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Voorwoord  

Van de voorzitter 
 

Dames en heren dit is de 2e uitgave van ons verenigingsblad 

in 2013. In het bestaan van onze vereniging nr.24.  

Na een koud voorjaar, waardoor het fok/ broedseizoen 

laat opgang is gekomen, hoop ik dat iedere fokker toch 

voldoende dieren gefokt heeft.  

Tijdens de voorjaarsperiode zijn we samen met onze 

collega’s van Sportfokkers Doetinchem aan de 

voorbereidingen begonnen voor Jongdierendag 2013.  

Deze show zal plaatsvinden op 5 en 6 oktober bij het AOC 

te Doetinchem. De organisatie hoopt dat de fokkers veel 

goede dieren zullen insturen en dat het weer twee mooie 

dagen mogen worden. Na jongdierendag kijken we al weer 

uit naar de volgende grote show, die in Varsseveld wordt 

gehouden.  

In Varsseveld   is onze clubshow voor de 5e keer op 

rij ondergebracht. Dit is een mooie aangeklede open 

tentoonstelling, waar veel dieren komen . Ook is het voor 

fokkers/liefhebbers de moeite waard om er eens te gaan 

kijken. Er is voldoende zitgelegenheid om een hapje of een 

drankje te gebruiken en met collega’s na te praten. 

Deze show is van 25 t/m 27 oktober 2013.  

Verder wens ik iedereen een goed tentoonstellingsseizoen 

toe.  
 

Met vriendelijke groet 

 

 Chris Wijsman, september 2013 
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Tatoeëren is niet alleen tatoeëren 
 
Als je als liefhebberij konijnen fokt en je deze hobby met 
anderen wilt delen, dan ga je er mee naar een tentoonstelling. 
Om dat te kunnen ga je er mee naar een naburige 
kleindiervereniging en van kleindiervereniging Nederland 
(KLN). Van deze laatste vereniging krijg je dan een 
fokkerskaart met een op jouw naam gesteld fokkersnummer, 
waardoor je bij jouw vereniging gerechtigd bent jouw dieren te 
laten tatoeëren. Dit is een voorwaarde om met dieren op een 
tentoonstelling te verschijnen. 
 
Bij Nederlandse konijnen staat in het rechteroor 1 cijfer en 2 
letters. Het cijfer geeft het geboortejaar aan en de letters zijn 
een afkorting van de fokkersvereniging waar de fokkers bij is 
aangesloten. Hiermee is te achterhalen wie de fokker is geweest 
van het betreffende diertje. In het linkeroor staan 3 cijfers. Het 
eerste cijfer geeft de geboortemaand aan en de andere 2 cijfers 
zijn volgnummers.  
 
Het aanbrengen van de tatoeage bij grote en midden rassen 
gebeurd rond de 8 weken. Bij kleine en dwergrassen rond 10 
weken, omdat ze eerst voldoende oorlengte moeten hebben. Het 
zogenaamde identificeren van konijnen is niet in ieder land 
hetzelfde. In België en Duitsland worden de konijnen ook 
getatoeëerd in de oren, maar dan heeft iedere fokkers zijn eigen 
nummers van 4 cijfers. In Engeland worden de konijnen 
geringd om de achterpoot en in Oostenrijk krijgen de konijnen 
een loodje in het oor met een nummer, zoals bij ons dat bij 
koeien is te zien.  
 
Na dit technische gedeelte volgt er een willekeurig verslag van 
een avondje tatoeëren waarbij gebruik gemaakt wordt van 
gefingeerde namen. Bij K.P.V. Silvolde e.o. is namelijk elke 
eerste maandagavond van de maand de mogelijkheid om je 
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dieren te laten tatoeëren tussen 18.30 uur en 20.30 uur bij Tom 
van ’t Hek in Terborg. Hij wordt daarbij geassisteerd door ons 
aanstormend talent Ronald (J)Anszoon. Het moment van 
tatoeëren is ook een moment van selecteren. De fokker maakt 
een keus welk dier er wel en welk dier er niet goed zal presteren 
op de tentoonstelling. 
 
