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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:
info@wpkc.nl
Secretaris:

Harry Hoppentocht 0597-613636 mobiel 06-53541411,

Robert Oldenburger Thorbeckelaan 114, 9665 CH Oude Pekela
secretaris.wpkc@gmail.com, mobiel 06 83223995
Penningmeester: Jim Deijlen Hoofdweg 330 in Bellingwolde (oost), tel. 0597-850131
penningmeester.wpkc@gmail.com, Iban NL93INGB0001492243
TT secretaries en Dierenbemiddeling:
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
Bestuurslid:
Arjan Kiwiet 06-42313290 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 0597331370, faassendelft@hetnet.nl
Tatoeëerder:
Jim Deijlen Hoofdweg 330 in Bellingwolde (oost), tel. 0597850131, 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.
Harry Hoppentocht 1166 vrienden, 29 leden besloten groep.
Arjan Raspe
033 volgers.

Contributie bedraagt € 12,- per jaar. Nieuwe leden € 5,- inschrijfgeld.
Wij zijn aangesloten bij de KLN, NBS, en de Noordshow.

Lidmaatschap opzeggen moet voor 15 november bij de vereniging. De fokkerskaart
voor 1 december bij de KLN anders loopt uw lidmaatschap door voor 2015.

De vergaderingen zijn in Zalencentrum Lamain, Bosstraat 25 in
Winschoten. We beginnen om 20.00 uur.
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Voorwoord.
Er is binnen korte tijd veel gebeurd binnen de WPKC. Voor een deel vindt u
het hier terug in onze Kroniek.
Om te beginnen willen wij de nieuwe sponsoren van harte welkom heten. Zij
maken het ons mogelijk maken om de Kroniek zo goed te verzorgen.
De nieuwe leden die zich voorstellen, Regina en Heidi, wil ik van harte
welkom heten.
Verder staat er het eerste deel van het verhaal in, over Erik Meerman en zijn
uitdaging om een nieuwe kleurvariëteit te fokken bij de Araucana krielen.
Let ook nog even op dat je de hoenders tijdig meldt bij Arjan Raspe om te
enten.
Veel leesplezier en reacties zijn van harte welkom.
Voorzitter Harry Hoppentocht.

