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Plattegrond Tiel 

 
 
 

 
 

 

 
 

Afslag E33, na 450 meter rechtsaf Westroijensestraat, na 250 
meter linksaf Laan van Westroijen, na 700 meter 1e afslag 
rotonde Grotebrugse Grintweg, na 120 meter linksaf Bulkweg, 
na 160 meter aankomst in Bulkweg 1. 

 
 
 

Adres:  
Tielse Kleindierensportfokkers Vereniging 
Bulkweg 1 
4005 LB TIEL 
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VOORWOORD 

 
Het beloofd dit jaar weer spannend te worden, wat betreft het doorgaan van de 
tentoonstellingen en het aantal konijnen wat ingezonden gaat worden. 
De meeste fokkers hebben hun dieren laten enten en dat zal ook dit jaar weer 
moeten gebeuren. Toch zijn er verenigingen die hun show niet door hebben laten 
gaan, omdat er geen hoenders ingezonden mochten worden. Dat is te begrijpen, 
maar wel jammer. Gelukkig mogen de hoenders (het is nu 19 april) weer naar buiten 
en kunnen wij weer genieten van de vrije uitloop eieren.   
 
Het afgelopen seizoen was opnieuw heel succesvol voor de NZC. Op de Noordshow 
was Albert Lanting met een klein zilver midden konijngrijs de mooiste zilver en 
mooiste van groep 3. Op de Championshow was Comb. Van den Heuvel de mooiste 
bij de zilvers met een groot zilver licht konijngrijs. Dit dier werd tevens winnaar van 
groep 3. De zelfde Comb. had ook de winnaar bij de klein zilvers met midden zwart 
en dit dier werd 2e van groep 3. 
 
Bij de hoenders is het doel dat er in 2023 een Europese standaard komt. 
Ongetwijfeld zal er op enig moment ook een Europese standaard voor de konijnen 
komen. De speciaalclubs moeten dan bij het in gang zetten veel overleg hebben met 
de andere landen. Duitsland wil altijd zijn stempel drukken, maar zij hebben geen 
alleenrecht. Wij als zilverclub zien dat er al een flink aantal fokkers rondlopen op de 
Duitse tentoonstellingen en ook wel dieren kopen. Wat gaat er dan gebeuren met de 
nuances licht, midden en donker? De buikkleur bij de gele zilvers? De 
gewichtsgrenzen van Groot- en Kleinzilver? En nog veel meer! 
 
Een positief bericht is er op het financiële vlak. De vereniging DPKV (Dordrecht) waar 
Jan en Wim van den Boogaard lid van waren moest wegens gebrek aan 
bestuursleden en een teruglopend aantal leden en inzendingen worden opgeheven. 
Het batig saldo van de vereniging is ten goede gekomen aan de diverse 
speciaalclubs waar de leden lid van waren. Voor de NZC kon de penningmeester een 
bedrag van 850,- Euro bijschrijven. Bedankt Jan en Wim voor jullie inzet in deze. 
 
Ik wil tot slot nog even dit bericht van KLN hier melden:                                                                  
“Persbericht/ samenvatting 
Vanaf heden (april 2017) geldt er een verruiming van de registratiemogelijkheden 
voor houders van kleine hoeveelheden pluimvee (Avined). Voor de toekomst van de 
traditionele biodiversiteit in de kleindierhouderij (pluimvee, ander gevogelte, konijnen, 
hazen en knaagdieren) is hiermee een nieuwe stap gezet, die de mogelijkheden voor 
de lokale levering van vlees van houders van ‘kleine hoeveelheden’ kleindieren 
dichterbij brengt. Hoewel er nog vele vragen openblijven, luidt deze stap een nieuwe 
fase in voor het perspectief van kleine poeliers en de menukaart van de restaurants 
die zich richten op traditionele, lokale producten, zoals de Slow Food chefs Alliantie.” 
 
Namens het bestuur 
Voorzitter:  Jan Ham   
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Fokkersdag 2016: Kooi:47 Fraaiste Klein Zilver: Midden Gele ram 6MA-124,  
Fokker/eigenaar Cees van Schipstal  Predicaat: 96,5 1e F  
 

 
 
Fokkersdag 2016: Kooi:33 Fraaiste Klein Zilver op 1 na: Midden Zwarte ram 6VB-
109, Fokker/eigenaar D.F.H. Eikelboom Predicaat: 96,5 1e F 
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Bestuurssamenstelling 
Nederlandse Zilver Club 

    

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

Tel: 010 - 5118009 
 

Secretaris: W.M. van den Boogaard 
Tweede Reedwarsstraat 33 
3312 VL Dordrecht 
e-mail: wvdboogaard.nzc@gmail.com 
 

Tel: 078 - 6138633 

Pen.meester: G. van de Werken 
Fijkensakker 13 
5311 GR Gameren 
 

Tel: 0418 - 785273 

Bestuurslid: R.W.J. Remmerde 
Molenpad 1 
5317 JJ Nederhemert 
 

Tel: 0418 - 640384 
Tel: 06 - 22600097 

Bestuurslid: A. Lanting 
Brinkmaten 3 
7854 TJ Aalden 

Tel: 0591 - 371964 

  

Contributie: € 15,00 per jaar per lid, combinaties € 17,50 per jaar. Het boekjaar loopt 
van 1 januari t / m 31 december.  
Gaarne de contributie overmaken op IBAN  NL37 RABO 0326 0745 89 t.n.v. 
Nederlandse Zilverclub te Gameren 
 
KvK-nummer: 63687410 
 

Website Nederlandse Zilver Club 
www.zilverclub.nl 

 
 
Bond  
De Nederlandse Zilver Club is aangesloten bij 
Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN), zie ook 
www.kleindierliefhebbers.nl   
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UITNODIGING JAARVERGADERING, FOKKERSDAG 2017 EN 
KEURMEESTERDAG 

 

Traditiegetrouw wordt de Fokkersdag op de derde zaterdag in september gehouden, 
dit jaar op 16 september 2017.  
Op de Fokkersdag houdt de NZC haar jaarlijkse algemene ledenvergadering, 
aansluitend worden de jonge Zilvers van 2017 gekeurd.  
Het bestuur van de NZC hoopt op een mooi aantal Zilvers, in hun diverse fraaie 
kleuren en nuances. De Zilvers zullen door de keurmeesters tegen het licht 
gehouden worden en voorzien worden van een deskundig predicaat 
Tijdens en na de keuring zullen de diverse facetten van de Zilver de revue passeren. 
De Zilverfokkers en keurmeesters kunnen in een prettige ambiance de keurresultaten 
en de dieren met elkaar te bespreken. 
 
De Fokkersdag zal dit jaar wederom in Tiel gehouden worden in het pand van de 
vereniging TKV te Tiel. De leden van de NZC en belangstellenden zijn van harte 
welkom op deze leerzame en gezellige dag met de Zilvers centraal. De aanvang van 
de Fokkersdag is 8:45 uur op de Bulkweg 1 te Tiel. 

 
Het bestuur vraagt uw aandacht voor de volgende belangrijke data: 
 
16 september 2017 Fokkersdag en jaarvergadering  
   Nederlandse Zilver Club. 
 
17 maart 2018  Keurmeesterdag te Nederhemert 
   Thema: Positie 2: Type bouw en stelling 
 
 

Uitreiking prijzen clubshows 

 
De heer Henri van Weelden is de winnaar van de clubshow op de 
Championshow 2016, zie foto links. De heer Albert Lanting heeft de clubshow op 
de Noordshow 2016 gewonnen, zie foto rechts. 
De NZC feliciteert de winnaars met hun prachtige resultaten! 
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AGENDA FOKKERSDAG 

 
08.45 uur Aankomst en inkooien van de vooraf ingeschreven dieren. 
09.30 uur Jaarlijkse algemene ledenvergadering. 
11.00 uur Keuring dieren. 
12.30 uur Lunch / koffietafel.   

Gaarne gelijktijdig betalen met het inschrijfgeld, of uiterlijk 
voor aanvang der keuring. Na afloop van de koffietafel wordt 
er zo nodig verder gekeurd en de prijzen bepaald. 

14.00 uur Keurverslag van de keurmeesters. 
15.30 uur Verloting. 
16.00 uur Sluiting van de dag door de voorzitter. 

 

Vraagprogramma Fokkersdag 

 
Jonge dieren kunnen ingeschreven worden: 

A-Klasse Dieren geboren in januari, februari, maart en de 01 
getatoeëerde dieren van 2017. 

B-Klasse Dieren geboren in april,  mei en juni 
AOC-Klasse Any Other Colour 

 
De inschrijfformulieren kunnen ook dit jaar ge-e-maild worden naar 
wvdboogaard.nzc@gmail.com  
 

 

Alle ingeschreven dieren dienen geënt te zijn tegen RHD2.  
Tijdens het inkooien moet u aannemelijk kunnen maken dat de 
dieren geënt zijn, middels een entformulier dat erkend is door de 
KLN. 

 
Er is een gezamenlijke koffietafel voor €10,00 per persoon. Ook niet leden 
en andere belangstellenden kunnen hieraan deelnemen. Hiervoor dient men 
zich vooraf op te geven bij de secretaris, voor aanvang der keuring dient de 
koffietafel betaald te zijn. 
 
