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De redactie van het jubileumboekje bedankt een ieder, die heeft meegewerkt om deze uitgave te doen slagen. In het bijzonder brengen wij dank
uit aan Piet Peters, die voor de diverse covers heeft gezorgd.
Natuurlijk is het niet mogelijk om iedereen en elk onderwerp aan bod te
laten komen. Daarom hebben wij hiervoor een selectie gemaakt, wij hopen
dat u hier begrip voor heeft.
Wij wensen u veel leesplezier.
Namens de redactie: Michel Kersten, Evert Cochius en Bart Vrolijks.
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Bestuur aan tafel.
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VOORWOORD
Een enthousiaste redactie is een aantal weken
bezig geweest om iets moois te maken van dit
jubileumboekje, ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van kleindierensportvereniging
De Vooruitgang Beuningen.
Toen men mij, als voorzitter van De
Vooruitgang, vroeg het voorwoord te schrijven
kon ik daar natuurlijk geen ‘nee’ op zeggen!

50 Jaar ‘Vooruitgang Beuningen’ dat is natuurlijk een hele tijd!
Ik weet nog dat de Vooruitgang is opgericht. Daar mijn vader in die tijd
voorzitter was, werd er veel vergaderd bij ons thuis. Zo maakte ik alles van
dichtbij mee.
In 1961 mochten mijn broer Henk en ik dan ook jeugdlid worden van de
Vooruitgang. Wij waren de eerste jeugdleden en zijn nu, na al die tijd, nog
steeds lid en zeer betrokken bij de vereniging.
De samenwerking in het bestuur is uitstekend. Dat blijkt wel uit het feit dat
er in 50 jaar in het bestuur maar weinig wisselingen zijn geweest. In totaal
waren er vijf secretarissen en drie penningmeesters. Vijfentwintig jaar
geleden heb ik mijn vader opgevolgd als voorzitter en dat brengt dit totaal
op twee.
Natuurlijk waren er in de 50 jaar wel eens mindere momenten, maar er is
zeker ook veel positiefs te melden.
In de 50 jaar hebben we vele mooie en grote tentoonstellingen gehouden.
De eerste 35 jaar in zaal ‘de Vrijboom’ en als die te klein was plaatsten we
er een tent bij.
Daarna werd sporthal ‘de Tinnegieter’ ons nieuwe ‘clubhuis’. Hier vierden
we ons 40-jarig bestaan met een grote tentoonstelling.
Clubtentoonstellingen hebben we niet zo veel gehouden, meestal brachten
wij die onder op de provinciale ‘Gelderlandshow’ in Bemmel.
Dit komt omdat de jongdierendag bij onze vereniging de voornaamste dag
was. Hier stuurde men alle dieren in die in dat jaar gefokt waren.
De jongdierendag werd altijd gehouden op de derde zaterdag van
september en werd afgesloten met een feestavond, voor de leden met hun
echtgenoten. Daar was natuurlijk wat te eten en levende muziek bij. Het
hele jaar keek men daar naar uit.
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In begin jaren ‘90 hebben we, drie jaar op rij, in de dorpshuizen van Weurt,
Ewijk en Winssen wel enkele clubtentoonstellingen gehouden. Dit als
promotie van onze kleindierensport.
Natuurlijk mogen wij de kleindierenbeurs niet vergeten.
In oktober 1973 zijn we daarmee begonnen. Ruim vijfentwintig jaar lang
kwamen, op de vierde zondag van de maand, dierenliefhebbers en
handelaren van heinde en verre naar ‘de Vrijboom’ en later naar sporthal,
de Tinnegieter om hun dieren te verhandelen. Het is jammer dat dit niet
meer kan. Door verschillende dierziekten in Nederland en de strengere
wetgeving werd het steeds moeilijker om de beurs te organiseren.
Een hoogtepunt elk jaar is onze provinciale tentoonstelling de
‘Gelderlandshow’ in Bemmel. Dit is dé tentoonstelling, die mede door de
‘Vooruitgang’ wordt georganiseerd en waar alle leden van de ‘Vooruitgang’
hun dieren insturen.
Een ander hoogtepunt in het jaar, voor onze konijnenfokkers, is het tweede
weekend van augustus. Dan gaan we, met onze zusterverenigingen B.K.V.
Huissen en G.K.F. Gendt, naar vereniging R.184 in Bedburg Hau,
Duitsland, die hun Kreisjongtierenschau houdt.
Dit jaar hebben we voor de 25e keer meegedaan en menig maal had een
lid van onze vereniging het beste dier.
Geweldig positieve gebeurtenissen waren onze ‘Dierenspektakels’.
Deze waren bedoeld om mensen, en vooral de jeugd, bekend te maken
met kleindieren en boerderijdieren.
Het eerste ‘Dierenspektakel’ werd gehouden tijdens het Zuipneuzenfestival.
Zo konden we gebruik maken van hun tent en een groot afgezet terrein.
Later volgden er meer, waarbij we vaak meer dan 2000 bezoekers trokken,
net als de laatste keer, toen we samen met W.K.F. Wijchen het
‘Dierenspektakel’ hebben gehouden in de Rijhal te Bergharen.
Tegenwoordig hebben we in Beuningen zelf weer een gelegenheid waar we
met onze dieren terecht kunnen, nl. Hippisch Centrum La Grande.
We hopen hier in de toekomst alle activiteiten, zoals de jaarlijkse
jongdierenkeuring en het ‘Dierenspektakel’, te kunnen houden.
Bovenstaande was maar een kleine greep uit de vele activiteiten uit 50 jaar
‘Vooruitgang’. Ik hoop dat we in de toekomst hier nog vele mooie dingen
kunnen aan toevoegen. Bestuur en leden kunnen trots zijn op onze actieve
vereniging waar ook gezelligheid hoog in het vaandel staat!
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Dan wil ik nog vanaf deze plaats de redactie van dit jubileumboek van harte
bedanken voor de vele uren werk die zij in de opmaak van dit boekje
hebben gestoken. Het is een prachtig boekje geworden dat het 50-jarig
bestaan van de “Vooruitgang” Beuningen’ op een geweldige wijze
weergeeft.
Ik wens iedereen dan ook veel leesplezier!
Jos Janssen
Voorzitter

En natuurlijk niet te vergeten het huidige bestuur.
Voorzitter: Jos Janssen, secretaris: Herman Reijers, penningmeester: Hennie v.
Beuningen en Truus Cornelissen bestuurslid. Een bestuursfunctie is nog vacant.
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In memoriam
Als een vereniging 50 jaar bestaat zijn er natuurlijk, ook al is het niet leuk, al
heel wat leden gestorven. De meeste leden van de eerste uren zijn al
overleden.
Zoals The Janssen, Adje. v. d. Wal, J. v. Deijzen en
nog veel meer leden van het eerste uur van de
vereniging. Het zouden er teveel zijn om ze allemaal
op te noemen en we zouden zeker ook namen
vergeten, maar we denken dat ieder overleden lid
wel in de herinnering is bij één of meerdere leden.
Er leven gelukkig nog oudere leden die al die leden
die gestorven zijn van dichtbij hebben meegemaakt.
Al die leden die niet meer onder ons zijn, hebben
allemaal op hun bijzondere wijze hun steentje
The’Janssen
bijgedragen om de vereniging uit te laten groeien tot
wat het nu is: een bloeiende en toch, voor
deze tijd waarin de kleindierensport het
moeilijk heeft, nog steeds groeiende
vereniging.
Om toch een paar mensen te noemen, zonder
anderen te kort te doen, zouden we natuurlijk
een van de oprichters willen noemen, The
Janssen een man die bij verschillende
verenigingen bij de eersten hoorde. Iemand
die altijd klaar stond voor de gemeenschap
van Beuningen. Bestuurlijk gezien een man
die waar maakte wat hij zei.
Hentje de Waal met
Geert Willems (Pimus), een man die toch
onderscheiding.
altijd klaar stond voor de vereniging, en
jammer genoeg, toen hij gepensioneerd was vrij plotseling overleed, maar
zich toch jaren had ingezet. Op zijn komische manier wist Geert de boel op
stelten te zetten, met Geert kon je altijd lachen hij was de gangmaker op de
feestavonden en was altijd wel in voor een geintje.
Dan de man die zo naar het 50 jarig jubileum heeft toe geleefd Hent de
Waal. Als er iemand wel een onderscheiding verdient heeft, is het Hent wel
(Hij heeft hem gelukkig ook gekregen).
De man die jaren te vinden is geweest bij de entree bij de kleindierenbeurs,
de entree bij de Gelderlandshow en wel op de zaterdag, de MAN en dat
mag gerust in hoofdletters, die jaren de caviabak van de Vooruitgang tot
een succes gemaakt heeft. Kortom een man die altijd aanwezig was bij de
activiteiten van de vereniging en waar je van op aan kon als je hem nodig
had. Zijn verhalen over vroeger, ook al had je ze allang gehoord, daar kon
je ademloos naar luisteren.
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Een prettig mens in de omgang, rustig en kalm zonder
overtollige woorden, maar waar je altijd een beroep op
kon doen.
Helaas heeft hij dat laatste stukje waar hij zo naar toe
leefde niet meer meegemaakt.
50 jaar jubileum was voor hem te ver, rust in vrede Hent.
J. v. Deijzen
Uiteraard wensen wij, leden van de Vooruitgang
Beuningen, dat al haar leden die gestorven zijn, rusten in vrede en dat de
nabestaanden weten dat een ieder, elk op zijn manier zijn/haar steentje
heeft bijgedragen aan de vereniging.

Vroeger en nu!.
Verenigingen zijn er al honderden
jaren, heel logisch want als je naar
vroeger kijkt, was het enige vertier wat
men had vaak de vereniging.
Men mag aannemen dat
kleindierenfokkers dieren hadden omdat men daar plezier aan beleefde, en
men had meteen af en toe een uitstapje
naar een vergadering of show. Dat men
daar dan ook plezier aan beleefde,
merkt men wel aan de verhalen van
fokkers die niet meer onder ons zijn, of
de oudere fokkers.
De dieren en hun shows stonden
Harrie Daanen met een witte Vlaam
voorop, maar de lol die men beleefde
en de streken die men uithaalde liegen er vaak niet om. En dat is wat nu
wel eens wordt vergeten, mensen zijn gehaast en hebben bijna nergens tijd
meer voor. Vaak nog niet om een vergadering te bezoeken.
Gelukkig valt dat bij de Vooruitgang nog wel mee, maar ook daar heeft men
er wel eens mee te maken. Laten we toch niet vergeten om zo af en toe
eens aan vroeger te denken, de lol die toen de leden aan de
kleindierensport beleefde, ik weet gedane tijden keren niet terug, maar zo
af en toe zou het wel goed zijn.
Ik ben blij dat ik kan zeggen dat het bij de “Vooruitgang”, vooruitgang is met
gezelligheid!!!!

50 jaar de Vooruitgang Beuningen
De beginjaren
18 februari 1959 is de officiële oprichtingsdatum van
kleindierensportvereniging de Vooruitgang Beuningen. Enkele mensen uit
Beuningen, Ewijk en Deest, die al jaren lid waren bij de konijnenvereniging
in Nijmegen, hebben toendertijd de koppen bij elkaar gestoken om een
plaatselijke konijnenvereniging op te richten. Het was op een
zondagmiddag dat Th. Jansen van het voetbalveld werd gehaald om naar
de familie v.d. Wal te komen. Op dat moment waren er meer fokkers die het
elders niet meer zagen zitten. Ten huize van de familie v.d. Wal aan de
Burg. Gerardtslaan in Beuningen werd besloten om op 18 februari 1959
een vergadering te houden tot oprichting van een konijnenvereniging. Op
deze bewuste vergadering waren aanwezig: Th. Janssen, M. Swartjes, J.
van Deijzen, G. Reijnen, A. v. d. Wal, mevr. v.d. Wal, A. Rambach, W.
Schaminee, W. Benders en H. v.d. Velden. Door genoemde personen werd
besloten verder te gaan als ‘Konijnenvereniging Vooruitgang Beuningen’.
Het bestuur werd gekozen met als leden Th. Jansen (voorzitter), M.
Swartjes (secretaris) en J. van Deijzen (penningmeester). De heer v.d.
Wielen (Nijmegen) was aanwezig om een werkwijze voor de nieuwe
vereniging uit te leggen.

Het bestuur bij het 10 jarig jubileum met Jos in die tijd als “toevoeging”.

