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Voorwoord 
door Chris Wijsman   

Beste leden/fokkers en sponsoren, 

Het tentoonstellingsseizoen gaat weer van start.  

Voorafgaand aan deze periode moet je als fokker een planning maken 
wanneer je begint met het samenstellen van de foktomen. Tijdens het 
seizoen zijn er soms factoren die invloed hebben op je planning. 

Eén van deze factoren is de flinke vorstperiode die we in maart hebben 
gehad. Je hoopt dat alle dieren die eieren leggen niet te lang van het 
broednest gaan, waardoor de eieren zouden kunnen bevriezen.  

In zo’n koude periode is de eierproductie bij die diergroepen ook lager en 
zullen de kuikens later geboren worden. Bij andere diergroepen zoals 
bijvoorbeeld de konijnen, zal de paring wat moeilijker gaan.  

Maar als de temperatuur omhoog gaat en de dagen langer worden, gaat 
dit goed komen.  

Vele fokkers maken in het voorjaar gebruik van extra verlichting om 
kunstmatig de dagen te verlengen. Dit heeft een positieve uitwerking op 
de vruchtbaarheid en eierproductie. Ook de zomerse temperaturen dit 
jaar hebben invloed op de verzorging en de gezondheid voor de dieren. Ik 
hoop dat U de juiste maatregelen heeft kunnen treffen, in het belang van 
de dieren. 

Op 6 en 7 oktober houden wij onze Dierendagshow in de SSP-HAL te Ulft. 
Dit is voor de 4e keer dat we deze show in de SSP-HAL houden. Het 
tentoonstellingsbestuur is zeer tevreden met het aantal ingeschreven 
dieren.  

In 2015 werden 219 dieren ingeschreven, in 2016 steeg dit aantal naar 
366 dieren, in 2017 zelfs 500 ingeschreven dieren en dit jaar 2018 527 
ingeschreven dieren.  

Met dit aantal dieren heb je ook een bredere collectie, wat voor de 
fokkers en het publiek interessanter wordt.  
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Onze clubshow op 26,27 en 28 oktober 2018 wordt voor de 10e keer op 
rij onder gebracht bij de van Pallandtshow in Varsseveld.  

Ik wil alle inzenders en sponsoren bedanken voor hun medewerking om 
deze show mogelijk te maken.  

Bij voorbaat wens ik U een mooi en succesvol tentoonstellingsseizoen toe!  

 

 
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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Voorjaarsledenbijeenkomst donderdag 26 april 2018 
door een deelnemer 

Als locatie hebben wij gekozen voor Dierenpension Lust en Leven van de 
familie Chris en Ria Wijsman te Varsselder.  Hun ontvangstruimte was 
zeer geschikt voor het grote aantal van 29 belangstellende leden voor 
deze bijeenkomst. Er is naar een nieuwe invulling gezocht voor de 
ledenvergadering in het voorjaar. Zonder notulen en agenda, maar meer 
in het teken van dierbesprekingen. Op deze manier kunnen leden 
onderling fokkerservaringen met elkaar uitwisselen en met name 
beginnende en jonge leden extra kennis opdoen. Er werden 5 groepen 
samengesteld bestaande uit enkele dieren en 1 of meer ervaren fokkers 
die aan de hand van een 17-tal punten een deskundige uiteenzetting 
hielden. 
  
Punten die zo al aan de orde kwamen: voeding, huisvesting, voorbereiden 
voor een show, fokparen samenstellen, type, bouw, beharing en 
bevedering enz. 
  
Groep 1: Vlaamse reuzen met Tom Hendriks en Hans Rabeling,  
Groep 2:  Hangoren met Hans Holthausen,  
Groep 3:  Wyandotte krielen met Chris Wijsman en Johan Jansen, 
Groep 4: Hollandse krielen en Serama’s s met Henk van Hagen, 
Groep 5:  Duiven met Dick van der Zwaard. 
 
