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Plattegrond Tiel 

 
 
 

 
 

 

 
 

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

 
 
 

Adres:  
Tielse Kleindierensportfokkers Vereniging 
Bulkweg 1 
4005 LB TIEL 
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VOORWOORD 

 
Het is nu 1 augustus 2019. 
 
De maand juli hebben we afgesloten met warmterecords. Die tropische temperaturen 
worden door een aantal mensen geweldig gevonden, maar voor de ouderen en voor 
de dieren is het een zware periode. Hopelijk hebben alle dieren bij u de hitte goed 
doorstaan.  
 
Weet u dat de N.Z.C. binnenkort een heugelijk feit te vieren heeft? 
In 2021 bestaat de Zilverclub 100 jaar! 
De terugloop in onze kleindierensport mag dan een jaarlijks fenomeen zijn, de 
Zilverclub probeert toch als club een stabiele factor te zijn.  
Een prachtig Jaarboekje, een mooie Fokkersdag en prijzen op de Clubshow(s) en 
Districtshows. Ook is er om het jaar een Keurmeestersdag. 
Goede Clubkeurmeesters zijn een onmisbare schakel in de speciaalclub. 
Gelukkig hebben wij die, met een enorme rassenkennis.   
 
De derde zaterdag in september wordt weer de Fokkersdag gehouden in Tiel. 
Dit jaar wordt de Fokkersdag gezamenlijk gehouden met Chinchillaclub en de 
Thrianta/Hulstlanderclub. Dus in Tiel hebben 3 speciaalclubs gelijktijdig hun 
fokkersdag. 
Vorig jaar heeft de ledenvergadering zich hier al positief over uitgelaten en nu gaan 
we meemaken of deze dag nu nog meer uitstraling gaat geven. 
 
Het zou leuk zijn als er weer meer Groot Zilvers worden ingezonden. Er zitten altijd 
dieren bij met een geweldige stelling. Een lust voor het oog. Bij de Klein Zilvers is de 
animo op de shows best groot en met mooie resultaten. Fokkers laat zien wat je dit 
jaar hebt gefokt en kom naar Tiel. 
 
Het afgelopen jaar veel prachtige resultaten door verschillende fokkers in diverse 
kleurslagen, zie ook pagina 26 en 27 van het boekje. 
Onze secretaris Wim van den Boogaard heeft er weer een prachtig exemplaar van 
gemaakt!.    
 
Namens het bestuur 
Voorzitter Jan Ham 
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Noordshow 2019: Klein Zilver Midden Blauw  M.J.  95.0 Punten   Fokker: R.Schraa 

 
Noordshow 2019: Klein Zilver Midden Geel  M.J.  96.0 Punten   Fokker: A. Lanting 
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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 tot en met 31 december.  
Gaarne de contributie overmaken op IBAN  NL37 RABO 0326 0745 89 t.n.v. 
Nederlandse Zilverclub te Gameren 
 
KvK-nummer: 63687410 
 

       
   Nederlandse Zilver Club 

   

   www.zilverclub.nl    

   Opgericht in 1921    
 
 
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 2019 
 

Traditiegetrouw wordt de Fokkersdag op de derde zaterdag in september gehouden, 
dit jaar op 21 september 2019. Op de Fokkersdag houdt de NZC haar jaarlijkse 
algemene ledenvergadering, aansluitend worden de jonge Zilvers van 2019 gekeurd.  
Het bestuur van de NZC hoopt op een mooi aantal Zilvers, in hun diverse fraaie 
kleuren en nuances. Ook dit jaar is er 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 predicaat. Tijdens en na de keuring zullen de diverse 
facetten van de Zilver de revue passeren. 
De Zilverfokkers en keurmeesters kunnen in een prettige ambiance de keurresultaten 
en de dieren met elkaar te bespreken. 
 
Dit jaar zal de fokkersdag gelijktijdig met de Chinchillaclub en Thrianta-
Hulstlanderclub gehouden worden te Tiel in het pand van de vereniging TKV.  
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: 
 
21 september 2019 Fokkersdag en jaarvergadering  
   Nederlandse Zilver Club. 
 
 
 

 

AGENDA FOKKERSDAG 

 
08.45 uur Aankomst en inkooien van de vooraf ingeschreven dieren. 
09.30 uur Jaarlijkse algemene ledenvergadering. 
11.00 uur Keuring dieren. 
12.30 uur Lunch / koffietafel.   
13.30 uur Uitmaken winnaars. 
14.00 uur Keurverslag van de keurmeesters. 
15.30 uur Sluiting van de dag door de voorzitter. 

 
Gaarne de koffietafel gelijktijdig betalen met het inschrijfgeld, of uiterlijk voor aanvang 
der keuring.  
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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 2019. 

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 2019 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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Enting RVHD type 2 voor de konijnen tijdens het tentoonstellingsseizoen 
2019-2020 

 
Tijdens de laatste ALV van onze KLN in juni 2019 is besproken om toch ook voor het 
tentoonstellingsseizoen 2019-2020 de entplicht voor RVHD type 2 te blijven 
doorvoeren. Gezien de vele uitbraken, zowel bij de vleeskonijnen in de intensieve 
bedrijven, als bij de gezelschapskonijnen in den lande, hebben we besloten om toch 
voor het komend seizoen het risico van infectie tijdens een tentoonstelling door 
middel van een entverplichting te minimaliseren. 
 
Alleen de enting tegen RVHD type 2 is verplicht. Uw dierenarts kan het entformulier 
downloaden via de site van Kleindierliefhebbers.nl en kan gebruik maken van de 
beschikbare vaccins als filavac vhd k c+v of eravac. Ook hierbij is overwogen wat de 
omringende landen besloten hebben voor hun tentoonstellingen om toch ook die 
invloeden naar Nederland van het veldvirus in te kunnen dammen. 
 
Zeker de gestelde vragen en opmerkingen voor en tijdens de ALV aan het bestuur, 
hebben we ons ter harte genomen. Daarom gaan we een werkgroep van 
verschillende kleindierliefhebbers met konijnen vragen om alle dagelijkse feiten, 
risico’s, bijwerkingen, kosten te overwegen, te overleggen en daarna met het bestuur 
de resultaten te bespreken. Deze aanpak vergt enige maanden tijd, zodat we tijdens 
het gehele komende tentoonstellingsseizoen de gang van het veldvirus, de invloed 
van de entingen en de invloed op de inzendingen naar de verschillende shows 
kunnen evalueren. Tijdens de Raad van Advies zal ook aandacht aan de 
entverplichting voor de konijnen besteed worden. 
 
Daarna zal het KLN bestuur voor de volgende ALV met een nieuw voorstel komen 
voor de volgende seizoenen 
 
Bron: https://www.kleindierliefhebbers.nl 

 

STANDAARD ZILVERS 
 
De standaardcommisie heeft dit seizoen bij alle speciaalclubs gevraagd naar hun 
mening omtrent de Europese standaardeisen en met name naar de omissies in de 
Europese standaard in vergelijk met de Nederlandse standaard. Het doel is om een 
zo groot mogelijk Europees draagvlak te creëren voor onze Zilver rassen. 
 
