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Colofon
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 NL32 RBRB 0918 5955 68
BIC regiobank RBRBNL21
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.
Inmiddels zullen de eerste jonge dieren de hokken weer bevolken. Het geeft
mij, samen met het voorjaarsweer, nieuwe energie en we kunnen ons weer
verheugen op goede vooruitzichten.
Deze Kroniek is weer een mix van een diversiteit in onderwerpen. We
proberen dit jaar te komen tot vaste format. Met vaste items op een vaste
plaats op vaste tijdstippen. Je weet als lid dan ongeveer weet wat er komen
gaat en je bent als redactie minder afhankelijk wat er aangeboden wordt.
Een echte aanrader is de busreis naar Walsrode. Samen met andere
verenigingen proberen een extra bus vol te krijgen.
Zelf doe ik als bestuurder een stap terug en wil alvast bij deze de nieuwe
WPKC bestuursleden veel succes wensen. Waar mogelijk en wenselijk zal ik
de vereniging tot steun blijven.
Harry Hoppentocht
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Agenda jaarvergadering.
Donderdag 7 april 2016 aanvang 20:00 uur,
Zalencentrum Lamain, Bosstraat 25 te Winschoten.
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen jaarvergadering dd. 02-04-2015
4. Jaarverslag Secretaris.
5. Jaarverslag TT-Secretaris.
6. Jaarverslag Penningmeester.
7. Jaarverslag TT-Penningmeester.
8. Jaarverslag kooienbeheerder.
9. Verslag Kascommissie.
10. Benoeming Kascommissie 2016
11. Pauze.
12.Bestuursverkiezing.
Aftredend Dhr. A.Raspe, niet herkiesbaar
Aftredend Dhr. R.Oldenburger, niet herkiesbaar
Aftreden Dhr. H.Hoppentocht, niet herkiesbaar
Verkiesbaar zijn Tielko Koerts en Natasja Huizing.
Twee bestuursvacatures zijn niet vervuld.
Tot aanvang van de vergadering zijn kandidaat bestuursleden
van harte welkom.
Nieuwe bestuursleden worden statutair niet in functie
verkozen.

13. Huldiging Jubilarissen
14. Wat verder ter tafel komt.
15. Rondvraag.
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Vooraankondiging Busreis Walsrode 21 mei.
Meer dan 4000 vogels, bestaande uit 675 soorten, zijn er op het 24 hectare
Duitsland grootste landschapspark WELT VOGELPARK in Walsrode aanwezig.
Je ziet er diverse grotere en kleinere volières, buiten verblijven, vogelhallen
en vijverpartijen. Er zijn meer dan vier kilometer aan wandelpaden met 320
zitbanken. Alles is ook voor rolstoelgebruikers bereikbaar.
Walsrode heeft fokprogramma’s voor vogels die met uitsterven zijn bedreigd.
Er zijn exemplaren te zien waar nog slechts enkele tientallen in de wereld in
leven zijn. De gevaarlijkste vogels ter wereld zijn er te bezichtigen, de
sterkste roofvogels, vogels met de grootste spanwijdte van de vleugels en de
kleinste vogels ter wereld. Een aantal soorten kun je in het park zien vliegen
tijdens Europa’s grootste open lucht, vogelvliegshow.
Naast het vogelpark zijn er 120 verschillende soorten Rododendrons te zien,
meer dan 100 Fuchsia’s met exemplaren van bijna 50 jaar oud, plus nog
Azalea’s, diverse andere plantensoorten en thematuinen.
Aviornis regio Groningen, Drenthe en Friesland organiseren gezamenlijk op
21 mei een busreis. De WPKC kan gebruik maken van de plaatsen in de bus
die niet gevuld zijn. Bij voldoende opgave (daar mikken wij op) gaan we er
bussen aan toevoegen. We krijgen dan de mogelijkheid om een blik te
werpen achter de schermen in de fokcentra, voedingskeukens en de voor het
grote publiek afgeschermde vogels.
We hebben nog niet alle info beschikbaar. De kosten zijn nog niet precies
bekend. We zijn nog in afwachting van de prijsopgave´s. Het zal ongeveer €
35, =, inclusief entree zijn. Voor de WPKC leden en eventueel één introducé,
zal een warme maaltijd exclusief drankjes na afloop van deze reis gratis
worden aangeboden. Graag voor 30 april opgeven.
Belangstellenden kunnen zich opgeven. Wie het eerst komt….. .
Harry Hoppentocht,
harry0856@gmail.com of info@wpkc.nl
0597-613636 of 06 53541411,
Messenger of WhatsApp.
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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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1976 Nieuwsblad van het Noorden
Het Witte konijn (1910)
geschilderd door Jan Mankes
(1889-1920)
Jan Mankes noemt zichzelf een
van Gogh man. Een schilder doe
vooral zijn gevoel in een
schilderij legt. Deze schilder uit
de Knijpe heeft veel dieren
geschilderd zoals kippen,
muizen, egels, kraaien, uilen,
geiten enz.
Je kunt zijn schilderijen zien in
het Rijksmuseum, in
Heerenveen, Gorssel en
Arnhem.
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WPKC geschiedenis

