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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:
Secretaris:

Harry Hoppentocht 0597-613636 l 06-53541411, info@wpkc.nl
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 NL32 RBRB 0918 5955 68
TT secretaris en Dierenbemiddeling:
Arjan Raspe
06-51333133
ttsecretaris@wpkc.nl
Penn.m.TT:
Eduard Hoppen 06-13847136 ttpenningmeester@wpkc.nl
Kooienbeheer:
Vacant
06-13847136
kooienbeheer@wpkc.nl
Bestuurslid:
Arjan Kiwiet
06-42013290
kiwiet_a@hotmail.com
Erevoorzitter:
Ereleden:

G. Holsteen.
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:
WPKC facebook:
WPKC twitter:

Berta van der Meer Site gemiddeld 10 per dag gezien.
Natasja Huizing
Harry Hoppentocht

Redactie: Natasja Huizing - Boer en Harry Hoppentocht.
Correspondentie kroniek: redactie.wpkc@gmail.com
Drukkerij: Creative-People.nl in Winschoten
Contributie bedraagt € 12,- per jaar. Nieuwe leden € 5,- inschrijfgeld.
Wij zijn aangesloten bij de KLN, NBS, en de Noordshow.

WPKC lidmaatschap opzeggen voor 15 november bij onze secretaris.
Uw lidmaatschap voor 1 december bij de KLN afzeggen, anders loopt
het door voor 2017.
De vergaderingen zijn in Zalencentrum Lamain, Bosstraat 25
in Winschoten. We beginnen om 20.00 uur.
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Voorwoord van de voorzitter.
We kunnen wederom terug kijkend op een zeer geslaagde show met
uitmuntende dieren. Er waren nog zeker een aantal dieren die ook zeker nog
een U hadden verdiend en we hadden al tien. “Aalbegerig”.
Tijdens de show waren we nogal kritisch richting de gemeente Oldambt. Na
een gesprek op het gemeentehuis van onze ere-voorzitter en voorzitter met
burgermeester Smid en onze vaste ambtenaar dhr. Meijer is de kou uit de
lucht. De gemeente is ons zeer ter wille geweest.
Ander punt is dat ik stop als voorzitter en bestuurslid. Veranderende
persoonlijke omstandigheden zoals mijn werk, mantelzorg en conditie,
vragen teveel energie van mij om door blijven gaan. Daarmee zou ik de WPKC
en mijzelf tekort mee doen. Anderzijds blijf ik beschikbaar voor uitvoerende
taken. Nu kan en ga ik mijn eigen fokkerij perfectioneren.
Rest mij u nog “Veel heil en zegen voor 2016” te wensen.
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21 januari ’16 om 20.00 uur
Zalencentrum Lamain,
Bosstraat 25 in Winschoten.
De gelegenheid om even bij te
praten over het afgelopen
seizoen en komende fokseizoen.
Specifiek willen we terugkijken
naar de afgelopen show in 2015
en richting 25, 26 en 27
november 2016.
Verder zijn er ideeën over activiteiten in dit jaar als
 Oude Schans, Dag van het Park, Open dag
Graankorrel.
 Gezamenlijk dag voerleverancier of eierkeuring
 Zaterdagmiddag 3 september jongdierendag
 Gezamenlijke dag met Muntendam en Appingedam

TOT DONDERDAG AVOND
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Landelijke sterfte onder konijnen door virusziekte VHD
Faculteit Diergeneeskunde
Bijgewerkt tot 12 december 14:55