Gaarne de inschrijfformulieren voor 1 september 2017 zenden aan:  
Nederlandse Zilverclub 
Tweede Reedwarsstraat 33 
3312 VL Dordrecht. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt dit jaar € 2,00 per dier. Het inschrijfgeld alsmede 
het geld voor de koffietafel gaarne gelijktijdig over te maken naar IBAN: 
NL37 RABO 0326 0745 89 t.n.v. Nederlandse Zilver Club te Gameren 
onder vermelding van aantal dieren en aantal koffietafels. 
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Ereprijzen Fokkersdag 2017 
 
De ereprijzen bestaan dit jaar uit vleesprijzen.  
 
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. 
 
Mooiste zilver AOC-klasse 
 
Mooiste zilver van een Jeugdlid 

 
Het bestuur zal aan de hand van de werkelijke inschrijvingen het 
definitieve prijzenschema vaststellen. 

 

Uitslag Fokkersdag 2016 
 
 
A-Klasse: 
Mooiste Zilver   C. van Schipstal 
 
Mooiste Groot Zilver   Comb. van de Heuvel  
Mooiste Groot Zilver op 1 na  Comb. Westerlaken-Heijstek  
 
Mooiste Klein Zilver   C. van Schipstal  
Mooiste Klein Zilver op 1 na  D.F.H. Eikelboom 
Mooiste Klein Zilver op 2 na  A. Lanting  
 
B-klasse: 
Mooiste Zilver   Comb. Westerlaken-Heijstek 
 
Mooiste Groot Zilver   Comb. Westerlaken-Heijstek 
 
Mooiste Klein Zilver   Comb. de Hammies 
Mooiste Klein Zilver op 1 na  H. van Weelden  
 
Jeugdleden: 
Mooiste Klein Zilver   Martijn Hofhuis 
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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 
a. Brief jublieum Noordshow 
b. Verzoeken tot samenwerking m.b.t. lokatie Tiel 

3. Notulen vorige jaarvergadering (zie pagina 9, 10, 11 en 12) 
4. Jaarverslag secretaris ( zie pagina 19, en 20) 
5. Financiële verslagen ( zie pagina 15 en 16) 
6. Verslag kascontrolecommissie 
7. Decharge penningmeester en bestuur 
8. Benoeming kascontrolecommissie 2018 
9. Ervaringen met RHD2 entingen 
10. Huldiging jubilarissen 
11. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar: Albert Lanting 
Aftredend en herkiesbaar: Govert van de Werken  

12. Voorstellen leden 
13. Stand van zaken PR 
14. Prijsuitreiking clubshows Championshow en Noordshow 
15. Opgave hulp Championshow 

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

16. Helpers keuring fokkersdag. (nodig: 5 schrijvers en 5 
aandragers) 

17. Rondvraag 
18. Sluiting 

 
 

Keurmeesters Fokkersdag 2017 
 
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 
willen keuren, geeft u dit dan even door aan het bestuur. 
Indien u verhinderd bent, dan vernemen wij dit graag tijdig. 
Keurmeesters die zich al hebben aangemeld voor deze fokkersdag zijn 
J. Vijfvinkel, J. Westerlaken, A.G. Hertogh, H. van Weelden en H. de Klein. 
 



 
Jaarboekje 2017                          Nederlandse Zilver Club                                             Pagina 9 

Notulen jaarlijkse ledenvergadering Nederlandse Zilverclub 17-09-2016 
 
Aanwezig: Vier bestuursleden en 24 leden 
 
1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering om half tien en heet alle aanwezigen van harte 
welkom. In het bijzonder wordt keurmeester Pronk verwelkomd. Dit jaar zal hij kennis 
maken met de Zilver Club en voor het eerst onze Zilvers keuren op de Fokkersdag. 
De entverplichting voor RHD2 heeft zijn impact op de fokkerswereld. Een enkele 
fokker stopt met de hobby en een aantal jongdierendagen en een districtshow 
worden geannuleerd. De verenigingen die actief de leden benaderen om te enten 
weten het aantal dieren  op hun shows op peil te houden.  
Onze speciaalclub promoot actief de Zilvers om deze op peil te houden. Het aantal 
Groot Zilvers op de fokkersdag is wat lager dan voorgaande jaren. Hierdoor lijkt er 
een terugloop in het aantal Groot Zilvers, maar dit wordt vertekend door enkele 
afwezige Groot Zilver fokkers op de fokkersdag.  
Keurmeester Alex Verhelst is op 42 jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand, 
met een moment van stilte wordt hij herdacht. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen de vergadering betreffende 
Met kennisgeving afwezig op fokkersdag: Remko Remmerde, Jan Beens, Dick 
Zwaan, Cees Horden, de heer Vos en de heer Sanders. 
De heren Sanders en Zwaan zijn wegens gezondheidsreden verhinderd. 
De NZC heeft een brief ontvangen van Stichting Zwolse kleindieren show. In deze 
brief wordt vermeld waarom deze show niet meer georganiseerd wordt. De 
onderstaande redenen worden gegeven: 

• “Diverse stoppende fokkers m.n. vanwege de entverplichting RHD” 
• “Het ingeschatte te verwachte aantal dieren op de show” 
• “De Oneto die zeer ongewenst naar voren schuift en op dezelfde data 

plaatsvindt” 
• “Een substantieel verminderd aantal helpende handen”  

 
De presentielijst en de lijst om toestemming te geven voor het delen van de 
persoonsgegevens aan tentoonstellingsorganisaties worden de vergadering 
aangeboden. 
 
3. Notulen vorige jaarvergadering (zie pagina 9, 10, 11 en 12) 
Geen opmerkingen. 
 
4. Jaarverslag secretaris ( zie pagina 19, 20 en 21) 
Geen opmerkingen. 
 
5. Financiële verslagen ( zie pagina 15 en 16) 
De vergadering geeft aan dat de financiële cijfers niet rooskleurig zijn en uit haar 
zorgen over het innen van de contributie. De vergadering uit haar zorgen dat de 
laatste contributie verhoging gebruikt wordt als subsidie van de wanbetalende leden, 
daar deze leden ook het Jaarboekje ontvangen. De kosten voor het Jaarboekje is 
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meer dan EUR 5.-- per lid. De penningmeester geeft aan dat het betalen van de 
contributie de verantwoordelijkheid is van ieder lid en niet betalende leden worden 
gemaand. Momenteel heeft 25% van de leden niet betaald. 
De vergadering geeft aan dat na twee jaar wanbetaling het lid geroyeerd moet 
worden. 
 
6. Verslag kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie heeft de financiële stukken gecontroleerd. Alle stukken zijn 
genummerd en zijn terug te vinden in de administratie. De penningmeester houdt 
geen kasgeld aan. 
De kascontrolecommissie geeft als advies om de contributie te innen via 
automatische incasso en dat van ieder lid de contributie geind moet worden: 
Bijvoorbeeld 50 leden x EUR 15,-- = EUR 750,-- contributie..  
 
De kascontrolecommissie stelt voor om de penningmeester en bestuur decharge te 
verlenen. 
 
7. Decharge penningmeester en bestuur 
De vergadering verleent de penningmeester en bestuur decharge. 
 
8. Benoeming kascontrolecommissie 2017 
De heer Eric Maas en mevrouw Tonnie Naberhuis worden benoemd als 
kascontrolecommissie 2017, de heer Adri Hertogh is reserve. 
 
9, Bespreking keurmeestersdag 30 april 2016 in Nederhemert 
De keurmeesterdag met als thema “Pels en Nuance”  is prettige verlopen. De 
keurmeesters zijn verdeeld in twee groepen. Iedere groep heeft de Zilvers 
beoordeeld op positie 3 en 4 en deze uitvoerig besproken. De leden hadden veel 
gelegenheid om mee te kijken en vragen te stellen. 
De bespreking van de keurresultaten leidde tot de discussie hoe de nuance bepaald 
hoort te worden vs de gelijkmatigheid. De nuance wordt bepaald op dek. In het 
Jaarboekje van 2010 heeft Adri Hertogh dit ook al benoemd.  
De NZC zal de standaard commissie verzoeken om de standaard aan te passen 
naar: “Nuance beoordelen op dek”. Indien de standaard hierop is aangepast, dan zal 
deze wijziging ook automatisch opgepakt worden door de KKV en worden de 
opleidingen van de keurmeesters hierop aangepast. 
De Europese keuringen beoordelen ook de nuance op de staart. Dit is momenteel 
ook een trend op de Nederlandse keuringen. Indien daar de volledige nuance 
verwacht wordt, dan zal dit resulteren in een rijkere nuance.  
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10. Huldiging jubilarissen 
De voorzitter spreekt de aanwezige jublilarissen persoonlijk toe en overhandigt de 
jubileum attentie. 
 
25 jaar lid: 
Wiel Ladenstein 
C. Vos 
40 jaar lid: 
Tonnie Naberhuis 
50 jaar lid: 
J.E.M. Schrijen 
 
11. Bestuursverkiezing 
Remko Remmerde en Jan Ham zijn beide aftredend en herkiesbaar. De vergadering 
herkiest beide middels een luid applaus. 
De voorzitter bedankt de vergadering voor het vertrouwen. 
 