Jaarverslag Tentoonstelling secretaris 2013.
Op 28 en 29 augustus hebben Wicher Brink, Robert Oldenburger en Eduard
Hoppen de jaarlijkse ent ronde tegen pseudo vogelpest weer gedaan hier zijn
in totaal 1288 hoenders, dwerghoenders en serama’s geënt.
Op 6 september hield de WPKC de jongdierendag op de fraaie locatie van SV
Bovenburen aan de Tromplaan in Winschoten. Hier werden ingezonden:
-, 34 Konijnen gekeurd door G. Meijer.
-, 14 Cavia’s gekeurd door G. Meijer.
-, 92 Dwerghoenders gekeurd door J. Wever en A. Feringa.
-, 33 Sierduiven gekeurd door W. Halsema.
Een totaal van 175 dieren.
Prijswinnaars :
Konijnen
Mooiste ram NHD van Vincent Janssen.
Mooiste voedster NHD van Vincent Janssen.
Cavia’s
Mooiste algemeen van M. Lichtenberg.
Dwerhoenders
Mooiste haan Marants kriel van Wouter Hoppen.
Mooiste hen Wyandotte kriel van Remke v/d Heide.
Sierduiven
Mooiste Doffer Zuidduitse Moorkop van Harmjan Scholte.
Mooiste Duivin een Deense Tuimelaar van Geert Siemons.
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Op 28 september mocht de WPKC weer de concurrentie aangaan op de
Jongdierencompetie provincie Groningen. Hier waren 7 verenigingen met
konijnen en 8 verenigingen met hoenders of dwerghoenders.
Namens de WPKC waren er dieren aanwezig van Wouter Hoppen, Remce v/d
Heide, Natasja Huizing-Boer, Combinatie van der Meer, Harry Hoppentocht,
Gerhard Sterenberg, Vincent Janssen, Chris Janssen, Jim Deijlen.
Na een gezellige dag voor fokker en keurmeester heeft de WPKC een 5e plek
behaald bij de hoenders en een 4e plek bij de konijnen.
Op 18 November stonden er circa 20 leden/medewerkers klaar bij de
Eurohallen in Zuidbroek op te beginnen met de opbouw van onze 101e open
tentoonstelling. Ook waren er een aantal medewerkers van GRUNO en GPC
die dit jaar voor het eerst hun club show bij ons onderbrachten. Met een
duidelijke tekening en mensen die wisten wat hun te doen stond was het
opbouwen dit jaar geen probleem. Op Woensdag was dan ook de hele show
opgebouwd en aangekleed.
Donderdag mochten vanaf 16.00 uur de dieren in de kooien, dit heeft geen
problemen opgebracht. Vrijdags werden de keurmeesters rond 8 uur
verwelkomd waarna de keuring van de dieren van start kon gaan. Tegen 3
uur waren de meeste keurmeesters klaar met hun keuring en rond 6 uur lag
was alles druk-klaar. Om 7 uur werd de tentoonstelling geopend door
burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt en gingen we een mooi
tentoonstelling weekend tegemoet.
Op de show zaten de volgende aantallen.
267 Konijnen met als winnaar een Tan van H.S. Commies
19 Cavia’s met als winnaar Normaal haar eenkleurige van Campus
155 Hoenders met als winnaar een Brahma van B. Groenhof
466 Dwerghoenders met als winnaar Leghorn kriel van R. Roelfsema
37 Siervogels met al winnaar een Japanse kwartel van H.J. Scholte
54 Watervogels met als winnaar oorspr. watervogels een Carolina
van B. Groenhof. Gedom. watervogels een Kwaker van E. Zwama
143 Sierduiven met als winnaar Zuidduitse Moorkop van H.J. Scholte
32 Serama’s met als winnaar Serama gladverig van Floor Oldenburger
Totaal 1179 dieren waarvan enkele koppels.
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Op de zondag is de show weer afgebouwd. Dit is door ca. 30 vrijwilligers in
een prettige sfeer verlopen. Ik wil dan ook namens het bestuur alle leden,
medewerkers en vrienden van de WPKC bedanken voor een mooi
tentoonstellingszaal 2013.
Arjan Raspe.
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Even voorstellen,
Mijn naam is Regina Hemmes, 28 jaar oud en woon in Oude Pekela. In een
relatie, huisvrouw en een zoon van 5 jaar.
Mijn hobby's zijn het zelf maken van natuurlijke verzorgingsproducten zoals,
crèmes, parfums en dergelijke.
Mijn grootste hobby is ook de reden dat ik lid ben geworden van de
vereniging: Franse Hangoren. Een aantal jaren geleden begonnen met af en
toe een nestje. Maar de laatste jaren zeer veel interesse gekregen in de
rassenstandaard en daarom besloten om me aan te melden als erkend
fokker. Naar shows en dergelijke ben ik nog nooit geweest dus ik ben daarin
een ehte leek. Maar graag zou ik via de vereniging het een en ander leren.
Ik fok nu alleen nog maar blauwe Franse Hangoren, maar ik hoop binnenkort
uit te kunnen breiden met blauw-bonte franse hangoren.
Ik hoop snel met velen van jullie kennis te kunnen maken en hoop veel van
jullie te kunnen leren.

Regina Hemmes
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Hallo,
Volgens mij heb ik mezelf nog niet voorgesteld dus bij deze. Ben al sinds ca
november lid dus ja ik weet mag me zwaar schamen.... :-)
Ik ben Heidi Gelderloos uit Woldendorp,getrouwd en mijn kinderen zijn zo
goed als het huis uit.
Ik ben gek op grote konijn :-) die zijn niet zo snel als ze eens ontsnappen plus
zie je ze ook. Vorig jaar heb ik een Duitse reus gekocht en zijn naam is Heinz
en zijn vrouwtje heb ik gekocht in Aurich in Duitsland met de naam Bella.