Op een zeker maandagavond stapt een zekere chauffeur Jos 
Verstappen in zijn auto en rijdt samen met Ben Jamin naar 
Terborg om daar hun 5 jonge hollandertjes van een tatoeage te 
laten voorzien. Tom en Ronald bekijken ze ook even om 
vervolgens hun oordeel te geven. Inmiddels zijn Chris, Ria en 
Bennie Hulsman ook binnengekomen en mengen zich meteen 
in het gesprek. Eerst worden de hollandertjes getatoeëerd en 
daarna drinken we gezellig een lekker kopje koffie. De sfeer is 
opperbest en er hoeft vast niet nog meer andere drank aan te pas 
te komen. Daarna worden de konijnen van Bennie van 
oormerken voorzien. Vijf veelbelovende dieren, daar was 
iedereen het wel over eens. Helaas was er een bij die last had 
van tafelvrees, zodat ieders aandacht werd gevraagd om het 
diertje in toom te houden. Daarna kwamen de dieren van Chris 
aan de beurt. Dieren met uitstekende voorouders en potentie. 
Maar voorlopig zitten de mooiste wel bij Bennie in het hok. Al 
met al een zeer gezellige avond, waarbij we elkaars dieren 
hebben beoordeeld en fokkerservaringen hebben uitgewisseld 
en Tom met de rommel hebben achtergelaten. 
 
Met sportieve groet, 
Ben Jamin 
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                     AANBIEDING!  

Bij inlevering van 
deze bon in  
onze 
boerderijwinkel  
ontvangt 
u dit vleespakket 

voor € 20,-                                               
4 Rund.hamburgers – 2 Kogel Biefstukken  
±500 gr Schenkel – 300 gr Roerbakreepjes                
300 gr Verse Worst h/h  500 gr Gehakt 70/30 . 
Voor info: www.vleesboerderijdieker.nl 
Oude IJsselweg 5b, Terborg (ETTEN)  
 Tel: 0315-326832 
WIJ WETEN WEL WAAR ONS VLEES 
VANDAAN KOMT  
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 Terugblik op het jaar 1994 

Begint met een sluitende begroting van ƒ 2150. Één van 
de allereerste leden van K.P.V. A.J. Holthausen bedankt 
zich als lid en wordt lid in Dinxperlo. Kring “De 
Liemers” wordt nieuw leven in geblazen door van iedere 
vereniging één of twee afgevaardigden aan te wijzen. Bij 
ons zijn dat Tom Hendriks en Theo Gerritsen. 

 De vereniging die de tentoonstelling organiseert is 
verantwoordelijk, ook financieel, voor de gang van 
zaken binnen de kring. Ook levert zij de voorzitter. Dit 
jaar verzorgt Didam deze tentoonstelling, waar de 
andere verenigingen hun clubshows onderbrengen.  

Op de Zommermarkt zijn we met een showkraam en een 
verkoopkraam. Verder een aaibak en de caviabak. Van 
de verkochte dieren is 50% van de opbrengst voor de 
clubkas. De gedachte ontstaat om een informatieboekje 
te maken, de voorloper van Klein Spöl. De werkgroep 
bestaat uit G. Spekking, T. Hendriks en Th. Gerritsen. 
Eventuele kosten en sponsors worden onderzocht of 
gezocht. Jongdierendag op 17 september in de feesttent 
van Willem Tell (kermistent) met 160 ingezonden dieren 
waarvan 103 konijnen, 17 hoenders, 27 dwerg hoenders, 
16 sierduiven en 7 cavia’s. 

Keurmeesters voor konijnen: Boering en Lenselink. 