   
  



 
8 

Er werd aandachtig geluisterd en uitgebreid vragen gesteld. Ook buiten 
genoemde groepen om werden fokkerservaringen uitgewisseld en nieuwe 
contacten gelegd. Na ruim 2 uur werd iedereen weer bij elkaar geroepen 
voor een glaasje fris en kon onder leiding van de voorzitter kort 
geëvalueerd worden over de opzet en inhoud van deze avond. Iedereen 
was het erover eens dat het een geslaagde invulling van deze 
Voorjaarsbijeenkomst was die volgend jaar een vervolg verdiend. Nieuwe 
ideeën en/ of aanvullingen van de leden stelt het bestuur uiteraard zeer 
op prijs. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van deze 
avond. 
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Activiteiten van de jeugd!! 
door Bas van Berkum 

Hallo lezers ,  
Zoals jullie weten hebben wij in onze mooie vereniging een viertal 
jeugdige mensen die met hart en ziel hun passie willen overbrengen naar 
andere mensen. Dit doen ze op geheel eigen wijze welke wij erg 
aanmoedigen en toejuichen. 
 
Ze doen dit onder andere door mee te doen aan evenementen en shows 
om te laten zien wat zijn vooruitgang is. 
Het evenement waar de jongelui gedraaid hebben is zoals nu al een paar 
jaar op rij de Kidsfabriek in de SSP-HAL waar wij onze Dierendagshow ook 
organiseren.  
 
In juni hebben we bij de familie van Berkum een vergadering belegd. 
Deze was kort maar krachtig. De jongelui hadden zichzelf op grote lijnen 
dezelfde gedachtegang op laten gaan dus het was snel gedaan. 
Eenieder zou zijn eigen dieren neerzetten en als extra voor de diergroep 
duiven zou er een beroep gedaan worden op Marcel Hulshof met zijn 
Kapucijners (sierduiven). De puppybak zou niet gebruikt worden en ook 
een knuffelhoek werd niet toegejuicht. Dit door de toch steeds groter 
wordende discussie omtrent het dierenwelzijn. Bas van Berkum zou voor 
het transport zorgen en de afspraken met de stichting SSP en bestuur 
coördineren. 
De dag van tevoren zouden we gezamenlijk de stand opbouwen. 
 
De Kidsfabriek werd gehouden op de laatste zaterdag van de 
schoolvakantie namelijk de 25e augustus. Alle dieren zijn netjes om 9:30 
uur in de kooien gezet en om 10 uur begon het. De dag was rustig en 
minder druk dan voorgaande jaren. Misschien tijd voor vernieuwing? 
Deze mening waren de jongens allemaal bedeeld. Ook waren ze tevreden 
over het feit dat toch nog ieder die dag wat heeft kunnen verkopen.  
Want deze kinderen betalen toch een mooi centje voor het voer. 
Ze hebben eenieder op geheel eigen manier hun best gedaan. 
De één iets te fanatiek, de ander om een uur of 3 helemaal opgebrand. 
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Als tegenprestatie mochten de jongens, gesponsord door de vereniging, 
dit zijn we allen, naar de jeugdshow te Laren. Ze hebben daar (4 man 
sterk) 21 dieren ingeschreven. Wel te verstaan:  
 
Thomas Post:  1 Belgische haas;  4 Hollandse krielen patrijs; 1 Welsumer 
Thymen Römer : 2 Serama’s; 3 Sabelpoot krielen. 
Nicky van Berkum:  5 Hollandse krielen zwart 
William van Berkum:  5 Nederlandse hangoordwergen. 
 
De dieren werden van tevoren opgegeven 
voor de verenigingsbeker. 
Deze competitie is er weer voor de 
vereniging. Helaas werden we daarin niet 
bekroond met een beker.  Het was toch 
lastiger dan gedacht om de juiste dieren 
hiervoor aan te geven bij ondergetekende. 
En enige kennis van de dieren moet je wel 
hebben. Wat voor eenieder zeker is dat je 
altijd weer leert en je weet voor een 
volgende keer waarop te letten. 
 
