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VOORWOORD
Het is nu begin juli 2018.
Wat een zon de laatste weken en de verwachting is dat dit nog even zal aanhouden.
Voor de meeste fokkers is dit prettig, maar de konijnen hebben toch wel extra
aandacht nodig. Zorgen voor voldoende water en geen directe zon in het hok.
De derde zaterdag in september wordt weer de Fokkersdag gehouden in Tiel.
Vorig jaar werd er een prachtig aantal dieren ingezonden. Waar de hobby bijna
overal terugloopt was daar ineens een flinke opsteker voor de Zilverclub. Meer dieren
dan er de laatste 6 jaar waren ingezonden.
Jammer dat ook dit jaar op de Noordshow geen hoenders mochten worden
ingezonden. Voor de konijnen ging het wel door, maar het is toch heel stil zonder
“gekakel”.
Vanwege het niet doorgaan van de Championshow werd de Bondsshow voor de
haren op de Noordshow gehouden. Volgend jaar zal de Bondsshow voor de konijnen
op de Noordshow worden gehouden. Die van de cavia’s gaat naar Boskoop en de
Kleine Knagers naar de Gelderlandshow. Voor de NZC werd de Noordshow nu
Clubshow 1 en Clubshow 2 ging naar de Gelderlandshow.
De Zilverclub was de grote smaakmaker op de Noordshow met de stand. De nieuwe
bedrukking van de beurstafel en de aankleding van de stand door Albert Lanting
werd door vele andere speciaalclubs met veel waardering bekeken. Maar vooral de
waardering in Kleindiermagazine door Marjan Holmer (van de Jeugdshow in Laren)
was treffend “Nederlandse Zilver Club scoort met goudgeel”.
Toch niet zo gek dat de NZC wat geld in de PR heeft gestoken. Maar ook veel PR
door de overal in het land ingezonden zilvers.
De keurmeestersdag in april 2018 was heel leerzaam. Er werd gekeken naar bouw,
type en stelling. Over de winnaar een mooie groot zilver, was men het wel eens.
De fokkers volgden de analyses van de keurmeesters met veel belangstelling en
waar nodig werd extra toelichting gegeven.
Veel prachtige resultaten door verschillende fokkers in diverse kleurslagen, zie ook
pagina 27 en 28 van het boekje.
Nu wij het toch over het boekje hebben. Fantastisch weer gemaakt door Wim van
den Boogaard. Veel informatie en statistieken ter verduidelijking.
Namens het bestuur
Voorzitter Jan Ham
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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 EN FOKKERSDAG 2018
Traditiegetrouw wordt de Fokkersdag op de derde zaterdag in september gehouden,
dit jaar op 15 september 2018.
Op de Fokkersdag houdt de NZC haar jaarlijkse algemene ledenvergadering,
aansluitend worden de jonge Zilvers van 2018 gekeurd.
Het bestuur van de NZC hoopt op een mooi aantal Zilvers, in hun diverse fraaie
kleuren en nuances. Dit jaar is er ook gelegenheid om Zilvers in de internationale
klasse in te sturen.
De Zilvers zullen door de keurmeesters tegen het licht gehouden worden en voorzien
worden van een deskundig perdicaat
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 data:
15 september 2018

Fokkersdag en jaarvergadering
Nederlandse Zilver Club.

AGENDA FOKKERSDAG
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.
Jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Keuring dieren.
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.
Keurverslag van de keurmeesters.
Verloting.
Sluiting van de dag door de voorzitter.
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VRAAGPROGRAMMA FOKKERSDAG
De NZC vraagt uitsluitend jonge dieren in de klasses, zoals hieronder
beschreven.
Klasse
Omschrijving
A-Klasse
Dieren geboren in januari, februari, maart en
de 01 getatoeëerde dieren van 2018.
B-Klasse
Dieren geboren in april, mei en juni
AOC-Klasse
Any Other Colour
Internationale-Klasse
De dieren worden volgens de internationale
standaard gekeurd.
De inschrijfformulieren kunnen 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 2018 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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INTERNATIONALE KLASSE
Voor het eerst dit jaar kunnen er op onze fokkersdag ook dieren worden
ingeschreven in de internationale (Europese) klasse. Deze dieren worden beoordeeld
naar de Europa standaard.
In het algemeen zijn de standaardeisen in de Europa standaard wat ruimer dan in de
Nederlandse standaard. Ook is de omschrijving op de beoordelingskaart anders en
niet zo uitgebreid als bij ons gebruikelijk is.
Ik zal hieronder de belangrijkste verschillen aan de hand van de 7 posities van de
standaard uiteenzetten. De posities verschillen wel wat van elkaar in de beide
standaards. Bovendien is het ras Groot Zilver gescheiden in Helle Gross Silber( Licht
zwart) en Gross Silber (Midden nuance)
Helle Gross Silber
Pos.1:
Het grootste verschil zit in de oorlengte, deze moet in verhouding zijn met het
lichaam. De ideale oorlengte is 13 – 14,5 cm. Min.oorlengte is 12 cm en de max.
oorlengte is 15,5 cm.
Pos.2:
Gewicht
Punten

3,5 tot 4,0 kg
8

4,0 tot 4,5 kg
9

4,5 – 5,5
10

Pos.3:
De pels, hier zijn geen verschillen
Pos.4:
Verzilveringsnuance en Stich(niet verzilverde dekharen), het enige verschil wat
hierin bestaat is dat de ideale lichte nuance in de Europa standaard iets donkerder is
als bij ons. Een iets donkere snuitpartij en orenkleur is geen fout.
Pos.5:
Dekkleur en Gelijkmatigheid.Een lichte staartpunt is een lichte fout, verder zijn er
geen grote verschillen.
Pos.6:
Het verschil is dat er hier niet gesproken wordt over tussen- en grondkleur maar over
onderkleur.
Pos.7: Geen verschillen.
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Gross Silber
Erkend in midden- konijngrijs, zwart, bruin, blauw en geel.
Pos.2:
Gewicht
Punten

3,25 tot 3,75 kg
8

3,75 tot 4,25
9

4,25 – 5,25
10

Pos.4:
Verzilveringsnuance en gelijkmatigheid. Het grote verschil hierin is dat een fraaie
midden nuance breder is dan bij ons, onze benaming iets rijk, of iets donker is in de
Europa standaard nog altijd fraai. De nadruk ligt op de gelijkmatigheid van de
verzilvering.
Pos.5:
Dekkleur en buikkleur. Bij de kleurslag Geel, de buikkleur is wit tot creme kleurig. De
grondkleur aan buik wordt niet beoordeeld.
Klein Zilver
Erkend in midden- konijngrijs, zwart, bruin, blauw en geel en licht zwart.
Pos.1:
Het grootste verschil zit in de oorlengte, deze moet in verhouding zijn met het
lichaam. De ideale oorlengte is van 8 tot 10,5 cm. De min. oorlengte is 7,5 cm en de
max. oorlengte is 11 cm.
Pos.2:
Gewicht
Punten

2 tot 2,25 kg
8

2,25 tot 2,5
9

2,5 – 3,25 kg
10

Pos.3:
Pels, hier zijn geen verschillen.
Pos.4:
Verzilveringsnuance en gelijkmatigheid. Het grote verschil hierin is dat een fraaie
midden nuance breder is dan bij ons, onze benaming iets rijk of iets donker verzilverd
is in de Europa standaard nog altijd fraai. De nadruk ligt op de gelijkmatigheid van de
verzilvering.
Pos.5:
Dekkleur en buikkleur. Bij de kleurslag Geel, de buikkleur is wit tot creme kleurig. De
grondkleur aan buik wordt niet beoordeeld.
Voor Licht zwart, zie Helle Gross Silber.
De Donkere nuance is in de Europa standaard niet erkend. De overige kleurslagen in
de lichte nuance worden in de Europa standaard niet beschreven, maar zijn naar
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mijn mening wel goed te beoordelen aan de hand van deze standaard en kunnen dus
ook worden ingeschreven.
De beooordeling:
De puntenschaal en bijbehorende predikaten ziet er als volgt uit:
Vorzuglich (V)
= Uitmuntend
97 – 100
Hervorragend (HV)
= Fraai
96,5
Sehr Gut (SG)
= Zeer Goed
93 – 96
Gut (G)
= Goed
92 – 92,5
Befriedigend (B)
= Voldoende
90 - 91,5
Nicht Befriedigend (NB)
of een uitsluitingsfout

