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De Kroniek is het clubblad van de Winschoter Pluimvee en Konijnen Club 
en verschijnt vier keer per jaar in gedrukte en digitale oplage. 

 
 

 
Voorzitter:              Harry  Hoppentocht  0597-613636  l 06-53541411, info@wpkc.nl 
Secretaris:              Robert Oldenburger  Thorbeckelaan 114, 9665 CH Oude Pekela            

 secretaris.wpkc@wpkc.nl, 06 83223995 
Penningmeester:  Jim Deijlen Hoofdweg 330  Bellingwolde, tel. 0597-850131 

                                penningmeester@wpkc.nl,  Iban NL93INGB0001492243 

TT secretaries en Dierenbemiddeling:          
                                Arjan Raspe        06-51333133             ttsecretaris@wpkc.nl  
Penn.m.TT:            Eduard Hoppen  06-13847136   ttpenningmeester@wpkc.nl   
Kooienbeheer:      Ludolf Niemeijer 0597- 591696        kooienbeheer@wpkc.nl  
Bestuurslid:          Arjan Kiwiet         06-42013290         kiwiet_a@hotmail.com 
 
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 Bellingwolde, tel. 0597-850131, 

s.deijlen@home.nl  Eerste zaterdag van de maand. Graag wel aanmelden.                                                                                            
 
 
WPKC.NL site:             Berta van der Meer   Site gemiddeld 10 per dag gezien. 
WPKC facebook:         Harry Hoppentocht   1585 vrienden, 51 leden besloten groep.  
WPKC twitter:              Arjan Raspe                 65   volgers. 
 

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

Correspondentie kroniek: redactie.wpkc@gmail.com 
 
 

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

Wij zijn aangesloten bij de KLN, NBS, en de Noordshow. 
 
 
Lidmaatschap opzeggen voor 15 november bij de secretaris van de WPKC.  
Uw lidmaatschap voor 1 december bij de  KLN afzeggen, anders loopt het door 
voor 2016.  

 
 

De vergaderingen zijn in Zalencentrum Lamain, Bosstraat 25 in 
Winschoten. We beginnen om 20.00 uur. 

 
 

mailto:kiwiet_a@hotmail.com
mailto:redactie.wpkc@gmail.com
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Voorwoord. 
 
Vogelgriep. Op de zondag voorafgaand aan de show hadden we ermee 
te maken. Op woensdag konden we weer gaan en staan waar we 
wilden. Een uur voordat de dieren binnen kwamen de “Standstill”. 
 
De WPKC wil alle inzenders, sponsoren, medewerkers, crediteuren en 
derden bedanken voor de wijze waarop zij hebben gereageerd op het 
moeten afgelasten van onze show. Wij hebben veel steun en begrip 
ondervonden. Een aantal bestuursleden hebben forse overuren 
gedraaid om alles in goede banen te leiden. 
 
Nu net voor de Noordshow lijkt er weer sprake van problemen bij het 
exposeren van kleindieren. Een uitbraak in Oldenburg en nu in 
Meppen. Maar de Duitse overheid en misschien nu ook de 
Nederlandse overheid is milder geworden in haar maatregelen. 
 
Deze Kroniek zal vooral in het teken van de vogelgriep staan. Het is 
niet anders. Onze brief aan de KLN en NBS met reacties zullen we in dit 
nummer publiceren. Daar zullen we over gaan praten. 
 
Het is misschien wat wrang, maar toch wil ik nog alle vrijwilligers en 
betrokkenen bedanken voor het werk dat verricht is voor onze show.  
Het was in mijn beleven een van de mooiste shows in een 
langzamerhand goed gevulde hal.  
De opbouw en afbouw vonden in een gemoedelijke sfeer plaats. Er viel 
geen wanklank. Een goede zaak want wij willen met plezier onze 
hobby met anderen delen. 
 
Rest mij een ieder prettige feestdagen te wensen en een voorspoedig 
2015 met een uitstekend fokseizoen. Wij als bestuur proberen de 
voorwaarden te creëren dat de continuïteit van onze hobby met de 
bijbehorende shows gewaarborgd worden. 

Harry Hoppentocht 
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Onze brief aan de KLN. 
De brief aan de NBS was een afgeleide hiervan. 