Na eerst alleen maar leden met konijnen te hebben geaccepteerd, werden
vanaf 1975 ook leden aangenomen die als liefhebberij kippen en duiven
hielden. De vereniging is daarvoor aangesloten bij de Nederlandse
Konijnenbond, de Nederlandse Hoender en Dwerghoender Bond (het
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huidige Kleindierenliefhebbers Nederland), de Nederlandse Bond van
Sierduivenfokkers en de Federatie Kleindierenteelt, het overkoepelend
orgaan in Nederland.

onder te brengen. Daarom werd er een grote tent achter de zaal geplaatst
om iedereen de gelegenheid te geven dieren naar

In het jubileumjaar 2009 is de Vooruitgang nog steeds een van de grotere
kleindierenverenigingen in de regio Nijmegen-Arnhem. Met ongeveer 50
leden worden jaarlijks diverse evenementen georganiseerd en bijgewoond.
Te denken valt aan de Waelwick-feesten in Ewijk, de Lentefeesten in
Beuningen, de Leste Mert in Druten en de Gelderlandshow in de
Veilinghallen te Bemmel.
Eerste jongdierendag
De eerste jongdierendag van de vereniging werd gehouden op 29 augustus
van het oprichtingsjaar. De jongdierendagen werden destijds gehouden in
café Willems, in die jaren het stamcafé van de Vooruitgang. De keuring van
de konijnen vond plaats onder de veranda. Voor zover nog is na te gaan,
was de eerste kampioen van de Vooruitgang een witte Vlaamse reus van
Jac. van Deijzen uit Ewijk. Vlaamse reuzen hadden de overhand, soms was
er een enkele Franse Hangoor, een even groot ras als de Vlaamse reus.
Kleine rassen en dwergrassen kwamen het eerste jaar nog niet voor. ’s
Avonds was er de prijsuitreiking met een feestelijke vergadering, waar ook
de partners van de leden bij aanwezig waren. ‘Een zeer gezellige
bijeenkomst’, volgens de oud-leden. Met zo’n 24 man zat men in de
opkamer bij café Willems rond het biljart, dat gevuld was met diverse
prijzen die bij door de middenstand in Beuningen beschikbaar waren
gesteld. Voor de kampioen was er de beker en voor de daaropvolgenden
een keuze uit de prijzen op het biljart.

Mevr. v.d. Wal met Lies Engelen in de ren met Vlamen van Adje en haar zelf.

Tentoonstellingen
In 1964 organiseerde de vereniging een
Nationale tentoonstelling. Doordat de ruimte
bij café Willems te krap was, is men toen bij
de Vrijboom terecht gekomen. Vanaf dat
moment werden daar tevens de
vergaderingen gehouden. De eerste
tentoonstelling van de Vooruitgang, officieel
geopend door burgemeester Gerardts, werd
meteen een groot succes, waarbij de gehele
Dhr. v. d. Wal na een
Beuningse bevolking uitliep om de 880 dieren
tentoonstelling
te bewonderen. Hierna volgden meer
tentoonstellingen. Door aanscherping van de
regels voor het houden van tentoonstellingen was het na een aantal jaren
niet meer mogelijk om meer dan 800 dieren in de zaal van de Vrijboom

Beuningen te sturen. Dit werden gezellige tentoonstellingen, waarin er ’s
nachts gewaakt moest worden bij de dieren. Hiervoor waren zoveel
vrijwilligers, dat men met enkele groepen de hele nacht zat te rikken. Harrie
en Ton van de Vrijboom zorgden ervoor, dat er wat te eten en te drinken
was. Het waren dan ook fijne jaren in de Vrijboom. Vergaderingen konden
wel eens uitlopen tot vroeg in de morgen, want als Harrie ging sluiten,
gingen sommige leden naar huis om nog een kop koffie te drinken. De
laatste twee grote, door de Vooruitgang georganiseerde tentoonstellingen
vonden plaats in sporthal De Tinnegieter met een zee van ruimte met in het
vooruitzicht de jubileumtentoonstelling die gehouden werd ter gelegenheid
van het 40- jarig jubileum. Deze show zou de grootste en mooiste show
worden van de eerste 40 jaar.
Later werd door de vereniging deelgenomen aan de zogenaamde
Gelderlandshow. De Gelderlandshow is een grote, jaarlijkse,
kleindierententoonstelling die gehouden wordt in de Veilinghallen in
Het overhandigen van de beker door burgemeester Bemmel. In 2002 ontving Jos
Lurvink
Janssen de voor het eerst
uitgereikte Gelderlanderprijs.
Na zijn vele jaren
voorzitterschap van
kleindierensportvereniging de
Vooruitgang uit Beuningen, zijn
25-jarig jubileum als secretarispenningmeester van de
Gelderlandshow en zijn 23jarig lidmaatschap van het
Provinciaal bestuur, werd deze
prijs uitgereikt voor zijn jarenlange inzet ten behoeve van de
kleindierensport.
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Kleindierenbeurzen
In oktober 1973 werd door de Vooruitgang gestart met het houden van een
maandelijkse kleindierenbeurs. Een ieder kon er terecht met zijn kleinvee.
Vele jaren werd elke vierde zondag van de maand deze kleindierenbeurs
gehouden. Eerst in zaal de Vrijboom, daarna in sporthal de Tinnegieter in
Beuningen. Dat hier een grote behoefte aan was, bleek ook wel uit de
bezoekersaantallen. In topjaren kwamen er 600 bezoekers per beurs. De
eerste beurzen vonden plaats van 10.00-14.00 uur. Later startte men al om
8.00 uur en om 11.00 uur was alles achter de rug.
Na 29 jaar de maandelijkse kleindierenbeurs te hebben georganiseerd
moest in 2002 noodgedwongen gestopt worden met het organiseren van
deze beurs. De laatste beurs werd op het laatste moment afgelast omdat
het risico op het lopen van een boete te groot werd geacht. De
Dierenbescherming Nijmegen dreigde inspecteurs van de Algemene
Inspectiedienst langs te sturen die de vereniging, of zelfs iedere bezoeker,
kon beboeten. De beurs, die in totaal 340 keer is gehouden voldeed
eigenlijk nooit aan de strenge voorschriften. Konijnen werden regelmatig
door kinderen in dozen aangeboden en veel dieren zaten tijdens de beurs
zonder water in de kooi. Daarnaast werd het financieel onmogelijk om aan
de steeds strenger wordende eisen te voldoen. Bij elke beurs moest een
dierenarts alle binnenkomende dieren op inentingen controleren. Zeker na
uitbraken van epidemieën als de varkenspest, MKZ en de pseudovogelpest
werden de regels steeds strikter.
Bedburg-Hau
In 1986 was het de tweede maal dat de Vooruitgang deelnam aan de
“Algemeine Niederrheinische Jungtierenschau” te Bedburg-Hau. Naast de
Vooruitgang namen aan deze show de verenigingen uit Gendt en Gennep,
alsmede 25 Duitse konijnenverenigingen deel. In totaal waren er ongeveer
700 dieren aanwezig op de show. Tijdens deze internationale Duitse show
was Hent de Waal de grote winnaar. Met een Witte Nieuw-Zeelander werd
hij algemeen kampioen. Daarnaast ging de prijs voor beste Nederlandse
vereniging naar kleindierensportvereniging de Vooruitgang. Een jaar eerder
wist de vereniging het algemene verenigingskampioenschap te behalen.

De Vooruitgang heeft al meerdere jubileums georganiseerd.
25-jarig jubileum en 30-jarig jubileum
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum werd op 18 februari 1984 een
receptie georganiseerd. Het 25-jarig jubileum werd verder gevierd met een
koffietafel voor de jubilarissen, een avondmis voor de overleden leden van
de Vooruitgang in de Parochiekerk van Beuningen en een feestavond voor
leden en genodigden. Het hoogtepunt van het jubileum vormde een grote
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regionale tentoonstelling in zaal de Vrijboom te Beuningen, die voor deze
gelegenheid werd uitgebouwd met een tent.
In 1989, het jaar waarin het 30-jarig jubileum werd gevierd, werd voor de
e
30 keer de jaarlijkse jongdierendag gehouden. Acht keurmeesters, allen
aangesloten bij de Federatie Kleindierenteelt, moesten de ruim 470 dieren
keuren. Hent de Waal behaalde het kampioenschap in de A-klasse en in de
B-klasse, iets wat nooit eerder was voorgekomen. Henk Derks uit Wijchen
wist vier maal een prijs te behalen. Diny Vrolijks uit Beuningen had drie
maal prijs met haar prachtige Konijngrijze Duitse Hangoren. Ook Geert
Willems uit Weurt wist met hetzelfde ras drie maal prijs te behalen.
Jos Janssen uit Beuningen had drie maal prijs met de Dwerghangoren.
Twee maal prijs was er voor M. Swartjes uit Beuningen met een Vlaamse
Reus en H. Janssen uit Beuningen met een Hollander. Een maal prijs was
er voor H. Paul uit Beuningen met Kl-Zilver; A. Willems uit Beuningen met
een Blauwe Wener; P. Thomassen met de Dwerghangoor, G. Coenders uit
Ewijk met een Blauwe Wener; Comb. Maasvallei uit Heumen met de Duitse
Hangoor; A. v. Atteveld uit Ewijk met een Hollander.
H. v. Beuningen uit Leeuwen deed het voor het eerste jaar prima met het
moeilijke ras Zilvervos. Hij wist tweemaal door te dringen tot de prijzen. Ook
de heer Hasselaar uit Beuningen met het moeilijke tekeningras Rijnlander
en H. v. Beuningen uit Ewijk met het nog moeilijker ras Japanner,
behaalden goede resultaten. Toch zat er voor hen net geen prijs in.
Bij de cavia’s werd Jos Janssen kampioen met een Crème Gladhaar en
werd hij ook derde met een Buff. De tweede en vierde plaats waren voor
Hans Alink met een Rode en een Chocolade gekruind. Henk Janssen werd
vijfde met een Wit Blauwoog. Bij de kleine knagers gingen alle drie de
prijzen naar Piet van Raaij uit Afferden met de hamsters, kleurmuis en
tamme rat.
Bij de Grote Hoenders werd L. Rademakers uit Oosterhout één en twee
met een Red Island.
Bij de Dwerghoenders ging het kampioenschap naar P. Schamp uit Ewijk
met een Gestreepte Wyandotte. In totaal behaalde hij 4 maal prijs met zijn
gekleurde Wyandotte. Dat was ook weggelegd voor André Thomassen uit
Ewijk met zijn Witte en Zwarte Wyandotte. Cees Hillenaar uit Beuningen
behaalde twee maal een prijs met zijn Dubbelgezoomde Barnevelder Kriel.
Monique Kasser uit Beuingen behaalde een prijs met een Witte
Barnevelder. Bij de sierduiven werd een Oud Hollandse Kapucijner Rood
getijgerd de beste uit de stal van Piet Swartjes uit Beuningen.
’s Avonds werden de prijzen uitgereikt aan de winnaars. Op deze avond
werd in besloten kring het 30-jarig bestaan van de Vooruitgang gevierd. De
heer H. de Waal uit Ewijk werd die avond gehuldigd voor het vele werk dat
hij voor de Vooruitgang had gedaan. Hij werd benoemd tot erelid van de
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Vooruitgang. Uit handen van de voorzitter ontving hij een wandbord als
aandenken en voor zijn echtgenote Stien was er een bloemenhulde.
e
De Vooruitgang kon terugzien op een geslaagde 30 Jongdierendag.
Na deze jongdierendag begonnen weer de diverse tentoonstellingen. Er
werd o.a. in oktober deelgenomen aan de Grote Nationale Tentoonstelling
in Den Bosch en een Open Show in Ede.
Het 40-jarig jubileum
In totaal 1150 dieren waren tijdens de jubileumshow, gehouden ter
gelegenheid van het 40-jarig jubileum te bewonderen in de grote zaal van
de Tinnegieter te Beuningen. Naast de expositie van de diverse kleindieren
was er ook een kinderboerderij opgesteld. Naar hartenlust konden kinderen
dieren aaien en knuffelen. Ook was er een fotoreportage opgesteld waarbij
foto’s ten toon werden gesteld van het “thuis” van de geshowde dieren.
In 1999 telde de vereniging 55 leden, waarvan 9 jeugdleden. Erik Janssen
volgde zijn vader op met zijn cavia’s, Michel en Clemens Kersten volgden
hun opa op met duiven en Nederlandse Dwerghangoren. Joris Reijers
treedt in de voetsporen van zijn vader, Herman Reijers.
Tijdens de openingsceremonie in de Tinnegieter mocht Hent de Waal, uit
handen van Burgemeester Zijlmans, een Koninklijke Onderscheiding
ontvangen. Vanaf dit moment is Hent verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau.
In het openingswoord geeft de Burgemeester aan dat de dierenwereld
soms wreed kan zijn, dierenfokkers zijn echter deskundig en in staat om op
een goede manier dieren uit hun ellende te verlossen.
De Caviabak
Beroemd in Maas en Waal is de
caviabak van de Vooruitgang. Samen
met Geert Willems ging Hent de Waal
elke mogelijke gelegenheid af om
extra geld op te halen voor niet alleen
de Vooruitgang zelf, maar ook voor
de Maas en Waalse fietstocht,
Muziekvereniging ULTO en de
Vrienden van Waelwick.
Scholen, bejaardenhuizen en evenementen als de Waelwickfeesten en de
Leste Mert werden vereerd met een bezoek van de caviabak. Voor 50 cent
konden kinderen een cavia laten lopen en een prijsje uitzoeken.