= Onvoldoende

Minder dan 90 punten

Als een keurmeester 97 punten of meer wil geven, dan moet hij hiervoor een collega
keurmeester raadplegen.
Dit geldt ook bij het constateren van een uitsluitingsfout. Bij het constateren van een
uitsluitingsfout dan wordt de beoordeling gestopt in die betreffende positie.
De beschrijving van de beoordeling is eenvoudiger en duidelijker als wat wij gewend
zijn.
Bij het constateren van een lichte fout en er 1,5 punt of meer wordt afgetrokken in de
posities 1 en 3, dan moet de fout omschreven worden, dit geldt ook voor de posities
4 ,5 en 6 indien hier 1 punt of meer wordt afgetrokken.
Het gewicht en oorlengte moet op de kaart worden vermeld.
Voorbeeld:
F type, ZG bouw. ZG benen en F stelling 18,5 p.
Wordt:
Achterhand kan gevulder
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Opening door de voorzitter
a. Moment stilte
Ingekomen stukken en mededelingen de vergadering
betreffende
Notulen vorige jaarvergadering (zie pagina 11, 12, 13 en 14)
Jaarverslag secretaris ( zie pagina 25, 26, 27 en 28)
Financiële verslagen ( zie pagina 17 en 18)
Verslag kascontrolecommissie
Decharge penningmeester en bestuur
Benoeming kascontrolecommissie 2019
Jublieum Noordshow (zie pagina 14)
Toestemming publicatie foto’s (Stemming ALV)
Huldiging jubilarissen
Samenwerking Fokkersdag
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Wim van den Boogaard
Voorstellen leden
Stand van zaken PR
Prijsuitreiking clubshows Championshow en Noordshow
Helpers keuring fokkersdag. (nodig: 5 schrijvers en 5
aandragers)
Rondvraag
Sluiting

In memoriam
De onderstaande (oud) leden zijn ons ontvallen.
•
•
•

Niek van Leeuwen
Dick Zwaan
Ad van Weelden

De Nederlandse Zilver Club wenst de nabestaanden veel sterkte met het
verwerken van het verlies.
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Notulen jaarlijkse ledenvergadering Nederlandse Zilverclub 16-09-2017
Notulen jaarlijkse ledenvergadering Nederlandse Zilver Club 16-09-2017
Aanwezig: Voltallig bestuur en 24 leden
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering om 9:40 uur en heet alle aanwezigen van harte
welkom. De NZC is blij om een aantal nieuwe leden te mogen verwelkomen op onze
Fokkersdag. Tweetal extra keurmeesters zijn benaderd om het grote aantal
ingeschreven Zilvers te keuren.
De voorzitter bedankt de secretaris voor het fraaie Jaarboekje. Het boekje werkt als
reclame voor de NZC.
De Championshow heeft op internet kenbaar gemaakt dat deze show verschoven is
naar vrijdag tot en met zondag. Op basis van de enquête over de
zondagsopenstelling, was eerder besloten om dit niet door te zetten. De vergadering
is benieuwd naar de argumenten van de Championshow voor deze keuze.
Sjef Sanders is vorige maand overleden, met een moment van stilte wordt hij
herdacht.
2. Ingekomen stukken en mededelingen de vergadering betreffende
Met kennisgeving afwezig op fokkersdag: William Kersten, Eric Maas, Jorn
Westerlaken, Patrick van Dompseler, Henk den Besten, Dick Zwaan en de heer
Sijtsma.
De heer Zwaan is wegens gezondheidsreden niet in de gelegenheid om te komen,
maar wil graag de groeten overbrengen. Dit jaar heeft hij nog 40 Zilvers laten
tatoeëren en zal hij voornamelijk lokaal showen.
De NZC heeft een brief van de Noordshow ontvangen over de 40ste editie van deze
show in 2019. Hierin wordt aan de speciaalclubs gevraagd om ideeën aan te dragen
om dit lustrum te vieren. De vergadering geeft aan dat uitdragen van sfeer
stimulerend werkt. Het insturen van dieren is vooral een individuele keuze van de
fokker en wordt nauwelijks beïnvloed door extra prijzen.
In de afgelopen periode zijn er herhaaldelijk verzoeken tot samenwerking op de
locatie Tiel binnengekomen. Het bestuur stelt voor om op dit moment niet tot
samenwerking over te gaan. De vergadering deelt dit voorstel, maar geeft aan om dit
van jaar tot jaar te evalueren.
3. Notulen vorige jaarvergadering (zie pagina 9, 10, 11 en 12)
De notulen worden zonder aanpassingen goedgekeurd.
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4. Jaarverslag secretaris ( zie pagina 19, 20 en 21)
Het gebruik van de gekleurde tabel wordt gewaardeerd. Verder geen opmerkingen.
5. Financiële verslagen ( zie pagina 15 en 16)
De contributie betalingen blijven een aandachtspunt. De penningmeester heeft twee
avonden gebeld naar de wanbetalers om deze te manen.
De penningmeester geeft aan dat de automatische incasso niet gebruikt gaat
worden, daar deze te duur is. Enkele euro’s per incasso.
De vergadering geeft aan dat na twee jaar wanbetaling het lid geroyeerd moet
worden. Na het eerste jaar wanbetaling wordt in plaats van het jaarboekje enkel de
aanmaning gestuurd. Na betaling van de achterstallig contributie wordt alsnog het
jaarboekje toegestuurd.
Qua saldo is de vereniging gezond. Het negatieve saldo in de begroting voor 2018
wordt voornamelijk veroorzaakt door de eenmalige uitgave aan de beursstand en de
defensieve begroting. De vergadering benadrukt het belang van promotie van de
NZC en stelt voor om gebruik te maken van de KLN subsidiemogelijkheden.
De vergadering benadrukt het belang van contributie bewaking.
6. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft de transparante boekhouding gecontroleerd en geen
onrechtmatigheden aangetroffen.
De status van de contributiebetalingen is besproken met de penningmeester, diverse
leden blijven in gebreke. De penningmeester doet het uiterste om de contributie
betaald te krijgen.
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 2018
De onderstaande leden worden benoemd als kascontrolecommissie 2018:
Adri Hertogh
Niek van Leeuwen
Albert Kolkman (reserve)
9, Ervaringen met RHD2 entingen
De NZC heeft het afgelopen jaar verscheidene verhalen over nadelige gevolgen van
RHD2 entingen ontvangen, zoals dode jongen na de worp. De vergadering herkent
dit beeld niet.
Het enten wordt met name gevoeld in de portemonnee. De prijzen voor het enten
verschillen enorm. Vele lokale verenigingen doen een beroep op een dierenarts en
gaan bij hun leden langs, of verzamelen de dieren op een enkele plek voor het enten.
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10. Huldiging jubilarissen
Dit jaar zijn er geen jubilarissen.
11. Bestuursverkiezing
Albert Lanting en Govert van de Werken zijn beide aftredend en herkiesbaar. De
vergadering herkiest beide middels een luid applaus.
12. Voorstellen leden
Henri van Weelden: Voeg internationale klasse toe aan onze Fokkersdag
Op termijn zal de Europese standaard gebruikt gaan worden. De grote shows, o.a.
Championshow, Noordshow en Gelderlandshow bieden nu al de mogelijkheid om
dieren in te zenden in de Internationale klasse. Deze klasse biedt ruimere criteria
voor de dieren. Zoals Gele Zilvers met een gele grondkleur aan buik, of Groot Zilvers
met oren van 12 cm.
Met deze klasse kunnen de fraaie fokdieren die de fokkers nu typisch thuishouden
ook geshowd worden.
De vergadering stemt in om de Internationale klasse toe te voegen. De keurmeesters
zullen in overleg toegekend worden aan deze klasse.
13. Stand van zaken PR
De beursstand moet voorzien worden van een fraaie en aansprekende bedrukking.
De drukkerij die momenteel benaderd is geeft aan dat het bedrukken 280 euro kost,
maar na onderhandelen 250 euro.
De presentatie op de beursstand zal voorzien worden van foto’s van Willem
Hoekstra. Deze foto’s kosten 7,-- euro per stuk. In totaal zal er ca. 50 euro aan foto’s
aangeschaft worden om alle Zilver types te vertegenwoordigen.
De optie bij de internet drukkerij zal ook verder onderzocht worden. Het streven is om
de stand te gebruiken op de Noordshow.
14. Prijsuitreiking clubshows Championshow en Noordshow
De heer Piet van den Heuvel is de winnaar van de clubshow (Championshow) met
een Licht Zwarte Groot Zilver. De Jo Vanhommerig wisselprijs is niet aanwezig. Henri
van Weelden zal deze officieel overhandigen. Het plaatje voor de wisselprijs en
herinnering worden overhandigd door de voorzitter.
De heer Albert Lanting is de winnaar van de tweede clubshow (Noordshow) met een
Midden Konijngrijze Klein Zilver U 98.5. De voorzitter overhandigt de wisselbeker en
herinnering.
15. Opgave hulp Championshow
Schrijver: A. Buijs
Aandragers: Tonnie Naberhuis
Reserve: Remko Remmerde
Jan en Miranda zullen foto’s maken van de Zilvers tijdens de Championshow.
Jaarboekje 2018
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16. Helpers keuring fokkersdag. (Nodig: 6 schrijvers en 6 aandragers)
Schrijvers:
Aandragers:
Cees van Schipstal
Tonnie Naberhuis
Arjen Westerlaken
Remko Remmerde
H. Poortier
Henk Ploeg
A. Buijs
Comb. Uithuisje
Piet van de Heuvel
Sven Janssen
Hofhuis
Martijn Hofhuis
17. Rondvraag
Geen vragen.
18. Sluiting
De voorzitter wenst de keurmeesters en leden een goede keuring en een gezellige
dag.

KEURMEESTERS FOKKERSDAG 2018
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
R. Pronk, J. Vijfvinkel, J. Westerlaken, A.G. Hertogh, H. van Weelden en H. de
Klein.