De Nederlandse Zilver Club heeft haar visie gedeeld met de standaardcommisie. 
Ons inziens zouden alle Nederlands erkende kleuren en nuances van de Zilvers 
onderdeel behoren te worden van de Europese standaard, hiermee zouden de 
missende kleuren en nuances toegevoegd moeten worden aan de Europese 
standaard. De Belgische standaard kent dezelfde kleuren en nuances zoals we die in 
Nederland kennen. Hiermee zou er draagvlak moeten zijn om de extra kleuren en 
nuances toe te voegen aan de Europese standaard. 
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De nieuwe Europese standaard zal naar alle waarschijnlijkheid de laatste Duitse 
standaard grotendeels volgen. 
 
Op de laatste algemene vergadering van de KLN heeft het Hoofdbestuur 
aangegeven, dat de Nederlandse standaard in fases zal worden aangepast richting 
de Europese standaard voor de speciaalclubs, die hebben aangegeven bij 
standaardcommissie dat zij deze veranderingen wenselijk vinden voor hun 
clubrassen. 
 
De eerste wijzigingen die zullen worden voorgesteld door de standaardcommissie 
aan deze speciaalclubs zullen betrekking hebben op de gewichten en oor-lengtes 
van de rassen. Voor de NZC zouden deze voorstellen het volgende kunnen 
inhouden: 
 
Groot Zilver: 

Gewicht:  3,75  tot 4 kg. 4 tot 4,25 kg. 4,25 tot 5 kg. 
Punten:          8         9         10 

 
De ideale oorlengte is van 13 tot 14,5 cm, in verhouding tot het lichaam.   
De oor dracht, - vorm en - structuur zullen in de beoordeling zwaarder meewegen. 
 
Klein Zilver: 

Gewicht: 2 tot 2,25 kg 2,25 tot 2,5 kg 2,5 tot 3 kg. 
Punten :          8         9                               10 

  
De ideale oorlengte is van 8 tot 10 cm, in verhouding tot het lichaam. 
De oor dracht, - vorm en – structuur zullen in de beoordeling zwaarder meewegen. 
 
De indeling van de gewichtsklassen zouden overgenomen moeten worden. Hiermee 
wordt de recent aangepaste gewichtsklasse van 10 punten 2.5 kg - 3.25 kg bij de 
Klein Zilvers, de 2.4 kg wordt dan wederom 9 punten. 
De Lichte nuances zullen iets donkerder moeten worden, maar dit heeft tot voordeel 
dat de grond en tussenkleur sterker zullen worden. Tevens worden de kans op witte 
staart punten verminderd. 
 
Wijzigingen: 
- Lichte nuance wordt iets donkerder 
- De Stich haaren zullen beoordeeld worden 
- Oorlengtes: Klein Zilver 8 - 10.5 cm; Groot Zilver 13 - 14.5 cm 
- Gewichtsklassen 
- Kleur aan buik bij geel, geen oordeel over grondkleur aan buik. 
 
De verwachting van het bestuur is dat er uiteindelijk gekeurd zal gaan worden 
volgens de Europese standaard. De Europese punten schaal, positie indeling en 
wijze van keuren zal hiermee in Nederland zijn intrede doen. 
Het bestuur verwacht via de Europese standaard een groter draagvlak voor de 
Zilvers te creëren en hiermee onze hobby te verstevigen. 
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Mooiste Zilver A klasse: Klein Zilver Midden Bruin 96,5 punten  fok/eig   
Comb. Uithuisje 

 

Mooiste Groot Zilver A klasse: Groot Zilver Licht Zwart 95,5 punten fok/eig  
Albert Kolkman 
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Aanvang jaarvergadering 9.30 uur 
 
De dagindeling is als volgt: 
08.45 uur aankomst en inkooien van de vooraf ingeschreven dieren. 
09.30 uur aanvang jaarvergadering. 
 
AGENDA JAARVERGADERING: 
 
1. Opening door de voorzitter 

a. Moment stilte 
2. Ingekomen stukken en mededelingen de vergadering 

betreffende 
3. Notulen vorige jaarvergadering (zie pagina 12, tot en met 16) 
4. Jaarverslag secretaris ( zie pagina 27, 28, en 29) 
5. Financiële verslagen ( zie pagina 19 en 20) 
6. Verslag kascontrolecommissie 
7. Decharge penningmeester en bestuur 
8. Benoeming kascontrolecommissie 2019 
9. Stemming: fase 1 invoering Europese standaard (zie pag.7 / 8) 
10. 100 Jarig jublieum (zie pagina 33) 
11. Voorstel aanpassing district shows (zie pagina 32) 
12. Huldiging jubilarissen 
13. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar: 
 - Jan Ham  
 - Remko Remmerde 

14. Voorstellen leden 
15. Stand van zaken PR 
16. Prijsuitreiking clubshows Gelderlandshow en Noordshow 
17. Helpers keuring fokkersdag. (schrijvers: 5,  aandragers: 5) 
18. Rondvraag 
19. Sluiting 

 
 

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

 Cornelis Nowee 
 
De Nederlandse Zilver Club wenst de nabestaanden veel sterkte met het 
verwerken van het verlies. 
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Groot Zilver Licht Konijngrijs 96,5 punten fok/eig  Comb. Westerlaken-Heijstek 
 

 

Fraaiste Klein Zilver A klasse op 2na:   Cees van der Marel 
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Notulen jaarlijkse ledenvergadering Nederlandse Zilverclub 15-09-2018 
 
Notulen jaarlijkse ledenvergadering Nederlandse Zilver Club 15-09-2018 
 
Aanwezig: Voltallig bestuur en 25 leden 
 
1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering om 9:30 uur en heet alle aanwezigen van harte 
welkom. De NZC is blij om een aantal nieuwe fokkers te mogen verwelkomen op 
onze Fokkersdag en hoopt dat zij zich snel thuisvoelen in onze vereniging. De 
Fokkersdag is een mooie gelegenheid om dieren uit te wisselen en in een prettige 
sfeer samen te komen. Dit is waar we het voor doen.  
Dit jaar is het mooie aantal van 162 dieren ingeschreven. 
 
De toekomst van de kleindierensport wankelt. De Noordshow had subsidie 
aangevraagd voor de jubileumshow, maar deze werd afgewezen onder het mom dat 
attracties met dieren niet gewenst zijn. Mede hierdoor ontstaat een gat in de 
begroting. De KLN kan dit gat niet jaarlijks dichten.  
De bondshows zijn nu bij meerdere partijen ondergebracht.  

 NBS  ⇒ Wijchen 
 Cavia’s ⇒ Boskoop 
 Kleine knagers ⇒ Wijchen 

Deze organisaties hebben het financieel ook moeilijk. Dit is eigenlijk een landelijke 
trend. Veel verenigingen gaan samen, maar dit levert vaak geen extra dieren op. Dit 
wordt veroorzaakt doordat fokkers bij beide verenigingen lid zijn. 
 
Met een moment van stilte worden de overleden leden herdacht. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen de vergadering betreffende 
Met kennisgeving afwezig op fokkersdag: Patrick van Dompseler en de heer Poortier. 
 
