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De Kroniek is het clubblad van de Winschoter Pluimvee en Konijnen Club  
en verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 150 stuks. 

 
Redactie: Ludolf  Niemeijer, Ina Lugtenborg, Henk de Boer en Harry Hoppentocht. 

Correspondentie kroniek: redactie.wpkc@gmail.com 
 

Bestuur . 
Voorzitter:              Harry  Hoppentocht  0597-613636  mobiel 06-53541411, 

info@wpkc.nl 
Secretaris:              Robert Oldenburger  Thorbeckelaan 114, 9665 CH Oude Pekela            

 secretaris.wpkc@gmail.com, mobiel 06 83223995 
Penningmeester:   Ina Lugtenborg Blijhamsterweg 58,  9672 AB  Winschoten   

         0597- 424919 penningmeester.wpkc@gmail.com,  Iban NL93INGB0001492243 

TT secretaris:         Arjan Raspe      06-51333133   ttsecretaris.wpkc@gmail.com  
Penn.m.TT:             Eduard Hoppen06-13847136 ttpenningmeester.wpkc@gmail.com   
Kooienbeheer:        Ludolf Niemeijer 0597- 591696   kooienbeheer.wpkc@gmail.com   
Vacature: 
 
Erevoorzitter:     G. Holsteen.   
Ereleden:             W. Kranenborg, W.Brink, Cor Folkers en Frans Assendelft. 
 

Ringencommissaris: Frans Assendelft, Hoofdstraat 143, 9686 VH Beerta, tel 0597-

331370, faassendelft@hetnet.nl 
Tatoeëerder:              Jim Deijlen Hoofdweg 330 in Bellingwolde (oost), tel. 0597-

850131, s.deijlen@home.nl  Eerste zaterdag van de maand. Graag wel even 
aanmelden.                                                                                            
 
WPKC.NL site:             Berta van der Meer   Site gemiddeld 10 per dag gezien. 
WPKC facebook:         Harry Hoppentocht   1096 vrienden, 29 leden besloten groep.  
WPKC twitter:              Arjan Raspe                 033    volgers. 
 

Contributie bedraagt € 12,- per jaar. Nieuwe leden € 5,- inschrijfgeld. 

Wij zijn aangesloten bij de KLN, NBS, en de Noordshow. 

 
De vergaderingen zijn in Zalencentrum Lamain, Bosstraat 25 in 

Winschoten. We beginnen om 20.00 uur. 
 

 
Voorwoord. 
 
Er ligt een extra dik nummer van de Kroniek voor u.  Er is ook extra 
veel te vertellen. Veel inhoud, weinig franje, 20 pagina’s. 
 

Voorzitter Harry Hoppentocht. 
 
 

mailto:redactie.wpkc@gmail.com
mailto:secretaris.wpkc@gmail.com
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Agenda jaarvergadering 
 
Donderdag 10 april 2014, 20.00 uur, Zalencentrum Lamain, Bosstraat 
25 te Winschoten. 
 

1. Opening. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

3. Notulen vergadering dd. 10-10-2013 

4. Jaarverslag Secretaris. 

5. Jaarverslag TT-Secretaris. 

6. Jaarverslag Penningmeester. 

7. Jaarverslag TT-Penningmeester. 

8. Jaarverslag kooienbeheerder. 

9. Jaarverslag Tatoeëerder.  

10. Jaarverslag Ringen commissaris.  

11. Verslag Kascommissie. 

12. Benoeming Kascommissie 2014 

13. Pauze. 

Thema avond 13 maart. 
Donderdag 10 april 2014,  20 uur, Zalencentrum Lamain, 

 

Wat hoort er in de medicijnkast van de 

Kleindierliefhebber aanwezig te zijn. 

Hoe fok je zo gezond mogelijk dieren met zo weinig 

mogelijk medicatie. 

Een avond gepresenteerd door een dierenarts. 
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14. Huldiging Jubilarissen 

15. Uitreiking Kln speldjes + oorkondes 

16. Uitreiking E.Korte Bokaal. 

17. Bestuursverkiezing. 

Vacature, kandidaat Arjan Kiwiet 

Vacature, aftredend Ina Lugtenborg, kandidaat. 