VEERTIGSTE NOORDSHOW
In 2019 organiseert de Noordshow haar veertigste show. De NZC heeft aan de
Noordshow voorgesteld om een erepodium in te richten met de beste Zilvers van
iedere kleurslag. Hopelijk zal de Noordshow dit verzoek inwilligen. Dit erepodium zal
dan opgesteld worden bij de stand van de Zilver Club.
De NZC zal het inzenden van Zilvers stimuleren door een VVV bon, ter waarde van
EUR 25, te verloten onder de ingezonden Zilvers van NZC leden.
Deze verloting zal plaatsvinden ca. één uur voor het uitkooien.
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Overzicht inzendingen Fokkersdag Nederlandse Zilver Club
Groot Zilvers:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Midden
konijngrijs
1
3
8
5
11
0
0

Licht
konijngrijs
3
6
12
12
2
9
12
11
3
15

Midden
Zwart
9
7
2
2

Licht
Zwart
35
55
36
11

Midden
Blauw
3
2
2

Licht
Blauw

Midden
Geel

Licht
Geel

1

1
2
5

2

16
14
10
6
16

5
1

Klein Zilvers:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

DK

MK

LK

DZ

MZ

LZ

D
Br

M
Br

L
Br

D
Bl

M
Bl

L
Bl

DG

MG

LG

DH

MH

LH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12
5
24
24
33
24
27
22
11
20

10
10
9
14
8
3
0
3
6
8

0
0
1
1
0
3
2
5
1
7

20
15
39
30
28
13
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Overzicht Inzendingen Noordshow
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FINANCIEEL OVERZICHT 2017
INKOMSTEN
Contributies
Ereprijzen
Fokkersdag
Rente
Koffietafel
Verloting
Advertenties
Promotieart.
Overig
Totaal

Werkelijk
1.017,50
21,50
387,00
9,64
340,00
251,00
0,00
105,00
0,00
2.131,64

Begroot
1.000.00
30,00
300,00
25,00
275,00
225,00
0,00
0,00
0,00
1.855,00

Werkelijk
130,55
113,64

Begroot
25,00
235,00

190,50
23,05
136,78
400,00
66,10
21,00
0,00
202,59
31,45
0,00
268,56
247,49
1.831,71
299,93

350,00
50,00
175,00
350,00
50,00
25,00
50,00
200,00
25,00
20,00
300,00
0,00
1,855,00
0,00

UITGAVEN
Bankkosten
Bestuursvergadering/
keurmeestersdag
Fokkersdag
Verloting prijzen
Ereprijzen
Koffietafel
Div.kosten
KLN Contributie
Kantoorartikelen
Porto
Telefoon / internet
Ledenlijsten / folders
Jaarboekjes
Promotieart.
Totaal
Batig saldo

Toelichting:
De gestegen opkomst op de fokkersdag heeft een positieve bijdrage aan ons
financieel resultaat.
De post Promotieart. bevat de éénmalige uitgaven voor de beurs stand.
De NZC verzoekt haar leden tijdig hun contributie te voldoen.
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Vermogensvergelijking
Saldo 01-01-2017
Kas
Rabo spaar
Rabobank

53,18
2.681,60
929,05

Saldo 31-12-2017
Kas
Rabo spaar
Rabobank

147,35
3.591,24
281.17

Totaal saldo

3.663,83

Totaal saldo

4.019,76

Mutatie
Nota W. Hoekstra
(voldaan 2018)
Totaal 2017

355,93
-56,00
299,93

Begroting 2019

Inkomsten
Contributies
Ereprijzen
Fokkersdag
Rente
Koffietafel
Verloting
Promotieartikelen

Totaal

Jaarboekje 2018

Uitgaven
begroot
900,00
30,00
325,00
10,00
300,00
225,00
0,00

1.790,00

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

Nederlandse Zilver Club

begroot
135,00
215,00
210,00
50,00
175,00
350,00
75,00
25,00
25,00
200,00
25,00
20,00
0,00
285,00
1.790,00
0,00
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Fokkersdag 2017: Kooi:10 Groot Zilver Licht Zwart 97,0 punten
Fokker/eigenaar: Combinatie van den Heuvel

Fokkersdag 2017: Kooi:60 Klein Zilver Midden Zwart 97,0 punten
Fokker/eigenaar: H. Ploeg
Jaarboekje 2018
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Keurverslag Jan G. Derksen: Fokkersdag 2017
Een uitnodiging van de Nederlandse Zilver Club en dat voor een liefhebber van
tekeningrassen. Was met mijn vrouw op weg, naar ons vakantieadres, om een
weekje vakantie te houden. Dan overvalt je een telefoontje van Jan Ham met het
verzoek om zaterdag 16 september te komen keuren tijdens de fokkersdag van de
NZC. Een dergelijke vraag verwacht een liefhebber van tekeningrassen niet direct.
Moest dan ook, letterlijk en figuurlijk, even schakelen bij deze vraag. Echter als de
voorzitter van de NZC belt en verlegen zit om een keurmeester dan kun je niet
anders dan “ja” zeggen. Want ik weet, als voorzitter van de Hollanderclub, hoe het is
als je tijdens de fokkersdag niet de beschikking hebt over voldoende keurmeesters.
Gelukkig ben ik enigszins op de hoogte met de clubkeurmeesters van de NZC en
wist dat Henk de Klein en Adri Hertogh clubkeurmeester zijn, dan kan een dergelijke
dag bijna, qua gezelligheid, bijna niet meer stuk. Een paar, ik noem ze maar
constructieve keurmeesters, waarmee het altijd goed samenwerken is. Daarmee wil
ik de rest van de NZC clubkeurmeesters zeker niet te kort doen, want ik ben van
mening dat de zilverclub gezegend is met clubkeurmeesters waar ze zuinig op
moeten zijn. Dit wil ik toch graag even delen met de leden van de NZC.
Ten eerste mijn complimenten voor alle informatie die ik vooraf kreeg toegezonden
met betrekking tot de NZC zodat je een beetje een beeld hebt waar de club staat en
mee bezig is. Dit was erg fijn te ondervinden en daar kan ik mijn voordeel mee doen.
Mijn keuring bestond uit dieren uit de A-klasse en wel van de licht, midden en donker
zwart. Aangezien mij jaarlijks, tijdens mijn keuringen, weinig Zilvers aangeboden
worden was ik zeer benieuwd wat ik tegen zou komen. Zeer positief vond ik de
achterhanden, deze waren gemiddeld zeer goed tot fraai. Ook de dijen waren
gemiddeld zeer goed gevuld, al bleven de achterhanden van donker zwart wat achter
bij licht- en midden zwart.
Een ander positief punt zijn de voorbenen, waar de gemiddelde Zilver zeer goed op
kan staan. Zelf heb ik een paar keer F benen kunnen geven. Er waren ook enkele
dieren bij die een bemerking op de stevigheid van de benen hebben gekregen. Het
viel op de pelzen van licht zwart duidelijk meer lengte hebben dan midden en donker.
In een gesprek met Henri van Weelden werd mij duidelijk dat dit een bekend
fenomeen is binnen het ras. Wel zat er duidelijk verschil in lengte tussen de licht
zwarten, dus selectie mogelijkheden zijn mijns inziens voldoende aanwezig. In de
standaard staat duidelijk vermeld dat de pelslengte bij de Zilver; “iets korter is dan
normaal”. Er wordt een gedrongen type gevraagd en daar dient aandacht voor te
blijven. Zo kwam ik een aantal dieren, van februari en maart, tegen die nu al een
gewicht lieten noteren van 2.6 en 2.7 kg. Dat zou erop kunnen duiden dat betreffende
dieren misschien wat veel lengte heeft. Op mijn netvlies staat een Zilver die compact
is, veel breedte in voor-en achterhand als ook schouders. Hier en daar was er een
opmerking mbt de schouders, die even wat meer breedte mochten laten zien. Dit
gemakkelijker gezegd dan gedaan, echter ik weet dat ze er zijn met een prachtige
schouderpartij.
Weet niet hoe het zit, binnen de club, mbt de uniformiteit aangaande het beoordelen
van de verzilvering. Persoonlijk vind ik de gelijkmatigheid een lastig onderdeel en
zeker als je de Zilvers niet zo vaak in handen krijgt. Vooral bij de donkere variëteit.
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Misschien is dat ook één van de redenen dat de donkere variëteit qua aantallen de
mindere is van licht- en midden?
Licht zwart was met 14 dieren de grootste klasse en van zeer goede kwaliteit. Een
aantal dieren, uit deze klasse, uitsprongen er iets uit. Albert Kolkman had zowel bij
de rammen als bij de voedsters het beste dier en nog wel beide met F 96 punten.
Een knappe prestatie waarbij aangetekend moet worden dat de ram, qua type &
bouw, mij bijzonder aansprak. Een prachtig lichaam, met de juiste verhoudingen en
ook veel breedte in de voorhand en een kop waar je bijna “U” tegen zou zeggen. Met
ook nog eens prachtige brede snuit erop. Goede tweede bij de rammen werd de ram
van Martijn Hofhuis, die qua body niet geheel kon tippen aan de ram van Albert.
Martijn werd met dit dier later op de dag bekroond met de titel; “beste konijn van een
jeugdlid”. Als ik het goed heb gelezen wat dit vorig jaar ook al zo. Dus er is potentie
aanwezig binnen de club.
Daarna een zeer fraaie klasse midden zwart. Prachtige dieren met geweldige pelzen
erop, vooral qua pelslengte en structuur, dieren van grote klasse. Zoals eerder
genoemd is aandacht voor de lengte van het dier op zijn plaats. Zo heb ik in deze
klasse een paar keer gebruik gemaakt van de opmerking “mag een tikje korter”. Een
dergelijk omschrijving geeft aan dat het niet veel was, maar iets minder lengte was
nog mooier geweest. De rammen klasse was van uitzonderlijke kwaliteit en op één
na scoorden ze allemaal 95 punten of hoger. Winnaar werd de ram van H. Ploeg en
kwam maar liefst op 97 punten uit. Zowel de nuance als gelijkmatigheid was prima
verzorgd. Dan heb je het voordeel van de leeftijd met een dier van januari. Ook bij de
hoofdjury werden de kwaliteiten van dit dier opgemerkt want hij werd de beste Klein
Zilver van deze fokkersdag. Qua pels een prachtig dier, de fraaie korte pels en fijne
structuur maakten dat de verzilvering nog beter tot zijn recht kwam. Dit geeft nog
eens aan hoe belangrijk een goede pels is en dat geldt niet alleen voor de Zilvers.
Henri van Weelden bracht de beste voedster in deze klasse, met een dier dat
uitblonk in pels en bouw. Noem hier specifiek bouw omdat ik bij type de opmerking
heb gemaakt dat ze, ja daar komt de opmerking weer “een tikje korter mocht zijn” in
mijn ogen.
Zoals gezegd was de donkere variant het qua aantallen het minst vertegenwoordigd
en dat gold ook voor de kwaliteit. Ook de pels kwaliteit vond ik wat minder, al was de
lengte goed in orde. Tevens waren er nogal wat opmerkingen mbt kleur. Wat rossig
en vooral aan buik en flanken. Ook het volume van de dieren was wat minder dan de
andere variëteiten.
Voor mij, als stand in, was het een leerzame dag. Heb een goed beeld gekregen
waar het ras staat en dat er prachtige dieren binnen het ras zijn moge duidelijk zijn.
Met deze kwaliteit zal de Klein Zilver, op een grote show, zeker nog een keer van
zich laten horen.
Na de schrijver en aandrager, vader en zoon Hofhuis, te bedanken voor de prettige
samenwerking wil ik de NZC veel succes wensen in de toekomst.
Het was mij een waar genoegen.
Jan G. Derksen
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Fokkersdag Nederlandse Zilverclub 2017
Aan mij de eer om de Klein Zilvers Midden Geel in de A-klasse te beoordelen. Een
zeer mooi aantal dieren in deze kleurslag, dus de kwantiteit voor deze kleurslag is
prima.
In totaal 35 dieren in deze klasse, met gemiddelde zeer goede kwaliteit.
Over type weinig opmerkingen. De bouw was bij de meeste dieren zeer goed, slechts
bij enkele dieren fraai. Wellicht als de dieren iets verder uitgroeien dat dit nog iets
kan verbeteren. Benen wisselend in kwaliteit, maar bij diverse dieren al zeer goed;
kop weinig opmerkingen. Oorlengte, op enkele uitzonderingen na, geen probleem.
Oorstructuur verdient aandacht. De pels was bij een aantal dieren nog niet klaar.
Pelslengte en dichtheid weinig problemen, de pelsstructuur kon bij enkele dieren nog
iets fijner, dit is belangrijk voor een fijne en regelmatige verzilvering en een mooie
glans op de dekkleur.
De verzilveringsnuance weinig opmerkingen. De meeste dieren was dit zeer goed tot
fraai. Dekkleur verdient aandacht, meerdere dieren met iets ticking in de kleur, vooral
op de oren, maar ook op wangen en achterhand en bij enkele dieren zelfs op dek. Dit
kan erfelijk zijn, dus advies om hier goed op te selecteren.
Gelijkmatigheid op dek was bij veel dieren zeer goed, de verzilvering op kop en oren
mag bij veel dieren rijker. Ook dit verdient aandacht bij selectie, gelijkmatigheid van
verzilvering is een erfelijke factor.
De buikkleur bij de meeste dieren prima, slechts bij enkele dieren hiervoor een
opmerking, zo ook voor de grondkleur aan buik. De onderkleur op dek bij vrijwel alle
dieren zeer goed tot fraai.
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Fokkersdag 2017: Kooi: 100 Fraaiste Klein Zilver A klasse op 1na
Fokker/eigenaar: Klaus van der Linden