3. Notulen vorige jaarvergadering (zie pagina 11, 12, 13 en 14) 
De notulen worden zonder aanpassingen goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag secretaris ( zie pagina 25, 26, 27 en 28) 
Het gebruik van kleur in het jaarboekje wordt gewaardeerd. Het verslag bevat veel 
informatie en is overzichtelijk gepresenteerd. Het lijkt ieder jaar weer beter te worden. 
Inhoudelijk geen opmerkingen. 
 
5. Financiële verslagen ( zie pagina 17 en 18) 
De contributie betalingen zijn in de afelopen jaren verbeterd. De begroting is 
defensief en sluitend opgesteld. 
De vergadering heeft geen opmerkingen over de verslaglegging en begroting voor 
2019. 
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6. Verslag kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie heeft de goede en duidelijke boekhouding gecontroleerd 
en geen onrechtmatigheden aangetroffen.  
 
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 middels een 
applaus. 
 
8. Benoeming kascontrolecommissie 2019 
De onderstaande leden worden benoemd als kascontrolecommissie 2019: 

 Albert Kolkman  
 Henk de Klein 
 Bert Heikoop (reserve) 

 
9. Jubileum Noordshow (zie pagina 14) 
De NZC wil het jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan en heeft voorgesteld om 
de beste Zilvers van iedere kleurslag in een erepodium op te stellen bij de stand van 
de NZC. 
De NZC leden worden gestimuleerd om in te zenden. Als extra prijs zal een VVV bon 
van EUR. 25,-- verloot worden onder de inzenders van de NZC. 
 
De stand van afgelopen Noordshow was geweldig. Ook op de jubileumshow zal de 
NZC een stand inrichten. De aanwezigheid van de speciaalclubs creëert 
zichtbaarheid onder de fokkers. 
Albert neemt deel aan de vergaderingen van de Noordshow. Ondanks de missende 
subsidie is de organisatie hoopvol. De Noordshow wil haar reserves niet aantasten, 
een crowdfunding is gestart om de financiële middelen binnen te halen. 
Albert zal voor de NZC stand wederom een fraaie inrichting realiseren. 
 
De Noordshow hoopt op een groot aantal bezoekers om zo de kosten te dekken. De 
vergadering informeert naar het gat in de begroting en komt tot de conclusie dat de 
inschrijfgelden niet dekkend zijn. Een inschrijfgeld van EUR. 7,-- per dier zou 
realistisch zijn. Deze prijzen worden in Duitsland ook gevraagd op shows waar de 
dieren getopt opgesteld worden. 
De intentie van de subsidie was om een tent te plaatsen, maar dit is niet 
doorgekomen bij de beoordeling van de subsidie. 
 
De grote landelijke shows (Oneto, Gelderlandshow, Boskoop, etc.) zouden het 
inschrijfgeld gezamenlijk moeten afstemmen. 
 
De KLN zou eigenlijk het tatoeëergeld weer moeten invoeren. Hiermee zouden de 
bondshows gefinancierd kunnen worden.  
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10. Toestemming publicatie foto’s (Stemming ALV) 
In het kader van de AVG wetgeving wordt de vergadering gevraagd om toestemming 
voor het publiceren van foto’s van de NZC activiteiten in de interne media (zoals 
Jaarboekje). 
De vergadering geeft toestemming voor het gebruik van de foto’s. 
 
11. Huldiging jubilarissen 
Govert van de Werken heeft dit jaar zijn 25 jarige jubileum. Wegens omstandigheden 
is er geen jubileum attentie beschikbaar. In overleg met Govert wordt besloten om 
volgend jaar de huldigen. 
 
12. Samenwerking Fokkersdag 
Vanaf 2019 zal de Fokkersdag gezamenlijk met de Chinchillaclub en Thrianta-
Hulstlanderclub gehouden worden. Het initiatief wordt gedreven vanuit de TKV Tiel, 
hun wens is om zoveel mogelijk verenigingen te helpen aan een locatie. 
In de komende periode zullen de details voor de samenwerking verder uitgewerkt 
worden. 
De vergadering ontvangt deze verandering positief, er zullen meer dieren te zien zijn. 
Er moet wel gelegenheid blijven voor de ledenvergadering. 
 
13. Bestuursverkiezing 
Wim van den Boogaard is aftredend en herkiesbaar. De vergadering herkiest de 
secretaris middels een luid applaus. 
 
14. Voorstellen leden 
Patrick Bakker:  
Wordt er een Algemeen kampioen bepaald tussen de speciaalclubs? 
 
In de besprekingen met de overige speciaalclubs zal dit meegenomen worden. 
 
Hugo van de Berg: 
Dierenwelzijn is een bedreiging voor onze hobby. Zouden er alternatieven voor het 
tatoeëren onderzocht kunnen worden? 
 
De vergadering geeft aan dat de KLN dit aan het onderzoeken is. De NZC zal dit niet 
oppakken. 
De publieke opinie heeft twee kanten. Enerzijds de dierenwelzijn kant anderzijds de 
volledig zelfvoorzienend zijn. Het is belangrijk dat de hobby uitgelegd wordt, een 
welles nietes standpunt moet voorkomen worden. 
De meeste mensen consumeren kip. Dit vindt men de normaalste zaak. Dat deze kip 
uit de bio-industrie komt en slechts enkele weken oud is realiseert men zich niet. De 
fokkers verzorgen hun dieren veel intenser.  
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15. Stand van zaken PR 
De beursstand is voorzien worden van een fraaie en aansprekende bedrukking en is 
reeds gebruikt bij de clubshows. 
Stickers en folders zijn in voldoende mate beschikbaar. Tevens is het mogelijk om 
fleece vesten van de NZC te bestellen. 
 
16. Prijsuitreiking clubshows Gelderlandshow en Noordshow 
De heer Wim den Otter is de winnaar van de clubshow (Noordshow) met een Licht 
Zwarte Klein Zilver met F 97 punten. Remko zal de Jo Vanhommerig wisselprijs 
overhandigen. 
 
De heer Cees van Schipstal is de winnaar van de tweede clubshow 
(Gelderlandshow) met een Midden Gele Klein Zilver met F 96.5 punten. De voorzitter 
overhandigt de wisselbeker en herinnering. 
 
17. Helpers keuring fokkersdag. (nodig: 6 schrijvers en 6 aandragers) 
Schrijvers:   Aandragers: 
Hofhuis    Martijn Hofhuis 
Arjen Westerlaken  Bas van de Horick 
Remko Remmerde  Henk Ploeg 
A. Buijs     Hans Zwaan 
Bert Heikoop   Sven Janssen 
Hugo van de Berg  Heijstek 
 
17. Rondvraag 
Hans Zwaan: 
De buitenlandse shows hanteren een andere prijsstelling. De grote shows vragen 
EUR. 8,-- inschrijfgeld, EUR. 2,-- voeding, catalogus, etc. Een grote bron van 
inkomsten is het ommelden van dieren, hiervoor wordt EUR. 5,-- gevraagd. Jaarlijks 
gaat dit om duizenden dieren. 
Het ommelden wordt ter overweging aangeboden.  
 
Vergadering geeft als nadeel dat dit alleen toe te passen is op konijnen. Hiermee lijkt 
de invoering lastig. 
 
