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Zilvervossen
bij Wim Lindeboom
Het is 25 mei 2018 als ik op pad ga om
een verhaal te maken over de Zilvervossen
bij Wim lindeboom De aanleiding is de
vernieuwde standaardbeschrijving en
dan met name positie 3: de pels, want
die is nogal veranderd. Eerder was dit één
der rassen in de standaard met een pels
die langer dan normaal moest zijn. De
Chinchillapels is eveneens korter geworden.
Nu kennen we nog een paar rassen die in
pels afwijken van de Europese standaard, de
Gele van Bourgondië en Deilenaar.
Tekst en foto’s: Gerrit Grooten
nder voedster.

Wim met een jonge bruingrijze Holla

Taak van de speciaalclubs om veranderingen in
gang te zetten
Het is in eerste instantie aan de speciaalclubs om aanzetten tot verandering te geven. Willen we ook met die rassen
in de EE-pas lopen dan zal er wat moeten veranderen. En
laten we eerlijk zijn, een langere pels heeft meer tijd nodig
om in topconditie te komen. Bij de Zilvervossen is het niet

van harte gegaan, het valt niet mee om fokkers op andere
gedachten te brengen. Dat blijkt steeds weer als het punt
aanpassing standaard op de agenda staat. De Zilvervos is
in een aantal landen bijna gelijktijdig ontstaan, zo rond
de jaren 20 in Duitsland, Engeland en Amerika, maar algemeen wordt aangenomen dat Engeland het belangrijkste
land is. Tan konijnen hebben een belangrijke rol gespeeld,
maar ook de Chinchilla. Dat ras zorgde met name voor de
wat langere pels. Het ras is genoemd naar de vos met een
uitmonstering die daarmee overeenkwam. Het ras was
gelijk in een aantal kleuren erkend, maar zwart was er het
eerst, daarna blauw en bruin. Lilac (Gouwenaar) is er ook
geweest. Zwart is altijd het populairst geweest. Vast en
zeker omdat deze kleur het contrastrijkst is.

Type en bouw

Fraaie borst.

Jonge ram uit de F2 van een kruising met blauwe Rex.

De Zilvervos heeft een matig gestrekt type en breed in
voor- en achterhand. Ze hebben korte stevige benen en zijn
middelhoog gesteld. Een juiste stelling toont rasadel, laten
we dat vooral niet vergeten. Ze hebben een krachtig ontwikkelde kop met een brede snuit, kaken en wangen. De
oorlengte is van 11-13 cm met als ideaal 12 cm. Een geringe
wamaanzet of halskraagje wordt alleen bij overjarige voedsters getolereerd.
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Wie is Wim Lindeboom
Wim is 61 en werkzaam als zelfstandige op het gebied van
personeelsadministratie, zoals salarissen en arbeidscontracten -en niet te vergeten zegt Wim-, getrouwd met Ina.

Welke rassen fok je nog meer naast Zilvervossen?

t
je rech
Om het
n raap
voor zij
en:
te zegg
erd”
“Belabb

Op dit moment Satijn en Hollander. De Satijn eigenlijk
om de Zilvervos te veranderen. Met die verandering ben
ik nog steeds niet gelukkig, maar je moet wel, omdat de
standaardcommissie zich ook voor dit ras Europees opstelt
en ga je niet mee dan doe je niet meer mee! Dan nu een
gewetensvraag voor je: “Welk ras blijft er als je in zou moeten krimpen tot het laatst toe, en waarom? Gevoelsmatig
en wat emotioneel de Zilvervos, maar verstandig geredeneerd de Hollander. Omdat de Zilvervos niet meer het ras is
zoals we dat voor ogen hadden. Heeft dat van doen omdat
je vader ook Zilvervossen fokte? Ja, dat klopt, hij heeft ze
ruim 45 jaar in zijn stal gehad, nooit een ander ras erbij!

Wat bevalt je zo aan dit ras?
Het kleurpatroon en het karakter, omdat ze rustig zijn.
Het zijn uitstekende moeders en in het algemeen omdat ze
prachtig zijn om te zien.

Wat vind je van de nieuwe standaardomschrijving
van de pels?
Om het je recht voor zijn raap te zeggen: “Belabberd, maar
je moet wel. De nieuwe omschrijving verlangt nu een pels
van normale lengte tot iets langer dan normaal. Ze is zeer
dicht ingeplant en slaat bij het terugstrijken niet direct
terug. Het zeer rijke onderhaar is belangrijker dan de
pelslengte.”

