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Jaarboekje 2014

Plattegrond Apeldoorn

Adres Duivensportcentrum Apeldoorn
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Keurmeester Reindert Prins in actie op de Championshow 2014.
Met helpers Govert van de Werken en Wim van de Schaft

VOORWOORD

Klein Zilver midden-geel winnaar Brabantse Westhoek 2013
H. Ploeg – Voedster Jong 1eF 97,0

Klein Zilver donker-zwart mooiste klein zilver op 1na Brabantse Westhoek
2013 Comb. De Hammies – Voedster Jong 1eF 96,5

Wat kunnen wij de komende jaren verwachten van onze hobby?
Het aantal fokkers blijft jaarlijks afnemen, vooral door de vergrijzing!
Nieuwe leden die fokken houden het dikwijls niet zo lang vol, om wat voor reden dan
ook. Ook bestuurders zijn steeds moeilijker te vinden. Wanneer je eenmaal een baantje
als bestuurder hebt, dan zit je er dikwijls voor jaren aan vast.
Dat is bij alle verenigingen zo. Denk maar aan de voetbalclubs die dan ook nog
scheidsrechters moeten leveren voor de lagere elftallen en de jeugd, omdat er anders
niet gevoetbald kan worden.
KLN probeert met Konijn-Hop, AOC en Vrije Klasse om ook een ander soort liefhebbers
in onze hobby binnen te krijgen.
Als speciaal-club gaan wij geen Konijn-Hop doen, maar wij kunnen ons “cultuurgoed”
uitdragen.
Wij bestaan al sinds 1921 en hebben sinds die tijd de Groot- en de Klein Zilver op een
bijzonder hoog peil gebracht.
De kleurslagen in konijn-grijs, zwart, blauw, bruin en geel zijn normaal, maar de
nuances in donker, midden en licht maken het uniek!
Het Zilverkonijn heeft een pittig karakter wat velen aanspreekt.
Op de jaarlijkse Fokkers-dag is er veel te zien. Het verschil in leeftijd zorgt er voor dat
de keurmeester niet alleen bijna volgroeide dieren, maar ook heel jongen dieren van
ongeveer 4 maanden krijgt te beoordelen.
Je moet ze bijna zelf gefokt hebben om de kwaliteit van die jonge dieren te bepalen en
dat maakt het voor de bezoeker een interessant schouwspel.
Naar zo´n Fokkers-dag zouden eigenlijk behalve bestuur, keurmeesters en inzenders
ook andere liefhebbers heen moeten gaan.
Denk daarbij aan keurmeesters in opleiding en fokkers/niet fokkers die geïnteresseerd
zijn.
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. Er kunnen wel mooie kleurenfoto‟s in geplaatst worden, maar als de inhoud wat
betreft verslagen en ontwikkelingen te wensen overlaat, dan is de prijs van ons clubblad
erg hoog!
Nog 7 jaar en de N.Z.C. bestaat 100 jaar!!!!!!!!!!!!!!!!
Laten wij er met z‟n allen voor zorgen, dat wij ook dan nog een woordje meespreken in
“Konijnenland”, zowel organisatorisch als met de dieren.
De derde zaterdag van september 2014 komt de NZC weer in actie.
De Fokkers-dag met de jaarlijkse ledenvergadering, de keuring van de meegebrachte
(van tevoren ingeschreven) dieren door onze clubkeurmeesters en daarna de
dierbespreking.
De dieren worden in 3 groepen gekeurd, namelijk een A-klasse voor dieren geboren in
januari t/m maart en een B-klasse voor april t/m juni en de AOC-klasse..
Alle leden die in 2013 mooie resultaten hebben behaald op de diverse tentoonstellingen
worden hierbij alsnog van harte gefeliciteerd.
Namens het bestuur
Voorzitter: Jan Ham
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Fokkerskampioen Albert Lanting - Jaarvergadering KLN 14 juni 2014

Championshow 2014: Kooi:1432 Fraaiste Klein Zilver: Midden zwart,
Fokker/eigenaar Comb. Van den Heuvel. V J 3MR-548 Predikaat: 98,0 1e U
Dit dier werd tevens winnaar in de groep Pareling en Verzilvering

Op de jaarvergadering van de KLN zat ik rustig achter in de zaal op de laatste rij.
Ik was in goed gezelschap van o.a. Martin Kok, Jan Vijfvinkel, Roel Schraa en Henri van
Weelden, de standaardcommissie had ‟s-middags weer vergadering.
Bij agendapunt 4: “eren en waarderen” werden zoals gebruikelijk weer een aantal
personen naar voren gehaald, die vanwege hun verdiensten benoemd werden tot lid
van verdienste of erelid. .
Dan komen er ook waarderingen voor die niet elk jaar uitgereikt worden.
De masterclass geldt voor iemand die in alle onderdelen heeft bijgedragen, zoals
organisatie, bestuur en als fokker. Dit jaar was dat de bekende Jan Meutstege.
Toen kwam de Fokkerskampioen: naar voren moest komen…..Albert Lanting
Hij was helaas niet aanwezig, maar het klonk als muziek in mijn oren.
Er werd als motivatie bij gegeven: Hij heeft zowel de Noordshow als de Championshow
gewonnen met een klein zilver konijn en fokt de zilvers al jaren op een hoog niveau.
Hij heeft ook andere fokkers aan goed materiaal geholpen..
IK heb later Albert nog even gebeld en hij vertelde dat ook vooral zijn prestatie met de
kleurdwerg met verzilvering daarin heeft meegesproken. Hij werd daarin Europees
kampioen.
Albert, van harte gefeliciteerd namens de N.Z.C.
Jan Ham

De Brabantse Westhoek 2013 in Fijnaart!
Voor de 6e keer werd er bij "De Brabantse Westhoek" een districtshow van de N.Z.C.
gehouden.
Er waren 13 groot zilvers en 57 klein zilvers ingeschreven.
Vorig jaar waren er 62 zilvers ingeschreven en nu dus 70.
Hopelijk zal dit aantal in 2014 ook weer gehaald worden.
Wederom veel waardering voor het bestuur en vooral ook PR - man Arjen Westerlaken.
Keurmeesters waren de heren W.J.A. Ladenstein en E. Maas.
Algeheel winnaar bij de Zilvers een klein zilver midden geel voedster jong van H. Ploeg.
Hij showde een mooi aantal klein zilvers midden geel met een helder witte buikkleur,
waarmee de keurmeester aangenaam werd verrast. Proficiat! Bij de Groot Zilvers werd
de mooiste Combinatie Westerlaken/Heijstek met een licht konijngrijze voedster 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.

Championshow 2014: Kooi: 404 Fraaiste: Groot Zilver: Licht Zwart,
Fokker/eigenaar C. Horden. Ram Jong 3MR-368 Predikaat: 96,0 1e Fraai
Dit dier werd 3e in de groep Pareling en Verzilvering
2.
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Standaardcommissie konijnen
Secr.: J. Vijfvinkel
Wingerdstraat 61
6093 AH Heythuysen
T: 0475-494833
E: jvijfvinkel1964@kpnmail.nl

Aan de Nederlandse Zilver Club

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

Geacht bestuur en leden,

Pen.meester :

Tel: 0418 – 552861

Naar aanleiding van uw voorstel wat betreft een aanpassing van de gewenste buikkleur
bij de kleur geel, bij Groot en Klein Zilver, heeft de standaardcommissie een beslissing
genomen.

G. v.d. Werken
Schoolstraat 11
5317 JS Nederhemert

Bestuurslid:

Tel: 0418 - 640384
06-22600097

De standaardcommissie doet een concessie in de standaardeisen, en wel als volgt:
Buikkleur wit tot roomkleurig(was lichtroomkleurig)
Verder wordt bij de lichte fouten toegevoegd: Roomkleurige grondkleur aan buik bij
geel.

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

Bestuurslid.
Fokkersdag:

A. Lanting
Brinkmaten 3
7854 TJ Aalden

tel: 0591 – 371964

Heythuysen, 5 augustus 2014.
Onderwerp: buikkleur geel zilver.