terrein tegenover de kerk in Beuningen, de laatste jaren in en om sporthal
de Tinnegieter. Opzet was om de inwoners van Beuningen kennis te laten
maken met de hobby van het houden van kleindieren en om de jeugd te
leren omgaan met dieren.
In 2006 werd samen met WKF uit Wijchen een groot dierenfestijn gehouden
in de Rijhal te Bergharen. Op zaterdag 30 september lieten leden van de
twee verenigingen ongeveer 500 dieren, door 7 keurmeesters, keuren.
Cavia’s, dwerghamsters, muizen, diverse soorten grote en krielkippen,
fazanten en watervogels werden geshowd. Daarnaast was groot vee zoals
de zeldzame Lakenvelder koe en waren diverse schapen, pony’s en zelfs
roofvogels en eekhoorns aanwezig.
In 2008 werd voor het eerst een show gehouden in manege La Grande te
Beuningen. Zo’n 300 dieren, afkomstig van eigen leden van de Vooruitgang
werden gekeurd en geshowd voor het publiek.
Ereleden
Op dit moment telt de Vooruitgang drie ereleden, te weten H. Daanen te
Beuningen, M. Swartjes te Beuningen en J. Willems te Beuningen.

De dames Wal, Willems en Janssen.

Dierenspektakel
Ook de organisatie van het dierenspektakel vormde een van de
hoogtepunten in het bestaan van de Vooruitgang. Op Hemelvaartsdag werd
er een groot dierenspektakel gehouden. In de beginjaren buiten op het
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Bron: Dagblad De Gelderlander.

“Diertjes fokken doe je niet voor de centen”
Rijk word je niet van het fokken van een mooi
konijn. Degene die het fraaiste exemplaar
aanlevert, wint een hoofdprijs van slechts 75
gulden. En dat is een deelnemer van de
Kleindierenshow, als ‘ie even doorfokt, alleen
al kwijt aan inschrijfgeld.
Diertjes fokken doe je dus niet voor de
centen, maar voor de eer, legt Jos Janssen
van de kleindierenvereniging Vooruitgang
Beuningen uit.
Gisteren ging de Kleindierenshow, voor de
derde keer gehouden in de Beuningse

Even verderop halen keurmeesters dezelfde
capriolen uit met cavia’s, patrijzen en tamme ratten.
Een keurmeester uit de buurt van Den Haag legt uit
waar een goede rat aan moet voldoen. “de kop moet
lang wezen, en lekker breed in de schedel.”
Dan pakt hij de lange, dunne staart van de rat en
glijdt erover met z’n duim en wijsvinger. “Prima, lekker soepel.”
Vanochtend om half elf wordt bekend gemaakt welke van de zorgvuldig
gefokte beesten met de eer gaan strijken. Vandaag en morgen is De
Tinnegieter nog de hele dag geopend voor geïnteresseerden. Voorzitter
Janssen hoopt op duizend bezoekers.

Tinnegieter, weer van start.
De hel verlichte sporthal ruikt naar vers stro en beesten deze ochtend. De
haan heeft het hoogste woord. Rijen kooien met pijlsnel heen en weer
schietende dieren staan keurig naast elkaar opgesteld.
Liefst 1150 dieren hebben een onderkomen gevonden in de sporthal: onder
meer kippen, eenden, fazanten, patrijzen, hamsters, muizen, cavia’s,
kwartels en sierduiven. Binnengebracht door fokkers uit het hele land.
Ook een kleindierenclub uit het Duitse Hau, vlakbij Kleef, heeft dieren
meegebracht.
De hele dag worden ze zorgvuldig geïnspecteerd door zestien officiële
keurmeesters. Dat keuren is een tamelijk nauw omschreven,
geconcentreerd werkje, zo blijkt.

‘De kop moet lang wezen, en lekker breed in de schedel’
Een Nederlandse Hangoordwerg is net aan de
beurt. De keurmeester meet met een liniaal
allereerst de oren van het Madagascarkleurige konijn op. Hij mompelt binnensmonds
de maten, die vervolgens door een notulist op
een lijst worden ingevuld.
Dan knipt hij met zijn rechterhand de oren bij
elkaar en trekt zo de kop van het beest
omhoog. Het konijn ondergaat het ritueel gelaten. Vervolgens wordt het
beest in een soepele beweging om z’n as gedraaid.
De vingers van de keurmeester woelen langzaam door de huidhaartjes van
het konijntje. Iets later blaast hij nog zacht op de vacht. Het konijn is in
orde, maar niet bijzonder, zegt de keurmeester.
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Een keurig ingerichte hal bij een dierenspektakel van de “Vooruitgang”
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Kleindierensport in het algemeen door Michel Kersten.
Historie
Pluimvee, zoals kippen, vogels en kwartels, wordt al sinds lange tijd door
de mens gebruikt als voedselbron. Ook worden konijnen, hazen en zelfs
cavia’s door mensen gehouden en gefokt voor consumptie.
In oude Egyptische geschriften van meer dan 4000 jaar oud worden
bijvoorbeeld al kwartels beschreven. Het ging niet om gefokte kwartels,
maar om kwartels die in het wild werden gevangen. Ook in de Bijbel wordt
beschreven dat kwartels (of kwakkels) ‘uit de lucht vielen’ en tot voedsel
dienden voor het Joodse volk in de Sinai-woestijn.
De kwartel komt zelfs voor in het Egyptische hiëroglyfen schrift en staat
voor de letter W.
Het bedrijfsmatig houden en fokken van pluimvee voor de productie van
vlees en eieren kwam pas in het begin van de vorige eeuw goed op gang.
Domesticatie
Wilde dieren kunnen na verloop van tijd, door er bewust mee te fokken,
veranderen in ‘huisdieren’ met andere eigenschappen en meestal ook
andere uiterlijke kenmerken. Dit proces wordt domesticatie genoemd.
Hierbij valt te denken aan de oorspronkelijke wilde hoenders die werden
gedomesticeerd met als resultaat de vele huidige rassen ‘tamme’ kippen.
Kleindierensport
De kleindierensport kan grofweg
verdeeld worden over een aantal
diergroepen, te weten konijnen,
cavia’s, kleine knaagdieren,
hoenders en dwerghoenders,
sier- en watervogels,
oorspronkelijke duiven en
sierduiven. Al deze dieren zijn te
zien op keuringen en
tentoonstellingen, georganiseerd
door plaatselijke, bij de
Kleindieren Liefhebbers Nederland aangesloten, verenigingen of een van
de speciaalclubs.
Konijnen en Hazen
Hoewel de konijnen en hazen samen onder de orde Haasachtigen vallen,
zijn er toch vele verschillen tussen deze diersoorten. Hierbij valt niet alleen
te denken aan uiterlijk en gedrag, maar ook bijvoorbeeld aan het
paringsritueel.
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Hazen hebben een bijzonder paringsritueel, waarbij de ram soms enige
uren achtereen de moer achtervolgt, vaak op volle snelheid. Na een dracht
van 42 dagen werpt de haas 2 tot 4 jongen in een kleine holte onder een
struik of boom. Hazen worden volledig behaard geboren, hebben direct de
ogen open en verlaten binnen enkele dagen de geboorteplaats. De jongen
verspreiden zich eerst over vrij korte afstanden en later, naarmate ze grote
worden, over steeds grotere afstanden. Ongeveer drie kwartier na
zonsondergang keren de jongen terug naar de geboorteplaats waar de
moeder een kwartier later
verschijnt. Het zogen van de
jongen duurt enkele minuten.
Direct na het zogen gaat de
moerhaas met een grote sprong
weg om de jongen niet aan de
roofdieren te verraden. Slechts
deze ene keer per dag is het
hazengezin bij elkaar. Verder
moeten de jongen hun eigen
kostje bij elkaar zoeken. De
blootstelling van de jongen aan
de natuurelementen, de
roofdieren en de zelfstandigheid die de jongen direct moeten vertonen,
maken de levensverwachting van de jongen niet hoog. Gemiddeld brengt
een haas 11 jongen per jaar ter wereld, waarvan slechts 5,7 van deze
jongen ouder worden dan één maand. Weinig van deze jongen bereiken
dan ook de voortplantingsleeftijd.
Konijnen paren zittend, de dracht duurt ongeveer 31 dagen. De vier tot
twaalf jongen komen hulpeloos ter wereld, ze hebben geen beharing en de
ogen zijn gesloten. Maar ze worden dan ook in een nestkamer geboren. In
de natuur graven konijnen holen en de worp vindt plaats in een aparte
nestkamer. De voedster heeft hier allerlei materialen verzameld als gras en
takjes. Van haar buik plukt ze haren, dit is om de naakte jongen warm te
houden en de tepels vrij te maken voor het zogen. Pas na 9 dagen na de
geboorte gaan de oogjes van de jongen open en na ongeveer drie weken
verlaten de dieren het nest. De konijnenmoeders zijn erg fel op hun jongen
en zullen ze ook beschermen. Konijnen leven in de natuur in groepen, dat
een extra veiligheid inbouwt omdat de dieren elkaar waarschuwen bij
dreigend gevaar. De levensverwachting bij jonge konijnen is veel hoger dan
bij de hazen. Een voedster kan wel 5 nesten per jaar hebben, waardoor een
konijnenpaar in één jaar tot een gezin van 80 familieleden uitgroeit. In vier
jaar zou dit gezin meer dan miljoen leden hebben, mits roofdieren daar niet
een stokje voor zouden steken.
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De konijnen worden onderverdeeld in zeven hoofdgroepen gebaseerd op
het uiterlijk van de dieren. De onderverdeling is te maken in kleur, tekening,
verzilvering en pareling, kleurpatroon en uitmonstering, wit, hangoren en
bijzondere haarstructuur. Daarnaast wordt nog vaak de oude indeling
gebruikt, die is gebaseerd op grootte/gewicht: grote rassen, midden rassen,
kleine rassen, dwergrassen en rassen met een bijzondere haarstructuur.
Tijdens de keuringen worden de dieren beoordeeld op uiterlijk kenmerken
zoals gewicht, lichaamsvorm en houding, kop, oren, stand van de benen,
kleur, pelskwaliteit en showconditie.
Cavia’s
Onze cavia's zijn van oorsprong afkomstig uit Zuid-Amerika (Peru en Chili).
Daar werden en worden ze nog steeds gehouden als voedseldieren en
staat er regelmatig cavia op het menu. Al in het begin van de vorige eeuw
werden in Europa cavia’s als huisdier
gehouden. Als huisdier dienen ze goed en
regelmatig te worden verzorgd.
Bij cavia’s zijn geen echte rassen te
onderscheiden. Wel zijn er meerdere variëteiten
die zich onderscheiden door een andere
haarstructuur.
Cavia’s worden voor keuringen in de volgende
leeftijdsklassen ingedeeld:
A – 9 maanden en ouder
B – 6 tot 9 maanden
C – 3 tot 6 maanden
Kleine knaagdieren
Kleine knaagdieren kunnen zeer tam worden, vooral als ze al op jonge
leeftijd aan mensen wennen. Een nadeel is dat een aantal soorten
voornamelijk nachtdieren zijn. De kleine knagers zijn als huisdier erg
populair geworden omdat ze zich erg gemakkelijk aanpassen.
De verzorging vormt geen probleem en ze kunnen op of in een beperkte
ruimte worden gehouden. Ze planten zich snel voort, waardoor er al een
groot aantal variëteiten zijn gefokt. Door al deze factoren zijn ze erg
aantrekkelijk als huisdier en voor fokkers.
Vooral de muizen en tamme ratten zijn niet te vergelijken met hun wilde
soorten. Door hun zachte karakter zijn het ideale huisdieren voor kleine en
grote kinderen.
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Op shows en keuringen worden de volgende soorten onderscheiden:
 Tamme ratten
 Kleurmuizen
 Gerbils (Mongoolse gerbil, bleke of Egyptische gerbil, Sundevall
gerbil en Dikstaart gerbil)
 Hamsters (Syrische hamster, Russische hamster, Chinese
dwerghamster en Campbelli dwerghamster)
Bijna alle soorten komen in veel kleuren en soms ook zeer speciale
tekeningspatronen voor. Daarnaast komt ook langhaar, satijnhaar e.d. in
beperkte mate voor.
Hoenders en dwerghoenders
Tegenwoordig bestaat er een grote verscheidenheid aan hoenders in
grootte, kleuren, bevedering etc. De
rassen die nu bestaan, zijn vrijwel
zeker allemaal nazaten van het
Bankivahoen.
De domesticatie van het Bankivahoen
begon vermoedelijk ongeveer 6000 jaar
geleden in de Indusvallei
(India/Pakistan). Door selectie en
kruisingen ontstonden rassen of
werden rassen gecreëerd die zich
aanpasten aan het klimaat van de streek en/of aan de wensen van de
mensen uit deze streek. Veel streken hadden een eigen variant van het
landhoen. Denk bijvoorbeeld aan het Drents hoen. Zo brachten de
Romeinen lichtere kippenrassen naar onze streken. Kippen werden toen
hoofdzakelijk voor het vlees gehouden, liepen vrij rond en scharrelden zelf
hun kostje bij elkaar, deels uit afval.
De echte domesticatie is pas begonnen toen kippen sierkippen werden en
later ook echte nutrassen.
Aan het einde van de 19e eeuw was er een landbouwcrisis. Veel West
Europese boeren schakelden toen over op de pluimveehouderij, die
daardoor in een stroomversnelling kwam. Tussen 1850 en 1925 ontstond
het merendeel van de nut- en sierrassen die wij nu kennen.
Op hoenderparken werden in de jaren ´20 van de vorige eeuw voornamelijk
grote rashoenders en ook raseenden op commerciële basis gehouden voor
de verkoop van broedeieren en eendagskuikens.
In de periode tussen 1850 en 1925 werden dwerghoenders al volop door
liefhebbers gehouden, verbeterd en in steeds meer variëteiten en kleuren
gefokt. Naast de rassen die alleen als krielvorm voorkomen (bijvoorbeeld
de Nederlandse Sabelpootkriel), kennen we ook dwergrassen die door
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selectie etc. zijn gefokt uit grote hoenderrassen. Te denken valt aan de
Wyandotte kriel en Barnevelder kriel