12. Voorstellen leden 
De heer Schrijen geeft aan dat het aantal Zilvers op open tentoonstellingen in 
Limburg te laag is om mee te kunnen dingen naar de prijzen van de NZC.  
Het bestuur stelt het onderstaande prijzenschema voor, de vergadering stemt 
hiermee in.  
 
Open tentoonstellingen: 
In concurrentie met meerdere fokkers 
5 tot 10 Zilvers (Groot en Klein)   ==> EUR 1.00 
10 tot 15 Zilvers (Groot en Klein) ==> EUR 2.50 
Vanaf 15 Zilvers (Groot en Klein) ==> EUR 3.50 
 
13. Stand van zaken PR 
In het afgelopen seizoen is er een tweedehands presentatiewand met tafel 
aangeschaft. Het bedrukken van de achterwand kost meer dan EUR. 300,--. 
De vergadering uit haar zorgen over de grootte van deze wand, waardoor plaatsing 
mogelijk op bezwaren van de Championshow / Noordshow kunnen stuiten.   
De NZC heeft EUR. 95,-- KLN PR subsidie ontvangen voor deze stand. 
Tevens zijn er nieuwe folders gedrukt die ter promotie van de Zilver Club gebruikt 
worden. 
 
14. Vaststellen vaste datum keurmeesterdag 
Het vastleggen van de keurmeesters voor de keurmeesterdag vergt een lange 
termijn planning. De vergadering en aanwezige keurmeesters stemmen in met 
onderstaande datum.  
 
Datum keurmeesterdag: De derde zaterdag van maart in de even jaren. 
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15. Prijsuitreiking clubshows Championshow en Noordshow 
De heer Henri van Weelden is de winnaar van de clubshow (Championshow) met 
een Midden Zwarte Klein Zilver U 98.5. De Jo Vanhommerig wisselprijs en 
herhinnering worden overhandigd door de voorzitter. 
De heer Albert Lanting is de winnaar van de tweede clubshow (Noordshow) met de 
Midden Konijngrijze Klein Zilver 5SY-403 U 98.5, tevens winnaar van de Noordshow. 
De voorzitter overhandigt de wisselbeker en herhinnering. 
 
16. Opgave hulp Championshow 
Schrijver: A. Veraart - Buijs 
Aandragers: Tonnie Naberhuis en Jan Ham 
 
De Lotharingerclub zal benaderd worden of zij de tweede schrijver willen aanleveren. 
 
17. Helpers keuring fokkersdag. (nodig: 6 schrijvers en 6 aandragers) 
Schrijvers:   Aandragers: 
Wiel Ladenstein   Tonnie Naberhuis 
Arjen Westerlaken  A. Heijstek 
Theo Janssen   Van de Horick 
H. Poortier   Henk Ploeg 
A. Veraart - Buijs   Jan van den Boogaard 
    Sven Janssen 
 
Helaas meldt de laatste benodigde schrijver zich niet. Keurmeester Henri van 
Weelden geeft aan zelf te schrijven.  
 
18. Rondvraag 
Eric Maas: Fokkers steek kop en schouders onder de hobby en laat het kopje niet 
hangen, zodat onze hobby blijft floreren! 
 
Adri Hertogh: Een woord van dank aan de secretaris en het bestuur. 
 
Jorn Westerlaken: De kijkers bij de keuring worden aangespoord om een handje te 
helpen bij de keuring. Gezamelijk kunnen we deze leuke dag mogelijk maken. 
 
19. Sluiting 
De voorzitter wenst de keurmeesters en leden een goede keuring en een gezellige 
dag. 
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Overzicht inzendingen Fokkersdag Nederlandse Zilver Club 
 
Groot Zilvers: 

 
Midden 
konijngrijs 

Licht 
konijngrijs 

Midden 
Zwart 

Licht 
Zwart 

Midden 
Blauw 

Licht 
Blauw 

Midden 
Geel 

Licht 
Geel 

2008 1 3 9 35 3    
2009 3 6 7 55 2  1 1 
2010 8 12 2 36 2   2 
2011 5 12 2 11   2 5 
2012 11 2       
2013 0 9  16     
2014 0 12  14     
2015  11 5 10     
2016  3  6     

 
Klein Zilvers: 

 DK MK LK DZ MZ LZ 
D 

Br 
M 
Br 

L 
Br 

D 
Bl 

M 
Bl 

L 
Bl 

DG MG LG DH MH LH 

2008 0 12 10 0 20 14 1 8 0 0 14 3 0 20 1 0 0 0 
2009 0 5 10 0 15 21 0 12 0 1 23 0 0 32 0 0 0 0 
2010 0 24 9 1 39 18 0 14 0 0 18 0 0 26 0 0 0 0 
2011 0 24 14 1 30 20 0 9 0 0 17 3 0 14 0 0 0 0 
2012 0 33 8 0 28 10 0 7 0 0 12 3 0 29 0 1 1 2 
2013 0 24 3 3 13 7 0 8 0 0 19 0 0 19 1 0 5 6 
2014 0 27 0 2 27 6 0 3 0 3 16 0 0 34 0 0 7 0 
2015 0 22 3 5 36 5 0 2 0 0 6 0 0 28 0 0 0 0 
2016 0 11 6 1 15 14 0 3 0 3 7 0 0 40 0 0 0 0 
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Overzicht Inzendingen 1e Clubshow Nederlandse Zilver Club 
 
Groot Zilver: 

 
Midden 
konijngrijs 

Licht 
konijngrijs 

Midden 
Zwart 

Licht 
Zwart 

Midden 
Blauw 

Licht 
Blauw 

Midden 
Geel 

Licht 
Geel 

2008 0 0 9 28 0 0 0 0 
2009 0 6 7 31 2 0 0 0 
2010 0 0 1 22 0 0 0 0 
2011 0 2 0 14 0 0 0 0 
2012 0 6 3 18 0 0 0 0 
2013 0 3 3 16 0 0 0 0 
2014 0 9 1 14 0 0 0 0 
2015 0 5 2 18 0 0 0 0 
2016 0 5 2 17 0 0 0 0 
2017 0 4 2 19 0 0 0 0 

 
Klein Zilver: 

 DK MK LK DZ MZ LZ 
D 

Br 
M 
Br 

L 
Br 

D 
Bl 

M 
Bl 

L 
Bl 

DG MG LG 

2008 0 15 12 0 51 38 1 12 0 0 13 0 0 31 1 
2009 1 11 3 2 35 33 1 10 0 0 21 7 0 37 0 
2010 0 7 4 0 27 14 0 11 0 0 16 3 0 32 1 
2011 0 18 6 1 39 23 0 5 0 0 12 3 0 27 1 
2012 0 17 7 1 28 6 0 2 0 1 10 3 0 19 0 
2013 0 8 6 2 33 13 0 0 0 0 11 5 0 22 0 
2014 0 11 7 3 32 14 0 3 0 0 8 3 0 23 1 
2015 0 19 2 2 25 3 1 1 0 0 7 2 0 25 1 
2016 0 16 0 3 32 8 1 1 0 0 6 5 0 24 0 
2017 0 13 4 2 19 6 0 1 0 0 10 3 0 25 0 
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FINANCIEEL OVERZICHT 2016 
 

INKOMSTEN 
 

 Werkelijk Begroot 
Contributies 971,50 1.100.00 
Ereprijzen 103,37 30,00 
Fokkersdag 280,50 310,00 
Rente 23,54 40,00 
Koffietafel 240,00 400,00 
Verloting 280,50 400,00 
Advertenties 0,00 0,00 
Promotieart. 390,00 0,00 
Overig 945,00 0,00 
Totaal 3.234,41 2.280,00 

 
UITGAVEN 
      

 Werkelijk Begroot 
Bankkosten 68,98 50,00 
Bestuursvergadering/ 
keurmeestersdag 

261,26 500,00 

Fokkersdag 319,06 350,00 
Verloting prijzen 82,20 75,00 
Ereprijzen 178,00 225,00 
Koffietafel 290,00 350,00 
Div.kosten 172,30 25,00 
KLN Contributie 20,00 25,00 
Kantoorartikelen 0,00 25,00 
Porto 41,40 250,00 
Telefoon / internet 21,77 25,00 
Ledenlijsten / folders 105,11 20,00 
Jaarboekjes 425,61 360,00 
Promotieart. 140,03 0,00 
Totaal 2.125,72 2.280,00 

Batig saldo   1.108,69 0,00 
 

Toelichting: 
Helaas blijven de contributie betalingen achter. De leden met een contributie 
achterstand worden actief gemaand de contributie te voldoen. Dit jaar is een deel van 
de contributie achterstand van vorig jaar geind, hiermee geeft de post Contributies 
een enigzins vertekend beeld van de werkelijkheid.  
De NZC verzoekt haar leden tijdig hun contributie te voldoen. 
 