1913 Algemeen Handelsblad

Bestuur Geflügel Züchter Verein 1881 e.v. Weener

Der neu gewählte Vorstand (von links) mit Ausstellungsleiter Klaus Schulz,
Ehrenmitglied Reent Reents, Zuchtwart Karl Ludwig Meyer, dem 1. Vorsitzenden
Gerhard Niemann, Kassenwart Luitjen Kettler, den Ausstellungsleitern Alfred van der
Slyk und Hero Feldmann, 1. Jugendwart Bernd Warsing, Gerätewart Ewald Hoppen,
1. Schriftwart Volker Wenninga, Wolfgang Neubert (zuständig für Verlosungen),
Futtermeister Bernhard Huisinga (Großgeflügel und Hühner), 2. Jugendwart Michael
Niemann, Futtermeister Andreas Modder (Hühner und Zwerghühner) und Bärnd
Modder vom Festausschuss.
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WPKC en bestuur en strafbare feiten.
Dit zou tegenwoordig onder de
economische misdrijven vallen.
Het bestuur en de vereniging
WPKC waren failliet.
Bestuursvergaderingen konden
dan plaatsvinden in de Penitaire
Inrichting (gevangenis) van Ter
Apel.
21 nov. 1972

HOKBEZOEK
Hou alvast vrij. Nader bericht volgt.
Zaterdag 11 Juni gaan we samen met de verenigingen Muntendam en
Appingedam Hokbezoek organiseren.
Altijd een informatief en gezellig gebeuren voor de beginnende en
doorgewinterde fokker.
Kroniek Maart 2016
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Eerste bewegende beelden van
roofvogels in kippenuitlopen
Het Louis Bolk Instituut heeft in 11 kippenuitlopen geobserveerd, met als
doel te achterhalen op welke manier, hoe vaak en welk soort kippen
aangevallen wordt door roofdieren. Het vermoeden bestond namelijk dat
roofvogels hier een belangrijke rol in zouden kunnen spelen. De observaties
zijn zowel 'live' als met camera's uitgevoerd in het najaar van 2015. Het is
voor het eerst dat er een zo duidelijk beeld is van het gedrag van roofvogels
in buitenuitlopen van kippen.