Bella is een zware dame van ca 10 kg. Het leek me wel leuk een nest van deze
twee te nemen en het was het eerste nest voor beide ouders. Ik schatte een
eerste worp op ca 5 jongen….. Daar wilde ik dan mee naar tentoonstelling
gaan. Rustig aan wilde ik er voor gaan om een mooie Duitse reus te fokken
zonder al te veel gebreken etc.
Wel Bella heeft me meteen voorzien van 11 jongen dus maak ik mijn borst al
nat om straks met 11 jongen op tentoonstelling te komen... Al is er al 1 jong
niet goed daar hij klein hap in oor heeft maar deze maakt 1 keuring mee :-p.
Mijn bedoeling is om 1 a 2 nesten per jaar te hebben ..
Heidi Gelderloos
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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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Ludolf Niemeijer had twee jaar terug een soortgelijke oplossing van
hetzelfde materiaal. Helaas geen patent op aangevraagd en nu gaat iedereen
met zijn idee aan de haal. Een artikel uit de Levende Have geschreven door
Jinke Hesterman.

Uitvinding van het seizoen: bloedluizen verdrinken in plastic bakjes
Bloedluis bestrijden bij kippen en
volièrevogels zonder chemische
middelen te gebruiken? Dat kan
met bloedluisbakjes of oliebadjes.
Een goedkope en duurzame,
natuurlijke oplossing.
Herman van Olst, specialist in
productontwikkeling, ontwierp de
bakjes naar een voorbeeld uit de pluimveesector. Hij maakte ze van kunststof
en zette ze zo in elkaar dat ze eenvoudig te monteren zijn op de zitstokken.
Op de badjes kan dan een nieuwe zitstok worden geplaatst. Als de zitstok nog
contact maakt met een wand, werken de oliebadjes niet, waarschuwt
Herman van Olst. De luizen moeten alleen via het oliebadje bij de kippen
kunnen komen. De bakjes zijn met één schroef te monteren. Door
bijvoorbeeld slaolie of zonnebloemolie in het bakje te doen, verdrinken de
bloedluizen.
Door de redactie van Levende Have is deze aanpak van bloedluis uitgeroepen
tot de uitvinding van het seizoen. Per twee stuks te bestellen bij De Groot
Diervoeders: http://www.degrootdiervoeders.nl/index.php/webshop.
Het nieuwste middel is bewerkte koolzaadolie. Een product ontwikkeld door
Agraservice Lindenhols. Het middel is niet schadelijk voor mens of dier.
Verdelen in het hok met een rugspuit.
Kost € 2,=.
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Het liedje van de kiepen en het ei
(In dialect uit Barneveld)

Ik kom een liedje zingen van de kiepen en het ei,
die twee bin saam aan Barreveld verbonden
d'r binne noe wat hele jaoren over hene gaan,
sinds Clumbumbus het ei heeft uut gevonden
Noe leggen die kiepen het best
in 't Barrevelder nest
en bin die brune eieren het meest gevraagd gewest
dus juust die bruine kleur dat is de goeie kleur
daar geeft de koper ook nog greg een extra centje veur.

