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Van de Voorzitter  
 

Bij het schrijven van dit artikel hebben de meeste 

leden de vakantie er al weer opzitten. Hopelijk heeft 

iedereen een goede vakantie gehad met mooi weer. En 

dat iedereen voldoende goede dieren heeft gefokt en 

ze op tijd showklaar krijgt. 

 

Wij als bestuur zijn al druk bezig met de 

voorbereidingen voor Jongdierendag op 2 en 3 

Oktober samen met Sportfokker Doetinchem e.o. 

Deze show zal ook dit jaar plaatsvinden in de kantine 

van het A.O.C. in Doetinchem. Na wat kleine 

aanpassingen ten opzichte van vorig jaar hoop ik dat 

we voldoende dieren in de kooien krijgen en er samen  

een mooie show van kunnen maken.  

 

De volgende grote show voor onze leden in de regio zal 

plaatsvinden in Varsseveld op 29-30 en 31 oktober, 

waar wij onze clubshow hebben ondergebracht. Ik 

hoop ook dat onze leden daar veel dieren inzenden om 

zo een mooie competitiestrijd aan te gaan.  

Verder wens ik iedereen een goed 

tentoonstellingsseizoen toe. 

 

Chris Wijsman, September 2010 
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65-jarig bestaan door onze 
vereniging op gezellige wijze 
gevierd 
 
Vrijwel onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog 

namen enkele Silvoldenaren, die in Doetinchem lid 

waren van de kleindiervereniging aldaar, het initiatief 

om een eigen vereniging op te richten. De afstand 

tussen Silvolde en Doetinchem speelde daarbij nog een 

rol, omdat die steeds per fiets moest worden 

afgelegd. Aanvankelijk was de club alleen voor 

konijnenhouders bedoeld, later werd ze ook 

opengesteld voor houders van kippen, duiven, enz. 

Omdat er 6 dagen in de week hard gewerkt moest 

worden, bleef er voor vergaderingen geen ander 

tijdstip dan de zaterdagavond over. 

Het ledenaantal groeide in de daaropvolgende jaren 

gestaag. 

In de loop der jaren werden diverse tentoonstellingen 

georganiseerd om luister bij te zetten aan de jubilea 

van de vereniging. 

De vereniging wilde het 65-jarig bestaan niet zomaar 

laten passeren. Daarom vond er op zondag 12 juli ’10 

een gezellige barbecue plaats bij het “clubhuis” van de 

fam. Bronkhorst aan de Terborgseweg te Silvolde. 

Leden en hun evt. partners brachten er een aantal 
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gezellige uren door, met drankjes en hapjes 

(barbecue). Annemarie en Theo verdienen er alle lof 

voor.     

 

 

 

Henk van Hagen had 

het initiatief 

genomen voor een 

nieuw 

verenigingsbord. Als 

oudste aanwezige 

lid bood hij, samen 

met het jongste lid, 

Martijn 

Klompenhouwer, dit 

bord aan voorzitter 

Chris Wijsman aan.  

 

Het bord ziet er 

eigentijds uit en vormt een mooie blikvanger voor onze 

vereniging op kleindier-evenementen. Ook had Henk 

speciaal een tafel ingericht waar belangstellenden 

konden snuffelen in een aantal archiefstukken die de 

KPV Silvolde e.o bezit. 
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Onder het genot van een biertje wordt er volop 
genoten van de barbeque 
 

 

 

Ondanks de tropische warmte was het een aangenaam 

vertoeven op het overdekte terras, waar voor 

voldoende ventilatie was gezorgd. Een tevreden 

voorzitter kon deze gezellige bijeenkomst dan ook 

rond half zes afsluiten. 
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Mevr. R. 
Beumer uit 
Doetinchem 
zorgde met 
haar accordeon 
voor een 
gezellig stukje 
muziek 
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Clubshow 2010 
Voor het 2e achtereenvolgende jaar hadden we onze 

clubshow ondergebracht bij V.P.K.V Varsseveld op 29 – 

30 – 31 – oktober. In de prachtig aangeklede van 

pallandsporthal werden van diverse verenigingen 995 

dieren bijeengebracht voor de keuring en 105 dieren 

voor de verkoopklasse. Op vrijdagmorgen 29 oktober 

werden door 16 keurmeesters verdeeld over de 

diergroepen 

 
Winnaar C. 
Wijsman met 
zijn witte 
wener 

hoenders/dwerghoenders/siervogels/sierduiven/konijn

en/cavia’s/watervogels 995 dieren deskundig gekeurd. 

