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Voorwoord 
 
Beste leden/fokkers, 

Nu de meeste leden de vakantie achter de rug hebben, beginnen we te 

denken aan het nieuwe tentoonstellingsseizoen. Op 3 en 4 oktober a.s. 

houden wij onze jongdierendag in de SSP-HAL te Ulft. Na de evaluatie van 

de vorige jongdierendag hebben we gekozen voor een andere locatie. 

Door verbouwingen de laatste jaren van het AOC-gebouw werden de 

dieren over meerdere lokalen verspreid. De smalle gangpaden gaven 

problemen voor de bezoekers en voor de fokkers tijdens het in- en 

uitkooien van hun dieren. 

De SSP-HAL in Ulft op het DRU terrein geeft ons de mogelijkheid om er 

de komende jaren een mooi dierevenement van te maken. Ik hoop dat 

veel verenigingen de krachten bundelen om onze mooie hobby te 

bewaren voor de toekomst. 

De tweede show is de clubshow in Varsseveld op 30, 31 oktober en  

1 november 2015. Het bestuur hoopt dat de leden voor de 7e keer veel 

goede dieren inzenden op deze mooie van Pallandt Show.  

Onze vereniging heeft weer een uitnodiging gehad voor de najaarsbeurs 

bij tuincentrum Steentjes in Silvolde. Deze vindt plaats op zondag  

25 oktober 2015 en wij gaan daar graag met onze dierenstand naar toe 

van 10.00-17.00 uur. 

Tot slot wens ik iedereen een goed tentoonstellingsseizoen toe! 

Met sportieve fokkersgroet, 

Chris Wijsman, oktober 2015 

Voorzitter KPV Silvolde  
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Een boeiende presentatie door Bart van der Vlis 
Door Tom Hendriks  

Bart van der Vlis, 53 jaar 
oud, woont in 
Amsterdam en is een 
gerenommeerd fokker 
van diverse konijnen en 
hoenderrassen. Tevens 
de laatste jaren zeer 
actief als keurmeester, lid 
van de ras technische 
commissie bij de 
Nederlandse Hangoor-
dwergclub en als zodanig 
betrokken bij alle nieuw 
te erkennen kleuren en 
uitmonsteringen bij de NHD. De keurmeester voor 27 rassen is al meer 
dan 40 jaar een gepassioneerd fokker van konijnen in verschillende 
rassen en kleurslagen. Fokt dieren sinds zijn vierde jaar en vanaf zijn elfde 
jaar konijnen. En beschikt over ongeveer 100 tal konijnenhokken en 10 
grote kippenhokken. Bart is een goede spreker met een leuke kwinkslag 
er tussen door. De avond was georganiseerd door Kleindiervereniging 
Oost Achterhoek in het wijkgebouw in Eibergen. Deze avond werd 
bezocht door een groot aantal fokkers(-sters) uit verschillende 
plaatselijke kleindierverenigingen, waaronder 3 leden van onze club, 
Josca Luiten, Gert Spekking en Tom Hendriks. De entree bedroeg 5 euro, 
inclusief 1 consumptie. En we kregen een draagtas met leuke 
konijneninhoud en de nieuwe flyer van de vereniging. We werden 
welkom geheten door mevrouw Greet Abbink. Daarna gaf zij het woord 
aan de gastspreker van deze avond. 
Wij als bezoekers aan deze kregen waardevolle tips en uitleg over een 
optimale voeding, fokken en selectie van nesten. Tevens ging hij nader in 
op de nieuwe regelgeving welke op korte termijn er aan ligt te komen. 
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(hokmaten, verzendkisten, welzijn van de dieren). Op een groot scherm 
konden wij alles goed volgen. Bart had deze avond zeer goed voorbereid. 
Duidelijk gaf hij de minimale hokmaten in cm. aan: 

 Grote rassen:  
Breedte 110 cm; diepte 80 cm; hoogte 70 cm. 

 Midden rassen:  
Breedte 85 cm; diepte 80 cm; hoogte 60 cm.  

 Kleine rassen:  
Breedte 70 cm; diepte 75 cm. en hoogte 60 cm. 

 Dwergrassen:  
Breedte 65cm; diepte 70cm en hoogte 50 cm. 

 
En als belangrijke kanttekening verstelbare wanden opdat de hokken 
groter gemaakt kunnen worden. 
 
