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

 
 

Bestuur WPKC; 
  
Voorzitter ad interim;  

Eduard Hoppen 
Algemene WPKC aangelegenheden;  

penningmeester@wpkc.nl / 
secretaris@wpkc.nl 
Jim Deijlen Hoofdweg 330  9695 AX 

Bellingwolde  Tel: 0597- 850131 (na 
18:00)  IBAN; NL32RBRB0918595568 

BIC RBRBNL21 
 
Kroniek en PR aangelegenheden;  

info@wpkc.nl / 
redactie.kroniek@wpkc.nl 
Natasja Huizing-Boer 

Schortinghuislaan 34 A 9681 CJ 
Midwolda 
Tel: 0597 – 551276   

 
Tentoonstelling aangelegenheden & 
kooienverhuur;  ttsecretaris@wpkc.nl  

/ kooienbeheer@wpkc.nl 
 Arjan Kiewiet Korenveld 1 9635 CR 

Noordbroek Tel: 06-42013290 
 
Tielko Koerts W.H. Bosgrastraat 103 

9665 PH Oude Pekela Tel: 06 – 
27179192 
 
Eduard Hoppen Zuiderstraat 8  9695 

HJ Bellingwolde Tel: 0597-561106  / 
06-13847136 
IBAN; NL73RABO0125872828   BIC: 

RABONL2U 
 
Nog twee vacante uitbreidingen. 

 
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. 
WPKC facebook:         Natasja Huizing 
WPKC twitter:              Natasja Huizing 
 

Redactie: Natasja Huizing – Boer, Aaltinus Timmer. 

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. 

  

mailto:penningmeester@wpkc.nl
mailto:secretaris@wpkc.nl
mailto:info@wpkc.nl
mailto:redactie.kroniek@wpkc.nl
mailto:ttsecretaris@wpkc.nl
mailto:kooienbeheer@wpkc.nl
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Voorwoord. 

Beste leden en vrienden van de Winschoter Pluimvee en Konijnen club. 
U leest alweer de laatste uitgave van het clubblad van het jaar 2016. 
Het was een jaar met doorgaan van de dingen die goed lopen, 
vernieuwingen, vertrek en komst van bestuursleden en leden, zo heeft 
het jaar enkele ups en downs gekend. Het steeds doorgaan met het 
goede en zoeken naar vernieuwingen en verbeteringen kost tijd en 
energie. Helaas is voor een ieder de tijd schaars en niet iedereen kan 
de energie opbrengen om zich volledig in te zetten zoals degene het 
graag zou willen. Daarom nog een oproep als u ergens uw bijdrage wilt 
en kunt leveren om deel te nemen aan een taak binnen de vereniging 
kunt u dit kenbaar maken aan een van de bestuursleden of 
redactieleden. Denk hierbij niet alleen aan een fysieke taak, maar ook 
organisatorische en informatieve taken zijn welkom. In deze uitgave 
van de KRONIEK staan reeds enkele artikelen waarin we een eerste 
stap hebben gedaan in de richting, bijv: herkenbaarheid door kleding, 
kennis delen door het schrijven van fokkersverhalen, vooruitblik 
toekomst, jaarplanning / activiteitenplan. Voor degene die de rode lijn 
mee wil bewaken en de toekomst wil uitzetten is er ook nog een plaats 
vrij in het dagelijks bestuur van de vereniging. Onder de noemer van 
vele handen maken licht werk zou het geweldig zijn als er spontaan 
mensen zijn die mee willen werken en of denken aan de toekomst van 
de WPKC.   
Laten we in 2017 er gezamenlijk de schouders onderzetten zodat de 
toekomst van “onze” Winschoter pluimvee en Konijnen Club 
vanzelfsprekend is! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Eduard Hoppen. 
Voorzitter a.i. 
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Aanvang 20:00 Donderdag 26 Januari 2017. 

Zalencentrum Lamain, Bosstraat 25 Winschoten 
 

De gelegenheid om even bij te praten met collega fokkers 
en leden, en het gesprek van 2016 voort te zetten. 

 

Concept jaarplanning 2017. 
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Fokken. 
 
Vraag : “ wil je wel een stukje over fokken schrijven in het Clubblad ? “ 
Antwoord : “ Ja, lijkt me leuk. “ zei de “niet” fokker. 
 