Namens de familie wil Hans Zwaan bedanken voor de aandacht aan het overlijden 
van Dick Zwaan. 
Anekdote: Dick was getrouwd met de zus van Piet van Eijk. Tijdens de eerste 
kennismaking met de vader van Piet van Eijk kwam Dick in een stal met duizenden 
cavia’s die gebruikt werden om serum te produceren voor de ziekenhuizen. In deze 
stal zaten ook enkele Zilvers. Dick is met deze Zilver aan de slag gegaan, bijna 60 
jaar lang. 
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Albert Lanting 
Wie hebben dieren ingeschreven op de aanstaande Europa Show? 

 Henri van Weelden 
 Albert Lanting 
 Wim den Otter 
 Tonnie Oomen 

 
18. Sluiting 
De voorzitter wenst de keurmeesters en leden een goede keuring en een gezellige 
dag. 
 
 

KEURMEESTERS FOKKERSDAG 2019 
 
De Zilvers op onze Fokkersdag 2019 zullen door de volgende keurmeesters 
voorzien worden van een deskundig predicaat: 

- Patrick Bakker 
- Jan Vijfvinkel 
- Jorn Westerlaken 
- Adri Hertogh  
- Henri van Weelden  

 
 

VEERTIGSTE NOORDSHOW 
 
In 2019 organiseerde de Noordshow haar veertigste show. De Zilver Club had ook 
tijdens deze show haar stand ingericht en prachtig aangekleed.  
 
Een prachtig aantal Zilvers, zowel Groot, - als Klein Zilvers waren te bewonderen in 
de prachtige kleuren en nuances. De VVV bon ter waarde van EUR. 25,-- is verloot 
onder de ingezonden Zilvers van NZC leden. De winnaar van deze bon was Martijn 
Hofhuis.  
 
Theo Jansen heeft op de Noordshow prachtige foto’s gemaakt van de Zilvers. Deze 
foto’s zijn te bewonderen in ons jaarboekje. 
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Overzicht inzendingen Fokkersdag Nederlandse Zilver Club 
 
Groot Zilvers: 

 
Midden 
konijngrijs 

Licht 
konijngrijs 

Midden 
Zwart 

Licht 
Zwart 

Midden 
Blauw 

Licht 
Blauw 

Midden 
Geel 

Licht 
Geel 

2008 1 3 9 35 3    
2009 3 6 7 55 2  1 1 
2010 8 12 2 36 2   2 
2011 5 12 2 11   2 5 
2012 11 2       
2013 0 9  16     
2014 0 12  14     
2015  11 5 10     
2016  3  6     
2017  15 1 16     
2018  10  14     

 
Klein Zilvers: 

 DK MK LK DZ MZ LZ 
D 

Br 
M 
Br 

L 
Br 

D 
Bl 

M 
Bl 

L 
Bl 

DG MG LG DH MH LH 

2008 0 12 10 0 20 14 1 8 0 0 14 3 0 20 1 0 0 0 
2009 0 5 10 0 15 21 0 12 0 1 23 0 0 32 0 0 0 0 
2010 0 24 9 1 39 18 0 14 0 0 18 0 0 26 0 0 0 0 
2011 0 24 14 1 30 20 0 9 0 0 17 3 0 14 0 0 0 0 
2012 0 33 8 0 28 10 0 7 0 0 12 3 0 29 0 1 1 2 
2013 0 24 3 3 13 7 0 8 0 0 19 0 0 19 1 0 5 6 
2014 0 27 0 2 27 6 0 3 0 3 16 0 0 34 0 0 7 0 
2015 0 22 3 5 36 5 0 2 0 0 6 0 0 28 0 0 0 0 
2016 0 11 6 1 15 14 0 3 0 3 7 0 0 40 0 0 0 0 
2017 0 20 8 7 22 22 1 7 1 1 10 0 1 44 0 0 0 0 
2018 0 20 8 4 18 30 0 8 0 0 15 0 2 28 3 0 0 0 
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Overzicht Inzendingen Noordshow 
 
Groot Zilver: 

 
Midden 
konijngrijs 

Licht 
konijngrijs 

Midden 
Zwart 

Licht 
Zwart 

Midden 
Blauw 

Licht 
Blauw 

Midden 
Geel 

Licht 
Geel 

2017 0 2 1 24 0 0 0 0 
2018 0 6 0 25 0 0 0 0 
2019 0 5 1 22 0 0 0 0 

 
Klein Zilver: 

 DK MK LK DZ MZ LZ 
D 

Br 
M 
Br 

L 
Br 

D 
Bl 

M 
Bl 

L 
Bl 

DG MG LG 

2017 0 15 4 0 15 18 0 0 0 0 5 0 0 28 6 
2018 0 14 6 0 13 20 0 0 0 0 16 0 0 37 4 
2019 0 19 10 0 10 28 0 0 0 0 16 0 0 20 1 
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FINANCIEEL OVERZICHT 2018 
 

INKOMSTEN 
 

 Werkelijk Begroot 
Contributies 945,00 1.000.00 
Ereprijzen 18,50 30,00 
Fokkersdag 368,00 300,00 
Rente 2,94 25,00 
Koffietafel 290,00 275,00 
Verloting 453,50 225,00 
Advertenties 0,00 0,00 
Promotieart. 5,00 0,00 
Overig 0,00 0,00 
Keurmeesterdag 170,00 0,00 
Totaal 2.252,94 1.855,00 

 
UITGAVEN 
      

 Werkelijk Begroot 
Bankkosten 120,32 25,00 
Bestuursvergadering/ 
keurmeestersdag 

492,55 235,00 

Fokkersdag 385,11 350,00 
Verloting prijzen 86,20 50,00 
Ereprijzen 127,00 175,00 
Koffietafel 350,00 350,00 
Div.kosten 27,00 50,00 
KLN Contributie 22,00 25,00 
Kantoorartikelen 8,58 50,00 
Porto 148,69 200,00 
Telefoon / internet 31,45 25,00 
Ledenlijsten / folders 0,00 20,00 
Jaarboekjes 315,72 300,00 
Promotieart. 103,51 0,00 
Totaal 2.218,13 1,855,00 

Batig saldo   34,81 0,00 
 

Toelichting: 
De gestegen opkomst op de fokkersdag heeft een positieve bijdrage aan ons 
financieel resultaat. In de even jaren organiseerd de NZC een keurmeesterdag, 
hierdoor zijn de kosten in deze jaren iets hoger. Deels wordt dit gecompenseerd door 
de hogere opbrengst van onze verlotingen. 
 
