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VOORWOORD 
 

Heeft u ook Kleindier Magazine gelezen? 
 
Dan moet u ook de artikelen gelezen hebben aangaande de Nederlandse Zilver Club. 
Het verslag van de Fokkersdag 2012, met daarbij een drietal jubilarissen die extra 
werden vermeld, alsmede het afscheid als bestuurslid van Jan Wilpshaar. 
Later kwam er ook een stuk over hokbezoek aan Remko Remmerde. 
Een prima artikel, wat leuk en leerzaam was om te lezen. 
In de bijlage die elke maand uitkomt, staat ook zo veel mogelijk een stukje van de 
secretaris om u te informeren over de stand van zaken. 
Door privé omstandigheden is dat dit jaar niet goed van de grond gekomen, maar vanaf 
nu zal dat weer gaan gebeuren.  
 
Om ook het jaarboekje van inhoud te voorzien valt niet altijd mee. 
Wanneer een keurmeester dit niet snel na zijn keuring oppakt, dan is het veel moelijker 
om alsnog een artikel voor het jaarboekje in te sturen. 
Maar ook leden mogen best een leuk stukje voor het jaarboekje maken. Wat heb je 
meegemaakt op een bepaalde show, is er iets leuks te vertellen over het fokken van je 
zilvers, heb je nog een leuk idee voor de keurmeestersdag en/of fokkersdag waarop de 
leden kunnen reageren?    
        
De derde zaterdag van september 2013 komt de NZC weer in actie. 
De fokkersdag met de jaarlijkse ledenvergadering, de keuring van de meegebrachte 
(van tevoren ingeschreven) dieren door onze clubkeurmeesters en daarna de 
dierbespreking. 
De dieren worden weer in 2 groepen gekeurd, namelijk een A-klasse voor dieren 
geboren in januari t/m maart en een B-klasse voor april t/m juni. 
 
Wim van den Boogaard zal op de fokkersdag het bestuur en met name Albert Lanting 
assisteren. De inschrijvingen worden via de computer verwerkt. 
In dit boekje vindt u een stukje van Wim, waarin hij zich voorstelt en een toelichting 
geeft op de werkwijze. Hierdoor zal wat tijdwinst geboekt kunnen worden, waardoor er 
meer gelegenheid is om na afloop dieren te bespreken en toch op tijd naar huis te gaan.   
   
Alle leden die in 2012 mooie resultaten hebben behaald op de diverse tentoonstellingen 
worden hierbij alsnog van harte gefeliciteerd. 
 
Namens het bestuur 
Voorzitter:  Jan Ham 
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Automatisering bij de Zilver Club 

 
Mijn naam is Wim van den Boogaard, samen met mijn vader vorm ik de combinatie 
BooBoo. Sinds vele jaren fokken we Klein Zilvers in de kleur midden-geel. De midden-
gele kleur blijft een lastige kleur om te verbeteren, maar dat weerhoudt ons niet.  
 
Begin dit jaar heeft het bestuur gevraagd of ik wil assisteren bij de administratie van de 
keurdag. Uiteraard verleen ik graag mijn medewerking aan deze gezellige keurdag. 
De afgelopen jaren werd de administratie van de keurdag voor een groot deel 
handmatig gedaan,  mijn waardering daarvoor. De keurlijsten en keurkaarten werden 
handmatig ingevuld.  
Voor de lokale fokvereniging heb ik een stukje software geschreven om de show te 
administreren. Op basis van deze software zal de keurdag van de Zilver Club 
geadministreerd worden. 
 
In voorbereiding van de keurdag vinden er al diverse werkzaamheden plaats. Het 
inschrijfformulier wordt opgesteld en geplaatst in het jaarboekje. De inschrijfformulieren 
worden verzameld. Nadat de inschrijfperiode verstreken is, worden de volgende 
administratieve stappen doorlopen: 
 
- Invoeren naam, adres en woonplaats van de inzender 
- Invoeren dieren 
- Kooinummers uitdelen 
- Keurmeesters koppelen aan kooinummers 
- Uitdraaien keurlijsten 
- Uitdraaien keurkaarten 
 
De voordelen van de automatisering zijn de mogelijkheden om snel te zoeken in 
ingevoerde gegevens, de computer is nu eenmaal sneller en consequenter in het 
zoeken. Op basis hiervan worden o.a. de keurlijsten en keurkaarten gegenereerd. 
 
Tijdens de keurdag worden de keurlijsten en keurkaarten ingevuld door respectievelijk 
de keurmeester en schrijver. Nadat de keuring afgerond is, worden de keurresultaten 
ingevoerd in de software, zodat de catalogus gegenereerd kan worden. 
 
De software is klaar om grote aantallen inschrijvingen te verwerken. Graag zie ik jullie 
inschrijfformulieren in grote getalen tegemoet, dan kunnen we met elkaar de keurdag tot 
een succes maken. 
 
Wim van den Boogaard 

   

 

 

 
 

 
 
 
2. 

 
Waarom veranderen? 

We veranderen niet om te veranderen! We veranderen zaken in ons leven om te 
verbeteren, zo ook binnen onze liefhebberij. 
Mijn visie: Geef onze fokkers de mogelijkheden om onze mooie gele Zilvers daar waar 
wenselijk te verbeteren. 
Het is tevens een feit dat dieren met een fraaie kleur, dus met veel y-factoren (rood-
factoren) regelmatig een foutieve grondkleur aan buik laten zien. 
Duitse Zilvers kunnen we goed gebruiken om posititie 2 (type, bouw, benen, stelling, 
kop en oren) te verbeteren. Deze dieren laten een voor onze normen foutieve 
grondkleur aan buik zien. 
Onze liefhebberij staat onder druk, zo ook onze gele Zilvers. Regelmatig moet de 
keurmeester een gele Zilver met een foutieve grondkleur aan buik uitsluiten van 
bekroning. Een, O (onvoldoende) is het resultaat. 
Het lijkt mij een meer dan goede zaak de grondkleur aan buik van onze mooie gele 
Zilvers aan te passen en vervolgens de kleur geel dezelfde kans op verbetering te 
bieden als de overige kleuren. 
 
Ik hoor a.s. Fokkersdag graag uw mening. Dat uw mening als fokker voor mij bovenaan 
staat zal u niet verbazen. Immers zonder fokkers geen gele Zilvers.. 
 
Clubkeurmeerster en Zilverliefhebber. 
 
Adri Hertogh.  
 
 
De Brabantse Westhoek 2012 in Fijnaart! 
 
Voor de 5e keer werd er bij "De Brabantse Westhoek" een districtshow van de N.Z.C. 
gehouden.  
Er waren 11 groot zilvers en 51 klein zilvers (waarvan 9 in de C klasse) ingeschreven. 
Vorig jaar waren er 95 zilvers ingeschreven en nu dus 62.  
Hopelijk zal het aantal in 2013 weer wat groter zijn.  
Wederom veel waardering voor het bestuur en vooral ook PR - man Arjen Westerlaken. 
Keurmeesters waren de heren A.G. Oomen en H. van Weelden. 
Algeheel winnaar bij de Zilvers een klein zilver midden konijngrijs voedster jong van 
R.W.J. Remmerde. Hij heeft nu voor het derde jaar achtereen de beste zilver op deze 
districtshow. Proficiat!  
Bij de Groot Zilvers werd de mooiste Combinatie Westerlaken/Heijstek met een licht 
konijngrijze ram jong. 
De Brabantse Westhoek had hiervoor wederom de Extra Prijzen kunnen regelen. De 
locatie was gemakkelijk bereikbaar en de dieren waren prima gehuisvest. 
Het bestuur van de N.Z.C. dankt "de Brabantse Westhoek"voor de organisatie van deze 
show. 
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Gele zilvers verbeteren.. !? 
 
Beste fokkers! 
 
Onze gele Zilvers staan al jaren op het zelfde kwaliteitsniveau, zo is mijn ervaring c.q. 
mening. 
Met name positie 3: type, bouw, beenwerk, stelling, kop en oren willen we graag 
verbeteren, ja toch!? 
Er zullen altijd uitschieters zijn en er zijn door de jaren heen prachtige dieren gefokt 
hiervoor mijn waardering! 
Echter gemiddeld gezien komen onze mooie gele Zilvers niet mee met de overige 
kleuren. 
Ik heb veel waardering voor die fokkers, welke deze mooie kleur al jaren fokken en de 
kleur in stand houden! 
Een ervaren, succesvol en deskundig fokker als Cees Schipstal probeerde in het 
verleden verschillende malen zijn stam te verbeteren met Duitse topdieren.  
Genoemde fokker zag prima resultaten betreffende type, bouw, benen en de kop, de 
buikkleur gaf helaas problemen. 
De afwijkende grondkleur aan buik van Duitse dieren maakt het nog steeds onmogelijk 
om onze dieren te verbeteren. Bij ons moet de grondkleur aan buik immers wit zijn. 
 
Met name de voorhand, het beenwerk en de kop laten (te vaak) te wensen over. De 
overige kleuren hebben we door de jaren heen kunnen verbeteren met behulp van 
Duitse Zilvers. Uiteraard is bij onze oosterburen ook niet alles goud en is voorzichtigheid 
gewenst. Deskundige fokkers van zwart, konijngrijs, bruin en midden blauw hebben 
genoemde kleuren geweldig verbeterd met behulp van Duitse dieren. We zien op onze 
tentoonstellingen prachtige dieren van verschillende fokkers welke op een deskundige, 
zorgvuldige wijze onze mooie Hollandse Zilvers hebben verbeterd. Uitgangspunt is het 
goede van onze Nederlandse dieren te behouden en de minpunten van onze dieren met 
behulp van bruikbare Duitse dieren te verbeteren. Ik heb de laatste acht jaar veel 
fokkers bezocht welke zeer goed op weg zijn en geweldige resultaten boeken op 
toonaangevende tentoonstellingen. Prachtig voor de fokkers maar tevens voor onze 
rassen niet waar! 
 
Aanbeveling. 

Aanpassen van de standaardeisen, betreffende onze Zilvers in de kleur Geel. 
 