Fokkers rubriek

Wilt u zich een jaar lang als fokker presenteren in onze fokkersrubriek?
Van harte welkom.
Hierboven ziet u een voorbeeld hoe het kan en wat de ruimte is die u ter
beschikking krijgt, 4,5cm x 12 cm.
De kosten zijn € 15 per jaar. Even een berichtje naar het bestuur.
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Züchterportrait

DEEL I

Erik Meerman en zijn kippen in een spijkerjasje en met oorbellen.
Het is zaterdagmiddag. We zitten in de late middagzon in Heiligerlee achter
het huis van Erik Meerman. Een oude dove Labrador ligt op tegels en de wat
pittiger Duitse Staande Max loopt wat rond. Houdt ons scherp in de gaten.
We worden omringd door echt heel veel soorten prachtige planten.
Erik is binnen de WPKC bekend vanwege zijn brede kennis op de vele
gebieden van de kleindierhouderij. Het
kan gaan over watervogels, sier- en
vruchten etende duiven, rallen, siervogels,
kwartels, pauwen en kippen. Als er maar
veren aan zitten aldus Erik. Vandaag
beperken wij ons gesprek tot zijn
blauwtarwe Araucanakriel die deze winter
in Nederland als kleurvariëteit is erkend.
Samen met Aad en Ineke Rijs is hij
hiervoor door de KLN beloond met een
document als bewijs van zijn verdienste.
Auracana.
De Araucana hoen is oorspronkelijk
afkomstig uit Zuid Chili, de landstreek
Araucana, het gebied van de Araucana
indianen. Begin 1500 werd er al door
Portugese ontdekkingsreizigers over
gesproken. Een heel apart, weinig ziekte
gevoelig kippenras dat groen/blauwe tot
roze getinte eieren legt.
De grote Auracana hoen en de krielvorm zijn ingewikkeld rassen. Hier in
Nederland is het volgens de leidraad van de standaard volledig staartloos,”
toeven” of oorpluimen aan weerzijden van de kop, rode wangen, geen baard.
Verder groene wilgkleurige poten en geen pootbevedering.
Je hebt elders in de wereld Araucana’s met of zonder staart, met of zonder
baard, met of zonder kuif.
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Geschiedenis kriel.
De krielvorm van Erik is in Nederland tamelijk zeldzaam. Hij fokt er sinds de
erkenning in Nederland, nu bijna tien jaar mee. Erik haalde een hen van
Pierre Wolters uit Stamroy in Limburg en een blauwtarwe haan uit Hannover
in Duitsland. Uit deze combinatie fokte hij één mooie hen.
Oorspronkelijk is de Araucana kriel in Duitsland gefokt met het grote
Auracana hoen als voorbeeld. Men is er in 1967 mee begonnen. De fok is in
1976 in een stroomversnelling gekomen. In 1981 volgde de erkenning als ras.
Naast klein gebleven grote Auracana’s, gebruikte men Oude Engelse en
modern Engels vechtkrielen plus de Twentse Grijzenkriel. Later werden bij de
witte dieren, de Antwerpse baardkriel gebruikt (info Duitse Speciaalclub).
Erik benadrukt in het gesprek dat het een grote prestatie is om redelijke
Auracana krielen te fokken. Het verschil tussen het Duitse Type en
Nederlandse type is voor Erik een futiliteit. Daar moet je niet over zeuren,
aldus Erik. Hij gebruikt beide types en ruilt o.a. fokdieren met de Duitse
fokker hern Marcus uit Herzlake.
De toefjes.
De oortoeven zijn de uitdaging. Oortoeven zijn een
bosje veren achter het oor van de kip en geplaatst
aan de oorlellen.
Met de oortoeven haal je de lethaalfactor binnen. In
de praktijk betekent dat volgens Erik dat één op tien
eieren uitkomt. Daarna is het de vraag of het
kippetje van goede toefjes is voorzien. De vererving
van de oortoeven is niet constant. Ze zijn afwezig, te
klein of te groot. De stand kan afwijkend zijn, links en