De NZC verzoekt haar leden tijdig hun contributie te voldoen. 
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Vermogensvergelijking 
 

Saldo 01-01-2018  Saldo 31-12-2018 
Kas 147,35  Kas 87,46 
Rabo spaar 3,591,24  Rabo spaar 3.594,18 
Rabobank 281,17  Rabobank 372,93 
     
Totaal saldo 4.019,76  Totaal saldo 4.054,57 
     
   Mutatie 34,81 
   Nota W. Hoekstra 

(verwerkt 2017) 
56,00 

   Totaal 2018 90,81 
 
 

Begroting 2020 
 

 
Inkomsten  Uitgaven 
 begroot   begroot 
Contributies 900,00  Bankkosten 135,00 
Ereprijzen 20,00  Bestuurskosten / 

Keurmeestersdag 
490,00 

Fokkersdag 375,00  Fokkersdag 400,00 
Rente 0,00  Verloting prijzen 80,00 
Koffietafel 290,00  Ereprijzen 140,00 
Verloting 415,00  Koffietafel 350,00 
Promotieartikelen 0,00  Div.kosten 30,00 
Keurmeesterdag 175,00  KLN contributie 25,00 
   Kantoorartikelen 10,00 
   Porto 165,00 
   Telefoon/internet 25,00 
   Ledenlijsten/folders 0,00 
   Promotie     0,00 
   Jaarboekjes 325,00 
     
Totaal 2.175,00  Totaal 2.175,00 
   Batig saldo 0,00 
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Noordshow 2019: Groot Zilver Licht Zwart V.J.  95.5 Punten   Fokker: J.E.M. Schrijen 
 

 
Noordshow 2019: Klein Zilver Midden Konijngrijs M.J. 96 Punten Fokker: A. Lanting 
 



 
Jaarboekje 2019                          Nederlandse Zilver Club                                             Pagina 22 

Keurverslag Hannes van de Steeg: Peelhorstshow 2018 
 
Fraaie klein zilvers op de Peelhorstshow te Horst Limburg 
Op de Peelhorstshow had ik maar liefst 27 klein zilvers op mijn keurlijst staan, 
voorwaar een mooi aantal. 
De volgende kleuren waren aanwezig. 
Licht konijngrijs – Midden zwart – Licht zwart – Donker geel – Midden geel – Licht 
geel 
 
Ik zal proberen iets over deze keuring van de zilvers te schrijven. 
Wat het type en bouw aangaat waren de dieren veruit allemaal fraai van type bouw, 
een enkel dier die iets gevulder kon in de voorhand, of iets beter afgerond in de 
achterhand, maar over het algemeen dieren die breed in de voorhand waren met 
prima afgeronde achterhanden, en dan bedoel ik rondom wat de achterhand 
aangaat, want wij komen dieren tegen die vaak wat vlak in de dijen zijn, nou die 
zaten er niet bij, maar die moeten wij ook niet hebben want dat is zeer erfelijk, dus 
niet mee fokken is mijn advies. 
Over het algemeen dieren met vrij korte en stevige benen, wel iets verschil onderling, 
maar niet echt van die lange voorbenen, met een als het ware een platte voet eraan, 
de stelling hadden een paar dieren wel moeite mee, wilden niet echt in stelling 
komen, kan ook het moment zijn maar toch wel een punt van aandacht daar dit best 
wel belangrijk is, dat de dieren op de benen willen en kunnen staan. De koppen over 
het algemeen geen opmerkingen, wat de oorlengte aangaat, nou als wij dan iets 
willen noemen is dat er soms een paar millimeter verschil in de lengte zat, maar daar 
moeten wij niet moeilijk over doen, beter is het om goed te kijken of de structuur wel 
goed is, dus niet van die gevouwen oren, of erg dun behaard, dat ontsiert het konijn, 
dus niet alleen de zilver maar alle rassen. 
De pelsen, ik schrijf dan even over al de kleuren, al weet ik dat er per kleurslag wat 
verschil in pels kan zijn, of zeker is, bij deze dieren waren de verschillen niet erg 
groot, sommige die iets meer onderwol konden hebben, maar wat de structuur 
aangaat, niet echt veel verschil, al moet ik zeggen dat de winnaar de midden zwarte 
wel een super pels had, maar dit dier is ook niet zomaar de fraaiste geworden van de 
show, dus dat zegt ook wel iets. 
De structuur en de lengte van de pels was goed, dat is ook erg belangrijk dat de pels 
niet te lang is, dan wordt deze vaak wat slapper en het komt de verzilvering ook niet 
ten goede, dat geldt ook voor de structuur van de pels, als die wat grof is dan ligt die 
pels ook niet mooi aan, en de verzilvering komt niet tot zijn recht, dus de pels is wel 
terdege een belangrijk onderdeel bij de zilvers, ook weet ik dat echt dichte pelsen wat 
moeilijker door de verharing komen, maar men moet gaan voor de kwaliteit. 
Dan iets over de nuance, ja daar lopen de meningen weleens iets uiteen, de ene wil 
graag iets aan de rijke kant, terwijl de andere juist andersom wil, maar deze dieren 
zaten gemiddeld allemaal op een zg nuance enkele dieren hebben een fraaie nuance 
op de kaart staan, de winnaar had ook een prachtige nuance, maar wij weten 
allemaal wel dat een zilver klaar moet zijn dan komt de verzilvering ook het beste 
naar voren toe, maar belangrijk is ook dat er een fijne verzilvering aanwezig is op de 
dieren, dat komt zeker ten goede aan de nuance van verzilvering. 
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Maar doordat vaak de dieren niet geheel klaar zijn moeten wij wel aangeven wat men 
van de nuance vindt, bij de midden gele was de nuance echt fraai tot zg ook enkele 
lichtzwarte hadden dit. 
Er zat 1 lichtgele, maar wel een perfecte vertegenwoordiger voor deze kleurslag, dat 
dier had ook een prima verzilvering vandaar ook de F 95, ook de enige donkergele 
was een goede vertegenwoordiger voor de kleurslag. 
Wat de gelijkmatigheid aangaat, daar zat wel verschil in onderling, maar dat had het 
meest te maken met de verharing, dat was de meest verstorende factor, maar 
gelukkig is dat van tijdelijke aard. 
Wel belangrijk is dat ook de kop, oren, en benen goed verzilverd zijn, niet alleen de 
winnaar blonk daarin uit, maar ook menig ander dier waar de verzilvering goed 
aanwezig was op kop, oren, en benen. De gelijkmatigheid van de verzilvering is zeer 
belangrijk, want als dat goed is dan heeft men echt een prachtige klein, of groot 
zilver. 
Wij waren in ieder geval erg tevreden over de nuance en gelijkmatigheid van de 
verzilvering. 
Dan nog iets over de onderkleur, of ook wel gezegd de grond en tussenkleur. 
Bij de licht zwarte en de midden zwart, was dit echt fraai, de kleur liep door tot aan de 
wortel, en mooi diepblauw, zoals wij dat graag zien. 
Bij de midden gele ook geen problemen, prima onderkleur, ook de dekkleur was zg 
tot fraai bij deze kleurslag, bij een paar dieren opmerking dat de buik iets helderder 
moest, liet heel iets kleurzien, maar ik denk dat dit nog wel weggaat, vandaar dat ik 
alleen een opmerking hierover gemaakt hebt. 
Wat zeker nog belangrijk is om te vermelden dat de enige licht gele ook een prima 
onderkleur had, je komt deze kleurslag bijna niet tegen, maar dit was echt een 
prachtig dier, hopelijk gaat de fokker hiermee door, en komen er nog wat liefhebbers 
bij voor deze kleurslag. 
Dan de conditie en verzorging, dat was fraai geen opmerkingen bij dit onderdeel. 
De nagels geknipt, geen vuile voetzolen, dus kortom prima verzorgde dieren. 
Dan tot slot, ik heb met veel genoegen deze mooie klasse klein zilvers gekeurd. Moet 
ik erbij zeggen dat ik ook graag zilvers keur, en dan zulke kwaliteit, dan keurt men 
met veel plezier, want het is wel een ras waar over het algemeen adel in zit en 
temperament. 
Ik hoop dat het ook tot tevredenheid van de fokkers geweest is. 
Dan wil ik nog even de fraaiste dieren per kleurslag vermelden. 
Licht konijngrijs zg 94 fokker D. Eikelboom 
Midden wart F97 verhoogd naar U 98 fokker Henri van Weelden 
Licht zwart F 96.5 fokker W. den Otter 
Donkergeel ZG 92 fokker Comb. BooBoo 
Midden geel F96.5 Fokker zowel bij de rammen als ook bij de voedsters fokker C. 
van Schipstal 
Licht geel F 95 fokker D. Eikelboom 
Fraaiste in de C-klasse licht zwart F 95 fokker H. de Klein 
 