De huidige omschrijving bij geel, blz. 284 van onze standaard is als volgt: 
Grondkleur aan buik is wit. 
 
Aanpassen:  
Grondkleur aan buik is wit tot licht roomkleurig. 
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   Bestuurssamenstelling  

Nederlandse Zilver Club 

   Tot aan de jaarvergadering 

 
 

Voorzitter: J.N.M. Ham  Tel: 010   5118009 
Wilhelminastraat 52 
2651 DM Berkel en Rodenrijs 

 
Secretaris: H. den Besten  Tel: 0347 - 371678 

Hogelandseweg 50          
4132 CW Vianen 
E.mail: henkdenbesten@hotmail.com  

 
 

Pen.meester : G. v.d. Werken  Tel: 0418 – 552861 
Schoolstraat 11 
5317 JS Nederhemert 

 
Bestuurslid: R.W.J. Remmerde Tel: 0418 -  640384 

Molenpad 1  06-22600097 
5317 JJ Nederhemert 

 
Bestuurslid. 
Fokkersdag: A. Lanting  tel: 0591 – 371964 
  Brinkmaten 3 

7854 TJ Aalden 
 
 

Contributie is € 10,00 per jaar per lid, combinaties € 11,50 per jaar.Het 
boekjaar loopt van 1 januari t / m 31 december. 
Rabo-bank nr: 32.60.74.589 t.n.v. Nederlandse Zilverclub te 
Nederhemert 

 
 

  Website Nederlandse Zilver Club 
   www.zilverclub.nl 
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UITNODIGING JAARVERGADERING EN FOKKERSDAG 2013. 
 

Op zaterdag 21 september 2013 in het Duivensportcentrum Apeldoorn 
gelegen aan de Pr. Beatrixlaan 240, 7312 AA. 
Het bestuur verwacht u allen ook al heeft u geen dieren voor deze dag, dan 
verwachten wij u toch als zilverfokker en liefhebber op deze zilverdag, want 
ten slotte is de zilverclub van ons allemaal en beslist u mee aan de 
toekomst. 
 
Het bestuur vraagt uw aandacht voor de volgende belangrijke data’s: 
 
21 september 2013  Fokkersdag en jaarvergadering  
    Nederlandse Zilver Club. 
     
12 april 2014  Keurmeestersdag in Nederhemert 
    Bespreking pels, kop en oren 
 
Districtshows van onze Zilverclub: 

West Brabantshow in Fijnaart,  Noordshow in Zuid-Laren, 
Provinciale Bondstentoonstelling van Zuid-Holland in Boskoop; Zuid-Oost 
Drente show, Midden-Nederlandshow in Apeldoorn, Oneto in Enschede, 
Geleen-Stein en omstreken, Clubshow tijdens de Championshow januari 
2014. 
Ook op deze shows komt de Nederlandse Zilver Club weer met een fraaie 
ereprijzen lijst. Zie t.z.t. het vraagprogramma of de Almanak. 
 
 

 

 
Leden Keurmeesters: 
 
Als u zich heeft opgegeven om op onze fokkersdag te komen keuren treft u 
uw naam hieronder aan. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven maar 
alsnog zou willen keuren geeft u dit dan even door aan het bestuur. 
Ook als u verhinderd bent willen wij dit graag tijdig van u horen. 
Keurmeesters die zich al hebben aangemeld voor deze fokkersdag zijn 
J. Vijfvinkel, G. Dermois, A.G. Hertogh, W. Ladenstein, H. van Weelden, 
Eva Oostindiën en J. Westerlaken. 
 

         

       

 

    

      
 
4. 

 
Ruim 30 midden-zwarte Zilvers is een mooie aantal. De kwaliteit was opvallend 

wisselend. Een groot aantal dieren toonde een iets lang type en de bouw moest 
echt gevulder. Voorbenen iets lang, iets zwak is voorbenen, stelling kan beter enz. 
moest ik te vaak op de kaart laten noteren. Beste fokkers, er is in ons land 
topmateriaal aanwezig, help elkaar om vervolgens ons mooie ras te verbeteren. 
Samen sterk is en blijft de juiste weg tot succes! Enkele ingeschreven dieren waren 
van Duitse afkomt, iets grof van type en pelsstructuur. De juiste pels is iets korter 
dan normaal, dicht ingepland en rijk aan onderhaar en glanzend. Op genoemde 
pels komt de verzilvering het beste uit. Positie 3 de pels staat voor 20 punten en 
geeft aan hoe belangrijk deze is. Zoals aangegeven een wisselende kwaliteit. De 
dieren aan de top waren een lust voor het oog. De beste dieren trof ik aan in de 
klasse "jonge rammen" fokkers Dick Zwaan en Comb. van den Heuvel. Laatst 
genoemde fokker schowde een uitblinker op lichaamsbouw, echt super, het kan dus 
wel! Dick Zwaan showde een fraai type jonge ram, een uitblinker betreffende pels, 
nuance en gelijkmatigheid. Deze Klein Zilver werd door de HEP jury als beste 
gekozen van groep 3 pareling en verzilvering en tevens beste konijn op 2 na. 
Tevens beste jonge ram van de gehele tentoonstelling en verhoogt naar de fel 
begeerde U (uitmuntend), 
Dick proficiat! Zou deze topper beter stellen dan was de kans op het algemeen 
kampioenschap aanwezig zo is mijn mening. Beenwerk en stelling, echt een 
aandachtpunt beste fokkers! Maar goed zo blijven er altijd wensen en moeten we 
nogmaals "samen" streven naar nog beter! Konijnen vermeerderen is niet moeilijk maar 
mooie dieren fokken is een ware kunst! Mijn respect voor uw inzet om stap voor stap 
verder te komen, immers de aanhouder wint! 
 
Licht-konijngrijs: Mooie type dieren in deze fraaie kleur, c.q nuance. Ik blijf ze prachtig 

vinden, wie niet.. Het fokken van een mooie konijngrijze Zilver is een hele opgave. Komt 
bij dat de dieren al spoedig inleveren op kleur. Oude dieren zien we niet of bijna niet, dit 
zegt voldoende. Wiel Ladenstein laat al jaren mooie dieren zien en helpt menig fokker 
aan prima materiaal. Toch blijft de basis smal. De dieren van Westerlaken-Heijstek 
waren helaas absent, jammer want deze fokcombinatie laat fraaie Groot en Klein Zilvers 
zien! Comb. de Hammies showde de beste in deze klasse. Een jonge ram, schoon 
voorgebracht en voorzien van een prima stelling! 
 
 13 Klein Zilvers licht-zwart. De gemiddelde kwaliteit viel mij iets tegen. De meeste 

dieren lieten het afweten qua lichaamsbouw. Met name de achterhand liet bij de meeste 
dieren te wensen over. Ook in deze klasse vraagt het beenwerk om aandacht. Nuance 
over het algemeen goed in orde. De kennis en dieren zijn aanwezig dus alle vertrouwen 
in de toekomst. De beste dieren schowde W den Otter en W v/d Schaft, twee 
doorgewinterde fokkers. 
 
Schrijvers, aandragers en keurmeesters kunnen terugkijken op een prachtige dag, het 
was weer genieten. Inzender bedankt voor uw vertrouwen en naar ik hoop tot ziens op 
de a.s. fokkersdag.  
 
Groet, 
Adri Hertogh. 
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Championshow 17 t/m 19 januari 2013 – Clubshow N.Z.C. 

Aan mij de eer (want dat is het) tijdens deze nationale tentoonstelling een gedeelte van 
de Klein Zilvers te beoordelen. 
Schrijver Jan Ham en aandrager Wim van der Schaft waren conform de afgesproken tijd 
aanwezig dus omstreeks 08.00uur kon de keuring beginnen. Een goed schrijver en aan 
aandrager zijn van groot belang. De samenwerking was prima, heren nogmaals dank 
hiervoor! Henri van Weelden keurde de Groot Zilvers en het overige gedeelte van de 
Klein Zilvers. Ook Henri bedankt voor de meer dan goede samenwerking! 
Ik ben graag ruim voor de keuring aanwezig en neem dan de tijd rustig de dieren vanuit 
de kooien te bewonderen voor het vormen van een eerste indruk. 
Zelf heb ik acht jaar Klein Zilvers gefokt en weet "donders" goed dat het fokken van een 
mooie Zilver een moeilijke opgave is. 
Een Zilver waarvan de pels niet geheel klaar is laat uiteraard geen fraaie gelijkmatigheid 
zien, ook de gelijkmatigheid van de dekkleur laat en de combinatie nuance dekkleur 
laten vervolgens te wensen over. 
De nuance komt het beste uit op een pels die klaar is. Kort samengevat een Zilver in 
topconditie fokken en dan ook houden is een ware kunst, dat ook geluk van belang is 
weet u als Zilver fokker maar al te goed. Er zijn dieren welke met gemak vier en soms 
wel vijf maanden mooi blijven. Andere dieren verharen traag en zijn dan eindelijk klaar 
en kunnen we vervolgens na één show weer thuis houden...wederom verharing. 
Voeding en verzorging hebben invloed op de pels en pelsconditie dus kunnen we de 
natuur sturen. Aanleg is een feit, de beste (waardevolle) dieren verharen vlot en 
"vliegen" door de verharing. 
Wenst u informatie betreffende de invloed van o.a. voeding op de pels van onze dieren 
adviseer ik eens een lezing bij te wonen van keurmeester Tonnie Oomen. Oomen is 
een bekend, deskundig keurmeester en topfokker van de het ras de Blauwe Wener. In 
de kop van Noord-Holland heeft menig fokker meer grip gekregen op de pels van onze 
dieren. Verkregen door het bijwonen van genoemde lezing onder leiding van Tonnie 
Oomen in 2012, een ware aanrader als vereningingsactiviteit! 
 