De standaardcommissie is van mening, om de kleurslag geel bij verzilverde dieren in
positie 2 van de standaard op niveau te houden, dat er enige tolerantie in de eisen voor
de buikkleur moet zijn.
Wel moet het ideaalbeeld van een witte grondkleur aan buik blijven bestaan, vandaar
deze beslissing.
Verder zal de dekkleur bij geel als volgt worden beschreven:

Contributie is € 10,00 per jaar per lid, combinaties € 11,50 per jaar.Het
boekjaar loopt van 1 januari t / m 31 december. Overmaken op IBAN:
NL37 RABO 0326 0745 89 t.n.v. Nederlandse Zilverclub te
Nederhemert

De dekkleur is intens geel.
Per 1 april 2014 wordt deze standaardwijziging van kracht.

Website Nederlandse Zilver Club
www.zilverclub.nl

Met vriendelijke sportgroeten,
J. Vijfvinkel.
Secretaris standaardcommissie.
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UITNODIGING JAARVERGADERING EN FOKKERSDAG 2014.
Op zaterdag 20 september 2014 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:
20 september 2014

Fokkersdag en jaarvergadering
Nederlandse Zilver Club.

Wim den Otter had de beste in deze klasse.
Lichtblauw, ze blijven gering in aantal. Ook is het type vaak wat lang wat ook we dan
soms ook weer terug zien in de lengte van de voorbenen en het neusbeen. De overige
positie laten vaak F onderdelen zien. Zoals in pels, nuance, gelijkmatigheid en
onderkleur. Henk den Besten was de enige inzender.
Als laatste dier in mijn keuring een lichtgele, ook zeldzaam. In pos. 2 het fraaiste dier uit
mijn keuring.in type en bouw, kop en oren het gewenste model in de juiste
verhoudingen. Ook de pels gaf geen noemenswaardige problemen. De nuance had iets
rijker gemogen waardoor ook de gelijkmatigheid in dit geval niet helemaal optimaal was.
F in onderkleur met een ZG nagelkleur voor deze kleurslag.
Ook dit dier kwam niet geheel schoon op tafel, waardoor deze niet hoger eindigde dan F
95..
Fokker Wiel Ladenstein. Het was leuk om een keer voor de NZC te keuren op de
Bondshow.
Jan Vijfvinkel.

Districtshows van onze Zilverclub:
West Brabantshow in Fijnaart, Provinciale Bondstentoonstelling van ZuidHolland in Boskoop; Midden-Veluweshow in Apeldoorn, Hanzeshow
Kampen, Zwolse Kleindierenshow, Horst, Clubshow tijdens de Noordshow in
Zuid-Laren en 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.

Standaardcommissie konijnen
Secr.: J. Vijfvinkel
Wingerdstraat 61
6093 AH Heythuysen

Aan de Nederlandse Zilverclub

Onderwerp: Klein Zilver, haaskleur
Geacht bestuur en leden,
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 E. Maas.

De standaardcommissie heeft besloten om de Klein Zilver in haaskleur, in alle drie de
nuances, dit jaar niet te erkennen.
De kwaliteit van de ingezonden dieren op de afgelopen Championshow te Nieuwegein
was niet toereikend voor een erkenning.
Het KLN bestuur heeft onze besluitvorming in hun vergadering van 4 februari 2014
met een bestuursbesluit bekrachtigd.
Met vriendelijke sportgroeten,
J. Vijfvinkel.
Secretaris standaardcommissie.
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AGENDA FOKKERSDAG
Championshow 23 t/m 25 januari 2014 – Clubshow N.Z.C.
Verslag keuring Jan Vijfvinkel
Door omstandigheden was ik dit jaar in de gelegenheid om een aantal Klein Zilvers te
keuren.
De keuring begon met drie dieren in donker zwart. Een zeldzame verschijning, en maar
door een enkeling bewust gefokt. Het eerste dier imponeerde door type, stelling en kop.
De bouw kon in achterhand nog iets gevulder. Pels was F van lengte met ZG dichtheid
en structuur, pelsconditie niet meer helemaal optimaal. Het dier had een ZG nuance en
kleur . Op de gelijkmatigheid is bij een donkere altijd wel iets aan te merken. De
onderkleur was fraai. Aan het eind van de keuring bleek dat dit dier in mijn ogen het
meest compleet was waardoor deze het fraaiste dier van mijn keuring werd. Fokker
Comb.De Hammies. Ook de overige twee donker zwarte waren prima
rasvertegenwoordigers.
Ook drie dieren in midden bruin, en dan ook nog van drie inzenders. Magertjes dus.
De pos. 1 en 2 gaven niet zoveel problemen. De pelsen waren zeker wat betreft de
granbeharing wat aan de lange kant. Dit ontsiert een klein zilver. De nuance was bij
enkele dieren wat aan de rijke kant. Waarschijnlijk is hier een bredere basis nodig om
deze kleurslag weer op een hoger niveau te krijgen. Kees Vos had de beste met ZG 94.
Bij middenblauw dezelfde gang van zaken als bij bruin. Type, bouw, kop, oren en benen
over het algemeen zeer goed. Ook hier af en toe een wat lange granbeharing. De
uitstaande grannen in de pels moeten niet te ver boven de dekharen uitstaan. Bij het
langer worden gaan ze soms ook nog krullen, iets wat de gehele pels en verzilvering
ontsierd. De pels bij een Klein Zilver verlangen we iets korter als normaal, per kleurslag
zit hier wel iets verschil in. De nuance hier ook bij een aantal dieren wat aan de rijke
kant. En in de meestal gevallen wordt dan de dekkleur minder intens. Gelijkmatigheid,
onderkleur etc. gaven geen noemenswaardige opmerkingen. Roel Schraa had hier de
beste.
Een zevental dieren in licht-konijngrijs. De eerste jonge ram was het beste in type en
bouw, kop, oren, benen en stelling. Nog wel wat aanmerkingen door o.a. verharing. Het
fascinerende bij deze kleurslag is de grond en tussenkleur. Indien in de juiste
verhoudingen en intensiteit aanwezig een lust voor het oog. Deze onderdelen zijn bij en
door de lichte nuance een moeilijkheidsfactor.
Een aantal dieren in deze klasse waren in type iets lang, ze misten ook rasadel door de
matige stelling. De zwakheid van de voorbenen kan hier debet aan zijn. Echter hadden
deze dieren wel weer een F pelslengte en dichtheid met een ZG structuur en conditie.
Ook de nuance was soms fraai met een ZG onderkleur. Jammer was dan een aantal
dieren niet geheel schoon was. Comb. De Hammies had de beste in licht konijngrijs.
De lichtzwarte, doorgaans een weer wat populairdere kleur was met meer dan tien
dieren aanwezig.
Naast F posities bij een aantal dieren toch ook hier soms aanmerkingen op type. De
voorbenen en stelling kon ook hier bij een aantal dieren beter. Bij lichtzwart is de pels
soms iets langer, maar ook hier zien we al dieren met de juiste pelslengte, vooral bij de
voedsters. Structuur bij de rammen soms wat grof. Dichtheid over het algemeen zeer
goed. Een enkel dier was wat aan de donkere kant, vaak is dan de grond en
tussenkleur wel fraai. Voor de fok heeft men deze dieren wel nodig.
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08.45 uur
09.30 uur
11.00 uur
12.30 uur

14.00 uur
15.30 uur
16.00 uur

aankomst en inkooien van de vooraf ingeschreven dieren.
aanvang jaarvergadering.
Aanvang keuring dieren.
koffietafel. Deze bij voorkeur te betalen gelijk met het
met het inschrijfgeld, of uiterlijk voor aanvang der keuring.
Na afloop van de koffietafel wordt er zo nodig verder gekeurd
en de prijzen uitgezocht.
bespreking van de dieren door de keurmeesters die gekeurd
hebben, met name dan de opvallende dieren
verloting.
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
AOC-klasse: Any Other Colour
Houd u deze dieren even gescheiden op uw inschrijfformulier
De inschrijfformulieren kunnen dit jaar ook ge-e-maild worden naar
wvdboogaard.nzc@gmail.com
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:
e
Nederlandse Zilverclub, 2 Reedwarsstraat 33, 3312 VL Dordrecht,
.