Fokkersdag 2017: Kooi: 177 Fraaiste Zilver AOC-klasse Klein Zilver mid. blauwgrijs
Fokker/eigenaar: Combinatie We gaan voor Goud
Jaarboekje 2018
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De beste jonge ram was van Klaus van der Linden, met een fraai gedrongen type en
fraaie brede lichaamsbouw, ook de dekkleur en verzilvering was prima. Ook de
nummer 2 bij de rammen voor deze fokker. De 3e F was voor C. van Schipstal met
een dier met fraaie pels en verzilvering, de 4e F was voor een prachtig dier van A.
Lanting, jammer dat de oren erg kort waren, anders had dit dier hoger gescoord.
Ook de beste jonge voedster was van Klaus van der Linden, ook hier was vooral het
prima type en bouw waar het verschil werd gemaakt met de rest van de dieren in
deze klasse. Ook in deze klasse wist C. van Schipstal goed te scoren met de tweede
plaats, de derde plaats was opnieuw voor Klaus van der Linden.
Verder nog fraaie dieren van H. van Weelden, H. Poortier en Comb. We gaan voor
goud.
De beste Midden Geel uit mijn keuring werd de ram, kooi 100, deze werd later nog
beste Klein Zilver op 1 na in de A-klasse, een prima prestatie.
Vanaf deze plaats alle winnaars nogmaals gefeliciteerd, en dank aan mijn helpers en
de organisatie voor deze gezellige dag met vele mooie dieren.
Henk de Klein
Uitreiking prijzen clubshows
De heer Piet van den Heuvel is de winnaar van de clubshow (Championshow) met
een Licht Zwarte Groot Zilver. De Jo Vanhommerig wisselprijs is niet aanwezig. Henri
van Weelden zal deze officieel overhandigen. Het plaatje voor de wisselprijs en
herinnering worden overhandigd door de voorzitter.
De heer Albert Lanting is de winnaar van de tweede clubshow (Noordshow) met een
Midden Konijngrijze Klein Zilver U 98.5. De voorzitter overhandigt de wisselbeker en
herinnering.
De NZC feliciteert de winnaars met hun prachtige resultaten!
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Jaarverslag secretaris
Het seizoen 2017 / 2018 was een bewogen seizoen. Veel fraaie Zilvers zagen het
eerste daglicht in dit fokseizoen. De Zilverclub heeft een aantal enthousiaste nieuwe
fokkers welkom mogen heten.
Dit seizoen kende ook aan aantal dieptepunten. De vogelgriep lijkt een jaarlijks
terugkerend fenomeen te worden, met de daarbij behorende onzekerheid of shows
doorgang kunnen vinden. Sommige showorganisaties hebben reeds gekozen om de
showdatum te verschuiven. Hiermee wordt getracht continuiteit te bieden voor de
hoenderfokkers en hiermee samenhangend de continuiteit voor de shows. Hoender-,
en konijnenfokkers beleven veel aspecten van de hobby op dezelfde wijze.
Gezamenlijk kunnen we de hobby sterk houden.
De kleindierliefhebbers werden onaangenaam verrast door het wegvallen van de
Championshow. Deze centraal gelegen show bood ieder jaar een gezellig platform
om menig dier te laten stralen. Door het wegvallen van deze show waren wel wat
verschuivingen waarneembaar in de inschrijvingen van o.a. de Noordshow, circa
20% meer Klein Zilver en circa 15% meer Groot Zilver inzendingen.
Aantal Zilvers
In het seizoen 2017 / 2018 zijn er 31.497 konijnen getatoeёerd bij de KLN waarvan
309 Groot Zilvers en 1117 Klein Zilvers.
Het totaal aantal getatoeёerde konijnen is met circa 8% gedaald. De daling bij de
Groot Zilvers is iets groter dan de landelijke trend. Hopelijk kunnen de fokkers die dit
seizoen met de Groot Zilver begonnen zijn, bijdragen aan het in standhouden van het
fraaie ras. De Klein Zilvers laten een plus van 4% zien.
Vele van deze Zilvers hebben gestraald op één van onze activiteiten.
Fokkersdag 2017
Op zaterdag 16 september 2017 mocht de NZC 177 Zilvers verwelkomen op onze
Fokkersdag, een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Keurmeester Jan Derksen
en Gerrit Stoelhorst zijn benaderd om het keurmeester corps te versterken op deze
dag om alle dieren tijdig gekeurd te krijgen.
De Zilvers waren in iedere erkende kleur aanwezig en bijna alle nuances. In de AOC
klasse was de fraaie nieuwe kleur Midden Blauwgrijs te bewonderen van Combinatie
We gaan voor goud. Deze nieuwe kleur zou een aanwinst kunnen zijn voor de fraaie
kleuren van de Zilvers.
De mooiste Zilver van de A-klasse was de Groot Zilver Licht Zwart van Combinatie
van den Heuvel met 97 punten, gevolgd door de Klein Zilver Midden Zwart van Henk
Ploeg ook met 97 punten.
In de B-klasse was de Klein Zilver Midden Zwart van Henri van Weelden de mooiste
Zilver met 96 punten, gevolgd door de Groot Zilver Licht Konijngrijs van Combinatie
Westerlaken-Heijstek met 95.5 punten.
Ons jeugdlid Martijn Hofhuis bracht een fraaie Licht Zwarte ram 7RR-203 met 95.5
punten.
Tijdens onze Fokkersdag waren de meeste kleuren en nuances vertegenwoordigd.
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Keurmeesterdag
Zaterdag 17 maart 2018, de derde zaterdag in het even jaar, is de keurmeesterdag
georganiseerd. Op deze koude zaterdag trokken zo’n 20 Zilverfokkers en 8
Keurmeesters naar Nederhemert om in een gezellig samenzijn de Zilvers te
beoordelen en te bespreken.
In alle vroegte werd het dorpshuis te Nederhemert ingericht als keurruimte. Een
twintigtal kooien werd opgezet en bevolkt door de meegebrachte Zilvers. Alle
erkende kleuren waren aanwezig.
De Groot Zilvers zijn sterk qua bouw, type en stelling en verkopen zichzelf op de
keurtafels. De Klein Zilvers laten het vooral op het punt van de stelling af weten.
De verloting is door Cees van der Marel verzorgt, menig bezoeker kon met prijs het
thuisfront verblijden. Na de bourgondische lunch werd de keurruimte weer
teruggebracht in de oorspronkelijke staat.
AVG wetgeving
Op 25 mei is de wet AVG van kracht geworden. Met deze wet worden de regels
rondom persoonsgegevens aangeschrept. Zonder expliciete toestemming mogen
persoonsgegevens niet verspreid worden.
In de praktijk betekent dit o.a., dat de Fokkers die op onze website vermeldt stonden
benaderd zijn om toestemming te geven voor het publiceren van de
persoonsgegevens. De leden waarvan geen toestemming ontvangen is, zijn
verwijderd van onze website.
Gezamelijke Fokkersdag vanaf 2019
De Tielse Kleindierensportfokkers Vereniging (TKV) bezit een fantastische locatie.
Deze locatie wordt door vele verenigingen gebruikt om kleindiertentoonstellingen te
houden. De TKV draagt de kleindierensport een warm hart toe en wil zoveel mogelijk
verenigingen in de gelegenheid stellen om gebruik te maken van haar locatie. In den
lande sluiten steeds meer locaties hun deuren voor de kleindierensport. Hiermee
neemt de vraag naar de locatie Tiel jaar na jaar toe en zal er efficiënt met de locatie
omgegaan worden. De locatie heeft een capaciteit om ca. 500 dieren te huisvesten.
De TKV zal meerdere verenigingen gelijktijdig welkom heten op dezelfde dag. Het
advies van de TKV is om de organisatie onderling te regelen.
De onderstaande verenigingen zullen gelijktijdig hun activiteit op de locatie Tiel
organiseren vanaf 2019.
•
Nederlandse Zilver Club
•