18. Wat verder ter tafel komt. 

19. Rondvraag. 

Kandidaten voor de bestuursvacatures melden tot 1 april melden bij:  
Robert Oldenburger 
Secretaris WPKC  
Thorbeckelaan 114 
9665 CH Oude Pekela,  
secretaris.wpkc@gmail.com   
06 83223995  

 
Ons bezoek aan de Nationale Bundessiegerschau 

en Bundes- Jugendschau des BDGR in Dortmund 

met onze  zustervereniging uit RGZV Weener 

14 december vertrokken we om 7.00u  bij de kleintierhalle in Weener 
naar de gefluchelschau in Dortmund. Het was een druilerige ochtend 
maar dit mocht de pret niet drukken. 
Al vroeg vloeide de schnapps in 
overvloed en kwamen de tongen los. 
Vele sterke verhalen werden weer 
gedeeld. Onderweg genoten van ons 
ontbijtje die weer zeer goed was verzorgt. 
 
Toen we in Dortmund aankwamen werd ineens de aandacht van de 
heren afgeleid van de kippen. Jawel VOETBAL was ineens belangrijk. 
Het stadion van Dortmund, en direct was het de vraag spelen ze uit of 
spelen ze thuis, jammer voor de heren, maar er werd dus uit gespeeld. 
Eenmaal in de Messe was voetbal snel vergeten en hebben we weer 
veel dieren bekeken, in sommige hallen was het wat donker, maar dat 
mocht de pret niet drukken. 

mailto:secretaris.wpkc@gmail.com
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Op de terugweg hebben we met z’n alle 
geknobbeld. Je moest in drie worpen zo 
hoog mogelijk of zo laag mogelijk gooien. 
De winnaars kregen een leuke prijs een 
goed gevulde mand met lekkernijen. 
 
 

Ook was er een oudere heer die zijn 
aangekochte bantam niet uit het oog 
verloor en de hele terug weg over de 
doos waakte, af en toe brommend als 
iemand hem weer plaagde met zijn 
aankoop. Ja , ja we mochten even 
kijken. 

Berta van der Meer 
 
Op onze site een foto impressie. 

 
 
Barbecue. 
 
Op 31 mei 2014 19.00 uur hebben we wederom de jaarlijkse barbecue  
in de speeltuin in Beerta.  
 
Kosten zijn € 7,50 en drinken 
op eigen rekening.  
 
Een uitstekende gelegenheid 
om dan in een informele sfeer 
terug te kijken op het 
fokseizoen 2014 wat dan al 
weer ten einde loopt. 
 
De organisatie is in handen van Arjan Raspe 06-51333133 en Frans 
van Assendelft tel 0597-331370.  
Bij deze heren graag je komst voor 24 mei aankondigen. 

 
 



Kroniek  Februari 2014                                                                                       

Pagina 7 

 

Mopje 
 
Een haas dat in een kroeg verscheen 
leek daas en zeer onvast ter been 
Ik hoorde ’m tijdens het strompelen 
verongelijkt binnensmonds mompelen: 
 
“Dat zul je net zien 
nou denkt ieder misschien 
die staat ook niet erg vast op zijn poten 
‘t Kwam niet door de fles 
maar door ‘n hagel of zes 
dus ben ik slechts licht aangeschoten.” 

 
 

Geert Strijker, terug van weggeweest 
door Wierd de Boer 

 
Na de kerstdagen wil je er natuurlijk wel even tussenuit. 
Daarom hadden we met Geert Strijker uit Midwolda afgesproken om 
duiven te gaan kijken. Hij is in 2010 opnieuw begonnen met het fokken 
van Oudhollandse Meeuwen.  
 
In de 70-er en 80-er jaren had Geert een prachtige stam opgebouwd. 
In die tijd werd er door de meeuwenfokkers nog volop gekruist, vooral 
met Antwerpse Smierels om meer lengte en massa in de voorkoppen 
te krijgen. Dit had als groot nadeel dat de nafok vaak lang in 
achterpartij was met een brede staart.  
Geert is een man die zijn eigen gang gaat en geheel tegen deze 
stroom in kruiste hij een Duitse Modena in. Dus terwijl iedereen 
jarenlang bezig was de meeuwtjes weer kort in achterpartij te krijgen 
had Geert ze alleen maar kort.  
Bijkomend voordeel van deze kruising was dat ze ook nog eens mooi 
hoog op de benen stonden. 
 