De post overig bevat de éénmalige gift van de D.P.K.V. te Dordrecht van € 850,00 en 
de KLN subsidie voor onze stand € 95,00. 
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Vermogensvergelijking 
 

Saldo 01-01-2016  Saldo 31-12-2016 
 42,73 Kas  53,18 
 2.368,06 Rabo spaar  2.681,60 
 144,35 Rabobank  929,05 
     
Totaal saldo 2.555,14  Totaal saldo 3.663,83 
     
   Mutatie 1.108,69 
     
   Totaal 2016 1.108,69 

 
 
 

Begroting 2018 
 

 
 
Inkomsten    Uitgaven 
   begroot     begroot 

 
Contributies              900,00  Bankkosten    70,00 
Ereprijzen    30,00  Bestuurskosten /  340,00 
Fokkersdag  275,00  Keurmeestersdag   
Rente     10,00  Fokkersdag  325,00 
Koffietafel  240,00  Verloting prijzen    75,00 
Verloting   275,00  Ereprijzen  175,00 
Promotieartikelen      0,00  Koffietafel  290,00 
     Div.kosten  175,00 

     KLN contributie    25,00 
     Kantoorartikelen      0,00 
     Porto     50,00 
     Telefoon/internet    25,00 

     Ledenlijsten/folders   20,00 
     Promotie  250,00 
     Jaarboekjes      425,00 
  
Totaal   1.730,00  Totaal              2.245,00 
     Batig saldo               -515,00 
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Fokkersdag 2016: Fraaiste Groot Zilver A klasse: Licht Zwarte voedster 6MR-319 
met 96,0 punten. Fokker: Comb. van de Heuvel 
 

 
Fokkersdag 2016: Fraaiste Groot Zilver A klasse op 1 na: Licht konijngrijze voedster 
6BW-225 met 96,0 punten Fokker: Comb. Westerlaken – Heijstek 
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Fokkersdag 17 september 2016 te Tiel 
 
Mijn keuring begon met een 7-tal Groot zilvers in de A-klasse en één in de B-klasse, 
door diverse oorzaken een gering aantal maar de aanwezige dieren waren van prima 
kwaliteit. Twee dieren in lichtkonijngrijs, een prachtige maar steeds zeldzamer 
worden kleurslag zowel bij de Groot als Klein zilver. De zes andere waren lichtzwart. 
Over het algemeen F en ZG type dieren, hetzelfde gold voor de bouw. De meeste 
dieren vertoonden ook een prima stelling, gevormd door goed beenwerk. Op kop en 
oren weinig, behoudens enkele kleine, opmerkingen. Ook de pelzen waren 
doorgaans van een ZG kwaliteit. De lengte was doorgaans F, lange uitstaande 
grannen zag ik niet meer. Een enkel dieren kon nog iets dichter in de pels, de 
structuur was doorgaans ZG. We moeten blijven letten op de elasticiteit van de pels 
(structuur). De ideale pelsconditie was er gezien de tijd van het jaar en de voorbije 
hoge temperaturen nog niet. In nuance en dekkleur waren de dieren ZG en F, 
almede de oog en nagelkleur. Wat betreft de gelijkmatigheid soms nog kleine 
wensen. De grond en tussenkleur blijven fascinerend, vooral bij konijngrijs. Bij de 
twee aanwezige dieren F en ZG met eveneens een prima buikkleur. Ook bij de 
aanwezige zwarten was de grond en tussenkleur ZG en F met een ZG buikkleur. Alle 
dieren behaalde een F met 95-96 punten. 
De winnaar in de A-klasse Groot Zilvers was van Comb. Van de Heuvel. De winnaar 
van de gehele B klasse (Groot en Klein) was van Comb. Westerlaken-Heijstek. Zoals 
op de fokkersdag ook al aangeven hoeven we ons over de kwaliteit van de Groot 
Zilvers vooralsnog geen zorgen te maken. 
De keuring Klein zilvers was voor mij een 9 – tal dieren (A-klasse) in midden zwart. 
Bij mijn rondgang langs de kooien waren de eerste en laatste jonge ram directe 
blikvangers door hun imponerende bouw en verzilvering. 
De meeste dieren hadden een ZG of F type. Een enkel dier neigde naar iets lang. De 
bouw was over het algemeen ZG. De gevulde voorhand en achterhand, ook in de 
dijen blijft één van de voornaamste prioriteiten. De koppen waren over het algemeen 
ZG. Soms een wat lang neusbeen, meestal samengaand met een iets langer type en 
langere benen dan wenselijk. Benen en stelling blijven de aandacht vragen. De jonge 
ram van Comb. De Hammies (2e F, 96,5 pt) liet prima benen en stelling zien. De 
pelslengte was over het algemeen ZG en F. Wat betreft de dichtheid over het 
algemeen geen problemen. Ze kunnen ook te dicht worden waardoor de dek en 
grannen haren hun elasticiteit (structuur) verliezen door het vele onderhaar. Het gaat 
hier ook om de juiste verhouding. De midden nuance zat er bij de meeste dieren 
prima op, bij enkele dieren waar dit niet het geval was is dit duidelijk op de 
beoordelingskaart aangegeven. Dekkleur, oogkleur en nagelkleur doorgaans ZG en 
F. Ook in gelijkmatigheid een paar dieren waar het er F op zat. Over het algemeen 
zijn de wangen en voorvoeten een aandachtspunten. Op de grond - tussenkleur en 
buikkleur weinig of geen aanmerkingen. 
Een leuk klasje dieren met als winnaar een jonge ram (F, 96 ½ ) van Diana 
Eikelboom. Dit dier werd de fraaiste Klein zilver op één na in de A-klasse. De 
middenzwarte zijn mijn inziens weer aardig op niveau en voor diegene die ze wat 
minder heeft is er waarschijnlijk wel fokmateriaal voorhanden. 
Mede dankzij mijn helpers Westerlaken en Ploeg was het weer een plezierige 
keuring. 
Jan Vijfvinkel 
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Jaarverslag secretaris 
 
Het seizoen 2016 / 2017 had een ongebruikelijke start. Het RHD2 virus deed zijn 
intrede in de konijnenfokkerswereld. De Zilvers van enkele zilverfokkers werden door 
dit letale virus getroffen. Het doorzettingsvermogen van deze fokkers is zwaar op de 
proef gesteld. Na enting van de overgebleven dieren is door de fokkers de draad 
weer opgepakt. Collegafokkers hebben aan de getroffenen fokdieren beschikbaar 
gesteld. Complimenten aan deze fokkers, hieruit blijkt hoe goed hecht onze 
vereniging is! 
De entverplichting die voortvloeide uit de RHD2 problematiek baarde menig 
bestuurslid zorgen. De korte tijdspanne waarin geënt moest worden, had tot gevolg 
dat enkele fokkers geen gelegenheid hadden om tijdig te enten. Hierdoor konden zij 
helaas niet deelnemen aan onze Fokkersdag. Bij diverse verenigingen werden de 
jongdierendagen geannuleerd.  
 
In het seizoen 2016 / 2017 zijn er 34.492 konijnen getatoeёerd bij de KLN waarvan 
358 Groot Zilvers en 1067 Klein Zilvers. Vele van deze Zilvers hebben gestraald op 
één van onze activiteiten. 
 
Fokkersdag 2016 
Dat volhouden na tegenslagen loont, bleek in de resultaten van de Fokkersdag op  
zaterdag 17 september 2016. Cees van Schipstal verloor aan het begin van het jaar 
ruim 60 dieren aan de RHD2, maar showde op de Fokkersdag een Midden Gele 
Klein Zilver van wereldklasse F 96.5. Deze ram 6MA-124 stak met KOP en 
schouders boven de concurrentie uit en werd winnaar van de A-Klasse. De mooiste 
Groot Zilver was de Licht Zwarte voedster 6MR-319 van de Combinatie van de 
Heuvel met 96 punten gevolgd door de Licht Konijngrijze voedster 6BW-225 van 
Combinatie Westerlaken-Heijstek ook met 96 punten.  
De mooiste Klein Zilver op één na was de Midden Zwarte ram 6VB-109 met 96.5 
punten gevolgd door de Midden Konijngrijze voedster 6SY-204 met 96 punten. 
De fraaiste Zilver van de B-Klasse was de Licht Zwarte Groot Zilver voedster 6BW-
417 van de Combinatie Westerlaken/Heijstek met F 95.5, de fraaiste Klein Zilver was 
Licht Konijngrijze voedster 6VR-416 met F 95.5 van Combinatie De Hammies. De 
fraaiste Zilver van de jeugdleden was de Licht Zwarte Klein Zilver voedster 6RR-601 
van Martijn Hofhuis met F 95. 
Tijdens onze Fokkersdag waren de meeste kleuren en nuances vertegenwoordigd. 
 