Fokkersdag 2013 - Een foto van “DE LIMBURGERS”
5.

De inschrijfformulieren dienen uiterlijk 1 september 2014 bij Wim van den
Boogaard 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 IBAN: NL37 RABO 0326 0745 89 t.n.v. Nederlandse Zilver
Club te Nederhemert onder vermelding van aantal dieren en aantal koffietafels.
Ereprijzen Fokkersdag 2014.
A – Klasse

B - Klasse

Mooiste Zilver.

Mooiste Zilver

Mooiste Gr. Zilver.
Mooiste Gr. Zilver op 1 na.

Mooiste Gr. Zilver

Mooiste Kl. Zilver.
Mooiste Kl. Zilver op 1 na.
Fraaiste Kl. Zilver op 2 na.

Mooiste Kl. Zilver
Mooiste Kl. Zilver op 1 na

Mooiste zilver AOC-klasse
Mooiste zilver van een Jeugdlid
Uitslag Fokkersdag 2013.
A-Klasse:
Mooiste Zilver

Comb. Westerlaken-Heystek

Mooiste Groot Zilver
Mooiste Groot Zilver op 1 na

Comb. Westerlaken-Heystek
Comb. Westerlaken-Heystek

Mooiste Klein Zilver
Mooiste Klein Zilver op 1 na
Mooiste Klein Zilver op 2 na

D. Zwaan
R.W.J. Remmerde
C. van der Marel

B-klasse:
Mooiste Zilver

Comb. Johan en Cindy

Mooiste Groot Zilver

Comb. Westerlaken-Heystek

Mooiste Klein Zilver
Mooiste Klein Zilver op 1 na

Comb. Johan en Cindy
C. van Schipstal

AOC-klasse:
Mooiste Klein Zilver

Comb. Brotikoha

Wiel J.A. Ladenstein
Nederlandse Zilver Club N.Z.C. Opgericht april 1921
De vereniging stelt zicht ten doel de bevordering van het houden, fokken en veredelen
van Groot Zilver en Klein Zilver konijnen.
De vereniging heeft ongeveer 125 leden. Het bestuur bestaat uit 5 leden.
Hij is 23 jaar lid van de Nederlandse Zilver Club NZC).
Als fokker is hij begonnen met de klein zilver in de kleurslag midden-konijn-grijs.
Daarna ging hij al spoedig over op de lichte nuance; in de kleuren zwart, konijn-grijs en
geel.
Op dit moment is hij nog volop bezig om de klein zilver te fokken in de nog niet erkende
kleurslag (licht) haaskleur. Hij vertelt hier enthousiast over aan mede fokkers en zij die
informatie willen hebben en/of dieren kunnen gebruiken helpt hij gaarne, zodat zij mee
kunnen helpen om dit doel te bereiken.
Ook in de andere kleurslagen heeft hij als menig fokker aan goede dieren geholpen.
Hij behaalde en behaalt nog steeds regelmatig zeer goede resultaten op diverse cluben landelijke tentoonstellingen.
Als clubkeurmeester is hij bijna 20 jaar actief.
Op de jaarlijkse fokkers-dag van de speciaal-club is hij altijd aanwezig om de jonge
dieren te keuren.
Ook op de keurmeesters-dag, welke één keer in de 2 jaar wordt gehouden is hij steeds
present.
Voor de bespreking van de kleurslagen is hij een graag geziene gast. Zijn kennis, als
fokker en keurmeester opgedaan, brengt hij op een leerzame en prettige manier over
aan de fokkende leden van de NZC.
Op de fokkers- en keurmeesters-dagen wordt er door de keurmeesters gratis gekeurd,
het is dus gewoon vrijwilligerswerk, noem het liever liefde voor de hobby of clubliefde!
In het land worden er jaarlijks een aantal districtsshows gehouden van de NZC, waar hij
regelmatig als keurmeester is vertegenwoordigd.
Deze districtsshows worden zo veel mogelijk over het land verspreid gehouden.
Voor zijn vereniging in Voerendaal is hij een onmisbare steunpilaar.
Omdat daar veel “zilverfokkers” lid zijn, heeft hij er diverse keren voor gezorgd dat daar
een districts-show gehouden kon worden. Een mooi stukje promotie!
e

Jeugdleden:
Mooiste Klein Zilver

Als bestuurslid van de NZC is hij 9 jaar actief geweest, als 2 voorzitter/notulist.
Een bestuurslid met een duidelijke mening die door zijn kennis, deskundigheid en zijn
positieve instelling als keurmeester respect afdwingt bij het bestuur en in de algemene
ledenvergadering.
Jammer dat hij om gezondheidsredenen vervroegd tussentijds moest aftreden.
Op landelijk niveau was hij belast met het opzetten van de puntenkeuring.
Dit was voor de meeste keurmeesters en fokkers een ingrijpende verandering.
Al enkele jaren voor dat de puntenkeuring werd ingevoerd had de NZC dit systeem al
geoefend met keurmeesters en schrijvers op de fokkers- en keurmeesters-dagen.
De heren Ladenstein en (wijlen) Vanhommerig waren de grote promotors van deze
wijziging.

Comb. Johan en Cindy
6.
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Aanvang jaarvergadering 9.30 uur.

Koninklijke onderscheiding
Wiel Ladenstein

De dagindeling is als volgt:
08.45 uur
aankomst en inkooien van de vooraf ingeschreven dieren.
09.30 uur
aanvang jaarvergadering.
AGENDA JAARVERGADERING:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Op zaterdag 7 december 2013 reikte burgemeester Sprokkel een Koninklijke
Onderscheiding uit aan de heer Wiel Ladenstein.
Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Ladenstein is vanaf
1963 (vice)voorzitter van de Konijnen en Pluimveevereniging Nuth en Sport. Onder
andere door zijn medewerking werd een eigen opslagloods gerealiseerd, werden eigen
kooien voor de jaarlijkse tentoonstelling aangeschaft en gerenoveerd en werd het
gemeenschapshuis Kunderhoes (de thuishaven van de vereniging) opgeknapt.
In de periode 1991 tot 1996 was de heer Ladenstein voorzitter van de Limburgia-Show.
Verder is hij vanaf 1987 clubkeurmeester van de landelijke Hangoorfokkersclub en
vanaf 1990 voorzitter/notulist/clubkeurmeester van de landelijke Zilverclub (NZC).
Vanaf 1991 is de heer Ladenstein konijnenkeurmeester van de landelijke Vereniging
Kleindieren Liefhebbers Nederland. Verder was hij van 2001 tot 2007 lid van de
landelijke standaardcommissie van de Nederlandse Konijnen-, Cavia-, en
Knagerliefhebbersbond.
Daarnaast was de heer Ladenstein 27 jaar (bestuurs)lid van de Koninklijke Schutterij St.
Sebastianus Voerendaal.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Opening door de voorzitter,
Ingekomen stukken en mededelingen de vergadering
betreffende,
Notulen vorige jaarvergadering (zie jaarboekje pagina 8, 9 en 10),
Jaarverslag secretaris ( zie jaarboekje pagina 10 en 11),
Financiële verslagen ( zie jaarboekje pagina 14 en 15),
Verslag kascontrolecommissie,
Voorstel contributie verhoging naar €15,00 per 2015.(pagina 26)
Benoeming kascontrolecommissie 2014,
Huldiging jubilarissen
Bestuursverkiezing,
Aftredend en herkiesbaar: Govert van de Werken en Albert
Lanting.
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.
Het bestuur stelt voor Wim van den Boogaard te benoemen als
extra (nieuw) bestuurslid.
e
Voorstellen bestuur. 2 Clubshow N.Z.C. op de Noordshow
Vaststellen van de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement
Voorstellen leden.
Prijsuitreiking Champion Show,
Opgave hulp Champion Show,
Zij die willen helpen dienen aanwezig te zijn op de
jaarvergadering.
Helpers keuring fokkersdag. (nodig: 7 schrijvers en 7 aandragers)
Rondvraag
Sluiting.

