Provincie zonder
provinciale afdeling
Dronten heeft met KDS Oostelijk Flevoland een prachtige
h i vereniging
i i
Tekst en foto’s: Jogchum IJpma
Flevoland, onze 12 e provincie is het grootste
kunstmatige eiland ter wereld. Liggen eilanden
als regel ruim boven de zeespiegel, Flevoland ligt
er gemiddeld vijf meter onder. Dronten ligt in het
oostelijke deel van de provincie welk deel in 1957
is drooggelegd. Van al het weggepompte water vind
je niets meer terug en is er een mooie provincie
ontstaan. Flevoland kent geen provinciale afdelingen van KLN en FB, wat niet verwonderlijk is,
omdat er maar twee verenigingen bestaan, te weten
KDS Oostelijk Flevoland te Dronten en Pels en
Pluim te Emmeloord. De eerste is aangesloten bij
de provincie Gelderland, de tweede bij Overijssel. Op zich een goed besluit, want hoe moet een
provinciale afdeling bestuurd worden als er maar
twee aangesloten verenigingen zijn? De praktijk
wijst uit dat het goed is zo. Op de warmste eerste
dag van november ooit is een bezoek gebracht aan
de vereniging te Dronten
Ontstaan
De eerste bewoners, eigenlijk de pioniers, kwamen
uit alle windstreken van het land. Velen hadden
een agrarische achtergrond wat erin resulteerde
dat er al spoedig volkstuinen werden aangelegd.
Immers, men was gewend groente en dergelijke
uit eigen tuin te halen. De verenigingen groeiden
spreekwoordelijk als kool. Ook kwamen er veel contacten tussen de nieuwe bewoners tot stand en niet
verwonderlijk dat er ook heel wat dierenliefhebbers
elkaar ontmoetten. Daar is de behoefte ontstaan
tot het oprichten van een kleindierenvereniging.
In 1962, vijf jaar na de drooglegging werd KDS
Oostelijk Flevoland opgericht. Er was altijd heel
veel saamhorigheid, natuurlijk moesten er wel eens
plooien gladgestreken worden, maar waar gebeurt
dat niet? Inmiddels bestaat de vereniging 42 jaar
en kent wijd en zijd bekendheid.
Leden en ledenbijeenkomsten
De vereniging telt thans zo’n 75 leden waaronder
slechts vier jeugdleden. De leden bevinden zich
in een uitgestrekt gebied, zelfs uit Friesland zijn
er leden die zich thuisvoelen bij Dronten. Aanvankelijk werd acht tot negen keer per jaar een
ledenbijeenkomst belegd. Dat is inmiddels teruggedraaid tot vijf, met soms -als dat nodig is- zes
bijeenkomsten. Om de binding met de leden niet te
verliezen worden meerdere nevenactiviteiten georganiseerd zoals hokbezoek bij leden of een kijkje bij
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zusterverenigingen. Bij de opbouw van de stad werd
jaarlijks door de gemeente een zogenaamde kennismakingsbijeenkomst belegd waar de verenigingen
zich konden presenteren. Daar werd aan deelgenomen, maar dit wordt niet meer georganiseerd. Door
de ruime aandacht middels pers en raambiljetten
wordt elk jaar de tentoonstelling onder de aandacht
gebracht en dat loopt goed. Geïnteresseerde bewoners weten de weg naar de show te vinden waar dan
veelal nieuwe leden kunnen worden opgetekend.
Natuurlijk moet een vereniging bestuurd worden,
dat bestaat thans uit zes personen. Ronald Tiemes
weet zich als voorzitter gesteund door Cees van der
Wel als secretaris en Jaap de Jager, Gert Kelderman,
Raymond Kamps en Martin Kok maken het zestal
compleet. Stuk voor stuk mensen die veel energie
in de vereniging steken en zich daarbij gesteund
weten door veel actieve leden. Dat de sfeer in de
vereniging als heel positief bestempeld kan worden
draagt ertoe bij dat gesproken kan worden van een
bloeiende vereniging in het nieuwe land!
Tentoonstellingen
Voor velen zal de Meerpaal in Dronten nog bekend
zijn als een schitterende accommodatie voor een
kleindierenshow. Hier werd om de twee jaar een
prachtige show neergezet en was bekend onder
zowel inzenders als bezoekers, maar het moet wel

Frans Pongers heeft fraaie hokken en dito
Duitse hangoren.