Chinchillaclub

•

Thrianta-Hulstlanderclub
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Districtshows & Clubshows
Afgelopen seizoen zijn er in totaal 5
districtshows en 2 clubshows
toegekend, verdeeld over het land.
De eerste clubshow zou initieel
ondergebracht worden bij de
Championshow, maar deze show
kon helaas geen doorgang vinden.
De eerste clubshow is
doorgeschoven naar de Noordshow
en de tweede clubshow is
ondergebracht bij de
Gelderlandshow.
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.
De pr-activiteiten van de Zilver Club
zijn niet on-opgemerkt gebleven. De nieuwe bedrukking van de beurstafel was te
bewonderen op de clubshows. De aankleding van onze stand op de Noordshow
heeft Albert Lanting fantastisch gerealiseerd. Dit leidde tot het artikel in
Kleindiermagazine.
Open tentoonstellingen:
Nr.
Prijs
IJsselvliedtshow 2017
1376
Fraaiste Klein Zilver
Vechtdalshow 2017
1378
Fraaiste Klein Zilver
Veluwepoortshow
1377
Fraaiste Klein Zilver
De Parel van de Mijnstreek Show
1375
Fraaiste Groot Zilver
Midden Drente show
1377
Fraaiste Klein Zilver
Lobithse Kleindieren vereniging
1378
Fraaiste Klein Zilver
De Maasdalshow
1375
Fraaiste Groot Zilver
De Zuiderzeeshow
1378
Fraaiste Groot Zilver
Spilbroekshow
1379
Fraaiste Groot Zilver
Avicultura-BTT KLN Zuid Holland
1375
Fraaiste Groot Zilver
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Kleur

Oormerk

Pnt.

Fokker

Midden geel

6OV-184

96

H.H. Poortier

Midden konijngrijs

7PL-334

96.5

Justin ter Welle

Midden zwart

4BS-516

96

A Malestein

Licht zwart

7BR-112

96.5

S. Janssen

Midden konijngrijs

7SY-306

97.5

A. Lanting

Licht konijngrijs

6KY-706

95

W. Kersten

Licht zwart

7GK-312

95

J.E.M. Schrijen

Licht zwart

7AU-311

94.5

J. van den Hoorn

Licht konijngrijs

7LB-303

95

G.J. Assie

Licht zwart

7MR-146

96.5

C. Horden
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Districtshows:
Nr.
Prijs
Peelhorstshow 2017
1389
Fraaiste Klein Zilver
1390
Fraaiste Klein Zilver op 1 na
Brabantse Westhoek
1388
Fraaiste Klein Zilver
1388
Fraaiste Klein Zilver
1388
Fraaiste Klein Zilver
De Wieringerlandshow
1388
Fraaiste Klein Zilver
Waterpoortshow
1391
Fraaiste Klein Zilver
1392
Fraaiste Klein Zilver op 1 na
1393
Fraaiste Klein Zilver op 2 na
Hanzeshow
1379
Fraaiste Groot Zilver
1389
Fraaiste Klein Zilver
1390
Fraaiste Klein Zilver op 1 na

Kleur

Oormerk

Pnt.

Fokker

Midden geel
Midden zwart

7PS-103
5VH-402

96
95.5

Comb. BooBoo
Henk de Klein

Midden zwart
Licht zwart
Midden geel

7VB-223
7VB-342
7VB-330

96
96
95

Henri van Weelden
Comb. den Otter
Henri van Weelden

Midden blauw

7SU-311

96

Finn van Horick

Midden geel
Midden blauw
Midden konijngrijs

7SY-203
7SP-460
7SY-306

96
96
96

A. Lanting
Roel Schraa
A. Lanting

Licht zwart
Midden geel
Midden geel

7AU-312
6ZF-501
5ZF-510

95
96.5
96

J. van der Hoorn
Comb. Beens
Comb. Beens

Nr.
Prijs
Gelderlandshow 2017
1397
Fraaiste Groot Zilver

Kleur

Oormerk

Pnt.

Fokker

Licht konijngrijs

7MR-437

95.5

1400

Fraaiste Groot Zilver iedere kleurslag

Licht konijngrijs

7MR-437

95.5

1400

Fraaiste Groot Zilver iedere kleurslag

Licht zwart

7MR-509

92.5

Midden geel
Midden geel
Midden geel
Donker geel
Midden konijngrijs
Midden bruin
Licht konijngrijs
Licht zwart

7MA-519
7MA-519
7PS-103
7PS-403
7LD-506
7WV-534
6KY-706
7WV-519

96.5
96.5
96
94
95.5
95.5
90.5
95

Comb. WesterlakenHeijstek
Comb. WesterlakenHeijstek
Comb. WesterlakenHeijstek
Cees van Schipstal
Cees van Schipstal
Comb. BooBoo
Comb. BooBoo
M.H. Naus
Angelique Buijs
W. Kersten
Angelique Buijs

Licht zwart
Licht zwart
Licht zwart
Licht konijngrijs
Licht zwart
Midden geel
Licht geel
Midden blauw
Midden blauw
Midden geel
Midden geel
Midden geel

7MR-342
7MR-342
7MR-150
7MR-335
7VB-420
7SY-201
6WT-137
7SP-460
7DF-232
7SY-201
7SY-204
6ZF-501

96.5
96.5
96
95.5
97
96.5
95.5
95.5
95
96.5
96.5
95.5

Comb. van den Heuvel
Comb. van den Heuvel
C. Horden
Comb. van den Heuvel
Comb. den Otter
A. Lanting
G.H. Beernink
R. Schraa
H. Sijtsma
A. Lanting
A. Lanting
Comb. Beens

Clubshows:

1406
Fraaiste Klein Zilver
1410
Fraaiste Klein Zilver iedere kleuslag
1411
Fraaiste Kl. Zilv. ieder kleursl. op 1 na
1409
Fraaiste Klein Zilver iedere kleuslag
1409
Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag
1409
Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag
1409
Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag
1409
Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag
Noordshow 2018
1397
Fraaiste Groot Zilver
1401
Fraaiste Groot Zilver iedere kleurslag
1402
Fraaiste Gr. Zilv. iedere kleursl. op 1 na
1400
Fraaiste Groot Zilver iedere kleurslag
1407
Fraaiste Klein Zilver
1408
Fraaiste Klein Zilver op 1 na
1409
Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag
1410
Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag
1411
Fraaiste Kl. Zilv. ieder kleursl. op 1 na
1412
Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag
1413
Fraaiste Kl. Zilv. iedere kleursl. op 1 na
1414
Fraaiste Kl. Zilv. iedere kleursl. op 2 na

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

Secretaris
Wim van den Boogaard
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Verslag keuring Gelderlandshow 15 december 2017
Groot Zilver.
Er waren 8 dieren ingeschreven waarvan 2 absent. Voor een show als deze is dit
aantal wel erg laag. Alle dieren waren van fokker Combinatie Westerlaken-Heijstek.
De keuring begon met de kleur en nuance Licht konijngrijs. Kooi 82 en 85 hadden de
mooiste nuance. Winnaar en tevens mooiste Groot Zilver werd kooi 85 met F 95.5
punten. Bij de meeste dieren was de verzilvering op kop en oren erg onregelmatig. Ik
kreeg de indruk dat sommige dieren over het hoogtepunt heen waren. Je zag bij een
enkel dier het nieuwe haar al komen. Helaas ontbreekt dan de juiste
tentoonstellingsconditie.
In Licht zwart 2 dieren geboren in mei. Deze dieren moeten eigenlijk gekeurd worden
in een C-klasse. Helaas kent de Gelderlandshow geen C-klasse. Dieren geboren in
mei kunnen nu nog niet de juiste verzilvering laten zien en zullen ook in gewicht nog
toe nemen.

Klein Zilver.
Een mooi aantal van 34 ingeschreven dieren waarvan 1 absent in 6 kleurslagen en
nuances door 5 fokkers. De keuring van de Klein Zilver begon met een jonge ram
Donker geel. Deze nuance zie je eigenlijk nooit op shows. Een mooie Klein zilver die
iets meer verzilvering mocht hebben. Deze ram is uitstekend te gebruiken op een
Midden geel met een iets rijke verzilvering. Bij Midden konijngrijs 6 dieren met 1 x F
95.5 punten. Een paar dieren met een Fraaie kop maar wat lang van type en
waarvan de bouw wat gevulder moet. Mijn aandrager vertelde mij dat hier Duits bloed
in zat. Bij een enkel dier was de tussenkleur wat verwaterd en wat licht. De
tussenkleur moet warm roest roodbruin zijn.
Midden bruin 2 dieren met 1 x F 95.5 punten. Een dier met een fraaie donkerbruine
dekkleur.
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De grootste klas was de
Midden geel met 16 dieren.
Opvallend was de hogere
kwaliteit bij de rammen t.o.v.
de voedsters. Van de 8
rammen hebben 5 dieren het
predicaat F behaald. Mooiste
was kooi 363 met F 96.5
punten. Tevens was deze
jonge ram van C.J.M. Schipstal
mooiste konijn van mijn gehele
keuring. Bij de voedsters viel
op dat sommige dieren een iets
roomkleurige grondkleur aan
de buik hadden. Dit is een lichte fout. Ook was de verzilvering bij sommige dieren iets
rijk. De nagelkleur moet hoornkleurig zijn. Enkele dieren hadden een fraaie
nagelkleur maar bij enkele dieren moet de nagelkleur sterker.
Twee Licht konijngrijs
die niet de ideale
pelsconditie en
verzilvering hadden en
tot slot 6 Licht zwart met
2 x F 95.0 punten. Deze
2 dieren waren geboren
in mei. Ook hier is de
verzilvering nog wat
onregelmatig op kop,
oren en buik. Ook hier
geldt dat er niet gekeurd
kon worden in de Cklasse. De Licht zwart
hadden bijna allemaal
een Fraaie tussen en
grondkleur.
Algemeen.
Er zijn in de maanden oktober, november en december heel veel shows. Veel
fokkers en dieren gaan naar meerdere shows, soms alweer na 1 of 2 weken. Je ziet
dan in december nog wel eens dieren die uitgeshowd zijn. Het gewicht valt wat terug.
Ook in bouw vallen ze dan terug. Ook pelsconditie leidt er erg onder. Tijdens deze
keuring viel mij dit ook op.
Het gewicht is geen enkel probleem al hadden enkele dieren geboren in mei maar
net het gewicht om 10 punten te behalen.
Type is over algemeen geen groot probleem al moet men blijven letten dat het type
bij de Klein Zilver gedrongen moet zijn. Bij een iets lang type is de bouw vaak wat
smal.
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Oorlengte is bij beide rassen geen probleem. Wel moest ik een onvoldoende geven
wegens afwijkende oortoppen. De oortoppen van beide oren waren erg gegolfd. Kop
is over het algemeen F of ZG. Benen moeten stevig en kort zijn. Bij de Klein Zilver
zaten enkele dieren met wat dunne en wat lange benen. Een enkel dier was wat
zwak in voorvoeten. Let hier op!
Pelslengte is bij de meeste kleurslagen geen probleem. Wel toonden de Klein zilver
licht zwart een iets langere pels. Structuur is geen probleem, maar als de pels
binnenkort in verharing valt is de structuur vaak wat stug.
Bij de nuance zie je bij alle kleurslagen verschillen. Let er bij de midden nuance op
dat de verzilvering niet te rijk wordt. Gelijkmatigheid is een moment opname is sterk
afhankelijk van leeftijd en pelsconditie.
Kleuren: een iets lichte roest roodbruine tussenkleur bij konijngrijs hoort niet op een
zilver. Over het algemeen waren er geen grote problemen met de kleuren met als
opmerking let op de grondkleur buik bij midden geel en verdient de nagelkleur wel
aandacht. De oogkleur is van alle zilvers prima.
Gerrit Lenselink.
Clubshows en districtshows 2018 / 2019
Dit jaar organiseert de NZC twee clubshows en vijf districtshows. Op de club-, en
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.
Districtshows:
Datum
12-10-18 / 14-10-18

Show
Peelhorstshow

Adres
Hagelkruisweg 25, Horst

Tel. nr.
06-10034280

10-11-18 / 10-11-18

Wieringerlandshow

06-42394032

22-11-18 / 24-11-18

Waterpoortshow

14-12-18 / 15-12-18
17-01-19 / 19-01-19

Hanzeshow
Kleindier Liefhebbers
Zuid-Holland

Lonjeweg 1,
Hippolytushoef
Stationstraat 16 A,
Sneek
Veneweg 1, Kampen
Groen-Direct Boskoop,
Noorwegenlaan 37,
Hazerswoude-Dorp

Adres
Olympic Sportcentrum,
Nieuweweg 203,
Wijchen
TT-Hall, De Haar 11,
Assen

Tel. nr.
06-16706721

0515-531626
06-43036201
0252-232209

Clubdshows:
Datum
14-12-18 / 16-12-18

Show
Gelderlandshow

03-01-19 / 05-01-19

Noordshow

0594-505924

Betaling prijzengeld Nederlandse Zilver Club
Prijzen worden aan het eind van het seizoen uitbetaald (voor 1 mei), mits de
contributie voldaan is.
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Noordshow 2018: Fraaiste Groot Zilver: Licht Zwart voedster jong 7MR-342
Predikaat: 96,5 Fokker Comb. van den Heuvel