 
Keurmeester 
Hannes van de Steeg 
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Gelderlandshow 2018: Verslag tweede clubshow Zilverclub Wijchen 
 
Ik had de eer om de klein zilvers te keuren op de tweede clubshow in Wijchen. 
Jammer genoeg zat de Gelderlandshow nu gelijk met de vereniging Meerkerk waar 
in totaal 78 zilvers van veel van onze leden waren ingeschreven. Hopelijk kan in de 
toekomst een geschikte oplossing in onze tentoonstellingsagenda worden gevonden 
waardoor de opkomst op onze clubshow groter wordt.  
 
Met zes kleurslagen bij de Klein zilver was er aan variatie in ieder geval geen gebrek. 
De enige donker zwarte had helaas wat witte pluisjes aan de buik maar was verder 
wel een mooi dier van bouw en verzilvering.  
 
De aanwezige midden konijngrijze waren wat lang en smal van type. Daarnaast was 
de variatie in nuance groot. Een aantal liet wel een mooie tussen en grondkleur zien. 
Jeugdlid Justin ter Welle showde de mooiste met 94 punten.  
 
Bij de vier aanwezige midden zwarte dieren was de kwaliteit een stuk hoger. Hugo 
van de Berg liet een mooie collectie van fraai gebouwde dieren zien met een fraaie 
regelmatige verzilvering. Alleen waren er enkele verschillen in nuance 
waarneembaar. De enige ram was een mooi compleet dier met veel rasadel op tafel 
maar de pels was nog niet helemaal klaar. Desondanks werd dit dier de mooiste 
zilver en winnaar van groep 3 met 96 punten.  
 
De midden geel zilver zijn als vanouds goed vertegenwoordigd in Wijchen. Bij de 
oude rammen een dier met een uitmuntende kop van Cees van Schipstal. Deze 
fokker wist ook bij de jonge dieren het beste te scoren met een 1e,2e en 4e F. De 
meeste dieren lieten een mooie gele kleur zien en een fraaie pels. Ook de 
verzilvering was veelal regelmatig en van de juiste nuance. Het zijn vooral de oren 
waar veel gele dieren het wat laten zitten. Deze zijn vaak wat wijd ingeplant en 
kunnen steviger van structuur.  
 
Bij de lichte nuance geen topkwaliteit. Van de zes dieren waren er dan ook vier 
overjarig. Het valt niet mee om een dier in deze nuance nog te brengen na een jaar. 
De tussen en grondkleur loopt erg hard terug wat de nodige puntenaftrek oplevert bij 
positie 6. Ook de pelslengte mocht nog iets korter. Deze fokker van licht konijngrijs 
en licht zwart is een volhouder en gaat vol enthousiasme weer de uitdaging aan voor 
volgend seizoen. 
 
Jorn Westerlaken 
 
  



 
Jaarboekje 2019                          Nederlandse Zilver Club                                             Pagina 25 

Combinatie Westerlaken /  Heijstek 

 
De Noordshow trekt ieder jaar vele bezoekers, 
zowel nationaal als internationaal. De Zilvers 
krijgen ook internationale aandacht. Het blad 
Kleintiernews was de Groot Zilver van 
Combinatie Westerlaken / Heijstek niet ontgaan. 
Zie foto  
 
 
De nieuwe generatie wordt in de stal 
klaargestoomd voor het nieuwe seizoen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Groot Zilvers stellen zich al goed. De licht 
konijngrijze dieren laten reeds een fraaie grond en 
tussenkleur zien. 
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Uitreiking prijzen clubshows 

 
De heer Wim den Otter is de winnaar van de eerste clubshow (Noordshow) met een 
Licht Zwarte Klein Zilver met F 97 punten. De heer Den Otter is afwezig, Remko zal 
de Jo Vanhommerig wisselprijs overhandigen. 
 
De heer Cees van Schipstal is de winnaar van de tweede clubshow 
(Gelderlandshow) met een Midden Gele Klein Zilver met F 96.5 punten. De voorzitter 
Jan Ham overhandigt de wisselbeker en herinnering. 
 
De NZC feliciteert de winnaars met hun prachtige resultaten! 
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Jaarverslag secretaris 
 
Het seizoen 2018 / 2019 was een seizoen zonder al te veel bijzonderheden. 
Misschien is de absentie van bijzonderheden, wel de bijzonderheid van dit seizoen. 
De fokkers en met name onze dieren zijn zonder uitbraken van ziektes en plagen het 
seizoen door gekomen. 
Met weemoed wordt er nog wel eens teruggedacht aan de centraal gelegen 
Championshow. Gelukkig is de Noordshow ieder jaar een stabiele factor met een 
groots dierenfestijn. Vanuit vele lokale verenigingen en particuliere initiatieven wordt 
er vervoer georganiseerd naar deze show. De reistijd is soms aanzienlijk, maar in 
goed gezelschap is dit prima door te komen.   
De eerste clubshow mag ieder jaar ruim 100 dieren verwelkomen. De tweede 
clubshow bij de Gelderlandshow blijft wat achter bij de inschrijvingen. De nationale 
shows in december ondervinden wat concurrentie van enkele verenigingshows. 
 
Aantal Zilvers 
In het seizoen 2018 / 2019 zijn er 28.982 konijnen getatoeёerd bij de KLN waarvan 
248 Groot Zilvers en 1247 Klein Zilvers.  
Het totaal aantal getatoeёerde konijnen is met circa 8% gedaald. De daling bij de 
Groot Zilvers is groter dan de landelijke trend, namelijk circa 20%. Hopelijk kunnen 
de fokkers deze trend keren, zodat dit ras in stand gehouden kan worden. Ieder jaar 
worden de Groot Zilvers bewonderd vanwege hun fraaie stelling en uitstraling. De 
Klein Zilvers laten een plus van 11% zien.  
Vele van deze Zilvers hebben gestraald op één van onze activiteiten. 
 