 
 

Geacht hoofdbestuur Kleindier Liefhebbers Nederland 
 
In november werd onze WPKC kleindierenshow vanwege de vogelgriep 
getroffen door een standstil. Met alle consequenties van dien. Gelukkig 
waren de dieren nog net niet gearriveerd. Het scheelde een uur. We werden 
door een NOS app geïnformeerd over de nieuwe uitbraak van de vogelgriep. 
Direct werd er contact opgenomen met de secretaris van de KLN. Het 
antwoord was helder en duidelijk, “aflasten “ .  De show zag er echt prachtig 
uit, goed georganiseerd en waren bezig de gratis koffie te zetten voor de 
inzenders.  
 
KLN 
 
Gedurende de standstil werden we door de KLN geïnformeerd en was de KLN 
voor ons direct telefonisch bereikbaar. Onze dank daarvoor. 
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2015 
 
De WPKC heeft haar "verlies" ondergaan en geïncasseerd. Geen show en 
kosten richting de 15 000 Euro. Daarnaast zijn er door veel leden en niet-
leden inspanningen verricht en kosten gemaakt die niet in rekening worden 
gebracht. Een aantal leden hadden vijf of meer vakantiedagen opgenomen.  
 
Maar nu hoe verder. Ons motto is “kop d’r veur” en wij willen in 2015 een 
nog mooiere show maken. Wij blijven denken in uitdagingen. 
 

 
 
Probleem 
 
De WPKC vraagt zich wel af op welke manier wij schadeloos kunnen worden 
gesteld. Wat gaat de KLN hierin betekenen. 
 
Onze inzenders, fokkers en leden zijn nu al gedwongen extra kosten te maken 
ten gevolge van aanpassingen aan 
de huisvesting van de dieren. Men 
heeft fok- en 
tentoonstellingsdieren moeten 
ruimen vanwege plaatsgebrek 
door te weinig aan uitloop. Een 
gevolg van het ophokken. Het 
kwam/komt het dierenwelzijn van 
met name onze watervogels niet 
ten goede. Op deze kleindieren 
bezitters willen wij geen beroep op 
doen. Zij zijn voldoende slachtoffer. 
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Eigenaren van manifestatiehallen of andere ruimten dreigen onze show te 
weigeren vanwege de risico’s van een standstil. Deze onzekere situatie kan 
duren van een paar dagen tot vele weken met erg grote financiële en 
maatschappelijke consequenties die in ons geval op de WPKC afgewenteld 
kunnen worden. Afhankelijk van de plaats en ernst van de uitbraak. Na de 
WPKC kleindierenshow volgde er in de Eurohal van  “van der Valk”  in 
Zuidbroek in 4 weken tijd een handelsbeurs, rommelmarkt, talentenshow en 
de start er een groot internationaal concours hippique. Dat was lastig 
geworden als ons pluimvee er nog aanwezig was geweest.  
 
Onze kooien zijn nu bij de eigenaren van opslagruimten niet meer welkom en 
we moeten elders plek zoeken. Risico’s zijn voor eigenaren te groot. Kooien 
worden tevens niet meer verhuurd. 
Enkele standhouders hadden zich voor deze show i.v.m. de vogelgriep 
afgemeld en een aantal hebben te kennen gegeven door onze volgende show 
geen risico te willen lopen. Zij komen niet terug. Geldt tevens voor een 
vogelparkeigenaar die altijd zeldzame vogels bij Aviornis op onze show 
presenteerde. 
 
We verliezen verder goodwill van sponsoren, adverteerders, vrijwilligers en 
andere van ons ter wille zijnde partijen. 
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Achtergrond. 
 
De mens is een tijdelijke gast op deze aarde en heeft zich navenant te 
gedragen. Niet als een “rücksichtsloze” parasiet.  
Onze duiven worden vanaf 10.000 jaar voor Christus geboorte door 
liefhebbers gehouden, kippen 2500 jaar en eenden 500 jaar. Deze hobby c.q. 
start van de pluimvee teelt, is uitgegroeid richting een pluimvee industrie.  
 
De agressieve wijze waarop voorman dhr. G.J. Oplaat van de Nederlandse 
Vakbond van Pluimveehouders fulmineert stuit ons ernstig tegen de borst. In 
onze visie hebben kippen en andere dieren meer functies dan alleen geld 
opleveren. 
 
Gezien het feit dat er naar verwachting in de herfst in de toekomst 
regelmatig vogelgriep uitbraken zullen blijven voorkomen maken we ons 
ernstig zorgen.  
 
