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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 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 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:
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 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.
Harry Hoppentocht 1761 vrienden, 51 leden besloten groep.
Arjan Raspe
71 volgers.

Redactie: Ludolf Niemeijer 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.
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Voorwoord.
Met de jaarvergadering toch nog even terug kijken naar 2014. Op zich
hadden we het gevoel dat we de lift zaten, een positieve “flow”. Alle
dingen die we ons als vereniging hadden voorgenomen waren
uitgevoerd. Er waren meer dieren op de Jongdierenshow, in de
breedte was de kwaliteit van de elders tentoongestelde dieren
gegroeid, onze show zag er echt prachtig uit, een record aantal dieren
en er was eendrachtig zonder een wanklank samengewerkt. Tot een
uur voor de aanvoer van de dieren. Vogelgriep, vervoersverbod enz.
Een grote domper.
Anderzijds hebben wij veel steun ervaren van inzenders, sponsoren,
van der Valk, bestuurders, mensen die hun voertuigen beschikbaar
stelden, mensen van de presentaties enz.. Daarvoor onze grote dank.
Zelfs de pers werkte mee. Ook de pers die wel uitgebreid beslag legde
op onze tijd en info niet plaatste of uitzonden, respecteerden onze
teleurstelling. In dit nummer zullen we enkele mediamensen, waar we
een goede band mee hebben, voorstellen.
Op shows in binnen en buitenland hebben meerdere fokkers
uitstekend gepresenteerd. Meerdere malen werd er een U behaald.
Dieren die wij graag hadden geshowd op onze eigen show.
Maar goed, inmiddels zijn de eerste jonge dieren weer geboren.
Uiteraard nog beter dan voorgaande jaren. Onze verwachtingen zijn
wederom hoog gespannen.
Als vereniging willen we nog beter presteren op de Jongdieren
Competitie en wie wordt onze topfokker van de provincie Groningen.
We zetten in september bij Delfzijl een bordje in zee: “Trekvogels
rechts af” en we gaan we weer een prachtige show met topdieren
organiseren.
Harry Hoppentocht
Kroniek Maart 2015

Pagina 4

Berichten van het TT secretariaat.
Keurmeester voor de show gehouden van 20 t/m 22 november
Hoenders
dwerghoenders
Roelfsema
Wever
Kiewiet
Frenken
Zwama
Visser
Brinkman
Hoving

Konijnen
Leenstra
G. Meijer
J. Meijer
Grooten
v. Foeken
Cavia's
Grooten

Sier en watervogels
v. Riessen
Sierduiven
Apperlo
de Vries (onder
voorbehoud)
de Wal (onder
voorbehoud)

Waarschijnlijk hebben we ook dit jaar een 1 daagse Serama keuring.

Keurmeesters voor de jongdierendag gehouden op 4 september 2015
Hoenders, dwerghoenders en
Serama's
v.d. Meer
Kiewiet
Roelfsema
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Konijnen en cavia's
Jenne Meijer
Sierduiven.
Apperlo
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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.”