Op pagina 31 staat de onderbouwing voor de Koninklijke onderscheiding, aangeleverd
door de N.Z.C. (samengesteld door Jan Ham)

30.

7.

Fokkersdag/Jaarvergadering Zilverclub op 21 september 2013 in Apeldoorn.
1. Opening.
Voorzitter opent rond 10.00 uur de vergadering en heet allen welkom op deze
Fokkersdag in Apeldoorn. Speciaal de keurmeesters die op deze dag aanwezig zijn en
de meegebrachte dieren zullen beoordelen. Helaas zijn er weer een aantal dieren
minder ingezonden dan in 2012. Zeker ook bij de Groot Zilver. Er zijn wel een aantal
afmeldingen voor deze dag, o.a. doordat deze op dezelfde datum als de Nationale
Jeugdshow in Laren is. Afgemeld hebben zich : Arjen Westerlaken, P. van Dompseler,
C. Nowee, J. Sanders, K. Seepers, Angelique Buijs-Veraart, Eric Maas, Jan Beens en
Sven Jansen.
Jan Ham heeft het maken van het jaarboekje verzorgd. Jan geweldig goed gedaan, een
pluim.!!!
Hij heeft de layout van Jan Wilpshaar mogen ontvangen.
Jan Wilpshaar heeft jaren voor het jaarboekje gezorgd; nu zie je pas wat dit inhoud.
Wim van den Boogaard, welkom als secretaris Fokkersdag, samen met Albert.
De secretaris die nog herstellende is van een burn-out, is samen met zijn vrouw
aanwezig en gaat weg wanneer het te veel wordt. Albert Lanting is weer aardig hersteld
van zijn ziekte.
Jorn Westerlaken komt met ingang van 2016 ook keuren op de fokkersdag.
Voor de loterij op deze dag worden weer Cees van de Marel en Dick Zwaan gevraagd.
Na afloop van de keuring zal door Henri van Weelden een bespreking geleid worden
over de “stand” van de Geel Zilvers en de lichte nuance bij de Zilvers.
De Noordshow en de Championshow zitten nog een paar jaar dicht bij elkaar.
2.Ingekomen stukken.
In memoriam: G. Jurriëns
Verzoek AOC klasse door Wiel Ladenstein i.v.m. de Haaskleur bij de Klein Zilver.
Mw. Naberhuis wil graag aandragen bij Wiel Ladenstein of Gezienus Dermois.
Bedankjes voor toewijzen van Districtsshows.
Bedankt als lid: de heren.Vorderman, Verwaal , Cobussen en de Jong.
Nieuwe leden: de heren Schouten, Martijn Hofhuis en Sven Jansen.
3. Notulen van de vorige jaarvergadering: Deze worden onder dankzegging aan de
maker Jan Wilpshaar, goedgekeurd zonder op-aanmerkingen.
4 – Jaarverslag secretaris :
Deze worden zonder op - of aanmerkingen goedgekeurd.

5. Financieel verslag:
Dhr. J Boogaard namens de kascommissie, hoe komt het dat de kosten van het
jaarboek zo hoog zijn. Dit komt omdat Jan Wilpshaar dit kosteloos heeft gedaan.
De kosten komen in 2013 op zo‟n € 600,00.
Dit wordt dan ieder jaar zo. Dit kan niet doorgaan. Adri Hertog had nog het idee om
alles via de mail te versturen.
Een aantal leden waren voor het behoud van het jaarboek en dan de contributie maar
omhoog.
Dit komt dan volgend jaar op agenda.
8.

Mooiste groot zilver Brabantse Westhoek 2013 licht-konijngrijs
Comb. Westerlaken-Heijstek – Voedster Jong 1eF 96,0

Verslag district show Ned. Zilverclub ondergebracht bij de open
tentoonstelling te Geleen.
Noot: Gezien het feit (door tal van omstandigheden) dat ik dit verslagje pas 7 maanden
na de showdatum kon maken is het heel summier en zonder details.
Ingezonden waren 13 Groot Zilvers en 11 Klein Zilvers. Beide rassen hadden drie
inzenders.
Twee knappe licht konijngrijze Groot Zilver rammen met vele positieve raseigenschappen.
Het nadeel was dat ze gele aanslag hadden aan de voetzolen, hierdoor lieten ze een
half puntje liggen
Beide dieren kregen F95 . De enige licht-konijngrijze voedster was in z‟n geheel iets
minder. Fokker/eigenaar J.E.M. Schrijen.
Eén midden zwarte, een ZG (94,5) ras/kleur vertegenwoordiger gezien de stand van de
kleurslag. Fokker eigenaar G.Mestrom.
De overige dieren waren licht zwart. Hierbij enkele knappe jonge rammen. De mindere
dieren lieten het vooral zitten in pels, nuance en verzorging. De beste licht zwarte en
beste Groot Zilver was van J.E.M. Schrijen, de beste op 1 na van G. Mestrom.
Bij de Klein Zilvers één midden konijngrijze voedster, gezien de leeftijd op dat moment
al een knap diertje wat F95 haalde, en beste Klein Zilver op 1 na werd.
Eigenaar H. de Klein.
De overige dieren waren midden zwart. Vooral de oude rammen imponeerden door hun
type en bouw, kop en oren. Jammer genoeg waren ze nog niet geheel klaar, waardoor
ook de beste uit deze klas niet door kon naar de eindtafel. De beste in deze klasse en
tevens beste Klein Zilver was van K. Erven.
Verder bij de midden zwarte nog één oude voedster die F 95 haalde.
De jonge dieren waren over het algemeen nog niet geheel ontwikkeld, waardoor ze op
sommige posities nog net wat te kort kwamen.
Jan Vijfvinkel

29.

Opvallend dast er een aantal contributies nog niet voldaan waren.
Van 2 naar 1 rekening gaan in verband met de hoge bankkosten.
Ook staat de rekening alleen op naam van Govert, dit ook veranderen.
Verder alle administratie prima in orde. Bedankt Govert!!
6. Verslag kascontrole:
Dit is al meegenomen in het financieel verslag.
7. Benoeming kascontrole:
Dhr. J. van de Boogaard valt af als kascontroleur. Dhr. T.J. Vullink blijft. Dhr. A. den
Hertog is nieuw.
reserve. Dhr. J. Wilpshaar.
8. Huldiging jubilarissen.
Dhr. J. Vijfvinkel 25 jaar lid van de Zilverclub.
Dhr. J Havik 25 jaar lid van de Zilverclub.
Dhr. P. van Dompseler 25 jaar lid van de Zilverclub.
Dhr. C. Nowee 40 jaar lid van de Zilverclub.
Dhr. J. Ham 40 jaar lid van de Zilverclub.
Dhr. D. Zwaan 50 jaar lid van de Zilverclub.
Prijzentafel Loterij Fokkersdag 2013

Verderop in het jaarboek zal nog een korte uitleg gegeven worden, over wat al deze
leden hebben betekend in die jaren voor de Zilverclub.
9. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar.: Dhr. R. Remmerde en Dhr. J. Ham.
Daar er geen tegen kandidaten aanwezig waren, zijn beide weer herkozen in het
bestuur. Met veel applaus uit de vergadering. Gefeliciteerd!!
10. Voorstellen van het bestuur:
12 April keurmeesterdag te Nederhemert. Besproken wordt pels, kop en oren .
11. Voorstellen leden:
Geen voorstel vanuit de leden.
12. Prijsuitreiking van deChampionshow:
Dhr. D Zwaan ontvangt de Jo Vanhommerig wissel beker uit handen van de voorzitter.
Dhr. Zwaan was winnaar met een Klein Zilver midden Zwart.
13. Opgave hulp Championshow:
Dhr. D Zwaan, W. van de Schaft, J. Ham, A. Lanting en G. van de Werken geven zich
op als schrijver/aandrager.

