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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 afgelopen jaar zijn er een groot aantal tentoonstellingen niet doorgegaan wegens 
de uitbraak van de vogelgriep. Dit dreigt elk jaar, maar gelukkig zijn er strenge 
controles om besmetting tegen te gaan. 
Ook hadden sommige district-shows de teleurstelling geen show te mogen houden. 
Jammer van het vele werk dat dan voor niets is geweest.  
De beide clubshows Noordshow en Championshow bleven wat betreft het aantal 
ingeschreven Zilvers op hetzelfde niveau als het jaar daarvoor. 
 
De Nederlandse Zilver Club is in 2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
Dit was de wens van de algemene ledenvergadering 2014, waar het bestuur zich 
zeker in kon vinden. Maar wat een werk om dit te realiseren! 
Op 20 september 2014 was de ledenvergadering akkoord met de statuten en het 
huishoudelijk reglement. Dit is vastgelegd in de notulen van de algemene 
ledenvergadering, waarvan na de pauze nog een 2e vergadering werd gehouden die 
ook is vastgelegd in de notulen. 
Op 7 januari 2015 zijn Wim van den Boogaard en ondergetekende bij de notaris 
geweest om de notulen van de jaarvergadering(en), kopie paspoorten bestuurders, 
huidige statuten (waren er wel maar zonder inschrijving KvK) en voorstel nieuwe 
statuten te overhandigen. 
De notaris heeft de statuten zo goed als een op een over kunnen nemen. 
De statutaire zetel is wettelijk verplicht. Dit mag geen adres secretaris zijn, maar 
moet een burgerlijke gemeente zijn. Gekozen is voor Vianen. De vereniging mag 
naar buiten treden onder de verkorte naam N.Z.C. Alle bestuurders hebben voor de 
vereniging moeten tekenen voor de inschrijving in het handelsregister.   
Een wijziging in de statuten artikel 10 Dagelijks bestuur is: Het dagelijks bestuur, of 
twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur, vertegenwoordigd de 
vereniging in en buiten rechte. 
    
Op 27 februari 2015 is onze penningmeester Govert van de Werken getrouwd met 
Andrea Slabbekoorn.   
Voor wie het niet meer weet; Andrea was aanwezig op de fokkersdag en heeft de 
notulen van de laatste jaarvergadering gemaakt en dat zag er heel goed uit. 
Een aantal (bestuurs)leden had de verre reis naar Zeeland gemaakt om het feest bij 
te wonen en Govert was bijzonder aangenaam verrast. De N.Z.C. wenst hen vele 
gezonde en gelukkige jaren. 
     
De derde zaterdag van september 2015 is er weer de jaarlijkse Fokkersdag met de 
algemene ledenvergadering, de keuring van de meegebrachte (van tevoren 
ingeschreven) dieren door onze clubkeurmeesters en daarna de dierbespreking. 
Heeft u vragen over de keuring of over het fokken, dan is hier de mogelijkheid om bij 
onze clubkeurmeesters en andere fokkers uw licht op te steken. 
Alle leden die in 2014 mooie resultaten hebben behaald op de diverse 
tentoonstellingen worden hierbij alsnog van harte gefeliciteerd. 
Namens het bestuur 
Voorzitter:  Jan Ham   
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Brabantse Westhoek show 2014: Kooi:476 Fraaiste Klein Zilver: Midden Geel,  
Fokker/eigenaar Comb. BooBoo. M J 4PD-409 Predikaat: 95,5 1e F  
Dit dier werd tevens fraaiste Klein Zilver op 1na  
 

 
 
Fokkerdag 2014: Jorn Westerlaken keurt een bruine klein zilver 
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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 
2e Reedwarsstraat 33 
3312 VL Dordrecht 
e-mail: wvdboogaard.nzc@gmail.com 
 

Tel: 078 - 6138633 

Pen.meester: G. v.d. 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 is € 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 
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UITNODIGING JAARVERGADERING EN FOKKERSDAG 2015 
 
Traditiegetrouw wordt de Fokkersdag op de derde zaterdag in september gehouden, 
dit jaar op 19 september 2015.  
Op de Fokkersdag houdt de NZC haar jaarlijkse ledenvergadering, aansluitend 
worden de jonge Zilvers van 2015 gekeurd.  
Het bestuur van de NZC hoopt op een mooi aantal Zilvers, in hun diverse fraaie 
kleuren en nuances. 
De keurmeesters zullen de fraaiste Zilvers selecteren met het grootste oog voor 
detail. De Fokkersdag geeft de Zilverfokkers de gelegenheid om in een prettige sfeer 
de keurresultaten en de dieren uitvoerig te bespreken. 
De Fokkersdag zal dit jaar in Tiel gehouden worden in het nieuwe pand van de 
vereniging TKVTiel. 
De leden van de NZC en belangstellenden zijn van harte welkom op deze leerzame 
en gezellige dag met de Zilvers centraal. De aanvang van de Fokkersdag is 8:45 uur 
op de Bulkweg 1 te Tiel. 

 
Het bestuur vraagt uw aandacht voor de volgende belangrijke data’s: 
 
19 september 2015  Fokkersdag en jaarvergadering  
    Nederlandse Zilver Club. 
 
9 april 2016  Keurmeestersdag thema “Pels en Nuance” 
    Nederlandse Zilver Club. 
 
Agenda Keurmeestersdag: 
8.00 uur tot 9.00 uur Bestuursvergadering  
8.45 uur tot 9.15 uur Inkooien 
9.30 uur tot 12.30 uur Keuren en bespreken resultaten. 
12.30 uur gelegenheid tot lunch. 
 
Het NZC bestuur wilt u graag vragen om het inkooien en bijbehorende zaken te 
begeleiden. Indien u deze taak op zich wilt nemen, dan kunt u dat kenbaar 
maken bij de secretaris. Op deze wijze kunnen we gezamelijk deze dag tot een 
succes maken. 
Het is dan een dag die vroeg begint, maar je bent 's-middags weer thuis. 
 

Leden Keurmeesters: 
 
Als u zich heeft opgegeven om op onze fokkersdag te komen keuren treft u uw 
naam hieronder aan. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven maar alsnog zou 
willen keuren geeft u dit dan even door aan het bestuur. 
Indien u verhinderd bent, dan vernemen wij dit graag tijdig. 
Keurmeesters die zich al hebben aangemeld voor deze fokkersdag zijn 
J. Vijfvinkel, G. Dermois, A.G. Hertogh, H. van Weelden en E. Maas. 
Wachten is nog op de reactie van Eva Oostindiën. 
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AGENDA FOKKERSDAG 
08.45 uur aankomst en inkooien van de vooraf ingeschreven dieren. 
09.30 uur aanvang jaarvergadering. 
11.00 uur Aanvang keuring dieren. 
12.30 uur koffietafel.  Deze bij voorkeur gelijk te betalen met het 

inschrijfgeld, of uiterlijk voor aanvang der keuring. 
Na afloop van de koffietafel wordt er zo nodig verder 
gekeurd en de prijzen uitgezocht. 

14.00 uur bespreking van de dieren door de keurmeesters die 
gekeurd hebben, met name de opvallende dieren 

15.30 uur  verloting. 
16.00 uur Sluiting van de dag door de voorzitter. 
 
Vraagprogramma Fokkersdag.  
Ingeschreven kunnen worden jonge dieren: 
A – Klasse: · dieren geboren in januari – februari – maart en de 01 
getatoeëerde dieren van 2015. 
B – Klasse:  dieren geboren in april en mei en juni  
AOC-klasse: Any Other Colour 
De inschrijfformulieren kunnen dit jaar ook ge-e-maild worden naar 
wvdboogaard.nzc@gmail.com  
Er is een gezamenlijke koffietafel voor €10,00 per persoon. Ook niet leden 
en andere belangstellende kunnen hieraan deelnemen. Hiervoor dient men 
zich vooraf op te geven bij de secretaris. Voor de aanvang der keuring dient 
de koffietafel betaald te zijn. 
Voor dit jaar dienen de inschrijfformulieren gezonden te worden aan: 
Nederlandse Zilverclub,   2e Reedwarsstraat 33, 3312 VL Dordrecht. 
De inschrijfformulieren dienen uiterlijk 1 september 2015 bij Wim van den 
Boogaard aanwezig te zijn. Het inschrijfgeld bedraagt dit jaar € 2,00 per 
dier. Verzoeke het inschrijfgeld alsmede het geld voor de koffietafel 
gelijktijdig over te maken naar IBAN: NL37 RABO 0326 0745 89  t.n.v. 
Nederlandse Zilver Club te Gameren onder vermelding van aantal dieren en 
aantal koffietafels. 
 
Bezoek Duitse keurmeesters 
Henri van Weelden is benaderd door twee Duitse keurmeesters. Zij zijn 
geïnteresseerd in de activiteiten van de NZC. Tevens zouden zij graag enkele 
Zilvers willen aanschaffen. 
Stefan Sauter fokt midden zwarte Zilvers en HansPeter Mak fokt midden 
konijngrijze Zilvers. 
Op de website http://agsilberclubs.npage.de/ is een overzicht van alle 
Zilverclubs in Duitsland te vinden. 
Deze keurmeesters zijn lid van de club uit Württemberg. 
Deze keurmeesters zijn welkom op de Fokkersdag en kunnen uitgenodigd 
worden. 
De ingezonden dieren zullen niet door hen gekeurd worden. Een dierbespreking door 
hun is een optie voor de Fokkersdag. 
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Ereprijzen Fokkersdag 2015. 