Hierin ligt ook de taak van de wat verder 
gevorderde liefhebbers. Wij kunnen ervoor zorgen dat de jeugd 
bijgeschoold kan worden. Misschien is dit wat voor een volgende keer om 
eens met de jeugd hun dieren door te nemen. Dit behoort toch tot een 
mogelijkheid. 
Want denk eraan: Zij hebben de toekomst! 
 
Maar nu verder….Op de show hebben Caroline Römer en Bas van Berkum 
een hand vol munten gehaald voor de inwendige mens. Na de opening 
van de show door de voorzitter van de KLN werd de keuring gestart. 
Al snel werd duidelijk dat ze mooi mee konden draaien en toch hun eigen 
visie hadden door kritische vragen te stellen aan de betreffende 
keurmeesters. 
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Na de keuring was er 
het fotomoment. Deze 
foto’s werden 
genomen door Theo 
Janssen die meteen 
gestrikt werd alsnog in 
te sturen op onze eigen 
show. In het rad van 
fortuin werd er ook nog 
een prijs gewonnen 
door Nicky. 
Omstreeks 16:30 uur was het alweer tijd om te gaan. 
Bij thuiskomst heeft eenieder de dieren weer netjes en verzorgd in de 
hokken gezet. En vervolgens de keurstaten weer eens doorgenomen. 
Want ja, heeft de keurmeester dat wel goed?  Of zit er toch nog meer 
in…. 
 
Namens de jeugdleden en hun ouders bedankt. 
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“Dierendagshow” op zaterdag 6 en zondag 7 oktober 
2018 in SSP-HAL in Ulft 
door Henk van Hagen 

Een jongdierenkeuring met veel extra’s.  Op zaterdag 6 en zondag 7 
oktober organiseert Kleindiervereniging K.P.V. Silvolde e.o. haar jaarlijkse 
jongdierendagen. 

Voor de vierde keer vindt dit plaats in de SSP-HAL op het voormalige 
fabrieksterrein van de DRU in Ulft. In 2015 op zoek naar een geschikte 
accommodatie kwamen we terecht bij deze hal. Het bestuur zag dat hier 
meer ruimte was dan alleen voor de eigen vereniging. Besloten werd om 
er open jongdierendagen van te maken zodat ook leden van 
zusterverenigingen konden inschrijven. 

De hal heeft een oppervlakte van 5.500 m². Naast ruimte voor de dieren is 
er nog genoeg plaats voor nevenactiviteiten. De hal is goed bereikbaar en 
er is genoeg parkeergelegenheid. Er is veel licht met in het midden een 
lichtkoepel. Veel licht is belangrijk voor het goed kunnen keuren van de 
dieren. 

In samenwerking met Stichting SSP-HAL werden ideeën ontwikkeld hoe 
één en ander in te vullen. Besloten werd dat andere kleindierverenigingen 
gratis met een stand mee kunnen doen. Commerciële bedrijven kunnen 
een ruimte huren. Verschillende vogelverenigingen waren aanwezig met 
volièrevogels en ook een aquarium vereniging. Dit gaf extra kleur aan de 
show. Enkele buurt kleindierverenigingen hadden een stand ingericht. 
Hierom heen verschillende commerciële stands die veelal met de 
kleindierhobby te maken hebben.  

Om één en ander aantrekkelijker te maken voor het publiek werd gezorgd 
voor het randgebeuren. Voor de kinderen was er een knuffelhoek met 
konijntjes en ook de kuikentjes waren echte aandachttrekkers.  

“Konijn-hop” bleek een succes. Grappig om te zien hoe de konijntjes met 
plezier de hindernissen namen.  
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De groei zit erin: in 2015 werden 220 dieren ingeschreven; in 2017 waren 
dat er al 500. In dit jaar is gekozen voor een officiële tentoonstelling voor 
alleen jonge dieren. De naam “Dierendag-show” is officieel erkend door 
de KLN (Kleindierliefhebbers Nederland). Deze naam is gekozen omdat we 
de show houden rond Werelddierendag op 4 oktober. 