Fokkersdag 2013:
Mooiste Zilver B-klasse Comb. Johan en Cindy
Klein Zilver midden-zwart Man Jong 1eF 95,5 .

28.

14. Rondvraag:
Dhr. A. Hertog over de Geel Zilvers.
Dhr. H. van de Weelden zal hier vanmiddag op terug komen.
e
Dhr. A. Hertog. Kan er soms een 2 clubshow komen van de Zilvers op de Noordshow.
Dat wordt besproken in het bestuur en zetten we op de agenda van de volgende
jaarvergadering.
9.

Dhr. A. Lanting over Europashow op de Noordshow van de zilvers. Dit zou dan bij de
Entente gevraagd moeten worden. Dhr. G. Dermois geeft hier uitleg over. Dhr. H. van
Weelden zou eventueel contacten kunnen leggen.
Dhr. A. Hertog zou het op prijs stellen als het eerste kopje koffie voor rekening kwam
van de Zilverclub.
Dhr. D. Zwaan of er slaapgelegenheid is. Zie foto in jaarboek.
Van enkele leden komen er nog aanvullingen voor de ledenlijst.
15.Sluiting:
De voorzitter sluit hierna om 10.50 uur de vergadering en wenst een ieder veel plezier
met de keuring van de zilvers en na de middag met de bespreking van de Geel Zilver.

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

Beste leden en andere belangstellenden. Ook nu weer gaan we terugkijken naar het
jaar wat achter ons ligt.
Op dit moment zitten we in de hondsdagen, dat betekend veel warm en benauwd weer.
Voor mens en dier. Stilstand in de ontwikkeling van onze dieren. We hopen dat deze
dagen weer snel achter ons liggen. Veel van ons zullen op vakantie gaan en de zorg
van de dieren overlaten aan vrienden en bekenden. Nog even en het tentoonstelling
seizoen barst weer los. Hebben we weer mooie dieren in de hokken? Valt het dit jaar
tegen? Alles is mogelijk.
In mijn verslag van 2013 heb ik aangegeven dat het voor mij en mijn gezin een
vervelend jaar is geweest in 2013. Tot op dit moment kan ik voelen daar nog steeds niet
van hersteld te zijn. Dit mede door een aantal vervelende problemen in de privé sfeer
begin 2014 en de nasleep hiervan. Ik wil het daar niet te veel over gaan hebben op dit
moment. Echter door deze ontwikkelingen zijn er een aantal zaken niet zo gegaan als ik
graag zou willen. Dat is wel in de eerste plaats een terugkerend stukje maken voor ons
prachtige blad Kleindiermagazine, waarin alles wat voor onze club van belang is
toegelicht wordt en de leden op de hoogte zijn van wat er zich zo al afspeelt in de
hobby. Niemand heeft hier achteraf iets aan, maar ik wil wel mijn excuses aanbieden
voor het ontbreken van zulke stukjes in het Kleindiermagazine aan de leden en de
bestuursleden van de Zilverclub. Ik weet zelf hoe belangrijk contact kan zijn.
e
Zoals we wel weten, is de fokkersdag weer de 3 zaterdag in september. Wij hopen hier
veel dieren te mogen zien in de kooien. In 2013 waren het minder dieren als in 2012,
laten we met z‟n allen proberen om de neerwaartse spiraal te doorbreken.
Op de fokkersdag 2013 waren een groot aantal Klein Zilvers ingeschreven in de
haaskleur. In verschillende nuances. Deze zaten in de AOC klasse. De fokkers van
deze kleurslag zullen ze ter erkenning aanbieden op de Championshow 2014.
Tijdens de fokkersdag, waar trouwens een aantal prachtige en veelbelovende dieren
aanwezig waren, was er na afloop van de keuring een bespreking over vooral de Geel
Zilver. Hier is gesproken over de grondkleur aan de buik bij onze geel zilver. Henri van
Weelden heeft deze bespreking geleid.
De bevindingen zijn meegenomen naar de standaardcommissie en die hebben daar
medio januari 2014 een uitspraak over gedaan. Door de verandering in de standaard is
het nu mogelijk om ook dieren voor verversing uit b.v. Duitsland te halen. Wel moeten
we goed oppassen dat de grondkleur niet te veel geel opblaast en de dekkleur niet te
rood wordt.

10.

2014

G.Dermois
A.Hertogh
E.Maas

2015

2016

x

x

2017

2018

2019

2020

2018

2019

2020

x

W.J.A.Ladenstein

Jaarverslag secretaris Juli 2014

2013

X
x

R.Schraa

x

x

X

J.Vijfvinkel
H.van Weelden

x

x

x

H. de Klein
J.G.Havik
Champion Show.
2012

2013

2014

x

X

x

2015

2016

2017

G.Dermois
A.Hertogh
W.J.A.Ladenstein
E.Maas

x
x

x

R.Schraa
J.Vijfvinkel
H.vanWeelden

X

R.Prins

x
x

H. de Klein
J.G.Havik
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x

Rus, Parelgrijze van Halle
Gew. (kg)
Punten

1,75 – 1,85
8

1,90 – 2,00
9

2,10 – 2,50
10

Polish, Kleurdwerg, Pool
Gew. (g)
Punten

800 – 870
8

880-940
9

950-1100
10

1110-1150
9

Voor de konijnenstandaard zal een aanvulling separaat worden uitgegeven.
Jan Vijfvinkel
Secretaris standaardcommissie konijnen.
Zuid-Oost Drenthe Show 28/11 t-m 30/11-2013
Hier wordt regelmatig een district-show voor de Zilverclub gehouden.
Er waren deze keer 9 Klein Zilvers ingezonden.
Keurmeester was de heer J. v.d. Steeg.
In midden-konijngrijs had Albert Lanting de mooiste met een jonge ram 1F 96,5.
Verder had hij bij de oude rammen nog een F 96,0 en F 95,5.
.
In de C-klasse had Albert Lanting met een midden-konijngrijze ram ook een F 95,5.
Mooiste zilver werd de jonge ram.
Jammer dat er niet meer inzenders waren!

ONDERBOUWING VOORSTEL CONTRIBUTIE VERHOGING
Zoals vorig jaar al op de jaarvergadering is besproken, zijn de kosten van de N.Z.C.
dermate toegenomen, dat er wat moet gebeuren.
De oorzaak is het feit dat de drukkosten en verzendkosten van het boekje altijd werden
geregeld door onze vorige secretaris Jan Wilpshaar, zonder kosten voor de N.Z.C.
Daar hebben wij dus jaren van geprofiteerd, maar dat gaat niet meer.
Om de drukkosten en verzendkosten van het boekje op te vangen is jaarlijks een
bedrag nodig van circa €500,-.
Het voorstel is nu om de contributie van de leden te verhogen van €10,- naar €15,-.
Ten opzichte van de andere speciaalclubs is dit zeker verantwoord.
Met een aantal van 100 leden levert dit ook €500,- op.
De kosten die nu gemaakt moeten worden voor de Statuten en Huishoudelijk
Reglement (notaris + KvK) zijn eenmalig en kunnen ten laste van de reserve worden
gebracht.
26.