Virginische boomkwartel

Siervogels
De groep siervogels is een groep van
voornamelijk oorspronkelijke soorten, vaak
alleen erkend in de oorspronkelijke kleuren.
Slechts bij een klein aantal soorten komen
kleurmutaties voor. Hierbij valt te denken aan
de Chinese dwergkwartel.
De belangrijkste groepen siervogels die in de
liefhebberij worden onderscheiden zijn pauwen,
kalkoenen en parelhoenders, kwartels, patrijzen
en frankolijnen, fazanten en tragopanen en de
oorspronkelijke kamhoenders.

Oorspronkelijke duiven
De naam oorspronkelijke duiven is verwarrend omdat ook de
mutaties onder deze groep vallen. Erg populair zijn de lachduiven die een
kweekvorm zijn van de Afrikaanse tortel.
In totaal zijn er enkele honderden sierduivenrassen. Deze duiven worden
ook wel cultuurduiven genoemd, omdat deze (sier-)duivenrassen in de loop
van eeuwen door de mens zijn gefokt.
Al deze sierduivenrassen stammen af van de rotsduif. Deze rotsduif
behoort tot de wilde of oorspronkelijke duiven.
Deze duiven worden ook door liefhebbers in volières gehouden en we
spreken alleen maar over soortzuivere dieren.
Tot de oorspronkelijke duiven behoren ook de bekende lachduiven en
diamantduiven in de natuurlijke wildkleur.
Vroeger werden de oorspronkelijke duiven ook wel tropische duiven
genoemd. Dit is geen juiste benaming omdat we in Nederland ook enkele
oorspronkelijke duivensoorten kennen die niet tropisch zijn.
Duiven vertonen enkele kenmerken waardoor zij sterk afwijken van andere
vogels. Duiven zijn de enige vogels die hun jongen voeren met kropmelk,
een eiwitrijke kaasachtige substantie die in de krop van de duif wordt
afgescheiden. Een ander typisch kenmerk van duiven is dat zij, net als
zoogdieren, zuigend water drinken. Geen enkele andere vogel kan dat, zij
kunnen alleen maar water drinken door met de snavel een beetje water op
te scheppen, de kop omhoog te brengen om vervolgens het water en door
te slikken.

Watervogels
De groep watervogels is een kleurrijke groep vogels en daardoor ook
populair bij vele liefhebbers. Afhankelijk van de soort hebben ze nauwelijks
tot veel zwemwater en ruimte nodig. Een iets
grotere tuin is vaak al voldoende voor het
houden één of enkele prachtige soorten.
De watervogels worden in twee
hoofdgroepen ingedeeld, te weten de
gedomesticeerde rassen en de
oorspronkelijke rassen.
Bij de oorspronkelijke soorten komen beperkt
kleurmutaties voor. Een bekend voorbeeld is
de blonde Carolinaeend. Het is de bedoeling
dat de gekweekte dieren zoveel mogelijk
gelijkenis vertonen met de wilde
soortgenoten. Dat kan wat verwarring
opleveren wanneer er bij de wilde vorm sprake is van meerdere
ondersoorten.
Een punt van aandacht is dat veel soorten beschermd zijn. De overheid
heeft zeer strikte regels vastgesteld voor o.a. het ringen van jonge dieren
enz. Dieren behorende tot de beschermde soorten moeten voorzien zijn
van een vaste voetring uitgegeven door een door het ministerie van LNV
gemachtigde organisatie (o.a. KLN). De naleving van al deze regels wordt
gecontroleerd door de politie en de Algemene Inspectie Dienst.
Een zeer grote verscheidenheid komt voor bij de gedomesticeerde rassen.
Twee uitersten zijn de kleine kwaker en de enorme Toulousegans.
Sommige soorten waren vroeger (en soms nu nog steeds) echte
productierassen voor vlees of eieren. Met name Noord Holland was tot in
de jaren 1960 beroemd om de vele Krombek- en Spreeuwkopeenden.

Oorspronkelijke duiven zijn er van groot tot zeer klein.
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De viering van het 50-jarig jubileum
Barbecue
Op zaterdag 13 juni 2009 is ter
gelegenheid van het 50-jarig jubileum
van “de Vooruitgang”, voor leden en
partners, een barbecue georganiseerd.
Locatie van de barbecue waren huis
en tuin van bestuurslid Hennie van
Beuningen.

burgemeester Zijlmans, in aanwezigheid van de burgemeester van
Bedburg-Hau, geopend.
(Foto impressie barbecue)

Onder het genot van een hapje en een
drankje werd het fokseizoen
besproken, dat op dat moment nog in
volle gang was. Tevens werden de eerste afspraken gemaakt voor de
komende tentoonstellingen zoals de show in Bedburg-Hau, de
jubileumtentoonstelling van de Vooruitgang en de Gelderlandshow die
waarschijnlijk voor de laatste keer in de veilinghallen in Bemmel wordt
gehouden.
Wanneer deze eerste afspraken worden
gemaakt, wordt er natuurlijk ook teruggekeken
en worden herinneringen opgehaald van
vroegere tentoonstellingen.

Jubileumtentoonstelling 6, 7 en 8 november 2009
De internationale jubileumtentoonstelling op 6, 7 en 8 november 2009 zal
het hoogtepunt van het 50-jarig bestaan vormen, met een nog nooit eerder
getoonde mooie collectie aan kleindieren. Verwacht wordt dat ruim 1000
dieren op 6 t/m 8 november Hippisch Centrum La Grande te Beuningen
veranderen in een grote dierentuin.
Vrijdag 6 november 2009 zullen ’s
morgens om 8:30 uur de keurmeesters
beginnen met het beoordelen van alle
dieren op hun specifieke
eigenschappen, waarna ’s avonds de
kampioenen zullen worden
aangewezen.
Zaterdagmorgen om 10:30 uur wordt de
tentoonstelling officieel door
Altijd dezelfde aan de bar
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Jeugdlid Bram Gerrits uit Deest. Door Evert Cochius
Fokker van witte Wyandottes
Toen Bram zo’n 7 á 8 jaar was, is hij begonnen met van alles wat. Hij had
vogeltjes en hier en daar liepen wat kippen rond, zoals Antwerpse
Baardkrielen en goud-wit gezoomde Wyandottes.
Zijn pa was eerst bijna nog enthousiaster dan Bram en hij vond dat Bram
maar bij een club moest gaan. Zo gingen ze samen naar Bergharen om het
dierenspektakel te bezoeken. Ze waren de kassa nog niet voorbij, of pa
Gerrits vroeg of Bram lid kon worden. Jos Janssen werd opgetrommeld,
“dat is goed” zei Jos “maar ik kom eerst kijken”. Dus Jos is naar Deest
vertrokken en heeft de boel bekeken en zo is de bal gaan rollen.
Bij de eerste
vergadering was Bram
meteen present, zodat
iedereen wist wie hij
was en daar trof hij
Gonny en Toon
Cobussen aan. Zij
hebben al een hele
impact op Bram gehad,
want als hij op vakantie
is zorgen Gonny en
Toon voor de kippen en
die komen dan niets te
kort!
Bram ging naar de
eerste jeugdtentoonstelling in Laren met de kippen, maar voordat ze in
Laren waren hebben ze alle bossen in de omgeving gezien. Ze waren dus
wat verdwaald.
De krielkip behaalde een ZG in Bergharen. Daarna ging hij naar Bemmel,
liep daar een witte Wyandotte haan tegen het lijf, die werd gekocht en mee
naar huis werd genomen. Jan
Langenhuizen had een adres waar Bram
10 witte Wyandotte eieren kon krijgen.
Van de 10 kwamen er 9 uit. Op de
tentoonstelling vielen de resultaten tegen,
maar op de Jongdierendag in Beuningen
was keurmeester Mario Griekspoor, die
ook witte Wyandottes fokte. “Allemaal
kampioenen” zei hij en hij zou Bram wel
op weg helpen. Dus is pa Gerrits met zijn
zoon naar een plaats in de provincie Zeeland gereden om een haan en wat
hennen te halen. Helaas lag de haan dood toen Bram terug kwam van een
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scoutingkamp, maar gelukkig had hij al
aardig wat kippen uitgebroed in de
broedmachine. 95 Jonge dieren lopen er
rond. Je kunt het gras bijna niet meer zien,
zoveel witte kippen lopen er en dat alles
heeft hij zonder hulp geselecteerd. Dus
mensen….zet de bekers maar vast klaar,
want Bram komt er aan!