  
 
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 
 

 
Uitslag Fokkersdag 2014 

 
 
A-Klasse: 
Mooiste Zilver   D. Zwaan 
 
Mooiste Groot Zilver   Comb. Westerlaken-Heystek 
Mooiste Groot Zilver op 1 na  P. van de Heuvel  
 
Mooiste Klein Zilver   D. Zwaan  
Mooiste Klein Zilver op 1 na  Comb. Johan en Cindy 
Mooiste Klein Zilver op 2 na  Comb. De Hammies  
 
B-klasse: 
Mooiste Zilver   Comb. Westerlaken-Heystek 
 
Mooiste Groot Zilver   Comb. Westerlaken-Heystek 
 
Mooiste Klein Zilver   W. van de Schaft 
Mooiste Klein Zilver op 1 na  C. van Schipstal  
 
AOC-klasse: 
Mooiste Klein Zilver   J. Theo Vullink 
 
Jeugdleden: 
Mooiste Klein Zilver   Comb. Johan en Cindy 
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Aanvang jaarvergadering 9.30 uur 
 
De dagindeling is als volgt: 
08.45 uur aankomst en inkooien van de vooraf ingeschreven dieren. 
09.30 uur aanvang jaarvergadering. 
 
AGENDA JAARVERGADERING:  
 
1. Opening door de voorzitter, 
2. Ingekomen stukken en mededelingen de vergadering 

betreffende, 
3. Notulen vorige jaarvergadering (zie pagina 8, 9,10 en10) 
4. Jaarverslag secretaris ( zie pagina 17 en 18), 
5. Financiële verslagen ( zie jaarboekje pagina 14 en 15) 
6. Verslag kascontrolecommissie, 
7. Decharge penningmeester en bestuur. 
8. Benoeming kascontrolecommissie 2015,  
9. Locatie Fokkersdag in Tiel. 
10. Keurmeestersdag 9 april 2016 in Nederhemert. 
11. Huldiging jubilarissen 
12. Bestuursverkiezing, 

Aftredend en niet herkiesbaar: Henk den Besten. 
Zijn functie als secretaris is per 1 november 2014 ingevuld 
door Wim van den Boogaard, die in de jaarvergadering van 
september 2014 reeds was benoemd als bestuurslid.   

13. Terugblik op de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement.  
14. Voorstellen leden. 
15. Stand van zaken PR 
16. Samenwerking met andere speciaalclubs locatie Tiel 
17. Prijsuitreiking clubshows Champion Show en Noordshow, 
18. Opgave hulp Champion Show, 

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

19. Helpers keuring fokkersdag. (nodig: 6 schrijvers en 6 
aandragers) 

20. Rondvraag 
21. Sluiting. 
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Notulen jaarvergadering Nederlandse Zilverclub 20-09-2014 
 

1. Opening door de voorzitter. 
De voorzitter heet een ieder welkom op deze dag. De volgende personen 
zijn met kennisgeving afwezig: Angelique Veraart, Wiel Ladenstein, Cees 
Horden, Jan Wilpshaar, Henk den Besten (komt later), Cees Schipstal, Dhr. 
Assië en Erik Maas. 
De aanmelding van de ingeschreven dieren is hoger dan de voorgaande 
jaren. Nu 153 tegen 133 vorig jaar. 
De presentielijst wordt getekend, er zijn 35 leden aanwezig. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen de vergadering 
Door afwezigheid van de secretaris wordt deze vergadering genotuleerd 
door Andrea Slabbekoorn. 
2 rouwkaarten zijn binnengekomen, na het voorlezen van beide 
rouwkaarten wordt een minuut stilte in acht genomen. 
- Dhr. Mullenders 
- Dhr. Vroom 

3. Notulen vorige vergadering 
De notulen van 2013 worden zonder wijziging goedgekeurd. 

4. Jaarverslag secretaris 
Het jaarverslag van de secretaris wordt zonder wijziging goedgekeurd 

5. Financiële verslagen 
Hierover worden door de leden en de kascommissie vragen gesteld, die 
door de penningmeester correct worden beantwoord 

- Hoe komt het dat de contributie is achter gebleven? Het blijkt dat er 
wanbetalers aanwezig zijn onder de clubleden. Deze hebben bij de 
uitnodiging een herinneringskaartje ontvangen om de contributie 
nogmaals te betalen. Zo niet dan worden ze gebeld en bij in gebreke 
blijven worden ze geschrapt van de ledenlijst. Er wordt tot 4 jaar 
teruggegaan en vanaf nu wordt hier de vinger aan de pols gehouden. 
Bij de volgende jaarvergadering is er een “schone” ledenlijst aanwezig 

- Er wordt opgemerkt dat dit waarschijnlijk komt doordat er geen sanctie 
meer wordt opgelegd in het fokkersblad. Automatische afschrijving voor 
contributie is geen optie, in het verleden is dit onderzocht en de kosten 
wegen niet tegen de baten op 

- Bij de inkomsten staat een bedrag van 337 euro bij ‘overig’. Dit is een 
meevaller omdat de rekening van de ING is opgeheven en het was niet 
inzichtelijk dat er op de spaarrekening nog een bedrag stond 

- De jaarboekjes zijn verhoudingsgewijs duur t.o.v. de contributie. Dit 
komt doordat in het verleden deze boekjes gratis werden gemaakt. De 
conclusie is dat het jaarboekje moet blijven, maar de voorkeur uitgaat 
naar digitaal versturen. Maar denk wel aan de oudere leden die de 
jaarboekjes digitaal niet kunnen ontvangen. 
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- Voorstel; denk in het bestuur na over het vervolg van de jaarboekjes. 
Maak gebruik van alle mailadressen die aanwezig zijn 

- De begroting 2015 wordt goedgekeurd 

6. Verslag kascontrole commissie 
De kascontrole is uitgevoerd door de heren Theo Vulink en Adri Hertogh. 
Naast bovenstaande vragen bij punt 6 worden er nog enkele aanvullende 
vragen gesteld: 

- Bij de uitgaven is er een verschil waarneembaar tussen de begroting en 
de werkelijke uitgaven. Dit komt doordat dit verschil afhankelijk is van 
het aantal leden en het aantal dieren wat aangemeld is voor de 
fokkersdag. 

- De vermogensvergelijking vermeldt een post ‘huur kooien’; deze is in 
2013 betaald, maar hoort bij 2012. 

De kascontrole commissie keurt het financiële verslag goed. Er wordt 
opgemerkt dat er gestreefd moet worden naar een sluitende begroting. Door 
de penningmeester wordt opgemerkt dat dit gezien de te verwachten 
ontvangsten/uitgaven niet te verantwoorden is. 

7. Voorstel contributie verhoging naar € 15,- 

Tijdens de vergadering is het al verschillende keren genoemd, om de 
begroting sluitend te krijgen moet de contributie verhoogd worden, wat sinds 
vele jaren niet meer is gebeurd. De voor- en tegenstanders noemen hier 
hun argumenten. O.a. het volgende wordt genoemd: In principe ben ik tegen 
elke verhoging, het is een forse verhoging van 50%. Het idee bestaat dat de 
contributie aangepast wordt naar de kwaliteit van de jaarboekjes. De 
contributie moet niet alleen opgaan aan de jaarboekjes. Het jaarboekje is 
het visitekaartje van de vereniging. 
Bij verschillende drukkers moet een prijsopgave gevraagd worden. Bijv. bij 
Brinks in Meppel (Kleindiermagazine) schijnt goedkoper te zijn. 
Ook wordt aangegeven dat de wijziging van de statuten en het inschrijven 
bij de Kamer van Koophandel duur is (tussen de 300 en 700 euro). 
Door een meerderheid van stemmen wordt de contributieverhoging 
aangenomen. 

8. Benoeming kascontrole commissie 
Voor 2015 worden de volgende personen benoemd: Adri Hertogh en Jan 
Wilpshaar met Hans Zwaan als reserve (verzoek graag bericht vooraf) 

9. Huldiging jubilarissen 
2 personen worden door de voorzitter toegesproken. Eerst dhr. Kees 
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Horden, hij is 25 jaar lid, maar door omstandigheden is hij op deze dag niet 
aanwezig. 

En als tweede dhr. Hans Zwaan die 50 jaar lid is. Een blijk van waardering, 
het bekende jubileumbord, krijgt hij nog op een ander moment.  

10. Bestuursverkiezing 
Dhr. G. van de Werken en dhr. A. Lanting zijn aftredend en herkiesbaar. 
Daar er geen tegenkandidaten zijn, worden ze weer voor een termijn 
gekozen. En het voorstel vanuit het bestuur om dhr. W van den Boogaard 
toe te voegen aan het bestuur wordt door de ledenvergadering 
aangenomen. Dhr. H. den Besten heeft aangegeven dat hij om persoonlijke 
redenen zijn functie van secretaris beschikbaar stelt. De voorzitter leest de 
brief voor die hij heeft ontvangen. 
heeft van de secretaris. Het bestuur zal zich beraden op het invullen van de 
functie die gaat vrijkomen. De overdracht zal zo spoedig mogelijk 
plaatsvinden. 