Uitslag keuring Boering: 

1) Blauwe van Beveren van J. Mijnen 

2) Vlaamse reus van G. Freriks 
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3) Vlaamse reus van D. Brus 

4) Vlaamse reus van T. Hendriks 

5) Kleine dwerg van Renz Hendricksen (jeugd) 

Uitslag keuring Lenselink: 

1) Witte wener van J. Slomp (tevens dagwinnaar) 

2) Hulslander van B. Bosman 

3) Witte wener van H. Kemperman 

4) Duitse hangoor van B. Bekker 

5) Kleine Lotharinger van J. Scheltinga 

Bleijenberg keurde de hoenders en dwerghoenders. Hoenders: 

1) Croadlangshan van Comb. Langenhof 

Dwerghoenders: 

1) Wijandotte kriel van J. Slomp 

2) Ancona kriel van H. van Hagen 

3) Sabelpootkriel van A. Breunissen (jeugd) 

Sierduiven gekeurd door Wienreder: 

1) Voorburgse schildkropper van W. Claus 

2) King duif van Comb. Perebolt 

De cavia’s deze dag ondergebracht bij de jongdierendag 
van Doetinchem. Beide verenigingen met weinig 
cavia’s, zodat er maar één keurmeester nodig was. 
Uitslag: G. Straub 2xF, 1xG, 1xV. R. Schenkel 2xZG, 
1xG. 

Het was een rommelige jongdierendag door lawaai en 
opbouw kermisattributen en het was koud in de tent. Er 
was weinig bezoek; ook van eigen leden. Er was een 
negatief saldo van ƒ 305,40. Voor de verzekering en 
huur van de tent moesten we ƒ 150,= bijdragen. Er werd 
besloten in het vervolg naar het pakhuis te verhuizen. De 
huur zou hier ƒ45,= zijn. 
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De clubshow ondergebracht bij vereniging D.D. van 
Didam. Zij hadden de sporthal in Wehl afgehuurd. 
Silvolde bracht 119 dieren in de kooien. 

Wisselbekers gingen naar: 

Voor de konijnen: H. Holthausen met Thüringer 

Dwerghoenders: A. Breunissen met sabelpootkriel 

Sierduiven: W. Claus met voorb. Schildkropper 

Geen wisselbeker bij de hoenders, slechts één inzending en geen 

enkel dier mett het predicaat ZG of hoger. Mooiste cavia was van G. 

Straub. 

 

1994 het jaar van voorbereiding voor onze jubileum tentoonstelling 

volgend jaar. 

Het bestuur: 

J. Slomp voorzitter 

H. van Hagen 1e secr./2e voorzitter 

B. Giesen 1e penningmeester 

H. Gerritsen 2e penningmeester 

T. Hendriks 2e secretaris 

Voorbereidingscommissie voor de tentoonstelling 
bestaat uit het voltallige bestuur aangevuld met H. 
Freriks, D. Kuiperij, J. Mijnen, G. Spekking, J. 
Scheltinga, G. Straub, H. Schwartz, H. Rabeling, 
mevrouw Coerman en G. Aarnink. Met goede moed op 
naar 1995! 

Henk van Hagen 
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Kleindierenliefhebbers middag achterhoeksverband. 
 

Op 1 juni 2013 organiseerde het bestuur van het 

achterhoeksverband een fokkersmiddag voor belangstellende bij 

Kinderboerderij Freriks te Winterswijk. Voor deze middag waren alle 

leden van de 15 aangesloten verenigingen uitgenodigd. Om 13.00 

uur werden de aanwezigen hartelijk ontvangen door het bestuur 

met koffie-thee of frisdrank en een lekkere plak cake. Om 13.30 uur 

werd de middag officieel geopend door de waarnemend voorzitter 

Dhr. Gijs Dreijers. Deze gaf een korte uiteenzetting van de middag. 

Hij gaf aan dat er 4 keurmeesters aanwezig waren die 4 diergroepen  

bespreken. 

Hoenderkeurmeester Hans Tenbergen  gaf een PowerPoint 

presentatie  over Serama’s  welke een nieuwe diergroep vormen 

binnen onze hobby. Hans vertelde iets over het fokken, showen en 

vooral de manier waarop dit kleine kippenras gekeurd wordt. 

