet te fijn is en wat ik zelf van het land 

haalt. In de hokken gebruik ik gerst stro waarvan ze ook veel van op 

eten, dus de kwaliteit van het hooi/stro moet optimaal zijn voor een 

goede gezondheid. De konijnen krijgen na het showseizoen tot dat de 

jongen 6 weken zijn KasperFaunafood Sportkorrel code 176120. Hierna 

heb ik 2 verschillende mengsels. 

No 1: vanaf 6 weken leeftijd 
krijgen de voedsters tot 3,5 kg en 
de rammen tot 4.0 kg 
lichaamsgewicht: 
 

No 2: als de voedsters 3,5 kg en 
de rammen 4,0 kg wegen 
krijgen ze tot aan het einde van  
het show seizoen een schraler 
mengsel:  

75% Konijnenkorrel Sport 58% Konijnenkorrel Sport 

20% Konijnen Muesli 20% Konijnen Muesli 

4,8% Vitamine korrel P40 4.5% Vitamine korrel P40 

0,2% Lijnzaad olie.  0,2% Lijnzaad olie 

 17,3% Gerst 
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De gerst in het 2e mengsel zorgt er voor dat de dieren niet te vet 

worden. De muesli is zeer geschikt voor rassen met snelle wam 

vorming. De lijnzaadolie geeft de pels een stevigere structuur. De 

vitamine korrel P40 zorgt voor een goede vitaliteit. Een maal per jaar 

rond 1 juli spuit ik de konijnen met dectomax 0,1cc/kg lichaamsgewicht. 

Dit is een ontwormmiddel en voorkomt huidmijt wat een vollere pels 

geeft.   

De volwassen kippen krijgen het hele jaar Kasper Faunafood legkorrel 

code 601820. De kuikens krijgen de 1e 8 weken opfokmeel 1 code 

600120 en daarna opfokkorrel 2 code 600220. Belangrijk is voor de 

kippen groot of klein dat ze voldoende uitloop op gras hebben voor een 

goede pootkleur. Met een goede uitloop op gras heb je minder kans op 

vervetting en het is belangrijk dat ze regelmatig een regenbui mee 

maken voor een goede veer- structuur.  

De kuikens krijgen op week 2-4-8 preventief een behandeling met 

Baycox 2,5% om coccidiose te voorkomen. Bij het samenstellen van de 

broedkoppels rond 1 februari behandel ik deze dieren met dectomax 

0,1cc/kg lichaamsgewicht. Dit is tegen de wormen/luizen en ter 

voorkoming van kalkpoten. 

Tot Slot 
Ik hoop met dit artikel dat ik mijn ervaring over kan brengen aan 

nieuwe/jeugd leden.  

Ik wil het bestuur en de leden van K.P.V. Silvolde e.o. feliciteren met het 

75 jarig jubileum en bedanken voor de fijne periode dat ik lid/ 

voorzitter was.  
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Kippen en Hanen 
Ivo de Wijs, vooral bekend als 

presentator van het radioprogramma 

Vroege Vogels (1985-2005), had 

uitzicht op de natuur. Ook wat er op 

het erf van een boerderij gebeurt. 

Alleen in dit gedicht is de vraag: 

“Waar zijn de hanen gebleven?” 

 

KIPPEN EN HANEN     Uit: Het Carnaval der Dieren 

(Poules et coqs) 

Zo, nu vertel ik graag wat mij 

Gebeurd is op een boerderij… 

Ik hoorde een paar kippen zeggen: 

“Wij hebben slaap, dus wij gaan leggen” 

“Fout,” knorden toen twee dikke biggen 

“Het moet niet leggen zijn, maar liggen” 

“Oh nee,” riep toen een derde zwijn 

Van liggen kan geen sprake zijn 

Want kippen in een kippenhok 

Die slapen zittend op een stok 

En rinkelt ’s morgens vroeg de wekker 

Voelt elke kip zich weer kiplekker 

En dat is dan, om zo te zeggen 

Een mooi moment om te gaan leggen!” 