Het valt mij op dat fokkers zich snel de nieuwe
pelseisen hebben eigengemaakt. Is dat via import
of ook anderszins?
We hebben een overgangsperiode van drie jaar gekregen
die nu verstreken is en voor zover ik weet ben ik de enige
die grote stappen heeft gezet om te voldoen aan de huidige
standaard. Achteraf vind ik die drie jaren te kort, vooral
omdat import niet tot het voor mij gewenste resultaat
leidde en dan moet je het zelf uitvinden en doen.

Jonge Satijn voedster met nu al een fraai type en bouw.

Hoe heb jij de pels veranderd zonder toe te geven
op de andere raskenmerken?
Door in eerste instantie trachten in te kruisen met een
blauwe en een witte Rex, maar daar kwam ik snel op
terug, want dat gaf te veel slappe pelzen, maar ook te veel
kleurverlies. Tevens verloor ik veel op het kleurpatroon.
Wel weet ik nu bij ondervinding dat een kruising van een
Zilvervos met een Rex altijd het Zilvervospatroon vererft,
ongeacht de kleur. De witte Rex bracht me op het idee
om in plaats van de Rex een Satijn te gebruiken. Het is
eveneens een wit konijn met rode ogen, maar die heeft een
pels die veel meer overeenkomt met die van de Zilvervos
qua dichtheid en lengte. En nog een groot voordeel waar ik
achter kwam is dat zowel het patroon als de pelslengte in
één keer bijna goed is. Een euvel dat overblijft is dan nog
de pelsstructuur. Wel is het zo dat deze kruising van Satijn
x Zilvervos 1/3 Zilvervossen brengt en 2/3 andere kleuren.

Doet er nu weer vaker een Zilvervos mee voor de
hoofdprijzen?

“Ik help het je hopen,” zegt Wim. Onbekend maakt
onbemind, maar ik hoop dat dat snel veranderd bij de nog
aanwezige fokkers, maar eveneens bij de keurmeesters.
Wat helpt is dat een Zilvervos geweldig is om te zien of dat
nu in de kooi of op de tafel is!

Hoe ziet dat kleurpatroon er eigenlijk uit?
De snuittekening zie je in de neusgaten en is scherp
begrensd. Rondom de ogen loopt een witte ring die
gesloten moet zijn. Vanaf de onderkaak loopt langs de
kaakrand een witte streep die tussen de oren door aan
de voorzijde van de oorwortels eindigt in de oorvlekjes
en aan de achterzijde in de triangel. De triangel is wit en
strak begrensd en zo klein mogelijk. De buitenzijde van de
oren is zuiver van kleur, de binnenzijde is wit. De achterzijde van de voorbenen, de helft van de bovenzijde en de
binnenzijde van de achterbenen, de buik en de onderzijde
van de staart zijn wit. De twee binnenste tenen van de
achtervoet bevinden zich in het witte gedeelte. Tussen de
twee buitenste tenen zit een wit teenvlekje. Op de flanken,
schenkels, achterhand, borst en voorbenen bevinden
zich lange uitstaande wit gepunte haren, de zogenaamde

Deze oude ram uit 2017 behaalde tweemaal een U op een open
show.
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spitsen die mooi regelmatig verdeeld dienen te zijn, een
groot aantal van die heldere spitsen verhogen het aanzien
zeer. De spitsen zijn op ongeveer de onderste helft van de
flanken, dijen en achterhand aanwezig. Voor de lichte en
zware fouten verwijs ik graag naar de standaard, want het
gaat te ver om die allemaal te benoemen. Als u goed hebt
opgelet dan heeft u kunnen lezen dat de Zilvervos behalve
de spitsen voldoet aan het wildkleurpatroon, maar bij dit
ras komt dat extra fraai tot uiting!

Wat zijn van het kleurpatroon de moeilijkste
onderdelen?
De oogring wordt veel genoemd, maar het is een utopie te
denken dat die overal geheel even breed en even intensief
gekleurd kan zijn. En dat komt omdat het de oogring is van
een konijn met het wildkleurpatroon en die is niet overal
even vol en gesloten. Bij een keuring benoem ik bij dit ras
de oogring niet specifiek, omdat ik dat bij andere wildkleurrassen ook niet doe!