Na mijn oproep in het jaarverslag van 2013 over het opsturen van meer artikelen of
stukjes voor in het jaarboek, moet ik concluderen dat dit nog niet erg wil lopen. Enkele
fokkers hebben wijzigingen doorgestuurd, maar graag zouden wij als bestuur nog meer
email adressen van de fokkers hebben.
Wij doen hierbij nogmaals een beroep op vooral de clubkeurmeesters, om een verslagje
te maken en te versturen naar secretariaat of naar de voorzitter.
Ook is het jammer dat de Noordshow en de Championshow met de data zo dicht op
elkaar zitten.
Dit was echter niet te merken aan het aantal Zilvers dat op beide shows waren
ingeschreven. Prima aantallen en prachtige winnaars. Proficiat!!!
Ook op ander shows een toch wel redelijk aantal Zilvers, al blijft het voor de Groot Zilver
zo dat deze in kleine getalen aanwezig zijn. Het wordt steeds maar minder. Reden?
Ruimte, tijd etc.
De zilvers doen het meestal zeer goed bij de eindkeuring. Dit kan toch ook een reden
zijn om deze te gaan fokken?
In november van 2013 is onze bekende clubkeurmeester Wiel Ladenstein koninklijk
onderscheiden voor zijn totale verdiensten in de kleindieren sport. Proficiat Wiel!
2014, de eerste dieren zullen al wel weer geboren zijn. Ik zelf ben nooit zo vroeg met de
fokkerij. De meeste kunnen niet wachten.
Championshow 2014. Terugloop van aantal ingeschreven konijnen, maar zoals eerder
vermeld, niet bij de Zilvers.
Hierdoor een aantal keurmeesters af moeten zeggen. Gaat dit door?
Op de Championshow werden de Klein Zilver haaskleur in verschillende nuances
aangeboden voor erkenning. Helaas waren ze in de ogen van de standaard commissie
nog niet goed genoeg voor erkenning. Gaan deze fokkers nog door?
In April is de keurmeesterdag gehouden in Nederhemert. Jammer was wel dat er maar
3 clubkeurmeesters aanwezig waren. Gelukkig meer fokkers en ook nog een beginnend
jeugdlid. Het was weer een gezellige en zeer leerzame dag.
Voor aanvang van de keurmeesterdag heeft het bestuur haar vergadering gehouden. Ik
begreep wel dat het misschien in de toekomst iets zou zijn om eerst de keurmeesterdag
te houden. Nu zijn de keurmeesters vaak een hele dag kwijt.
Natuurlijk zijn er ook weer leden die bedankt hebben als lid, dit is jammer, maar
gebeurd nu eenmaal. Soms door beëindiging van de fok, soms ook door overlijden.
Gelukkig komen er ook weer nieuwe leden bij.
Ik schrijf dit op het eind van mijn verslag.
Natuurlijk waren er ook dit jaar weer jubilarissen. Jan Ham zal ze wel noemen in het
jaarboek.
Toch wil ik Jan Ham er speciaal uithalen, zonder de anderen tekort te doen. Al zeer vele
jaren trouw fokker van de Klein Zilver in veel nuances en ook succesvol!!!
Zeer bedreven als bestuurslid van de KLN. Maar vooral als bestuurslid van de
Nederlandse Zilverclub. Jan, ik hoop dat je nog vele jaren voor de club aanwezig zal zijn
als bestuurslid en als fokker!!
Rest mij om mijn mede bestuursleden te bedanken voor de prima samenwerking!!
Ook hoop ik dat de Zilvers in het seizoen 2014/2015 weer hoge ogen mogen gooien op
de vele tentoonstellingen.
Wij zullen uitkijken naar de Fokkersdag en verwachten veel en mooie dieren.
Een 7 tal keurmeesters hebben toegezegd te komen keuren op deze dag.
Een ieder veel succes op de komende tentoonstellingen toegewenst.
Henk den Besten
11.

Aantal inzendingen Fokkersdag Nederlandse Zilver Club

Jan Vijfvinkel 25 jaar lid NZC

Groot Zilver 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Mid-kngrs
L-kngrs

4

1
3

3
6

8
12

5
12

11
2

9

Mid-zwart
L-zwart

12
21

9
35

7
55

2
36

2
11

3

2

2

1
1

2

2
5

51

75

62

37

13

25

Klein Zilver 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

D-kngrs
Mid.kngrs
L-kngrs

1
4
8

12
10

5
10

24
9

24
14

33
8

24
3

D-zwart
Mid-zwart
L-zwart

2
25
30

20
14

1
15
21

39
18

1
30
20

28
10

3
13
7

D-bruin
Mid-bruin

1
18

1
8

12

14

9

7

8

1
23

18

17
3

12
3

19

14

29

19
1

Mid-blauw 1
L-blauw
M-geel
L-geel

1

Totaal

39

D-blauw
Mid-blauw 11
L-blauw

14
3

D-geel
Mid-geel
L-geel

20
1

35

32

26

D-haaskl
Mid-haaskl
L-haaskl

16

Patrick Van Dompseler 25 jaar lid NZC

1
2
2

5
6

Totaal

132

105

119

149

132

135

108

Zilvers

171

156

194

211

169

148

133

12.

Heeft in zijn opleiding tot keurmeester de Groot Zilver in zijn hok genomen.
Fokkersdag 1992 Groot Zilver licht-zwart 5 x ingeschreven 3 x ZG en 2 x G, 1993 3eF
met voedster.
Secretaris/penningmeester geworden in 1996, als opvolger van A.v. Weelden.
In 2001 werd deze functie verdeeld: Jan Wilpshaar secretaris en Jan Vijfvinkel
penningmeester.
In 2003 is Govert van de Werken penningmeester geworden.
Jan keurt al jaren op de fokkersdag van de N.Z.C. en op diverse districtshows.
Op de Noordshow en de Championshow keurt hij voor de Nationale Polen en
Kleurdwergenclub, waarvan hij nog langer lid is.
.

BTT 2001 P. van Dompseler jonge rammen midden zwart 1F en 2F.
BTT 2003 klein zilver midden-zwart 1F bij de oude rammen.
Verder is er niet zo veel bekend van Patrick, omdat hij voornamelijk in zijn eigen regio
mee doet aan tentoonstellingen.

Jan Havik 25 jaar lid NZC
Keurde in 1993 nog op de fokkersdag.
Was fokker van Klein Zilver midden-blauw en midden-geel.
In 1992 Leerdam 1F m.blauw voedster.
In 1997 bracht hij als voorstel in de vergadering: instellen Bredewout-beker
Staat niet meer op de keurmeesterslijst.

IN MEMORIAM. HUUB MULLENDERS
Op 19 juli 2014 is ons lid Huub Mullenders overleden aan de gevolgen van een
longbloeding.
Hij is donderdag 24 juli om 14.00 uur gecremeerd in crematorium , Imstenraderweg 10
te Heerlen.
Contactpersoon in de laatste week was ons lid Jan Janssen van de vereniging
Steeds Hoger Eys.
Nog maar pas vierde hij zijn 50-jarig jubileum van de Zilverclub.
Wij zullen hem missen met zijn Groot Zilvers op de fokkersdagen en de shows.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie veel sterkte.

25.

Huldiging ereleden.

Aantal Inzendingen Clubshow Nederlandse Zilver Club.

Dick Zwaan 50 jaar lid NZC

Groot Zilver

2014

2013

2012

2011

Mid-kngrs
L.kngrs.

9

3

6

2

Mid-zwart
L-zwart

1
14

3
16

3
18

14

In 1999 bij 25-jarig jubileum nog genoemd als fokker van licht-zwart en licht-blauw.
Tevens een bekende caviafokker.
Clubshow 1992 is BTT: beste klein-zilver blauw
Fraaiste groep 3 BTT 2004 en Championshow 2013.
Fokkersdag 2000 en 2010 Mooiste klein-zilver op 1na
Fokkersdag 2005 op 2na
Winnaar van vele clubshows en de provinciale tentoonstelling in Boskoop.
Heeft diverse keren het predikaat U weten te behalen.
Rondvraag 2003: er zijn zo weinig keurmeesters aanwezig op de fokkersdagen, optie
fokkers te laten keuren. Wordt in bestuur besproken; voor het volgend jaar (2004)
hebben reeds 7 keurmeesters zich aangemeld! Vervolgens: is het mogelijk een plukje
hooi in de kooien te doen, daar ze de gehele dag in het hok zitten?
Doet al ruim 10 jaar op de fokkersdag de verloting, samen met Cees van der Marel.
Regelmatig behulpzaam als helper op de Championshow.