11. Voorstellen bestuur 
Het bestuur stelt voor om een 2e clubshow N.Z.C. te houden en wel op de 
Noordshow. De vergadering gaat hiermee akkoord en Dhr A. Lanting zal dit 
verder regelen. (o.a. inschrijven/ juiste prijzen) 

12. Vaststellen van de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement 
De leden hebben allemaal de conceptversie van de statuten en het 
huishoudelijk reglement gekregen. 
Door verschillende leden zijn vragen gesteld over enkele artikelen. Art. 8 lid 
3 en art 14 lid 1. Deze worden door de voorzitter beantwoord. Het gaat om 
het lidmaatschap, in de statuten wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
leden en combinatieleden. Dit kan in het huishoudelijk reglement vermeld 
worden. En een vraag of het bestuur uit een even of een oneven aantal 
moet bestaan. Dit is niet persé nodig. 
De vraag is of de statuten juridisch kloppen, wordt op geantwoord dat met 
deze statuten naar de notaris wordt gegaan en dan naar de kamer van 
Koophandel. Voordat met de gewijzigde statuten naar de notaris wordt 
gegaan moet een meerderheid van de vergadering akkoord gaan tijdens 
deze vergadering. Bij telling van het aantal leden blijkt dat het aantal niet 
wordt gehaald. De leden die aanwezig zijn stemmen met een meerderheid 
voor de wijziging. Besloten wordt om aan het eind van de dag een tweede 
vergadering te beleggen om dan met het aantal aanwezige leden nogmaals 
een stemming uit te brengen voor de goedkeuring van de wijziging van de 
statuten. 

13. Voorstellen leden 
Geen bijzonderheden te vermelden 
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14. Prijsuitreiking Champion Show 
Piet van de Heuvel heeft deze prijs gewonnen 

15. Opgave hulp Champion Show 
2 schrijvers en 2 aandragers zijn nodig: 

Schrijvers: Jan Ham en Govert van de Werken 
Aandragers: Albert Lanting, Wim van de Schaft en Dick Zwaan (reserve) 

16. Helpers keuring fokkersdag 
Deze kunnen zich aanmelden bij Albert 

17. Rondvraag 

- Er is een goedkopere locatie in Tiel gevonden (Remko geeft de 
vergadering hierover toelichting) om in het vervolg de 
fokkersdag/jaarvergadering daar te houden. Besloten wordt om de optie 
om te zetten in een definitieve bevestiging 

- Adri Hertogh; In het vervolg graag een kortere vergadering 

- Voorstel om een termijn van 4 weken in te stellen om schriftelijk vragen 
te stellen over het financieel verslag. 

- Theo Vulink is gedwongen om zijn ‘haaskleur’ project te beëindigen en 
vraagt wie er belangstelling heeft om dit van hem over te nemen. Men 
kan daarvoor contact met hem opnemen. 

- Sluiting 

Aan het eind van de dag na de prijsuitreiking wordt voor de 2e keer deze dag een 
korte vergadering gehouden. Dit om een 2e stemming te houden voor de wijziging 
van de statuten. De meerderheid van deze 2e vergadering gaat akkoord met de 
statutenwijziging. De voorzitter gaat dit verder regelen 

Nummer Actie Wie 
1 Leden bellen die geen contributie 

hebben betaald 
Dhr. G. vd Werken/ Dhr. 
R.W.J. Remmerde 

2 Kosten jaarboekje inzichtelijk maken.  Bestuur 
3 Deelname 2e clubshow N.Z.C. op de 

Noordshow 
Dhr. A. Lanting 

4 Locatie Tiel bevestigen Dhr. R.W.J. Remmerde 
5 Voorstel termijn 4 weken  vooraf gaande 

aan de vergadering vragen in te dienen 
Bestuur 

6 Statuten wijziging regelen Dhr. J.N.M. Ham 
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Aantal inzendingen Fokkersdag Nederlandse Zilver Club 

  
Groot Zilver 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 
Mid-kngrs 1 3 8 5 11   
L-kngrs 3 6 12 12 2 9 12 
 
Mid-zwart 9 7 2 2    
L-zwart 35 55 36 11  16 14 
 
Mid-blauw 3 2 2    
L-blauw 
 
M-geel  1  2    
L-geel  1 2 5   
 
Totaal 51 75 62 37 13  26 
 
Klein  Zilver 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 
D-kngrs      
Mid.kngrs 12 5 24 24 33 24 27 
L-kngrs 10 10 9 14 8 3   
 
D-zwart     1  1  3 2 
Mid-zwart 20 15 39 30 28 13 27 
L-zwart 14 21 18 20 10 7 6 
D-bruin 1    
Mid-bruin 8 12 14 9 7 8 3 
 
D-blauw  1     3 
Mid-blauw 14 23 18 17 12 19 16 
L-blauw 3   3 3   
 
D-geel 
Mid-geel 20 32 26 14 29 19 34 
L-geel 1     1   
 
D-haaskl     1   
Mid-haaskl     1 5 7 
L-haaskl     2 6   
 
Totaal 105 119 149 132 135 108 147 
 
 Zilvers 156 194 211 169 148 133 153 
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Aantal Inzendingen Clubshow Nederlandse Zilver Club 

 
Groot Zilver 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
 
Mid-kngrs  
L.kngrs. 9 3 6 2  6   
  
Mid-zwart 1 3 3  1 7 9  
L-zwart 14 16 18 14 22 31 28  
 
Mid-blauw      2   
L-blauw         
 
M-geel  
L-geel        
  
Totaal 24 22 27 16 23 46 37 
      
Klein Zilver 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
 
D-kngrs      1   
M-kngrs 11 8 17 18 7 11 15 

L-kngrs 7 6 7 6 4 3 12 
D-zwart 3 2 1 1  2   
M-zwart 32 33 28 39 27 35 51  
L-zwart 14 13 6 23 14 33 38 
   
D-bruin      1 1  
M-bruin 3  2 5 11 10 12  
 
D-blauw   1      
M-blauw 8 11 10 12 16 21 13  
L-blauw 3 5 3 3 3 7  
   
D-geel    
M-geel 23 22 19 27 32 37 31  
L-geel 1   1 1  1 
     
Totaal 105 100 94 135 115 161 174 
     

Totaal Zilvers 129 122 121 151 138 207 211
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FINANCIEEL OVERZICHT 2014 
 

 
INKOMSTEN 
 

 Werkelijk Begroot 
Contributies 979,00 840,00 
Ereprijzen 44,00 30,00 
Fokkersdag 226,00 275,00 
Rente 54,07 50,00 
Koffietafel 372,00 350,00 
Verloting 400,00 400,00 
Promotieart 0,00 0,00 
Overig 0,00 0,00 
   
Totaal 2.075,07 1.945,00 

 
 
UITGAVEN 
      

 Werkelijk Begroot 
Bankkosten 60,90 100,00 
Bestuursvergadering/ 
keurmeestersdag 

523,84 375,00 

Fokkersdag 364,10 350,00 
Verloting prijzen 69,98 125,00 
Ereprijzen 134,50 300,00 
Koffietafel 332,50 400,00 
Div.kosten 17,72 50,00 
N.K.B. Contributie 20,00 25,00 
Kantoorartikelen 0,00 50,00 
Porto 327,90 125,00 
Telefoon/internet 21,77 25,00 
Jaarboekjes 435,00 0,00 
Folders/ledenlijsten 0,00 20,00 
Promotieart. 0,00 0,00 
   
Totaal 2.308,21 1.945,00 
 ------------- -------------- 
Batig saldo   -233,14 0,00 
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Begroting 2016 

 

 
 
Inkomsten    uitgaven 
   begroot     begroot 

 
Contributies            1.100,00  Bankkosten    50,00 
Ereprijzen    30,00  Bestuurskosten 
Fokkersdag  310,00  Keurmeestersdag  500,00 
Rente     40,00  Fokkersdag  350,00 
Koffietafel  400,00  Verloting prijzen    75,00 
Verloting   400,00  Ereprijzen  225,00 
Promotieartikelen      0,00  Koffietafel  350,00 
     Div.kosten    25,00 

     KLN contributie    25,00 
     Kantoorartikelen    25,00 
     Porto   250,00 
     Telefoon/internet    25,00 

     Ledenlijsten/folders   20,00 
     Promotie      0,00 
     Jaarboekjes      360,00 
  
Totaal   2.280,00  Totaal              2.280,00  

 
 
Vermogensvergelijking 
 
Saldo 01-01-14   Saldo 31-12-14 
     
      190,02  Kas        -67,52 
   3.304,27  Rabo-spaar   3.538,37 
        32,76  Rabobank        69,27 
      246,21  Postbank          0,00 
 
Totaal saldo 3.773,26  Totaal saldo   3.540,12 
      
     Mutatie      -233,14 
     Huur kooien          0,00 
     Totaal 2014     -233,14 
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Fokkersdag 2014 te Apeldoorn 
 
Deze ronde aan mij de eer Klein Zilvers, geboren in april en mei in midden 
konijngrijs, midden zwart, donker zwart, midden bruin en haaskleur (A.O.C. klasse) te 
beoordelen. 
 