 

Ik hoop dat ik in dit gedicht de zaken goed heb uitgelegd 
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Internationale Rex Hangoordwerg bijeenkomst 
door Greet Abbink 

Op 29 juli 2020 kwamen een aantal gepassioneerde Rex Hangoordwerg 
fokkers bij elkaar. Dit vond plaats bij de stal van Greet Abbink te 
Eibergen in Nederland. Bijzonder prettig was de aanwezigheid van twee 
fokkers uit Engeland; Daniel Bennett en Chris Jewer van Bluezak Stud 
en een fokker uit Luxemburg; Christine Toyer van Malvina Lake Stud. 
Christine is vanuit Australië naar Luxemburg geëmigreerd en heeft  
destijds dieren van haar fokkerij mee naar Europa genomen. Ook waren 
er drie Nederlandse fokkers aanwezig; Aafke van Ramshorst uit 
Lunteren, Anouk van 
Meurs uit Dwingeloo en 
Greet Abbink uit 
Eibergen. Naast deze 
fokkers zijn er inmiddels 
ook nieuwe fokkers met 
het ras bezig die helaas 
niet op deze dag aanwezig 
konden zijn, namelijk 
Cindy Scheenaart, Tamara 
van der Linden, Joost 
Veldman  en jeugdlid 
Noah Abbink. 
 
 
De dag begon met een kop koffie en thee, heerlijk in de buitenlucht 
vanwege het mooie weer. Aafke had dieren meegenomen om te 
bekijken en ook Christine en Daniel hadden dieren bij zich om te laten 
zien en over te discussiëren. Bij de stal van Greet zaten eveneens 
genoeg dieren om ter vergelijk met de andere dieren te beoordelen. 
Het werd een lange, leerzame dag waar onder meer gesproken werd 
over het verschil in type en gewicht, de pelskwaliteit en het 
presenteren. In Australië en Engeland heeft men namelijk twee 
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gewichtsklassen gefokt; de mini (gewicht tussen de 1400 en 1700 gram) 
en de standaard Plush Lop (gewicht tussen de 1800 en 2600 gram). In 
Australië zijn beide klassen reeds erkend, in Engeland is men nog bezig 
met de erkenning maar de vooruitzichten voor de standaard Plush Lop 
zijn zeer goed te noemen. Het gewicht van de standaard Plush Lop in 
Engeland ligt tussen de 2041 en 2495 gram. Ter vergelijk, het gewicht 
van de Rex Hangoordwerg naar de Nederlandse standaard ligt tussen 
de 1200 en 2200 gram, naar de Duitse standaard tussen de 1200 en 
2000 gram en naar de Europese standaard tussen de 1000 en 2000 
gram. We hebben tijdens onze ontmoeting gesproken over een 
eenheid in het ras en eventueel ook in Australië en Engeland slechts 
met 1 gewichtsklasse verder te gaan in plaats van een mini vorm erbij 
maar dat valt in Australië niet goed en Engeland is daar nog mee aan 
het werk. We hebben uitgebreid gesproken over het ontstaan van de 
Rex Hangoordwerg die in de verschillende landen door diverse fokkers 
ontwikkeld werd en daarbij de verschillen in de aanpak ervan. Zo heeft 
Greet Abbink in Nederland heel veel gewerkt aan type en bouw en 
Christine in Australië aan pelskwaliteit en dat verschil was goed te 
voelen op de dieren. De dieren uit de Engels/Australische lijnen hebben 
een mooie zachte en volle pels. Ook werden er dieren getoond die een 
wat stuggere pels bezaten en wat langere grannenharen. 
 
We bespraken met elkaar het euvel van de dunbehaarde tenen en 
hakken en of de zachtheid van de pels daar mee te maken heeft. 
Wellicht is het combineren van beide pelzen iets dat dit kan verbeteren 
maar ook uiteindelijk een betere dichtheid van de rex pels. Het fijne 
daarvan is dat we nu onderling dieren kunnen uitruilen om beide 
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kwaliteiten ineen te laten smelten. Bijna alles kwam aan bod op de 
tafel, de vorm van de kop, de stand en vorm van de oren en de 
oordracht wat toch wel een hekel dingetje is. Het gewicht, de ronding 
van de achterhand en wamvorming bij de voedster. In Nederland wordt 
een wam bij de voedster hard afgestraft, in Australië en  Engeland is dat 
totaal geen issue met tot gevolg dat bijna alle dieren daar een fikse 
wam kunnen bezitten, zelfs de rammen zijn er soms niet vrij van. Dus 
dat iets waar je met een uitruil rekening mee moet houden. 
    