Dat onze vereniging kwalitatief goede dieren showt 

blijkt uit de goede uitslagen. In de diergroep konijnen 

hebben we voor de derde opeenvolgend jaar de gehele 

show gewonnen. In 2008 Alexander Albers met een 

witte wener ram 8SF209 predikaat 1F97 en in 2009 

Henk van Hagen met een kleurdwerg midden sepia 

marter voedster 9SF545 predikaat 1F97 en in 2010 
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Chris Wijsman met een witte wener voedster 0SF131 

predikaat 1F97. 
Clubshow 
K.P.V. 
Silvolde 
e.o. 

Varsseveld 
2010 

Varsseveld 
2009 

Varsseveld 
2008 

Konijnen 74 44 72 

Kippen 50 36 32 

Duiven 16 7 - 

Cavia’s 4 3 6 

Totaal 144 90 110 

Overzicht laatste 3 jaren clubshow van ingezonden 
dieren door de leden van K.P.V. Silvolde e.o. 
 

Tijdens de keurdag is door 2 personen van onze 

vereniging geholpen met het aandragen van konijnen. 

Dat de keurdag door het bestuur van V.P.K.V. 

Varsseveld goed gestructureerd en gecoördineerd is, 

hebben 2 personen zelf ondervonden. Je wordt 

ingedeeld bij een keurmeester waarbij geen dieren van 

je zelf gekeurd worden. Een aandrager van een andere 

vereniging wilde tijdens de keurig even naar een 

andere keurmeester gaan kijken hoe zijn dieren 

beoordeeld waren, maar werd gelijk door een 

bestuurslid van V.P.K.V. Varsseveld naar zijn plek 

terugverwezen. Dit geeft aan dat het een goed 

georganiseerde show is en hiervoor mijn dank. 

Chris Wijsman 
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Dit was te lezen in het 
magazine “Landleven”.  
 
Sinds een aantal jaren is het Chaams Hoen weer terug 

en zie je ze je weer op shows. Ze waren bijna 

verdwenen, maar dankzij enkele fokkers weer helemaal 

terug. Een van hen is Ad Taks, keurmeester en fokker. 

Hij heeft een groot aantal Chaams hoenders. Ze zijn 

er in goudpel en zilverpel. Van de eieren van het 

Chaams Hoen heeft men Chaams Hoen advocaat 

gemaakt. Volgens kenners veel lekkerder dan welke 

andere ook. Dit merk is uitgeggroeid tot uithangbord 

voor de Barnonie en in ’t bijzonder voor Chaam.  

 

Chaam ook bekend van de wielersport, daags na afloop 

van de Tour de France. In de kleindierfokkerij zijn 

echter meerdere hoenderrassen genoemd naar de 

plaats van herkomst. 

De alom bekende Barnevelder is er een van met haar 

donkerbruine eieren. Barneveld is zelfs bekend om zijn 

eierveiling. De Barnevelder is een donkerbruine kip 

met dubbelgezoomde veren. Voor mij de enigste kleur 

voor een Barnevelder. Ze zijn er ook in blauwgezoomd; 

dit past nog bij de oorspronkelijke kleur maar witte of 

zwarte Barnevelders vind ik niet passen. Bepaalde 

kleuren passen bij een bepaald ras. 
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Uit het plaatsje Welsum komt de Welsumer. De 

Welsumer is een veel voorkomende hobbykip. Deze is 

alleen in de kleur rood-patrijs. Net als de Barnevelder 

in het verleden een echt nuttig ras met een goede 

eierproductie en bevlezing. De Welsumer legt bruine 

eieren met donkerbruine stipjes. Een echte 

raseigenschap. Zo zijn er vele hoenderrassen 

vernoemd naar de plaats of land van herkomst. 

In Schijndel is een aantal jaren geleden de 

Schijndelaar gekweekt. Deze witte kip legt blauw-

groene eieren. We kennen het Hollands Hoen, Hollands 

Kuifhoen, De Uilenbaarden, de Brabanters en het 

Nederlandse Baardkuifhoen. Zo zijn er ook nog de 

Groninger Meeuwen en het Frieshoen, Drentshoen en 

Twentshoen. Noordhollandshoen met de 

Assendelfterhoen vinden elkaar in een speciaalclub. De 

lakenvelder dankt zijn naam aan haar kleurverdeling of 

toch waarschijnlijk aan de streek “Lakervelt”, tussen 

Lexmond en Meerkerk. Zoals gebruikelijk wordt ook 

van de meeste rassen een krielvorm gekweekt, een 

verkleinde vorm van het oorspronkelijke ras. Bij een 

aantal oer Hollandse rassen is dit niet het geval. 