Midden konijngrijs zien we al jaren jn topkwaliteit. 
Toch valt de doorsnede mij momenteel iets tegen.  
Met name de pelskwaliteit vraagt om aandacht. Ik zie iets langere pelzen welke een 
grove structuur tonen. Ook de kleur (tussen en grondkleur dek) laat regelmatig te 
wensen over. De buikleur en grondkleur aan buik geeft weinig problemen.  
 
Beste fokkers, het is mij bekend dat het fokken van de Zilver moeilijk is maar wij 
moeten de kop niet in het zand stoppen. Met name de tussenkleur moet “zeer” doen 
aan de ogen, zo hoor ik ervaren fokkers wel spreken. De grondkleur zien we graag 
zuiver en donkerblauw. Let met name op de begrenzing!  
De overgang van de grondkleur naar de tussenkleur moet scherp begrenst zijn. 
Regelmatig constateer ik dat deze begrenzing veel scherper moet. Pelzen welke 
langer dan gewenst en grof zijn hebben uiteraard invloed op de kleur.  
M.a.w. een goede jas komt de kleur ten goede. 
Remko Remmerde  en Albert Lanting twee trouwe en bevlogen aanhangers showden 
de beste dieren. Bij positie 5, de gelijkmatigheid laten kop en oren regelmatig te 
wensen over. Ook op deze onderdelen moeten we duidelijk de verzilvering kunnen 
waarnemen. Een opvallende kwaliteit midden zwart, Combinatie de Hammies en 
Wim v/de Schaft showden fraaie type dieren. De beste, een voedster van v/d Schaft 
toonde een fraaie pels en verzilvering.  
In donker zwart één dier, type en bouw prima in orde maar de nuance was nog in 
ontwikkeling.  
Twee dieren in midden bruin. Type en pels, beide onderdelen iets lang. De 
verzilvering was rijk en grof en kon mij niet bekoren.  
 
Theo Vulink gaf aan te stoppen met de Zilverfok, jammer Theo! 
Zeven Klein Zilvers in midden haaskleur, ingeschreven in de A.O.C. klasse een prima 
initiatief van K.L.N! 
Probleem bij genoemde dieren was de juiste vraag van de verzilvering en de 
gelijkmatigheid. Het type viel alles mee! Het winnende dier demonstreerde een fraai 
type en een prima dekkleur en verzilvering. Ook de buikkleur en onderzijde kleur van 
de staart was prima in orde. Jammer dat er, zo blijkt, onvoldoende draagvlak 
overblijft voor deze mooie kleur. 
 
Adri Hertogh. 
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Jaarverslag secretaris 
 
In september 2014 ben ik toegetreden tot het bestuur van de NZC. De voorzitter Jan 
Ham heeft mij benaderd of ik de taken van de secretaris op mij wilde nemen. Op ad 
interim basis ben ik na de Fokkersdag begonnen. De formele overdracht van het 
secretariaat was op 1 november 2014 gerealiseerd.  
Onze vorige secretaris, Henk den Besten, wil ik bedanken voor het behartigen van de 
belangen van de NZC en de soepele overdracht van de lopende zaken. Henk is altijd 
bereid om advies te geven. 
 
Statuten 
Op de Fokkersdag 2014 heeft de ledenvergadering ingestemd met de concept 
statuten. Deze concept statuten tezamen met de notulen van de ledenvergadering 
zijn aan 010 Notaris overgedragen zodat er officiële statuten van gemaakt kunnen 
worden. Het proces van concept statuten tot officiële statuten lijkt een simpel proces, 
maar er komen meer dingen bij kijken dan je op het eerste moment zou verwachten. 
Bij voorbeeld het ondertekenen van een officieel stuk mag alleen door middel van 
legalisatie, wat wil zeggen het ondertekenen in bijzijn van een notaris. De landelijke 
spreiding van de bestuursleden stelde niet iedereen in de gelegenheid om bij 010 
Notaris te verschijnen. Deze bestuursleden hebben hun handtekening gezet in het 
bijzijn van een lokale notaris. 
Momenteel zijn de statuten door 010 Notaris vastgesteld en is de NZC ingeschreven 
bij de KvK. 
De vastgelegde statuten zijn ter inzage beschikbaar. Een kopie van deze statuten is 
te downloaden op onze website www.zilverclub.nl, op verzoek zal een papieren 
versie toegestuurd worden. 
 
District-shows 
Diverse verenigingen hadden een district-show bij de NZC aangevraagd. Deze 
verenigingen waren mooi verdeeld over het land. Hierdoor zouden de meeste 
Zilverfokkers in de gelegenheid moeten zijn geweest om deel te nemen aan één van 
deze district-shows.  
De district-show bij Brabantse Westhoek is georganiseerd in het weekend van 1 
november. De Zilverfokkers hadden 22 Groot Zilvers en 37 Klein Zilvers ingezonden. 
Keurmeester W. Ladenstein heeft 21 x F, 30 x ZG, 3 x G, 2 x O en 3 x ABS 
toegekend aan deze mooie Zilvers. De mooiste Zilver was een Licht Zwarte Groot 
Zilver met 96 punten van de Combinatie Westerlaken/Heystek. De mooiste Klein 
Zilver was een Midden Konijngrijze met 96 punten van de Combinatie v.d. Heuvel. 
De kampioen C-KLasse was een prachtige Midden Konijngrijze Klein Zilver met 96.5 
punten van R. Remmerde. 
Helaas strooide de vogelgriep roet in het eten. Vele shows werden geannuleerd 
waaronder ook de meeste district-shows. De Valleishow werd ook voortijdig gesloten 
voor publiek wegens de vogelgriep, terwijl een prachtige Groot Zilver licht zwart van 
Cees Horden kampioen konijnen geworden was met een U. 
 
Noordshow 
Op 7 tot en met 10 januari 2015 is de Noordshow gehouden. Deze keer op een 
nieuwe en goed verlichte locatie. Goed licht laat onze Zilvers extra schitteren. Dit jaar 
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heeft de Nederlandse Zilver Club voor het eerst haar tweede club-show gehouden bij 
de Noordshow. Op deze show waren 23 Groot Zilvers en 74 Klein Zilvers 
ingeschreven in diverse kleurslagen, een fraai aantal Zilvers. 
De Zilvers op de Noordshow zijn door de keurmeesters G. Dermois en A. Hertogh 
gekeurd. De fraaiste Groot Zilver was een Licht Zwarte voedster van J.E. Linde. Bij 
de Klein Zilvers was een Midden Gele ram van H.H. Poortier met U 98.0 de fraaiste 
en tevens de beste van Groep 3, alsmede derde van de Noordshow. Vele mooie 
predikaten zijn toegekend door de keurmeesters. Dit is een herkenbare afspiegeling 
van de kwaliteit van de Zilvers 
 
Championshow 
De NZC heeft traditiegetrouw haar clubshows ondergebracht bij de Champion show. 
Deze show is gehouden van 22 tot en met 24 januari 2015. Op deze show waren 25 
Groot Zilvers en 88 Klein Zilvers in de diverse kleurslagen ingeschreven. De Zilvers 
zijn door de keurmeesters H. van Weelden en A. Hertogh gekeurd. De fraaiste Groot 
Zilver was een Licht Zwarte ram van C. Horden met F 96.5. De fraaiste Klein Zilver 
werd een Midden Zwarte ram van D. Zwaan met F 96.5. In een prettige ambiance 
tussen onze fraaie Zilvers werden de keurresultaten besproken door de Zilverfokkers. 
 
Ik verwacht dat een nieuwe generatie Zilvers klaar staat om het komende seizoen te 
schitteren op tentoonstellingen. Ik hoop u vaak te mogen ontmoeten bij de activeiten 
van de NZC.  
 