Eerst maar even kijken wat het woord betekent. Doen voorttelen of 
ook wel vermeerderen, grappig is dat, ik kreeg ook altijd het idee van 
‘verbeteren’ erbij. 
Oke, ik ging buiten wonen en achter in de schuur zat een kippen hok 
met buiten een rennetje. Je woont in Groningen dus……………………… 
Groninger Meeuwen zilverpel. 
Advertentie in de Tussenklapper en bij de Kinderboerderij in Scheemda 
kuikens gekocht, ik had Groninger meeuwen !! 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In sept/okt werd het eerste eitje gelegd ! en ik was zo trots als een 
pauw, om het maar wat binnen het vogel gebeuren te houden. 
In januari daarop, voor de 1e keer naar de Noordshow, toen nog in 
Zuidlaren. Wat een luxe, een Internationale show bijna in de 
achtertuin. 

23,

= 

36,= 

http://www.groningermeeuwenclub.nl/links.htm
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Maar en daar begon het ge………doe, boven de kooien hingen de 
beoordelingskaarten, nooit van gehoord. Gelukkig was er een 
vriendelijke bezoeker met catalogus die mij e.e.a uit kon uitleggen over 
de gang van zaken. 
 
Ver in de middag, ik had mijn ogen uitgekeken, stond ik nog even te 
praten met een man in stofjas, ik weet nu dat dat een Keurmeester is 
 Ik zei : “ Eigenlijk zijn ze allemaal wel mooi he “ Hij keek me aan of ik 
niet goed bij mijn hoofd was en zei kort “ dat vind ik niet” en hij liep 
weg. Je voelt dan dat er iets fout gaat maar je weet niet wat. 
 
Kortom ik ben me gaan verdiepen in de fokkerij, via Marktplaats 
Kippenboeken gekocht (scoord!). Ook dat kan een hobby worden. 
Veel oude boeken, b.v. uit 1903:  Hoenderteelt J.Pedersen uit het 
Deens vertaald. Je weet niet wat je leest, zelf voer mengen, slachten, 
hokken bouwen, valnesten, olie gestookte kunstmoeders, 
verschillende wijzen van vetmesten, hopeloze ziektes als 
Knobbeltering (TBC), Pluimvee diphtheritis en hoendercholera. Tevens 
voorzien van de mooiste plaatjes en afbeeldingen. 
Maar ook het boek van B. Mombarg de Groninger Meeuw en 
dergelijke (wie iets wil lenen moet zich maar melden). Ik stel dan ook 

voor dat de club een bibliotheek 
inricht, om nieuwe leden de kans te 
geven hun kennis te vergroten om 
zo betere fokkers te worden. 
 
Kijk, als je kind of kleinkind bent van 
een echte fokker zit je goed. Je bent 
waarschijnlijk genetisch belast 
(nature) en je wordt er mee 
opgevoed (nurture). Maar de midlife 
fokker, de eenzame beginner, zit op 
een eiland. Hoe en waar moet je 
kennis en vaardigheden ( sporen 
verwijderen met een hete 
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aardappel) vandaan halen. Je wilt niet altijd anderen lastig vallen. 
Ik ben ook nog een tijd(je) bezig geweest met Noord Hollandse Blauwe 
of wel Blauw Bezaanse nu Noord Hollands hoen en u raad het al ik kom 
uit…….. 
 
Ik ben kleuren blind en kon dus niet selecteren op kleur dat liet ik aan 
mijn vrouw over maar dat werkt niet. Ben ik een fokker nou nee, ik heb 
grote bewondering voor degenen die het wel zijn.  
Ze selecteren, zetten een haan en hen bij elkaar en de vleugeldracht 
verbetert, de pelling is mooi rijstkorrelig, de zoming wordt perfect, er 
zitten 5 tandjes in de kam zoals het hoort, bij de hen valt de kam naar 
links zoals het hoort, de staartstuurveren zitten niet gedraaid en ga 
zomaar door. U begrijpt hoe mijn kippen er uitzien  
 
Ooit toen ik ergens op de Veluwe eieren kocht adviseerde die man me 
om een beetje suiker in het drinkwater van de kuikens te doen “ is 
goed voor ze”. Mijn voerdealer adviseerde haver om de hennen te 
helpen broeds te worden en wat 
extra mais voor mooie veren.  
 
Dit is de kern van mijn stukje.  Ik 
hoop namelijk dat fokkers hun 
geheimen, tips en trucs in ons 
blad met ons willen delen want 
er zit ongelofelijk veel 
onuitgesproken kennis in de 
hoofden van de echte fokkers. 
 
Wie neemt het stokje van mij 
over voor een volgend stuk over 
Fokken? Ik wens iedereen veel 
succes op de Tentoonstellingen, 
 
Vriendelijke groet, Frank Otterspoor 
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Topfokker Provincie Groningen 2016. 