Vraag 
 
De zeer beperkte genetische diversiteit van de kippen in de pluimvee 
industrie, met enorme aantallen in hermetisch gesloten stallen opgehokt en 
op geringe afstand van elkaar gelegen met een grote kwetsbaarheid voor 
ziekten plus belangrijke economische belangen, dreigt in één decennia onze 
hobby van vele eeuwen onmogelijk te maken. 
Onze wens is dat hierover door de KLN een toekomstvisie met passend beleid 
geformuleerd wordt.  
 
De WPKC legt zich niet neer bij het (indirect) ruimen van de 
Kleindierenhobby. 
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Reactie KLN samengevat. 
 
Er is begrip voor de pluimvee industrie met de door de overheid 
uitgevoerde maatregelen. Anderzijds verdedigt de KLN onze belangen 
bij de Overheid. Ook daar gaat men 
naar vergoedingsregelingen 
informeren en schadeclaims indienen. 
Verder willen ze met ons blijven 
meedenken en ondersteunen. 
We houden rechtstreeks contact. 
 
 

Reactie NBS samengevat. 
 
De NBS beperkt zich tot de belangen van de 
fokkerijbelangen en ziet geen taak richting 
de verenigingen of shows. 
 
De NBS komt wel met eenmalig aanbod: 
 

Voor provincies waar in het seizoen 2014-2015 vanwege afgelasting 
geen N.B.S.-erecertificaten konden worden behaald, stelt de N.B.S. op 
het Prov. Kampioenschap van die provincie in het seizoen 2015-2016 
per keurmeester een extra N.B.S.-erecertificaat beschikbaar + de 
daaraan verbonden prijs van € 10,00. 
 
De keurmeesters kunnen deze certificaten naar eigen inzicht toewijzen 
aan dieren met een minimaal predicaat van 96 punten. 

 
 
 

We zullen t.a.v. deze correspondentie ons definitieve WPKC 
vogelgriep beleid als vereniging in de 15-1-2015 vergadering bepalen. 
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IN MEMORIAM 

Adolf Feringa 
11 februari 1937 – 9 november 2014 

 
 

Nog maar kort geleden hoorden we van 
onze TT secretaris, dat  Adolf Feringa 
zich vanwege ziekte terug getrokken 
had als keurmeester van onze 
Kleindierenshow. 
 
Voorafgaand aan de vele keuringen 
binnen de WPKC, was dit een 
boodschap die hij ons nooit gaf.  
Adolf  Feringa was in zijn witte jas en 
bril op de neuspunt altijd aanwezig. 
 
Op onze daarop volgende ledenvergadering hoorden we geschrokken het 
bericht dat Adolf Feringa onherstelbaar ziek was. 
Wij hebben hem nogmaals bedankt voor de wijze waarop hij zijn keuringen 
vele jaren bij ons heeft verzorgd. Op deskundige wijze en met oog voor mens 
en dier.  Aimabel in omgang, goedlachs en geïnteresseerd in nieuwe 
ontwikkelingen. Als constante factor op onze keuringen en jongdierendagen 
heeft hij bijgedragen tot de kwaliteit van de huidige kippenfokkerij.  
Binnen, maar ook buiten onze vereniging. 
 
Op maandag 10 november ontvingen wij bericht van zijn overlijden.  
Vrijdag 14 november werd Adolf Feringa gecremeerd. 
 
De vereniging WPKC is Adolf Feringa, 
fokker, lid van de WPKC en 
keurmeester veel dank verschuldigd. 
 
We willen zijn familie en naast 
betrokkenen de komende tijd veel 
sterkte wensen. 
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Contributie WPKC 
 

Contributie voor de WPKC jaar 2015   12,- euro. 
Totaal te betalen       12,- euro 
 
Met vriendelijke groet  

Penningmeester Jim Deijlen. 
Hoofdweg 330 
9695 AX Bellingwolde. 

 

Tel:+31(0)597-850131           email: penningmeester@wpkc.nl 
Rek nr. IBAN; NL93 INGB 0001492243      BIC (Swift); INGBNL2A 

 

 

 

 

 
 
 
 
Contributie WPKC nieuwe leden 
 

 Contributie voor de WPKC jaar 2015  12,- euro. 

 Inschrijfgeld nieuwe leden     5,- euro 

 Totaal te betalen     17,- euro 

Met vriendelijke groet  
Penningmeester WPKC 
Jim Deijlen 

 

Penningmeester Jim Deijlen.  