Fokkersdag 2018 
Op zaterdag 15 september 2018 mocht de NZC 162 Zilvers verwelkomen op onze 
Fokkersdag. 
De Zilvers waren in iedere erkende kleur aanwezig en bijna alle nuances. In de AOC 
klasse was wederom de fraaie 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 Klein Zilver Midden Bruin van Combinatie 
Uithuisje met 96.5 punten, gevolgd door de Groot Zilver Licht Zwart van Albert 
Kolkman ook met 96.5 punten.  
In de B-klasse was de Groot Zilver Licht Konijngrijs van Combinatie Westerlaken / 
Heijstek de mooiste Zilver met 96.5 punten, gevolgd door de Klein Zilver Midden 
Geel van Henk Ploeg met 96.5 punten. 
Ons jeugdlid Martijn Hofhuis bracht een fraaie Licht Zwarte voedster 8RR-323 met 94 
punten. 
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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 was ondergebracht bij de Noordshow en 
de tweede clubshow 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. 
 
 
Open tentoonstellingen: 

Nr. Prijs Kleur Oormerk Pnt. Fokker 
Jeugdshow Laren 2018     
n.v.t. Fraaiste Zilver  Midden konijngrijs 7PL-334 96 Justin ter Welle 
Ijselvliedtshow 2018     
n.v.t. Fraaiste Groot Zilver Licht zwart 8AU_108 95 J. v.d. Hoorn 
1378 Fraaiste Klein Zilver Midden geel 5OV-139 97 H.H. Poortier 
Dierendagshow 2018     
1377 Fraaiste Klein Zilver Midden geel 8VM-611 94.5 Sven Janssen 
Winschoter Pluimvee en konijnenclub 
Kleindierenshow 2018 

    

1377 Fraaiste Klein Zilver Midden konijngrijs 8WM-424 96 J. Timmer 
Veluwepoortshow     
1378 Fraaiste Klein Zilver Midden zwart 8TW-207 95.5 P. van Dompseler 
Kernhemshow     
1378 Fraaiste Klein Zilver Midden  konijngrijs 8MZ-409 98 B. Heikoop 
De Parel van de Mijnstreek show     
 Fraaiste Groot Zilver Licht  zwart 8BR-112 98 Sjef Janssen 
 Fraaiste Klein Zilver Midden zwart 7VP-608 96 F.Brouns 
De Sportfokkers Neer     
1378 Fraaiste Klein Zilver Midden zwart 8VP-605 96 F.Brouns 
Midden Veluweshow     
1379 Fraaiste Klein  Zilver Midden zwart 7KN-312 95.5 A. Malestein 
Euregioshow     
 Fraaiste Groot Zilver Licht  zwart 8GK-210 96.5 J.E.M. Schrijen 
Waalwijk en omstreken     
1377 Fraaiste Klein Zilver Midden zwart 2DE-219 95 K.H. Vetter 
Oneto     
 Fraaiste Klein Zilver Midden geel 7VM-306 95 Sven Janssen 
Plantageshow     
 Fraaiste Klein Zilver Midden zwart 8WV-322 95.5 A.M Veraart-Buijs 
Kerstshow  2018     
1377 Fraaiste Klein Zilver Midden konijngrijs 8SY-301 96 A. Lanting 
Zuiderzeeshow     
 Fraaiste Groot Zilver Licht zwart 8AU-423 95.5 J. van den Hoorn 
Spilbroekshow     
1378 Fraaiste Klein Zilver Midden konijngrijs 7PL-506 97 Justin ter Welle 
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Districtshows: 
Nr. Prijs Kleur Oormerk Pnt. Fokker 
Peelhorstshow 2017     
1394 Fraaiste Klein Zilver Midden zwart 8VB-210 98 Henri van Weelden 
1395 Fraaiste Klein Zilver op 1 na Midden geel 8MA-222 96.5 Cees van Schipstal 
1396 Fraaiste Klein Zilver op 2 na Licht zwart 8VB-624 96.5 Comb. den Otter 
Waterpoortshow     
1394 Fraaiste Klein Zilver Midden geel 7SY-3126 96.5 A. Lanting 
1395 Fraaiste Klein Zilver op 1 na Midden konijngrijs 7SY-403 96.5 A. Lanting 
1397 Fraaiste Klein Zilver Midden geel Midden geel 7SY-3126 96.5 A. Lanting 
1397 Fraaiste Klein Zilver Midden bruin Midden bruin 8IW-302 96 Comb. Uithuisje 
1397 Fraaiste Klein Zilver Midden blauw Midden blauw 8SP-585 95.5 R. Schraa 
Hanzeshow     
1382 Fraaiste Groot Zilver Licht zwart 8AU-423 96 J. van der Hoorn 
1392 Fraaiste Klein Zilver  Midden zwart 7ZF-303 97 Comb. ‘t Ermhuus 
1393 Fraaiste Klein Zilver op 1 na Licht zwart 8OS-473 95.5 A. Kolkman 
KLN Zuid Holland     
1382 Fraaiste Groot Zilver Licht zwart 8MR-177 95.5 C. Horden 
1388 Fraaiste Groot Zilver Licht zwart Licht zwart 8MR-177 95.5 C. Horden 
1391 Fraaiste Klein Zilver Midden zwart 8VR-306 95 Comb. de Hammies 
1397 Fraaiste Klein Zilver Midden zwart Midden zwart 8VR-306 95 Comb. de Hammies 

 
 
Clubshows: 

Nr. Prijs Kleur Oormerk Pnt. Fokker 
Gelderlandshow 2018     
1400 Fraaiste Zilver EU klasse Midden konijngrijs 8FX-323 96.5 Hugo van der Berg 
1410 Fraaiste Klein Zilver Midden zwart 8FX-311 96 Hugo van der Berg 
1413 Fraaiste Klein Zilver iedere kleuslag Midden zwart 8FX-311 96 Hugo van der Berg 
1413 Fraaiste Klein Zilver iedere kleuslag Midden konijngrijs 7PL-334 94 Justin tew Welle 
1413 Fraaiste Klein Zilver iedere kleuslag Midden geel 8MA-118 95.5 Cees van Schipstal 
1413 Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag Licht konijngrijs 6KY-706 92.5 W. Kersten 
1413 Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag Licht zwart 7LZ-232 93 W. Kersten 
Noordshow 2019     
1401 Fraaiste Groot Zilver Licht konijngrijs 8MR-101 96 Comb. Westerlaken-

Heijstek 
1405 Fraaiste Groot Zilver iedere kleurslag Licht konijngrijs 8MR-101 96 Comb. Westerlaken-

Heijstek 
1405 Fraaiste Groot Zilver iedere kleurslag Licht zwart 8GK-207 95.5 J.E.M. Schrijen 
1410 Fraaiste Klein Zilver Midden zwart 8VB-241 98 H. van Weelden 
1412 Fraaiste Klein Zilver op 1 na Licht konijngrijs 8KY-503 96.5 T. van Leeuwen 
1413 Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag Midden zwart 8VB-241 98 H. van Weelden 
1413 Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag Licht konijngrijs 8KY-503 96.5 T. van Leeuwen 
1413 Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag Midden konijngrijs 8SY-502 96 A. Lanting 
1414 Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag Midden blauw 8MZ-540 95 E.C. Heikoop 
1415 Fraaiste Kl. Zilv. ieder kleursl. op 1 na Midden blauw 8SP-585 95 R. Schraa 
1414 Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag Midden geel 8SY-207 96 A. Lanting 
1415 Fraaiste Kl. Zilv. iedere kleursl. op 1 na Midden geel 8SY-206 96 A. Lanting 
1414 Fraaiste Klein Zilver iedere kleurslag Licht zwart 8MR-351 96 Comb. van den Heuvel 
1415 Fraaiste Kl. Zilv. ieder kleursl. op 1 na Licht zwart 8AI-635 96 P. Bakker 

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

Secretaris 
Wim van den Boogaard  
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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 
Zilverfokker in de gelegenheid om deel te nemen aan één of meerdere shows. 
 