Na de dieren in de kooien te hebben gezien kon de keuring beginnen. 
Even de cijfers voor u op een rijtje: totaal aantal Klein Zilvers 100. 
Aanwezige kleuren en nuance: (volgorde catalogus)Donker zwart, Midden konijngrijs, 
Midden zwart, Midden blauw, Midden geel, Licht konijngrijs, Licht zwart en Licht blauw. 
Mijn keurverslag betreft uiteraard de door mij gekeurde dieren. 
Donker zwart: Twee verdienstelijke dieren van Comb. De Hammies en Dick Zwaan. 

Opvallende fraaie pelskwaliteit en een prima kleur sierde deze dieren. De beste werd de 
oude ram van de Hammies. Donker zwart zien we weinig, de nuance op deze dieren 
was prima! 
Acht ingeschreven midden konijngrijze Zilvers waaronder enkele toppers! De dieren 

blonken uit in type en lichaamsbouw. De voorhand van een Klein Zilver zien we graag 
goed gevuld en breed, het type is immers gedrongen. Jammer dat een jonge voedster 
iets stuwing toonde. Opvallende fraaie koppen sieren deze kleur en nuance, opletten 
voor de oordracht deze was bij sommige dieren iets wijd. Ook al waren de pelzen over 
de top, de lengte, dichtheid en structuur waas prima in orde! Fokker als Lanting en 
Remmerde timmeren al jaren lang flink aan de weg. Men reist stad en land af om de het 
ras op een nog hoger niveau te tillen. Alle waardering hiervoor! Comb. van den Heuvel 
schowde de beste in deze klasse. Een prachtig type dier met een fraaie pels en de 
juiste nuance. 
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AGENDA FOKKERSDAG 
 
11.00 uur Aanvang keuring dieren. 

 
12.30 uur Koffietafel. 

De koffietafel bij voorkeur te betalen gelijk met het 
inschrijfgeld, of uiterlijk voor aanvang der keuring. 

 
Na afloop van de koffietafel wordt er zo nodig verder gekeurd en de 
prijzen uitgezocht. 
 
14.00 uur bespreking van de kleurslag geel in groot- en klein zilver, met 

speciale aandacht voor de nuance 
 
15.30 uur  verloting. 
 
16.00 uur Sluiting van de dag door de voorzitter. 
 

Vraagprogramma Fokkersdag. 
 

Ingeschreven kunnen worden jonge dieren: 
A – Klasse:  dieren geboren in januari – februari - maart 
B – Klasse:  dieren geboren in april en mei en juni 
Houd u deze dieren even gescheiden op uw inschrijfformulier 

 
Koffietafel fokkersdag. 
Er is een gezamenlijke koffietafel voor €9,00 per persoon. Ook niet leden 

en andere belangstellende kunnen hieraan deelnemen. Hiervoor dient 

men zich vooraf op te geven bij de secretaris. Voor de aanvang der 
keuring dient de koffietafel betaald te zijn. 
Voor dit jaar dienen de inschrijfformulieren gezonden te worden aan: 
  Nederlandse Zilverclub 
  2

e
 Reedwarsstraat 33, 

  3312 VL Dordrecht, 
  . 

                              
Cees Schipstal    Adri Hertogh geniet van een klein-

zilver donker-zwart Ch.how 2013 
 
5. 



 

 

 
 

De inschrijfformulieren dienen uiterlijk 1 september 2013 bij hem 
aanwezig te zijn. Het inschrijfgeld bedraagt dit jaar € 1,50 per dier. 
Verzoeke het inschrijfgeld alsmede het geld voor de koffietafel gelijktijdig 
over te maken naar Rabobank 
Bankrek: 32.60.74.589 t.n.v. Nederlandse Zilver Club te Nederhemert 
onder vermelding van aantal dieren en aantal koffietafels. 
  
Ereprijzen Fokkersdag 2013. 

 
A – Klasse    B - Klasse 

 
Mooiste Zilver.   Mooiste Zilver  
 
Mooiste Gr. Zilver.   Mooiste Gr. Zilver   
Mooiste Gr. Zilver op 1 na. 
 
Mooiste Kl. Zilver.   Mooiste Kl. Zilver 
Mooiste Kl. Zilver op 1 na.  Mooiste Kl. Zilver op 1  na 
Fraaiste Kl. Zilver op 2 na. 
 
Uitslag Fokkersdag 2012. 

 
A-Klasse: 

 
Mooiste Zilver   Comb. Westerlaken-Heystek 
 
Mooiste Groot Zilver   Comb. Westerlaken-Heystek 
Mooiste Groot Zilver op 1 na  vervallen 
 
Mooiste Klein Zilver   C. v.d. Marel  
Mooiste Klein Zilver op 1 na  A. Lanting  
Mooiste Klein Zilver op 2 na  Comb. De Hammies  
 
B-klasse: 

 
Mooiste Zilver   J. Wlipshaar 
 
Mooiste Groot Zilver   Comb. v.d. Heuvel 
 
Mooiste Klein Zilver   J. Wilpshaar 
Mooiste Klein Zilver op 1 na  Comb. Westerlaken-Heystek  
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Clubtentoonstelling Altijd Beter Meerkerk 14/12 t-m 15/12-2012 

 

Keurmeester A.G. Oomen 
Groot Zilver 
Er waren 9 Groot Zilvers ingezonden, te weten: 
1 x donker-zwart en 8 x licht-zwart. 
In donker-zwart een jonge voedster van C. Horden met 1ZG 93,5 
Mooi dat jij deze kleurslag laat zien! 
In licht-zwart 4 x F en 4 x ZG, kwaliteit dus. 
De mooiste bij de jonge rammen Comb. van de Heuvel met 1F 96,0. 
Op 1 na L. van Bezooyen-Remmerde 2F 95,5. 
De mooiste bij de jonge voedsters Comb. van de Heuvel met 
1F 96,5. Hij kreeg ook nog 2F 96,0. 
Mooiste Groot Zilver: Comb. van de Heuvel met voedster jong 
licht-konijngrijs. 
Dit dier werd tevens mooiste van de midden-rassen. 
 

Keurmeester W.J.A. Ladenstein 
Klein Zilver 
Er waren 20 Klein Zilvers ingezonden. In midden-konijngrijs 9 dieren. 
De mooiste ram oud was van L. van Bezooyen-Remmerde 1F 96,5. 
Mooiste ram jong was van Comb. van de Heuvel met 1F 97,0, die ook  
de 2F kreeg .met 95,5. 
Mooiste jonge voedster was van L. van Bezooyen-Remmerde 1F 97,0, die 
ook 2F kreeg met 95,5. De 3

e
 plaats was voor Randy Witkamp met F 95,0. 

In licht-konijngrijs 1 ram jong van H. van Weelden ZG 94,5. 
In midden-zwart prima dieren. Hier had H. van Weelden de 1F 95,0, met als 
2F 95,0 Comb. van de Heuvel. 
Vervolgens kwamen de licht-blauwen. 
Hier had een jonge ram van Henk den Besten 1F 96,0. 
In licht-zwart was de winnaar Wim den Otter met 1F 95.0. 
Mooiste Klein Zilver werd de midden-konijngrijze jonge ram van Comb. van 
de Heuvel 1F 97,0. 
Deze ram werd tevens mooiste kleine rassen en vervolgens het mooiste 
konijn van de tentoonstelling. 
Van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat! 
 

Keurmeester A.G.Hertogh 
C-Klasse 
Er waren 11 dieren ingeschreven. 
Mooiste was een jonge midden-konijngrijze ram van L. van Bezooyen-
Remmerde 1F 96,0. Deze ram werd op 2na mooiste van de gehele C-klasse.   
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Nut en Sport Voerendaal (open) 24/11 t-m 25/11-2012 

 

Keurmeester H. de Klein 
 
Er waren 10 Groot Zilvers ingezonden. 

In licht-konijngrijs 2 dieren. De mooiste was van J.E.M. Schrijen, een jonge 
ram met 1F 95,0. 
In licht-zwart 4 jonge rammen en 4 jonge voedsters. 
De predikaten waren uitsluitend F of ZG. 
Bij de jonge rammen had J.E.M. Schrijen de mooiste met 1F 96,5. 
Een goede 2

e
 H. Mullenders met 2F 95,0. 

Bij de jonge voedsters was het wederom J.E.M. Schrijen die het mooiste dier 
bracht, 1F 96,5. 
H. Mullenders volgde met ZG 94,5. 
 
Mooiste Groot Zilver was de jonge voedster van J.E.M. Schrijen 1F 96,5. 
 
Er waren 13 Klein Zilvers ingezonden. 

In midden-zwart 3 dieren van K. Erven. De mooiste was een ram oud met 
1ZG 94,5. Deze ram was van het jaar 2010. 
In midden-geel 5 dieren van C. Schipstal. 
Hele mooie gele, getuige de beoordelingen. 
De mooiste was een ram jong met 1F 96,0. Maar deze fokker had ook nog 
een ram jong 2F 95,0 en een ram oud 1F 95,5. 
De Limburgse Vlaai was nog niet op. Hij had ook nog een voedster jong met 
1F 95,0 gevolgd door nog een voedster met ZG 94,5. 
In licht-konijngrijs 4 ingezonden dieren, waarvan 1 absent. 
Hier bracht Wiel Ladenstein 3 jonge rammen van uitstekende kwaliteit. 
Het beste dier kreeg U 98,0, gevolgd door 2F 95,5 en F 95,5. 

Wiel streeft er naar om naast bouw en type, ook de warme tussenkleur en de 
sterke grondkleur op zijn dieren te krijgen en te houden. 
Dan nog een dier in licht-zwart van Wiel Ladenstein met 1F 95,0. 
 
Mooiste Klein Zilver was de jonge ram van W. Ladenstein 1U 98,0. 
Deze ram werd tevens winnaar van de tentoonstelling. 
Wiel, van harte proficiat! 
 
In de C-Klasse waren 16 klein zilvers ingezonden.  

In midden-zwart maar liefst 13 dieren, met als winnaar een voedster van  
K. Erven met 1F 96,5. Hij had ook de mooiste ram met 1F 96,0. 
F. Brouns was 2

e
 bij de voedsters met 2F 95,0. 