 Ik kan me nog goed herinneren dat wanneer Geert op de clubdag in 
Voorthuizen de duivenmanden uit de auto laadde, de fokkers elkaar 
bijna stonden te verdringen om duiven te kunnen kopen. Ik heb zelf 

http://krijnsels.files.wordpress.com/2014/02/haas.jpg
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toen ook nog eens een goeie fokdoffer van Geert gehad. Ik heb er nog 
ergens een foto van die ik eens zal inscannen.  
Geeft had toen al bewezen een groot fokker te zijn. In 1985 stopte hij 
en heeft daarna 25 jaar lang gevlogen met postduiven. De oude liefde 
voor de Oudhollandse Meeuwen roestte echter niet en inmiddels zit 
Geert er weer helemaal in.  
 
Geert woont in een heel mooi huis en met de accommodatie voor zijn 
duiven is ook niets mis. Het lukte me niet om zijn duivenhokken op één 
foto te krijgen! 

 
Klaas de With en Geert Strijker voor zijn mooie hokken. 

 
Geert had de verwarming in het voorportaaltje al aangezet en de 
eerste zes duiven zaten al in trainingskooien op ons te 
wachten. Steeds opnieuw liep hij naar een van zijn afdelingen en 
haalde weer nieuwe dieren op. 
Links nog een extra hokje, want Geert houdt niet van overbevolking 
 
Stuk voor stuk forse dieren met een prachtige stand. De koppen 
hebben zonder uitzondering veel lengte zowel in voorkop als in de 
schedel. Een enkeling kon naar ons idee wat meer stop tonen. We 
hebben hier uitgebreid bij stil gestaan. Er is volgens mij bij de 
Oudhollandse Meeuw geen ander raskenmerk dat zoveel ruimte voor 
verschillende interpretatie en dus ook stof voor discussie biedt als de 
voorhoofdstop. Ik vind het knap van Geert dat hij in die paar jaar al 
zoveel eenheid heeft gekweekt. Wat hieraan ook heeft bijgedragen is 

http://www.wierddeboer.nl/ongesorteerd/geert-strijker-terug-van-weggeweest/attachment/dsc00552/
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dat Geert van zijn favoriete fokdieren veel jongen fokt. Hij heeft duiven 
genoeg, maar fokt maar met 9 koppels (5 blauw, 2 rood en geel en 2 
zwart). 
 

Geert gaat niet zoveel naar 
landelijke shows, maar op de 
laatstgehouden jongdierenkeuring in 
Apeldoorn haalde hij al tweemaal 96 
punten en liet zo zien dat hij met de 
besten mee kan. 
 
Zelfs nu midden in de winter terwijl 
de regen tegen de ramen slaat, 
heeft hij zijn dieren in topconditie. Je 
kunt ze zo van het hok in de 
showkooi zetten. Hieraan herken je 
de echte duivenman.  
 

Jonge Doffer (foto van Natasja Huizing) 
Geert Simons, fokker van Deense Tuimelaars en evenals als Geert 
Strijker lid van de Friesche Sierduiven Club kwam ook nog langs, dus 
voor we er erg in hadden was het al weer laat geworden. Over en weer 
werden nog enkele dieren uitgewisseld en toen was het tijd om terug 
naar Friesland te gaan. 
 
Geert stond erop dat we nog even een lekker Duits drankje gingen 
proeven, Mümmelmann, voor ons onbekend maar het was echt lekker, 
en sterk! Aan de hele oostkant van Nederland schijnt het populair te 
zijn (Aldi Duitsland € 4,95). 
Geert het was weer een gezellige middag, we hebben genoten van je 
mooie duiven en je gastvrije onthaal, dank je wel. 

 
 

Ter info,laatste nieuws. 