betaalbaar blijven en zo werd uitgeweken naar een
manege. Ook daar werd een heel mooie show neergezet, maar omdat het onderhoud aan dit gebouw
te wensen overliet is gekeken naar een andere passende gelegenheid. Daarin slaagde het bestuur bij
een van de oud-leden. Deze bood de helpende hand
en stelt zijn manege Haflingerstal Seadrift voor
de show beschikbaar. Inmiddels is gekozen om de
show naar een eendaags gebeuren om te zetten. Dat
spreekt veel inzenders aan: de dieren kunnen tot een
half uur voor de keuring worden ingekooid en in de
namiddag kunnen ze weer mee naar huis. De keuring is openbaar, dus fokkers en bezoekers kunnen
hier veel kennis opdoen waarop bij elk dier wordt
gelet. Er moet wel veel werk worden verzet voor
die ene dag, maar inmiddels is er veel ervaring opgedaan om dit goed te laten verlopen zodat alles op
rolletjes loopt. Op- en afbouw levert met vereende
kracht geen probleem op en door de computer is de
administratie eigenlijk een peulenschil. Dat is heel
wat anders dan vroeger, toen we alles met de hand
moesten doen, memoreert Martin Kok.
Een rondje langs een aantal fokkers
De begeleiding is in handen van Ronald Tiemes
en Martin Kok. Door Ronald was een lijstje opgesteld aan wie een bezoek zal worden gebracht met
daarbij een tijdsplanning. Mooi geregeld, maar als
het gezellig is, komt er al gauw een kink in de kabel. De ontvangst is bij Frans en Mineke Pongers,
wonend in of op de Golfresidentie. Op dit fraaie
golfpark staan heel wat mooie huizen waarvan de
eigenaar lid moet zijn van de golfclub. Lidmaatschap is voor Frans geen probleem, maar golfen,
ho maar! Frans is weer terug in de kleindiersport
en sinds zijn pensionering inmiddels zeven jaar
lid. Zijn hart ligt bij de Duitse hangoordwergen in
de kleuren konijngrijs en ijzergrauw, ook in bont.
De dieren zijn gehuisvest in een flinke blokhut.
Aanvankelijk bedoeld als ’buitenzitje,’ maar er
speelde al wat anders in zijn achterhoofd. Leuk
voor de kleinkinderen om daar hun konijntje in
onder te brengen en gemakkelijk voor oppas, was
zijn opmerking naar Mineke. Inmiddels zijn er 22
fraaie hokken in ondergebracht en er staan er nog
tien buiten opgesteld. Bij deze hokken heeft Frans
veel citroengeraniums in hangpotten en borders
aangebracht wat vliegen weghoudt. Inmiddels heeft
hij met zijn dieren al menig succes geboekt. Voor
de show heeft Frans fraaie raamposters vervaardigd.
Niet alleen deze kwaliteiten brengt hij ten uitvoer,
ook hulp bij hokkenbouw voor leden gaat hij niet uit

de weg. Fokken van goede dieren, onderling dieren
ruilen en elkaar helpen het ras op een hoog peil te
brengen. Kortom, een gedreven fokker en lid met
een warm hart voor de vereniging en haar leden.
Hilde van der Burg heeft haar hart aan de Thrianta’s
verpand. Op haar twaalfde viel ze al voor dit ras
vanwege de mooie kleur, inmiddels 18 jaar geleden! Hilde woont zelfstandig en is nu drie jaar lid.
Frans heeft voor haar een mooi aantal gemakkelijk
te onderhouden hokken gebouwd waar Hilde heel
blij mee is. Door haar handicap is ze aangewezen op
een hulphond die haar in alles bijstaat. Met elkaar
weet ze de dieren op gemakkelijk wijze te houden.
Graag gaat zij als schrijfster bij de keurmeester mee
naar keuringen waar zij veel kennis opdoet. Wel
moet de hulphond altijd mee, wat geen problemen
geeft. Deze combinatie valt natuurlijk extra op
tijdens diverse kleindierevenementen. KLN toont
daar alle begrip voor en heeft Hilde hier toestemming voor gegeven. Hilde houdt er rekening mee
dat tentoongestelde dieren vaak niet gewend zijn
aan honden. Met haar goede kijk op de juiste kleur
van haar dieren weet zij wat zij in haar hok heeft en
welke dieren naar de show kunnen. De Trhianta is
bij haar in goede handen.

Deze haan heeft het type al bereikt, nu de kleur
nog.