In midden-geel een voedster van C. Schipstal met 1F 95,0. 
In licht-konijngrijs 2 jonge voedsters van W. Schipstal. Mooie predikaten resp. 
1F 96,0 en ZG 94,5. 
Mooiste van de C-Klasse was de midden-zwarte voedster van K. Erven  
1F 96,5. 
Mooiste op 1na was de midden-gele voedster van C. Schipstal 1F 95,0.  
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Aanvang jaarvergadering 9.30 uur. 
 
De dagindeling is als volgt: 
08.45 uur aankomst en inkooien van de vooraf ingeschreven dieren. 
09.30 uur aanvang jaarvergadering. 
 
AGENDA JAARVERGADERING: 

 
1. Opening door de voorzitter, 
2. Ingekomen stukken en mededelingen de vergadering 

betreffende, 
3. Notulen vorige jaarvergadering (zie jaarboekje pagina 8 en 9), 
4. Jaarverslag secretaris ( zie jaarboekje ), 
5. Financiële verslagen ( zie jaarboekje ), 
6. Verslag kascontrolecommissie, 
7. Benoeming kascontrolecommissie 2013,  
8. Huldiging leden, 
9. Bestuursverkiezing, 

Aftredend en niet herkiesbaar: J. Wilpshaar 
Eventuele kandidaten kunnen schriftelijk worden ingediend mits 
ondersteunt door tien of  meer senior leden tot uiterlijk een half 
uur voor aanvang vergadering. Tevens dient een bereidverklaring 
bijgevoegd te worden van de kandidaat evt. kandidaten. 

10. Voorstellen bestuur. 
11. Voorstellen leden. 
12. Prijsuitreiking Champion Show, 
13. Opgave hulp Champion Show, 

Zij die willen helpen dienen aanwezig te zijn op de 
jaarvergadering. 

14. Rondvraag, 
15. Sluiting. 

 

 
 

Klein-zilver midden-zwart, mooiste Zilver Championshow   
                               Fokker Dick Zwaan 

7. 



 

 

 

Fokkersdag/jaarvergadering Zilverclub op 15 september 2012 in Apeldoorn. 
 
1 – Opening:  
 Voorzitter opent rond 10.00 uur de vergadering en heet allen welkom op 
deze fokkersdag in Apeldoorn. Het aantal inschrijvingen valt wat tegen naar 
wat we gewend waren de laatste jaren. Het aantal Groot Zilvers is erg klein, 
dit heeft waarschijnlijk te maken met de temperatuur van begin van het jaar. 
Wel een nieuwe kleurslag( haaskleur ) die door W. Ladenstein en Th. 
Vullink zijn ingezonden. Puntentelling voor het gewicht bij de klein zilver 
betreffende 10 punten bij 2.4 – 2.75 kg gaat dit seizoen nog niet gelden. 
Keurmeesters kunnen altijd zelf een beetje spelen met het gewicht.  
Afwezige keurmeesters zijn A.G. Hertogh ( verkeerde datum genoteerd) en 
Eva  Oostindiën. De heer G. de Gooijer is bereid gevonden vandaag te 
keuren. 
 
2 – Ingekomen stukken:  
In memoriam: T. van Dijk fokker van kl.loth en kl. zilvers. 
Vr.programma west-brabant show. 
 
3 – Notulen vorige jaarvergadering:  
Deze worden zonder op - of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
4 – Jaarverslag secretaris :   
Deze worden zonder op - of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
5 – Financieel verslag :  
Begroting: verzoek van de penningmeester om extra saldo op te nemen 
voor maken jaarboekje, voor kleurversie zijn de kosten ong. € 150,00 
duurder, maar heeft wel een stukje meerwaarde. 
Nieuwe stand, nieuwe folders. Vergadering gaat hier mee accoord. 
 
6 – Verslag kascontrole:  
Alles ziet er keurig uit en een perfect overzicht. Govert bedankt. 
 
7 – Dhr Assië valt af als kascontroleur,  Dhr. J.v.d. Boogaard blijft samen 
met F. v.d Horick  aangevuld met. Res: T.J. Vullink. 
 
8 – Huldiging jubilarissen:  
Aandenkens zijn weer gemaakt door Esther Vijfvinkel, hiervoor onze dank. 
50 jaar lidmaatschap van de heer Mullenders fokker van Groot Zilver licht 
zwart.  
40 jaar lidmaatschap van de J. v.d. Hoorn fokt eveneens Groot Zilver licht 
zwart. Binnen de club is hij niet erg bekend omdat hij niet veel aanwezig is 
op fokkersdagen. Fokker geeft zelf even een korte uiteenzetting over zijn 
situatie. 
25 jaar lidmaatschap van P. Kuzee fokker van klein zilver geel, blauw en 
konijngrijs. Nu nog alleen konijngrijs.  
Allen krijgen uit handen van de voorzitter het bijbehorend wandbord. 
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Er waren 14 Klein Zilvers ingezonden. 
 
In licht-konijngrijs 4 dieren, waarvan de mooiste een jonge ram was van 
W. Ladenstein predikaat 1F 95,5. 
Hij werd hier ook beste op1 na met F 95,5. 
   
In licht--zwart 1 dier. Deze was ingezonden door W. Ladenstein en kreeg het 
predikaat ZG 94,5. 
 
In midden-zwart 9 dieren.  
Bij de oude rammen was er een 1F 96,0 voor K.G. Erven. 
Bij de jonge rammen was de mooiste van K.G,.Erven met 1ZG 94,5. 
Bij de jonge voedsters was het F.J. Brouns, die het wist te winnen met  
1F 95,0. 
 
Mooiste Klein Zilver was K.G. Erven met midden-zwart ram oud. 
Mooiste Klein Zilver op1 na: W. Ladenstein met licht-konijngrijs ram jong. 
 
Mooiste van de groep verzilvering en pareling werd de midden-warte ram 
oud van K.G. Erven. 
Van harte gefeliciteerd! 
 
Championshow 17 t/m 19 januari 2013 – Clubshow N.Z.C. (deel 2) 

 

Keurmeester Henri van Weelden keurde de Groot Zilvers en de Klein 

Zilvers midden-blauw, midden-geel en licht-blauw. Zijn helpers waren Govert 
van de Werken en Dick Zwaan.  
Er waren 22 Groot Zilvers ingezonden. In midden-zwart was de mooiste een 

oude ram van Cees Horden. In licht-konijngrijs 3 dieren, waarvan 2 x F. Een 
prima klasje, met als mooiste een jonge ram van Comb. Westerlaken-Heijstek. 
In licht-zwart 16 stuks, waarvan  7 x F en 9 x ZG. Hierin zat ook de mooiste 
Groot Zilver en dit dier werd later 3

e
 in de groep Pareling en Verzilvering. 

Wij hebben het hier over de jonge ram van Comb. Westerlaken-Heijstek, 
1

e
 F met 96,5 punten. Een prachtig dier in bouw en type. 

Mooiste jonge voedster was van C. Horden. 
 
Klein Zilvers: 

In midden-blauw was de winnaar een jonge ram van C. v.d. Marel, gevolgd 
door een oude ram van Roel Schraa. 
In midden-geel was de oude ram van Comb. Beens de mooiste met F 96,0. 
Op 1na mooiste werd een jonge voedster van Sven Janssen, dit was tevens 
de beste zilver van een Jeugdlid!.   
I jonge voedster en in licht-blauw was dat Henk den Besten met een jonge 
ram F 96,5. 
Dit dier was de mooiste klein-zilver op 1na. Een prachtige prestatie met deze 
moeilijke kleurslag. 
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Zwolse Kleindier- en vogelshow 30/11 t-m 1/12-2012 

 
Keurmeester G.A. Grooten keurde de Groot Zilver. 
  
Er waren 3 Groot Zilvers ingezonden. 
1 x Licht-konijngrijs en 2 x  licht-zwart. 
Het mooiste dier werd een licht-zwarte jonge ram met 1F 95,0. 
 
Keurmeester W. de Groot keurde de Klein Zilver 
 
Er waren 14 Klein Zilvers ingezonden. 
Alle ingezonden Zilvers hadden de nuance licht-zwart! 
 
Bij de rammen oud een 1F 95,0 voor Martijn Hofhuis. 
Bij de rammen jong een 1F 95,5 voor Christian Holterman. 
 
Bij de voedsters jong een 1ZG 94,0 voor J. LUbbinge. 
 
In de C-klasse: 
Bij de rammen een 1ZG 94,5 voor H. Benter. 
Bij de voedsters een 1F 95,5 voor Christian Holterman.  
Verder bij de voedsters H. Benter 1 x ZG 94,5 en  
Martijn Hofhuis 2 x ZG  94,5. 
 
Mooiste Groot Zilver: Comb. Bos. 
Mooiste Klein Zilver: Christian Holterman. 
Mooiste Klein Zilver C-Klasse: Christian Holterman. 
   

 
De Sportfokkers Neer 8/12 t-m 9/12-2012 

 
Keurmeester J. Vijfvinkel 
 
Er waren 18 Groot Zilvers ingezonden. 
 
In licht-konijngrijs 5 dieren, waarvan de mooiste een jonge voedster was van 
A. de Renett met predikaat 1F 95,0. 
In midden-zwart 2 dieren. Hier was de mooiste een jonge ram van G. 
Mestrom met 1ZG 94,0. 
In licht-zwart 11 dieren, waarvan maar liefst 6 x predikaat F ! 
Bij de jonge rammen was de mooiste van J.E.M. Schrijen, predikaat 1F 96,0. 
Op 1na was van J.G.C. Janssen met 2F 95,5 en op2 na was van G. Mestrom 
met eveneens F 95,5. 
Bij de jonge voedsters was de mooiste van G. Mestrom met 1F 95,5. 
Verder was er een F 95,0 voor A. de Renett en voor G. Mestrom. 
  