Jan Willems, 75 jarige fokker van Wyandottes,
Kleur: Colombia en zwart bont gezoomd. Door Evert Cochius
Jan Willems is een actief lid. Hij was ooit in ’n ver verleden samen met
Wimke Janssen (de Jood) stenen laden bij Staartjeswaard en na afloop
gingen ze een pilsje drinken bij Hent Willems (de Wip). Op de veranda
zaten Rien Swartjes en Gradje Reijnen (de Pier) te ouwebetten en ze
vroegen of Jan en Wimke lid wilden worden van de Vooruitgang. De
tentoonstelling werd altijd bij Hent de Wip gehouden
in het vroegere café Central.
Kooien hadden ze niet dus werd
alles uit de kisten gekeurd.
“Vroeger”, zo verteld Jan, “hoorde
de vereniging onder Beek, maar
later is hij naar Beuningen
verhuisd”. Samen met Geer
Willems gingen ze voor de
jongdierendag overal met de
vrachtwagen de konijnen ophalen.
De leden zaten in Nijmegen, Deest,
Druten enz., teveel om op te noemen. Het was nl. eerst een
konijnenvereniging, later zijn Jan Willems en van Deijzen met kippen
begonnen. Ze gingen de eieren halen bij een man in Zutphen, die zoveel
soorten kippen had, dat de keuze heel moeilijk was. Jan had vroeger dus
ook konijnen, zoals witte Rexen, daarna klein zilver, maar aangezien Jan in
de kleine kinderen zat en de klein zilver toch wel eens valse trekjes hebben,
is hij overgegaan naar Blauwe Weners. Harry van Zuijlen had die ook en
konden ze mooi ruilen om inteelt te voorkomen.
Voor de Gelderlandshow in Bemmel ging Jan de tentoonstellingskooien
altijd halen in den Bosch. Samen met Wimke Derks was hij ook van de
partij om kooien te maken bij Hent de Waal.
Toen de vereniging naar de Vrijboom vertrok met de tentoonstelling, was de
lol nog groter, want er werd een tent neergezet om de tentoonstelling in te
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houden. En die tent, waar van alles aan eetbaar werk naar binnen werd
gesleept, moest ’s nachts bewaakt worden. Zo konden ze kiezen tussen
een halve haan of schnitzels. De voorzitter Thé Janssen nam altijd ’n
schnitzel, Toon Cobussen een halve haan. Als Toon naar het toilet moest,
nam hij de halve haan mee, want anders kon hij wel eens weg zijn!
Jan is ook vice-voorzitter geweest, later heeft Jos Janssen die functie
overgenomen.
In Twello, waar eerst de Gelderlandshow werd gehouden, heeft Jan een U
gehaald. De show ging later naar het Bondsgebouw in Arnhem, de
Nijmeegse veiling en vindt nu alweer 20 jaar in de Bemmelse veiling plaats.
Met de autoloze zondag werd de tentoonstelling zo druk bezocht, dat de
bloemen die voor de sier op de kooien stonden, nog duur werden verkocht.
Bij Jan staat de kelder al helemaal vol met prijzen voor de verloting die op
de tentoonstelling later dit jaar wordt gehouden. Iedere vergadering wordt
door Jan bezocht en niets is hem teveel. Door de week brengt hij eten van
tafeltje dekje rond in Nijmegen en Beuningen, hij is lid van de vereniging
van senioren, waar veel tijd in gaat zitten en onlangs was hij 50 jaar
getrouwd met zijn Riet. Ze steunen elkaar door dik en dun.
We hopen dat Jan nog lang lid zal blijven in goede gezondheid!
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Henk Janssen Beuningen, 60 jaar oud,
fokker van kippen, konijnen, cavia’s, duiven en vogeltjes
Door Evert Cochius
Henk is al 49 jaar lid.
Hij heeft ook nog vissen, een hond en 2 katten, ’n echte dierenliefhebber
dus.
Als klein manneke was Henk altijd bij zijn vader in de schuur te vinden, bij
de Vlaamse Reuzen die z’n pa fokte. Kippen hadden ze ook en als de deur
van de schuur op slot zat kroop hij door het kippenluik om uren bij de
beesten te zijn.
Zijn vader was voorzitter van de Vooruitgang. Als er een vergadering was
kwam Henk de konijngrijze Hollanders, die hij van zijn vader had gekregen,
een voor een aan iedereen laten zien. De hele kamer zat dus vol konijnen
en de mooiste bewaarde Henk om als laatste mee te showen. De grootste
passie van Henk zijn toch de kippen, hier heeft hij meer mee dan
met de andere dieren.
Van Hollandse Krielen tot
aan grote Leghorns en
alles wat daar tussen in zit,
had Henk in zijn hok.
Ook ratten en muizen heeft
hij een tijdje gehad.
Op jeugdige leeftijd werd
hij samen met broer Jos lid
van de vereniging. Het
eerste lidmaatschap was
bij de NHDB en later bij de
NKB. Momenteel heeft hij
nog grote Leghorns in
meerdere kleuren en aan konijnen en cavia’s ontbreekt het ook niet. Zo
heeft hij ook weer Vlaamse Reuzen. ’n Stukje nostalgie omdat zijn vader
die vroeger ook had.
Enten werd vroeger ook al gedaan. Veearts Den Daas kwam dan met de
rugspuit de kippen enten. De kippen moesten worden gevangen, in een kist
gestopt en dan beneveld. De kist werd een minuut of 5 dicht gedaan, zodat
de kippen de entstof zo fijn op konden snuiven.
Henk ging vroeger ook naar de tentoonstelling in den Bosch. In de voering
van zijn overjas had hij een gat gemaakt en hij ging dan helpen met voeren
en opruimen, maar stopte de eieren die op de kooien lagen stiekem in de
voering van zijn jas om ze thuis onder een broedse kip te leggen. De hele
voering zat vol eieren en op de terugweg in de trein legde hij de jas over
zijn knie en op de bank langs hem, totdat Hent Verhijen erop ging zitten. De
hele jas zat onder de struif!
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Broer Jos, die altijd tatoeëerde, ging in dienst en iemand moest die taak
van hem overnemen en ja hoor….Henk kon geen nee zeggen en tot op
heden is het tatoeëren zijn taak. Bij Piet van Raaij moest hij eens 91
konijnen tatoeëren. De volgende dag belde Piet…er zaten nog 3 konijnen
onder de kist en die moesten ook nog getatoeëerd worden.
Vergaderingen bij de Vrijboom liepen altijd uit de hand. Na afloop gingen
Thé Groenen, Geer Willems en Henk bij Bartje en Anna Verploegen
kaarten. Dat werd nachtwerk en Henk ging pas om ’n uur of 3 naar huis.
Op de Leste Mert is Henk ook altijd te vinden. Hij staat dan in de tent met
de caviabak om de Vooruitgang te promoten. In Bemmel helpt hij bij de
bondstentoonstelling aan de entree en er komt niemand binnen zonder te
betalen.
Van feesten houdt Henk ook. Bij de laatste barbecue die de vereniging
heeft gehouden bij Hennie van Beuningen, gingen Henk en Jos als laatste
naar huis. Ze hebben de terugweg wel 3 keer gereden!
Henk zal altijd lid blijven van de vereniging en hij hoopt dat hij nog vele
jaren wat voor de vereniging kan betekenen. Hij is een echte liefhebber en
of hij nu wel of geen prijzen haalt: hij is gelukkig met zijn dieren!

Onze dames binnen de kleindierensport. Truus en Gonny
Hallo, ik ben Truus Cornelissen.
Wat beesten betreft heb ik vroeger Duitse
hangoren, Australorp kippen en Wyandottes
gehad.
Zo’n 9 jaar geleden ben ik lid geworden van de
Vooruitgang. Uren heb ik in de schuur
doorgebracht om de konijnen en kippen te
voeren, de hokken uit te mesten en de dieren
tentoonstelling klaar te maken. Het hoogtepunt
was altijd de Gelderlandshow, er werden
verscheidene prijzen gehaald met het
beestenspul.
Sinds 2001 zit ik in het bestuur en dat vind ik leuk om te doen en zo blijf ik
op de hoogte van het reilen en zeilen van de vereniging. Ik schrijf vaak
beoordelingskaarten voor de keurmeesters op een tentoonstelling en nu
ben ik op onze jubileumtentoonstelling ingedeeld bij de loterij, samen met
Jan Willems. Samen met Bram heb ik in Deest met de caviabak gestaan en
goed geld opgehaald en zo draag ik mijn steentje bij aan de vereniging de
Vooruitgang.
Truus
Mijn kijk op het fokken van konijnen en kippen.
Ik ben Gonny Cobussen, fokster van
Thrianta’s, helpster en medeverzorgster van
kleinzilver konijnen en kippen van haar
echtgenoot Toon.
Toon zat vroeger bij de Vooruitgang, maar is
lang weggeweest en om Toon te verrassen
heb ik Jos Janssen opdracht gegeven om een
kleinzilver voedster te kopen. Maar ja…zonder
ram geen jongen, dus werd er een ram bij
gekocht en nu hebben we ruim 30 dieren.
Mooie zilvers, vind ik zelf.
Toon en ik zitten dagen te conditioneren om
ze er zo mooi mogelijk uit te laten zien. Nu heb
ik zelf dus 4 grote en 6 jonge Thrianta’s en dat
ras is voor mezelf om mee te fokken en ik hoop daar een hoop plezier mee
te hebben.
Gonny
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Ervaringen van een oud (ex) lid van
Kleindierensportvereniging “De Vooruitgang”.
In ongeveer 1947 (ik was toen 11 Jaar) kocht ik mijn eerste konijn, het was
een Hollander, kleur blauw en ik kocht het konijn bij van de Velde in Deest.
Hout om een hok te maken kon ik kopen bij Jan de Waal, het was afval
hout van het klompen maken. Peppelhout.
Voer hadden we in overvloed: gras en kettingpollen in de zomer en hooi
met knolraap in de winter en als mijn vader het niet in de gaten had
kippenvoer.
Het was een voedster, we noemde het toen een”mojjer”, en van de Velde
had meteen gezorgd dat ze dragend was. Ik had aan het hok een ren
gemaakt en daarin had het konijn een diep hol gegraven waar later de
jongen in werden geworpen, het was
letterlijk en figuurlijk een doorbijtertje.
de
Ik heb toen tot ongeveer mijn 14/15
jaar konijnen gefokt, er gingen er ook
wel eens wat dood als ze boterbloemen
gegeten hadden.
Tot mijn 25ste jaar heb ik geen konijnen
meer gehad maar op mijn 26ste jaar
toen ik zelf kinderen had hebben we
weer konijnen gekocht, ik weet niet
meer welk ras maar het was wel weer
leuk voor onze kinderen die konden er heerlijk mee spelen. Alleen als ze
jonkies kregen wist ik niet waar ik er mee naar toe moest maar dan was er
een buurjongen die ze wel wilde hebben als hij er een ƒ1,00 bij kreeg. Hij
had ze al verkocht voor hij er mee thuis was.
In 1970 kocht ik weer mijn eerste Hollanders bij een lid van de vereniging
de “Vooruitgang”.( Wim Bruisten).
In 1974 kocht ik “Pooltjes” ook bij een lid van de “Vooruitgang”.Wout van
Baal. De “Vooruitgang” bestond toen 15 jaar en maakte toen veel reclame,
ik ben toen lid geworden, samen met onze dochter Astrid die jeugdlid werd.
Wij konden ons toen aanmelden bij de huidige voorzitter Jos Janssen die
als ik me goed herinner net terug was van militaire dienst in Suriname.
Als lid van de “Vooruitgang heb ik eerst Pooltjes gefokt maar ben toen weer
snel teruggekeerd naar mijn oude liefde de Hollanders. Ik ben nooit een van
de fanatiekste fokkers geweest doch ik had met deze hobby wel een goede
tegenhanger van een drukke baan en soms vielen mijn konijnen ook nog in
de prijzen.
We gingen in het seizoen (van oktober tot en met januari) veel naar
tentoonstellingen in de regio (Druten, Gennep Brabantse Oosthoek etc.) en
naar de provinciale tentoonstelling in Bemmel waarvan onze vereniging een
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van de initiatiefneemsters was. Ook gingen we naar de Europese
tentoonstelling.
De eerste tentoonstelling in het seizoen was een voorloper in augustus in
Duitsland in Bedburg Hau waar we altijd samen met onze
zusterverenigingen uit Gendt en Gennep naar toegingen en waar door onze
leden altijd veel prijzen werden binnen gehaald o.a. door Hent de Waal.
Samen met Hent de Waal ging ik ook een keer in de maand naar de
kleindierenbeurs eerst in de Vrijboom en later in de Tinnegieter.
Het inrichten van de zaal voor de beurs was altijd een haast klus, de kopers
stonden al een half uur voor de opening op de stoep en wilden dan al
buiten handel drijven wat uitdrukkelijk verboden was. Na de beurs was het
ook gezellig met een biertje of een borrel en alle leden die er dan bij waren
hadden de meest mooiste dieren, dit was geen visserslatijn maar
konijnenlatijn.
Vele jaren hadden we in mei een zogenaamd “Dierenspektakel”, waar veel
verschillende soorten en rassen dieren te zien waren, o.a.: Lama’s, koeien,
schapen, konijnen, kippen, cavia’s, ratten, muizen, bijen.
Er waren natuurlijk ook minder gezellige momenten, o.a. als er fokkers
waren die vonden dat de keurmeesters de verkeerde dieren de prijzen
toekenden.
Ook het overlijden van leden kwam altijd weer hard aan en in de 50 jaar
van het bestaan zijn er heel wat leden overleden. Het is ook belangrijk dat
we daar bij stil staan want ook deze leden hebben er voor gezorgd dat de
Vooruitgang nog steeds een bloeiende vereniging is en de
welvaartsstormen heeft overleefd.
In de 50 jaar van het bestaan van de vereniging hadden we altijd veel
jeugdleden, ze hadden van huis uit de liefde voor de natuur meegekregen
en konden die in onze vereniging verder uitbouwen. Veel van deze
jeugdleden zijn nu zelf vader of zelfs opa en hun kinderen/kleinkinderen zijn
ook nu weer lid van de “De Vooruitgang”.