Het presenteren van het dier 
werd ook goed uitgelegd, 
vooral Daniel is een kei in het 
voorbrengen van een Rex 
Hangoor zodat het dier zich op 
zijn voordeligst laat zien. Dat is 
iets waar we in Nederland nog 
iets van kunnen leren. De vraag 
was dan ook of wij onze 
Nederlandse Rex Hangoor zo 
opgericht willen laten zitten als 

dat ze in Engeland doen …. Onze standaard vereist een middelhoge 
stelling. Een juiste stelling toont de aanwezige rasadel. Dat betekent dat 
ze dus niet plat op de tafel liggen maar wel iets op de poten moeten 
staan. Daar kunnen we nog even aan werken , dat de dieren nog vrijer 
worden op de tafel en bij aanraking zich niet automatisch drukken. 
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Een heerlijke lunch zorgde voor een pauze die hard nodig was want 
waar het hart vol van is stroomt de mond van over, we konden bijna 
niet stoppen met het praten over onze dieren. Het weer bleef 
onveranderlijk mooi en gezien de Corona kwam dat goed uit. Lekker in 
de buitenlucht met gepaste afstand en ontsmettingsmiddelen bij de 
hand hielden we ons goed aan de regels.  
Na de lunch ging de discussie en uitleg verder en vertelde Christine heel 
duidelijk alle verschillen tussen de diverse dieren op tafel en waar je 
mee te maken krijgt als je vanuit een Groot of Klein Rex een Rex 
Hangoor wil fokken. In Nederland kennen we maar 1 maat maar in 
Engeland en Australië dus ook een mini versie. Heel mooi werd 
gedemonstreerd hoe het hoofd eruit moet zien en hoe je, door de oren 
omhoog te houden, kunt zien of je nog steeds met een Rex hoofd te 
maken hebt of al een Hangoor hoofd. Een gewone hangoor met 
normaal haar kan prachtige rondingen laten zien maar een Rex heeft 
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heel kort haar en daar zie je dus alles, een Rex kan geen enkele fout 
verhullen. Christine vertelde een leuke anekdote dat zij eens twee 
foto's had gemaakt van een Hangoor konijn met normaal haar. Voor de 
2e foto had zij de kop van het dier geknipt. Bij de 1e foto reageerde 
iedereen met lof, zo'n prachtig dier hadden ze nog nooit gezien. De 2e 
foto werd afgekraakt, wat een lelijk dier … Pas toen vertelde Christine 
dat het om hetzelfde dier ging maar dat door het gemis aan haar er 
heel anders uitzag. Zo is het bij de Rex ook, het is niet eenvoudig een 
dier te fokken met goede rondingen en een mooie dikke kop als het 
zoveel haar minder heeft. 
 

In de middag hebben we ook nog een aantal korte filmpjes gemaakt 
waarin Christine uitlegt waar je op moet letten bij het fokken van een 
Rex Hangoor aan de hand van de dieren op de tafel. Ook Daniel gaf 
uitleg over diverse onderwerpen en ook over het uitzoeken van de 
beste dieren uit een nestje. De verschillen en overeenkomsten en het 
gebruik van andere normaalharige hangoorrassen om de zogenaamde ' 
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dragers' te krijgen kwam eveneens aan bod. En uiteindelijk uiteraard 
een aantal dieren uitgeruild/verkocht om elkaar weer verder te helpen. 
Een bijzonder fijne en leerzame dag dat zeker vaker herhaald moet 
worden. 's Avonds hebben enkelen nog samen gegeten en de volgende 
dag hebben we opnieuw nog een aantal aparte filmpjes gemaakt over 
diverse onderwerpen. Het doel is om deze op een apart youtube kanaal 
te zetten zodat een ieder daarvan kan leren. 
Met een hoofd vol ideeën en een nieuwe blik naar de toekomst sloten 
we deze ontmoeting af. Op de terugreis van Christine zijn Greet en zij 
nog even bij fokker Joost langs geweest om ook daar dieren te bekijken 
en dieren te laten zien en Christine is uiteindelijk in België nog bij fokker 
Horst Huppertz langs geweest.  
In ieder geval is voor ons duidelijk dat de Plush Lop of de Rex 
Hangoordwerg een ras is die toekomst heeft en zeer zeker vaker op 
tentoonstellingen in binnen en buitenland te zien zal zijn. 
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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 
 

http://www.vleesboerderijdieker.nl/
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Zwarte Vlaamse Reuzen: een bijzondere uitdaging 
Door Tom Hendriks 

Verleden jaar vielen bij mij uit combinaties van ijzer.gr x ijzer.gr  een 

paar zwarte jongen uit. Ik weet dat dit geen zuivere zwarte jongen zijn 

volgens de genetische leer. Maar ik besloot tijdens de opgroei van deze 

jongen er toch uit ieder nest  1  zwart jong aan te houden. Een voedster 

met oormerk 9SF-143 en een ram de 9SF-144. 