Districtshows & Clubshows 
Afgelopen seizoen zijn er in totaal 10 districtshows en 2 clubshows toegekend, 
verdeeld over het land. Helaas werd dit jaar de vogelgriep geconstateerd bij wilde 
vogels. Dit resulteerde in een tentoonstellingsverbod voor pluimvee. Menig 
districtshow werd hierdoor geannuleerd, maar de meeste konden doorgang vinden. 
De resultaten van deze shows zijn hieronder weergegeven. De kwaliteit van de 
Zilvers kwam tot uitting in de prachtige predicaten die de keurmeesters hebben 
toegekend. 
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Nr. Prijs Kleur Oormerk Pnt. Fokker 
Districtshow: Midden Veluwe     
1404 Fraaiste Klein Zilver Midden zwart 6PV-422 96 P. van Dompseler 
Districtshow: Peelhorstshow     
1407 Fraaiste Klein Zilver Midden zwart 6VB-117 96.5 H. van Weelden 
1408 Fraaiste Klein Zilver op 1 na Midden zwart 6VB-108 96 D. Eikelboom 
1409 Fraaiste Kein Zilver op 2 na Midden zwart 6VH-514 95.5 Henk de Klein 
1410 Fraaiste Klein Zilver Midden Geel Midden geel 6MA-113 95.5 C.van Schipstal 
1410 Fraaiste Klein Zilver Midden Zwart Midden zwart 6VB-117 96.5 H. van Weelden 
Districtshow: Brabantse Westhoek     
1405 Fraaiste Klein Zilver Midden blauw 6VR-228 96.5 C. van der Marel 
1406 Fraaiste Klein Zilver op 1 na Midden geel 6MA-112 96 Comb. BooBoo 
1410 Fraaiste Klein Zilver Midden Geel Midden geel 6MA-112 96 Comb. BooBoo 
Districtshow: Hanzeshow     
1395 Fraaiste Groot Zilver Licht zwart 6AU-204 93 J van der Hoorn 
1407 Fraaiste Klein Zilver Midden geel 6ZF-501 98 Comb. Beens 
1408 Fraaiste Klein Zilver op 1 na Midden geel 6ZF-308 95.5 Comb. Beens 
1409 Fraaiste Kein Zilver op 2 na Midden geel 6ZF-705 95.5 Comb. Beens 
Districtshow: Gelderlandshow     
1405 Fraaiste Klein Zilver Midden geel 6MA-114 96 C. van Schipstal 
1406 Fraaiste Klein Zilver op 1 na Midden zwart 6TW-302 95.5 T. Naberhuis 
Clubshow: Noordshow     
1375 Fraaiste Groot Zilver Licht zwart 6RU-208 96.5 J.E. Linde 
1378 Fraaiste Groot Zilver iedere kleurslag Midden zwart 6MR-227 94 C. Horden 
1378 Fraaiste Groot Zilver iedere kleurslag Licht konijngrijs  6MR-322 96.5 Comb. van de Heuvel 
1379 Fraaiste Groot Zilver iedere kleurslag  Licht zwart  6RU-208 96.5 J.E. Linde 
1380 Fraaiste Gr. Zilv. iedere kleursl. op 1 na Licht zwart  6RU-212 96.5 J.E. Linde 
1385 Fraaiste Klein Zilver Midden konijngrijs 5SY-403 96.5 A. Lanting 
1386 Fraaiste Klein Zilver op 1 na Midden zwart 6VB-331 96 D. Eikelboom 
1387 Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag Licht geel 6WT-129 94 G.H. Beernink 
1387 Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag Midden konijngrijs 5SY-403 96.5 A. Lanting 
1387 Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag Midden zwart 6VB-331 96 D. Eikelboom 
1387 Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag Licht zwart 6VB-638 96 W. den Otter 
1390 Fraaiste Klein Zilver iedere kleuslag Midden geel 6ZF-501 96 Comb. Beens 
1391 Fraaiste Kl. Zilv. ieder kleursl. op 1 na Midden geel 6OV-184 95 H.H. Poortier 
1392 Fraaiste Kl. Zilv. ieder kleursl. op 2 Midden geel 6ZF-614 95 Comb. Beens 
Clubshow: Championshow     
1378 Fraaiste Groot Zilver iedere kleurslag Midden zwart 6MR-227 95 C. Horden 
1378 Fraaiste Groot Zilver iedere kleurslag Licht konijngrijs 6MR-322 95.5 Comb. van de Heuvel 
1379 Fraaiste Groot Zilver iedere kleurslag  Licht zwart 6MR-320 96.5 Comb. van de Heuvel 
1380 Fraaiste Gr. Zilv. iedere kleursl. op 1 na Licht zwart 6MR-312 96 Comb. van de Heuvel 
1387 Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag Donker zwart 3VR-127 95 Comb. de Hammies 
1387 Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag Midden konijngrijs 6KV-337 96 R.W.J. Remmerde 
1387 Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag Midden bruin 6IW-701 92.5 Johan Uithuisje 
1387 Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag Midden blauw 5SP-802 95.5 R. Schraa 
1387 Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag Licht konijngrijs 6KY-701 94 N. van Leeuwen 
1387 Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag Licht zwart 6VB-638 96 W. den Otter 
1387 Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag Licht blauw 6VO-410 95 H. den Besten 
1388 Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag Midden zwart 6MR-552 96 Comb. van de Heuvel 
1389 Fraaiste Kl. Zilv. iedere kleursl. op 1 na Midden zwart 6IW-411 95.5 Johan Uithuisje 
1388 Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag Midden geel 6ZF-501 96.5 Comb. Beens 
1389 Fraaiste Kl. Zilv. iedere kleursl. op 1 na Midden geel 6MA-0107 95.5 C.J.M. van Schipstal 

Opmerking: De uitbetaling van de prijzen vind plaats naar aanleiding van de originele catalogi. 
 

RHD2 enting 
De ervaringen met de RHD2 entingen varieren. De ene fokker ondervindt geen enkel 
nadeel van de enten, maar andere fokkers ervaren afwijkende fokresultaten. Nestjes 
met grote en kleine dieren, waarvan de meeste vroegtijdig overlijden. Ook dood 
geboren dieren worden gerapporteerd. Sommige fokkers overwegen zelfs om 
selectiever te enten. 
De NZC is benieuwd naar uw ervaringen in het nieuwe fokseizoen. Op de fokkersdag 
zullen we dit bespreken tijdens de algemene leden vergadering. 
 
Secretaris 
Wim van den Boogaard  
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Clubshows  en districtshows 
 
Dit jaar organiseert de NZC twee clubshows en vijf districtshows. Ten opzichte van 
vorig seizoen is het aantal districtshows verlaagd, met als doel meer focus te 
creëeren op deze selectie shows. In de hoop dat hiermee meer Zilvers op deze 
shows ingeschreven worden.  
Op de districtshows stelt de NZC prijzen beschikbaar die door u als NZC-lid te 
winnen zijn. Het prijzenoverzicht vindt u terug in de almanak, zie 
http://www.kleindierliefhebbers.nl/. 
Deze shows zijn geografisch en qua planning mooi verspreid. Dit stelt iedere 
Zilverfokkerin de gelegenheid om deel te nemen aan één of meerdere shows. 
 

Datum Show Adres Tel. nr. 

13-10-17 / 15-10-17 Peelhorstshow Hagelkruisweg 25, Horst 06-10034280 

03-11-17 / 04-11-17 
 

KV Brabantse Westhoek 
– Fijnaart 

Pr. Margrietstraat 15, 
Fijnaart 

0168-464631 

11-11-17 / 11-11-17 Wieringerlandshow Lonjeweg 1, 
Hippolytushoef 

06-42394032 

23-11-17 / 25-11-17 Waterpoortshow Stationstraat 16 A, 
Sneek 

0515-531626 

15-12-17 / 16-12-17 Hanzeshow Veneweg 1, Kampen 06-43036201 
04-01-18 / 06-01-18 Noordshow TT-Hallen, De Haar 11, 

Assen 
0594-505924 

25-01-18 / 27-01-18 Championshow Beursfabriek, 
Symfonielaan 1, 
Nieuwegein 

06-45438045 

 
Betaling prijzengeld Nederlandse Zilver Club 
Prijzen worden aan het eind van het seizoen uitbetaald (voor 1 mei), mits de 
contributie voldaan is. 
 

Entverplichting RHD2 
 
De entverplichting voor RHD2 is ook in het komende showseizoen van toepassing. 
Op de KLN website http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/rhd-enting.html is de 
actuele informatie over RHD2 te lezen, zie samenvatting hieronder. 
 
RHD type 1 en 2 zijn geen meldingsplichtige konijnenziekten, zodat KLN haar leden 
niet kan verplichten hun konijnen te enten. Wij geven echter een zwaarwegend 
advies dit wel te doen, zowel voor type 2 als type 1. 

1. De verplichting voor jongdierendagen en tentoonstellingen geldt dus alleen 
voor RHD type 2. 

2. De tentoonstellinghoudende vereniging dient de ent-verplichting voor 
konijnen, net als bij de hoenders e.d., duidelijk te vermelden in het 
vraagprogramma. De entverklaring moet zijn conform het model van KLN of 
van een bond van een land, dat is aangesloten bij de Europese Entente. 

3. De gedelegeerde controleert de entbewijzen steekproefsgewijs. 
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4. Momenteel kennen we de volgende entstoffen, maar die lijst kan wijzigen. 
Zie dus geregeld de website van KLN onder RHD enting. 

a. RHD type 1: Arvilap of Nobivac myx rhd 
b. RHD type 2: Novarvilap of Eravac (cunipravac rhd variant) 
c. RHD type 1 en 2: Filavac vhd k c+v (combinatie in 1 spuit) 

5. De enting is 10 dagen na vaccinatie werkzaam en de entverklaring is 7,5 
maand geldig voor tentoonstellingen en andere samenkomsten met 
konijnen. Dat is belangrijk voor de eerste samenkomst en de laatste 
tentoonstelling. 