Recent zijn vanuit diverse delen van het land (onder andere regio Nijmegen,
Groningen, Utrecht) meldingen binnengekomen over acute sterfte onder
konijnen. Het gaat hier om wilde én tamme konijnen. Verschillende van deze
konijnen zijn onderzocht door de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Uit
dit onderzoek blijkt dat de dieren zijn gestorven als gevolg van de
konijnenziekte VHD (Viral Hemorrhagic Disease), ook wel RHD (Rabbit
Hemorrhagic Disease) genoemd.
Aantallen en verspreiding
Exacte gegevens over het spreidingsgebied en aantallen slachtoffers van VHD
zijn niet te geven, ook al omdat er geen centrale registratie is van tamme
konijnen èn omdat overleden konijnen niet altijd worden onderzocht (zie ook
onze adviezen hieronder).
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Virus
Deze ziekte is zeer besmettelijk en wordt veroorzaakt door een virus: het
RHD-virus. Dat verspreidt zich door direct contact tussen konijnen en ook
indirect via urine, uitwerpselen, water, voedsel, kleding, handen en hokken.
Stekende insecten kunnen ook een rol spelen in de verspreiding.
Het RHD-virus is een calicivirus. Gelukkig is dit virus niet gevaarlijk voor
mensen of andere gezelschapsdieren zoals honden, katten, cavia’s en andere
knaagdieren.
Symptomen
Een geïnfecteerd konijn zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Benauwdheid en
bloedingen zijn verschijnselen die bij deze konijnen soms gezien worden.
Vaak is er echter niets te zien aan konijnen met deze ziekte totdat ze sterven
Vaccinaties
Om te voorkomen dat een konijn ziek wordt van het virus, wordt geadviseerd
het konijn jaarlijks te vaccineren met het Nobivac® Myxo-RHD-vaccin. Dit
vaccin geeft een goede bescherming tegen myxomatose en de gebruikelijke
variant van het RHD-virus (RHD1).
Er bestaan op dit moment sterke aanwijzingen dat de acute sterfte onder
konijnen in Nederland wordt veroorzaakt door het RHD2 (een andere variant
van het RHD-virus. Het is te verwachten dat dit op korte termijn kan worden
bevestigd. In Nederland is echter nog geen vaccin tegen RHD2 geregistreerd
en beschikbaar. Maar inmiddels is duidelijk geworden dat in sommige andere
EU landen wel vaccins tegen RHD2 beschikbaar zijn. Daarom wordt
momenteel vanuit de apotheek van de faculteit Diergeneeskunde alles in het
werk gesteld om te kijken of zo spoedig mogelijk een dergelijk vaccin in
Nederland beschikbaar kan zijn.
Reden waarom het belangrijk is te weten welke virusvariant speelt:
De vaccins die op dit moment in Nederland geregistreerd zijn, bieden geen
bescherming tegen RHD2 (wél tegen RHD1).
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De tijd die verstrijkt tussen het tijdstip van besmetting en het overlijden van
het konijn is langer. Het virus krijgt daardoor meer tijd om zich te
verspreiden.
Omdat er op dit moment geen beschermende vaccinatie te geven is, is het
extra belangrijk om maatregelen te nemen om besmetting en verspreiding
van de ziekte zoveel mogelijk te beperken.
Particuliere eigenaren van konijnen










Ruimtes waar mogelijke besmette konijnen zijn geweest dienen
grondig gereinigd te worden met water en zeep en daarna
gedesinfecteerd te worden. Voorbeelden van bruikbare
desinfectiemiddelen zijn onder andere Virkon-S® en
natriumhypochloriet. Deze zijn te koop bij dierenspeciaalzaken,
agrarische winkels etc. Uw dierenarts kan u hierover ook adviseren.
Voer geen (vers) gras of groente van buiten (moestuin) aan uw
konijn. Kijk ook uit met het voeren van hooi of kuilvoer waarvan u
vermoedt dat wilde konijnen er bij kunnen zijn gekomen.
Goede (hand)hygiëne is belangrijk om verspreiding van het virus te
beperken; was uw handen extra goed met water en zeep vóór en na
het voeren en verzorgen van uw konijn.
Pas op met besmette konijnenveldjes (besmet met urine van wilde
konijnen). Via uw schoeisel kan het virus verspreid worden. Houdt u
uw konijnen binnen? Wissel van schoeisel bij het naar binnen gaan.
Houdt u uw konijnen buiten, bijvoorbeeld in een ren in de tuin? Dan
kunt u daar het beste andere schoenen dragen dan dat u op straat
draagt. Laat uw konijnen in ieder geval niet in contact komen met
schoeisel waarmee u over mogelijk besmet terrein heeft gelopen.
Laat bij acute sterfte onder uw konijnen een pathologisch onderzoek
uitvoeren. Uw dierenarts kan u hierbij adviseren.
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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.”
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Humor.
Twee eieren staan in de rij aan de kassa van de winkel.
Vraagt het ene ei aan het andere: “Zeg hoe gaat het nu met je broer?”
Antwoord van het andere ei: “Heel goed, hij is nu advocaat”.