 
Voorwaarden voor het houden van dieren. 
Wat is daarbij belangrijk? Hierbij gaf hij aan:  
 

 Passende huisvesting; 

 Geen beperkingen in beweging of gedrag, waardoor pijn 
verwondingen of stress kan ontstaan;  

 Aangepaste voeding en verzorging; 

 Voldoende kennis om vitale en niet vitale dieren te herkennen 
en hoe vitaliteit kan worden bereikt. 

 Voldoende basiskennis om verwondingen, ziektes en 
aandoeningen te herkennen en daardoor passende 
maatregelingen te nemen. 
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Wat zijn de voornaamste behoeften van onze dieren? 

 Voer en drinkwater; 

 Rust; 

 Geschikt klimaat; 

 Hygiëne; 

 Voortplanting; 

 Voldoende bewegingsvrijheid, minimaal 3 huppelsprongen 
kunnen maken en zich volledig kunnen oprichten. 

 
Fokvoorwaarden. 
Geslachtsrijp op een leeftijd van ongeveer 2 ½  tot 7 maanden, maar 
gebruik voor de fok op een leeftijd van 7 tot 12  maanden. De gastspreker 
was geen voorstander om met te jonge dieren te gaan fokken. Hij fokte 
met dieren welke minimaal een leeftijd van 9 à 10 maanden hadden. De 
dieren groeien nog door tot zeker een leeftijd van minimaal 9 tot 12 
maanden. 
 
Waar moet je opletten bij het samenstellen van fokdieren? 

 Fok alleen met je beste dieren, die ruim aan de ras eigenschappen 
voldoen. Zijn mening was dat menig fokker met teveel dieren gaat 
fokken. 

 Niet de massa telt, maar het beste/goede telt. Dit betekent dat je 
feitelijk maar van 3 à 4 voedsters fokt per kleurslag. Dit is een 
moeilijk aspect om keuzes te maken. Gebruik dan ook 3 à 4 
verschillende rammen. Deze zijn net zo belangrijk als voedsters. 
En dan natuurlijk de kunst om de jonge dieren goed te observeren 
en de juiste keuzes te maken. 

 
Konijnenkorrels – Waar op te letten? 
Volgens Bart zou je goed op de volgende punten moeten letten bij het 
kopen van goede konijnenkorrels:  

 Let op de hoeveelheid vet in de korrels. (Probeer biks te voeren 
zonder toegevoegde vetten) Voor hem een belangrijk punt.  
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 Let op toegevoegde antibiotica (is slecht en zinloos). Korrels 
moeten subtiele ruw vezels bevatten. Dit is meestal stro van 
millimeters lang. Meestal zit er te weinig ruwvezel in de korrel. En 
er zijn korrels die weinig of geen gras bevatten. 

 
Dan is er nu een grote ontwikkeling en populariteit van Muesli’s. Er zijn 
fokkers die een paardenmuesli bij voeren. Liefst met weinig of geen haver 
voor de konijnen. Tegenwoordig zeer goede konijnenmuesli te verkrijgen 
in gespecialiseerde samenstellingen. In Duitsland veel verschillende 
merken op de markt: o.a. Hasfit, Berkel etc.. Van het laatste merk is de 
keurmeester zeer gecharmeerd. Hij stelt uit een scala van producten zijn 
eigen konijnenvoeder samen.  
 
Te denken hieraan: 

 Korrel TTL 25 kg;  

 Muesli 4 kg; 

  Luzerne (nat) 2,5 kg. Deze aangevuld met Mifuma, duivenkorrel 
Garvo HE 4000 2kg;  

 Biergist korrel 1 kg; 

 P 40 duivenvoer;  

 Johannesbrood 2 kg; 

 Vlokkenmix, bestaande uit: erwten, wortel, mais, tuinbonen; 

 Gerstvlokken. Vlokken verteren beter dus een betere opname van 
het voer.  

 Verder nog knoflooksnippers 300 gr;  

 Peterseliestengels 1 kg. Ook groenvoer ontbreekt hier niet. Te 
denken aan aardpeer, witlof, selderie en paardenbloem. Voor in 
de winter goed gedroogde brandnetels. En om de pelzen goed te 
krijgen gebruikte hij een toevoeging van Angora-voer. Dit 
periodiek (tijdelijk) 5kg-20 kg TTL, ( Let op – dit is heel zwaar voer). 