Noordshow 2018: Fraaiste Klein Zilver: Licht Zwarte voedster jong 7VB-420
Predikaat: 97,0 Fokker Comb. Den Otter
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KEURING N.Z.C. CLUBSHOW op de NOORDSHOW 2018
Er was een mooie collectie Groot- en Klein Zilvers ingeschreven op de Noordshow dit
jaar. Samen met collega Roel Schraa mocht ik deze Zilvers beoordelen.
Een mooi aantal inzendingen van maar liefst 31 Groot Zilvers, onderverdeeld in 25
Licht Zwarten en 6 Licht Konijngrijzen. De 3 ingezonden oude dieren konden wat
meer ‘body’ hebben en kregen ook bemerkingen op de pels en de verzilvering. Bij de
12 jonge rammen was de kwaliteit wel wat wisselend. Naast fraaie type dieren ook
dieren die volume te kort kwamen, sommige pelsen waren wat lang. Ook in
verzilvering enkele dieren die wel erg rijk verzilverd zijn, waardoor de onderkleur op
sommige lichaamsdelen haast niet meer waarneembaar is.
Wel een fraaie winnaar in deze groep van Comb.van den Heuvel. Een fraai dier in
type en bouw met een fraaie kop en pels. Ook de verzilvering en onderkleur waren
prima, 1e F 96,5 punten. Dit dier werd ook de fraaiste Groot Zilver en 2e in groep 3.
Tevens nog 2 F predikaten voor C. Horden en R.W.J. Remmerde.
Bij de 10 jonge voedsters was hetzelfde wisselende beeld te zien, de 1e F was hier
voor J. Linde met 95 punten.
Bij de 6 Licht Konijngrijzen een prima kwaliteit, 3 x ZG en 3x F. Comb.van den
Heuvel showde alle 3 de F dieren.
Ik wil ook in dit verslag de fokkers van Groot Zilvers oproepen om toch ook te
selecteren op gedrag van de dieren, omdat meerdere dieren op de keurtafel
nauwelijks handteerbaar zijn.
Bij de Klein Zilvers kreeg ik de kleuren Licht Geel, Midden Blauw, Licht Zwart en Licht
Konijngrijs te keuren. Licht Geel is inmiddels een zeldzame verschijning geworden op
onze tentoonstellingen, fokker G.H. Beernink is een echte volhouder in deze mooie
kleur. Hij showde een mooie oude voedster met een 1e F 95,5 punt. Een fraai dier in
type met een nog beste onderkleur.
Maar liefst 16 Midden Blauwen is ook een mooi aantal, in type en bouw en benen
prima dieren, de koppen mogen nog iets markanter. De pelsen zijn prima en ook de
mooie diepblauwe dekkleur is voorhanden. Het verbeter punt ligt nog bij de
verzilvering, ze mogen iets rijker in de nuance en ook blijft de verzilvering op kop,
oren en benen wat achter. De mooiste was een jonge voedster met 1e F 95,5 punt
van R.A. Schraa die nog 2 x het predikaat F behaalde. De overige 2 F predikaten
waren voor H. Sijtsma en Comb.Landheer/Pool.
De 13 Licht Zwarten waren erg wisselend in kwaliteit, topdieren bij de jonge rammen,
en de jonge voedsters lieten het daarentegen zitten in type en bouw, verzilvering en
conditie. Bij de 8 jonge rammen 5 x F, met de uiteindelijke winnaar van de zilvers en
groep 3 in hun midden, een fraaie jonge ram van Comb. den Otter. Fraai in type en
bouw met een uitmuntende kopvorm, ook de pels, verzilvering en onderkleur waren
fraai. Predikaat F 97 punten. Ook de 3 andere F dieren van deze combinatie waren
van een prima kwaliteit, 2 x96,5 en 1 x 95,5. De 4e F was voor de Comb. van den
Heuvel met F 95,5. De 3 Licht Konijngrijzen waren niet in topvorm, en kregen dan
ook wat bemerkingen in type, bouw en pels.
Henri van Weelden
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Noordshow 2018: Fraaiste Klein Zilver op 1 na: Midden Geel Vrouw Jong 7SY-201
Predikaat: 96,5 Fokker A. Lanting

Noordshow 2018: Fraaiste Klein Zilver Licht Geel: Vrouw Oud 6WT-137
Predikaat: 95,5 Fokker G.H. Beernink
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Zilverflitsen door Adri Hertogh
B-keurmeester en clubkeurmeester raskonijnen.
Hierbij enkele korte samenvattingen van mijn keuringen Groot en Klein Zilver in 2017.
Waterpoortshow Sneek
Na één jaar noodgedwongen te moeten overslaan stond de Waterpoortshow 2017
weer als een klok. Hulde aan de organisatie! De sfeer in Sneek is Uniek te noemen,
de gastvrijheid en verzorging van mens en dier was weer tot in de puntjes verzorgt.
Klein Zilver aanwezig in Midden konijngrijs, midden blauw en midden geel. In
konijngrijs een werkelijk typedier van Albert Lanting. Helaas bevond zich bindweefsel
aan de basis van het oor Jammer! Dit verschijnsel zien we bij verschillende rassen
en vraagt om aandacht. De onderliggende oorzaak blijft tot heden nog onduidelijk.
Het valt mij persoonlijk op dat de gesloten, of bijna gesloten gehooringang meestal
voorkomt bij dieren met een geweldige kopvorm en een stevige oor-structuur. Midden
blauw toonde fraaie pelzen. De oogkleur toonde geen problemen. Helaas waren het
merendeel van de blauwe niet klaar. Roel Schraa showde enkele fraaie type dieren
met fraaie pelzen. De gelijkmatigheid van de verzilvering liet mede door de verharing
nog te wensen over. Onder de midden gele een fraai type van Albert Lanting, dit dier
werd tevens beste Klein Zilver.
Onze midden gele Klein Zilvers zie ik in het hele land behoorlijke stappen voorwaarts
maken. Hulde aan de volhouders in midden geel! Alle aanwezig Klein Zilvers waren
prima verzorgt, nagels geknipt en voetzolen schoon. Enkele blauwe Zilvers waren
voor een hoger puntentotaal in aanmerking gekomen wanneer de pelzen iets beter
waren verzorgd. Samenvattend een mooie klasse dieren van trouwe inzenders.
Knagend Vooruit Nederhemert
In Nederhemert voelt een keurmeester zich een ware gast. Ontvangst, sfeer,
gemoedelijkheid, verzorging en niet te vergeten de kwaliteit van de dieren is van
bijzonder hoog niveau. Aan mij de eer een volle keuring Zilvers te beoordelen. Wat
een feest! Zowel onder de Groot als de Klein Zilvers bevond zich topkwaliteit. Groot
Zilvers in licht zwart en licht konijngrijs. Het merendeel toonde een fraai type en bouw
en een prima stelling. Ras-adel onder de Groot Zilvers van fokkers als Combinatie
van den Heuvel en Remco Remmerde. Genoemde fokkers werken prima samen en
voeren een sportieve strijd tijdens het tentoonstellingsseizoen. Het resultaat mag er
zijn! We willen allen winnen hoor ik in Nederhemert, echter onder de Zilverfokkers
geld “als er maar een Zilver wint”. Geweldig toch!? Een sportieve samenwerking
onder Zilverfokkers zie ik in het hele land! Fokkers jullie mogen hier trots op zijn,
samen zorgen jullie ervoor dat de kwaliteit van onze mooie Zilvers naar een steeds
hoger peil klimt. Vele fokkers investeren energie, tijd en geld in de aanschaf van o.a.
buitenlandse dieren en dragen mede hierdoor bij aan kwaliteitsverbetering en
bloedverversing, waarvoor mijn waardering. In Klein Zilvers kwaliteit van o.a. Van
Weelden, Remmerde en Den Otter. Henri van Weelden showde een drietal jonge
voedsters van topkwaliteit waaronder de reserve kampioen van deze tentoonstelling
(U98). In de klasse dieren geboren vanaf één mei een fraai type dier voorzien van
een fraaie pels tentoongesteld door verenigings- voorzitter Remco Remmerde. Dit
prachtige dier, fraai verzilverd werd kampioen C-klasse. In geel een opvallend mooi
type dier voorzien van een fraaie jas tentoongesteld door van Weelden. Onder de
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vele fraaie licht zwarte bevonden zich helaas een aantal dieren voorzien van lange
nagels. Jammer maar een leermoment voor een startende fokker.
Valleishow Veenendaal
In Veenendaal bevonden zich onder de te keuren rassen een mooie collectie Groot
en Klein Zilvers. Groot Zilvers ingeschreven door bekend en gewaardeerd fokker
Horden. Enkele topdieren, geweldig van type, bouw, kop, oren, benen en stelling.
Zowel onder de rammen als voedsters bevonden zich fraaie dieren. Totaal viermaal
fraai en viermaal ZG dieren. De pelslengte moeten we goed in de gaten houden.
Genoten te hebben van deze mooie klassen mocht ik een collectie Klein Zilvers
keuren. Topkwaliteit van Henk de Klein, Henri van Weelden en Wim den Otter. De
oude midden zwarte ram van De Klein imponeerde en kon de strijd aan met een
geweldige jonge midden zwarte voedster ingeschreven door Henri van Weelden,
laatstgenoemde dier werd uiteindelijk beste Zilver en door de HEP- jury verhoogt tot
U 98. Een licht zwarte ram van Wim den Otter in licht zwart scoorde prima tijdens het
geweld van de H.E.P jury C-Klasse. Een mooie klasse Zilvers, perfect geshowd, tot
in de puntjes verzorgt, chapeau!
Frisia-show Dokkum
Klein Zilvers aanwezig in midden blauw en midden geel. Zowel in Blauw als geel een
goede kwaliteit. Onder de gele bevonden zich enkele dieren met een iets lange
beharing van de granharen. Qua lichaamsbouw zag ik enkele gele graag iets
gevulder. Er bevond zich echter voldoende knap materiaal om te verbeteren. Al met
al een mooie keuring gevuld met vele rassen en kleuren.
Dick Zwaan †
Tijdens een keuring in de omgeving Woerden, zo tegen drieën kwam Dick het
tuincentrum binnen. Zichtbaar moe, langzaam lopende achter een winkelwagentje,
gevuld met oude fokkersbelangen, moe maar nog steeds opgewekt en enthousiast
van geest woonde Dick op gepaste afstand het uitmaken van de beste dieren (HEP)
bij.
Samen met collega Hannes van der Steeg had ik de eer vele mooie dieren van een
hoge beoordeling te voorzien. De gemiddelde kwaliteit van de ingeschreven dieren
was van hoog niveau. Zo ook de kwaliteit van een mooie klasse midden zwarte Klein
Zilvers. Ingeschreven door topfokker Dick Zwaan. Een oude ram scoorde F 97 en
ook de jonge dieren toonde een prima kwaliteit. De oude ram werd reserve kampioen
en met een jonge voedster won Dick de C-Klasse, opgewassen tegen het geweld
van Tan-konijnen, geshowd door een bekend Tanfokker. Nagels netjes geknipt,
pelzen glad, aanliggend en glansrijk, zo showde Dick Zwaan zijn dieren. Dick ging
ervoor, niet meer en niet minder.
Dick wist jaren achtereen Klein Zilvers te fokken van fraaie kwaliteit. Samen met zijn
broer en bekend fokker Wim van Dongen werden plannen gemaakt om Dick zijn
stam te verbeteren. Opvallend vond ik de fraaie fijne verzilvering en de fraaie pelzen
voorzien van de juiste lengte en structuur. Tijdens mijn keurperiode, nu bijna zeven
jaar heb ik genoten van de mens Dick Zwaan en zijn Zilvers. Een bekwaam fokker en
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een bevlogen persoonlijkheid, een liefhebber welke bereid was om mede fokkers aan
prima dieren te helpen. Zo heb ik uit eigen ervaring mogen ervaren. Soms een beetje
kritisch over keurmeesters en onze liefhebberij gezien in een breed perspectief, dat
mag, de man had zijn voorkeur en zijn eigen ideeën welke hij niet onder het
vloerkleed schoof. Dick bedankt voor al het goede!
Adri Hertogh.
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