Konijn op z'n Limburgs
(Knien in ut zoer)
Benodigdheden voor 4 personen:
2 grote uien gehakt
4 knoflooktenen gehakt
8 kruidnagelen gehakt
8 jeneverbessen gehakt
8 eetlepels appelstroop,
4 laurierbladeren
1 handje bloem
100 gr. boter
1 flesje donker bier
2 dl. witte wijnazijn
zout en peper
Bereidingswijze:
Snijd het konijn in handzame stukken.
Marineer met alle ingrediënten, behalve het handje bloem en de boter,
gedurende 24 uur.
Dep de volgende dag de stukken konijn droog en braad ze voorzichtig in de
boter op matig vuur goudbruin in een gietijzeren braadpan met dikke bodem.
Bestrooi met het handje bloem.
Doe vervolgens de marinade erbij. Meng goed.
Deksel erop, en op een vlamverdeler heel zachtjes laten stoven tot het gaar
en gebonden is ± ander half uur.
Serveer uit de pan met gehakte peterselie, aardappelpuree, eventueel vol au
vents en paddenstoelen.
PS Een dag later is het gemaakte nog lekkerder; de saus kan ook goed met
zelfgemaakte frieten
Kroniek januari 2016
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Verenigingsavond RABO Zuid en Oost Groningen.
Als bestuur van de WPKC heb je
gevoelsmatig enige verplichtingen.
De RABO bank verenigingsavond in
de Tramwerkplaats is één van.
Jaarlijks verdeelt de RABO €
500.000,= onder verenigingen en
projecten om de leefbaarheid in
onze regio te vergroten. Wij
ontvangen jaarlijks ook een
sponsorbedrag.
We zijn er nu een aantal jaren geweest en geven u een impressie van
dit jaar. Onze penningmeester, de tt penningmeester en voorzitter
waren aanwezig.
We werden naar binnen gezongen door het Shantykoor met Frans van
Assendelft op de voorste rij. Later op de avond volgde wederom een
optreden. De zaal werd tot op de laatste plaats bezet. Na een paar
liederen deed directeur Harry Scholte het
openingswoord. Hij vertelde o.a. dat er
ruim 200 verenigingen aanwezig waren
met gemiddeld 75 leden en dat de RABO
daar toch ong. 15000 mensen mee bereikt.
Tel daar bij op, de vorige avond die werd
gehouden in het Boschhuis in Ter Apel en
dan zit je op 30.000 mensen. Zeer de
moeite waard.
Eigenlijk wat oneerbiedig maar op afstand en op het toneel deed de
directeur mij in zijn uiterlijk wat denken aan Joe Dalton. Maar dan
aanmerkelijk minder driftig. Trouwens ik ken zijn broers en moeder
niet.
Kroniek januari 2016
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De eerste powerpoint presentatie van de avond werd gedaan door
Coen van Loo en ging over 200 jaar Adrillen. Het feestprogramma met
de agenda en wat daar allemaal bij komt te kijken.
Na de pauze volgende de gymnastiek vereniging uit Blijham met een
project om specifiek kleine kinderen te betrekken bij de vereniging. Zij
gaven een inkijk hoe zij de vereniging in de
benen houden. Het is een sprankelende
vereniging met een heel gevarieerd en
modern aanbod. Ook voor de oudere jeugd
tot over de tachtig.
Na de pauze vertelde de
penningmeester van Dickens
Day in Beerta zijn verhaal. Zijn
naam was geen Scrooge. Twee
dames en hij deden hun
presentatie in klederdracht.
Deze kerstmarkt in Dickens stijl
op 20 december wordt door
ruim 15000 mensen bezocht.
Beerta telt, dacht ik, zelf iets
meer dan 2000 inwoners. De vele personages uit de boeken van Charles
Dickens lopen door de straten van Beerta. Van notarisklerken tot zwervers,
van wasvrouwen tot straatschoffies. Ongeveer 100 standhouders proberen
hun waar te verkopen tijdens de kerstmarkt.
Echt een grote prestatie van de Dorpsbelangenorganisatie uit Beerta.
Vervolgens werden we
getrakteerd door een geweldig
optreden van het zangduo K2.
Bart en Evert Kruizinga. Het
zangduo K2 is gelieerd aan K6
tegen kanker. Een gedeelte van
hun ‘fee’ gaat naar K6.
Kroniek januari 2016
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Twee dames van K6 kwamen vertellen over hun project tegen kanker. Een
organisatie aanbevolen door diverse bobo’s uit de regio. De initiatiefnemers
van dit project hebben allen een
achternaam die begint met de letter K.
Dus K6 was snel gevonden als
aanduiding voor het projectteam. K6
wordt gevormd door de broers Arjan en
Wilco Kuiper, Margriet Kuiper – Kaput,
Marieke, Gea en Bart Kruizinga. Allen
bekend met de vernietigende werking
van kanker. K6 tegen kanker gaat door.
De opbrengsten gaan naar
againstcancer.nl.
Hun verhaal werd weer gevolgd door een optreden van K2. Leuk.
Al met al was dit een zeer geslaagde avond waar we naast de nodige
amusement, gescherpt werden in het binnen halen van sponsorgelden.
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De Pers.
Oldambt krijgt geen uitnodiging meer voor de jaarshow van WPKC
Gepubliceerd op 23 november 2015 13:56 Menterwolde.info