 
Hierna liet hij diverse glazen schaaltjes gevuld met diverse producten 
zoals Luzerne, Vlokkenmix, Johannesbrood, enz. de zaal rond gaan. 
Hierover vertelde hij het een en ander, de hoeveelheid die je ervan moest 
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gebruiken. Tot slot waren er door de aanwezigen ook enkele jonge 
konijnen meegebracht o.a. zwarte Vlaamse reuzen, Hollanders, Duitse 
hangoren en ook Nederlandse hangoordwergen. Hierbij gaf Bart van der 
Vlis zijn mening. Hij belichte de positieve en de mindere kanten van deze 
dieren. Hij gaf eerder op deze avond aan dat we als fokkers te vroeg 
afscheid namen van een aantal jonge dieren. Vaak is in een vroeg stadium 
nog moeilijk te beoordelen of een dier er wel of niet komt. Zie je een jong 
dier later terug dan sta je wel eens versteld wat er uit gegroeid is. 
Het was ons inziens een boeiende en leerzame avond welke voor 
meerdere fokkers interessant was geweest.  
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Kidsfabriek 2015  
Door Chris Wijsman 

Zaterdag 22 augustus was het 3e kinderfestival “Kidsfabriek” in de SSP-
HAL te Ulft van 10.00-16.00 uur. “Kidsfabriek” is een evenement dat een 
keer per jaar plaatsvindt in de laatste week van de zomervakantie. Tijdens 
deze dag worden voor kinderen van 4 tot 12 jaar bekende en minder 
bekende activiteiten aangeboden op het terrein van sport, spel, theater, 
ambacht, kunst en wetenschap. In de vorm van clinics, workshops of een 
doorlopend circuit kunnen kinderen meedoen aan allerlei leuke dingen. 
Voor verenigingen uit de 
gemeente Oude IJsselstreek is 
het een geweldig platform om 
zich te profileren. Zo heeft ook 
K.P.V. Silvolde e.o. een verzoek 
gekregen om invulling te geven 
aan deze dag. 
 
Vrijdagmiddag 21 augustus heb ik 
met Ben Kniest onze stand opgebouwd. Een twaalftal verenigingskooien 
voor kippen, konijnen en duiven en de puppyren van familie Wijsman. 
 
Zaterdag 22 augustus heb ik met een aantal leden van onze vereniging 
van 10.00 tot 16.00 uur de vele bezoekers uitleg over onze vereniging en 
de aanwezige dieren kunnen geven. Gezien de vele vragen en de grote 

opkomst van kinderen, ouders 
en familieleden kunnen we 
terugzien op een geslaagde 
dag.  
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Vleesboerderij Dieker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor al uw rund- varkens en kippenvlees. 
Het rundvlees komt van onze eigen koeien en is diervriendelijk 
geproduceerd. Het voer komt van eigen land of uit de regio. De koeien 
lopen met de hele familie in de wei en in de winter lopen ze heerlijk in de 
stal. De kalveren blijven bij hun moeder lopen. Het varkens en kippen 
vlees betrekken we van onze slager die de koeien ook slacht. Daar 
worden de dieren zorgvuldig uitgezocht en op een traditionele manier 
gevoerd, zodat dit vlees ook vol van smaak is.  
Het vlees verkopen we in onze boerderijwinkel en is geschikt voor 
iedereen, ook voor de kleine gebruiker. U kunt al langskomen voor 3 ons 
verse worst. 
 
In onze boerderij winkel verkopen we het vlees zoals het ook bij de slager 
ligt, denk hierbij aan verpakkingen van 500 gram en 300 gram. Of netjes 
verpakt per 2. Dus in kleine stukken afgesneden en verpakt.  
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Tevens verkopen we in de zomermaanden ook barbecue vlees, dit is 
allemaal per 4 stuks verpakt en per soort. Dus u kunt heerlijk uw eigen 
barbecue pakket samenstellen. 
Ook kunnen we voor u een Vlees Sara of Abraham verzorgen, we maken 
gourmetschotels op bestelling. Feestje….. en u weet even niet wat te 
geven; denk eens aan een cadeau bon van Vleesboerderij Dieker.  
Onze boerderij winkel is geopend op maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9:00 uur tot 18:00 uur. 
Kijkt u op onze website voor het gehele assortiment en de antwoorden 
op uw vragen: www.vleesboerderijdieker.nl 

 
Vleesboerderij Dieker 
Oude IJsselweg 5 b, 7061 GK Terborg (Etten)  
Telefoonnummer: 0315- 326832 
 

  



 

16 

Feestmiddag 70 jarig jubileum K.P.V. Silvolde e.o. 
Door Chris Wijsman 

Op 15 juli 1945 werd K.P.V. Silvolde e.o. opgericht. Henk van Hagen en Jo 
Bosman hebben een groot artikel geschreven over de geschiedenis van 
onze 70 jarig vereniging. (vanaf blz. 22) 
Ik wil een stukje schrijven over de gezellige feestmiddag van 12 juli jl. bij 
Theo en Annemie van Bronkhorst in Silvolde. 
 