Het aantal bezoekers ligt ieder jaar rond de 2000. Daar zijn we blij mee. 
Meerdere zusterverenigingen brengen er hun dieren onder, waaronder 
de speciaal club voor Duitse hoenders en dwerghoenders. De 
voorbereidingen voor 2018 zijn in volle gang. Afspraken met de SSP-HAL 
zijn inmiddels afgerond. De keurmeesters zijn vast gelegd. De 
gezondheidsbewaking wordt gedaan door de “Slingeland” dierenartsen. 

De fokkers zullen hun dieren in topconditie proberen te brengen. Een 
goede opfok is hierbij van belang. Hierbij behoren ook de nodige 
entingen. De RHD-enting voor konijnen is een onderdeel hiervan. Een 
ziekte die veel slachtoffers maakt onder tamme, maar ook wilde konijnen. 
De NCD-enting bij hoenderachtigen is door de overheid verplicht gesteld 
om deel te mogen nemen aan tentoonstellingen. 

De fokkers zullen dit jaar weer hun bijzondere en aparte raszuivere dieren 
aan het publiek tonen. De stoere Vlaamse reus zal er te zien zijn, evenals 
de snoezige dwergkonijntjes. Verschillende hangoren tonen zich ook 
(hangoren zijn konijnen, om misverstand te voorkomen). Vele kippen 
zullen zich laten horen. Van Croad langshan, een groot Aziatisch ras tot 
het mini ras, “de Serama”, een zeer handtam kipje. Veel bijzondere rassen 
en kleuren daartussen. Met bekende rassen, zoals Hollandse kriel, 
Sabelpootkriel en natuurlijk ook de Wyandottes. Zomaar een greep uit de 
grote verscheidenheid.  

Om het publiek inzicht te geven in deze hobby is er een voorlichtingsstand 
van de KLN. De kinderen kunnen zich vermaken met een uitgezette 
puzzeltocht. Altijd leerzaam. K.P.V. Silvolde heeft ook een stand met 
folders en contactadressen. De leden zijn herkenbaar aanwezig. Om alles 
in goede banen te leiden moet er vooraf veel werk worden verricht. 
Organisatorisch moet alles kloppen. We willen er geen warboel van 
maken.  
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Tentoonstellingen zoals deze zijn van grote waarde om rassen in stand te 
houden en de oorspronkelijke specifieke eigenschappen (genen) vast te 
leggen en veilig te stellen. 

Door sponsors en adverteerders kunnen we het inschrijfgeld laag houden. 
Grote prijzen zijn er niet te winnen. Wel oorkondes met de afbeelding van 
het dier dat gewonnen heeft. Voor jeugd inzenders zijn er wel extra 
prijzen te winnen en altijd een herinnering.  Van elk dier wordt door de 
keurmeester een rapport opgesteld welke ook aan de fokker wordt 
overhandigd. We hopen weer een mooie show neer te zetten met 
randgebeuren. De aankleding van de hal wordt verzorgd door twee 
tuincentra. De toegang en het parkeren zijn gratis. Het publiek is van 
harte welkom bij deze bijzondere jongdierendagen in een unieke 
accommodatie op zaterdag 6 oktober van 9.00 tot 17.00 uur. Op deze dag 
kan men tevens de keuringen volgen. Zondag 7 oktober van 10.00 tot 
16.30 uur geopend. 
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Konijnenkorrels zijn nooit compleet 
door August Offenberg 

Voor een voerfabrikant en hun nutritionisten is het samenstellen van 
kippenvoer of varkensvoer eenvoudiger dan het maken van een goede 
konijnenkorrel. Bij kippenvoer of varkensvoer is het fabrieksvoer 
doorgaans het enige dat de dieren verstrekt krijgen. Als je als fabrikant 
zorgt dat de ingrediënten van onberispelijke kwaliteit zijn en zorgt dat 
verhoudingen eiwit en energie kloppen dan kan er eigenlijk al niet veel 
meer misgaan. Maar bij konijnen ligt dat wat complexer. Wat voert de 
konijnenhouder nog allemaal bij en wat is de kwaliteit en samenstelling 
daarvan? Maak je een konijnenkorrel waar ‘alles’ in zit of maak je een 
korrel met de wetenschap dat de konijnenliefhebber er vast wel hooi bij 
zal voeren? 