Wanneer selecteer je en hoeveel jongen fok jij
ongeveer?
Met zes weken al op de pels en kleurpatroon en uiteraard
op type en bouw. Ik zeg altijd maar: “Wat er met zes weken
niet op lijkt wordt het niet.”

Wat voer jij en wat is het geheim van succesvol
fokken en showen?
Ik mix wat Havens hobbypro, Kasper sport en paardenmuesli. Daarnaast uiteraard water en natuurhooi bij onze
vroegere collega Wim de Groot vandaan.
Succes is je eigen dieren tot en met kennen, bij mij moeten
ze showwaardig en goede fokdieren zijn. Ik selecteer zeer
streng mede omdat ik maar 36 hokken heb, maar wel
drie rassen op dit moment. Daarom is lijnenteelt ook zo
belangrijk.

Waar heb je het meeste plezier aan en heb je veel
fokkersvrienden?
Ik ga ‘s avonds voordat ik naar bed nog even bij de konijnen kijken. Ze springen dan door de hokken, het zijn per

Fraaie klein gevormde triangel.
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slot van rekening schemerdieren.
Ik mag wel zeggen vrienden in de totale hobby, we streven
allemaal het zelfde doel na: mooie konijnen fokken en
showen!

Betekent een vereniging veel voor je of meer een
speciaalclub?
Dat is en/en, maar als ik moet kiezen, kies ik voor de
vereniging. Rasspecifiek is de speciaalclub belangrijk,
maar gezelligheid en plezier beleef je veel meer op lokaal
niveau.

Wat doe je nog meer in de hobby? Heb je
daarnaast nog tijd voor ander hobby’s?
Ik ben keurmeester, voorzitter van Nut en Sport Wezep,
voorzitter van het Veluws Verband en van de technische
commissie van de Hollanderclub. Kortom ik ben zowel
plaatselijk, regionaal als landelijk nog actief.
Ik heb 18 jaar toneel gespeeld, maar daar stop ik nu mee.
Ik ben een groot dierenliefhebber en we gaan er graag met
de fiets op uit om hier en daar een fietsroute af te leggen.

Deze snuit mag wat scherper.
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ZG achterbeenbelijning.

Dit is een F2 uit kruising maal Duitse witte Rex.

F spitsen op de voorbenen.

Hoeveel tijd ben je aan de konijnen kwijt?

Hoe zie jij de toekomst van de konijnenhobby?

Ik zeg altijd dat me dat 2½ uur per dag kost. Het is niet
enkel het voeren en schoonhouden, maar ook het op tafel
zetten, zodat ze daar aan wennen. Verder het observeren en
niet te vergeten het genieten van mooie dieren in de stal.

Ik zie dat toch wel positief in, want er komt een stabilisatiemoment en dan blijft de echte liefhebber over. Het is
altijd een golfbeweging geweest. Na de laatste wereldoorlog toen we van armoede op een hoogtepunt waren zijn we
geleidelijk weer terug gegaan.

Vind je de bondsshow belangrijk?
Persoonlijk heb ik daar niets meer mee dan met een andere
show. Maar in de breedte van de hobby gezien is het een
belangrijke show ook al omdat daar veel gebeurt in het
belang van de liefhebberij. Ik denk daarbij aan de examens, erkenningen en presentatie naar een groot publiek.

Je mag de Zilvervos één minuut promoten voor de
radio. Wat zeg je dan?
De Zilvervos is het mooiste ras in de Nederlandse standaard en het verdient veel meer aanhangers.

Slot
Wat ik wel vaker ondervind bij interviews is dat je altijd
weer verrassingen tegenkomt. Voor mij was dat dit keer
dat Wim er in geslaagd is om één van zijn lievelingsrassen
op een geheel eigen wijze zo te veranderen dat ze geheel
en al aan de nieuwe standaard voldoen. Ook al zou hij
ze persoonlijk zelfs nu nog graag volgens de oude standaard fokken. Het is een fokker met een duidelijke eigen
mening die hij niet onder stoelen of banken steekt. Het
was geweldig om dit alles te bepraten en te bezien met op
z’n tijd een natje en een droogje. Wat wil een verslaggever
nog meer?

•

Wim bij zijn lievelingsras de Hollander.

De fraaie behuizing met links de plek waar we dit interview hielden.
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