Districtshows: 

Datum Show Adres Tel. nr. 
04-10-19 / 05-10-19  Rivierenlandshow Het Dogcenter 

J.Stuversdreef 4, 5315 
NZ Kerkwijk 

06 – 55142653 (na 
18:00) 
henrivanweelden@
gmail.com 

11-10-19 / 13-10-19 Peelhorstshow Hagelkruisweg 25, Horst 06-10034280 

09-11-19 / 09-11-19 Wieringerlandshow Lonjeweg 1, 
Hippolytushoef 

06-42394032 

21-11-19 / 23-11-19 Waterpoortshow Stationstraat 16 A, 
Sneek 

0515-531626 

20-12-19 / 21-12-19 Hanzeshow Veneweg 1, Kampen 06-10881365 
16-01-20 / 18-01-20 
 

Kleindier 
Liefhebbers Zuid-
Holland 

Groen-Direct Boskoop, 
Noorwegenlaan 37, 
Hazerswoude-Dorp 

0252-232209 

 
Clubdshows: 

Datum Show Adres Tel. nr. 
13-12-19 / 15-12-19 Gelderlandshow Olympic Sportcentrum, 

Nieuweweg 203, 
Wijchen 

06-16706721 

09-01-20 / 11-01-20 Noordshow Expo Assenl, De Haar 
11, Assen 

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 2019: Klein Zilver Licht Konijngrijs M.J. 96.5 Punten Fokker: T.v.Leeuwen 
 

 
 
Noordshow 2019: Klein Zilver Midden Zwart M.J. 98.0 Punten Fokker: H.v.Weelden 



 
Jaarboekje 2019                          Nederlandse Zilver Club                                             Pagina 32 

Overzicht keurmeesters Noordshow  
 
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

A. Hertogh √  √  √  √ 
E. Maas   √     

R. Schraa    ½  √  
J. Vijfvinkel        

H. van Weelden  √  √  √  
J. Westerlaken     √   

R. Pronk       √ 
 
 
 

Voorstel districtshows 
 
Ieder jaar stelt de NZC prijzen beschikbaar voor meerdere districtshows. Het idee 
achter de districtshow is dat er middels extra prijzen een stimulans is om Zilvers in te 
sturen op een show en de Zilverfokkers bijeen te brengen. De afgelopen jaren blijkt 
dat de fokkers zich niet laten sturen middels extra prijzen. Vaak treffen we op een 
verenigingsshow meer Zilvers dan op één van de districtshows.  
De sfeer op een show is vaak een belangrijkere factor dan de beschikbare prijzen. 
 
Uitgangspunt: Ieder NZC lid moet kunnen meedingen naar de beschikbaar gestelde 
NZC prijzen. 
 
Voorstel: 
Vervang het huidige prijzenschema voor de districtshows met een uitbreiding van 
een prijs per kleurslag voor het prijzenschema open-tentoonstellingen. Dit is één van 
de grootste verschillen tussen de districtshows en open-tentoonstellingen. 
 
Open-tentoonstellingen: 
Vanaf 25 Zilvers: 

- Prijs per kleurslag EUR. 4,50 

Hiermee bepalen de leden op welke show de prijzen per kleurslag toegekend 
worden. Met 25 Zilvers zullen circa 5 Zilverfokkers insturen. 
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Kopij jaarboekje 
 
Het bestuur van de NZC verzamelt het gehele jaar door informatie om het jaarboekje 
te kunnen samenstellen. De NZC waardeert de keurverslagen van de keurmeesters 
enorm, waarvoor dank!  
 
Indien u als fokker wetenswaardigheden, bijzondere foto’s of iets dergelijks heeft 
voor het jaarboekje, dan ontvangen wij dit graag. Het hoeft geen perfecte proza te 
zijn, om als input te dienen voor een stukje in het jaarboekje. 
 
 

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. 

 

 
100 Jarig jubileum in 2021  

 

De Nederlandse Zilver Club zal 100 jaar bestaan in 2021. Dit 100 jarig jubileum moet 
gevierd worden! In een gezellig samenzijn wil de NZC dit heugelijke feit vieren, 
uiteraard zullen onze beste Zilvers hierbij aanwezig zijn. 
Tevens zal het bestuur onderzoeken of de titel Koninklijk aangevraagd kan worden. 
 
Voorstel aan de leden: 
 
Locatie: Dorpshuis Nederhemert 
Jubileumshow medio Januari 2021 waarbij ieder lid twee dieren mag insturen. Deze 
dieren zullen door twee keurmeesters gekeurd worden.  
Uitgebreide lunch voor de leden en aansluitend een borrel voor genodigden. 
 
Albert Lanting zal een collectie prijs beschikbaar stellen. 
 
Genodigden: 
- Leden NZC 
- Speciaalclubs Konijnen 
- KLN bestuur 
- Keurmeester vereniging 
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Ereprijzen Fokkersdag 2019 
 
De ereprijzen bestaan dit jaar uit vleesprijzen.  
 
A – Klasse    B - Klasse 
 
Mooiste Zilver.   Mooiste Zilver  
 
Mooiste Gr. Zilver.   Mooiste Gr. Zilver   
Mooiste Gr. Zilver op 1 na. 
 
Mooiste Kl. Zilver.   Mooiste Kl. Zilver 
Mooiste Kl. Zilver op 1 na.  Mooiste Kl. Zilver op 1 na 
Fraaiste Kl. Zilver op 2 na. 
 
Mooiste zilver AOC-klasse 
Mooiste zilver van een Jeugdlid 
Mooiste zilver Internationale-klasse 

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

 

Uitslag Fokkersdag 2018 
 
A-Klasse: 
Mooiste Zilver   Comb. Uithuisje 
 
Mooiste Groot Zilver   Albert Kolkman 
Mooiste Groot Zilver op 1 na  Comb. Westerlaken-Heijstek 
 
Mooiste Klein Zilver   Comb. Uithuisje  
Mooiste Klein Zilver op 1 na  Cees van Schipstal 
Mooiste Klein Zilver op 2 na  Cees van de Marel 
 
B-klasse: 
Mooiste Zilver   Comb. Westerlaken-Heijstek 
 
Mooiste Groot Zilver   Comb. Westerlaken-Heijstek 
 
Mooiste Klein Zilver   Henk Ploeg 
Mooiste Klein Zilver op 1 na  Bert Heikoop  
 
AOC-klasse:    Comb. We gaan voor goud 
 
Internationale-klasse:   Albert Lanting 
 
Jeugdleden:    Martijn Hofhuis 

 