Complete konijnenkorrels 
Er zijn merken konijnenvoer die hun korrels aanprijzen als volledig 
konijnenvoer. Uit nutritioneel oogpunt zou dat mogelijk moeten zijn. Een 
nutritionist met eigen ervaring bij konijnen moet in staat zijn om 
uiteindelijk een voer samen te stellen dat alle nutritionele behoeften van 
het konijn afdekt en het perfect laat functioneren. Maar in een geperste 
korrel is het onmogelijk om de voor konijnen belangrijke werking van 
vezels intact te laten. Op elke zak konijnenkorrels staat een gehalte ‘ruwe 
celstof’ of ‘ruw vezel’ vermeld. Maar kunnen we wel spreken van vezel in 
korrels? Bij de productie van korrels worden de grondstoffen door een 
hamermolen gemalen tot stukjes van 1 à 2mm en vervolgens onder enige 
verhitting in korrels geperst. Wat is erover van de waarde van de vezel? 
We kunnen in elk geval stellen dat van structuur geen sprake meer kan 
zijn. En een konijn heeft juist structuur -echte vezel- nodig.   
Een complete konijnenkorrel met voldoende structuurwerking bestaat 
niet. Een konijnenliefhebber zal zeggen dat je daarom hooi moet 
bijvoeren. Is de combinatie van een goede korrel en onbeperkt mooi hooi 
voldoende om het konijn gezond te houden? 
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Structuur verteren om te overleven 
De helft van het verteringsstelsel van konijnen bestaat uit de blindedarm. 
Het bacteriemilieu in de blindedarm is uniek. Deze bacteriën zijn in staat 
om middels een fermentatieproces vele waardevolle stoffen uit 
structuurrijke voeding te halen. De vitamines en aminozuren (bouwstenen 
voor het lichaam) komen in de blinde darmkeutels terecht. Wanneer het 
konijn deze keutels later weer opneemt kan het dier deze voedingsstoffen 
alsnog benutten. Een konijn kan dus belangrijke voedingsstoffen uit vezels 
halen. Die belangrijke stoffen zouden we ook in een meer kunstmatige 
vorm in konijnenkorrels kunnen stoppen, maar het vezel verteren heeft 
nog een belangrijke functie. Bij het verteren van vezels is er sprake van 
fermentatie. Bij voldoende fermentatie verzuurt de blinde darminhoud 
tot ca. pH 5,4. Dat is de ondergrens voor bijvoorbeeld Clostridium om te 
overleven. De verzuring die optreedt bij voldoende fermentatie vormt dus 
een barrière voor ziekmakers. Konijnen die voldoende structuur kunnen 
verteren, zorgen zelf voor een barrière in hun verteringsstelsel en geven 
pathogenen (ziekteverwekkers) geen kans.   

Knagen aan het hok 
Uw konijnenhok is waarschijnlijk deels gemaakt van vurenhout. 
Vurenhout is hout van een fijnspar. Als een konijn kon kiezen uit 
verschillende houtsoorten zou het niet snel aan hout van naaldbomen 
beginnen. Een konijn knaagt liever aan de bast van een wilg of aan hout 
van fruit- of noten dragende bomen.  Knaagt uw konijn aan het hok? Dan 
is dat een teken van een tekort aan structuur. En waarom eet een konijn 
dat onbeperkt toegang tot hooi heeft toch de verse knopen uit het stro op 
als het hok verschoond wordt? 