Met vriendelijke groet, 
Wim van den Boogaard 
Secretaris 
 
 
Cees Horden 25 jaar lid NZC 
 
In de notulen van 27 januari 1990 wordt opgemerkt dat de Groot Zilver midden bruin 
is geïntroduceerd door fokker Horden te Breukelen.  
BTT jan 1993 1e F bij de voedsters licht zwart met een fraai type-dier met een mooie 
sprekende verzilvering en goede onder-kleur. 
Intershow 2000 Zelfs was er een verdienstelijke in midden blauw aanwezig van 
fokker C. Horden. Jammer van de oren-maat. 
BTT 2002 Een F predikaat voor midden zwart, veel vooruitgang in deze nuance. 
BTT 2003 Een uitschieter in de kleurslag midden zwart. 
Een jonge ram fraai in type en bouw met een fraaie regelmatige verzilvering. Dit dier 
werd mooiste van de Groot Zilvers. 
In 2009 een mooie reportage in KleindierMagazine over Cees Horden en z’n Groot 
Zilvers. 
Cees in rond 1980 begonnen met de Groot Zilver licht zwart en in 1981 kreeg hij de 
eerste midden bruine vanaf de Bondsshow in Stuttgart en midden zwart een aantal 
jaren later. 
In 2012 en 2013 had Cees de mooiste Groot Zilver op de Noordshow. 
In 2014 had hij de mooiste Groot Zilver op de Championshow, welk dier tevens 3e 
werd van de groep pareling en verzilvering.   
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Promotie Nederlandse Zilver Club 
De Nederlandse ZIlver Club promoot haar activiteiten middels meerdere media. De 
website (www.zilverclub.nl) wordt voortdurend bijgewerkt met de resultaten en foto’s 
van de diverse tentoonstellingen en regelmatig wordt er in het Kleindiermagazine een 
artikel geplaatst over de laatste activiteiten. Daarnaast heeft de NZC stickers en 
handdoeken beschikbaar voor de promotie van onze vereniging. De stickers zijn 
verkrijgbaar voor € 0,50 per stuk, of 11 stuks voor € 5,00. De fraaie handdoeken 
kosten € 10,00 per stuk. Wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. 
 
 
Nieuw KLN prijzenschema 
Het prijzenschema van KLN is sterk uitgebreid. Doel: meer echte prijzen, ook op de 
Nationale en Provinciale shows. Verder minder stapelen van prijzen. Vanaf het 
seizoen 2013-2014 zijn we via een tussenstap in 2014-2015, gegroeid van 94 naar 
157 prijzennummers voor het komende TT seizoen 2015-2016. Daar komt nog bij dat 
het prijzenpakket van de nationale en provinciale shows is uitgebreid met medailles 
per diergroep, wat momenteel geldt voor 11 plus 1 show. Daarin zit met totaal 12 
shows de grote uitbreiding. 
In plaats van te starten met de algemene KLN prijs 500, hebben we nu een reeks van 
200 nummers nodig en heet die prijs vanaf nu KLN prijs 400. Daarvoor geldt op elke 
15 dieren € 5,00 i.p.v. € 7,00 per 20 dier in het verleden. De KLN 400 prijzen zijn nu 
helemaal ter vrije beschikking van de keurmeesters, dus niet meer de verplichting dat 
de eerste altijd op de beste van de keurmeester moet vallen. 
Tot slot niet onbelangrijk, de Bondsprijzen op de twee Bondsshows zijn vervangen 
door mooie vanen, ook wel banden genoemd. 
  

 
             Championshow 2015: Kooi: 1460 Fraaiste: Klein Zilver: Midden Blauw,  
            Fokker/eigenaar Tom van Horick Voedster Jong 4SU-447 Predikaat: 95,0 1eF  
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       Piet van de Heuvel ontvangt de prijs voor winnaar van de Clubshow 2014            

                
 
 Championshow 2015: Kooi: 1413 Fraaiste: Klein Zilver: Midden Konijngrijs,  
 Fokker/eigenaar Comb. v.d. Heuvel Ram Jong 4MR-237 Predikaat: 95,5 1e Fraai 
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Clubshows  en districtshows 
 
Dit jaar organiseert de NZC twee clubshows en tien districtshows. Op deze shows 
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 de 
Zilverfokkers in de gelegenheid om deel te nemen aan één of meerdere shows. 
 
 
 
 
 
 
Datum Show Adres Tel. nr. 
08-10-15 / 10-10-15 
 

Kleindierenshow Midden 
Veluwe 

Bentweideweg 25, 
Wenum Wiesel 

055-5215366 

09-10-15 / 11-10-15 Peelhorstshow Hagelkruisweg 25, Horst 06-10034280 

30-10-15 / 31-10-15 
 

KV Brabantse Westhoek 
– Fijnaart 

Pr. Margrietstraat 15, 
Fijnaart 

0168-464631 

30-10-15 / 01-11-15 Van Pallandtshow Van Pallandtstraat 8, 
Varsseveld 

0315-617548 

14-11-15 / 15-11-15 KPV Geleen-Stein e.o Wilhelminastraat 1, 
Geleen 

06-12604588 

27-11-15 / 28-11-15 Zwolse Kleindieren 
Show 

Ossenkamp 5, Zwolle 038-4655127 

11-12-15 / 13-12-15 Oneto  Hangar Vliegveld 
Twente, Vliegveldweg 
345, Enschede 

053-4352800 

17-12-15 / 19-12-15 Provinciale 
Bondstentoonstelling 

Groen Direct, 
Noorwegenlaan 37, 
Hazerswoude/ Boskoop 

0252-232209 

18-12-15 / 20-12-15 Gelderlandshow   Olympic Sportcentrum, 
Nieuweweg 203, 
Wijchen 

024-6774265 

18-12-15 / 19-12-15 Hanzeshow Veneweg 1, Kampen 06-43036201 
06-01-16 / 09-01-16 Noordshow TT-Hallen, De Haar 11, 

Assen 
0594-505924 

21-01-16 / 23-01-16 
 

Championshow Beursfabriek, 
Symfonielaan 1, 
Nieuwegein 

0592-858865 
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Keuring Zilvers op de Noord Show 2015 
 
Ik kreeg 23 Groot Zilvers verdeeld over 1 Licht Konijn grijs en 22 Licht Zwart. Dit is 
een mooi aantal Groot Zilvers. De dieren vielen mij niet tegen. In Bouw en Type 
gemiddeld Zeer Goed tot Fraai. Bij wat Licht Zwarten mag wat mij betreft de Nuance 
wat rijker. Ook de Tussen en Grondkleur mag bij enkele dieren wel iets sterker! Bij de 
Rammen was   C. Horden de winnaar met F-96 pnt. Bij de Voedsters zaten de betere 
dieren vooral in de Nuance het beste dier was van J .E. Linde 1e F -97 pnt. ook de 
2e F- 96,5 pnt was van de zelfde fokker goede 3e was C. Horden 3eF-96,5 pnt. De 
voedster van Fokker Linde werd bij de H E P op 1 na mooist dier van groep 3.  
 
Wat mij wel zorgen baart bij de Licht Zwarte dieren  is veel witte haren en bij 
enkele dieren WITTE PLUIZEN in de voetzolen van de voorbenen. Ik heb dit 
laten zien aan collega Hertogh. Mijn voorstel is om  dit op een keurmeesters 
dag of op de Fokkersdag te bespreken hoe we hier me e oom gaan. 
 
Ook werden mij nog 19 Midden konijn grijs en 7 Licht Zwarte Klein Zilvers ter keuring 
aangeboden. Bij Midden k n g prima dieren in Bouw en Type en mooie Koppen. De 
pelsen waren nog niet klaar. Bij de Nuance veel verschil; enkele dieren wat rijk en de 
ander dieren konden wat rijker. Bij de dekkleur veel opmerkingen dek wat donker!! Bij 
de buikkleur 2x het predicaat Onvoldoende!! Dit omdat de buikkleur Te Geel/ Rood 
was! Ook 1 onvoldoende voor een dier met een Wam! De grondkleur aan buik 
was bij alle dieren Fraai! De beste Oude Ram was van Fokker A. Lanting 1e F – 95,5 
pnt. Bij de jonge Rammen Comb de Steenwijkers 1e F -95 pnt. De beste jonge 
Voedster was weer van A. Lanting 1e F – 95,5 pnt. De beste dier was de Oude Ram. 
Bij de Licht Zwarten 3 dieren en 4 abset. Bij de 3 dieren 2x ZG en 1x F – 95,5. Het F 
dier was een knap dier in Bouw en Type en een mooie Lichte Nuance en mooi 
gelijkmatig. Bij de ander dieren moest de gelijkmatigheid beter. Ook de Nuance wat 
Rijker. De 1e F –95,5 was van Fokker M.Bergsma. 
G. Dermois 
 
Ruim voor aanvang van de keuring ben ik altijd aanwezig, Deze show reisde 
Hangoorfokker Ton Boogaard mee als schrijver, Jan Borger (ook een Hangoorfokker) 
nam het aandragen voor zijn rekening. Als keurmeester voel je je rijk wanneer je 
assistenten de benodigde ervaring hebben. Beide heren dank voor de prima 
samenwerking.  
Tevens dank aan keurmeester Dermois, Samen met Gezinus keurde ik de Zilvers. 
Ook al heb ik een tiental jaren Zilvers gefokt het blijft in sommige gevallen altijd 
prettig en leerzaam even met een collega keurmeester te overleggen, waarom ook 
niet!? Ervaren mensen als Dermois worden schaars. De Fransman (bijnaam 
Dermois) ziet werkelijk alles.. Sommige onder ons zijn van mening dat de man het 
soms te scherp ziet. Fokkers wordt wakker en trek uw voordeel uit het oordeel 
deskundig en ervaren keurmeerster als Dermois. Ziet genoemde keurmeester een 
bepaalde tendens onder onze raskonijnen dan is hij vaak de eerste welke deze 
constateert. M.a.w. de man waarschuwt ons voor sluimerende foutjes, die wanneer 
we deze op zijn beloop laten, later voor echte problemen kunnen zorgen. 
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Dermois heeft aangegeven te gaan stoppen met zijn passie het keuren van 
raskonijnen. Ook via deze weg bedank ik één van mijn beste mentoren. Recht door 
zee, ( geen gedoe achter de rug om maar recht voor zijn raap, bravo!) Verder 
deskundig en bovenal een sociaal mens en prima fokker. Zo werd een Pool van 
Dermois reserve kampioen van de Noordshow 2015.  
 