Albert v. Atteveld



Mojjer is volgens het Maas en Waals woordenboek waarschijnlijk
een verbastering van moeder.

Ewijk juli 2009
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Wij als redactie van het jubileumboekje hebben gemeend, dat het leuk
zou zijn om fokkers en rassen binnen onze vereniging te belichten in
de rubriek ``Kleindieren onze passie``

Wist u dat: ?????????
Harrie Daanen de paling omruilde in de koeling voor stokjes,
The Janssen daarom op een houtje moest bijten!

Fokken van fazanten, mijn hobby, door Evert Cochius

Geert Willems en Arie Willems bij het 10 jarig jubileum
`s nachts de rammen bij voedsters deden op de show .
Dat er toen verschillende mensen raar hebben opgekeken,
van de jongen die er kwamen.
Dat er naar verluidt, vroeger meer lol was met het waken
´s nachts, dan met de show.
Dat voor 50 jaar terug een konijn relatief, net zo duur was als
heden ten dagen.
Wij dus nodig met de prijzen van onze konijnen en kippen
omhoog moeten.
Dat alle jubileums zijn gevierd met een show!
En de voorgaande shows allen geslaagd waren.
Wij zeer actieve leden hebben, en daar als vereniging blij mee
mogen zijn.
Het leuk zou zijn als we nog wat actieve jeugdleden zouden
krijgen.
De eerste jongdierendag is gehouden op 29 augustus 1959.
Er in 1961 al een lid was die een U haalde met een
Franse hangoor, daarna nog tweemaal.

Zo’n 15 jaar geleden wilde ik lid worden van de Vooruitgang, om een
abonnement op de Avicultura te krijgen. Toevallig kwam Jos Janssen bij mij
om te kijken wat voor beesten ik had. Er liepen Barnevelders en een paar
koppels Goudfazanten en Lady Amherst rond, die ik had gekocht bij Gertje
van der Horst. “Zo”, zei Jos,”waarom stuur je ze niet in op onze 35 jarige
jubileumtentoonstelling?”. Ik werd gelijk kampioen met de Lady Amherst
haan. Bij de prijsuitreiking zei Jos “hoe is het mogelijk, nog geen blauwe
maandag lid of hij haalt hier de 1e prijs al
weg”. Van het een kwam het ander, er
kwamen Zilver-, Geelgoud-, Konings-, Bos-,
Thenebrose, Vuurrugprelaatfazanten bij en
een broedmachine. Van alles wat maar
legde werden de eieren in de broedmachine
gelegd en opeens had ik wel 120 jonge
fazanten! Ik kreeg een kromme rug van het
werken om al die dieren aan de vreet te
houden en de meelboer maar lachen. Het
heeft zijn vruchten wel af geworpen, want ik
werd keer op keer kampioen op de
Gelderlandshow. Maar dat ging niet zonder
slag of stoot, want een Thenebrosefazant
met predikaat U vloog zich dood in de kooi,
een andere keer brak een Zilverfazant uit
z’n kooi en die zat boven in de nok van ’t veilinggebouw. Na een week
vangen kwam hij weer thuis. Al met al heb ik 5 keer een U behaald en nu
heb ik alleen nog maar Tragopanen, de rest heb ik van de hand gedaan. De
Satyr Tragopanen heb ik gekocht bij André van de Wielen. Toen ik vroeg
waarom ze zo duur waren zei hij “daar kom je vanzelf wel achter”. En ik ben
er achter gekomen. Na drie jaar heb ik voor het eerst 4 jongen, want de
Tragopanen leggen maar 12 eieren die zeer moeilijk uit te broeden zijn. Ze
hebben apart voedsel nodig, heel karig.
Mijn enige wens voor de toekomst is om nog eens een koppel Temminck
Trapgopanen erbij te hebben en daar dan nog jaren plezier van te hebben.
Als ik wat tijd over heb ga ik op een stoel zitten om naar ze te kijken.

Dit nog maar eenmaal gebeurd is bij de konijnen nadien.
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Sierwatervogels door Herman Reijers
Bij sierwatervogels moet ik als eerste denken aan de in mijn ogen mooiste
sierwatervogel, de mandarijneend. Met name de woerd, de naam voor het
mannelijk geslacht bij
eenden, heeft meerdere
zeer in het oog springende
kleuren.
De mandarijneend is en blijft
nog steeds de mooiste
eend, die elk beginnend
eendenliefhebber in zijn
collectie zou moeten
hebben. De eenden zijn
gemakkelijk te kweken
/houden. Oorspronkelijk
kwam de mandarijneend
alleen voor in Oostelijk Azië.
Voor aanstaande huwelijken in China is de mandarijneend het symbool van
de huwelijkstrouw. De mandarijneend is echter sinds lange tijd (begin 18e
eeuw) ingevoerd in Europa en is ook hier, door het feit dat sommige vogels
ontsnapten, in het wild beginnen broeden. De mandarijneend blijft niet
gedurende het gehele jaar op kleur. Het mannetje verliest na de
broedperiode, juni-juli, geleidelijk zijn prachtige verenkleed. Hij lijkt dan
gedurende een aantal maanden op het vrouwtje. Bovendien zijn de poten
dan minder geel van kleur en ook zijn snavel is minder vuurrood gekleurd.
De kleuren beginnen vanaf september en oktober geleidelijk terug te
komen. De mandarijneend is gewoonlijk schuw en terughoudend. Een eend
die dezelfde levenswijze heeft als de Mandarijneend is de Carolina eend.
Over de beschrijving van de mandarijneend zou men heel uitgebreid
kunnen schrijven echter door een foto van een koppel mandarijneenden bij
te voegen, is het uiterlijk beter zichtbaar. Opvallend bij het mannetje zijn
vooral de oranje opstaande waaiers, ook wel vanen genoemd. Bij het
vrouwtje valt de witte vlek rond het oog op, die uitloopt tot in haar nek. De
jongen lijken aanvankelijk op het vrouwtje. al na een vijftal maanden nemen
zij naargelang hun geslacht de kleuren van het mannetje of vrouwtje aan.
Van de mandarijneend zijn twee mutaties bekend, namelijk de witte (zie
foto) en de blonde mandarijneend. Het is aan te raden, om onderlinge
kweek te vermijden, de verschillende mutaties en de normale soorten niet
op eenzelfde vijver te houden.
De paring begint in het voorjaar soms al in februari, uiteraard afhankelijk
van de weersomstandigheden. Het voorspel wordt ook baltsen genoemd.
Het mannetje begint rond het vrouwtje te zwemmen. Hij lijkt haar te kussen
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in haar nek en op haar kop en bovendien zal hij voortdurend andere
mannen uit haar buurt verjagen. Hij maakt met zijn hoofd pompende
bewegingen.
Indien het vrouwtje op zijn avances
ingaat, legt ze zich iets dieper en
languit in het water. Vervolgens kruipt
het mannetje langs opzij op het
vrouwtje en pakt haar met zijn bek bij
haar nekveren vast. Het vrouwtje blijft
net met haar hoofdje boven water. Al
parend wordt even rondgezwommen
tot het mannetje het vrouwtje loslaat.
Het paren van de eenden geschiedt
altijd op het water. Na de paring zullen de eenden zich schoonmaken.
In gevangenschap moet het nest van de vogels door de mens worden
gemaakt. In een nestkastje met een ronde opening met een diameter van
maximaal 10 centimeter voorzien van fijngemaakt stro op ongeveer 0,5 à 1
meter hoogte, dat voor de eend bereikbaar is via een laddertje (indien
geleeuwiekt), zal het vrouwtje haar eieren leggen. Het leggen van de eieren
begint meestal in maart of begin april. Gewoonlijk wordt elke dag een ei
gelegd en in totaal tot soms wel 15 stuks. Vanaf het 8e of 9e ei begint de
eend de eieren met dons te bedekken en oplopend enkele uren per dag te
broeden. Het dons trekt ze uit haar borst. De eieren zijn wit van kleur. Het
broeden duurt ongeveer 30 dagen. De eend verlaat het nest enkel voor wat
te eten en te drinken. Ze bedekt haar eieren bij het verlaten van het nest
met het dons, dat ruim voldoende aanwezig is om de eieren warm te
houden. Men kan na ongeveer 14 dagen broeden de eieren te schouwen.
Of dit verstandig is, is nog maar de vraag, want het broeden kan hierdoor
verstoord worden. Een ei, dat doorzichtig is, is een slecht ei. Een ei dat
donker is met een luchtkamer zichtbaar aan een van de uiteinden is
vermoedelijk bevrucht. Indien er veel slechte eieren bijzitten, kun je ze beter
wegnemen. De eend zal naar alle waarschijnlijkheid na een tijdje opnieuw
aan een legsel beginnen.
Als de jonge eendjes uitgekomen zijn, blijven ze nog 1 à 2 dagen in het
nestkastje zitten. Als moedereend de jongen roept, komen ze naar buiten
en laten zich één voor één uit het nestkastje naar beneden vallen en
opmerkelijk is, dat er geen enkel eendje gewond raakt. In de natuur
nestelen mandarijneenden zich vaak in een holle boom. Hun nest bevindt
zich vaak op grote hoogte, soms wel 9 meter. De jongen laten zich dan ook
van deze hoogte vallen in het hoge gras. In het begin zal het vrouwtje geen
andere eenden in de buurt laten komen. Zelfs het mannetje mag niet te
dichtbij komen of hij wordt verjaagd. Toch blijft het mannetje steeds in de
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buurt. Het vrouwtje zal bij slechte weersomstandigheden de jongen onder
haar vleugels nemen. 's Nachts schuilen ze meestal in een niet ingenomen
nestholte op de grond.

Met dit verhaal hoop ik enig inzicht over het
fokken van watervogels te hebben verstrekt.
Vanzelfsprekend beleef ik hieraan veel plezier.