Hooi als vezelbron 
Levert hooi een konijn voldoende structuur? In 95% van de gevallen durf 
ik te stellen dat dat niet het geval is. Het meeste hooi is vaak niet meer 
dan een halfrijp gewas. Volledig volgroeit gras bevat gezette volledige 
vezel. Waarin ook – voor het konijn noodzakelijke - onverteerbare vezels 
zitten (lignine). Maar hooi betreft zelden een volgroeide grasplant waarin 
het graszaad is gekomen. Lang stengelig volgroeid hooi levert een 
redelijke bijdrage in de vezelbehoefte, het levert echter ook een 
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behoorlijk portie eiwit, en dat werkt weer averechts voor een gunstige 
pH. Een deel van de eiwitten worden namelijk omgezet tot NH3 of 
ammoniak, wat een basisch effect heeft (hogere pH). Het werkt het 
verzurende effect in de blindedarm dus deels tegen. 

Stro  
Stro is altijd een product van goed onderhouden akkers, altijd van een 
volgroeide plant en in de regel van constante kwaliteit. Het is lager in 
voedingswaarde dan hooi en beïnvloedt daardoor de samenstelling van 
het totale rantsoen niet te sterk. Mijn voorkeur gaat uit naar het bijvoeren 
stro naast een goede kwaliteit konijnenkorrels. Misschien is het weglaten 
van hooi nog een te rigoureuze stap voor u. Begin in dat geval met 
dagelijks wat verst stro bij om te voorzien in de structuurbehoefte. U 
helpt er uw konijnen mee.  

Balans 
Als we jonge konijnen hebben, willen we deze zien groeien en kan het ons 
soms niet snel genoeg gaan. Een snelle groei is prima zolang de konijnen 
maar voldoende vezels kunnen opnemen. Zorg ook dat de jongen mooi 
compact in de pels blijven. Bij een te extreme groei zal de pels vaak als 
een te ruime jas aanvoelen.  
Bij een eiwitrijke korrel (groeivoer) en hooi (eiwitrijk) bestaat het risico 
dat er te weinig te fermenteren is in de blindedarm. Hiermee zijn de 
jongen bijzonder kwetsbaar voor darm gerelateerde ziekte omdat de 
zuurgraad te hoog is en de pathogenen in dat milieu goed gedijen.  Het 
aanbieden van voldoende vezels en iets minder eiwit in het totale 
rantsoen heeft een positief effect op het voorkomen van dar gerelateerde 
ziekten zoals de dikke buiken zieken. Zowel meer vezels als iets minder 
eiwit stimuleren immers een lagere pH in de blindedarm.  
Goed samengestelde Konijnenkorrels zijn niet compleet, maar ze hoeven 
wat mij betreft alleen nog maar met structuur te worden aangevuld. Bij 
het aanbieden van goede Konijnenkorrels en onbeperkt vers stro, kan een 
konijn op intuïtie perfect de balans zoeken en extra structuur opnemen 
indien nodig. Succes met uw dieren! 
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Luizen de oorlog verklaard…. 
door D. vd Zwaard 

Puf puf wat is het warm, duiven schoon maken, kippen verzorgen. 
Volgende dag puf puf, wat is het heet. Maar het is zaterdag, gelukkig 
eigen tempo bepalen. Zaterdagmiddag, eerst maar de kippen verzorgen, 
schoon water, het jeukt op het hoofd, krabben dus. Waterbakken klaar, 
nog meer jeuk...............krabben en kijken...................en.................de 
derde wereldoorlog is losgebarsten........LUIZEN................BLOEDLUIZEN…. 
 