6. Het enten geeft geen ent-reactie, maar kan wat vaccinatieschade geven in 
de vorm van o.a. knobbeltjes, kale plekjes of witte pluisjes. Het KLN bestuur 
stelt dat dit geen invloed mag hebben op de beoordeling van de dieren! 

7. Het gerucht dat de dieren er onvruchtbaar door worden is absoluut onjuist. 
8. Elke fokker is vrij in de keuze van een dierenarts, maar het is m.b.t. de 

efficiëntie en kosten sterk aan te bevelen, dat de plaatselijke verenigingen 
collectief vaccineren coördineren en organiseren. 

 
Dierenartsen 
KLN heeft met de volgende dierenartsen afspraken gemaakt dat zij voor plus/minus € 
15,00 voorrijkosten en € 4,00 per RHD 1 + 2 per dier de enting uitvoeren. Deze 
vergoedingen gelden alleen voor collectieve aantallen. 

1. Farm Arts, Staphorst; Landelijk, tel. 0522-760770 
2. Eric Apperlo, Oentsjerk; Noord-Oost Nederland, tel. 06-30270538 
3. Piet van Dijk, Hellevoetsluis; ZH en Zeeland, tel. 0181-313311 
4. Jean-Louis Koebruggen, Tilburg; Noord-Brabant, tel. 06-51854299 
5. Dierenartsenpraktijk Landsmeer, mevr. Been, Noord-Holland en NW-

Utrecht, tel. 020-4821854 
6. Sterkliniek Arnhem, mevr. K. v.d. Zijden, Gelderland, Utr., O-Brabant en N-

Limburg, 06-83605342 
7. DGC Twente, Wierden, ca. 40 km rond Wierden, 0546-575295 
8. Sterkliniek Venray, Hans van Winden, Limburg en Oost-Braband, 06-

21571221 
9. Dierenartsenpraktijk Horst, Ellen Dings, Limburg en Oost-Brabant, 

0773982169 
10. Dr. Woof Rotterdam, Roos, Landelijk, 010-7900510, bgg 06-57051126 
11. Dierenziekenhuis Drechtstreek, Ester Soeteman, zuidoost Zuid-Holland, 

078-6170708 
 
Het blijkt dat de dierenartsen die voor uw vereniging de NCD enting doen, ook nog 
wel eens bereid zijn collectief voor de vereniging te enten voor een redelijke prijs. 
Kijk regelmatig op de website van KLN voor aanvullingen. 
 
Bespreek de dierenarts tijdig en houdt er rekening mee dat het vakantietijd is. 
 
Graag verwelkomt de Nederlandse Zilver Club ingeёnte Zilvers op onze Fokkersdag.  
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Brabantse Westhoek 2016: Klein Zilver Midden Blauw Vrouw jong 6VR-228 
Fokker/eigenaar Cees van de Marel Predicaat: 96,5  1e  Fraai  
 

               
 
Fokkersdag 2016: Kooi: 19 Fraaiste Klein Zilver op 2na Midden Konijngrijs Vrouw 
jong 6SY-204  Fokker/eigenaar Albert Lanting Predicaat: 96,0 1e Fraai 
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Brabantse Westhoek 4 – 11 – 2016  
 
Als geboren Brabander is het prettig om weer in het Brabantse te mogen genieten 
van de gastvrijheid en de gemoedelijke sfeer te Fijnaart. 
Een 20 tal klein zilvers werden mij ter keuring aangeboden in de midden nuance. 
Het zachte nazomerweer speelt voor onze konijnen en in het bijzonder de zilver 
konijnen grote parten, maar let wel op de pelslengte enkele opmerkingen omtrent 
type en bouw, achterhanden nog breder en ronder, benen korter en steviger. Koppen 
nog meer volume. Bij sommige dieren een punt eraf voor het gewicht. 
Opvallend het verschil in dekkleur bij de gele kleurslag, ze hoeven niet harder van 
nuance. Wel vele fraaie buikkleuren. De voedsters waren beter dan de rammen. 
 
Konijngrijs: C.van de Marel 2x 94,5 en 93.5  
Zwart: een mooie oude ram van H. Ploeg met zg 94  
Blauw: Fraaie dieren van C.van de Marel, waarbij de jonge voedster met F96.5 het 
tot 2e van de show wist te komen proficiat. 
Geel: Combi Boo Boo liet 2 oude rammen zien met 95 en 94.5 punten. Bij de jonge 
rammen 96, 95,5 en 93.5. 
H. Ploeg showde 1 93.5 bij de oude rammen, jonge rammen 3x 93.5, 94.5 en bij de 
voedsters 4 maal 94 punten. 
 
Fons Verrijdt 
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Championshow 2017 Fraaiste Groot Zilver: Licht Konijngrijze voedster jong   
6MR-322  Predikaat: 96,5  Fokker Comb. van den Heuvel 

 

 
Championshow 2017 Fraaiste Klein Zilver: Midden Zwarte ram jong 
6MR-552 Predikaat: 96,0  Fokker Comb. van den Heuvel 
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Verslag clubshow N.Z.C. tijdens de Championshow januari 2017  
De keuring werd begonnen met de Groot Zilvers, 25 in getal. Niet een heel grote 
inzending maar de kwaliteit vergoedde veel.  
2 dieren in midden zwart van doorzetter C.Horden, de jonge ram werd beloond 
met een F 95. Een fraai dier in type en midden nuance met een ZG pels. Bij de 4 
licht konijngrijzen zaten twee prachtige jonge voedsters van Comb.v.d.Heuvel. 
Beiden scoorden F 96,5 waarvan de 1e F uiteindelijk de mooiste van mijn keuring 
bleek te zijn, dit dier won later ook de groep 3 . Een fraai dier in type, pels en 
verzilvering. Proficiat.                                                                                                                                      
Bij de licht zwarte rammen viel de kwaliteit wat tegen, opmerkingen over de 
benen, dichtheid en lengte van de pelsen en soms een wat donkere verzilvering 
drukten de predikaten. Slechts 1x F 95 voor C.Horden. Verassend was de 
kwaliteit bij de voedsters vele malen beter met 5 x F op 11 dieren. De 1e F was 
voor Comb.v.d.Heuvel, een kapitale voedster in type en bouw, met een fraaie 
verzilvering en kleur. Helaas had ze een lichte beschadiging in de pels.( 1e F 
96,5). Ook de 2e F 96 kwam uit dezelfde stal. Ook de 3e en 4e F behaalden 96 
punten van fokker C.Horden. Alle drie fraaie dieren waarbij details de plaatsing 
beslisten. 
De groot zilvers waren in doornede van een prima kwaliteit, er zijn natuurlijk altijd 
wensen. De kopvorm kan soms wat minder lang en vlak, en ook de benen en 
oorstructuur blijven de aandacht vragen. Ook het karakter en hanteerbaarheid 
vragen de aandacht, veel dieren waren nogal wat ‘springerig’op de keurtafel. 
Bij de klein zilvers werd begonnen met 2 dieren in de donker zwarte nuance van 
Comb. De Hammies. De oude ram toonde een fraai type met een fraaie kop. F 
95. Bij de twee oude midden konijngrijze rammen werd A.Lanting de winnaar met 
een 1e F 95,5. Deze fokker wist ook bij de jonge rammen 2 x F te behalen , maar 
de 1e en 2e F 96 waren voor R.W.J.Remmerde. Twee fraaie rammen in type en 
bouw met beste koppen, De verzilvering zou nog iets regelmatiger kunnen zijn. Bij 
de jonge voedsters was wederom A.Lanting de winnaar met 1e F 95,5.De weinig 
verzilverde lichaamsdelen zoals voorbenen, kop en oortoppen blijven de 
aandacht vragen. 
Bij de kleurslag midden zwart viel de kwaliteit eigenlijk wat tegen, veel 
opmerkingen over gestrekt type, lange voorbenen, oorstructuur en nuance en 
regelmatigheid van de verzilvering drukten de predikaten. Uiteindelijk slechts 4 x 
F in deze kleurslag met een jonge ram van Comb.v.d.Heuvel als winnaar met F 
96. Ook de 2e F bij de jonge rammen van jeugdlid Johan Uithuisje viel positief op. 
De 4 licht konijngrijzen waren van een ZG kwaliteit, de dieren waren nog wat jong 
en kwamen iets volume tekort. 
Bij de 5 jonge licht zwarte rammen maar liefst 4 x F zegt veel over de aanwezige 
kwaliteit. Stuk voor stuk fraaie type dieren met een mooie lichte nuance en fraaie 
tussenkleur. De pelsen zouden soms nog iets voller kunnen. De eerste drie 
geklasseerde F dieren waren voor W.den Otter. (F 96) 
Bij de zeldzame kleurslag licht blauw 3 dieren van doorzetter H.den Besten. De 
mooiste van deze groep wist een F 95 te behalen. 
Mede door de prima hulp van Angelique Veraart en Piet v.d.Heuvel verliep de 
keuring zeer vlot en kan ik terugkijken op weer een mooie keurdag voor onze 
Zilverclub. 
Henri van Weelden  
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Fokkersdag 2016: Adri Hertogh en Cees van Schipstal bewonderen een Midden Gele 
Klein Zilver. 
 