 

Het Provinciaal Kampioenschap van Sierduiven 

voor de provincie Groningen voor het seizoen 

2014/2015, is aan de WPKC toe gewezen. 
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Even voorstellen 

Als nieuw lid van de WPKC is mij gevraagd mij even voor te stellen aan 

de leden. Mijn naam is Binne Kunnen en kom uit Slochteren. Ik ben lid 

geworden omdat ik van mening ben dat de WPKC een actieve 

vereniging is die groeit tegen de verdrukking in. Kleine verenigingen 

hebben moeite het hoofd boven water te houden. Het organiseren van 

shows wordt steeds moeilijker omdat er bijna geen betaalbare ruimtes 

te vinden zijn en het aantal fokkers terug loopt.  

Ik ben al vele jaren deelnemer en bezoeker van jullie shows. Eerst in 

Winschoten en nu de laatste jaren in Zuidbroek. De aankleding van de 

hal bij Van Der Valk geeft al aan dat er vele vrijwilligers actief zijn om 

van de show iets moois te maken. Tijdens de keuringen van de 

afgelopen twee jaar heb ik mee geholpen als schrijver. Als jongen had 

ik altijd al konijnen bij mijn ouders op de boerderij. Daarna is er een 

periode geweest dat ik mij minder met dieren bezig heb gehouden. 

Toen onze kinderen naar school 

gingen  moest er toch weer een 

konijnenhok komen met een 

dwergkonijn er in en begon het bij 

mij ook weer te leven. Ik heb een 

paar hokken gemaakt en ben  met 

Blauwoog Polen gaan fokken. Ik 

heb mij tot nu toe altijd bij dit ras 

gehouden en fok deze nu ongeveer 25 jaar. 

Op bijeenkomsten van de WPKC hoop ik met velen van jullie nader 
kennis te maken. 

Met vriendelijke groet, Binne Kunnen 

 
Ter info 
Zaterdag 2 maart is Jogchum Ijpma namens Kleindier magazine 
bij de WPKC op bezoek geweest voor een verhaal in het 
Kleindier magazine. 
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Een verhaal over onze ringen door Robert. 
 
De ring is een identificatiemiddel en onontbeerlijk voor de fokkerij.  
De ringen die wij onze hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels 
omschuiven bevatten een aantal gegevens. Sommige zijn algemene 
gegevens, andere zijn uniek. 
 
Om te beginnen staan er de letters NL-H op. Dit is 
een internationale code  die aangeeft welke 
organisatie de ring heeft uitgegeven. In dit geval is 
dat KLN. Verder wordt het jaar van uitgifte 
aangegeven in 2 cijfers. Het getal 01 betekent dus 
2001. Het jaartal staat dwars op de ring. Ook 
wordt de ringmaat (binnenmaat) in millimeters op de ring vermeld. Dus 
bijvoorbeeld de cijfers 9 of 16 of 20 staan voor de ringmaat in 
millimeters. Er staat ook een uniek volgnummer op de ring. Dat 
nummer kan van 1 tot 5 cijfers oplopen, zoveel ringen worden er wel  
uitgegeven. De combinatie van jaartal, ringmaat en volgnummer 
zorgen er voor dat van alle uitgegeven ringen vastgesteld kan worden 
wie deze ringen heeft besteld. Verder heeft de (kunststof) ring een 
bepaalde kleur. Deze kleur correspondeert met het jaartal en komt elke 
7 jaar terug. 

Het ringen van kippen en krielkippen is niet 
verplicht. Toch heeft het ringen van deze dieren 
zeker zijn nut. Het is gemakkelijk om later te 
kunnen kijken hoe oud uw dieren zijn. Voor het 
inzenden op tentoonstellingen is een ring wel 
verplicht. Pluimvee dat ingeënt wordt tegen 

bepaalde ziekten kan met deze ring geïdentificeerd 
worden. 
 