Oldambt hoeft niet meer te rekenen op een uitnodiging voor de
kleindierenshow van de Winschoter Pluimvee- en Konijnenclub
(WPKC). Voorzitter Harry Hoppentocht heeft het wel gehad met die
gemeente. "Wethouder Ricky van den Aker opende onze show
vrijdagavond. Ze heeft niet eens onze hele show bekeken. Ze had nog
een afspraak thuis." Hoppentocht had in zijn speech kritiek op de
gemeente Oldambt.
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Record aantal dieren met predicaat U (uitmuntend)
bij de kleindierenshow van WPKC

Foto; Catharina Glazenburg 22 november 2015 - 1:49 Westerwoldeactueel.nl

ZUIDBROEK – Bij de kleindierenshow van de Winschoter
Pluimvee en Konijnenclub heeft een record aantal dieren het
predicaat U van uitmuntend gekregen.

Artikel in Kleindiermagazine is door Kees Mollema geplaatst.
Foto: Natasja Huizing-Boer
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Zeldzame prestatie van Muntendammer
Jonny Wever op WPKC-show
Gepubliceerd op 20
november 2015
19:05

Muntendammer Jonny Wever is de koning te rijk. 2 van zijn 6 ingezonden
Antwerpse Baardkrielen - een hennetje en een haantje - hebben, vandaag
tijdens de jaarlijkse kleindierenshow van de Winschoter Pluimvee- en
Konijnenclub (WPKC) in de Eurohal in Zuidbroek, het predicaat
'uitmuntend' gekregen. "Dit is een zeldzaamheid. Dit is heel bijzonder", zegt
Wever. Hij glimt van oor tot oor.

Veel extra prijzen voor de sierduiven.
Radio Noord om 6.50 u aanwezig.
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Geert Siemons wint Tabe Kooistraprijs aangewezen dieren
Het is voor veel inzenders lastig goed in te schatten welke dieren het
beste zullen scoren op de show. Aardig is daarom de Tabe
Kooistraprijs, waarbij inzenders op hun inschrijfformulier hun 10 beste
dieren kunnen aankruisen. Na afloop van de keuring worden de
predikaatpunten van deze dieren opgeteld.

Deze prijs werd destijds bedacht en
gesponsord door Tabe Kooistra,
bekend fokker en bestuurslid van
de Friesche Sierduivenclub en is na
zijn overlijden in 2010 in ere
gehouden.
Geert Siemons haalde met zijn Deense Tuimelaars maar liefst 1 x 97, 6
x 96 en 3 x 95 punten en won daarmee overtuigend.

Groninger Topfokkers 2015
Een correctie.
Gerrie Schut uit
Slochteren,
fokker van
grote zwarte
Australops, is
een nieuwe ster
aan het
firmament.
Door een
misverstand
waren de punten van zijn dieren de laatste show niet meegeteld. Na enige
overleg is deze fout hersteld.
Gerrie Schut is Topfokker van Groningen met de grote hoenders geworden.
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De 125 Rassegeflügelschau des RGZV Weener

Wij waren op uitnodiging van voorzitter van voorzitter Gerhard Niemann
aanwezig bij de opening van de show in Weener. Samen met vele belangrijke
ere-gasten, Kaffee en Torte. Een gezellig en informatief gebeuren.
De belangrijkste prijswinnaars werden genoemd met o.a. een Leistungspreis
en de Sonderleistungpreis der Stadt Weener voor Geert Holsteen .