Zeker hierbij gelet op type en bouw.  In het najaar zag ik dat dit wel 

goed zat. Alleen in de pels en kleur komen ze nog dik tekort. Heb ze 

voor mij zelf beoordeeld en besloten om hier mee te gaan fokken. Zo 

heb ik tijdens de fokkersdag van de N.V.R.C in september vorig jaar een 

jonge zwarte ram gekocht van  fokker G. Schepenaar. Hij fokt al meer 

dan 10 jaar zwarte vlaamse reuzen. Dit was een mooie geblokte ram 

met mijns inziens  F- voorbenen en idem stelling daarbij een fraaie kop. 

Ook de pels  met de dekkleur was zeer goed te noemen.  Deze ram 

gezet op die zwarte voedster.  Hieruit een nest van  zo op het oog  

zwarte jongen.  Dit zijn nu de eerste jongen van dit fokjaar  en zijn nu 

bijna  3 maanden oud. In het begin zo rond de 3 a 4 weken zijn het van 

die mooie geblokte jongen. Met mooie ronde kopjes erop.  Je volgt de 

weken daarop hoe ze gaan groeien. Daarbij lettend op de oorlengtes,  

lichaamslengte en breedte.  De pelsjes met de kleuren.  Nu heb ik 

besloten er 2 jongen van aan te houden. Dit zijn allebei rammetjes. 

Vooral gelet op type en bouw en dan op de kleur. We zullen zien. 

Uit de combinatie van die zwarte r 9SF-144 x  ijzergr. V 8SF-534 heb ik 

uiteindelijk 4 jongen over gehouden. Hieruit hou ik 2  voedstertjes aan 

in de kleuren ijzergrauw en zwart. 

In de maand december  nog twee zwarte rammen erbij gekocht. Om zo 

toch ander bloedlijnen erbij te halen. Deze dieren komen weg van twee 

Duitse fokkers welke wel zeer goede zwarte vlamen op de shows laten 

zien en met succes. Rammen welke in uiterlijk toch duidelijke 
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verschillen lieten zien. Dus heb ik ze uiteindelijk alle twee voor de fok 

ingezet. Heb gelukkig nu daar jongen van. Een tweede nest  weer bij die 

voedster 9SF-143. Nu weer 8 zwarte  jongen erbij.  Zijn nu ruim 3 

weken en ze groeien goed.  Ik zie er wel wat in. 

 Vandaag heeft de konijngrijze voedster van vorig jaar April gejongd.  Ik 

hoop dat hierbij ook nog een mooie zwarte zit. Maar de kans is groter 

dat hierbij ijzergrauwe jongen zitten. Deze konijngrijze voedster komt 

uit ijzergrauwe ouder dieren . 

Ga dit jaar proberen om naast  gele vlamen ook zwarte te fokken. Zeker 

geen gemakkelijke opgave. Fok ze maar. Denk daarbij aan het reus type. 

Bijhorende de mooie bouw gelet op de afgeronde achterhand. Niet 

vergetend het beenwerk en dito stelling. Wat zeker ook op moet vallen 

de kop met daarop de vlotte oren.  Tot slot zeker niet te vergeten een 

volle niet te lange pels met daarop de zwarte glanzende kleur.  Een 

prachtige verschijning. 

 Want als je zo in de catalogussen van het afgelopen jaar kijkt zie je 

daarin bijna of geen zwarte vlamen meer staan. Gelukkig zijn er binnen 

onze speciaal club nog enkele leden die deze mooie kleurslag fokken. 

Maar zij staan er alleen voor. Dit met alle hindernissen die je dan  als 

fokker moet nemen.   Toch knap dat deze fokkers nog  F- dieren  

kunnen laten zien.  Wat ik gehoord heb gaan meer fokkers deze 

uitdaging aan om de zwarte vlaam niet van het toneel te laten 

verdwijnen.  

Wens alle fokkers  een goed en gezond fokseizoen toe.  En dat we 

elkaar weer ontmoeten op de Fokkersdagen.  Waar we  weer mooie 

jonge vlamen  mogen en kunnen bewonderen.  
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