2010

2009

2008

6
1
22

Mid-blauw
L-blauw

7
31

9
28

2

M-geel
L-geel
Totaal

24

22

27

16

23

46

37

Klein Zilver

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Cor Nowee 40 jaar lid NZC

D-kngrs
M-kngrs
L-kngrs

11
7

8
6

17
7

18
6

7
4

1
11
3

15
12

Had tot een paar jaar geleden nog steeds Klein Zilvers in zijn hokken, puur als
liefhebber.
Doet al vele jaren niet meer mee aan tentoonstellingen.
Heeft in het verleden mooie resultaten weten te behalen.
Hij komt nu nauwelijks zijn huis nog uit en is bijna 90 jaar.

D-zwart
M-zwart
L-zwart

3
32
14

2
33
13

1
28
6

1
39
23

27
14

2
35
33

51
38

D-bruin
M-bruin

3

2

5

11

1
10

1
12

D-blauw
M-blauw
L-blauw

8
3

11
5

1
10
3

12
3

16
3

21
7

13

D-geel
M-geel
L-geel

23
1

22

19

27
1

32
1

37

31
1

Totaal

105

100

94

135

115

161

174

Totaal Zilvers

129

122

121

151

138

207

211

Jan Ham 40 jaar lid NZC
Maakt sinds 1987 deel uit van het bestuur. Eerst als algemeen bestuurslid (notulist) en
sinds het overlijden van Jo Vanhommerig in 1999 als voorzitter.
Werd op de BTT in januari 1975 winnaar van de clubshow met een klein-zilver donkerzwart. Dit dier had hij tijdens de Intershow in oktober gekocht van wijlen Jacq. de Graaf.
Nog steeds fokt hij doelbewust donker-zwart, al valt het niet mee om dit te blijven
realiseren.
Is fokker van de kleurslagen donker-zwart, midden-zwart, licht-zwart, licht-konijngrijs en
midden-bruin. Heeft ook een aantal jaren midden-blauw gefokt.
Is een aantal keren winnaar geweest van de fokkersdagen.
Heeft diverse keren het predikaat U weten te behalen.
Was in 1992 op de Europashow in Zuid-Laren Europees Kampioen van de Klein Zilvers
met het beste viertal.
Regelmatig behulpzaam als schrijver of aandrager op diverse tentoonstellingen.

24.
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FINANCIEEL OVERZICHT 2013

Publicatie standaardcommissie konijnen

INKOMSTEN

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.

Werkelijk

begroot

Contributies
Ereprijzen
Fokkersdag
Rente
Koffietafel
Verloting
Promotieart.
Overig
.

567,50
19,50
187,00
85,53
216,00
220,00
0,00
337,54

850,00
30,00
275,00
50,00
300,00
250,00
50,00
0,00

Totaal

1.633,07

1.805,00

- 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.

Werkelijk

begroot

- Bij alle dwergrassen is de waardering 9 punten in de hoogste klas van de
gewichtstabel voor positie 1 van de standaard.

Het besluit is met een bestuursbesluit van KLN bekrachtigd.
De hierna genoemde aanpassingen en wijzigingen gelden m.i.v. 1 april 2013.

UITGAVEN

Bankkosten
Bestuursvergadering/
keurmeestersdag
Fokkersdag
Verloting prijzen
Ereprijzen
Koffietafel
Div.kosten
N.K.B. Contributie
Kantoorartikelen
Porto
Telefoon/internet
Jaarboekjes
Folders/ledenlijsten
Promotieart.

101,51

85,00

124,70
555,60
71,42
119,50
324,00
166,50
20,00
0,00
153,00
21,77
440,00
40,20
30,00

300,00
300,00
35,00
300,00
350,00
50,00
25,00
50,00
125,00
25,00
0,00
20,00
140,00

Specifieke rasaanpassingen zijn onderstaand weergegeven.

Totaal

2.138,20

1.805,00

Klein Chinchilla, Zwartgrannen, Klein Lotharinger

--------------

--------------

Gew. (kg)
Punten

Saldo tekort

-505,13

0,00

Groot Lotharinger
.
Gew. (kg)
Punten

5,00 – 5,40
8

5,50 – 5,90
9

6,00 en hoger
10

3,25 – 3,40
8

3,50 – 3,70
9

3,80 – 4,50
10

Angora
Gew. (kg)
Punten

2,25 – 2,35
8

2,40 – 2,50
9

2,60 – 3,00
10

Thrianta, Hollander, Klein Zilver, Tan, Hulstlander
Gew. (kg)
Punten

2,00 – 2,10
8

2,20 – 2,30
9
(Vervolg op pagina 26)

23.
14.

2,40 – 2,75
10

Noordshow 8 t/m 11 januari 2014 in Zuidlaren

Keurmeesters:
H. van Weelden: Groot Zilver en Klein Zilver midden-blauw en midden-geel.
E. Maas: Klein Zilver midden-konijngrijs, midden-zwart en licht-zwart.
De Groot Zilvers waren verdeeld over de kleuren licht-konijngrijs (3x) en lichtzwart (13x).
Comb. v.d. Heuvel had de mooiste in de kleur licht-konijngrijs met een jonge
ram 1F 96,0. Dit dier werd mooiste Groot Zilver van de Noordshow.
In licht-zwart was bij de jonge rammen de winnaar Comb. v.d. Heuvel 1eF 95,0,
gevolgd door J.E. Linde eveneens met F 95,0.
Bij de jonge voedsters de winnaar C. Horden met een 1eF 95,5, dit was dus de
mooiste licht-zwarte. Vervolgens had C. Horden een 2eF 95,5 en tweemaal F
95,0 en ook een F 95,0 voor J.E. Linde. .
Een knappe klas Groot Zilvers met alleen maar F en ZG predikaten!.
Er waren 86 Klein Zilvers.
In midden-konijngrijs had R.W.J. Remmerde de mooiste met een jonge voedster
1F 97,0.
Deze voedster werd later mooiste van Groep 3 Verzilvering. Proficiat!
Verder fraaie dieren van A. Lanting mooiste ram oud F 96,5, nog een met F95,5
en Comb. D. & M. Wietses F 95,0.
Bij de jonge rammen A. Lanting 1F 95,5 en F95,0.
Bij de jonge voedsters de reeds genoemde van R.W.J. Remmerde, die ook nog
een F 96,0 wist te scoren.
In midden-zwart was Comb. v.d. Heuvel de winnaar met een voedster 1F 95,0.
Bij de midden-gele viel de kwaliteit wat tegen. Wel een paar fraaie dieren.
Bij de rammen oud H.H. Poortier 1F 95,0, die bij de jonge rammen eveneens de
beste had met 1F 95,5. De mooiste jonge voedster was van Comb. Beens
1F 95,5. Welgeteld 4 x F op 34 midden-gele klein zilvers!
Als laatste licht zwart.M. Bergsma was hier winnaar met een jonge ram 1F 95,0.
W, den Otter volgde met ZG 94,0.

Begroting 2015
Inkomsten

uitgaven
begroot

begroot

Contributies
Ereprijzen
Fokkersdag
Rente
Koffietafel
Verloting
Promotieartikelen

840,00
30,00
200,00
50,00
225,00
200,00
0,00

Bankkosten
Bestuurskosten
Keurmeestersdag
Fokkersdag
Verloting prijzen
Ereprijzen
Koffietafel
Div.kosten
KLN contributie
Kantoorartikelen
Porto
Telefoon/internet
Ledenlijsten/folders
Promotie
Jaarboekjes

Totaal

1.545,00

Totaal

Saldo tekort

150,00
350,00
75,00
200,00
350,00
50,00
25,00
50,00
125,00
25,00
20,00
0,00
440,00
1.910,00
-365,00

Vermogensvergelijking
Saldo 01-01-13

Totaal saldo

Saldo 31-12-13
50,52
4.203,74
41,07
-16,94

Kas
Rabo-spaar
Rabobank
Postbank

190,02
3.304,27
32,76
246,21

4.278,39

Totaal saldo

3.773,26

Mutatie
Huur kooien
Totaal 2013

-505,13
147,60
-357,53

Fokkersdag 2013: Eva Oostindiën keurt een klein zilver midden bruin
22.