Hoe kan dat nu? Ik spuit regelmatig met Dusty in het hok, met Finecto op 
de kip. Eerst maar op onderzoek. Er zitten onder hetzelfde dak ook duiven 
en verderop nog wat kippen. Bij de duiven en kippen papiertjes op rollen 
en overal tussen duwen en de volgende dag kijken. Verderop zo te zien 
geen luis........maar dat geloof ik niet. Ik zie wel morgen. Nu maar spuiten 
tegen de luizen bij de kippen.  
Volgende dag: duiven niets????? Kippen: twee hokken heel veel dus 
laatste hok niets.........zelfde ruimte. Geloof het niet. 
Hokken uitruimen en schoonmaken spuiten met Finecto heel veel: 
plafond, echt alles. Zo nu zal het wel snel gebeurd zijn. Dat denk je maar 
puf puf het is nogal warm en ze komen massaal uit..........  
 
Maar gelukkig we spuiten er vrolijk op los en zien eigenlijk maar weinig 
volwassen luizen maar ze blijven maar komen. Dan wordt het tijd voor 
andere maatregelen. Ardap gekocht en daar mee spuiten. Tja dat spul 
doodt direct. Contact met Finecto gezocht die raadde mij aan ook spul 
van Finecto door het voer te doen zodat de luizen hun bloed niet meer 
lusten. Maar ik voer korrels en waarom hebben de duiven niets? Doordat 
ze bij Finecto zeiden spul door het voer te doen ging mij een lampje 
branden. De duiven krijgen knoflook in het water vanwege de heilzame 
werking ervan.  
De luizen lusten hun bloed niet en ze krijgen een andere lichaamsgeur 
waardoor de luizen ze niet kunnen vinden.  
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Nu na twee en halve week wordt het beheersbaar: de Ardap heeft de 
lopende luizen gedood en de Finecto zal op langere termijn zijn werk 
doen. De Dusty heb ik maar in de keukenkast gezet. Het zal bij mij wel niet 
werken.  
 
De kippen zitten nu ook aan het knoflookwater en stinken nu ook uit hun 
bek net als de duiven. De luizen zijn waarschijnlijk door vliegen over 
gebracht anders zou ik ook niet weten. Er waren van het jaar erg veel 
vliegen hier. Na meer als veertig jaar vogels houden hebben ze me toch 
weer te pakken gekregen doordat ik toch niet voldoende heb opgelet. Ik 
denk dat ik ze net op tijd heb door gekregen en echt erger heb kunnen 
voorkomen. 
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Hokkenbezoek bij zustervereniging D.K.P.V. Dinxperlo 
door Chris Wijsman 

Onze kleindiervereniging Silvolde e.o. probeert ieder jaar een 
hokkenbezoek te organiseren. Het afgelopen jaar hebben wij contact 
gezocht met onze zustervereniging Dinxperlo. Na enig overleg is gekozen 
voor zaterdag 26 mei jl. Het was een zonovergoten dag, onbewolkt en 29 
graden. Sommige zullen denken, is dit niet te warm voor een 
hokkenbezoek? Maar het bestuur van Dinxperlo was goed voorbereid. Ze 
hadden een mooi programma samengesteld, voor elk wat wils. 
 
We werden om 9.30 uur 
ontvangen bij de voorzitter Jan 
Kip en zijn vrouw Lidia thuis. We 
konden kiezen tussen koffie, thee 
of iets fris naar wens met wat 
lekkers erbij. Van K.P.V. Silvolde 
e.o. waren 18 leden aanwezig, 
ook een aantal leden van 
Dinxperlo waren er. Gezien de 
grote opkomst is ervoor gekozen om er 2 groepen van te maken. 
Het programma zag er als volgt uit: 
9.30  ontvangst bij Familie Kip,  Terborgseweg 15 te Breedenbroek. 
10.00 Start ochtendprogramma.     
De gasten vormen 2 groepen: 
Groep 1 Programma  A ochtend   
   B middag      
Groep 2 Programma  B ochtend 
   A middag 
12.00    Pauze          
De lunch was bij Fam Rensink, Jurdensdijk 5 a, De Heurne 
13.30  Start middagprogramma 
16.00 Alle deelnemers verzamelen bij Fam Rensink voor een hapje en 
een  drankje. 
17.00 Afsluiting hokkenbezoek. 
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Programma A 
J. Kip:    Vechthoederrassen, Serama’s. 
H. Seesink:   Kleurdwergen in 4 sepiamarter kleurslagen.     
G. Heezen:   Vlaamse reus blauw/zwart, Franse Hangoor blauw, 
Friese Kriel   roodpel en zangvogels.    
     