Hoe ziet onze show en die van anderen er over 5 jaar uit.
In een eerste reactie op deze vraag van het bestuur kwam met name naar
voren dat het dieren welzijn een veel prominentere plaats gaat innemen.
Opmerkingen waren: “Minder inzenders, weg met de huidige TT kooien,
ruime volières worden gevuld met toompjes kippen en zo weinig mogelijk
werk van op- en afbouw”.
Op onze show waren de mensen van de Tinley academie aanwezig. Zij waren
heel goed in staat om niet getrainde angstige dieren te herkennen. Dat
waren er nog veel meer dan wij zelf in de gaten hebben en is geen reclame.
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Ayam Cemani
Wij hadden op de show de Ayam Cemani van Conny Veenendaal. In het boek
“Het Nederlandsche Landhoen en zijn geschiedenis” door, R. Houwink Hzn.
1940, spreekt hij over Coq Nègre (Gallus Morio Mihi) Negerhoen.
We citeren het artikel:
Dit ras, dat uit Indië
stamt, welke ook in
het wild leeft, is
opmerkelijk wegens
de kleur van de kam
en van de Lellen, die
van een violet rode
kleur zijn, het vel is
totaal zwart evenals
de pootkleur, het
schijnt echter dat de reizigers over dat laatste het niet eens zijn.
Marsden en Preyer verzekeren dat deze hoenders de beenderen zwart
hebben, anderen zeggen dat zelfs het vlees zwart is.
Deze meningen verschillen van de resultaten mijner opmerkingen. Ik kan
verzekeren, dat het Negerhoen alleen de veren en de huid zwart heeft, de
beenderen zijn gelijk aan die van alle andere hoenders en het vlees is wit en
goed van smaak. De reizigers die het hebben aangetroffen in Indië bevestigen
mijn mening. De haan heeft een kam met tanden en oorlellen, gelijk aan onze
hoenders; uiterlijk is niet anders te zien dan de violette kleur, die over kam
en lellen is verspreid, de snavel is blauw evenals de poten, hun veren zijn
gewoonlijk zwart met een blauwachtige weerschijn, maar in getemde staat
komen ook and ere kleuren voor. Het Negerhoen is weinig verspreid men
houdt er niet van ze aan te fokken, omdat er een tegenzin bestaat tegen het
vlees. Hun natuur is zeer wild en de hennen leggen weinig. Wanneer men de
innerlijke eigenschappen vergelijkt, kan de natuuronderzoeker zich overtuigen van het verschil tussen het Negerhoen en de landhoenders .
Het verhaal is gesitueerd in de middeleeuwen. Het boek “Het Nederlandsche
Landhoen en zijn geschiedenis” is digitaal beschikbaar gesteld door Jan Kraan.
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Dure konijnen.
€500,- beloning voor de persoon
die mijn 7 konijnen ongedeerd
terug brengt!
Ik ben er zo ziek van dat ze
worden gebruikt voor het bont of
voor een kerstmaaltijd! Mijn
kinderen zijn ontroostbaar!
Dit bericht graag liken en/of
delen. Hopelijk vinden we zo
samen de dader en blijven andere konijnen bespaart! Emile Ratelband
Emile, ik doe er 250 boven op. Ik vind het zo zielig voor de konijntjes.
En ik hoop op een goede afloop. Zodat jouw kids verenigd worden met
hun huisdieren. Astrid Verkaik

In Duitsland per 1 januari 1916 nieuwe erkende rassen en
kleurslagen.
De afkorting BDRG betekent "Bund
Deutscher Rassegeflügelzüchter". De
Duitse KLN zonder konijnen, maar met
duiven.

Der BZA (Bundes-Zucht- und Anerkennungsausschuss) gibt bekannt:
Nach Abschluss des Anerkennungsverfahrens von Neuzüchtungen in den
Abteilungen Vorstellung/Sichtung in der Ausstellungssaison 2015 hat der
BZA, Sparte Geflügel, in seiner Sitzung am 18. Dezember 2015 in Dortmund
folgende Beschlüsse gefasst:
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In der Sparte Geflügel werden nachstehende Neuzüchtungen anerkannt:
Amerikanische Narragansettputen
Krummschnabelenten dunkelwildfarbig
Vorster Enten weiß
Sulmtaler blau-weizenfarbig
Watermaalsche Bartzwerge gelb mit weißen Tupfen
Zwerg Plymouth Rocks blau
Japanische Legewachteln wildfarbig und gelb-wildfarbig
In der Sparte Geflügel werden nachstehende Neuzüchtungen nach der
Sichtung zum Vorstellungsverfahren zugelassen:
Rouenenten dunkelwildfarbig
Tuzo blau-weißgescheckt
Dresdner gesperbert
Niederrheiner weiß-schwarzcolumbia gesperbert
Zwerg Cochin rotgesattelt
Holländische Zwerghühner gelbsperber
Thüringer Zwerg Barthühner gold-blaugetupft
Mecklenburger Gänse buff (zie hieronder)
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DRUKWERK
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