Bij sier- en watervogels ligt het anders. Een aantal 
soorten zijn beschermd en moeten volgens de 
(Vogel)wet geringd worden en het is niet toegestaan 
deze soorten zonder erkende ring in uw bezit te hebben. Van deze 
soorten kunt u een lijst aanvragen bij KLN. Alle in Nederland geboren 
dieren moeten geringd worden met een vaste voetring van een door de 
overheid (ministerie LNV) gemachtigde Nederlandse organisatie. 
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Niet alle ringen zijn erkend. Ringen die u aanschaft via bijvoorbeeld 
een maandblad of andere buitenlandse ringen die u goedkoop worden 
aangeboden zijn wettelijk niet toegestaan. Bij controle volgt in 
beslagname en een boete! Wantrouw dus dergelijke ringenverkopers. 
Ook voor de verkoop of overdracht van deze en andere soorten is een 
ringnummer noodzakelijk. Voor de export van deze soorten is ook weer 
een CITES-vergunning nodig waarbij een ringnummer onontbeerlijk is. 

 

 
66. landesschau Weser-Ems 2014. 

 
Zaterdag 25-01-2014 naar 66 Landesschau der 
rassekaninchenzűchter Weser-Ems  gewesen . In het Nederlands, 
naar de konijnen show in Cloppenburg.  
 

Om half negen werd ik op gehaald door 
Guustaaf Jansen en Harry Hoppentocht. Ik had 
voor vertrek even op de route planner gekeken 
en mij een inschatting gemaakt waar de reis 
langs zou gaan. Nu bleek de chauffeur 
(Guustaaf) vaker die kant te zijn opgegaan en 
kon de gehele route zonder Tom Tom 
volbrengen. En een andere route dan ik mij zelf 
had voorgesteld. Een hele mooie route die ik 
zelf nooit meer terug zou kunnen vinden.  
 
Onderweg verscheen er achter ons nog een 

geel nummerbord wat er zomaar 
achter bleef hangen. Dat was Chris 
Jansen met vrouw en kinderen die 
naar de zelfde show gingen.  
 
Eenmaal aangekomen gingen we 
snel het gebouw in. Het was buiten -
5 graden. Het eerste wat mij opviel 
was dat de kooien  op elkaar 
stonden. Schijnt heel gewoon te zijn 
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in Duitsland maar voor mij was het nieuw. Het was 10 uur dat we er 
waren en het was al een drukte van belang.  
 
De groep splitste zich op in de familie Jansen en de niet Jansen.   
De predicaten waren allemaal erg hoog. De meesten 95 punten en 
hoger. Mijn in ziens zouden die dieren dat bij ons niet halen. Voor de 
konijnen rassen waar ik een beetje verstand van heb zijn ze allemaal 
veel zwaarder . Dwergrassen bij ons maximaal 1000 gram daar 1300 
gram. Klein lotharinger 2,8 kilo bij ons daar 3,5 kilo. Weners bij ons 4,2 
kilo daar tegen de 5 kilo. Dus als je dieren wat aan de lichte kant zijn 
kijk eens bij onze oosterburen daar zitten meer kilo`s in het zelfde 
konijn.  

Volgens Harry moeste je bij deze show 
minimaal 4 dieren inzenden per inzender en 
moet je ook dieren te koop zetten. Dat 
resulteerde in een erg gevarieerde prijzen 
pakket. Gemiddeld lagen de prijzen tussen 
de 30,- en 50,- euro. De uitschieters waren 
250,- euro. Wij hadden bedacht dat de 
eigenaar de dieren wel wil laten keuren 
maar niet wil verkopen. Vandaar die hoge 
prijs.  

 
Elf uur tijd voor een bakkie koffie en wat blijkt, er staan meer mensen 
bij de bier wagen dan bij de koffie hoek. Dan moet je echt wel 
liefhebber zijn. Na de koffie nog een kort rondje langs de kraampjes en 
een laatste blik langs het ras wat je zelf fokt en terug naar huis.  
 
Ik vond het een zeer geslaagde zaterdag ochtend besteding en wil de 
familie Jansen en Harry bedanken voor de gezellige ochtend. 

 
Jim Deijlen 

 

De tatoeëerdata voor leden met jonge konijnen. 
 

Mocht het niet schikken of wil je even overleggen, dan kun je altijd 
contact met Jim opnemen over een alternatief.  

Graag even laten weten dat je komt. 