Mooiste Groot Zilver was J.E.M. Schrijen met de jonge ram licht-zwart. 
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9 – Bestuursverkiezing:   
Aftredend en niet herkiesbaar secretaris J. Wilpshaar. Ieder heeft in het 
jaarboekje kunnen lezen waarom. 
Voorzitter bedankt de secretaris voor zijn inzet gedurende de 15 jaar dat hij 
zitting heeft genomen in het bestuur.  
Voorzitter overhandigt hem een geschenken-bon. 
Secretaris bedankt alle bestuursleden en overige leden voor het vertrouwen 
wat men in hem heeft gehad en hoopt nog vele jaren als fokker aanwezig te 
zijn op deze dagen. 
 
10 – Geen voorstellen van leden. 
 
11 –prijsuitreiking Championshow. 
R. Remmerde krijgt de eerste Jo Vanhommerig wisseltrofee uitgereikt als 
winnaar met een klein zilver midden konijngrijs. Na 6x U nu een F. 
Deze nieuwe wisseltrofee dient 3x achter elkaar of 5x in totaal gewonnen te 
worden ( definitief in bezit ). 
 
12 – Opgave hulp Champignonshow:  
 Schrijvers: G. v.d Werken; J. Ham 
 Dragers:  W. v.d. Schaft; D. Zwaan. 
    
 
13 – rondvraag:   
Mestrom: Volgens hem krijgen de groot zilvers te weinig aandacht binnen 
onze club en jaarboekje. Voor wat het jaarboekje betreft zijn we afhankelijk 
van de mensen die stukjes inleveren. 
Mullenders bedankt de zilverclub voor zijn kado wat behoord bij zijn 
jubileum. 
Wilpshaar vraagt of het een idee is om de kleurdwerg verzilvering op onze 
fokkersdag te laten mee keuren. ( voorstel is om dit niet te doen. ) 
 
14 – Voorzitter sluit deze vergadering en wenst idereen veel plezier bij de 
keuring van de ingezonden zilvers. 
 
De heren D. Zwaan en C. v.d. Marel nemen net als voorgaande jaren de 
verloting weer op zich.  
 
Secr: NZC 
J. Wilpshaar 
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Jaarverslag secretaris. 
 

Juli 2013 
 
Over ruim een maand is onze fokkersdag weer in Apeldoorn. Zoals gewoonlijk de 3

e
 

zaterdag van september. 
Op het moment dat ik dit schrijf is het buiten erg warm, ruim boven de 30 graden. Warm 
voor Nederlandse begrippen, zeker voor onze konijnen. Deze hebben behoefte aan 
gematigder temperaturen. Ze liggen alleen maar en eten niet zo veel. Het is te hopen 
dat de dieren niet te veel last van de warmte zullen hebben.   
Wellicht zijn er al een aantal mooie Zilvers gefokt dit voorjaar en kunnen wij deze dieren 
in september aanschouwen op onze Fokkersdag. 
Begin April is de bestuursvergadering geweest, waar ik als pas gekozen secretaris voor 
het eerst bij aanwezig was. 
Op deze bestuursvergadering hebben we gesproken over het afgelopen en komende 
seizoen. Waar wij de Districtsshow onderbrengen, wat wij gaan doen op de Fokkersdag.  
Ook vooruit denkend naar de komende jaren en wat de ontwikkelingen zijn in 
Kleindierenland. 
Dit moeten wij goed in de gaten gaan houden. In de toekomst zullen er zich veel 
veranderingen gaan voordoen, zeker met betrekking tot het dierenwelzijn. 
Het secretariaat heb ik opgepakt tijdens de Jaarvergadering op de Fokkersdag in 2012. 
De leden konden het waarderen dat ik mij beschikbaar had gesteld. Hiervoor mijn dank 
in jullie vertrouwen. Jan Wilpshaar, de vertrekkende secretaris, zou al de lopende zaken 
nog afhandelen. Dit is ook goed verlopen. Langzaam kwamen de verenigingen erachter 
dat er een nieuwe secretaris was bij de Zilverclub en kwam er mail en post binnen. Via 
Jan en andere kanalen kwamen de resultaten van de Zilvers op de diverse 
tentoonstellingen. Met belangstelling en trots heb ik deze gelezen. Met de andere 
bestuursleden heb ik afgesproken om de resultaten die bekend zijn, op een rijtje te 
zetten en door te sturen naar Jan Ham, die ze op de website zet van de Zilverclub. Ik 
zou het prettig vinden als de leden zelf ook de resultaten aan mij doorgeven van de 
Zilvers Groot en Klein. Dit kan via de mail of via het sturen van een catalogus. Het kan 
een Clubshow zijn, of een grote show, het maakt niet uit. Wij zullen dan trachten deze 
zichtbaar te maken op de website. 
Ook doe ik nogmaals een oproep aan de Clubkeurmeesters om zoveel mogelijk 
materiaal voor het Jaarboek naar mij toe te sturen. Het geef niet wat, als het maar 
betrekking heeft op de Zilver. Het kunnen verslagen van shows zijn. Het kunnen 
ervaringen zijn over de ontwikkelingen van de kleuren van de Zilvers etc. Laten we 
trachten er een mooi boekwerk van te maken. Dit jaar heb ik zelf maar enkele verslagen 
mogen ontvangen, wat ik zeer jammer vind. Dit moet beter kunnen. 
Op de grote shows als de Noordshow en de Championshow, waren de resultaten 
uitstekend voor onze club. Zeker op de Championshow!!! Ook op diverse District en 
club tentoonstellingen, ging een Groot of Klein zilver er vandoor met de hoofdprijs. Vaak 
werd dat beloond met het predikaat U. Wij hopen ook dit fokseizoen op deze 
uitstekende resultaten bij onze dieren. 
Op de Championshow net zoveel dieren als in 2012. Wel een dalend aantal Groot 
Zilver, dit was ook op de Noordshow. Waar zijn die mooie Groot Zilvers gebleven? We 
zagen het ook al op de Fokkersdag 2012. Het is niet te hopen dat dit de trend gaat 
worden.  
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Onderstaand een overzicht om de indeling naar keurmeesters en fokkers 
voor de komende jaren duidelijk te maken. Hiervan zal jaarlijks een update 
worden gemaakt. 
 
 

  
Noord Show 

     

Keurmeesters 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

G.Dermois          
  

     x      x 
    A.Hertogh 

   
     x 

     W.J.A.Ladenstein 
 

     x 
       E.Maas 

 
     x 

 
     x 

      R.Schraa 
  

     x 
       J.Vijfvinkel 

         H.van Weelden      x 
 

     x 
 

     x 
    

            H. de Klein  
         J.G.Havik 

          

  
 

Champion Show. 
      

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

G.Dermois 
         A.Hertogh      x      x      x 

      W.J.A.Ladenstein 
   

     x 
     E.Maas 

 
     x 

   
     x 

    R.Schraa 
          J.Vijfvinkel 

         H.vanWeelden 
 

     x 
 

     x 
 

     x 
   R.Prins 

   
     x 

      

            H. de Klein  
         J.G.Havik 
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Rus, Parelgrijze van Halle 
 

Gew. (kg) 1,75 – 1,85 1,90 – 2,00 2,10 – 2,50 

Punten 8 9 10 

 
 
Polish, Kleurdwerg, Pool 
 

Gew. (g) 800 – 870 880-940 950-1100 1110-1150 

Punten 8 9 10 9 

 
Voor de konijnenstandaard zal een aanvulling separaat worden uitgegeven. 
 
Jan Vijfvinkel 

Secretaris standaardcommissie konijnen.  
 
Zuid-Oost Drenthe Show 29/11 t-m 1/12-2012 

 
Hier wordt regelmatig een district-show voor de Zilverclub gehouden. 
Er waren deze keer 21 Klein Zilvers ingezonden.  
Keurmeester was de heer E.P. Leenstra. 
 
In midden-konijngrijs had Albert Lanting de mooiste met een oude ram 1F 96,0. 
Wouter Kolk had de mooiste ram jong 1F 95,0 voor Albert Lanting die 2

e
 en 3

e
 werd, 

beide keren met F 95,0. 
Bij de jonge voedsters had Albert Lanting weer de mooiste met 1ZG 94,5. 
In midden-zwart had Tineke Naberhuis de beste met een oude ram ZG 93,5. 
In licht-zwart was dat M. Bergsma met een jonge ram ZG 93,0. 
 
Mooiste klein zilver van de tentoonstelling werd: 
Albert Lanting met midden-konijngrijs ram oud. 
 
Op 1na mooiste van de tentoonstelling werd: 
Wouter Kolk met midden-konijngrijs ram jong 
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Het secretariaat heb ik getracht met veel enthousiasme op te pakken. Dit was ook te 
danken door de goede samenwerking met de rest van het bestuur. 
In Januari/ februari gingen zich echter zaken in de privé sfeer spelen. Een aantal zaken 
heb ik toen nog wel afgehandeld. Echter na de bestuursvergadering, die had daar niets 
mee te maken overigens, ging het helemaal niet goed met mij. Kon veel zaken niet 
oppakken etc. Er zijn zeker een aantal zaken blijven liggen, die nog opgepakt moeten 
worden. Ik schrijf dit nu wel, maar moet dit met tussenposen doen. Gelukkig begint het 
weer iets beter te gaan op dit moment. Hierdoor is er tot op heden ook nog niets in 
Kleindiermagazine gekomen, wat ik erg jammer vind. Maar er zijn nu eenmaal een 
aantal dingen waar je in het leven geen grip op heb. 
Het jaarboek en het verzamelen van stukken hiervoor hebben mijn mede bestuurders 
gedaan. Dit tot mijn grote spijt. Ik hoop in de toekomst hier meer mee bezig te kunnen 
zijn. Lof voor de andere bestuursleden, dat ze dit hebben gedaan. 
Rest mij nog te melden dat er natuurlijk ook dit jaar weer een aantal mutaties zijn 
geweest in het leden bestand. 
De oud clubkeurmeester van de Zilverclub, dhr. Jurriëns is ons in het najaar van 2012 
ontvallen. 
Enkele leden hebben bedankt en er zijn een paar nieuwe leden. Welkom in de Club. 
Ook zijn er briefwisselingen geweest tussen de Noordshow en de Championshow en 
diverse speciaalclubs. Deze gingen over de data van de bovengenoemde shows. Die 
liggen wel erg dicht bij elkaar in januari. En zullen dit de komen de jaren ook blijven. 
Ik spreek de verwachting uit, dat ik het komende jaar weer veel en prettig contact met 
jullie zal hebben. Als er iets is, schroom niet om te bellen of te mailen. Nu we bij dit 
woord zijn gekomen, ik wil vragen aan jullie, of een ieder die een mail adres heeft, dit 
aan mij door te geven. Dit verwerken wij dan in onze ledenlijst, zodat het contact nog 
beter kan gaan lopen. 
Tot ziens op de Fokkersdag, waar ik vele van jullie weer verwacht te zien!!! 
Ook als je geen dieren inzendt, kom toch kijken. 
Henk den Besten 