 

Er zijn echter ook van oorsprong zogenaamde 

dwerghoenders, hiervan is er geen grote vorm. De 

Nederlandse Sabelpootkriel en de Hollandse kriel zijn 

hiervan voorbeelden. De Hollandse kriel is een zeer 
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oud Nederlands ras, oorspronkelijk in de kleur patrijs. 

Ze werden dan ook veelal boerenpatrijsjes genoemd. 

Tegenwoordig op alle shows te zien. Er zijn meer dan 

30 erkende kleurslagen. Dit kleine kippetje heeft 

weinig ruimte nodig, maar kan zich ook goed handhaven 

op een groot boerenerf. Het is een sterk ras. 

 

Vast en zeker heb ik enkele inheemse rassen vergeten. 

Toch valt het grote aantal rassen op. Hier heb ik het 

alleen over echte Hollandse rassen, er zijn er zoveel 

meer….. 

Wat te denken van Aziatische-, Amerikaanse of 

Middelandse Zee rassen. Kom eens kijken op de shows 

en ervaar hoeveel moois en variatie er te zien is. 

Nieuwe fokkers om de rassen in stand te houden 

kunnen we goed gebruiken om ze voor de toekomst te 

bewaren. Wie heeft een goed idee om onze rassen te 

promoten, zoals het Chaams Hoen dat deed met haar 

advocaat? 

 

        

        Jo Bosman 
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Vleesboerderij 
Fam. Dieker 

Oude IJsselweg 5 Etten 

 
VOOR PARTICULIEREN 

 
Rechtstreeks van de boerderij: 

vlees van het vleesras 
Blonde d’Aquitaine. 

De hoogste kwaliteit rundvlees. 
Diepgevroren op schaaltjes verpakt vlees naar keuze. 

 
Ook vers vleespakket vanaf 25 kg. 

Ons assortiment is uitgebreid met varkensvlees. 
Bezorging in overleg. 

 
Openingstijden: ma-wo-vr-za van 9 – 18 uur 

Voor informatie: tel. 0315-323966 
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Jorick en Thijs ten Brinke hebben 
een geweldige passie voor dieren 
 

 
Negen leden van onze vereniging brachten op 19 juni 

een hokbezoek bij de familie ten Brinke aan de 

Hobelmansdijk te Halle. Ze zullen er geen spijt van 

hebben gehad. 

 

Na een hartelijke ontvangst met koffie en stevige 

koeken, raakte het gezelschap onder de indruk van de 

enorme variëteit en kwaliteit aan dieren. Maar 

minstens zo opvallend was de gedrevenheid waarmee 

de broers Jorick en Thijs – twintigers - hun hobby 

beoefenen.  

 

We geven een (hopelijk volledige) opsomming van alle 

dieren die we op de boerderij aantroffen: honden, 

schapen, geiten, koeien, paarden, duiven, kippen, 

eenden, konijnen, varkens, kanaries, zwaluwen (dus ze 

zijn er toch nog!) en kalkoenen. Ondanks dit grote 

aantal kon je zien dat de dieren uitstekend verzorgd 

worden en in zeer diervriendelijke omstandigheden 

leven. 
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Eind negentiger jaren werden de fokzeugen 
opgeruimd. Dit varken met Piétrain-inslag houdt de 

herinnering levend 
 

Aan het begin van deze eeuw werd de veehouderij op 

het bedrijf beëindigd en werd een deel van de grond 

verkocht, al was dat met gemengde gevoelens. Jorick 
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en Thijs gebruikten vervolgens de schuren en een paar 

hectare grond om hun hobby – het houden van dieren – 

gestalte te geven. En die mogelijkheid hebben ze ten 

volle benut: aan gedrevenheid en kennis van zake geen 

gebrek. Wat de jongens zelf kunnen, bijv. de bouw van 

konijnenhokken, daar hebben ze dus geen ander voor 

nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Thijs (l.) laat zien hoe m.b.v. een plankje de 
voedster een plaats voor haar nest krijgt 
opgedrongen. Rechts Jorick. 
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Op de boerderij vliegen tientallen boerenzwaluwen 
en gierzwaluwen rond. Op de meeste boerderijen is 
dit beeld van nesten onder de dakrand inmiddels 
verdwenen. Bij ten Brinke zijn er zoveel dat ze 
zelfs de aandacht van de media trokken. 
 

 

 

Als we over het erf worden rondgeleid, nemen Jorick 

en Thijs beurtelings het woord om over de dieren te 

vertellen en hun ideeën van hun hobby. Zo wordt door 

Thijs uitvoerig stil gestaan bij de Franse en Duitse 
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hangoorkonijnen. Zijn gasten luisteren geboeid en er 

ontstaat een levendig gesprek.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fraaie hangoren 
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De konijnen zijn in ruime hokken gehuisvest en het is 

er zo helder dat je de dieren er niet ruikt. “We 

hebben met het oog op jullie bezoek alles maar eens 

netjes opgeruimd”, aldus Jorick met een glimlach. 