 
  5 April          10 uur. 
   3 Mei           10 uur. 
   7 Juni          10 uur. 
  5 Juli           10 uur 

              2 Augustus  10 uur 

 
Jim Deijlen 
Hoofdweg 330 
9695 AX Bellingwolde. 

(na 18:00)Tel: 0597-850131 
s.deijlen@home.nl 

 
 

Geert Siemons top duivenfokker van Nederland. 
 
Op Championshow 2014, de Nationale Kleindierenshow Nederland, 
gehouden op donderdag 23 vrijdag 24 en zaterdag 25 januari 2014 in 
de Home Boxx Exhibition Center  te Nieuwegein heeft Geert Siemons 
uit Midwolda met zijn zeven Deense Tuimelaars een unieke prestatie 
geleverd. Geert behaalde twee keer een U (uitmuntend, kan niet beter) 
met twee duiven en vijf keer een F (fraai, kan misschien iets beter ). 

 
Geert werd winnaar van de Jan Giesbersprijs met een oude Geelroek 
duivin. De Jan Giesbersprijs is een zeer prestigieuze prijs  voor leden 
van de negentig jaar oude Nederlandse Bond voor 
Sierduivenliefhebbers (NBS).   
Deze prachtige oorkonde 
toegekend door leden van het 
Jan Giesbersfonds, is vrijdag 
aan Geert Siemons 
overhandigd door de dochters 
van wijlen Jan Giesbers. De 
oorkonde is handgeschreven 
op papier van circa tachtig jaar 
oud. 
De prijs is volgens secretaris 
Robert Oldenburger nooit 
eerder behaald door een lid van de Winschoter Pluimvee en Konijnen 
Club.  
De Nederlandse Bond voor Sierduivenliefhebbers (NBS)  had aan 
deze grootste duivenshow van Nederland, met meer dan 2700 vogels, 

mailto:s.deijlen@home.nl
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haar jubileum verbonden. Uit de handen van voorzitter  Thom Laming 
van de NBS ontving Geert Siemons voor zijn fokprestatie de NBS 
legpenning. 
 
Al met al een uitstekende prestatie van Geert Siemons en een 
bekroning van zijn showseizoen 
2013-2014.  Deze voormalig 
meervoudige Europees 
kampioen had al eerder dit 
seizoen drie keer een U 
behaald met drie verschillende 
duiven op drie verschillende 
keuringen die waren 
beoordeeld door drie 
verschillende 
keuringscommissies. Een 
unieke prestatie. 

 
 

Gerard Bosman presteerde uitstekend in thuisland Duitsland 
 
Op 8-12-2013 op de Gruppenschau 
2013, Minden-Ravensburg met 350 
Duitse Schoonheids Postduiven kreeg  
de doffer Dominant Rood, V 97 en  de 

Ehrenband 
Isenstedt 2013. 
 
Fokker /eigenaar 
is Gerard 
Bosman. Op zijn eigen zeer actuele site 
http://gerard-bosman.jouwweb.nl/ met veel 
foto’s geeft Gerard een gedetailleerd inzicht in 
zijn foklijnen/ideeën.  
 
Het is een heel knappe prestatie om in 

Duitsland met deze duiven, eigenlijk nationaal erfgoed, zo goed te 
presteren.  

Gerard onze felicitaties. Respect! 

http://gerard-bosman.jouwweb.nl/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=501221629988530&set=pcb.501223486655011&type=1&relevant_count=2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=501221679988525&set=pcb.501223486655011&type=1&relevant_count=1
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Even voorstellen, Moi,  
 
Mijn naam is Jeroen Hanssen ik ben 30 jaar oud en kom uit 
Nieuwolda. Ik ben momenteel alleenstaand. Maar in huis deel ik de 
gezelligheid met mijn hond, katten ,vogels en vissen.  
 