Cees van der Wel, bekend als Barnevelderkrielen
fokker.

vogeltjes en het meest voor de hand liggend is dat de
ouderslaapkamers aan de wegzijde zijn gesitueerd
en de kinderen moeten niet zeuren…..
Bovenal is hij fokker van Barnevelder krielen in
de kleuren dubbelgezoomd en wit. Zijn streven is
dubbelgezoomd wit te creëren. Naast deze krielen
gaat zijn belangstelling uit naar Nederlandse hangoordwergen in de kleur konijngrijs en konijngrijsbont. Het zijn niet altijd Barnevelderkrielen
geweest, hij is begonnen met Wyandottekrielen,
gevolgd door Friese krielen en Araucanakrielen.
Door het beperkte aantal dieren en het niet kunnen

krijgen van bloedverversing kwam het verschijnsel
van inteelt om de hoek kijken. Zodra de hennen aan
de leg waren hadden ze de onhebbelijke gewoonte,
elkaar de oortoefjes af te pikken. De aardigheid
raakte er daardoor van af en zo keerden de Wyandotte krielen terug. Deze hebben vervolgens in
1998 plaats gemaakt voor Barnevelderkrielen. Vele
jaren was Cees secretaris van de Barnevelderclub.
Veel contacten heeft Cees met andere verenigingen
als gecertificeerd gedelegeerde namens de provincie
Gelderland.
De familie Tiemes, onder aanvoering van voorzitter
Ronald en zijn vrouw Ada heeft een ruime sortering
dieren en dat allemaal op een beperkte ruimte. Voor
zoon Roeland de Diamantduifjes, enkele vogelsoorten en Chinese dwergkwartels, dochter Adrianne
is gek met haar Nederlandse hangoordwergen,
terwijl aan zoon Rowan de Kleurdwergen zijn toe-

Hilde met haar hulphond, voor haar mooie
hokken met Thrianta’s.

Barnevelderkriel fokker Cees van der Wel is 18 jaar
lid van de vereniging waarvan 14 jaar bestuurslid.
Al geruime tijd voert Cees het secretariaat met
veel passie uit. Cees woont in een woonwijk en op
de vraag of hij geen opmerkingen over zijn hanen
krijgt wuift hij dat snel weg. Veel buren houden

Ada, Rowan, Ronald, Adrianne en Roeland Tiemes, (bijna) alles draait om de dieren.
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De Diamantduifjes en kwartels van Roeland,
fraai gehuisvest op een beperkte ruimte

Piet de Vries toont een van zijn fraaie Russen.

Rowan heeft naast zijn konijnen veel plezier met
zijn mooie drumstel.

vertrouwd. Naast deze jonge dierenvriend belooft
hij een goede drummer te worden! Ronald houdt
zich meer met de Klein Zilvers en Zwartgrannen bezig en met Russische dwerghamsters in
meerdere kleuren. Moeder Ada houdt een oogje
in het zeil opdat alle dieren niets tekort komen.
Naast het voorzitterschap van de vereniging is hij
tentoonstellingssecretaris, B-keurmeester konijnen
en C-keurmeester kleine knagers. Ada en Ronald
zenden in onder de combinatienaam Brotikoha
terwijl de kinderen onder eigen naam inzenden.
Al met al mensen die er zorg voor dragen dat alles
er keurig bij staat en het is een genot te zien hoe
de kinderen met de dieren omgaan.
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Aangekomen bij de 81 jarige Piet de Vries vallen
de negen mooie buitenhokken, aan de achterzijde
van de tuin gesitueerd, meteen op, het front op het
noorden. Piet verwelkomt ons met de woorden:
“Het is hier niet bij de konijnen af.” Waarom dit
gezegde? Wel, hij fokt slechts één nestje per jaar en
daar moeten ze maar bij zitten, de zwartgetekende
Russen. Eenmaal is hij daarvan afgeweken, daar het
eerste nestje slechts één jong bracht. Het tweede
nestje gaf acht jongen! Hoe is hij tot dit toch niet
zo gemakkelijke ras gekomen? De kinderen wilden
graag een konijntje en op aandringen van Piet zijn
ze naar de show in de Meerpaal gegaan om een
keuze te maken welk ras het zou moeten worden.
De kinderen vielen voor de Rus en door bemiddeling van Harry Schrama werden twee dieren
aangeschaft, een zwart- en blauwgetekende, elk met
een G-predicaat voorzien! Elk kind met een konijn
op hun kamer! In het daarop volgende voorjaar
wilden de kinderen graag een nestje en zo is de bal
gaan rollen. Na zijn pensionering (VUT) in 1994
is Piet intensiever gaan fokken met heel mooie
resultaten op de Noordshow en Expo Utrecht. 13
jaar was Piet penningmeester en is inmiddels erelid
van de vereniging. Nog steeds weet hij sponsors te
bewegen om de vereniging te steunen. Hij is naast
een groot liefhebber een gedreven fokker die met
kennis over zijn ras praat.
Al 41 jaar is Harry Schrama lid en woont buiten
Biddinghuizen waar hij een boomkwekerij runde,
die nu overgedragen is aan zijn zoon. Aanvankelijk
fokte hij Franse hangoren (zo’n 100 stuks wat meer
op werken dan op hobby begon te lijken) terwijl
Ank, zijn vrouw zich bezighield met cavia’s. Piet van
Eijck was met haar de motor om de cavia’s meer in