50,00

15.

Keurmeestersdag Zilverclub
Op 12 april werd weer onze keurmeestersdag gehouden die om de twee jaar plaats
vindt. Eigenlijk is de benaming „technische dag‟ beter op zijn plaats want met de
opkomst van maar 3 keurmeesters en zo‟n 20 fokkers blijkt er bij de fokkers meer animo
voor te zijn. Gelukkig waren keurmeesters Henri van Weelden, Eric Maas en Jorn
Westerlaken wel aanwezig.
In de bekende gemoedelijke sfeer van de Zilverclub begonnen alle 3 de keurmeesters
met het beoordelen van de dieren die waren meegebracht. Gelukkig hadden de fokkers
voor een grote variatie aan dieren gezorgd in zowel klein als groot met ook de nodige
verschillen in oorsprong. Door de aanwezigheid van Duitse dieren kon later een
boeiende discussie worden gevoerd over de verschillen en onze gewenste standaard.
Bij de groot Zilver waren een aantal mooie typedieren meegebracht die wel wat verschil
toonden in nuance en gelijkmatigheid. Dit gaat bijna altijd samen met de pelskwaliteit.
Bij een volle pels die niet te lang is toont de verzilvering veel regelmatiger. Ook kwam
de oorlengte ter sprake die volgens sommige fokkers en keurmeesters wat korter zou
mogen omdat dan Duitse importdieren makkelijker kunnen worden gebruikt en alleen de
marges worden vergroot. Anderen waren van mening dat er genoeg fraaie typedieren te
vinden zijn met oren van rond de 14cm. Dus waarom dan de standaard aanpassen? Dit
soort discussies worden natuurlijk bij meerdere speciaalclubs gevoerd. Een bredere
marge schept altijd meer mogelijkheden om nog meer op type en bouw te selecteren in
plaats van te „millimeteren.‟ Maar is dat bij onze groot Zilver op dit moment noodzakelijk
met de huidige kwaliteit in type en bouw? En betekent zo‟n standaardwijziging niet in
de praktijk dat de norm naar beneden wordt aangepast in plaats van verruimd ? Wordt
vast vervolgd…
Bij de Klein Zilver ging de meeste aandacht uit naar de Kleurslag geel. Volgens spreker
en liefhebber Henri van Weelden heeft deze kleurslag een duwtje in de rug te nodig om
weer op een niveau uit te komen waarbij kan worden geconcurreerd met de andere
kleurslagen. Doorgaan op dezelfde weg leidt niet tot verbetering meer. Om de fokkers
wat meer kansen te bieden om bij onze oosterburen de gewenste brede typedieren te
halen heeft de standaardcommissie een regel aangepast. De Duitse dieren brengen
namelijk een gelige grondkleur aan buik met zich mee. Waar voorheen de grondkleur
aan buik in alle gevallen spierwit moest zijn is nu een „ roomkleurige grondkleur aan
buik‟ een lichte fout geworden. Op deze manier krijgen de fokkers iets ruimte om
verbetering in type te bewerkstelligen. Toch bracht de beoordeling van twee
meegebrachte gele importdieren een discussie op gang. De ene keurmeester gaf 2
maal O voor een onvoldoende (gele) buikkleur en de ander hield ze erin. Het blijft
mensenwerk en waar ligt de grens tussen roomkleurig en geel? De spreker hoopt erop
dat de clubkeurmeesters de dieren de komende 2 jaar met wat feeling zullen keuren om
vervolgens later de teugels wat meer aan te trekken. Ook werd er na afloop nog
stilgestaan bij een nieuwe creatie van een van de fokkers. Een nestje Midden
Blauwgrijze klein zilvers was meegenomen. De meesten waren van mening dat het een
prachtig initiatief is maar er is nog genoeg werk aan de winkel. Deze dieren waren nog
vrij donker van kleur en toonden weinig verzilvering. Daarnaast is het de vraag of de
verzilvering goed overkomt op deze kleurslag wanneer je een mooie zachte blauwgrijze
kleur nastreeft.
Na een boeiende discussie en misschien wel de beste maaltijd die je binnen onze
hobby voorgeschoteld krijgt, kwam er weer een einde aan een gezellige dag onder de
Zilverliefhebbers. Genoeg redenen dus om volgende keer weer af te reizen naar
Nederhemert.
Groet, Jorn Westerlaken
16.

Districtshows NZC:
Kleindierenshow “Midden Veluwe”
e
Deze open tentoonstelling wordt voor de 11 keer gehouden op 9 - 10 en 11 oktober
2014 in de Oranjehal in Wenum Wiesel gemeente Apeldoorn
Brabantse Westhoek
Vereniging de Brabantse Westhoek organiseert van 31/10 t/m 1/11-2014 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
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.
Peelhorstshow Horst
In verband met het 50-jarig jubileum is aan de NZC gevraagd een district show
te houden. Deze open / provinciale tentoonstelling wordt gehouden
van 19/12 t-m 20/12-2014.
Hanzeshow Kampen
Dit is een open tentoonstelling, die wordt gehouden van 19/12 t/m 20/12-2014.
Stichting Zwolse Kleindierenshow Zwolle
Dit is een open / provinciale tentoonstelling, deze wordt gehouden van 28/11 t/m
29/11-2014.
KLN Provinciale Afdeling Zuid-Holland
Dis is de Open Provinciale Bondstentoonstelling van Zuid-Holland. Deze wordt
gehouden van 18/12 t/m 20/12-2014 in Boskoop.
Noorshow Zuiid-Laren
Deze Landelijke Tentoonstelling wordt gehouden van 7/1 t/m 10/1-2015
e
Hier houden wij onze 2 Clubtentoonstelling.
Championshow Nieuwegein
Deze Landelijke Tentoonstelling wordt gehouden van 22/1 t/m 24/1-2015.
Hier houden wijn onze Clubtentoonstelling.

21.

Dick Zwaan – 50 jaar lid van de Zilverclub
NOORDSHOW: januari 2014 - keurmeester Eric Maas in volle concentratie

Jan Vijfvinkel – 25 jaar lid van de Zilverclub
20.

Championshow 2014: Kooi: 396 Fraaiste: Groot Zilver: Licht Konijngrijs,
Fokker/eigenaar Comb. Westerlaken/Heijstek M J 3BW-345 Predikaat: 96,0 1e F
17.

Zuiderzeeshow
Een geweldige locatie. Veel publiek dus een prima promotie van onze liefhebberij.
Wel iets minder zilvers dan vorig jaar, nu 28 Klein Zilvers en geen Groot Zilvers.
Keurmeester Adri Hertogh begon met een donker-konijngrijze voedster jong van
P.Kuzee. Een ZG 94 is dan toch een prachtig resultaat.
In midden-konijngrijs had hij de mooiste met een jonge ram en werd hij tevens tweede.
Bij midden-zwart een fraai dier van Comb. De Steenwijkers.
Dan een prachtige klas midden-bruin. Winnaar was de ram oud van J. Wilpshaar met F
97, gevolgd door de ram jong van Comb. De Steenwijkers eveneens met F 97. Verder
nog een voedster oud van J. Wilpshaar met F 96.
Ze zijn er dus nog wel, de bruine zilvers!
In midden-blauw 2 x ZG voor Comb. De Steenwijkers en in midden-geel was het Comb.
Beens die de beste showde met een oude ram met een mooie stelling.,
Waar ken ik die toch van ???????????

Jan Havik – 25 jaar lid van de Zilverclub.

Comb. Beens
Jan Ham – 40 jaar lid van de Zilverclub
19.
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