De Pluimgraaf, raskippenblad voor sjieke lui

Een mooie vondst was dit nummer van De Pluimgraaf uit 1904. Het betreft
een weekblad voor liefhebbers van vooral kippen en daarnaast zang-, sier-,
en volièrevogels, uitgegeven door Vincent Loosjes te Haarlem. Van dit
blad zijn weinig andere exemplaren bekend. De kopletters en de omlijsting
van de tekening zijn typisch Jugendstil, van de tekening zelf zou ik dat niet
durven beweren, die lijkt gemaakt door iemand die anders wel
sprookjesboeken illustreerde.
Om dit nummer zit nog een postbandje met de naam van de postabonnee, W.C. Alberda van Ekenstein in de Oude Boteringestraat te
Groningen. Dat was een jonkheer en inderdaad blijkt dat het fokken van
pluimvee aanvankelijk, zo vanaf 1880, vooral een zaak van voorname lui was,
die uit esthetische en nationalistische motieven een voorkeur hadden voor
vaderlandse pluimveerassen. Pas na de Eerste Wereldoorlog, toen het plebs
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op zaterdagmiddag vrij kreeg, zonk dit cultuurgoed naar lagere standen, die
meer naar de opbrengst in eieren en minder naar esthetische aspecten keken
en die daarom ook buitenlandse kippenrassen niet versmaadden.
Bron van het stuk:
RHC Groninger Archieven, Toegang 2063
(archief van de familie Alberda van
Ekenstein) inv.nr. 63.
Over de geschiedenis van de georganiseerde
raspluimveeteelt zie men ook het proefschrift
van Bart Mombarg uit Peize (RuG 2000).
Bron van de schrijver: https://groninganus.wordpress.com/2015/01/11/depluimgraaf-raskippenblad-voor-sjieke-lui/
door: Harry Perton
Ter info.
Enkele jaren terug heeft Swier Blik zich terug getrokken uit het bestuur van
de WPKC. Ondanks zijn hard werken was de relatie met de overige
bestuursleden vertroebeld. Een kwestie die Swier persoonlijk erg raakte.
Vijfenveertig jaar lid en heeft zich ingezet voor de vereniging , waarvan hij
negen jaar een bestuursfunctie bekleedde.
De jaren daarna waren het bestuur en Swier nauwelijks "on speaking terms".
Deze winter is er een gesprek geweest van Swier met de voorzitter. Terug
kijkend waren de snelle veranderingen binnen de WPKC, met specifieke eisen
aan de werkwijze van het bestuur, mede debet aan het conflict.
Complicerend waren het jubileumjaar en een studie die extra tijdsdruk
gaven. Dat maakte het lastig om ontspannen samen te werken.
Het bestuur en Swier hebben een streep gezet door deze periode. Vergeten
zijn we het niet en er blijven meningsverschillen, maar we kunnen weer
samen door één deur.
Voorzitter Harry Hoppentocht
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Verzoek van www.tsjernobylsiddeburen.nl
Binnen de gemeente Slochteren is Kees Mollema actief in een werkgroep
hulp Tsjernobyl Kinderen. Hij kwam met een verzoek. De werkgroep haalt
één keer in de drie jaar een groep van ongeveer 25-30 kinderen in de leeftijd
van 8/9 jaar voor zeven weken uit Wit-Rusland naar onze omgeving.
Deze kinderen ondervinden nu nog de gevolgen van de ramp met de
kerncentrale in Tsjernobyl (Oekraïne) van 2 mei 1986.
Ca. 600.000 kinderen uit het getroffen gebied hebben te maken met
gezondheidsproblemen. Onverklaarbare genetische veranderingen,
schildklier kanker en een hoog percentage astma aanvallen zijn enkele
voorbeelden van afwijkingen in de volksgezondheid van Wit Rusland.
Ook de huidige economische omstandigheden en de huiselijke toestanden als
alcohol misbruik, maakt het leven voor de kinderen er niet beter op.
Door ze hier naar toe te halen komt hun jonge leven er een beetje anders uit
te zien mede door het gastvrij en liefdevol ontvangst bij gastouders.
Genieten van een schone lucht en vitaminerijk voedsel gaan behoorlijk
aangesterkt weer naar huis.
Met hun mee reizen twee leerkrachten en een tolk. Iedere morgen hebben
ze les en ‘s middags doen ze leuke dingen als knutselen e.d. Ook is er één
keer per week een uitstapje naar b.v. de plaatselijke bakker enz.
De kinderen komen 14 november 2015 aan in Slochteren. Misschien zou het
wel leuk zijn dat ze b.v. vrijdagmiddag 20 november een bezoekje gaan
brengen aan jullie show. We kunnen dit gaan combineren door de kinderen
vooraf een kleurplaat te geven die ze dan op school gaan inkleuren. Er zijn
natuurlijk wel meer ideeën, denk ik, om er invulling aan te gaan geven.
Wij zorgen natuurlijk voor begeleiding van de kinderen. Je zult uit
bovenstaande begrijpen dat wij als organisatie leven van giften en sponsoren
en dus voorzichtig gaan vragen om geen entreegeld te gaan vragen voor de
kinderen.

Hier werkt de WPKC dus aan mee!
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Munt goed voor eieren van kippen

Bladen van munt zijn voor leghennen een goede aanvulling op het menu.
Door 20 gram per kilogram lichaamsgewicht aan het voer toe te voegen gaan
de kippen meer eieren leggen en zijn deze eieren bovendien van een betere
kwaliteit.
Dit blijkt uit onderzoek van A. Abdel-Wareth en J.D. Lohakare dat is
gepubliceerd in Animal Feed Science and technology. De onderzoekers gaven
gedroogde muntblaadjes aan honderdvijftig Hy-Line Brown leghennen van 64
weken oud. Deze hennen bevinden zich in hun laatste legfase. Gedurende de
proef bleek dat het gewicht van de eieren toenam, dat de eischaal dikker
werd en dat de hennen meer eieren legden. De hennen aten ook meer.
Opvallend was ook dat het cholesterol in het serum van de onderzochte
kippen afnam en dat het eiwitpercentage in het serum toenam.
De resultaten waren al zichtbaar binnen twaalf weken. De onderzoekers
experimenteerden met verschillende hoeveelheden, variërend van 5 tot 20
gram per kilo lichaamsgewicht. De hoeveelheid van 20 gram liet de beste
resultaten zien.
Animal Feed Science and technology
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Jaarplanning
02 April Jaarvergadering
15 Mei Rassen presentatie met daarna Barbecue.
17 Mei Oude Schanskerdag (presentatie en markt)
31 Mei Parkdag Winschoten (presentatie en markt)
27 Juni Gezamenlijke dag met Muntendam en Fivelgo.
Rassenpresentatie in Appingedam, aansluitend met een koud buffet
en een drankje.
04 Juli

Bezoek aan Duitse vereniging met een Zuchtanlage.