Hoenderkeurmeester Ronnie Siemes  gaf uitleg over  o.a. Naakthals 

hoenders, Minorca’s en de Barnevelder zilvergezoomd. 

Konijnenkeurmeester Gerrit Lenselink  gaf uitleg over o.a. de 

Hollanders, Rex dalmatiner, Japanner en Rijnlanders. 

Duivenkeurmeester Greetje Sanders  gaf uitleg over o.a.Thuringer 

Snipduif, show Racer, Coburger Leeuwerik en Timisoara tuimelaar. 

 

Hans Tenbergen gaf uitleg over de 

Serama,  een nieuwe diergroep bij 

de landelijke bond KLN. 

Het ras komt van oorsprong uit 

Maleisië.Het doel was een klein-

minikipje met een compacte 

lichaamsbouw en botstructuur met 

zachte veren.  Dhr.Wee Yean Een 

kruiste vanaf 1971 een aantal 

kippenrassen. De Ayam kapan  x 

Maleisisch zijdehoen, daarna met 

de Kapas Walik en de Ayam Jepun. 

In 1988 was het doel bereikt een 

compact kipje met een volle borst 
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en verticale staartdracht en naar beneden gedragen vleugels. 

 

In 1990 is in Maleisië de 1
e
 Serama show gehouden. In 2006 is dit ras 

naar Europa geëxporteerd. 

Op 16 juni 2012 is de serama erkend in Nederland en ondergebracht 

in een aparte diergroep bij de KLN. Dit ras heeft  drie veervariëteiten 

t.w. glad - krul – zijdevederig. 

 
Er bestaan 4 gewichtsklasse:   

 
Haan                               Hen 

 
Jeugd klasse                max  500                      425 
A-Klasse                     225- 350                                      200-325 
B-Klasse                     351-500                                       326-425 
C-Klasse                     501-600                                       426-525 
 
 
Dit ras wordt op een keursokkel  gezet  tijdens de keuring, en mag er 

niet vanaf vliegen, want dit is een uitsluitingfout 

 

Hij moet aan de volgende criteriums  voldoen: 

 

*Brede borst – naar voren en tamelijk hoog gedragen. 

*In zijaanzicht vormen de onderste contourlijnen een V. 

*Kop, hals en borst vormen samen een S. 

*Oog, vleugels en het loopbeen een verticale lijn. 

 

Kort samengevat: Een heel klein kipje, in vele kleurvariëteiten. Maar 

door het lage ei gewicht  

 

(15 tot 35 gram) wat meer onbevruchte eieren. 
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Keurmeester  Gerrit 

Lenselink  had 4 

rassen konijnen 

meegebracht                                                                                                           

om ras technische 

informatie te geven. 

Onze  Hollander /  

rexdwergenfokkers 

Ronald Jansen – Jos  

Lenting – Bennie  

Kniest – Gert 

Spekking kregen voldoende ras-fok technische informatie. Bij de 

hollanders goed opletten dat de kopplaten symmetrisch gevormd 

zijn, en los zijn van de snorharen. Ook goed opletten op de sokken 

en de witte band achter de oren, dat deze voldoende breed blijft. Bij 

de Rex dalmatiner moeten de fokkers veel aandacht besteden dat de 

stippen op het lichaam goed verdeeld zijn, maar zeker niet aan 

elkaar geklonterd zijn. Dit geldt ook voor de aal streep op de rug. 

 

Na afloop van de 

dierbespreking was 

er ter afsluiting van 

de middag om 

16.30uur een 

heerlijke barbecue, 

met warm/koud 

buffet. Er was voor 

ieder voldoende 

aanwezig, zodat 

ieder om 17.30uur 

voldaan naar huis ging. Namens onze leden wil ik het bestuur van 

het Achterhoeks- verband bedanken voor de organisatie van deze 

geslaagde middag. 