Zoals ieder jaar was er ook dit jaar weer de Topfokker competitie 
georganiseerd samen met PKV muntendam en PKV Fivelingo. 
De Topfokker competitie houd in dat degene die op alle drie de shows heeft 
ingezonden en vier van zijn dieren tijdens het inkooien heeft opgegeven bij 
het secretariaat kan meedingen naar de titel Topfokker Provincie Groningen. 
Ondanks het aflasten van de WPKC show is er besloten om het prijzenschema 
betreffende de Topfokker Provincie Groningen wel uit te reiken, hiervoor 
tellen de punten mee die in Muntendam en Appingedam zijn behaalt.  
In gezamenlijk overleg is besloten dat de prijzen worden uitgereikt op de 
eerstvolgende gezamenlijke dag die ergens in Juni gehouden gaat worden. 

 

De uitslag van de Topfokker Provincie Groningen vindt u hieronder; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TOTAAL

KONIJNEN

1 H.Commies Tan 381 p 383,5 p 0 p 764,5

2 H.Kalk Papillon 381,5 p 382 p 0 p 763,5

3 S.Deijlen Deijlenaar 374 p 377,5 p 0 p 751,5

4 B.Kunnen Pool blauwoog 354 p 374,5 p 0 p 728,5

5 J.Brouwer Belgische haas 281 p 383 p 0 p 664,0

6 W.de Wit Ned.hangoordwerg 376 p 279,5 p 0 p 655,5

7 A.Schut Wener 368,5 p 282 p 0 p 650,5

HOENDERS

1 H.Lieth Wyandotte 382 p 384 p 0 p 766

2 S. U Blik Wyandotte 373 p 381 p 0 p 754

3 Comb.Scholte-Kalk Holl. Hoen 372 p 381 p 0 p 753

4 G.Schut Australorp 370 p 377 p 0 p 747

DWERGHOENDERS

1 J.Wever Antwerpse baardkr. 384 p 382 p 0 p 766

2 H.Kalk Holl.hoen kr. 383 p 378 p 0 p 761

3 W.de Wit Brahma kr. 370 p 382 p 0 p 752

4 C. Jongsma Java Kriel 377 p 371 p 0 p 748

5 G.Schut Chabo 371 p 368 p 0 p 739

6 S.U Blik Wyandottekriel 367 p 372 p 0 p 739

7 H.Schuur Watermaalse B.kr. 368 p 286 p 0 p 654

8 L.Kroeze Java/holl kr 377 p 0 p 0 p 377

9 A.A.Reijerse Wyandottekriel 369 p 0 p 0 p 369

10 J.Jansema Hollandse kriel 0 p 363 p 0 p 363

SIERVOGELS

1 H.Munneke Japanse kwartel 380 p 379 p 0 p 759

2 E.Timmer Japanse kwartel 375 p 374 p 0 p 749

3 H. Postma Japanse kwartel 376 p 371 p 0 p 747

4 J.Wever Japanse kwartel 371 p 375 p 0 p 746

5 H.J Scholte Japanse kwartel 0 p 364 p 0 p 364

SIERDUIVEN

1 S.U Blik Italiaanse meeuw 381 p 382 p 0 p 763

2 D. Entjes Gron.Slenk 377 p 379 p 0 p 756

3 Comb. Scholte Zuid D.  Moorkop 375 p 378 p 0 p 753

Muntendam Appingedam Zuidbroek
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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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De WPKC Kleding lijn. 

Door het afgelasten van de klein dieren show 2016. Hebben we nog 
wat kleding in voorraad. Mocht u nog in het bezit willen komen van zo 
een mooi kledingstuk is dit nog een mooie kans. 
De  mogelijkheid is er dat het meegenomen kan worden naar de 
Nieuwjaars receptie. Mocht u nog belangstelling hebben in een 
kledingstuk neem dan even contact op met Jim Deijlen. 
 