08 Augustus Siweneparadies (presentatie en markt)
20 / 21 Augustus Enten kippen
04 September Jongdierendag
26 September Provinciale Jongdierendag
08 Oktober Thema avond
17 Oktober Reis met Weener naar Hannover.
05 November Ledenvergadering met o.a. draaiboek show.
10 - 15 november Europaschau Parc des expositions Metz
Week 47 Kleindiershow Zuidbroek
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Agenda jaarvergadering
Donderdag 2 april 2015
Zalencentrum Lamain, Bosstraat 25 te Winschoten.
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 Verslag KLG vergadering
 Aanschaf apparatuur voor kooienbeheer.
3. Notulen jaarvergadering dd. 10-04-2014
4. Jaarverslag Secretaris.
5. Jaarverslag TT-Secretaris.
6. Jaarverslag Penningmeester.
7. Jaarverslag TT-Penningmeester.
8. Jaarverslag kooienbeheerder.
9. Verslag Kascommissie.
10. Benoeming Kascommissie 2015
11. Pauze.
12.Bestuursverkiezing.
Vacature bestuurslid, kandidaten kunnen zich
melden bij de secretaris.
Aftredend Dhr. E.Hoppen, herkiesbaar
Aftredend Dhr. L.Niemeijer, niet herkiesbaar
13. Huldiging Jubilarissen
14. Uitreiking KLN spelden + oorkondes
15. Wat verder ter tafel komt.
16. Rondvraag.
Kroniek Maart 2015
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De Pers en WPKC
RTV Noord
Op de aflasting van onze show in nov. 2014 kwam
veel pers af.
RTV Noord heeft ons gedurende de hele opbouw
gevolgd. Op maandagmorgen kwart voor zeven
stond Wiebe Klijnstra voor de kippen en
konijnenhokken van onze voorzitter.
Hie
rnaast is Ronald Niemeijer aan
het werk, korte tijd na het ANP
bericht van de laatste
uitbraak. Het was met RTV
Noord prettig samenwerken,
ondanks de vervelende
boodschap.
— met Aaltinus Timmer van
het Seramaplein Oldambt en
Ronald Niemeijer.

Regio FM
Elke dinsdagmorgen in de week
van de opbouw van de show,
gaan we op bezoek in de studio
te Siddeburen bij Abel Bos.
Presentator bij Radio Regio FM.
Na een kop koffie vertellen we
voor de microfoon over de
komende show. Abel is altijd
goed geïnformeerd en vooral
geïnteresseerd. De tijd vliegt om.
Kroniek Maart 2015
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SBS
Michael Monkau, verslaggever in dienst van
SBS6, was vanuit het westen van het land
voor onze show naar het Groninger land
gereisd. Om 12 uur gebeld, 15.30 uur
aanwezig. ’t Kon in “Grunnigs”.
Michael is hier geen onbekende. Zoon van
Marius Monkau, een veelzijdig artiest
(zanger/acteur) die woonde in Bourtange,
waar Michael opgroeide.
Michael studeerde in Groningen en was
dacht ik ook toetsenist bij de Hassan band.
Nu deed hij zijn werk als journalist. Kritisch en
bevlogen. Helaas werd er van zijn vele uren
werk maar een fractie uitgezonden. Het was
voor ons prettig kennismaken. Misschien
een goede opstap voor het volgende jaar.