 
Chris Wijsman. 
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Op bezoek bij Martin Scheuter 
 

 
  

 Martin geeft uitleg in de ruimte waar al het voer is opgeslagen 
 
Op zaterdag 6 juli togen 11 leden van de KPV Silvolde naar de 
Harterinkdijk even buiten Varsseveld om op bezoek te gaan bij 
Martin en Ans Scheuter en hun dierenverblijven. Het werd een 
prachtige namiddag, niet alleen door het heerlijke zomerweer, 
maar misschien nog meer door de grote variatie aan vogels in de 
vele dierenverblijven. Martin heeft op ca. 1 hectare meerdere 
vijvers, hokken, enz. aangelegd. Maar alles zeer ruim, zodat het 
een aangename wandeling wordt. 
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Allereerst neemt Martin ons mee naar de opslagruimte voor de 
diervoeders. Een grote variatie aan dieren vraagt ook een ruime 
verscheidenheid aan voeders.  
In deze ruimte staat overigens een opvangbak voor kuikens van 
de mexicaanse steltkluten. 
Voor het uitbroeden van de eieren beschikt Martin over 3 
broedmachines. Maar soms laat hij het karwei over aan de dieren 
zelf. Ook gebruikt hij af en toe krielkippen om eendeneieren  uit te 
broeden. 
 
 

De echte keurmeester 
verloochent zich nooit! 
 
Buiten, bij de vijvers met 
watervogels, spreekt Martin 
zijn bezorgdheid uit over de 
toekomst van met name 
watervogels.  
De regelgeving maakt het 
steeds moeilijker om 
bepaalde dieren te houden. 
Als je bijv. niet meer mag 
leewieken, kun je bepaalde 
watervogels niet meer 
vangen en tentoonstellen.  
De politieke bemoeienis 
vormt een bedreiging voor 
de kleindierenteelt.  
Thieme c.s. willen 

uiteindelijk het houden van dieren zo veel mogelijk beperken. 
 
We maken een rondgang over het terrein met zijn vele vijvers. 
Martin vertelt er van alles over, er zijn tientallen soorten 
watervogels. 
We komen langs een zomerhuisje dat verbouwd wordt tot 
dierenverblijf: "Misschien dat ik er ooit nog eens kraanvogels 
houd." 
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Verblijf in aanbouw voor wadvogels 
 
 
We komen in een schuur met kleine vogels. In die schuur hield 
Martin vroeger zijn baardkrielen (Antwerpse,  Grubbe, 
Watermaalse). Die zijn nu allemaal verdwenen. "Na 30 jaar was 
de uitdaging er van af, je hebt dat dan wel gezien. Ik ben mijn 
interesse gaan verleggen. Ik had er genoeg van om een ZG of F 
dier te moeten fokken of als keurmeester te moeten bepalen.  
 
Ik ben toen lid geworden van Aviornis, ik mag me zelf wel een 
fanatiek lid noemen. Het gaat mij nu meer om het fokken en 
houden van allerlei dieren en om alles wat daarbij komt kijken. En 
de omgeving waar de dieren in leven probeer ik zo mooi mogelijk 
vorm te geven. Hokken met krielen bieden daartoe veel minder de 
mogelijkheid. Bovendien moet er een behoorlijk aantal van fokken 
om een paar succesvolle dieren op de shows over te houden."  
 
Dit is mede een reden voor Martin geweest om te stoppen als 
keurmeester. Maar dat was niet de enige oorzaak:" In het 
showseizoen is de belasting erg groot, twee keuringen in een 
week vormen geen uitzondering. En de afstanden die afgelegd 
moeten worden liegen er ook niet om. Moet je bijv. naar 
Buitenpost, dan moet je om 5 uur al uit de veren. En bij 
thuiskomst wachten je eigen dieren nog!" 
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Na de rondleiding werden we door de fam. Scheuter op koffie 
getrakteerd. 
Chris Wijsman sprak een dankwoordje en bood een surprise aan 
als dank voor dit interessante hokkenbezoek. 
 