                 

                  
    
 
    Zo ziet een winnaar van de loterij er uit!  De heer J. Janssen uit LImburg 
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Aantal inzendingen Fokkersdag Nederlandse Zilver Club 
  
Groot Zilver 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 
Mid-kngrs   1 3 8 5 11 
L-kngrs 4 4 3 6 12 12 2 
 
Mid-zwart 1 12 9 7 2 2  
L-zwart 16 21 35 55 36 11  
 
Mid-blauw  1 3 2 2  
L-blauw 
 
M-geel    1  2  
L-geel 2 1  1 2 5 
 
Totaal 23 39 51 75 62 37 13 

 
Klein  Zilver 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 
D-kngrs  1    
Mid.kngrs 13 4 12 5 24 24 33 
L-kngrs 2 8 10 10 9 14 8  
 
D-zwart  2  1  1  
Mid-zwart 21 25 20 15 39 30 28 
L-zwart 22 30 14 21 18 20 10 
 
D-bruin 1 1 1  
Mid-bruin 15 18 8 12 14 9 7 
 
D-blauw    1  
Mid-blauw 7 11 14 23 18 17 12 
L-blauw   3   3 3 
 
D-geel 
Mid-geel 34 35 20 32 26 14 29 
L-geel 4  1      
 
D-haaskl       1 
Mid-haaskl       2 
L-haaskl       2  
 
Totaal 120 132 105 119 149 132 135 

 
 Zilvers 143 171 156 194 211 169 148 
 
 

      
 
12. 

Publicatie standaardcommissie konijnen 
 
Mede door aanscherping van het beleid ten aanzien van het welzijn van dieren heeft de 
standaardcommissie konijnen een voorstel gemaakt om de gewichten en de 
bijbehorende puntenschalen van de rassen in de Konijnenstandaard Nederland 2007 
aan te passen. Ook de ingediende voorstellen van een aantal speciaalclubs hebben 
hierin een belangrijke rol gespeeld. Vervolgens zijn alle konijnenspeciaalclubs in kennis 
gesteld van het voorstel en kon eventueel bezwaar hiertegen worden gemaakt. Daarna 
heeft de standaardcommissie een besluit genomen. 
 
Het besluit is met een bestuursbesluit van KLN bekrachtigd. 
 
De hierna genoemde aanpassingen en wijzigingen gelden m.i.v. 1 april 2013. 
 
- Bij alle rassen, uitgezonderd de dwergrassen (ras 46 t/m 52 van de 
konijnenstandaard), is de waardering 10 punten in de hoogste klas van de 
gewichtstabel voor positie 1 van de standaard. 
 
- Bij alle dwergrassen is de waardering 9 punten in de hoogste klas van de 
gewichtstabel voor positie 1 van de standaard. 
 
 

Specifieke rasaanpassingen zijn onderstaand weergegeven. 
 
Groot Lotharinger 

. 

Gew. (kg) 5,00 – 5,40 5,50 – 5,90 6,00 en hoger 

Punten 8 9 10 

 

 
Angora 
 

Gew. (kg) 3,25 – 3,40 3,50 – 3,70 3,80 – 4,50 

Punten 8 9 10 

 
 

Klein Chinchilla, Zwartgrannen, Klein Lotharinger 
 

Gew. (kg) 2,25 – 2,35 2,40 – 2,50 2,60 – 3,00 

Punten 8 9 10 

 
Thrianta, Hollander, Klein Zilver, Tan, Hulstlander 
 

Gew. (kg) 2,00 – 2,10 2,20 – 2,30 2,40 – 2,75  

Punten 8 9 10 
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Huldiging ereleden. 
 

Huub Mullenders 50 jaar lid NZC 
Huub heeft al die jaren Groot Zilver Licht zwart gefokt. 
Hij heeft in zijn periode veel concurrentie ondervonden van enkele bekende fokkers 
zoals: Schrijen, Wodzig en Mestrom. 
Enkele resultaten die hij behaalde zijn: Op de Fokkersdag 1996 Fraaiste op 1 na van de 
Groot Zilvers met een ram in de kleur licht konijn grijs 6BL-110. 
Fokkersdag 2001 en 2002 Fraaiste op 1 na van de Groot Zilvers. 
Diverse keren wist hij bij de prov.TT. de beste Groot Zilver te brengen, bij voorbeeld in 
1995 was hij winnaar bij de jonge rammen van de Groot Zilvers (nog onder keurmeester 
Nabben). 
In de jaren 80/90 aandrager op de Intershow en bij  de BTT. 
 
Jan van de Hoorn 40 jaar lid NZC 
Fokt volgens de ledenlijst Groot Zilver Licht Zwart. 
Niet bekend als bezoeker fokkersdag of van uitslagen shows.  
Jan showde vooral in zijn eigen regio. Hij had trouwens wel enkele dieren op deze 
fokkersdag ingeschreven. 
 
Piet Kuzee 25 jaar lid NZC 
Een fokker uit de omgeving van Emmeloord. 
Fokt volgens de lijst midden geel en midden blauw. 
Piet was op de Fokkersdag van 2007 Fraaiste op 2 na 
Heeft nu midden geel en midden konijn grijs ingezonden. 

 
Alle jubilarissen ontvingen uit handen van de voorzitter Jan Ham een prachtig 
jubileumbord, gemaakt door Esther Vijfvinkel.  

 
 

         
 
         Genietend van een welverdiende rust, J, Janssen! 
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Aantal Inzendingen Clubshow Nederlandse Zilver Club. 
 
Groot Zilver 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 
 
Mid-kngrs  
L.kngrs. 3 6 2  6  1  
  
Mid-zwart 3 3  1 7 9   
L-zwart 16 18 14 22 31 28 33  
 
Mid-blauw     2    
L-blauw         
 
M-geel  
L-geel       2 
  
Totaal 22 27 16 23 46 37 36 
      
Klein Zilver 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 
 
D-kngrs     1    
M-kngrs 8 17 18 7 11 15 7 
L-kngrs 6 7 6 4 3 12 6  
 
D-zwart 2 1 1  2    
M-zwart 33 28 39 27 35 51 39  
L-zwart 13 6 23 14 33 38 41 
   
D-bruin     1 1 1  
M-bruin  2 5 11 10 12 10  
 
D-blauw  1       
M-blauw 11 10 12 16 21 13 6  
L-blauw 5 3 3 3 7   
   
D-geel    
M-geel 22 19 27 32 37 31 25  
L-geel   1 1  1 2 
     
Totaal 100 94 135 115 161 174 137 
     

Totaal Zilvers 122 121 151 138 207 211 173 
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FINANCIEEL OVERZICHT 2012 

 
INKOMSTEN   

    Werkelijk begroot 
 
Contributies   532,50  900,00 
Ereprijzen         22,50    30,00 
Fokkersdag   237,00  300,00 
Rente        80,85    50,00 
Koffietafel    340,00  350,00 
Verloting    455,00  350,00 
Advertenties       0,00      0,00 
Promotieart.        0,00   100,00 
 
Totaal   1.667,85  2.080,00 
 
 
UITGAVEN 

    Werkelijk begroot 
 
Bankkosten     95,52     85,00 
Bestuursvergadering/ 
keurmeestersdag   351,95   575,00 
Fokkersdag   361,35   450,00 
Verloting prijzen   142,95     30,00 
Ereprijzen    198,27   270,00 
Koffietafel    409,00   450,00 
Div.kosten      40,00     20,00 
N.K.B. Contributie     22,00     25,00 
Kantoorartikelen     45,00     30,00 
Porto      37,30   100,00 
Telefoon/internet     21,41     25,00 
Ledenlijsten 
Folders        0,00     20,00 
Promotieart.     30,00       0,00 
 
Totaal   1.754,75  2.080,00 
 
    -------------- -------------- 
   
Batig saldo    -86,90      0,00   
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Verslag  Fokkersdag  NZC  15 september 2012 keuring Jan Vijfvinkel. 
 
Al jarenlang vast in het keurprogramma, de 3

e
 zaterdag in september, fokkersdag NZC. 