Kingduiven door Theo Thomassen
Na verhuizing in verband met mijn huwelijk naar Oss, was ik genoodzaakt
om met mijn hobby van konijnen en kippen te stoppen.
Konijnen en kippen had ik altijd veel plezier aan beleefd, en diverse
seizoenen diverse grote prijzen in de wacht gesleept.
Eenmaal in Oss, kwam ik in contact met een sierduiven fokker, een kweker
van Kingduiven, waarna ik meteen verkocht was aan dit ras en al na een
maand diverse koppels kings in mijn nieuwe duivenhok had zitten. Nu, na
drie jaar kan ik met volle tevredenheid zeggen, dat ik hier mee al veel
eerder had moeten beginnen. Niet dat konijnen en kippen niet leuk waren,
maar hier beleef ik toch ook heel veel plezier aan.
De Kingduif is in de kweek misschien niet de gemakkelijkste duif, maar de
jongen die ik kreeg waren bijna allemaal goed.
Dit kwam vooral, omdat ik begonnen was met materiaal van de beste
kwekers van Nederland en Duitsland. Maar vooral de zeer makke aard
van dit ras, is voor mij het grootste plezier.
In de afgelopen twee jaar heb ik al diverse kampioenschappen hiermee
behaald, bijvoorbeeld de provinciale tentoonstelling in Bemmel met een U
en op de clubshow van de Kings in Loon op Zand een U.
Voor mij is dit dan ook de topduif onder de
sierduiven. Tevens kan ik iedereen die niet gauw
opgeeft als de kweek wat tegenvalt, dan ook van
harte dit ras aanbevelen. En ook lid te worden
van een kleindierensportvereniging en bezig te
zijn met een leuke hobby.
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Kleurmuizen door Henry van Raaij
“Ik wist niet dat er ook tentoonstellingen voor muizen waren”, deze zin hoor
ik vaak als ik vertel dat ik muizen fok voor tentoonstellingen.
Als ik dan met mijn muizen op zo’n tentoonstelling ben, die vaak tezamen
wordt gehouden met een tentoonstelling voor konijnen, cavia, hoenders en
duiven is een andere zin die ik vaak hoor van de fokkers van deze
diersoorten: “muizen, die geef ik speciale gekleurde korreltjes” of “als ik ze
in mijn schuur zie sla ik ze dood”.
Onbekend maakt onbemind. Toch hebben muizen altijd al in de
belangstelling van de mens gestaan, ofschoon deze belangstelling niet
altijd ten gunste van deze kleine knager uitviel. Vooral als we het woord
‘muis’, dat in vele Indo-Germaanse talen in een min of meer
overeenkomstige fonetische vorm wordt gevonden, eens nader bekijken.
Het woord is afgeleid van het Sanskritische ‘mush’, dat kan worden
teruggebracht tot een woord dat stelen betekent. Algemeen wordt
aangenomen dat de mens langer dan 6.000 jaar weet dat muizen graag
lekkernijen en andere eetbare dingen wegkapen. Toen de mens 10.000 jaar
geleden overging op sedentaire akkerbouw en zich vestigde in vaste
nederzettingen, vond de muis in de huizen bescherming tegen de kou en
vijanden en in de opslagplaatsen een onuitputtelijk voedselreservoir.
De muizen behoren tot de jongste vormen die tijdens de evolutie van de
zoogdieren zijn ontstaan. Men vermoedt dat ze pas in het Laat-Mioceen
(10-15 miljoen jaar geleden) uit hamsterachtige vormen zijn ontstaan.
De twee eerste geschreven vermeldingen van muizen vinden we in de
Bijbel. De eerste, gedateerd 1490 voor Christus, in Leviticus. God somt
Mozes een lijst op van wat wel en niet gegeten mag worden. De kruipende
wezens op de aarde, zoals de wezel, de muis en de schildpad mogen niet
gegeten worden, omdat dit onreine dieren zijn. De tweede vermelding
(1140 voor Christus) vertelt hoe God de Filistijnen straft door middel van
een muizenplaag. In de oudste culturen werd aan muizen vaak een uiterst
geheimzinnige kracht toegeschreven. Dit kan reeds bij de Trojanen worden
aangetoond. Deze Grieks sprekende mensen landden rond 1375 voor
Christus op de kust van Klein-Azië, maar ontmoetten aanvankelijke grote
tegenslag bij het koloniseren van het achterland, ofschoon zij er na verloop
van tijd wel in slaagden hun tegenstanders te onderwerpen. Terug in eigen
land bemerkten ze dat ze ook wat anders dan slaven en schatten hadden
meegevoerd en wel… muizen! Maar de muizen waren, zo wisten zij ook,
nog voor iets heel anders verantwoordelijk geweest: ze hadden de
leren riemen van de schilden en de bogen en pijlkokers van de vijand
doorgeknaagd, zodat de Trojanen geen noemenswaardige tegenstand
ondervonden. Het is begrijpelijk dat de Trojanen een groot deel van de
overwinning toeschreven aan deze kleine knagertjes. Eenmaal
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teruggekeerd in Tenedos, een eiland in de Egeïsche zee tussen
Griekenland en Turkije, bouwden zij een tempel ter ere van Apollo, de god
van het schone en goede, en brachten er ook muizen in onder. Deze
werden op staatskosten gevoerd en hadden hun nesten zelfs onder het
altaar! Apollo is ook wel beschreven als “God van de muizen”, en munten
uit deze tijd dragen afbeeldingen van Apollo en een muis.
Vanuit Tenedos breidde de muizenverering zich via het Griekse vasteland
spoedig uit over een groot deel van het Griekse Klein- Azië en zelfs tot
Alexandrië (Egypte). Zeer groot werd de verering ten tijde van Alexander de
Grote (365-323 voor Chr.) en in de tempels fokte men meer dan 2.000 jaar
witte muizen en wel van 600 voor Chr. tot aan de verovering door de
Turken in 1453 na Chr. Deze muizen werden gebruikt als een soort
profeten, waarzeggerij, om kennis te verkrijgen over geheimen en
gebeurtenissen in de toekomst.
De eerste berichten over witte muizen zijn overigens afkomstig uit Tenedos,
en het wordt zeer waarschijnlijk geacht dat daar al in 1350 voor Chr. de
eerste albinomuizen ontstonden.
Rond 300 voor Chr. was de Griekse filosoof Aristoteles erg actief en zijn
schriften bevatten verschillende referenties over muizen. Hij spreekt over
de witte muizen van Tenedos en beweerde dat muizen spontaan werden
geboren uit het vuil en de rotzooi en huizen en schepen (Generatio
spontane). Hij vertelt ook over een drachtige vrouwtjesmuis, zij werd
ingesloten in een vat met graan en korte tijd later werden er uit hetzelfde
vat 120 muizen vrijgelaten.
Van de tempelhuizen van het oude Griekenland kan een rechte lijn
getrokken worden naar de siermuizen die de Egyptenaren tijdens de
Hellenistische periode (323 v. Chr.–146 v. Chr.) uit liefhebberij hielden. Het
is zelfs zeer wel mogelijk dat er toen verschillende mutaties bekend waren
buiten de al wel bekende witte (albino) muizen. De wildvorm met een witte
buik wordt geacht al 4.000 jaar oud te zijn. In een in 1100 v. Chr.
geschreven boek wordt melding gemaakt van bonte muizen.
De medische toepassingen van de muis waren in de middeleeuwen talloos.
Een geschikt medicijn tegen grauwe staar was het aanbrengen op het oog
van een gedroogd mengsel bestaande uit gelijke delen muizenbloed,
vrouwenmelk en gal van een haan. Hèt geneesmiddel tegen wratten was
vers muizenbloed. Muizen werden ook gebruikt als genezing van epilepsie
en gedroogde, gestampte muizen waren een goed medicijn voor mensen
die hun water niet konden ophouden of suikerziekte hadden.
In de Middeleeuwen kwam de geestelijkheid tot de conclusie dat muizen
zondige, goddeloze dieren waren. Waarschijnlijk omdat ze vroeger gebruikt
werden bij voorspellingen, als medicijn en natuurlijk om hun vruchtbare
karakter. Ze hadden het vaak over de wellustige en wulpse gewoontes van
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muizen en men ging zelfs over tot het fokken van muizen om deze zondige
handelingen te observeren.
Tot in de Middeleeuwen geloofde men, dat de ziel tijdens slaat het lichaam
verliet in de vorm van een muis. Als de muis/ziel niet door de mond van de
slaper kon terugkeren, zou de mens sterven, dacht men.
de

Midden 17 eeuw kwam de muizenliefhebberij in Japan tot stand. In 1787
schreef de Japanse geldwisselaar Chôbei Zeniya een veertien pagina’s
tellend boekje over “Het fokken van curieuze variëteiten van de muis”. Dit
boekje bevat onder andere zeven voorbeelden van fokprogramma’s en de
te verwachten kleuren als resultaat ervan.
De Japanners zijn nu al 300 jaar bezig allerlei kleurmutaties te fokken, en
tot op de dag van vandaag heeft men deze traditie in ere gehouden, en met
succes! De eerste kleurmuizen zijn waarschijnlijk door Portugezen naar
de
Europa gebracht. In Engeland was er in de laatste kwart van de 19 eeuw
een levendige handel in Japanse kleurmuizen: niet alleen voor ‘eigen
gebruik’, maar ook voor liefhebbers op het vaste land van Europa. Door
systematisch fokken, selectie en nieuwe mutaties werden nieuwe en
verbeterde variëteiten gecreëerd. Dit leidde uiteindelijke tot de oprichting
van de National Mouse Club in 1895 in Engeland en de Nederlandse
Muizenfokkers Club in ons eigen land.
De muis heeft een belangrijke rol gespeeld in de eerste genetische
onderzoeken na de herontdekking van Mendels verervingswetten in 1900.
Daarna is de muis een model organisme geworden om onderzoek aan te
doen, zowel genetisch als medisch. Dat de muis model organisme werd
kwam omdat hij een aantal voordelen had. De muis is een van de kleinste
zoogdieren is (1.500 tot 2.000 keer minder gewicht dan een volwassen
mens), heeft een korte generatie tijd heeft (ongeveer 10 weken van de
eigen geboorte tot het zelf werpen van jongen), en er kunnen grote
aantallen gehuisvest worden op kleine oppervlakten. De meeste genen die
in de muis voorkomen komen ook in de mens voor. Het DNA van de mens
en de muis is voor 85% hetzelfde.

In onze kleindierensport heeft de
kleurmuis mijns inziens een aantal
voordelen boven de konijnen, cavia,
duiven en hoenders. De korte
generatie tijd maakt het mogelijk om
meerdere generaties per jaar te
fokken. Hierdoor kan er sneller
resultaat geboekt worden met
betrekking tot het fokken naar een
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ideaalbeeld zoals beschreven in de standaard. Muizen krijgen per worp
gemiddeld 10 jongen. Hierdoor is het gemakkelijker om de beste dieren aan
te houden, er valt wat te kiezen in een groot nest. Muizen zijn klein en
hebben dus minder plaats nodig dan andere dieren. Wat schappen aan de
muur en je kunt heel wat kooien kwijt. Ook produceren muizen minder
mestafval dan konijnen en cavia’s. Muizen eten minder voer. Volwassen
muizen wegen tussen de 40 en 80 gram, dat is toch een stuk minder
gewicht dan een kleurdwerg, laat staan een Vlaamse Reus. Geen gesleep
met zware verzendkisten. Kortom het fokken gaat sneller, ze produceren
minder afval, ze eten minder, je hebt niet veel ruimte nodig, alleen maar
voordelen.

Ik fok nu ongeveer 30 jaar kleurmuizen. In 1986 werden mijn eerste muizen
gekeurd, op een tentoonstelling van De Vooruitgang Beuningen. In 2003
werd ik keurmeester voor kleurmuizen. Via het internet is het tegenwoordig
gemakkelijk om contact te leggen met andere fokkers in binnen- en
buitenland. Muizen van mij gingen naar fokkers in België, Duitsland,
Frankrijk, Zwitserland, Polen, Zweden en Finland.
Ter illustratie een aantal foto’s van de kleurslagen die ik fok.
Wit roodoog links, zilver-agouti rechts, in het midden het kruisingsproduct.

Waarom kippen, door Rinus Cillissen en Gert Vrolijks
Hoe beleven wij, Gert en Rinus onze liefhebberij. De liefde voor de dieren
die we veelal van thuis hebben mee gekregen, wij hebben er verschillende
gehad waar onder ook kippen, dat nu onze hobby is. Bij Gert is dit 37 jaar
geleden begonnen in een schuurtje achter een tussenwoning. Bij Rinus is
dit ook alweer 27 jaar geleden, maar dan met het ras Wyandotte Columbia.
Om maar bij het voorjaar te beginnen, je loopt
van zelfsprekend al vaker de tuin in om naar je
kippen te kijken en het stimuleert je zelf ook om
weer naar buiten te kunnen. In gedachten ben
je al weer met voorbereidingen bezig, waar kan
ik wat gras zaaien om de kale plaatsen weer
groen te krijgen, moet ik de zandbak misschien
wat meer in de zon plaatsen (metselzand), dit is
het bad van de kippen, want aan water hebben
ze een hekel net als een poes. Oh ja, laatst heb
ik nog de zitstok verplaatst, deze is plus minus
vier bij vier cm en de zijkantjes afgerond,
kippen moeten van de grond af zitten, dit is
goed voor hun borstbeen. Dit zijn enkele tips,.