 

 
 
 Niet alle ganzen zijn gesteld op bezoekers! 
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Broedoverzicht 

De te bebroeden tijd van eieren verschilt per vogel. Hoe lang 

de broedtijd is veelal afhankelijk van de grootte van het ei. Hoe 

groter het ei hoe langer het bebroed moet worden is over het 

algemeen de regel. Uitzonderingen bevestigen ook hier de 

regel. Ganzen en eenden doen er veelal langer over dan bv. 

kippen. Zwanen zijn koploper met soms bijna 40 dagen.  

De meeste eieren worden tegenwoordig kunstmatig bebroed 

in een broedmachine. Het is van belang te weten, hoe lang ze 

moeten liggen. Leg je verschillende soorten eieren in en je wilt 

ze op dezelfde datum laten uitkomen, moet je rekening 

houden met de broedtijd per diergroep. 

Onze hoenders, grote- en dwerghoenders en overige 

kamhoenders broeden 21 dagen. Bij kleinere eieren zoals bv. 

van de Hollandse kriel komen al een dag eerder uit. 

Parelhoenders, met niet bepaald grote eieren; zo groot als die 

van een dwerghoen, doen er 24 dagen over. Bij verschillende 

soorten kwartels is dat 16-18 dagen. Hier is dus wat kleinere, 

dus korter broeden. Pauwen hebben 4 weken nodig. Binnen de 

groep ganzen varieert dit van 23 tot 30 dagen. De sneeuwgans 

bv. 23 dagen, brandganzen 25 dagen, kolgans en grauwegans 

26-29 dagen. De nijlgans, veelal tegenwoordig in ons land 

voorkomend, doet het in 30 dagen.  

Binnen de groep eenden varieert het nogal. De bekende 

soorten; ook veel op onze shows te zien, zoals de Carolina- en 

Mandarijneend een duur van 30 dagen. De bergeend doet dit 

ook; maar de muskuseend (Kaapse eend) weer 35 dagen. 

Grotere eieren van de zwanen liggen tussen 29 en 39 dagen, 

de meesten ±35 dagen. 
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Belangrijk punt is, dat de eieren op een goede manier bebroed 

worden. Volg hierbij de instructies van de broedmachine op. Zorg 

ervoor dat de temperatuur en luchtvochtigheid in de ruimte, waar 

de machine is opgesteld, niet te veel aan schommelingen is 

onderhevig. Het op de juiste manier bewaren van de te broeden 

eieren is een grote voorwaarde. 

 

Bij natuurbroed opletten dat er niet te veel eieren in het nest liggen. 

Parelhoenders willen nog wel eens een grote groep eieren bij elkaar 

in één nest leggen. Een manier om dit te controleren is het merken 

van een paar eieren (bv. met een viltstift). Deze gemerkte eieren 

laten liggen. De eieren die daarna worden gelegd weghalen en 

voorzien van de datum (met een potlood). Deze goed bewaren tot 

het moederdier gaat broeden, dan de laatst gelegde eieren er onder 

leggen en de viltstift gemerkte eieren weghalen. Dit bevordert een 

gelijktijdige en betere uitkomst. 

 

 Een moederdier met kuikentjes is een vertederend gezicht en trekt 

veel publieke aandacht. Bij de “Schuylhut” was een muskuseend met 

8 kuikentjes. Wel iedere dag werden ze gefotografeerd en 

honderden malen vereeuwigd. Alle 8 zijn ze volwassen geworden 

onder moeders en vaders toezicht. Ook parelhoenders hadden een 

beschermende rol. 

Henk van Hagen 
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“1995” (1945-1995) “50 jaar” 

In dit jaar bestaat K.P.V. 50 jaar en wordt gevierd met 
een Jubileum tentoonstelling van 9 t/m 12 november. 
Opmerkelijk is wel dat in dit jaar het aantal leden 
terugloopt van 47 naar 41. Misschien door de grote 
werkdruk, dat het organiseren van een dergelijk grote 
show met zich meebrengt!  