 
 
Fokkersdag 2016: Henri van Weelden keurt een Midden Zwarte Klein Zilver met Piet 
van de Heuvel als schrijver en onder het toeziend oog van de heer Seepers. 
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Pallandtshow te Varsseveld 
 
Op deze show waren 8 Klein Zilvers ingestuurd in de kleurslagen midden zwart en 
licht zwart. 
De kwaliteit van de licht zwarte dieren was beter dan van de midden zwarte variant. 
 
Midden zwart zilver 
Predikaten ZG 93.0 / Z G 93.0 / ZG 92.0 / O. 
Bij de midden zwarte dieren waren twee exemplaren die absoluut te weinig 
verzilvering toonden voor de midden nuance. 
Om geen "O" predikaat te moeten geven heb ik bij beide dieren de kleur op de kaart 
laten veranderen in donker zwart zilver, maar de verzilvering bij deze twee dieren 
was erg onregelmatig. 
Eén van de voedsters toonde een aanzet tot halskraagje, de andere voedster helaas 
een wam (toch een O moeten geven). 
De pelskwaliteit bij de midden nuance was prima; 3x 18,5 punten, 1x 19 punten. De 
jonge voedster met de wam toonde eigenlijk de mooiste kleur, verzilvering en 
regelmatigheid. 
 
Licht zwart zilver 
Predikaten F 95,5 / F 95,5 / ZG 94.0 / ZG 94.0 
Kwalitatief goede licht zilver dieren met prima type, bouw, kop en oren. De 
pelskwaliteit was zeer goed, maar iets minder dan bij de midden nuance. Dekkleur en 
nuance was bij alle dieren van prima kwaliteit, maar snuit en oren waren nog niet 
volledig verzilverd. Verder goede dieren qua kleur, tussenkleur mag soms nog iets 
sterker. 
 
Peter Oude Groothuis 
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Fokkersdag 2016: Keurmeester Jan Vijfvinkel en schrijver Arjen Westerlaken 
keuren een Groot Zilver. 

                                                                                                                               

 
 

Fokkersdag 2016: Keurmeester Rob Pronk en schrijver H.H. Poortier keuren een 
Lichte nuance van de Fokker Niek van Leeuwen. 
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Overzicht keurmeesters Noordshow en Championshow 
 
Onderstaand een overzicht om de indeling naar keurmeesters en fokkers voor de 
komende jaren duidelijk te maken. Hiervan zal jaarlijks een update worden gemaakt. 
 
Noordshow 
 

Keurmeesters 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A. Hertogh   √  √  √  

E. Maas  √   √    

R. Schraa √     ½ ½  

J. Vijfvinkel         

H. van Weelden  √  √  √  √ 
J. Westerlaken         

         

H. de Klein          

E.A.M. Oostindiën         

 
Championshow 
 

Keurmeesters  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A. Hertogh √ √   ½  √   

E. Maas    √     

R. Schraa       √  

J. Vijfvinkel         

H. van Weelden √  √  √  √  

R. Prins  √       

N.A.J.A.M. v. Vugt    √     

J. Westerlaken      ½   

H. de Klein         

E.A.M. Oostindiën         
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Hanzeshow: Kooi: 486 Mooiste konijn op 1na: Klein Zilver Midden Geel Man Jong 
6ZF-501 van Comb. Beens Predicaat 98,0 Uitmuntend 

 

 
 Fokkersdag 2016: Kooi: 67 Fraaiste Klein Zilver B-Klasse Licht Konijngrijs,  
Comb de Hammies Vrouw Jong 6VR-416 Predicaat: 95,5 1e Fraai 
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Hanzeshow te Kampen 
 
Bij deze even een beknopt verslag van mijn keuring Zilvers in Kampen, onder te 
verdelen in 5 Groot Zilvers en 35 Klein Zilvers. 
Een teleurstellend begin bij de Groten, de eerste drie dieren waren gemiddeld 250 
gram te zwaar. Best jammer, want met name qua lichaam waren dit prima dieren. De 
laatste twee dieren waren bekroningswaardig en behaalden een ZG 92,5 en ZG 93. 
Door de bank genomen gemiddelde dieren in alle onderdelen. Blijven opletten dat bij 
de groten de pels de juiste dichtheid heeft, dit heeft ook een positieve uitwerking op 
de onderkleur. 
Dan een collectie van 35 Klein Zilvers. Midden konijngrijs; jammer dat de oude ram 
nogal bevuild was verder, hetgeen hem uiteindelijk het F predicaat heeft gekost. De 
overige dieren konden geen potten breken, wenspunten lagen vooral in de (dek)- 
kleur, onderkleur en verzilveringsnuance. Vervolgens een klasse midden zwart, met 
een aantal dieren die ik vanwege het geringe aantal verzilverde haren heb gekeurd 
als donker zwart. Daarnaast een zwever tussen midden en donker hetgeen leidde tot 
een O. In deze klasse ook geen uitschieters, opletten dat de dieren in de juiste 
showconditie worden gebracht! Nagels knippen en het conditioneren van 
samenstaande witte haren zijn daar een onderdeel van, dit zijn “quick wins”. Wat 
verder opviel is dat bij een aantal dieren de verzilverde toppen nogal ver doorliepen. 
De mooiste dieren zaten deze dag in de midden gele klasse, inzender combinatie 
Beens. Over het algemeen fraaie dieren in bouw, type. Ook in de raskenmerken 
toonden deze dieren veel kwaliteit. Verder viel de uniformiteit van deze dieren in 
positieve zin op. 
Tenslotte nog een achttal licht zwarte, waarvan de laatste met een F werd bekroond; 
eigenaar Martijn Hofhuis. Een dier met de juiste nuance, en een acceptabel bouw en 
type. Verharing en daardoor onregelmatigheid stonden een hoger predicaat in de 
weg. 
Opmerking van mijn kant, maar dat geldt ook voor vrijwel alle andere kleuren, is dat 
de pelslengte en dichtheid aandacht vragen. Expliciet wordt gevraagd om pelsen die 
iets korter zijn dan normaal, ik zie dit echter te weinig terug. Ook de granbeharing 
kan in veel gevallen wat korter, vaak zijn dan de verzilverde haartoppen dan ook wat 
lang. Ik denk dat hier nog wel winst is te behalen. Ik zie terug op een leuke keuring, 
uiteindelijk werd de winnende Midden Gele nog verhoogd naar 
predicaat U. Langs deze weg nog een felicitatie aan de combinatie Beens! 
 
Keurmeester Reinder Prins 
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Huldigen leden 

 
In 2016 heeft een viertal leden hun jubileum gevierd. De jubilarissen zijn in het 
zonnetje gezet en hebben de jubileum attentie in ontvangst mogen nemen. 
De NZC is trots op onze jubilarissen en feliciteert hen met hun jubileum. 
 

50 jaar lid NZC: 

• J.E.M. Schrijen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

40 jaar lid NZC: 

• Tonnie Naberhuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 jaar lid NZC: 

• Wiel Ladenstein 
• C. Vos 
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Championshow 2017 
 
Keurmeester Klein Zilvers: H. van Weelden en A.G. Hertogh. 
Assistentie van Jan Benninga (Lotharingerclub) en Jan Ham (Zilverclub). 
 
Aantal te keuren Klein Zilvers 36, overige door collega van Weelden. 
 
Na een mooie collectie Groot Lotharingers had ik de eer de Klein Zilvers, midden 
bruin, midden blauw en midden geel te keuren. Hierbij dank aan genoemde schrijver 
en aandrager, een onmisbare schakel tijdens de keuring! 
 
Als eerste bracht de aandrager één midden bruine Klein Zilver, slechts één. Jammer, 
we zagen ze enkele jaren geleden nog zo mooi in zowel kwaliteit en kwantiteit. Het is 
niet anders, fokkers welke bruin in de stal hebben, blijf deze mooie kleur trouw, bruin 
is het meer dan waard! Het tentoongestelde dier toonde een fraai type, echter de 
pels was grof net als de verzilvering. 
 
Tien midden blauwe van wisselende kwaliteit. Type wisselend, sommige dieren 
toonde een iets lang type. De beste dieren (Fokker R. Schraa) toonde een fraaie type 
en opvallend goed beenwerk. De pelskwaliteit van onze blauwe in prima in orde. 
Pelsconditie liet te wensen over. Op onze midden blauwe zien we meestal de 
wenselijke mooie fijne verzilvering. Als keurmeester blijkt de oogkleur onder 
kunstlicht moeilijk te beoordelen. Persoonlijk loop ik bij twijfel even naar het daglicht. 
Goede zaak zo merkte ik wederom. Een middenblauw dier leek een iets bruine 
oogkleur te tonen, bij daglicht bleek de oogkleur prima.  
 