Harry Schrama geniet volop van zijn mooie
Nederlandse uilebaarden.

de belangstelling te brengen. Keuringen van cavia’s
werden in een tent op hun bedrijf gehouden en
men kwam van heinde en verre met dieren. Harry
vormde geruime tijd samen met Martin Kok de
combinatie Koksch. Inmiddels zijn de konijnen verdwenen en zijn er zeer ruime rennen gebouwd waar
Wyandotte krielen en Nederlandse uilebaarden in
de kleurslagen goud- en citroengeloverd worden
gehouden. Dit laatste ras behoort tot de zeldzame

Martin Kok bij zijn volière met Oud Duitse
meeuwen en Figurita’s

diverse taken binnen KLN, is A-keurmeester
konijnen en redactielid van Kleindier Magazine.
Naast Kleurdwergen middenblauw marter en middenzwart verzilverd, houdt hij Vosdwergen en hebben Oud Duitse meeuwen en Figurita’s zijn warme
belangstelling. Ook Martin beschikt niet over een
groot erf, maar door een praktische indeling heeft
elk dier voldoende ruimte om zich goed te ontwikkelen. Heel veel energie en tijd heeft Martin in zijn
40 jarig lidmaatschap in de vereniging gestoken met
als resultaat een bloeiende en gezellige vereniging.
Gewoon een man van onschatbare waarde.

Een prachtig koppel jonge Nederlandse uilebaardhennen.

verschijningen. Het is daarom verrassend te zien
wat een volume en vitaliteit deze dieren bezitten.
Harry is vanwege zijn vele verdiensten benoemd
tot erelid.
Even een leuke anekdote uit de tijd toen Harry
bestuurslid was: voor de show moesten bekers en
dergelijke gekocht worden en samen met Martin
togen zij op pad. In de winkel werden al deze attributen apart gezet en toen gemeend werd dat dit
het wel moest zijn, werd de rekening opgemaakt.
Schrik niet: rond de 1.200 gulden! Van zijn leven
niet, zei Harry, we geven de helft en anders gaat het

feest niet door. De goede man verschoot van kleur,
maar gaf uiteindelijk toch maar toe. Handelsgeest
of niet? Naast alles wat met de dieren en vereniging
van doen heeft, doet hij aan hardlopen en draait
er zijn hand niet voor om de Marathon van New
York te lopen. Zowel Harry als Ank hebben steeds
heel veel voor de vereniging betekend en zullen dat
zeker nog heel lang volhouden.
De laatste en zeker niet de minste is oud-voorzitter,
thans tentoonstellingsvoorzitter en vice-voorzitter
Martin Kok. Naast deze functies bekleedt Martin

Slot
Uit de gesprekken in de auto en bij de bezochte
leden is overduidelijk gebleken dat binnen de
vereniging een heel positieve sfeer heerst. Elkaar
helpen waar nodig, met elkaar een uitstekende
jongdierenkeuring organiseren in de schuur van
Harry en een show in de manege neerzetten die
er mag zijn. Waar vanaf de drooglegging van deze
provincie mensen van allerlei komaf pionierden
is de eensgezindheid binnen de vereniging in één
woord geweldig.

Publicatie standaardcommissie
sectie hoenders en dwerghoenders
Op verzoek van uw speciaalclub wil de standaardcommissie de huidige omschreven kleur rood (nr. 70) voor de Langshan krielen (Duitse fokrichting) wijzigen
en aanpassen aan de Duitse standaard. Deze wijziging gaat vanaf heden in. De
nieuwe beschrijving luidt als volgt:
Rood
Kleur en tekening van de haan
Gelijkmatig, glanzend warm dieprood.
Kleine slagpennen: buitenvaan dieprood, binnenvaan gedeeltelijk zwart.
Grote slagpennen: dieprood, iets zwart aan de buitenrand toegestaan.
Staartstuurveren en sikkels zwart; bijsikkels zwart, richting zadel roder wordend.
Donskleur rood, grijs toegestaan.
Oogkleur roodbruin. Snavel- en beenkleur blauwgrijs.

Kleur en tekening van de hen
Als omschreven bij de haan maar iets lichter van kleur.
Staartdekveren met meer of minder rode omzoming.
Ernstige fouten
Te lichte of sterk gevlekte rode kleur; zwarte schachtstreeptekening in het
halsbehang van de haan of halskraag van de hen; zwarte tekening in de rode
lichaamsbevedering; te lichte donskleur; wit in het gevederte.
Namens de Nederlandse Standaardcommissie sectie hoenders en dwerghoenders
Frans van Oers, Smidserweg 18 6151 AD Munstergeleen, tel.: 046-4519690,
e-mail: fravano@ziggo.nl of standaardcie@kleindierliefhebbers.nl
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