www.menterwolde.info
In de weken voor, tijdens
en na de show hadden we
bijna dagelijks contact met
René Beishuizen.
Geïnteresseerd, bevlogen
en doorvragend.
De redacteur van de
dagelijkse internetkrant in
Menterwolde,
www.menterwolde.info.
Een man die in zijn eentje
een zeer actuele site met
veel rubrieken voor de regio bestierd. Ook de vestigingsplaats van de WPKC
wordt in het dagelijks nieuws meegenomen.
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Boeken voor het voetlicht .
In “ Huisdieren. Onderworpen en gebruikt, gekoesterd en bewonderd”
belichten Maarten Frankenhuis en René Zanderink het onderwerp
domesticatie in de breedste zin van het woord. Er wordt niet alleen aandacht
besteed aan gezelschapsdieren, maar ook aan hobbydieren, recreatiedieren
en landbouwhuisdieren.
In dit boek beschrijven de auteurs één voor één alle door de mens
gedomesticeerde diersoorten: hoe zien het dier en zijn wilde stamvorm eruit,
wanneer en waar is het gedomesticeerd? Waarvoor werd en wordt het door
de mens gebruikt en welke rol speelt het in de cultuurgeschiedenis van
verschillende volkeren? In het bijzonder de rol van Nederland – vooral als
handelsnatie en land van talentvolle fokkers – wordt uitgebreid behandeld.
Recente ontwikkelingen als klonen, xenotransplantatie en genetische
modificatie van dieren komen tevens aan de orde, evenals het welzijn van
dieren in de moderne veehouderij en fokkerij.
Maarten Frankenhuis is emeritus hoogleraar diergeneeskunde en ouddirecteur van Artis. Bioloog René Zanderink zet zich als journalist en adviseur
agrobiodiversiteit in voor het behoud van levend erfgoed in Nederland. Beide
auteurs hebben tientallen artikelen en meerdere boeken geschreven over
huisdieren en diergerelateerde onderwerpen.
Hoe gericht fokken leidde tot uniformiteit en ook hoe de verschillende rassen
ontstaan zijn (ook via stamboeken enz). Door het werk van organisaties als
Stichting Zeldzame Huisdierrassen en de fokkers van oud-Hollandse rassen
wordt niet alleen de cultuurhistorische waarde besproken maar ook de
waarde als bron van onvervangbare genetische diversiteit. In het boek is dus
veel aandacht voor Nederlandse rassen.
Eén voor één worden ALLE gedomesticeerde diersoorten besproken, hoe de
wilde vorm eruit ziet en hoe ze er door onze selectieve fok uit zijn gaan zien,
ook waar de domesticatie heeft plaatsgevonden.
Dit dikke boek van 327 pagina's met honderden kleurenfoto's is compleet
met veel kennis. informatie en is ook prettig geschreven.
Kroniek Maart 2015

Pagina 15

Oproep.
Evenals andere jaren hebben we weer een aantal
promotiemarkten in de agenda. Leden kunnen daar
representatieve dieren (laten) verkopen plus aanverwante
artikelen.
Op elke markt zijn bestuursleden aanwezig, maar het zou erg
prettig zijn wanneer er leden zijn die ook onze vereniging willen
vertegenwoordigen. Het is gewoon gezellig om te doen en je hoeft
niet alles te weten.
Voor de Kroeniek geldt hetzelfde. Enige ondersteuning/hulp is
zeer wenselijk en “al doende” leert men.
Belangstellenden graag opgeven bij het bestuur.
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Het Kleindiermagazine.
Vroeger konden de redacteuren van het Kleindiermagazine de
weg naar het Noorden niet vinden. Tegenwoordig staan er elk
jaar wel fokkers uit het noorden geportretteerd.
Volgens ons een goede zaak om ook middels deze interviews
onze stem als fokkers te laten horen. Het lijkt erop dat we
inmiddels meetellen in de Kleidierhouderij in Nederland.

Deze keer was
Vincent Janssen
aan de beurt.

Foto’s Wiebe Klijnstra en Heidi Timmer
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Frans Assendelft en z’n Assendelfters op TV.

Een leuk stukje promotie van onze kleindierhobby door WPKC-lid en
ringencommissaris Frans Assendelft op RTV Noord.
Het was te zien in het programma zaterdagavondprogramma “Dam
op” begin februari, gepresenteerd door Wiebe Klijnstra.
Cameraman Jan Sliep filmde in
Beerta de presentatie van Frans
zijn zeldzame Assendelfters.
Mooi om te zien op welke wijze
Frans bezig is met zijn kippenras.
Foto Wiebe Klijnstra
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Foto Wiebe Klijnstra

Han van Wermeskerken uit Winschoten heeft de handschoen
opgepakt en is begonnen met het creëren van grote parelgrijze Wyandottes.
In 2014 is hij begonnen met
de kruising van een
parelgrijze Wyandotte
krielhaan met grote witte
Wyandottes. Het eerste
resultaat mag al heel goed
genoemd worden wat betreft
de kleur, al vertonen de drie
hanen in de F1 met name op
de vleugels een bruine
aanslag. De hennen zijn nog
wat aan de kleine kant.
In 2015 gaat hij met deze nakomelingen drie kruisingen met grote zwarte
Wyandottes uitvoeren: F1 haan met F1 zussen, F1 haan met zwarte
Wyandottes, F1 haan met blauwe Wyandottes. Dus drie fokcombinaties.
Kroniek Maart 2015
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Contributie WPKC.
De contributie is de olie die het mogelijk maakt dat de WPKC goed
blijft functioneren. Het is daarom belangrijk dat iedereen op tijd
betaald.
Een aantal leden heeft nog niet betaald. Bij deze het verzoek om voor
1 april 2015 uw contributie te voldoen.
Penningmeester WPKC
Jim Deijlen
Iban NL93INGB0001492243
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