Hoofdweg 330 

9695 AX Bellingwolde. 

Tel:+31(0)597-850131           email: penningmeester@wpkc.nl         

Rek nr. IBAN; NL93 INGB 0001492243      BIC (Swift); INGBNL2A  

Tel:+31(0)597-850131
mailto:penningmeester@wpkc.nl
Tel:+31(0)597-850131
mailto:penningmeester@wpkc.nl
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Hallo WPKC vrienden. 
 

Wij zijn Jaap en Heidi Buze, gevestigd aan de Provincialeweg 75 in Heiligerlee. 

Tel: 0597-417812, heidi@dierenzaakbuze.nl  en  dierenspeciaalzaakbuze.nl. 

 
Onze hartenwens,  een eigen dierenspeciaalzaak, ging in 2002 in vervulling. 
Wij deelden toen ons leven met heel wat dieren; o.a: Mike en Remie onze 

Boxer en Franse Bulldog, Aquariumvisjes, Coco de Grijze Roodstaart, 
schildpadden, konijnen, een cavia, grondeekhoorntjes, Gerrit de tamme 

kraai,en heel veel vogels van diverse pluimage! 
 

Vogels zijn onze trots en specialisme! De eigenaar is zelf verwoed 
vogelliefhebber.  Door jarenlange ervaring op o.a. clubs, speciaalclubs, 

tentoonstellingen en zelf  diverse pluimages te  houden en kweken bent u 
wat vogels betreft bij ons zeker op het juiste adres voor een advies op maat. 

 
Onze motto; uw winkel vol vriendschap en dierplezier is onze. 

U vindt hier mensen met jarenlange ervaring en een hart voor dieren! 
 

Openingstijden: “Maandag tot en met zaterdag. Woensdag gesloten.” 

mailto:heidi@dierenzaakbuze.nl
http://www.dierenspeciaalzaakbuze.nl/
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Harry van der Wal met de “WPKC” geitenkoets. 
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Bezorging Kroniek! 
 
In de vorige Kroniek deden we een oproep om de Kroniek zoveel 
mogelijk digitaal te verzenden. Deze oproep was bijzonder succesvol. 
Het aantal per post verstuurde exemplaren is gehalveerd. 
 

 
 
Wil men een digitale versie dan graag blijven melden aan Ludolf 
Niemeijer, redactie.wpkc@gmail.com . Leden blijven in principe recht 
houden op een papieren versie   
 
Andere liefhebbers mogen zich ook gerust melden voor de digitale 
versie. Onze adverteerders vinden een groter bereik niet erg en wij 
houden er naamsbekendheid en misschien nieuwe leden of inzenders 
aan over. 
 

mailto:redactie.wpkc@gmail.com
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Kooienverhuizing. 
 
We hadden nog wat extra werk i.v.m. het verhuizen naar een andere 
opslagplaats voor onze materialen. De nieuwe locatie in Blijham is 
minder krap bereikbaar met de vrachtwagens, goedkoper en groter. 
Daarnaast waren er de toch wel beperkte werk- en opslagruimte. 
 
 

 
 
Verder is tijdens het verhuur dit seizoen gebleken dat onze bakken 
vatbaar waren voor schimmel. Een gevolge van onvoldoende 
ventilatie. Dit probleem is door Ludolf direct aangepakt, extra 
ventilatie van de ruimte en gaten boren aan de zijkanten van de 
bakken. Er is verder Ludolf hard gewerkt aan de inrichting van 
opslagruimte en achterstallige kooienonderhoud.  
 
De werk/prestatiedruk  maakten de werkzaamheden haast tot een 
volledige baan. Niet leuk meer.  
Ludolf heeft gemeend dat hij, ondanks het genoegen dat hij eraan 
beleefde, zijn kooienbeheer werkzaamheden te moeten neerleggen. 
Jammer. Ludolf blijft een actieve een rol spelen in de vereniging.  
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Ingekort bericht van de Noordshow. 
 
 
Geacht bestuur  
 

De Noordshow 2015 gaat door! 
 
Er is nogal wat onrust geweest in onze kleindierensport. Onrust en 
zorg. Wij als organisatie van De Noordshow voelt verantwoordelijkheid 
naar fokkers en hun dieren, maar ook een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Volksgezondheid en dierenwelzijn zijn in het 
geding.  
 