Op het overdekte gezellig ingerichte terras was het aangenaam 
vertoeven. De feest middag begon om 14.00 uur. Er waren 32 leden/ 
echtgenotes/kinderen aanwezig. Iedereen kreeg koffie/thee of frisdrank 
met een lekkere plak cake. 
 
Om 14.15 heb ik iedereen welkom geheten en een kleine terugblik op 70 
jaar K.P.V. Silvolde e.o. gegeven. Leden die in het bezit waren van oude 
foto’s en krantenknipsels, hebben die naast ons archief voor één middag 
beschikbaar gesteld. Dit alles was binnen uitgestald en dit leverde veel 
gesprekstof op voor de vele aanwezigen. 
 
Om 16.00 uur werd het goed verzorgde Chinees buffet geopend, waar 
iedereen gebruik van kon maken. Om 18.00 uur werd de feestmiddag 
afgesloten. 
 
Ik wil nogmaals iedereen 
bedanken die de foto’s 
of krantenknipsels 
beschikbaar stelde en 
iedereen die anderszins 
aan deze feestmiddag 
meegewerkt heeft. 
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Tenslotte denk ik dat 
we terug kunnen zien 
op een geslaagde 
feestmiddag en wil 
Theo en Annemie 
bedanken voor het 
vele werk en het 
beschikbaar stellen 
van hun locatie.  
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Hokkenbezoek bij 5 leden van EPV te Ede. 
door Ben Kniest 

Op zaterdag 22 augustus 2015 ging 

een kleine afvaardiging van KPV 

Silvolde e.o. naar een hokken bezoek 

bij de vereniging EPV te Ede. 

Op dezelfde dag waren wij ook 

uitgenodigd bij de Kids-fabriek in de 

SSP-HAL te Ulft. Daar moesten ook 

leden in onze stand aanwezig zijn. 

We zijn rond half 10 vanaf de 

Warmseweg 19 te Etten vertrokken 

naar de eerste locatie bij Marco 

Keijzer te Lunteren. Marco fokt 

Nederlandse Hangoor Dwergen 

midden geel maar heeft ook witten 

en rus tekening. Midden geel is zeer 

moeilijk te fokken, hij is er al 22 jaar mee bezig. Er zijn maar enkele 

fokkers in Nederland die deze kleurslag fokken, maar hij wil niet anders. 

Rond 12.00 uur waren wij bij Piet Bodingius waar we om zijn huis eerst 

zijn zelf aangelegde unieke rotstuin mochten bezichtigen. Daarna 

hebben we van een uitgebreide lunch gebruik mogen maken. 

Piet Bodingius fokt in 23 hokken 2 kleurslagen Hollander konijnen. Hij 

fokt met 4 zwarte voedsters en 2 bruine voedster. Hij gebruikt daarvoor 

2 zwarte rammen en 1 bruine ram. Een aantal buitenhokken waren 

voorzien van laden. Enkele hokken stonden binnen om vroeger in het 

jaar al met fokken te kunnen beginnen. Type en bouw zagen er 

uitstekend uit. Helaas waren veel oudere dieren in de verharing. 
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Daarna ging de reis 

naar Henri en René 

Mekking in Bennekom. 

De tijd was eigenlijk te 

kort om alles goed te 

kunnen bekijken. 

Franse Hangoor 

Konijnen, wyandotte 

krielen, verschillende 

soorten ganzen en 

eenden en nog veel 

meer sier- en watervogels. In totaal wordt voor deze hobby ongeveer 

5000 vierkante meter grondoppervlakte gebruikt.  

Diverse onoverdekte rennen en 12 overdekte rennen, 5 rennen met 

nachthokken voor de krielen, een extra grote uitloop voor de jonge 

krielen en een nieuw gebouwde schuur voor o.a. de huisvesting van de 

konijnen en de opfok van eenden en ganzen. Alles degelijk en 

onderhoudsarm gebouwd. 

Daarna gingen we naar Reijer Schothorst te Ede. Eerst een kopje koffie 

met iets lekkers erbij en daarna de dieren bezichtigen. Reijer Schothorst 

fokt Vlaamse Reuzen in verschillende kleuren. Ze zijn grotendeels buiten 

onder een afdak gehuisvest. Hij fokt meestal met 8 voedsters en 5 

rammen. 