Op dit moment ben ik uitzendkracht en het afgelopen jaar heb ik in het 
openbaar groen van april t/m december gewerkt bij de gemeente 
Eemsmond. Voor dit werk ben ik ook opgeleid. Zo mag ik graag weken 
met de bosmaaier, maaimachine en motorkettingzaag.  
In de winter maanden is er vaak geen werk en dan zit ik helaas vaak 
bij huis. Sinds kort doe ik vrijwilligerswerk in het hertenkamp bij mij in 
het dorp. Daarnaast hou ik van zeevissen en tuinieren  in mijn 
moestuin.  Verder heb ik een voliere waar parkieten in zitten. 
 
Een van mijn andere hobby’s is het houden van kippen. Die hobby doe 
ik al ongeveer 9 jaar. Ik ben begonnen met Hollandse kuifhoenders 
zwart met een witte kuif, maar helaas heb ik die op dit moment niet 
meer. Momenteel heb ik zelfgefokte kippen een kruising tussen een 
leghybride uit een legbatterij met een wyandotte.  Momenteel heb ik 
ongeveer 8 hennen en 3 hanen. Die hebben onderling geen 
vechterijen. Misschien dat ik in de toekomst wel weer met Hollandse 
kuifhoenders wil fokken, maar dat is nu nog niet aan de orde. 
 
Daarnaast heb ik sinds vorig jaar een nieuwe hobby erbij. Het houden 
van Black tan konijnen. Ik ben begonnen met 2 voedsters en 1 ram 
gekocht op marktplaats. Iedereen die bij me kwam zeiden: “Dat zijn 
mooie konijnen”.  
 
Afgelopen najaar heb ik een ram erbij gekocht van Komies uit Zeerijp.  
Ook heb ik een konijnenflat gemaakt  met 4 ruime hokken. Binnenkort 
ga ik bezig om nog een konijnenflat te maken.  
 
Op de afgelopen Noordshow heb ik 3 goede ZG voedsters gekocht ik 
ben van plan om hier mee te fokken. Verder op diverse 
tentoonstellingen de konijnen te gaan showen.  Dit lijkt me een mooie 
uitdaging. 
 

Jeroen Hanssen 
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Cursus Beginnende konijnenfokker 

Na het succes van de eerste editie van deze cursus in het voorjaar 2013 en de 
daaropvolgende praktische ochtend op de Championshow, organiseert KLN 
ook dit jaar weer deze cursus. De cursus is bedoeld om beginnende 
konijnenfokkers binnen onze organisatie niet in het diepe te gooien en hen 
vertrouwd te maken met onze hobby. Veel plaatselijke verenigingen hebben 
daar de mogelijkheden niet voor. Voorwaarde, de fokkers moeten lid van KLN 
zijn. 
 
In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde en worden 
behandeld door deskundigen op dat gebied bij uitstek. 

-        Aanschaf van dieren 
-        Dierenwelzijn   
-        Huisvesting   
-        Voeding en verzorging  
-        Gezondheid en aanpak 
ziektes bij konijnen   

-        Fokken 
-        Opfokken van jonge dieren  
-        Selectie   
-        Showen en   conditioneren 
-        Organisatie  

 
Gedurende het tentoonstellingsseizoen zal gezamenlijk een tentoonstelling 
worden bezocht waarbij onder leiding van keurmeesters een aantal 
praktische zaken m.b.t. het showen van dieren aan de orde zullen komen. 
 
De cursus wordt gehouden in Putten (De Aker) op zaterdag 3 mei 2014 
Aanvang 10.00 uur en om 12.30 uur wordt een lunch geserveerd. Einde 
cursusdag ca, 16.00 uur. 
 
De kosten van de workshop bedragen € 15,00 inclusief het leerboek (wordt 
digitaal aangeleverd) en de lunch, 
U kunt zich tot uiterlijk 19 april a.s. voor de cursus opgeven bij Erna Sanders, 
erna.sanders@planet.nl met vermelding van uw naam, fokkersnummer, 
adresgegevens, telefoonnummer. Uw aanmelding is pas een feit als u de 
kosten heeft overgemaakt op de rekening van KLN te Bennekom, IBAN nr. 
NL27RABO 0110245695 onder vermelding van de naam van de deelnemer en 
cursus konijnenfokker. 

 
 

mailto:erna.sanders@planet.nl
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Deelnemers aan het April Kleindier magazine artikel, bedankt! 
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