Deze keer kreeg ik de Goot zilvers en een aantal Klein zilvers in de B-klasse ter keuring 
aangeboden. 
De Groot zilvers waren er deze keer weinig in aantal, maar van een ZG kwaliteit. 
Slechts 1 Groot zilver in licht-konijngrijs. Dit dier viel mij bij een rondgang langs de 
ingezonden dieren wel  direct op. Ook op tafel imponeerde deze jonge ram met zijn F 
type, ZG bouw, benen en stelling. Een ZG kop en F oorlengte maakte het geheel in de 
juiste verhoudingen. De pels ZG van lengte, dichtheid en structuur, waarop de F lichte 
nuance fraai tot uiting kwam. 
Ook de gelijkmatigheid was fraai. De tussenkleur was ZG(had iets intenser gemogen), 
de grondkleur aan dek en buik fraai en in prima conditie voorgebracht. Een voorbeeld 
van hoe we een Groot Zilver op de keurtafel verlangen. Het dier ging met F 96 ½ van 
tafel. Hierbij de opmerking makend dat als de kwaliteit niet minder zou worden, we een 
leuke keuring zouden hebben. 
Echter aan het eind bleek dat het eerste dier de beste was en bleef.  
In de eindronde werd het zelfs de beste Zilver in de A-klasse. Een hele knappe prestatie 
van Comb. Westerlaken-Heystek. 
De rest van de Groot-Zilvers waren licht zwart, waarbij één dier van bekroning moest 
worden uitgesloten door het hebben van teveel bindvlies voor beide ogen. 
Verder hierbij nog een aantal Fraaie vertegenwoordigers van het ras, maar net niet zo 
compleet als het eerste dier met de juiste verhoudingen en gelijkmatigheid. 
De jonge rammen in de B-klasse kwamen het meeste tekort in type, bouw en pels. 
De Klein zilver keuring werd begonnen met het voedsterklasje middenzwart. 
Hierin een fraaie voedster van H. van Weelden. Mede door Duitse import heeft o.a. hij 
de midden zwarte weer op niveau gebracht. Verder nog een dier in deze klas welke ik 
een O moest geven vanwege te weinig verzilvering voor de midden nuance.  
Een 6-tal licht licht zwarte verdeeld over 4 rammen en 2 voedsters. Een gemiddelde 
doorsnee kwaliteit met de gebruikelijke wensen in positie 2, 4, 5 en 6. De beste was hier 
van W. Ladenstein. 
Vier midden bruine waarvan enkele al direct opvielen bij mijn rondgang langs de dieren. 
Ze imponeerde door hun kopvorm en nuance. Eenmaal op tafel  kon het dier uit kooi 
124 mij het meest bekoren. Voor een kleurslag waar er niet zo heel van zijn, waren er 
bij dit dier nog maar een paar kleine wensjes in type, bouw en kleur. 
In de eindronde werd dit de dier de fraaiste Klein Zilver in de B-klasse. Een ware 
prestatie van fokker/eigenaar J. Wilpshaar. Ook de andere door hem ingeschreven 
midden bruine waren van prima kwaliteit. Hopelijk weer een extra stimulans om wat 
meer fokkers voor bruin te interesseren.  
Als laatste in mijn keuring vier midden-blauwe rammen. Ondanks dat de gemiddelde 
kwaliteit van 93 t/m 95 punten varieerde vielen ze mij een beetje tegen. Dit komt 
waarschijnlijk omdat we de laatste jaren deze kleurslag op een vrij hoog niveau hebben 
gezien. De beste was ook deze keer weer van C. van de Marel. 
Zonder specifiek op bepaalde kleuren in gaan zie ik dat de gemiddelde kwaliteit van 
onze Zilvers op een behoorlijk niveau staat. Uiteraard zijn er verschillen en wensen 
onderling maar dit is van alle tijden. Hopelijk kunnen de kundige groep van fokkers de 
kwaliteit vasthouden, en komt er wat aanwas van fokkers om het nog jarenlang te 
prolongeren. 
Met vriendelijke groet,  
Jan Vijfvinkel. 
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Noordshow 3 t/m 5 januari 2013 in Zuidlaren 

 

Keurmeesters:  
 
W.J.A. Ladenstein: Groot Zilver en Klein Zilver midden-blauw en midden-geel.  

 
R.A. Schraa: Klein Zilver midden-konijngrijs, midden-zwart, licht-konijngrijs en 

licht-zwart. 
 
De Groot Zilvers waren verdeeld over de kleuren licht-konijngrijs (4x) en licht-
zwart (8x). 
E.H. Schonewille had de mooiste in de kleur licht-konijngrijs met een jonge 
voedster 1

e
 F 95,0. .In licht-zwart was de winnaar C. Horden eveneens met een 

jonge voedster 1eF 97,00. Dit dier werd mooiste Groot Zilver van de 
Noordshow. Hij was tevens winnaar bij de jonge rammen en 2

e
 bij de jonge 

voedsters. R. Remmerde werd 2
e
 bij de jonge rammen en J. Linde 3

e
 bij de 

jonge voedsters. 
 
Er waren 81 Klein Zilvers.   
In midden-konijngrijs had A. Lanting de mooiste met een jonge ram 1F 97,0. 
Deze ram werd later op 1na beste klein zilver van de Noordshow. 
Verder fraaie dieren van R. Remmerde (mooiste ram oud en 2

e
 bij de voedsters 

jong), A. Lanting (mooiste op 1na bij de rammen oud), D. Wietses (2
e
 bij de 

rammen jong) en Comb. De Steenwijkers (mooiste voedster jong). 
In midden-zwart was een jonge ram van H. v. Weelden de mooiste 1F 95,0. 
Verder F dieren voor nogmaals H. v. Weelden en A. Malestein.  
Dan volgens de catalogus enkele dieren in midden-blauw, waarvan de winnaar 
een oude ram was van Comb. De Steenwijkers. De juiste kleur was echter 
midden-bruin. Dit dier werd mooiste klein zilver van de Noordshow met 1F 97,0. 
Een prachtige bouw en type met een echte rammenkop! 
Van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat!  
Bij midden-geel was de winnaar H. Poortier met een ram oud 1F 95,5. 
De mooiste jonge ram was van Comb. Beens 1F 95,5 en de mooiste voedster 
van Comb. Landheer-Pool 1F 95,0. 
In licht-konijngrijs slechts 1 dier, een jonge ram van H. van Weelden met ZG. 
Als laatste licht zwart. W. den Otter was hier de winnaar met een jonge ram (1F 
96,5). Bij de jonge rammen was hij ook 2

e
 en 3

e
 met F predikaten. 

Bij de voedsters had wederom W. den Otter de mooiste (1F 95,5). 
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Begroting 2014 
 
Inkomsten    uitgaven 

   begroot     begroot 
 
Contributies  840,00  Bankkosten  100,00 
Ereprijzen    30,00  Bestuurskosten 
Fokkersdag  275,00  Keurmeestersdag 375,00 
Rente     50,00  Fokkersdag  350,00 
Koffietafel  350,00  Verloting prijzen  125,00 
Verloting  400,00  Ereprijzen  300,00 
Promotieartikelen      0,00  Koffietafel  400,00 
     Div.kosten    50,00 

     KLN contributie    25,00 
     Kantoorartikelen    50,00 
     Porto   125,00 
     Telefoon/internet    25,00 

     Ledenlijsten/folders   20,00 
     Promotie      0,00 
 
 Totaal  1.945,00   totaal             1.945,00  
 
     Batig saldo       0,00 

Vermogensvergelijking 
 
Saldo 01-01-12    Saldo 31-12-12 
     
      -23,93  Kas         50,52 
   4.142,89  Rabo-spaar   4.203,74 
        38,15  Rabobank        41,07 
        60,58  Postbank       -16,94 
 
Totaal saldo 4.217,69  Totaal saldo    4.278,39 
      
     Mutatie         60,70 
     Huur kooien     -147,60 
     Totaal 2012       -86,90
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FOKKERSDAG NZC 2012  

 
Als invaller voor de vele afmeldingen heb ik een plezierige en sportieve dag gehad. 
Wat de keuring betreft; vele mooie en goede dieren gezien en gekeurd. 
Bij licht konijn-grijs had ik een hoog bekroond dier, maar helaas met een hele smalle 
tussenkleur, maar subliem in type, bouw en pels. 
De beste dieren zaten bij de midden-zwarten, een mooi dier van J. Ham werd de 
fraaiste bij mijn keuring met als 2

e
 een dier van T. Naberhuis.  

Bij de licht zwarte zaten bij mij geen toppers. 
Na de prijsuitreiking ging ik weer richting Wormerveer met een voldaan gevoel van een 
gemoedelijke en sportieve dag bij de Nederlandse Zilverclub. 
 

G. de Gooijer 
 
Steenwijkerland Show 2012 

 

Keurmeester P. van Foeken  
 
Er waren 15 Klein Zilvers ingezonden. 

In midden-konijngrijs was een jonge ram van P. Kuzee de mooiste 1ZG 94,5. 
In midden-zwart Comb. De Steenwijkers met ZG 93,5. 
In midden-blauw had Combinatie De Steenwijkers zowel de mooiste ram als de mooiste 
voedster, beide met 1ZG 94,0. 
In midden-geel was een voedster van Comb. Termuus de mooiste met 1ZG 94,5. 
M. Datema had de mooiste ram oud met 1ZG 94,0 en de mooiste ram jong met  
1ZG 93,5.  
 
 
Fraaiste Klein Zilver was P. Kuzee met ram jong midden-konijngrijs 1ZG 94,5. 
Fraaiste Klein Zilver op 1na was Comb. Termuus met voedster jong midden-geel  
1ZG 94,5. 
 
C-Klasse 

 
Er waren 3 Groot Zilvers ingezonden, allen in de kleur licht-zwart. 
De mooiste was van J. van Burgsteden met 1ZG 93,0. 
 
Er waren 10 Klein Zilvers ingezonden. 
In midden-konijngrijs 3 voedsters. 
Comb. Steenwijkers had de mooiste met 1F 95,5, gevolgd door B. Kruider met 2F 95,0.  
In midden-zwart 2 rammen. 
De mooiste was van J. Burgsteden 1ZG 94,5. 
In midden-blauw waren 5 dieren ingezonden. 
Mooiste ram was van Comb. De Steenwijkers met 1ZG 94,0, mooiste voedster was van 
M. Dantema met 1ZG 94,5. 
 
Fraaiste Groot Zilver was van J. van Burgsteden met ram licht-zwart 1ZG 93,0. 
Fraaiste Klein Zilver was van Comb. De Steenwijkers met voedster middenkonijngrijs  
1F 95,5 
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Branbantse Westhoek 
Vereniging de Brabantse Westhoek organiseert van 1/11 t/m 2/11-2013 een 
opententoonstelling te Fijnaart ( N. Brabant ). Dit is een open tentoonstelling. 
Ook dit jaar hebben zij zich weer aangemeld om de district-show onder te brengen 
De beschikbare keurmeesters zijn W.J.A. Ladenstein en E. Maas 
Arjen Westerlaken neemt jaarlijks een aantal vraagprogramma´s mee naar de 
Fokkersdag van de NZC. Om de boel te promoten heeft hij een sponsor die voor leuke 
geldprijzen zorgt voor de Zilvers.  
 