Drie Siamees muizen
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houd hier zeker rekening mee. Dat houdt de hobby levend en plezierig.
Het ras kippen wat wij hebben zijn Wyandotte kriel en Wyandotte groot,
deze zijn er in heel veel kleurslagen, wij hebben o.a. de kleurslag zilverzwart-gezoomd en meerzomige patrijs in goud en zilver en parelgrijs.
Het voordeel van deze soorten is dat het geen hoogvliegers zijn en je kunt
volstaan met een omheining van 80 tot 100 cm hoog en van boven hoef je
niet af te dekken en dat vinden wij wel prettig. Wij hebben ze niet voor de
eitjes want ze willen wel eens een dag over slaan.
Het zijn erg makke beestjes. Je merkt dat het ze het naar de zin hebben als
ze lekker scharrelen op een groen veldje, waar wij dan ook weer van
genieten. Veel mensen kunnen het niet helemaal snappen als wij zeggen,
dat het houden van kippen ons rust geeft. Als ouders of grootouders kun je
ook nog opvoedkundig bezig zijn .Hoeveel kinderen beleven nog ei-kuikenkip, het vast houden van kuikens, het voeren…? Ook dat is zorg hebben
voor. Met deze hobby hebben en krijgen we leuke contacten en in
hobbyland ook waardering. Op de tentoonstellingen, beursen, markten en
clubvergaderingen is het prettig om over je hobby te “bomen“ en ook
meningen van anderen te horen .
Het is prettig om de kennis die je hebt om zo goed en eerlijk mogelijk over
te brengen. Het is wel duidelijk geworden, dat het houden van kippen meer
moet zijn dan “beker- gewin“: het benaderen van de juiste standaard is de
uitdaging. Laat een ander daar ook van genieten.

vanaf twaalf weken en ouder, vraag het uw handelaar. Dan is er ook nog
grit voor later als de kippen gaan leggen na ongeveer 6 a 7 maanden, dit is
goed voor de eierschaal.
We letten er op dat er elke dag vers drinkwater aanwezig is.
Ons lid van het eerste uur Hent de Waal (In memoriam) zei altijd:
“Jongens, geef ze maar regelmatig een bakje karnemelk daar worden ze
mooi van, je zult het zien”.
De hygiëne in het hok is natuurlijk ook erg belangrijk, en een kwast witkalk
en de naden dichtkitten is niet overbodig.
Je zult er dus de nodige tijd en aandacht aan moeten besteden.
Wij wensen u veel plezier met uw kipjes en wij hopen nog jaren van
onze hobby te genieten.

Het voer: het zo gezegde hardvoer is het
snoepje van de dag, een handje vol voor
iedere kip is voldoende wil je ze nog in
conditie houden, verder hebben ze voor de hele dag legkorrel staan, en op
groenten afval zijn ze dol. Er is voer voor kuikentjes tot twaalf weken en

Mijn ervaringen met konijnen door Bart Vrolijks
Het begon allemaal, zo´n 48 jaar geleden. Onze achter buurman Adje van
de Wal, een van de oprichters van kleindierensportvereniging
De Vooruitgang, gaf mij op een dag een jonge Vlaamse reus voedster, die,
als hij groot was, bij Adje door de ram gedekt mocht worden. Vanaf die tijd
was ik verkocht aan de konijnen.
Sinds die tijd heb ik altijd konijnen gehad, niet voor tentoonstellingen, maar
zoals het in die tijd zo vaak ging
voor de slacht. Het hele jaar
werden er konijnen gefokt, om ze
dan tegen de Kerst te verkopen. Ik
heb witte Vlamen gehad en
konijngrijze.
Ook heb ik nog wel eens groot
Lotharingers gekocht bij Thé
Janssen, een voor die tijd prachtige
Lotharinger, helaas was hij blind
geboren, maar hij heeft bij mij toch
wel zeker 7 jaar doorgebracht en
voor veel nageslacht gezorgd.
Mijn Opa verhuisde naar Nijmegen en begon met Franse hangoren, ik was
meteen verkocht toen ik die grote Franse hangoren zag, want de oudere
fokkers onder ons zullen het nog wel weten dat in die tijd een Franse
hangoor van 16 pond geen uitzondering was.
Het waren imponerende dieren waar je gezien hun dikke kop meteen
verknocht aan was, en ik dus ook. Sinds die tijd ben ik verknocht aan de
hangoorrassen.
Sinds 25 jaar ben ik ook lid van kleindierensportvereniging, dat is gekomen
door mijn buurman Piet Swartjes, waar ik, toen ik trouwde, langs kwam te
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Dan het fokken van de jonge dieren, je probeert zo veel mogelijk kuikentjes
te krijgen in het vroege voorjaar. Als dit niet van je eigen kloek(en) is/zijn
dan wel uit de broedmachine om de selectie
compleet te kunnen maken. Het is natuurlijk
wel fijn als je geluk hebt met broeden en
genoeg kuikens krijgt wat het selecteren wel
makkelijker maakt. Omdat we geen fabriek
zijn, wil je en moet je de andere kwijt. Dus
voor onze hobby is het goed dat er steeds
meer mensen in hun achtertuin kippen
willen houden zodat wij de diertjes op een
leuke manier kwijt kunnen, dit verbaast en
verrast ons elk jaar weer.

wonen. De mensen die Piet kennen weten dat hij een verwoed konijnen- en
duivenman was, maar hij hield kleurdwergen en dat was toch niet mijn ras.
Piet zorgde er voor dat hij wat dwerghangoren voor mij op de kop tikte bij
keurmeester Hanegraaf, een man die in die tijd veel van de hangoren afwist
en zelf een goede fokker was.
Vanaf die tijd is het hangoren virus alleen maar erger geworden, sinds 35
jaar is mijn vrouw Diny er ook mee besmet en ook al 25 jaar actief binnen
verenigingen, dus wat dat betreft mag ik mij een gelukkig man prijzen,
samen met mijn vrouw de zelfde hobby hebben, het kan niet mooier.
Op dit moment zetten wij ons beiden nog steeds in voor de
Hangoorfokkersclub een passie van ons beiden, ook zijn we vaak te vinden
op diverse grote en kleine shows,
Is het niet voor de promotie van de hangoor dan wel als inzender van een
der hangoorrassen die wij hebben.
Wij hebben in onze stal de volgende hangoren, Engelse hangoor, Meissner
hangoor en de Duitse hangoor.
De Engelse hangoor hebben we in de kleur
konijngrijs, zwart, wit en Madagaskar en dan
nog al die kleuren met uitzondering van wit, in
bont. De Meissner hangoor hebben we in
zwart een paar blauwe, wat betreft de Duitse
hangoor hebben we de kleuren konijngrijs en
Madagaskar en Madagaskar bont.
Ook ben ik sinds twee jaar bezig om een
kleinere versie van de Meissner hangoor te
fokken en wel in de grootte van de Klein
Zilver. Ook dit begint al goede vormen aan te
nemen maar vergt veel geduld en een hoop
ruimte.
Wij kunnen terug zien op een goed verloop in
onze hobby, we hebben verschillende kleinere
shows gewonnen hebben vaak de fraaiste hangoor van een show gehad,
verschillende jongdierendagen en clubshows gewonnen, en het hoogtepunt
voor mij was toch wel algemeen kampioen op de fokkersdag van de
Hangoorfokkersclub.
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Natuurlijk zou ik graag nog wel eens
een keer een U willen krijgen voor een
dier op de tentoonstelling, dat zou
helemaal te gek zijn, maar wie weet
misschien fokken we nog wel eens zo’n
topper. Ik en mijn vrouw Diny kunnen
terug zien op een fijn leven wat betreft
de kleindierensport, niet alleen met de
konijnen maar even zo goed met de
kippen die we jaren gefokt hebben, en
met de Ryeland schapen die we op dit
moment weer fokken met de
medewerking van onze zoon.
Dan de twee honden die we nog
hebben, dus zoals je kunt lezen staat bij
ons veel in het teken van de dieren, en
ik kan gerust zeggen daar hebben we
‘’bijna’’ alles voor over.
Ik kan de kleindierensport aan een ieder aanbevelen al is het maar om rust
te vinden, Want men kan zeggen wat men wil maar dieren geven rust en
zijn dankbaar!
Verder hoop ik dat we een mooie show
tegemoet zullen gaan en de Vooruitgang
van harte gefeliciteerd met dit jubileum.

Met sportgroeten

Cavia´s als liefhebberij door Bart Vrolijks
Na de dieren die al aan bod gekomen zij, mag de cavia natuurlijk niet
ontbreken.
Een sociaal dier dat eigenlijk niet zonder gezelschap kan, ik heb ze zelf een
aantal jaren gefokt, en ben er toen achter gekomen dat de cavia niet zoveel
eisend is als dier binnen onze fokkerij.
Wat betreft huisvesting zijn ze al zeer gemakkelijk, men heeft er geen grote
ruimte´s voor nodig, wat dus wil zeggen dat de cavia zeer goed te houden
is voor mensen die relatief weinig ruimte hebben.
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Men kan ze in groepsverband
houden in grote bakken, of
eventueel apart in kleinere kooien.
Ze zijn er in verschillende soorten
en kleuren.
De cavia is uitermate geschikt voor
de dames binnen de
kleindierensport en eventueel de
jeugdleden. Mijn dochter heeft
verschillende jaren zwarte gehad, en heeft er heden ten dage nog steeds,
ook al is ze niet meer actief binnen de kleindierensport. Natuurlijk brengt
iedere diersoort zijn problemen met zich mee en het is nu niet zo dat
cavia´s houden het gemakkelijkste is wat er is. De praktijk is anders, een
cavia maakt namelijk zelf geen vitamine C aan dus veel groente en
eventueel fruit is een must voor onze cavia.
Ook willen er bij de cavia´s nogal eens vacht problemen zijn dit in verband
met schurft.
De cavia is, zoals al geschreven, een
gezelschapdier wat niet kan zonder onze
aandacht, we moeten er dus rekening
mee houden, dat als we aan cavia´s
beginnen we genoeg tijd voor ze vrij
kunnen maken om onze dieren in top
conditie te krijgen voor de diverse shows.
Cavia’s zijn er tegenwoordig in vele
variatie´s en kleuren, we hebben de gladharige in vele kleuren de
ruwharige, langharige cavia´s met rexbeharing, dan nog de shelty´s,
driekleur en dat allemaal nog in veel kleuren.
Dus zoals je ziet is er voor iedereen wel wat op cavia gebied.
Ik weet wel dat de jaren dat ik cavia´s gefokt heb, ik er altijd veel plezier
aan heb beleefd. Binnen de Vooruitgang zijn er nog verschillende cavia
fokkers, en in de jaren zijn er ook altijd redelijk wat cavia fokkers geweest.
Jammer genoeg kent de kleindierensport een groot aantal verwoede
fokkers, maar helaas, en daar moet ik eerlijk in zijn, komen er vaak fokkers
bij de club die na korte tijd al afhaken.
Hetzij door ruimte gebrek of om andere reden. Gelukkig zijn de leden van
de vereniging standvaste fokkers over het algemeen. En mogen wij blij zijn
dat ook de cavia bij ons goed is vertegenwoordigd, en hopelijk blijft dat nog
in een tal van jaren.
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Ledenaantal van De “Vooruitgang” en de verdeling der dieren daarvan
Onze Kleindierensportvereniging heeft op dit moment, 45 leden.
Dit onder verdeeld in 41 Senioren en 4 jeugleden.
Waarvan 12 kippenfokkers, 20 konijnen fokkers, 2 siervogelfokkers,
4 sierduivenfokkers, 3 caviafokkers, 1 muizenfokker en een watervogelfokker. 9 leden fokken geen dieren. Een aantal leden fokt meerdere
diergroepen.
Diergroepen en rassen:
Konijnen: Vlaamse Reus, Franse hangoor, Engelse hangoor, Zilvervos,
Meissner hangoor, Duitse Hangoor, Hollander, Klein zilver, Trianta, Tan,
Nederlanse hangoordwerg en de Kleurdwerg.
Kippen:
Wijandotte Gr., Wijandotte Dw., Hollandse Hoen, Welsummer Gr.,
Amrock Gr., Leghorn, Barnevelder Dw., Barnevelder Gr., Zijdehoender.
Duiven:
Showracer, Vinkduif, King, en de Italiaanse Meeuw.
Muizen:
Kleurmuizen in verschillende kleuren.
Fazanten: Lady Amherst, Thenebrose, Zilver, Geelgoud en Bosfazant.
Kwartels: Diverse rassen.
Cavia: Diverse rassen en kleuren.
Dus zoals u ziet kan de vereniging, draaien op een verscheidenheid
van rassen en diergroepen, daar mag men als vereniging trots op zijn.
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Een keurig ingerichte sporthal bij de 40 jarige jubileumshow

Bestuur en leden van de
“Vooruitgang” Beuningen
dankt al haar
begunstigers
die de
jubileumshow
mede mogelijk hebben
gemaakt!

Uitgave november 2009 ter ere van 50 jaar ‘’Vooruitgang’’ Beuningen
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