rechts b.v. ongelijke groot of op ongelijke hoogte.
Verder afwijkende gehoorgangen, doofheid enz..
De ervaring van Erik in 2013 is, dat je wanneer je half (geen toefjes) om half
(wel toefjes) fokt, je net zoveel toefjes fokt. Hij had tachtig eieren in de
broedmachine gelegd. Waar acht kuikens met toefjes werden gefokt. Er was
geen enkele hen met toefjes bij. Uit info van Berta van der Meer sterft nog
40% van de heterozygote kuikens in de dop. Het werd een rampjaar voor
Erik. Zijn goede fokdieren werden gedood door een steenmarter. Een
prachtig maar opportunistisch bloeddorstig dier.
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In de theorie
Lethaal wil zeggen dat wanneer het kuiken homozygoot is voor dat gen (gen
Et genaamd, gen-toeven van haan + gen-toeven hen) het zal sterven in het ei.
Alle dieren met toeven zijn dus heterozygoot (Et+/et (et is geen toeven))
voor de eigenschap van toeven. Hierdoor gaan er uit ouderdieren (haan
Et+/et x hen Et+/et) die beiden toeven hebben, altijd:
25% kuikens uitkomen zonder toeven (et/et)
50% met toeven (Et+/et)
25% zal echter in het ei gestorven zijn (Et+/Et+)
ouderdieren waarvan een van de twee toeven heeft: (Et+/et x et/et)
50% met toeven (Et+/et)
50% zonder toeven (et/et)
geen enkel kuiken zal in embryonale fase sterven
In Duitsland ondervangt men de gevolgen van deze lethaalfactor doordat de
Duitse Speciaalclub zich t.o.v. de Overheid heeft verplicht om baard keer
toefjes te kruisen (http://www.vzv.de/Mitglieder/Araucana/).
Erik heeft in Nederland ook een poging gedaan om een Speciaalclub voor
Araucana’s op te richten. Op zijn oproep in het Kleindiermagazine werd maar
lauw gereageerd.
Vruchtbaarheid.
In de Amerikaanse en Nederlandse
literatuur wordt opgemerkt dat door de
bolstaart (en daarmee het gemis aan
staartstuurveren) de vruchtbaarheid
negatief wordt beïnvloed. Bij oudere
hanen staat dit probleem door veel
oefening minder op de voorgrond. Het
kruisen van bolstaart keer staart, wordt
ernstig afgeraden. Dit geeft veel uitval en
uiteindelijk blijft er geen bolstaart over.
Vervolg.
Volgende keer spreken we verder over fok
van de kleur blauwtarwe (eWh/eWH s+/s+
Ar+/Ar+ Bl/bl) en Erik zijn toekomstplannen in de fokkerij.
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De vereniging “ Noordshow ” is opgericht in 1976 door ongeveer 70
kleindierverenigingen uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.
Doel van de vereniging is jaarlijks een grote show te organiseren op het
gebied van de kleindierteelt, waarbij dieren geshowd worden van fokkers van
hoenders, dwerghoenders, konijnen, cavia's, kleine knagers, sierduiven en
sier- watervogels.
Vanaf het begin is de show gehouden in de Prins
Bernhardhoeve te Zuidlaren. De doelstelling van
de vereniging bleek een succes, want mee door
de inzet van vele honderden vrijwilligers is de
show uitgegroeid tot de grootste kleindiertentoonstelling van Nederland met de inzending
van meer dan 10.000 dieren.
Een vrijwilliger die veel tijd en energie besteedt
aan de Noordshow is Fré Kremer. Op de laatste
jaarvergadering van de vereniging “Noordshow”
deed Fré een oproep om oude foto’s van de
Noordshow hem ter beschikking te stellen.
Nadat hij ze gescand heeft krijgt u ze terug.
Andere info en/of anekdotes zijn ook van harte
welkom.
Tel. 050-3092661 mobiel 06-83017453
freenria@home.nl , fre.kremer@facebook.com , http://www.kikovo.nl
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AGENDA 2014
Op 20 en 21 Augustus bij leden
thuis volgens schema.