Oneto Enschede  
In verband met het 60-jarig jubileum is aan de NZC gevraagd een district show 
te houden bij Oneto.  
De tentoonstelling wordt gehouden van 13/12 t-m 15/12-2013. 
  
KPV Geleen-Stein en Omstreken  
Dit is een open tentoonstelling, die wordt gehouden van 9/11 t/m 10/11-2013.  

 
KV Zuid-Oost Drenthe 
Dit is een open tentoonstelling, deze wordt gehouden van 28/11 t/m 30/11-2013.  
 
Boskoop en Omstreken 
Dis is de Open Provinciale Bondstentoonstelling van Zuid-Holland. Deze wordt 
gehouden van 19/12 t/m 21/12-2013. 

 
Noorshow Zuiid-Laren 
Deze Landelijke Tentoonstelling wordt gehouden van 9/1 t/m 12/1-2014. 
 
Championshow Nieuwegein 
Deze Landelijke Tentoonstelling wordt gehouden van 23/1 t/m 25/1-2014. 
Hier houden wijn onze Clubtentoonstelling. 

 

 
 
Klein-zilver midden-konijngrijs, winnaar West-Brabantshow 2012 
                   Fokker Remko Remmerde  
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Districtshows NZC:  
 
Aan het begin van een nieuw tentoonstellingsseizoen wil ik graag Kleindierenshow 
“Midden Veluwe” onder uw aandacht brengen. Deze open tentoonstelling wordt voor de 
10

e
 keer gehouden op 10 - 11 en 12 oktober 2013 in de Oranjehal in Wenum Wiesel 

gemeente Apeldoorn.  
Voor speciaalclubs hebben wij veel te bieden. Er zijn ruime mogelijkheden voor extra 
promotie van uw ras, eventueel kunt u gebruik maken van gratis standruimte. Voor 
speciaalclubs die een district- of clubshow onderbrengen bij Kleindierenshow “Midden 
Veluwe” wordt een extra mand met Veluwse producten beschikbaar gesteld voor elke 
25 gekeurde dieren. Dit als extra aanvulling op het uitstekende prijzenschema met o.a. 
predicaatgeld. Voor speciaalclubs die geen club- of distictshow organiseren en toch 
voor de mand in aanmerking willen komen, kunnen dit doen door wat extra’s te 
organiseren waardoor het inzenden van dieren naar Kleindierenshow “Midden Veluwe” 
wordt gestimuleerd. Aanvragen, ter beoordeling van het bestuur, voor 1 februari 
voorafgaand aan het TT seizoen. 
 
Dit jaar in 2013 vieren wij het 10 jarig lustrum. Wij hopen dan op extra deelname van 
speciaalclubs. Geef uw deelname tijdig door zodat we er rekening mee kunnen houden 
in het vraagprogramma. 
Voor iedere inzender zal er een mooi presentje zijn voor het 10 jaar bestaan van de 
Kleindierenshow “Midden Veluwe”. 
 
 Naast al deze prijzen zijn er nog een aantal voordelen: 

* De Oranjehal (Apeldoorn) ligt centraal in Nederland 
* Alle kooien worden ruim en ongetopt geplaatst 
* Er is een grote gratis parkeerplaats  
* Er wordt rekening gehouden met uw voorkeuren van keurmeesters (tijdig aangeven) 
* Een prima verzorging van uw dieren 
* Een leuk en gezellig randgebeuren voor uw gehele familie. 
Voor informatie, vraagprogramma´s en uw vragen kunt u terecht bij:  

Secr.  Mw. W.M. Flokstra  Ritbroekstraat 53
a 
 7311 GC  Apeldoorn Tel. 055-

5215366   
Fax. 055-8440657  E-mail: wilmaflokstra@hotmail.com 
Of via de website:www.kleindierenshowmiddenveluwe.nl 

 
Ik hoop uw nieuwsgierigheid te hebben gewekt en dat wij u als speciaalclub in 
Apeldoorn mogen verwelkomen. 
Tot ziens. 
Jan Hendriks.  
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Zilverflitsen. 

 
Korte verslagen van enkele tentoonstellingen waar Zilvers aanwezig. 
 
Sneek 

De Waterpoortshow is voor mij één van de mooiste tentoonstellingen welke ons landje 
rijk is. 
Prima bereikbaar, betaalbaar voor inzenders en een prachtige collectie dieren. 
Al enkele jaren keur ik de Zilvers, helaas geen Groot Zilvers. De aanwezige Klein 
Zilvers zijn van prima kwaliteit. Fokkers als Schraa en Comb. Steenwjkers showen al 
menig jaar fraaie dieren. Met name de klasse midden blauw is van hoog niveau! Deze 
Waterpoortshow werd een oude midden blauwe ram van Roel Schraa de beste. Een 
fraai type met een pels zoals we deze op onze Klein Zilvers graag zien. Tevens enkele 
knappe midden gele van fokker Weimar Riemersma showde licht zwart waaronder een 
ZG jonge ram. Het behalen van het ideale gewicht van een aantal dieren gaf 
problemen, jammer.  
 
Meerkerk 

Opvallend mooie dieren waaronder een imponerende rij Vlamen en Zilvers. Samen 
sterk is in deze regio de sleutel tot succes. Een voorbeeld voor hoe het kan en eigenlijk 
overal zou moeten. 
Na een keuring bom-vol prachtige Vlamen restte mij een klein gedeelte van de 
aanwezige Klein Zilvers te beoordelen. Wat een kwaliteit! 
Fokkers als van Weelden, Remmerde, van de Heuvel, Horden, den Otter en den Besten 
dragen zorg voor een geweldig mooie collectie Zilvers. 
Als klap op de vuurpijl werd de winnaar van de gehele show, jawel.. een Klein Zilver! 
Een jonge ram, midden konijngrijs wist een prachtige konijngrijze Vlaam van de fel 
begeerde eerste plaats te houden. Mooie keuring en veel belangstelling. 
 
Topshow Noord Holland 

28 Klein zilvers en twee Groot Zilvers. De topshow is (ééndaagse vervanger van de 
kampioenstentoonstelling in deze provincie. 
Twee knappe Groot Zilvers, verharing speelde een rol en hield een hoge beoordeling 
tegen. Onder de Klein Zilvers bevond zich een topper, een mooie oude ram. Helaas 
was dit dier te zwaar door over-conditie, erg jammer. Veel dieren waren over de top. 
Nagels behoren we netjes te knippen, zijn deze lang dan kost het punten. 
 
Boskoop 

Mooie locatie, prima licht en veel ruimte tussen de kooien. 
De Hammies, Zwaan en van der Schaft showde een fraaie kwaliteit. Beste een jonge 
ram midden zwart van Zwaan, het dier mocht van mij een paar ons zwaarder om 
vervolgens helemaal de show te stelen. Tijdens de Championshow kwam ik deze jonge 
"heer" wederom tegen en was het gewicht ideaal. Tweede werd een jonge ram in licht 
konijngrijs. Een dier dat prima op de benen kwam. Stelling blijft een pluspunt, een mooi 
dier welke direct op de juiste benen staat blijft een lust voor het oog. Fokker de 
Hammies.  
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Zuiderzeeshow 

Een geweldige locatie. Veel publiek dus een prima promotie van onze liefhebberij. 
31 Klein Zilvers en 3 Groot Zilvers. Groot Zilvers 3 jonge rammen van van der Hoorn. 
ZG type dieren, de pelzen moesten iets rijker aan onderhaar. Een fraaie pels slaat na 
het instrijken niet direct terug, dankzij het aanwezige onderhaar neemt deze langzaam 
de natuurlijke ligging weer in. Fokker Datema en ex- Zilverclub secretaris Jan Wilpshaar 
showde fraaie dieren, beide F 96.5! 
Burgsteden showde een fraaie midden zwarte voorzien van het ideale type. Kuzee stal 
de show met midden konijngrijs en met een mooie midden gele. Deze show is een show 
voor het hele gezin! 
 
Nederhemert en Bruchum 

Bezoek je één of beter beide tentoonstellingen dan val je als Zilverliefhebber met de 
neus in de (room)boter! 
Zelden zie je een collectie Zilvers als in Nederhemert en Bruchem. De dieren worden 
optimaal verzorgt, dik in het stro! 
De organisatie is in handen van echte liefhebbers en verloopt vlekkeloos, de sfeer is 
super. Men draagt zorg voor speciale lampen tijdens de keuring, top! Als keurmeester 
loop je te watertanden tussen de kooien. Prachtige Zilvers maar ook onder de overige 
aanwezige rassen tref je toppers aan. Voorzitters Remko Remmerde en Henri van 
Weelden zetten samen met een enthousiast team van harde werkers een show neer 
waar Kleindierliefhebbend Nederland trots op kan zijn. Regionale promotie ten top! Als 
Zilverfokker raad ik u eens aan een kijkje te nemen. Plan dan voldoende tijd, ik kom 
daar bijna niet weg... 
Remko Remmerde showde de beste Klein Zilver te Nederhemert en Comb. van de 
Heuvel in Bruchem. Van Weelden showde in Bruchem een paar top voedsters in 
midden zwart met werkelijk fraaie pelzen. Jammer de mooiste was iets ruim in borst. De 
beste dieren ontlopen elkaar weinig in dit Zilverparadijs. 
 
Ik hoop u een beetje inzicht te hebben gegeven in waar ik zoal mag verblijven tijdens 
mijn keuringen. 
Dat ik deze dagen geniet zal u niet verbazen. Voor uitgebreide uitslagen kijk eens op 
onze prima verzorgde website! 
 
Groet, Adri Hertogh. 

 

                         
Klein-zilver midden-bruin, winnaar B-klasse Fokkersdag 2012 
                                    Fokker J. Wilpshaar 
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                             H. Mullenders, één van de drie jubilarissen.   
 
 
 

   

 
Groot Zilver licht-zwart, Comb. Westerlaken-Heystek 

   Mooiste Groot Zilver West Brabantshow 2012 
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