2014

2016

√

A. Hertogh
E. Maas

2015

2017

2018

√
√

√

R. Schraa

2019

2020

√
√

½

J. Vijfvinkel
H. van Weelden

√

√

√

√
√

J. Westerlaken
Championshow
Keurmeesters
A. Hertogh

2014

2015

2016

√

2017

2018

2019

2020

½

√

E. Maas
R. Schraa
J. Vijfvinkel

√

H. van Weelden
R. Prins
N.A.J.A.M. v. Vugt
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Verslag keuring Zilvers – districtshow te Fijnaart 2017
In de Brabantse Westhoek, helaas dit jaar geen Groot Zilvers. De Klein Zilvers waren
mooi vertegenwoordigd in kwantiteit én kwaliteit.
Als eerste 2 dieren in de kleur Midden Konijngrijs. In type en pels zeer goede dieren,
de verzilvering mocht nog iets rijker, vooral op kop en oren. De kleur mocht nog iets
warmer. Beide dieren ZG predikaat.
Vervolgens 14 dieren in Midden Zwart. Hierbij 4x F en 10x ZG predikaat. Gemiddeld
zeer goed in type en lichaamsbouw, de benen en de oorstructuur verdienen hierbij
wel aandacht! De pelzen waren in doorsnee prima, echter bij veel dieren nog niet
geheel klaar. De nuance van verzilvering was zeer wisselend, van erg donker tot erg
rijk. Dit heeft bij veel dieren dan ook punten gekost. De gelijkmatigheid was bij veel
dieren op lichaam nog iets onregelmatig, mede door de pelsconditie. In doorsnee
hiervoor weinig opmerkingen. Grondkleur mocht bij enkele dieren iets sterker, maar
bij het grootste deel was dit zeer goed.
Bij de jonge rammen was de eerste plaats voor H. Ploeg met een fraai gebouwd dier
met zeer goede verzilvering, ook H. van den Berg scoorde een F predikaat in deze
klasse. Bij de jonge voedsters scoorde H. van Weelden 2x F predikaat, met fraai
gebouwde dieren met fraaie fijne pels en zeer goede kleur en verzilvering

Hierop volgde een prachtige klasse van 6 Licht Zwarte dieren. Allen Fraai gedrongen
type met zeer goede tot Fraaie lichaamsbouw, zeer goed in benen en oorstructuur
met fraaie koppen. De pelzen waren zeer goed van lengte en dichtheid, zeker voor
de maten van deze kleurslag. Positief hierbij was de fraaie fijne pelsstructuur, dit
werkt ook positief voor een iets fijnere verzilvering wat ook ten gunste komt van de
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gelijkmatigheid. In verzilverings nuance en de gelijkmatigheid allen zeer goed tot
Fraai. De tussen- en grondkleur was bij deze dieren, op 1 uitzondering na, zeer goed
tot fraai. Hierbij 6x F predikaat voor Comb. Den Otter.
Tot slot 12 dieren in de kleur Midden Geel. In type en bouw, en in pelskwaliteit
gemiddeld zeer goede kwaliteit. De dekkleur was wel enige variatie, maar gemiddeld
zeer goed van kleur, hierbij wel aandacht voor ticking op oren, wangen en bij enkele
dieren zelfs op dek. De verzilveringsnuance wel enige variatie maar gemiddeld zeer
goed. Gelijkmatigheid is een aandachtspunt, veel dieren op oren en vooral op kop,
erg donker. In deze klasse een fraaie ram van H. van Weelden en een fraaie
voedster van H. Ploeg, de overige dieren allen van ZG kwaliteit.
Fraaiste Klein Zilver:
Fraaiste op 1 na:
Fraaiste op 2 na:
Fraaiste op 3 na:

Licht zwart, man jong, Comb. Den Otter, tevens Algeheel
kampioen van de show.
Midden Zwart, vrouw jong, H. van Weelden
Licht zwart, vrouw jong, Comb. Den Otter, tevens
Kampioen C-klasse
Midden Zwart, man jong, H. Ploeg

Vanaf deze plaats alle winnaars nogmaals gefeliciteerd, en dank aan mijn helpers en
de organisatie voor deze gezellige dag met vele mooie dieren in een leuke variatie
aan kleuren.
Henk de Klein
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 voor te dienen voor een stukje in het jaarboekje.

Update prijzenschema open tentoonstellingen
De NZC heeft het prijzenschema voor de landelijke open tentoonstellingen, de
districtshows en clubshows uitgebreid met prijzen voor de internationale klasse.
€ 5,00 voor de fraaiste Zilver in de Europese klasse, vanaf 5 gekeurde dieren.
Indien de internationale klasse zich op grote schaal doorzet, dan wordt het
prijzenschema verder verfijnd.
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Verslag Keurmeesterdag 2018
Op zaterdag 17 maart 2018 was voor het eerst de keurmeesterdag op de vaste
datum: Derde zaterdag in maart in de even jaren. Het thema van de dag was Type
bouw en stelling. In een gezellige ambiance wordt het ideaalbeeld van de Zilvers
afgestemd tussen de keurmeesters en fokkers.
De Nederlandse Zilver Club mocht op deze dag een grote groep enthousiaste
keurmeesters
welkom heten.
De groep en de
aanwezige Zilvers
is in tweeën
gesplitst. Iedere
keurmeester heeft
de Zilvers
individueel gekeurd.
Aansluitend zijn de
keurresultaten per
groep besproken en
gepresenteerd aan
de aanwezigen.
Hierbij bleek het
beeld van de
keurmeesters
onderling goed in overeenstemming te zijn.
Een gezellige groep Zilverfokkers had circa twintig dieren meegebracht en ingekooid.
De ontspannen sfeer blijkt wel uit de onderstaan de foto’s
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Keurkaart
Het thema van de keurmeesterdag was Positie 2: Type en bouw en stelling.
Om een beeld te krijgen naar welke punten de keurmeesters kijken op deze positie
zijn de verschillende aspecten op een aparte keurkaart uitgesplitst, zie hieronder.
-

Type (lengte en breedte) (10 pt.)
Type (zijaanzicht/ profiel) (10 pt.)
Bouw (achterhand) (10 pt.)
Bouw (schouderbreedte) (10 pt.)
Bouw (ribbenpartij) (10 pt.)
Benen (lengte en dikte) (10 pt.)
Benen (voorvoeten) (10 pt.)
Kop (breedte/ profiel) (10 pt.)
Oren (oordracht en lengte) (10 pt.)
Oren (vorm en structuur) (10 pt.)

Conclusie
Bij de Groot-, en Klein Zilvers zit het qua bouw en type wel goed. De Groot Zilvers
blinken uit in de stelling. Dit is een verbeterpunt voor de Klein Zilvers. Een dier met
een fraaie stelling verkoopt zich zelf gemakkelijk aan de jury.

De Nederlandse Zilver Club bedankt alle bezoekers van de Keurmeesterdag 2018
voor hun bijdrage aan de gezellige en geslaagde Keurmeesterdag!
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Ereprijzen Fokkersdag 2018
De ereprijzen bestaan dit jaar uit vleesprijzen.
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
Mooiste zilver Internationale-klasse
Het bestuur zal aan de hand van de werkelijke inschrijvingen het
definitieve prijzenschema vaststellen.
Uitslag Fokkersdag 2017
A-Klasse:
Mooiste Zilver

Comb. van den Heuvel

Mooiste Groot Zilver
Mooiste Groot Zilver op 1 na

Comb. van den Heuvel
Comb. van den Heuvel

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

H. Ploeg
Klaus van der Linden
Comb. We gaan voor Goud

B-klasse:
Mooiste Zilver

Henri van Weelden

Mooiste Groot Zilver

Comb. Westerlaken-Heijstek

Mooiste Klein Zilver
Mooiste Klein Zilver op 1 na

Henri van Weelden
Niek van Leeuwen

AOC-klasse:
Mooiste Zilver

Comb. We gaan voor goud

Jeugdleden:
Mooiste Klein Zilver

Martijn Hofhuis
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