De Klein Zilvers. 
Mijn keuring bestond uit een kleine 50 Klein Zilvers. Aanwezig in midden zwart, 
midden bruin, midden blauw en midden geel. De midden zwarte oude dieren waren 
helaas absent. Het zachte weer was waarschijnlijk de reden. Een Zilver in verharing 
valt niet mee. Zo zijn onze Zilvers prachtig, maar na een weekje verharen is de 
nuance en gelijkmatigheid helemaal naar de Filistijnen. Als fokker baal je dan enorm.  
Zilverfokkers en keurmeesters  Henri van Weelden en Henk de Klein showde enkele 
prima dieren. Ook mevr. Eikelboom showde een fraai type dier. Let wel; het type van 
de Klein Zilver moet gedrongen zijn. Enkele dieren toonde een iets lang type. Het 
beenwerk kan over het algemeen iets steviger. De jonge ram van Eikelboom koos ik 
als beste. Een jonge voedster van Henri van Weelden imponeerde eveneens. Laatst 
genoemde dier demonstreerde een geweldige Klein Zilver pels! Fraai van lengte en 
structuur. De verzilvering was prachtig fijn, mooie korte verzilverde haartoppen zoals 
we deze graag zien! 
 
Slechts één midden bruine Klein Zilver. Het dier liet het afweten qua type en bouw. 
Waar zijn onze mooie bruine Klein Zilvers gebleven? Niet lang geleden zagen we 
zowel kwalitatief en kwantitatief prima dieren. De bruine kleur is moeilijk te fokken, de 
moeilijkheidsgraad van de bruine kleur moeten we niet onderschatten. Ik zie 
verschillende fokkers overstappen naar met name konijngrijs. Toch hoop ik dat ook 
de bruine kleur die aandacht krijgt welke deze verdient.  
 
Twee midden blauwe dieren. Fokker de Vries showde prima dieren! De pelzen waren 
van fraaie kwaliteit. Ik miste toonaangevende, c.q. bekende fokkers als Roel Schraa 
en Kees Burgsteden in deze kleurslag, nuance. Ik hoop dat genoemde fokkers weer 
dieren kunnen showen tijdens de Noordshow 2016. 
Een fraai aantal Klein Zilvers in midden geel. Combinatie Beens en midden geel 
fokkers Poortier en Seepers showden werkelijk fraaie dieren. Veel midden geel 
toonden een ZG tot fraaie stelling. Bij een aantal dieren kan de lichaamsbouw met 
name in de voorhand gevulder. Fokkers let goed op de juiste pelslengte en structuur. 
Op een iets lange en grove pels komt de verzilvering niet tot zijn recht, deze zal dan 
grof tonen. M.a.w. de verzilverde haartoppen zijn iets lang. 
Ik spreek de wens uit dat fokkers welke dieren importeren uit Duitsland of Zwitserland 
het geduld kunnen opbrengen om “te bouwen”  aan type en bouw, de mogelijkheid is 
er momenteel. De recent aangepast standaard omschrijving van de buikkleur en 
grondkleur aan buik schept mogelijkheden. Al met al een mooie klasse gele Klein 
Zilvers, waaronder uiteindelijk de beste Klein Zilver Noordshow 2015. Samen met 
collega Dermois kozen we een werkelijk fraaie jonge ram van fokker H.H. Poortier als 
beste. Een dier met ras adel, wat een stelling! Genoemd dier won groep drie pareling 
en verzilvering en werd  na de Marbuger Feh en de Pool derde van de Noordshow 
2015. Predicaat U 98, fokker Poortier proficiat!Voor uitgebreide uitslagen kijkt u dan 
eens op onze fraai verzorgde website: www.zilverclub.nl 
Adri Hertogh 
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Noordshow 2015: Kooi: 6202 Fraaiste: Groot Zilver: Licht Zwart,  
Fokker/eigenaar J.E. Linde. Voedster Jong 4RU-213 Predikaat: 97,0 1e F 
Dit dier werd fraaiste op 1na van de groep Pareling en Verzilvering. 
 
 

 
 
 
Noordshow 2015: Kooi: 7501 Fraaiste: Klein Zilver: Midden Geel,  
Fokker/eigenaar H.H. Poortier. Voedster Jong 4OV-239 Predikaat: 98,0 1e U 
Dit dier werd 1e in de groep Pareling en Verzilvering en tevens 3e van de Noordshow. 
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Keurverslag Jan Vijfvinkel fokkersdag NZC 20 september 2014 
 
Op deze dag had ik de eer om 18 Groot-Zilvers in de A-klasse en 5 Groot-Zilvers in 
de B-klasse te mogen beoordelen. 
Zoals in de nabespreking op de fokkersdag al aangegeven, was de algemene indruk 
een prima kwaliteit dieren. Uitgezonderd de enkele O haalden de dieren 92, 5 t/m 96 
punten. 
De keuring betrof 10 dieren in licht-konijngrijs en 13 in lichtzwart. Het gewicht was bij 
alle dieren prima. 
 
In type en bouw over het algemeen F en ZG dieren met weinig noemenswaardige 
opmerkingen, een enkele achterhand kon nog iets gevulder en/of ronder. Eén dier 
moest ik uitsluiten vanwege een wam. Benen en stelling zijn de laatste jaren vooruit 
gegaan. Soms kon het beenwerk nog iets steviger en zwaarder. Ook de koppen 
waren zeer goed of fraai. 
De oorlengte gaf over het algemeen geen problemen, één dier (van de 1e maand) 
had te korte (12 cm)oren. In oor (toppen)structuur zijn er nog wel wensen, deze kon 
soms steviger. 
 
De pelsbeoordeling in vier onderdelen is een positieve vooruitgang. De normale 
pelslengte (3 tot 3,5 cm) blijft een aandachtspunt bij diverse stammen. Lange 
uitstaande grannen ontsieren de pels. De pelsdichtheid was bij de meeste dieren ZG, 
zo ook de structuur. Uiteraard waren niet alle dieren geheel klaar.  
 
Ook nuance en dekkleur waren bij de meeste dieren in orde. Soms was iets rijker de 
wens, maar ook in zijn geheel iets rijk kwam voor, maar doorgaans allemaal zeer 
goed en fraai. 
 
De gelijkmatigheid was bij de iets rijker verzilverde dieren meestal fraai. Bij een 
aantal andere dieren konden snuit en oren soms iets rijker. 
 
De tussen en grondkleur is vooral bij (licht)konijngrijs verzilverde dieren, mits in de 
juiste sterkte aanwezig een lust voor het oog. De warme roestroodbruine tussenkleur 
is bij de lichtkonijngrijze meestal wel iets minder intens als bij de midden nuance. De 
rijkheid van de verzilvering en de leeftijd van het dier speelt hierbij een rol. Bij de 
aanwezige dieren doorgaans fraai of zeer goed. Dit gold eveneens voor de 
donkerblauwe grondkleur in dek en aan buik. Ook de buikkleur zelf was bij de meeste 
dieren fraai wit. 
Bij de lichtzwarte ook weinig opmerkingen over de grond en tussenkleur, hoewel 
laatst genoemde soms wat zwarter kon. 
De op de fokkersdag aanwezige Groot Zilver fokkers, Remmerde, van de Heuvel en 
Comb. Westerlaken- Heystek zijn mijn inziens, met genoemde kleuren, op de goede 
weg om de kwaliteit van het ras hoog in het vaandel te houden. 
In beide klasse won Comb. Westerlaken- Heystek, het dier uit de B-klasse werd ook 
algemeen winnaar van de B-klasse. Een knappe prestatie. 
Het was wederom een plezierige fokkersdag. 
 
Jan Vijfvinkel.  
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Overzicht keurmeesters Noordshow en Championshow 
 
Onderstaand een overzicht om de indeling naar keurmeesters en fokkers voor de 
komende jaren duidelijk te maken. Hiervan zal jaarlijks een update worden gemaakt. 
 