Een mooie klassen midden geel waaronder een imponerende klasse oude rammen! 
Helaas waren de pelsen over de top, jammer! Duidelijke verbetering betreffende 
type, bouw en met name kopvorm en volume. Onder de elf jonge rammen bevond 
zich een topdier van dhr. Beens. Prachtig type en wat een rasadel, stelling was 
super. Ook de pels en de verzilvering waren fraai. Dek- en onderkleur voldeden aan 
een hoge kwaliteit. Schipstal showde de beste voedster. Al met al een mooie klasse. 
De buikleur en de grondkleur aan buik liet weinig problemen zien. Grondkleur aan 
buik is terecht aangepast, onze fokkers hebben nu enigszins de ruimte de kleur te 
verbeteren op positie twee. 
 
Beste dier: Jonge ram F 96.5 fokker dhr. Beens. Tevens beste Klein Zilver op één na 
van het geheel. Prachtig dier! 
Ik wens u allen een heel fijn tentoonstellingsseizoen toe, geniet er van!  
Ik hoop U op onze fokkersdag te mogen ontmoeten, een dag welke U uiteraard niet 
mag missen, tot ziens in Tiel!    
 
Groet Adri Hertogh. 
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Brief standaard commissie 
 
Heythuysen, 29 december 2016. 
 
Betreft: beoordeling nuance 
 
Geacht bestuur en leden, 
 
De standaardcommissie heeft uw voorstel, betreft genoemd onderwerp met 
argumentatie, besproken in haar bijeenkomst van 27 december 2016. 
Het is gebruikelijk dat de beoordeling van de dekkleur en in dit geval dus ook de 
nuance wordt bepaald op de rug. Dit wordt bij geen enkele kleur expliciet genoemd. 
De standaardcommissie is van mening dat de huidige standaardbeschrijving juist is 
en er zal geen aanpassing plaatsvinden. 
Om extra aandacht te geven aan het op de juiste manier beoordelen van de nuance 
kunnen de speciaalclub en de konijnen keurmeestervereniging een rol van betekenis 
vervullen.De standaardcommissie zal trachten het genoemde onderwerp via de 
konijnenkeurmeestersvereniging onder de aandacht te brengen bij de keurmeesters. 
U als specialclub kunt dit doen door middel van een artikel of speciaalclub bericht in 
Kleindiermagazine. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Vijfvinkel 
Secretaris standaardcommissie. 
 
 

Kopij jaarboekje 
 
Het bestuur van de NZC verzamelt het gehele jaar door informatie om het jaarboekje 
te kunnen samenstellen. De NZC waardeert de keurverslagen van de keurmeesters 
enorm, waarvoor dank!  
 
Indien u als fokker wetenswaardigheden, bijzondere foto’s of iets dergelijks heeft 
voor het jaarboekje, dan ontvangen wij dit graag. Het hoeft geen perfecte proza te 
zijn, om als input te dienen voor een stukje in het jaarboekje. 
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Automatische incasso jaarlijkse contributie 
 
Het bestuur heeft de mogelijkheden voor het innen van de contributie via 
automatische incasso onderzocht. Uit contact met de Rabobank blijkt dat de 
leden die gebruik willen maken van automatische incasso op individuele basis 
formulieren van de Rabobank moeten ondertekenen. Hiermee wordt de 
praktische uitvoering een logistieke uitdaging. 
Hierdoor heeft het bestuur helaas doen besluiten om momenteel de 
automatische incasso procedure niet verder uit te werken. De leden die tijdens 
de vorige Fokkersdag hun gegevens aangeleverd hebben worden vriendelijk 
verzocht om de jaarlijkse contributie op andere wijze te voldoen. 
 
Het bestuur. 
 

Update prijzenschema open tentoonstellingen 
 
De NZC heeft het prijzenschema voor open tentoonstellingen aangepast, zodat vanaf 
5 Zilvers een prijs toegekend kan worden. 
 
Prijzenschema voor open tentoonstellingen mits in concurrentie met meerdere 
fokkers. 
Bij 5 t/m 10 gekeurde Zilvers: 
€ 1,50 voor het fraaiste dier 
Bij 11 t/m 15 gekeurde Zilvers: 
€ 2,50 voor het fraaiste dier 
Vanaf 15 gekeurde Zilvers: 
€ 4,50 voor het fraaiste dier 
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Noordshow: Prachtige Licht Zwarte Groot Zilver. 
 
 

    
 
 
Het spel van de verzilverde haren met de dekkleur 
is goed waarneeembaar op de foto’s.  
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Statistiek 
 
Aan het begin van het seizoen leeft bij iedere fokker de verwachting dat hij de 
beste Zilver gefokt heeft. Op lokale jongdierendagen worden de eerste F 
predicaten gescoord, maar zullen de jonge dieren deze predicaten het gehele 
seizoen behalen? Of worden zij naderhand ingehaald door andere Zilvers? 
 
Gedurende het seizoen 2016 / 2017 zijn de gegevens verzameld uit de catalogi 
van de onderstaande shows. 

• Fokkersdag 2016 
• Kleindierenshow Midden Veluwe 
• Peelhorstshow 
• Van Pallandtshow 
• KV Brabantse Westhoek 
• Hanzeshow 
• Gelderlandshow 
• Frieslandshow 
• Zaanstadshow 
• Veluwepoortshow 
• VPKV Vlaardingen 
• Merwezoom 
• Flevoshow 
• DVV Zoetermeer 
• Wieringerlandshow 
• PKV Meerkerk 
• Lekzoom 
• Noordshow 
• Championshow 

 
In totaal zijn er bij deze shows 654 Zilvers gekeurd. Bij 50 dieren werd het 
predicaat O gegeven en het gemiddelde van de overige dieren was 93.9 punten 
met een standaard deviatie van 1.5 punt. 
 
Overzicht predicaten: 
 

Predicaat O V G ZG F U 
Aantal 50 1 47 371 182 3 

 
Het overzicht laat duidelijk zien dat de Zilvers doorgaans een dik Zeer Goed 
predicaat ontvangen.
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Uit de totale groep van 654 Zilvers zijn er 162 Zilvers twee of meer keer 
ingezonden, van deze Zilvers is het maximale en minimale predicaat bepaald en 
van elkaar afgetrokken. Onderstaand histogram is samengesteld op basis van de 
verschillen van de predicaten. 
 
 

 
 
De mediaan van de verschillen in keurresultaten is 1.5 punt, dat wil zeggen dat 
50% van de Zilvers een keurresultaat ontvangen heeft dat 2 of meer punten 
afweek van een vorige keuring. Dit is inclusief de piek “More” van 11.1 %. Dit zijn 
uitslutingsfouten die door de ene keurmeester wel benoemd zijn en door de 
andere keurmeester(s) niet. 
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Deze verschillen zouden veroorzaakt kunnen worden door een keurmeester die 
afwijkende predicaten toekend. Om de effecten van de individuele keurmeesters 
te isoleren zijn de keurresultaten per keurmeester uit het overzicht gehaald en 
middels een aparte lijn opgenomen in de onderstaande grafiek.  
 

 
 
De grafieken zijn qua vorm gelijk. De afwijkingen in keurresultaten worden niet 
veroorzaakt door een individuele keurmeester. 
 
De verschillen in predicaten zullen een ander oorzaak hebben.  
 
Mogelijke oorzaken: 

- Onze showdieren zijn een product van moeder natuur en hebben een 
wisselende conditie over het seizoen. De verharing van de pelzen 
beïnvloeden de beoordelingen.  
Ook dieren die aan het eind van het seizoen op rantsoen gaan om 
overgewicht te voorkomen krijgen doorgaans een lagere beoordeling op 
bouw en soms zelfs type. 

- Nog niet volgroeide dieren die op het moment van keuren voldoen aan 
het ideaalbeeld, maar daarna doorgroeien tot te lange of te zware 
dieren. 

- De keurlocatie beïnvloedt de beoordeling van de kleuren en nuances 
van onze Zilvers. Daglicht laat onze Zilvers schitteren, wordt een Zilver 
onder kunstlicht gekeurd dan zijn de contrasten minder goed waar te 
nemen. 

- Tolerantie op jongdierendagen: 10 punten voor het gewicht en soepelere 
beoordeling op sommige punten. Denk aan gele waas op de buikkleur 
die later in het seizoen wegtrekt, of juist niet. 

- Uniformiteit keurbeoordelingen. 
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Conclusie: 
Variatie in keurresultaten is een feit, deels wordt dit vervoorzaakt door de 
veranderende conditie van het dier anderzijds de omstandigheden waaronder 
gekeurd wordt. Dit kan zowel in positieve zin als in negatieve zin gebeuren.  
 
De Nederlandse Zilver Club probeert het keurbeeld van de keurmeesters 
onderling en de fokkers op één lijn te brengen en te houden middels de 
keurmeesterdagen.  
De keurmeesters zijn altijd bereid om in constructieve zin de dialoog aan te gaan 
met de fokkers, zodat het wederzijdse beeld van de Zilvers verbetert en dat we 
gezamelijk meer lol beleven aan onze leuke hobby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Championshow 2017: Klein Zilver Midden Blauw: Ram Oud 5SP-802  
Fokker: Roel Schraa   Predicaat 95,5 