Programma B 
G. Grievink:   Hollander Bruin        
H. Kip:    Hollandse kriel, verschillende kleurslagen Australorp 
   en lachduiven.  
N. en W. Lammers:  Franse hangoor madagascar/ madagascar bont,  
   orpington goud/geelzwart gezoomd. 
 
Tijdens het hokkenbezoek bij de familie Kip ontstond een levendige 
discussie over natuurlijk broed of laten uitbroeden in de broedmachine. 
Het antwoord van Jan Kip: vroeg in het voorjaar (als het nog te koud is) in 
de broedmachine en later in het seizoen af en toe natuurlijke broed. Ook 
deed Jan Kip 1 x in de maand chloor in het drinkwater voor gezonde 
luchtwegen en 1 x in de maand karnemelk voor een gezonde darmflora. 
 
4 sepia marter kleurslagen op rij        
Belangrijke informatie voor fokkers:  
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Het tweede adres dat wij bezochten 
was in Varsseveld bij Hans Seesink. 
Hans fokt al jaren dwergkonijnen in 4 
sepiamarter kleurslagen. Hans showt 
zijn dieren regelmatig met zeer goede 
resultaten. Ik heb een 5-tal vragen aan 
Hans gesteld:  
 
 
Vraag 1. Wanneer begint bij u het fokseizoen en waarom?  
Antwoord: Begin april meestal de eerste jongen. Ik heb slechte ervaringen 
met winterfok, vaak nestjes met dode jongen.  
Vraag 2. Wel of geen hooi voeren?  
Antwoord: Wel hooi voeren. Mooi fris stofvrij geurend hooi, maar stro 
vreten ze ook. De dieren blijven op deze manier ook nog wat actief.  
Vraag 3. Welk stro gebruikt u en waarom?  
Antwoord: Gerstenstro. Ik koop dat samen met wat collega’s bij een boer 
zo van het land.  
Vraag 4. Welk voer gebruikt u en waarom? Voert u dit het hele jaar door? 
Antwoord: Grevers konijnenkorrel sport. Goed voer voor een mooie prijs. 
Hele jaar door voeren. Af en toe een beetje witlof, broccoli of wortel.  
Vraag 5. Welke criteria gebruikt u bij de selectie van uw konijnen? En 
vanaf welke leeftijd? Bouw en type in relatie tot oorlengte, vitaliteit 
daarna pas kleur. Vanaf 4 weken, maar selectie vindt voortdurend plaats. 

 
De middagpauze en 
afsluiting was bij Fam. 
Rensink in de Heurne. 
Op verschillende 
plaatsen onder de 
bomen waren 
zitplekken voor de 
goed verzorgde lunch 
en afsluiting gecreëerd.  
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Na de middagpauze 
volgden wij programma B.  
Eén van de deelnemers was 
Henri Kip, beheerder van 
het dierenpark in Dinxperlo. 
Het park is ruim van opzet 
en mooi gelegen tussen de 
grote bomen. In het park is 
ruimte voor vele dieren, 
herten, ganzen, eenden, 
pauwen en vele soorten 
kippen. In de dierverblijven 
zijn er ruime afdelingen om 
de rassen raszuiver te 
houden. Tijdens het hokbezoek waren er van verschillende rassen al 
voldoende kuikens.  
Een mooi overzicht van het park. 
 
Wij kunnen terugzien op een mooi en leerzaam hokkenbezoek met een 
uitgebreid en goed verzorgd programma. Ik wil het bestuur en de leden 
van D.K.P.V. Dinxperlo hartelijk bedanken voor deze geslaagde dag. 
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