Verder heeft hij Barnevelder kippen en Australorps kippen. Verder nog 

verschillende soorten krielen en watervogels. Zo veel mogelijk loopt 

alles buiten in verschillende weitjes met aanwezigheid van 2 grote 

waterplassen. Het uitbroeden van de kippen gebeurt met natuurbroed. 

Tevens werd er nog een schuur gebruikt door een collega-senior en 

junior lid. 
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Vervolgens ging het naar Piet Bouw te Bennekom. Hij fokt met 3 tomen 

Welsumer kippen en heeft daarnaast nog wat bosfazanten en pauwen. 

Op zijn erf bevindt zich ook nog een schuurtje waar Ab de Vos o.a. zijn 

Hollandse krielen houdt. Aan het eind van dit lange huisperceel bevond 

zich nog een kikkerpoel omgeven door mooie oude en hoge bomen. 

Nadat alles bekeken was hebben we nog wat nagepraat onder het genot 

van een drankje, wat hapjes en een heerlijke salade. Het was een 

gezellige en goed georganiseerde dag waarop we diverse soorten 

kleindieren hebben bekeken. Piet Bodingius sloot de dag af door ons te 

bedanken voor onze belangstelling en Johan Jansen bedankte de leden 

van EPV voor hun gastvrijheid en nodigde hen uit voor een tegenbezoek. 

Onder deze omstandigheden met elkaar over onze mooie hobby praten 

levert vaak weer nieuwe inzichten op en goede contacten. 
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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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70 jaar K.P.V. Silvolde e.o. 
Door Henk van Hagen 

De vereniging werd op 15 juli 1945 opgericht als Raskonijn Silvolde en 
Omstreken. 
De eerste leden kwamen van een vereniging in Doetinchem en woonden 
in Silvolde. De eerste bestuursleden waren: 
P.J. Holthausen, voorzitter, 
G. Lucassen, secretaris, 
H. Danen, penningmeester. 
Op de ledenlijst komen verder de volgende namen voor: 
J. Willemsen, P. Stegeman, J. Breukelaar, H. Marriët, A.J. Holthausen,  
K. Bongers, A. Marriët, H. Peters en J. Kummeling. 
 
Het inleggeld werd bepaald op f. 3,- (jeugd f. 1,50). De contributie 
bedraagt 40 cent per maand, jeugdleden betalen 20 cent. 
De allereerste jongdierendag wordt samen met Doetinchem opgezet in 
de oude RK kerk in Doetinchem. De dieren werden m.b.v. een bakfiets 
vervoerd. De eerste tentoonstelling wordt in Wehl gehouden. Het 
vervoer geschiedt per boerenwagen. Vervoersmogelijkheden waren zo 
kort na de oorlog beperkt. Ook was er nog gebrek aan voer. Via de 
vereniging kon men extra wintervoer bestellen voor rasdieren. 
 
In 1947 wordt besloten dat ook kippenfokkers lid kunnen worden. De 
naam van de vereniging wordt: "Pluimvee- en konijnenvereniging" en 
geregistreerd als K.P.V. Silvolde en omstreken. 
Het bestuur wordt uitgebreid met M. Miggelbrink en B. Berkelder. 
De eerste clubshow wordt gehouden in zaal Mijnen - ’t Molentje - te 
Silvolde. Er worden verschillende commissies benoemd voor verloting, 
feestavond, balavond, prijzen en reiskas. De feestavond was alleen voor 
leden. De balavond was toegankelijk voor iedereen en moest geld 
opbrengen voor de kas. De reiskas was bedoeld om busreizen te maken 
naar tentoonstellingen, bijv. naar de Avicultura te Den Haag.  
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In 1963 was er een busreis voor de echtgenotes. Waar de reis naar toe 
ging is niet bekend, wel is er nog een foto van! 

 
Eveneens in 1963 organiseert de K.P.V. de provinciale tentoonstelling in 
de Markthal te Doetinchem. Er werd een record aantal dieren 
ingeschreven, namelijk 1750. 
 
In 1964 trad het voltallige bestuur af na interne onenigheid. Er wordt een 
voorlopig bestuur gekozen met drie leden: Boland, van de Wetering en 
Toebes. Het bestuur werd later uitgebreid met de heren A. Beek, 
voorzitter, en J. Roes. 
 