Omdat de inschrijftermijn verlengd was, moeten we als organisatie 
nog veel werk verzetten en dat in een kortere tijd. Dit betekent ook 
dat de kooinummers later naar de inzenders gestuurd worden dan we 
gewend zijn. Wij verwachten dat de kooinummers zo rond de 
jaarwisseling bij de inzenders bezorgd worden.  
Het betekent ook dat de brieven voor de vele vrijwilligers later 
verstuurd worden dan anders. Wij vragen uw begrip hiervoor.  
 
Mochten uw leden zich hebben opgegeven voor de opbouw en men 
ontvangt geen bericht van ons, laat ze dan gewoon op zaterdag 3 
januari naar de TT-Hall in Assen komen. Net als andere jaren proberen 
we de show op een dag op te bouwen. We zijn ervan overtuigd dat 
met de inzet van onze veel vrijwilligers dit ook nu zeker zal lukken. 
 
Wij nemen aan dat wij onze leden hiermee van voldoende informatie 
hebben voorzien. Vragen kunnen gesteld worden op e-mailadres 
secretaris@noordshow.nl 
  
Met vriendelijke groeten, 
Jaap Solle 
secretaris vereniging " Noordshow " 
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De contributie 
 

De contributie van de WPKC is één van de radertjes in onze vereniging 
waardoor wij kunnen functioneren. Maar helaas gaat het innen af en 
toe stroef. Een aantal leden betaalden na twee brieven, e-mails en 
telefoontjes niet of nog erg traag. Er werden leden geroyeerd. 
 

We blijven proberen de contributie graag zo laag mogelijk te houden, 
zodat een ieder onze hobby kan beoefenen. 
 

Voor 2015 willen we van de leden zelf vragen enige betaal discipline in 
acht te nemen.  
 
Om de kosten te drukken vragen wij aan u om voor 1 maart de 
contributie over te maken. Het kost de vereniging en daarmee u als lid, 
extra geld als we een acceptgiro moeten versturen. Kosten voor extra 
herinneringen en telefoontjes worden in rekening gebracht a € 2,50 =. 
 
Bij problemen met betalen is er altijd overleg met de penningmeester 
mogelijk. 

 

Contributie WPKC 
 

Contributie voor de WPKC jaar 2015   12,- euro. 
Totaal te betalen       12,- euro 
 
Met vriendelijke groet  

Penningmeester Jim Deijlen. 
Hoofdweg 330 
9695 AX Bellingwolde. 

Tel:+31(0)597-850131           email: penningmeester@wpkc.nl 
Rek nr. IBAN; NL93 INGB 0001492243      BIC (Swift); INGBNL2A 

Tel:+31(0)597-850131
mailto:penningmeester@wpkc.nl
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Beste mensen, 
 
We hebben plaats in onze 
broedmachine en bieden aan om  
eieren uit te broeden. 
 
Kosten zijn 0,50cent voor elk 
uitgekomen ei. 
Kuikens blijven tot ze droog zijn 
en kunnen dan terug. Langer kan 
in overleg. 
Voor meer informatie bel 06-13864697 
M v G  Anja Oudhoff- Zijl 
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Jaarplanning 
 
Onze Jaarplanning is globaal ingevuld. Voor de leden is er ruimte voor 
eigen inbreng en ideeën. Data en onderwerpen zijn bespreekbaar. 

 
15 januari. Zaal Lamain 20 uur beginnen. 

Nieuwjaarbijeenkomst, vaststellen van jaarprogramma en 
vogelgriep beleid. 

 
 
2 April  

Jaarvergadering 
 
15 Mei 
  Rasbespreking met daarna 
Barbecue. 
 
? Juni 

Gezamenlijke thema met 
Muntendam en Fivelgo. 
Voorstel is Museum 
Barneveld, Groenhorst 
college, 
diervoederfabrikant. 

 
4 Juli  

Bezoek aan Duitse 
vereniging met een 
Zuchtanlage. 

 
 20/21 Augustus  

Enten kippen 
 

4 September  
Jongdierendag 

 
26 September 

Provinciale Jongdierendag 
 
8 Oktober 

Thema avond  
 
19 Oktober 

Reis met Weener naar 
Hannover. 

 
5 November 

Ledenvergadering met o.a. 
draaiboek show. 

 
10  - 15 november  
Europaschau 
Parc des expositions. Metz 
 
Week 47 

Kleindiershow Zuidbroek 
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DRUKWERK 