Vervolgens gaat het gezelschap langs bijna alle 

diergroepen. Er wordt geluisterd naar het bijpassende 

verhaal. De diverse foto’s geven er een beeld van. 

Interessant is ook hoe de twee broers tegen de 

kleindiersport aankijken. Jorick vat het duidelijk 

samen: “Als Thijs 20 konijnen fokt, dan wil hij er op 

een tentoonstelling zoals in Bemmel minstens 6 op een 

rijtje hebben die een F-beoordeling hebben gekregen. 

Ik vind het juist veel mooier om naast alle dieren die 

er zitten, met wat nieuws aan te komen en te kunnen 

zeggen ‘die heb ik gefokt’. Dus minder 

prestatiegericht, hoewel iets nieuws fokken ook een 

prestatie is.” 

Afstanden vormen voor de “jongens” geen bezwaar. Uit 

de Alpenlanden werden de Kärntner Brilschapen 

gehaald, genoemd naar de Oostenrijkse provincie 

Karinthië, en de Walliser Schwarzkopfgeiten 

(Zwitserland). 
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Gehaald in Zwitserland: Walliser 
Schwarzkopfgeiten. Afstanden spelen 
voor Jorick en Thijs geen rol. 

 
 
 
 

De konijnen zijn in ruime hokken gehuisvest en het is 

er zo helder dat je de dieren er niet ruikt. “We 

hebben met het oog op jullie bezoek alles maar eens 

netjes opgeruimd”, aldus Jorick met een glimlach. 

Vervolgens gaat het gezelschap langs bijna alle 

diergroepen. Er wordt geluisterd naar het bijpassende 

verhaal. De diverse foto’s geven er een beeld van. 
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Prachtige lucht boven het gezelschap dierenvrienden 
Aan het eind van de rondleiding overhandigde 

voorzitter Chris Wijsman een attentie als dank aan 

Jorick en Thijs.  

 

 

      Jo Bosman 
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Caviadag 2010 te Zeddam 
 
Op 3 juli 2010 werd de jaarlijkse caviadag gehouden in 

Zeddam.  

Dit is een keuringsdag voor alle rassen: lang- of 

kortharig, effen of bont enz., uit Nederland of het 

buitenland. Ook dit jaar waren er weer Duitse en 

Belgische inzenders. 

Het weer was voor zo’n happening aan de warme kant. 

Gelukkig heeft het gildehuis aan het Varwijkplein een 

goed ventilatiesysteem en een koele kelder En als 

dierenliefhebber zorg je natuurlijk voor fris water, 

groenten en fruit. 

Vanaf 7.30 uur konden de dieren gebracht worden. Om 

9 uur begon de keuring. De dieren werden vanuit de 

kooien op de tafel gebracht bij de keurmeesters. 

Deze keuring is openbaar, d.w.z. dat iedere 

belangstellende mag toekijken en eventueel om uitleg 

vragen. Dit geldt niet alleen voor de inzenders maar 

ook voor de bezoekers. 

De keuring neemt verscheidene uren in beslag, 

onderbroken door een lunchpauze van ongeveer een 

uur. Koffie en frisdrank zijn de hele dag te koop. 

Om 15.00 uur komen de fraaiste dieren op tafel voor 

de prijzen. Na de prijsuitreiking worden de dieren 

weer uitgekooid en de terugreis wordt gemaakt: weer 

wat wijzer geworden over je eigen en andermans 
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     Voor al uw tuin- en dierplezier !!! 
) 
     Diervoeders, dieren en dierbenodigdheden 

Hengelsport 
Paardensportartikelen 
Terraria 
Tuinzaden, mesten en tuingereedschap 

KLANTVRIENDELIJK, NIET DUUR! Vakantieservice voor kleine huisdieren 
         
www.trijntjesdierenwereld.nl  Rijksweg 138   Geitenkamp 26 
info@trijntjesdierenwereld.nl  7011 EC  GAANDEREN  6823 HE ARNHEM 
     Tel: 0315-330351  Tel: 026-3793347 
 
 
      
 

dieren; tevreden (of niet) over de beoordelingen van je 

eigen dieren. En met het voornemen om er volgend jaar 

weer aan mee te doen. 

Van onze vereniging hebben Emmy Jansen en 

ondergetekende ingestuurd. 

 

Ria Bosman 
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