Om nieuwe kooien te kunnen kopen worden 18 aandelen van f. 10,- 
uitgegeven. Ieder jaar worden een paar aandelen uitgeloot en 
terugbetaald zonder rente. 
In 1965 wordt het 20-jarig jubileum gevierd met o.a. een tentoonstelling 
in Dinxperlo (zie krantenartikel op blz. 30). Het verenigingsjaar loopt dan 
van 1 juli tot 1 juli. Later zal dat worden veranderd. 
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Ook in 1966 komt er een geheel nieuw bestuur na het aftreden van alle 
bestuursleden. B. Jansen wordt voorzitter, G. Aarnink secretaris en 
verder Joh. Holthausen, P. Schreur en H. Peters. 
In 1968 wordt de D.P.K.V. Dinxperlo opgericht. Alle leden ervan zijn 
afkomstig van KPV Silvolde en wonen in Dinxperlo en Breedenbroek. Dit 
alles gebeurde in goed overleg met KPV Silvolde.  
In 1970 bestaat de vereniging 25 jaar. Er wordt een Nationale 
Tentoonstelling georganiseerd, met op 18 juni een receptie en een 
feestavond. Van de Poorte uit Oosterbeek zorgde voor het 
vraagprogramma en de catalogus. Voor de aankleding was er een vijver 
van de firma Boersbroek. Van Amerongen was er met diervoeders, 
Tropisch Oosten met vogels en tuincentrum Steentjes met bloemen. 
Eind 1970 is er een uitbraak van vogelpest in Nederland. Een aantal 
tentoonstellingen kon niet doorgaan, of zonder hoenders. 
In 1971 wordt kring De Liemers opgericht door DPKV Dinxperlo, Oude Rijn 
Lobith, DD Didam, KPV Silvolde en Vooruitgang Zevenaar. Bij toerbeurt 
organiseert iedere vereniging jaarlijks een tentoonstelling, waar de 
andere vier hun clubshow onderbrengen; een goed werkend systeem. 
In 1975 is het de beurt aan Silvolde om de tentoonstelling te organiseren. 
Dat jaar bestaat KPV Silvolde 30 jaar. Van het tentoonstellingsbestuur is 
een foto aanwezig. 
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Van 13 t/m 16 november hadden we 1034 dieren in onze kooien in de 
Paasberghal. Vrijdag 14 november is de zogenaamde stille dag. Dit is 
nodig om alle gegevens op orde te krijgen. Alles gebeurde 'met de hand'. 
De schooljeugd was uitgenodigd en werd rondgeleid. 
 
De afscheiding van Dinxperlo bracht een terugval in het aantal leden 
teweeg, maar geleidelijk neemt het aantal leden weer toe, van ruim 30 
leden tot boven de 40. 
Vanaf 1977 worden de vergaderingen gehouden in de sporthal Paasberg, 
daarvoor altijd bij Mijnen. 
Het bestuur bestaat dan uit B. Jansen, voorzitter, H. van Hagen, 
secretaris, B. Giesen, penningmeester, H. Coerman en Theo Marcus. Deze 
laatste komt op een veel te jonge leeftijd van 38 jaar te overlijden. 
 
De enting van hoenders tegen pseudo vogelpest wordt door ons 
gezamenlijk geregeld in overleg met de dierenartsenpraktijk. Jaarlijks 
terugkerende activiteiten zijn de jongdierendag en de clubshow. 
De eerste Achterhoekshow wordt gehouden in 1978; er worden 2000 
dieren getoond. 
Als B. Jansen in 1979 uit Silvolde vertrekt wordt J. Derksen de nieuwe 
voorzitter. Hij is keurmeester van konijnen en fokt zelf Hollanders. 
Silvolde is altijd een vereniging met veel Hollanders geweest, maar 
evenzeer met Vlaamse Reuzen. 
Het aantal leden stijgt naar 60, waarvan 13 jeugdleden. 
 
De jubileumtentoonstelling t.g.v. het 35-jarig bestaan in 1980 wordt in de 
sporthal gehouden. Het is met 1027 dieren een groot succes, mede door 
de inzenders van kring De Liemers. Zij brengen er hun clubshow onder en 
verrichten hand- en spandiensten. 
In 1982 worden we lid van het Achterhoeks Verband, dat dan uit 19 
verenigingen bestaat. Er vindt een statutenwijziging plaats en het 
huishoudelijk reglement wordt aangepast. 
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P. J. Holthausen en A.J. Holthausen zijn 40 jaar lid van de N.K.B. Theo 
Gerritsen wordt nieuw bestuurslid, i.p.v. H. Coerman, die op 69-jarige 
leeftijd overlijdt. 
 