Op de jaarvergadering in januari wordt B.Giesen 
gehuldigd voor 25 jaar penningmeester. Triest is dat hij 
op 15 maart plotseling overlijdt en onze show niet meer 
kan meemaken. G. Freriks krijgt speldje voor 25 jaar 
N.K.B.-lid. Binnen N.K.B.-Gelderland wordt flink 
geruzied, dat leidt tot aftreden van het gehele bestuur. 
Later wordt de zaak weer hersteld en komt er een nieuw 
bestuur.  

De N.K.B. prijzen en de Achterhoekverband prijzen 
worden aan Silvolde toegewezen. Tom Hendriks 
presenteert het eerste informatie boekje na enkele 
aanpassingen door het bestuur. Op de braderie alleen een 
verkoopstand. De prijzen van de caviabak zijn 50 
krentenbroden en 50 diepvrieshaantjes. De 
jongdierendag voor het eerst in het “pakhuis” met 158 
dieren. 

Uitslagen: 
K.Monsjou: 
1) voorb. Schildkropper van W. Claus,  
2) King van Comb. Perebolt. 
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R. Siemes: 
1) Cr. Langskam van W. Klompenhouwer. 
 
Dwerghoenders: 
1) Hollandse kriel van Gilbert van Hagen,  
2) anacona kriel van H. van Hagen, 
3) Hollandse kriel van Gilbert van Hagen. 
 
D. van Manen: 
1) R. Nieuwzeeland van H. Kemperman, 
2) Witte wener van J. Slomp, 
3) Witte wener van H. Kemperman,  
4) Hollander van J. Derksen. 
 
G. Lenselink: 
1) Vlaamse reus van H. Schwartz, 
2) Vlaamse reus van T. Hendriks,  
3) Blauwe van Beveren van J. Mijnen,  
4) Vlaamse reust van H. Schwartz,  
5) Vlaamse reus van H. Rabeling. 
 
Cavia’s gekeurd door D. van Manen;  
1x F voor crème kleurige cavia van G. Straub + 2x ZG. 

Er was voldoende ruimte in het pakhuis en het was er 
gezellig. Op onze jubileumshow (50 jaar) door 22 leden 
van ons, 74 dieren ingezonden; 111 konijnen, 4 cavia’s, 
25 sierduiven, 2 hoenders + 1 trio en 29 dwerghoenders. 

Wisselbekers: 
Konijnen: J.E. Holthausen met Thüringer 1e U en winnaar 
totaal. 
Dw. Hoenders: Gilbert van Hagen met Hollandse kriel. 
Sierduiven: Comb. Perebolt met King duif. 
Rassenprijzen: Grote rassen: H. Schwartz; Vlaamse reus. 
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Midden rassen: J.E. Holthausen; Thüringer. 
Kleine rassen: J. Derksen met Hollander. 
Dwerg rassen: Renz Hendricksen; kleine dwerg. 
Hoenders: W. Klompenhouwer, Croadlangshan. 
Dwerg Hoenders: 1) G. van Hagen, Hollandse kriel, 2) H. van 
Hagen, Ancona kriel 
Sierduiven: Doffer: Comb perebolt, King 
Duivin: W. Claus, voorb. Gek. Kropper. 

Dat was onze eigen inbreng op deze show. In totaal 
werden er 970 dieren ingezonden, gekeurd door 14 
keurmeesters. Belangrijkste winnaars zijn: 

Hoofdereprijs konijnen was voor een Thüringer van J.E. 
Holthausen met predicaat 1e U. Bij de hoenders winnaar 
D. Douma uit Aalten met zijdehoen met baard, predicaat 
1e F. Bij de dwerghoenders ging M. Scheuter met de eer 
strijken; de antwerpse baardkriel ook 1e U. Sierduiven 
ook een 1e U voor Comb. Croes met een 
brunnerkropper. Cavia gladharig zwart van Gaby Prust 
uit Emmerich was de mooiste 1e F. Verder een 1e U 
voor Voskonijn van G.A. Splitthoff. Ook nog een 1e U 
voor een Wijandotte kriel van W.H.J. Lammers. 