Noordshow  
 
Keurmeesters 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

G. Dermois   X X     

A. Hertogh   X  X    

W.J.A. Ladenstein X        

E. Maas  X   X    

R. Schraa X        

J. Vijfvinkel         

H. van Weelden  X  X     

         

H. de Klein          

E.A.M. Oostindiën         

 
Champion Show 
 
Keurmeesters  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

G. Dermois         

A. Hertogh X X   X    

W.J.A. Ladenstein         

E. Maas    X     

R. Schraa         

J. Vijfvinkel         

H. van Weelden X  X  X    

R. Prins  X       

N.A.J.A.M. v. Vugt    X     

P. van Foeken         

H. de Klein         

E.A.M. Oostindiën         
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 Fokkersdag 2014 : Keurmeester Jan Vijfvinkel met schrijver Arjan 
Westerlaken 
                                                                                                                               

 
 
Fokkersdag 2014: 
Mooiste Zilver A-klasse op 2na Comb. De Hammies  
Klein Zilver Donker-Zwart Man Jong 1eF 95,5 . 
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Voor de mooiste klein zilver op 2na in de A-klasse wint Jan Ham 
een “hammetje” uitgereikt door de leverancier Remko Remmerde  

 

 
 

Fokkersdag 2014: 
  Mooiste Zilver B-klasse Comb. Johan en Cindy  

Klein Zilver midden-zwart Man Jong 1eF 95,5 . 
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Fokkersdag 
 
De Fokkersdag is één van de hoogtepunten van de NZC. Altijd een gezellige dag met 
collega Zilver fokkers, keurmeesters en liefhebbers onder elkaar. In een ontspannen 
ambiance worden de ervaringen met de nieuwe fok onderling besproken en er is 
altijd veel belangstelling en bewondering voor elkaars dieren.  
Met de grootste zorgvuldigheid beoordelen de keurmeesters de jonge Zilvers. 
Middels een soort van talent-scouting worden de toppers gevonden. De schrijvers en 
aandragers maken dit proces van zeer dichtbij mee en leren zodoende zeer veel over 
de Zilvers.   
De laatste Fokkersdag waren er 22 inzenders en 6 keurmeesters. Dit betekende dat 
de meerderheid van de inzenders ook actief waren als schrijver of aandrager. Het 
organiseren van de schrijvers en aandragen neem altijd behoorlijk tijd in beslag, dit is 
te verkorten als de inzenders van te voren op het inschrijfformulier aangeven of zij 
willen schrijven of aandragen. Eventueel is de taak ook te verdelen over meerdere 
leden. Zoals het gezegde: “Vele handen maken licht werk!”.  
Het bestuur van de NZC vertrouwd er op dat we dit jaar ook weer een leuke en 
gezellige Fokkersdag met elkaar zullen hebben waar een ieder zijn steentje zal 
bijdragen. 

 
 
Nieuwe locatie Fokkersdag 
 
Dit jaar wordt de Fokkersdag gehouden in Tiel. De Tielse Kleindierensportfokkers 
Vereniging heeft een prachtige nieuwe locatie. Deze nieuwe locatie heeft een 
showruimte van 700 m2. De showruimte alleen is al 100 m2 groter dan het totale 
oppervlak van de oude locatie in Tiel.  
Daarnaast zijn er aparte vergaderruimtes beschikbaar die voor de ledenvergadering 
gebruikt zullen worden. 
 
 
Buikkleur bij gele Zilvers 
 
Het seizoen 2014 / 2015 is het eerste seizoen waarbij de aangepaste standaard voor 
gele Zilvers is gehanteerd. Meestal werd de aangepaste standaard op de gewenste 
wijze toegepast. De NZC kreeg helaas ook berichten van keuringen waarop het op 
dit punt minder goed verlopen is. 
De standaardcommissie is hierover benaderd en heeft dit intern besproken. Het is 
voor de keurmeesters even wennen hoe men moet omgaan met de vernieuwde 
standaard. Vaak gaat het goed, soms is men te streng, maar ook een te soepele 
omgang komt voor.  
Helaas werd keurseizoen 2014 / 2015 beperkt door de plotselinge uitbraak van de 
vogelgriep. Hierdoor is er nog geen totaal beeld van een volledig keurseizoen. 
 
De huidige standaard voor gele Zilver: 
Een roomkleurige grondkleur aan buik bij geel is een lichte fout en een gele 
grondkleur aan buik bij geel is een zware fout. 
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Championshow 22 t/m 24 januari 2015 – Clubshow N.Z.C. 
Eind januari, op naar Nieuwegein, de inmiddels vertrouwde locatie voor onze 
Nationale Kleindierenshow; de Championshow. De organisatie biedt keurmeesters 
de mogelijkheid tijdig te beginnen met keuren. Zo kunnen keurmeesters aandacht 
schenken aan de keuring welke de dieren en fokkers verdienen. 
Na een veertigtal Groot Lotharingers aan mij de eer de midden en donkere Klein 
Zilvers te beoordelen. Het totaal aantal van 84 Klein Zilvers viel mij iets tegen. 
Collega keurmeester Henri van Weelden keurde de overige Klein Zilvers. Henri is 
een deskundig Zilverkeurmeester en tevens fokker. Het uitmaken van de beste 
dieren verliep perfect, waarvoor dank. 
Jan Ham en Albert Lanting assisteerde als schrijver en aandrager. Het behoeft geen 
uitleg dat genoemde mensen mij uitstekend assisteerden. Zoals aangegeven keurde 
ik als eerste de Groot Lotharingers. Na dit tekening-feest mocht ik genieten van onze 
Zilvers. 
 
Als eerste zocht ik een goede plek voorzien van eerlijk daglicht en het goed keuren 
was. In donker zwart twee dieren van liefhebber Jan Ham. Twee dieren voorzien van 
prima type en fraaie pelzen. Helaas waren ook deze dieren nog niet klaar, jammer! 
Toch F95 en ZG 94, kwaliteit dus! 
Slechts twee Klein Zilvers in bruin,  tijdens de Noordshow slechts één ingeschreven 
dier.. Een dier werd ingeschreven als donker bruin, echter de nuance was iets rijk 
voor donker. We moeten er voor waken dat de nuances zuiver blijven en donker 
donker blijft en midden midden. Een keurmeester dient duidelijk aan te geven waar 
de grens van het toelaatbare ligt. Als een dier wordt uitgesloten van bekroning 
moeten wij duidelijk aangeven waarom. De omschrijving; Is zwever vind ik persoonlijk 
onvoldoende. Geef als aanvulling duidelijk aan waarom het dier als zwever wordt 
beschouwd. Bijv. is zwever, te donker voor midden en te licht voor donker. 
  
In midden zwart geen werkelijke topdieren. Veel dieren waren lang niet klaar qua 
pelsconditie. Het zachte weer heeft uiteraard invloed. Uiteraard laat vervolgens ook 
de gelijkmatigheid te wensen over. Ook in Nieuwgein een aantal dieren welke iets 
lang van type waren. Beenwerk en stelling vragen om aandacht beste fokker. Let 
goed om de grondkleur aan dek, bij enkele dieren liet deze echt te wensen over. Dick 
Zwaan, Comb. v/d  Heuvel, Wim v/d Schaft en Jan Ham showden fraaie dieren. 
Beste Klein Zilver van mijn keuring werd een oude ram midden zwart van Dick 
Zwaan. In overleg met Henri van Weelden werd dit tevens de beste Klein Zilver van 
De Championshow. De midden gele van Cees Schipstal werd de beste van Henri zijn 
keuring en beste Klein Zilver op één na.  
Zoals ik in ons Kleindier Magazine vermelde was het erg jammer dat een Klein Zilver 
midden konijngrijs een kale plek boven het oog toonde, een werkelijk topdier welke 
tijdens de H.E.P goed had kunnen mee draaien. Jammer! Slechts drie ingeschreven 
dieren in licht zwart, alle drie absent. Fokker Wim den Otter gaf tijdens deze mooie 
show aan dat de verharing zijn tol eiste en zijn Zilvers er momenteel niet uit zagen. 
Erg jammer, tijdens een keuring in Dronten had ik de eer Zilvers van genoemd fokker 
te keuren en werd een fraaie Klein Zilver licht zwart beste van mijn keuring. 
Ik spreek de wens uit dat u als Zilverfokker al weer enkele veel belovende dieren 
heeft mogen fokken en wens u heel veel voldoening en bovenal veel plezier toe. Tot 
ziens tijdens onze jaarlijkse fokkersdag te Tiel.  Adri Hertogh.  
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         Championshow 2015: Kooi: 406 Fraaiste: Groot Zilver: Licht Zwart,  
         Fokker/eigenaar C. Horden. Ram Jong 4MR-129 Predikaat: 96,5 1e Fraai 
         Dit dier werd 3e in de groep Pareling en Verzilvering en beste Zilver 
 

 
 
Championshow 2015: Kooi: 1429 Fraaiste: Klein Zilver: Midden Zwart, 
Fokker/eigenaar D. Zwaan. Ram Oud 3NA-402 Predikaat: 96,5 1e Fraai 
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 Championshow 2015: Kooi: 398 Fraaiste: Groot Zilver: Licht Konijngrijs,  
 Fokker/eigenaar R.W.J. Remmerde. Ram Jong 4MR-3026 Predikaat: 96,5 1e Fraai 
 Dit dier werd beste Groot Zilver op 1na 
 

 
 Championshow 2015: Kooi: 1470 Fraaiste: Klein Zilver: Midden Geel,  
 Fokker/eigenaar C.J.M. van Schipstal. Ram Jong 4MA-509 Predikaat: 96,5 1e Fraai 
 Dit dier werd beste Klein Zilver op 1na 
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Huldiging ereleden 
 
Hans Zwaan 50 jaar lid NZC 
In de jaren 70 winnaar op de BTT, Intershow en Ornithophilia. 
Nu fokker van Hangoordwergen die hij in Duitsland showt en met veel sukses! 
Jarenlang voorzitter van de Ned. Cavia Club. 
 