Er is veel aandacht voor de jeugd. Elke 2 maanden vindt er een 
bijeenkomst plaats. Er mogen ook vriendjes en vriendinnetjes 
meekomen. Dit initiatief is na een jaar echter gestopt vanwege te weinig 
belangstelling. De jeugdshow in Laren krijgt de volle aandacht. Het 
inschrijfgeld van onze inzenders wordt door de vereniging betaald en er 
wordt voor vervoer gezorgd. 
Op 10 september 1983 overlijdt nestor P.J. Holthausen, een van de 
oprichters van onze vereniging. 
De tentoonstelling in 1985 wordt een verzorgde show, met clubshows 
van de Liemers en de prijzen van het Achterhoeks Verband.  
Op 15 juni wordt er een receptie gehouden t.g.v. het 40-jarig bestaan. Er 
is een honderdtal genodigden. 
 
Als in 1986 DPKV Dinxperlo uit het Liemers Verband stapt, wordt 
geprobeerd Aalten erbij te halen. Dat lukt niet. In een later stadium heeft 
AKV Arnhem zich erbij aangesloten. 
Op Vaderdag 1987 werd voor de eerste keer deelgenomen aan de 
Silvoldse Zomermarkt (braderie). We hadden een showstand en een 
verkoopstand 
In 1991 overlijden Jan Gerritsen (88) en B. Gerritsen (81). 
In 1992 zijn er weer perikelen met de vogelpest. 
Na zijn ziekte is Jan Derksen niet meer herkiesbaar als voorzitter. Hij 
wordt benoemd tot erelid. Op de jaarvergadering van 1993 wordt Joop 
Slomp voorzitter en Tom Hendriks 2e secretaris. De clubshow wordt 
ondergebracht bij het Achterhoeks Verband, aangezien AKV Arnhem als 
organisator geen geschikte locatie kon vinden. 
Er zijn problemen binnen de kring De Liemers, maar die wordt toch weer 
nieuw leven ingeblazen. Tom Hendriks en Theo Gerritsen gaan ons bij de 
kring vertegenwoordigen. Een werkgroep, bestaande uit G. Spekking,  
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T. Hendriks en Th. Gerritsen gaat een informatieboekje samenstellen! 
Voorloper van Klein Spöl.  
Het 50- jarig bestaan in 1995 wordt groots opgezet, met een 
tentoonstelling van 9 t/m 12 november, met 970 dieren, een uitgebreid 
prijzenpakket en een grote receptie. Er werd 5 x het predicaat U 
toegekend, een promotie voor onze sport. Jammer is dat we afsluiten 
met een negatief saldo. 
Bijzonder spijtig is dat B. Giesen, in maart nog gehuldigd voor 25 jaar 
penningmeesterschap, plotseling overlijdt en de show niet meer 
meemaakt. 
 
Jongdierendag 1996 kent een nieuwe opzet: alle dieren in de kooien, veel 
p.r., steun van sponsors, alsmede een verloting (tombola). Kinderen 
kunnen hun troeteldiertjes meebrengen en laten beoordelen. Voor een 
betere voorbereiding worden hiervoor verschillende commissies 
gevormd. 
In de jaren '90 loopt het aantal leden geleidelijk terug naar ruim 50. 
Tom Hendriks wordt in 1998 voorzitter na het plotseling overlijden van 
voorzitter Joop Slomp. In 1999 overlijden twee oudgedienden: J. Leeflang 
en G. Aarnink. 
Vergaderingen worden gehouden bij Jos Tenback aan de Ulftseweg. 
Tegenwoordig gebeurt dat bij de fam. van Bronckhorst in Silvolde of bij 
Chr. Wijsman in Varsselder. 
Hokbezoek wordt als activiteit opgevoerd en vindt twee maal in de 
zomermaanden plaats. 
Tom Hendriks en Jo Bosman vormen de redactie van Klein Spöl, het 
verenigingsblad dat 2 x per jaar wordt uitgegeven. 
Kring De Liemers wil jaarlijks een tentoonstelling gaan organiseren, met 
één bestuur en een vaste locatie. KPV Silvolde en Oude Rijn Lobith willen 
daaraan niet meewerken en op de oude voet doorgaan. 
Jongdierendagen worden nu samen gehouden met Sportfokkers 
Doetinchem in het Pakhuus te Silvolde. Dit leidt tot meer ingezonden 
dieren en meer variatie. De prijzenschema's zijn aanvankelijk gescheiden, 
maar worden later samengevoegd. 
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In 2000 wordt de laatste door ons georganiseerde tentoonstelling 
gehouden, met 904 dieren. Zowel de clubshow van De Liemers als die van 
Doetinchem worden hier ondergebracht. Tevens zet Achterhoeks 
Verband prijzen uit. De jongdierendag in het Pakhuus, samen met  
 
Doetinchem, brengt 285 dieren in de kooien.  
De prijsuitreiking vindt later plaats in zaal Ketz te Doetinchem. 
 