Een fantastische show van hoge kwaliteit met maar liefs 
5x een U, geweldig toch! 

Alleen jammer dat er een negatief saldo was! Mede 
veroorzaakt door het royale prijzenpakket en de officiële 
opening op 10 november met vele genodigden. 

H. van Hagen 
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Vervoersschema gezamenlijk vervoer  
V.P.K.V/ K.P.V. Silvolde  2013/2014. 

LET OP! Leden van Kpv Silvolde e.o. kunnen hun dieren 
bij G. Spekking brengen, Varsseveldseweg 29, Terborg. 
Tel. 0315-329050 

BORCULO 15 t/m 17 november 2013                                   

Inkooien donderdag 14 november 18.00 uur bij G.Spekking. 

- Vervoerders K.P.V. rijden  G. Spekking ass. lid K.P.V. 

- Vervoerders V.P.K.V. E. Tuenter, B.Wittenbernds. 

LIEMERSSHOW 29/30 november 2013 

Inkooien donderdag 28 november 18.00 uur bij G.Spekking. 

- Vervoerders K.P.V. rijden G.Spekking ass. lid K.P.V. 

- Vervoerders V.P.K.V. Fam. Bosch.    

ONETO 13 t/m 15 december 2013   

Inkooien donderdag 12 dec. 17.30uur bij G.Spekking. 

- Vervoerders V.P.K.V. rijden H. Gerritsen ass. G. Kaminski, J. ten 

Brinke, A ten Have en F.H. Benning 

GELDERLANDSHOW 20 t/m 22 december 2012   

Inkooien donderdag 19 december 18.00uur bij G.Spekking. 

- Vervoerders K.P.V. rijden G. spekking ass. lid K.P.V. 

- Vervoerders V.P.K.V. Thijs en Jorick ten Brinke en P.Kempers. 

NOORDSHOW 9 t/m 11 januari 2014   

Inkooien woensdag 7 januari Voor 11 uur bij dhr Aarnink te 

Aalten de dieren brengen. 

Let op: Vervoerskosten overmaken met het inschrijfgeld. 
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CHAMPION SHOW 23/25 januari 2014   

Inkooien Woensdag 22 januari 18.00uur dieren 

bij H.Gerritsen. Bruggenweg 10 7004 JH te doetinchem 

- Vervoerder H.Gerritsen/J.Ten Brinke en B.A.Peppelman  

Let op: Vervoerskosten overmaken met het inschrijfgeld. 

NUT EN SPORT HAAKSBERGEN 18 t/m 19 januari 2014   

Inkooien donderdag 16 januari 18.00uur bij G.Spekking. 

- Vervoerders V.P.K.V. rijden H. Gerritsen ass. Bart 

Neerlaar.   

SPILBROEKSHOW 25 t/m 26 januari 2014   

Inkooien donderdag 23 januari 18.00uur bij G.Spekking. 

- Vervoerders V.P.K.V. Bert en Gerwin Vreeman 

- Vervoerders K.P.V. Rijden G.Spekking, Lid.K.P.V. 

 

Beste inzenders, in verband met het toekennen van 

verenigingsprijzen en het regelen van goed vervoer is het 

belangrijk om het aantal dieren en het aantal kisten tijdig 

op te geven bij G.Spekking. Tel 0315-329050. Dit geldt ook 

als de fokker zelf de dieren wegbrengt. Chris Wijsman is 

onze tweede vervoerder tel. 0315-686240.  

De vervoerskosten zijn 1 euro 20 per dier, dit bedrag gelijk 

betalen als u de dieren brengt. 

Dieren die alleen voor de heen of terug reis worden 

aangeboden is ook 1 euro 20 verschuldigd. 
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