 

Beste leden van de WPKC, 

Tijdens het schrijven van dit stuk ligt de datum van de show 2016 nog vers in 
ons geheugen en zijn er nog zeker wekelijks constateringen van vogelgriep in 
Nederland. Helaas hebben we wederom niet mogen genieten van een mooie 
show in de Eurohal te Zuidbroek. Met de woorden als helaas en wederom 
hebben wij ons als bestuur afgevraagd hoe verder voor de toekomst.  
Het is natuurlijk op zijn zachtst gezegd “jammer” dat de show niet door is 
gegaan. Jammer van alle voorbereiding maar ook jammer dat wat wederom 
de grootste show van de provincie Groningen was geweest niet door is 
gegaan vanwege de ziekte die “vermoedelijk” overgebracht wordt door 
trekvogels. De vraag die wij ons gesteld hebben; hoe gaan we verder voor de 
toekomst, welke mogelijkheden zijn er. Met die vragen hebben we contact 
gehad met de KLG betreffende de data voor 2017, welke data zijn er 
aangevraagd en welke mogelijkheden zijn er nog aanwezig. Ook niet 
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onbelangrijk is de locatie waar we op dit moment onze show houden, welke 
data zijn nog vrij. In het overzicht hieronder ziet u de samengestelde 
gegevens. 
 

 

In het overzicht is te zien dat de eerste show in de provincie wordt gehouden 
in week 40 en de laatste, de WPKC show in week 47.  
 
Inmiddels is er contact geweest met Westerkwartier, Muntendam en 
Appingedam, een verschuiving van de showdatum.   
Binnen de verenigingen is moeilijk dat realiseerbaar aangezien men 
afspraken heeft gemaakt met de locatie. Deze is enkel op hun showdata 
beschikbaar.   
Voor de WPKC is er op dit moment weinig keus, er zijn een aantal opties; 
Week 39, showdatum is nog erg vroeg in het seizoen. optie om  hier een 
eerste jongdierenshow provincie Groningen van te maken (of dit haalbaar is 
op de huidige locatie is te betwijfelen). 
week 41, gelijk met Westerkwartier dit zal voor beide shows minder 
inzendingen betekenen. 
Week 42, gelijk met Muntendam dit zal ook minder inzendingen betekenen 
voor beide shows. 
Week 47, de datum van de huidige show met het risico van de vogelgriep 
waardoor de show afgelast kan worden. 
 

vd valk agenda weeknr. datum

week 36 4-9 t/m 10-9 jongdierendag WPKC

week 37 11-9 t/m 17-9

week 38 18-9 t/m 24-9

week 39 25-9 t/m 1-10

autoshow week 40 2-10 t/m 8-10 Winsum

week 41 9-10 t/m 15-10 Westerkwartier

week 42 16-10 t/m 22-10 Muntendam Hannover

motorcross week 43 23-10 t/m 29-10 midden drente

motorcross week 44 30-10 t/m 5-11 Leek Ter Apel

motorcross week 45 6-11 t/m 12-11 Appingedam Drachten

motorcross week 46 13-11 t/m 19-11 Uithuizermeden Weener 

week 47 20-11 t/m 26-11 WPKC De Marne

aangevraagde showdatum
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Wellicht goed om hier samen op onze volgende ledenvergadering  over van 
gedachten te wisselen.  Hoe denken jullie hierover.  Wat kunnen we hierin 
gezamenlijk besluiten!? 
Indien u niet op de vergadering aanwezig kunt zijn maar wel uw mening 
wilt laten mee gelden dan kunt u dit schriftelijk voor de vergadering melden 
aan het secretariaat via; secretaris@wpkc.nl  
 
Eduard Hoppen, Voorzitter a.i. 
 

 

Beste Leden, denkt u ook alvast aan het betalen van 
uw contributie voor 2017, u kunt dit overmaken naar 

NL32RBRB0918595568 t.n.v. penningmeester wpkc 
 

mailto:secretaris@wpkc.nl
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Rassegeflügelzuchtverein Weener 

 

Inmiddels is het een goed gebruik dat onze vereniging door partner 

vereniging Weener wordt uitgenodigd bij de opening van hun show. Een 

mooie verenigingsshow met een eigen jeugdshow. Gehouden op 12 en 13 

november in het clubgebouw met “Caffee und Torte” voor gereduceert 

tarief. 

In het openingswoord werd door voorzitter Nieman de samenwerking met de 

WPKC expliciet genoemd. Onze voorzitter Eduard Hoppen bedankte in 

vloeiend Duits voor de uitnodiging. Een hele vooruitgang vergeleken bij onze 

vorige voorzitter die niet verder kwam dan goed Gronings. Eduard had een 

regionale attentie voor de vereniging meegenomen. 

Opvallend is dat in Duitsland de verenigingen en politiek de nadruk leggen op 

het zorgvuldig behoud van Cultuurgoed waar het de fokkerij betreft. 

Een aantal inzenders van Rassegeflügelzuchtverein Weener zenden ook bij de 

WPKC in en verheugden zich op onze show. Voor de watervogelfokkers is het 

vanwege de uitgebreide regelgeving extra lastig om in Duitsland te 

exposeren. 
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