De laatste show van kring De 
Liemers is in tuincentrum 
Groenrijk te Zevenaar. Hierna 
gaan Didam, Arnhem en 
Zevenaar een bestuur vormen 
en de Liemersshow organiseren. 
Later sluit ook Doetinchem zich 
daar bij aan.  
In 2002 neemt Henk van Hagen 
na 25 jaar afscheid als secretaris 
en wordt tot erelid benoemd. 
Everdien Wink volgt hem op. Zij 
wordt de eerste secretaresse 
van de KPV. 
In 2003 gaan we met onze clubshow naar Borculo, dit tot 2008. Daarna 
naar Varsseveld. 
In 2004 is er weer een uitbraak van vogelgriep. Dat geeft problemen met 
bepaalde shows. 
Joep Mijnen en Gert Spekking zijn 40 jaar lid en worden onderscheiden. 
In 2005 gaan we met de jongdierendag naar een grote tent bij De Olde 
Bond. We vieren tevens ons 60- jarig bestaan. Het wordt een tweedaagse 
jongdierendag, samen met Doetinchem. Ook in 2006 vertoeven we bij De 
Olde Bond. 
Jan Derksen, oud-voorzitter en erelid, overlijdt plotseling. 

Everdien Wink en Henk van Hagen 
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Schuttersgebouw Wilhelm Tell is in 2007 het onderkomen voor onze 
jongdierendag. In 2008 gaan we weer naar De Olde Bond i.v.m. de Dag 
van het Platteland op 6 september. 
Al verschillende jaren besteden we aandacht aan de jeugdjongdierendag 
in Laren(Gld). Dit is een leerzame en gezellige dag voor de jeugd. 
Op de jaarvergadering van 2009 wordt Chris Wijsman benoemd tot 
voorzitter, als opvolger van Tom Hendriks. De clubshow wordt dit jaar 
ondergebracht bij de van Pallandt Show te Varsseveld. Dat is tot op heden 
zo gebleven. 
Het eerste jaar (2009) werden 90 dieren van onze KPV ingeschreven. In 
de periode van 2010 t/m 2014 respectievelijk 144, 177, 116, 118 en 121. 
De laatste jaren dus vrij constant. 
We wonnen er 3 x een hoofdprijs. In 2009 met een kleurdwerg van Henk 
van Hagen, in 2010 met een Witte Wener van Chris Wijsman en in 2011 
met een Anconakriel van Ronnie Ketelaar. 
De jongdierendag wordt vanaf 2010 gehouden in het AOC te 
Doetinchem, samen met Sportfokkers Doetinchem. In 2011 was er een 
record-inschrijving: 387 dieren. In de jaren daarop resp. 361, 366 en 352 
dieren. 
In 2014 werd de jongdierendag aangemeld als tentoonstelling, voor het 
binnenhalen van KLN- en NBS-prijzen. 
In 2013 verlaat Gert Spekking het bestuur. Voor zijn vele werk wordt hij 
benoemd tot erelid. 
Het aantal leden is de laatste jaren vrij constant, rond de 45, met niet al 
te veel verloop. 
Het aantal getatoeëerde dieren loopt enigszins terug. Dit is niet te 
herleiden naar het aantal dieren op jongdierendag en clubshow dat 
gehandhaafd blijft. 
Het aantal uitgegeven hoenderringen lijkt langzaam terug te lopen, met 
een plotselinge piek in 2014, goed he! 
De NBS-leden vormen een kleine groep, momenteel zijn er 5 NBS-
fokkerskaarten. Konijnenfokkers waren altijd de grootste groep in 
Silvolde (opgericht als Raskonijn). Ze worden op de hielen gevolgd door 
de afdeling hoenders. 
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Uit krant ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Konijnen- en 

Pluimveevereniging “Silvolde en Omstreken” in 1965  
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