Winnaar Intershow 1997 Klein Zilver midden zwart 
 
Winnaar Fokkersdag 1997 
  
Intershow 1998: Vooral fokker J. Zwaan showde meerdere topdieren. Allereerst in de 
oude rammen twee van de drie dieren behaalden het predikaat F. De 1e F was voor 
J. Zwaan, die won vanwege type en bouw. H. Janssen werd fraai 2e.  Van de 
ingezonden 11 jonge rammen behaalden 5 het predikaat F en de overigen allen ZG. 
Winnaar in de jonge rammenklasse wederom J. Zwaan voor  L. Geurts. Afgaande op 
type en bouw kon men zeggen met een aanverwant dier. De 3e F was voor W. den 
Otter, 4e F wederom J. Zwaan en 5e F H. Janssen. 
In verzilvering weinig verschil. 
Bij de 10 jonge voedsters in der kleur midden-zwart showde J. Zwaan het winnende 
dier en verder 2eF en 3e F. De 4e F was voor H. Janssen. De jonge voedster van J. 
Zwaan was de winnaar in de midden-zwart nuance. Dit dier werd later de beste Klein 
Zilver, het beste dier van Groep 3 en tenslotte het winnende dier van de 31e NKB 
Intershow. 
Een bijzonder felicitatie is hier op zijn plaats. 
Wederom een mooie reclame voor onze speciaalclub.  
Tekst: jaarboekje 1999 : B.J.Vanhommerig.  
 
BTT 1998: Fraaiste jonge ram: op de beoordelingskaart kon de heer Vanhommerig 
vermelden U-type en bouw. De verdere opbouw van de kaart, was eigenlijk tijdens 
mijn keuring al het predikaat U waard schreef hij.  Deze jonge ram werd beste van 
zijn keuring, beste Klein Zilver en beste van de Zilverclub. Hij werd winnaar van 
groep 3 en tijdens de HEP het beste dier op 1na van de BTT. Het predikaat werd 
door de HEP jury verhoogd tot U. 
 
BTT 1999:  De midden-zwart Klein Zilvers. Allereerst een oude rammenklas. 5 stuks, 
1xF en 4xZG. Dan de jonge rammen. 
17 stuks, Een zeer goede klas rammen, waarbij ook de ram die later de mooiste 
Klein Zilver werd van J.D. Zwaan. 
Deze 17 dieren behaalden fxF, 8xZG en 4xG. 
Voedsters jong 3 stuks, 1xF1xZG en 1xG. 
Steeds blijkt weer, dat dezelfde fokkers elk jaar weer strijden om de hoogste eer. Het 
gaat steeds tussen Janssen, den Otter, Zwaan, van Weelden. Telkens komt je deze 
type dieren tegen en steken vaak met kop en schouders boven de anderen uit. 
 
Hans heeft andere fokkers dikwijls aan goede dieren geholpen en was ook diverse 
malen aanwezig om te helpen op shows. 
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Het spenen van konijnen 
 
In het “Besluit houders van Dieren” dat op 1 juli jl. van kracht is geworden, is 
aangegeven dat konijnen pas na minimaal 6 weken gespeend mogen worden 
(gescheiden van het moederdier). Mits de jonge konijnen tenminste 6 weken bij de 
fokker blijven, mogen zij ook na 4 weken gespeend worden. 
De meeste fokkers hanteren deze regel al, maar het is goed om te weten dat het nu 
een wettelijke eis is. Deze gestelde regels zijn minimum eisen dus langer mag ook, 
maar overdrijf ook weer niet. Daardoor kunnen de jonge rammetjes al actief worden 
en liggen de ongewenste resultaten daarvan spoedig in een nestje.   
 

 
 
Gewijzigd reglement merken konijnen 
 
Het reglement voor het merken van konijnen die zijn geboren in de maanden oktober 
t/m december is gewijzigd. Dieren die geboren zijn in september 2014 worden zoals 
gebruikelijk met het maandcijfer 9 getatoeëerd en de dieren die in de maanden 
oktober t/m december zijn geboren worden getatoeëerd als waren zij geboren in de 
eerste maand van het jaar erna, dus januari 2015. Het jaarcijfer is dus van het jaar, 
volgend op het geboortejaar, dus de 5 van 2015. 
De dieren worden zo in het volgende jaar gekeurd als jonge dieren en om die dieren 
herkenbaar te maken wordt de normale januari-tatoeëring van het jaar erna, vooraf 
gegaan door het cijfer 0 (nul). 
Voorbeelden: 
-    Geboren  in september 2014: 4GR- 901 enzovoort. 
-    Geboren in oktober t/m december 2014:  5GR- 0101 voor het eerste dier in 
oktober, enzovoort. 
-    Laatste getatoeëerde dier in oktober bijv. 5GR-0160, dan wordt het eerstvolgende 
dier in november getatoeëerd met 5GR-0161 enzovoort. 
De 0 (nul) betekend dus dat het een dier van de maanden oktober t/m december is 
van het voorgaande jaar. 
De aldus getatoeëerde dieren behoren nu tot het volgende jaar en zijn dieren die 
men het gehele jaar kan showen als jong dier, wat beter aansluit bij de werkelijke 
leeftijd van het dier. 
De keurmeester die deze dieren te keuren krijgt weet als er een 0 (nul) voor het 
volgnummer staat, dat dit een dier van de maande oktober t/m december van het 
voorgaande jaar is. 
Dit systeem wordt in een belangrijk deel van Europa al toegepast 
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Keurverslag van onze zilvers op de Brabantse Westhoek show 2014 
 
Op deze mooie show had ik het genoegen om het totale zilverarsenaal te mogen 
beoordelen. 
Een tiental Groot Zilvers in de kleurslag licht konijngrijs, alles dieren tussen hoge ZG 
punten en F predikaten. 
Mede door een fraaie bouw, gekoppeld aan een prima verzilveringsnuance. 
Bij meerdere dieren gekoppeld aan de juiste warme tussenkleur. 
Toch nog enkele dieren waarvan de pels niet langer hoeft en de tussenkleur warmer 
mag. 
Remmerde en Comb. Westerlaken/Heystek, zoals steeds strijdend om de eerste 
plek. 
Bij de lichtzwarte Groot Zilvers weer de zelfde namen. 
Zilvers om van te watertanden, met fraaie onderkleur en de juiste nuance. 
Waarbij sommigen iets achterbleven omdat de pels nog niet in topconditie was. 
Iets wat meteen de verzilvering nadelig beïnvloed. 
Van de grote klasse Klein Zilvers slechts vier stuks in midden-konijngrijs, terwijl dit de 
laatste jaren een grote groep was. 
Met hierin de laatste jaren vaker de winnaar van de gehele show. 
Dit had zich dit jaar zeker weer herhaald, echter het dier met het hoogste puntental 
was ingeschreven in de C klasse. 
Hierdoor werd Remco Remmerde slechts winnaar van deze klasse. 
In donker zwart dieren van de enige fokker welke deze kleurslag trouw blijft, in prima 
kwaliteit. 
Naast deze donker zwartjes prima dieren in midden-zwart ook van de voorzitter van 
onze Zilverclub. 
Mooi gebouwde dieren met een fraaie pels en verzilvering welke nog niet geheel 
klaar was. 
Cees van der Marel met zeer goede midden blauwe dieren hopelijk op weg naar de 
kwaliteit van enkele jaren terug. 
Midden geel, een kwaliteit welke de laatste jaren in Fijnaart hoog van de toren blaast. 
Naast fraaie dieren van H. Ploeg nu nog betere kwaliteit van comb. Boo Boo. 
Na enkele jaren van iets mindere kwaliteit, nu topdieren met 4 keer Fr. van de 5 
ingezonden dieren. 
Wellicht dat de vorig jaar aangekochte Duitse dieren hieraan ten grondslag liggen. 
Mooi gebouwde dieren met de juiste warme dekkleur, gecombineerd met de goede 
midden nuance. 
De toon is gezet zilverfokkers, trekt U hieraan op in een sportieve kwaliteitsslag. 
Mijn beste dier was een lichtzwarte Groot Zilver van Comb. Westerlaken/Heystek. 
Deze mooie zilver werd beste op een na van de gehele show en kampioen van de 
vereniging Brabants Westhoek. 
Met dank aan de prima helpers uit ons zilverkamp, een mooie keuring in mijn laatste 
keurseizoen. 
  
Met sportgroeten, 
Wiel Ladenstein 
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Kooi 280 Groot Zilver licht zwart Mooiste Zilver Brabantse Westhoek 2014 
Comb. Westerlaken-Heijstek – Ram Jong 4BW-111 1eF 96,0 

 

       
 
Kooi 450 Klein Zilver midden konijngrijs mooiste Klein Zilver Brabantse    
Westhoek 2014 Comb. v.d. Heuvel – Voedster Jong 4MR-238 1eF 96,0  
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De finale van de keuring op de Fokkersdag 2014. 

          

 
 
Fokkersdag 2014:  Mooiste Zilver AOC-klasse Theo Vullink Klein Zilver Midden-
Haaskleur 4IP-313 Vrouw Jong 1eF 95,0 . 
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