Enten kippen

Leden met
hoenders

5 September Clubgebouw SV
Bovenburen Tromplaan 86

Jongdierendag

Alle leden

14 September 9 tot 17 uur

Boerenmarkt
Finsterwolde

Gaat niet door
i.v.m. acties
sloopplannen
Finsterwolde.

27 september 08.00 uur Menterne
Muntendam

Provinciale
Jongdierendag

Alle leden

9 oktober 20 uur
Zaal Lamain.

Thema avond

Alle leden

18 Oktober

Reis met Weener show
Hannover
Ledenvergadering
Draaiboek show

Alle leden.

Kleindiershow Zuidbroek

Alle leden

6 November 20 uur Zaal Lamain

Week 47 Eurohal
Zuidbroek

Alle leden

Tentoonstellingssecretaris A. Raspe Ludensweg 38 9675 AR Winschoten
ttsecretaris@wpkc.nl

Inschrijfformulier Jongdierendag WPKC 2014
Voor de jondierendag van hoenders, dwerghoenders, konijnen, cavia's, sierduiven en
serama's
gehouden op vrijdag 5 september 2014 bij S.V. Bovenburen Tromplaan 86 9673 JW
Winschoten.
SLUITINGSDATUM INSCHRIJVING: 29 Augustus 2014

Mocht je het inschrijfformulier gemist hebben, neem contact met Arjan op.
Dat geldt ook voor de entingsformulieren tegen de Pseudovogelpest.
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Activiteiten.

Oude Schans
De traditionele boerenmarkt in Oude Schans
werd tijdens prachtige weersomstandigheden
druk bezocht. Met name onze loslopende dieren
zoals een Vlaamse reus, Serama’s en Cavia’s
trokken veel belangstelling van de jeugd.

Winschoten
Op de Dag van het Park in Winschoten kwamen
we handen tekort. Veel jeugd, veel vragen en
belangstelling. Anita Alblas kwam onze
presentatie versterken met haar Bunny Training.
Op deze wijze kunnen liefhebbers nog meer
genieten van de relatie met hun konijnen.

Beerta
Na onze gezamenlijke maaltijd op de jubileum
feestavond zijn gestart met de barbecue. In
2013 zijn we in stromende regen gestart. Het was toch een succes. In 2014
waren er meer dan 30 aanmeldingen. Opvallend waren de nieuwe leden die
op deze wijze kennis maakten met de vereniging.
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Appingedam
Op zaterdagmiddag had de WPKC samen met
de PKV Fivelingo en PKV Muntendam. Er
waren meer dan tien “workshops”
georganiseerd en vele kleindieren werden
besproken. Ook meegebrachte dieren door de
meer dan dertig deelnemers kwamen op de
tafel. Verder was er in de pauze een
kennisquiz die werd gewonnen door Geert
Strijker. De dag werd beëindigd met een
uitstelend verzorgd koud buffet.
Behalve dat er veel kennis werd uitgewisseld bleven er ook vragen. Bij de duiven en
konijnen bleek dat er bij bepaalde rassen een paar kleurvariëteiten niet goed te
fokken zijn zonder afwijkingen in het type van de jonge dieren te accepteren.
Blijkbaar ligt daar soms een genetische barrière.
Ander opvallend punt was dat er bij de duiven
doorgaands veel systematischer en met dezelfde
taalgebruik gekeurd wordt dan b.v. bij de kippen.
We willen de organisatie en Harm Jan Scholte met
zijn vrouw bedanken voor de zeer geslaagde
middag.
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Wegens overcompleet biedt de WPKC een tiental kooien aan. Grootte
ong. L 125 cm x B 100 cm x H 100 cm.. Bestaan uit nertsengaas en met
bodem. Afhankelijk van de kwaliteit is de prijs vanaf € 5,=.
Je kunt contact met Ludolf Niemeijer, onze
kooienbeheerder, opnemen. Tel. 06 55745005 of
ludolf.niemeijer@kpnmail.nl.

De WPKC heeft ook nog vele tientallen "bokjes" overcompleet in
diverse breedtes en 75 cm. hoog. Ze zijn te verkrijgen voor een sterk
gereduceerde prijs. Marge mogelijk. Doe je voordeel.
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DRUKWERK
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