Het bleek moeilijk om buizerds en haviken op 'heterdaad' te betrappen. Ze
waren duidelijk aanwezig, maar in slechts enkele gevallen doodden ze kippen
terwijl de observant keek. Soms werd een kip gedood binnen enkele minuten
nadat de observant vertrokken was. Op één pluimveebedrijf met 14.000
kippen werden camera's geïnstalleerd bij een plek waar regelmatig resten
van dode kippen werden teruggevonden. Zo is voor de eerste keer op camera
vastgelegd hoe roofvogels te werk gaan.
Kroniek Maart 2016
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In vijftien dagen tijd werden voor de camera vijf gezonde kippen gedood en
opgegeten. In alle gevallen werd de kip gedood door een havik. In één geval
heeft de havik bijna een uur ongestoord van de kip kunnen eten. In drie
andere gevallen werd de havik soms al binnen enkele minuten verjaagd door
een buizerd die daarna de kip opat. In twee gevallen waren meerdere
buizerds tegelijk aanwezig bij het kadaver. Soms werden tegelijkertijd op de
achtergrond opnieuw kippen aangevallen door roofvogels. Per keer werd er
tot circa één uur van de verse kip gegeten. De resten werden opgegeten door
aaseters. Binnen één tot twee dagen was er slechts een kaal skeletje over. Dit
verklaart waarom de pluimveehouder gedode kippen soms niet terugvond.
Buiten het bereik
van de camera
werden zelfs nog
meer kippen
opgegeten. 's
Nachts werd drie
keer een vos
gefotografeerd op
de plek waar
overdag de kippen
gedood waren.
De pluimveehouder bij wie de beelden gemaakt zijn, vond de afgelopen jaren
jaarlijks 100 tot 160 van zijn 14.000 kippen gedood door roofvogels terug in
de uitloop. Daarnaast raakte hij er per jaar 15 tot 50 kwijt door vossen en nog
eens 200 tot 250 kwijt zonder dat hij ze terugvond. De camerabeelden en
observaties bevestigden de vermoedens van de pluimveehouder dat hij
kippen kwijtraakte door roofvogels.
Het onderzoek 'Uitval op pluimveebedrijven door toedoen van roofvogels' is
onderdeel van het Topsectorproject 'Inrichting van kippenuitlopen'.
Beelden van roofvogels in de kippenuitloop zijn te zien op
www.louisbolk.nl/roofvogels.
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Een nieuwe cavia fokster lid van de WPKC.
Mijn naam is Annelie en ben 20 jaar. Geboren in Leiden en ik woon in
Marum.
Mijn liefde voor cavia's begon als klein meisje. Na jarenlang te hebben
gezeurd bij papa en mama mochten wij eindelijk onze eerste cavia's
uitzoeken. In de dierenwinkel kozen we voor een zwart-wit-buff gladhaar en
een crème caviaatje die een kruintje op haar billen had zitten. We noemde ze
Snoepy en Simba. Na een aantal weken vonden we dat Simba toch wel heel
dik was. Die nacht beviel Simba op mijn kamer van een prachtige
crèmekleurige tweeling. Vanaf dat moment wist ik dat ik cavia's wilde gaan
fokken.

Op mijn 16e verjaardag kreeg ik mijn aller dierbaarste knuffel cavia's Kafka
(Hollander zwart-wit) en Boe-Bush (gladhaar driekleur). Hoewel zij geweldig
waren wilde ik toch nog graag een derde cavia. Na veel zoeken kwam ik bij
een hobbyfokster bij mij in de buurt uit. Van haar kocht ik mijn eerste
langhaar cavia, Tough. Helaas verliet Tough ons op veel te jonge leeftijd.
Sinds ik in aanraking kwam met langhaar cavia's heeft het altijd gekriebeld
om ze te fokken.
Toen ik naar Groningen verhuisde voor mijn studie verwachte ik dat ik pas
cavia's zou gaan fokken als ik met pensioen zou zijn, maar niets was minder
waar. Toen ik mijn vriend Johan leerde kennen en ik hem vertelde over mijn
droom om cavia's te fokken heeft hij dezelfde dag nog twee prachtige
lunkarya beertjes met stamboom gekocht. Daarna ben ik mij ook gaan
Kroniek Maart 2016
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toeleggen op het fokken van Ch teddies en tessels, omdat dit ook prachtige
dieren zijn
In mijn stalletje vind je:
- Lunkarya's in de kleuren: Choco-bont en Lilac/Saffraan-bont
- Ch teddys: zilveragouti-bont
- Tessels: Saffraan/Lilac-bont

De kleurslagen in combinatie met de rassen die ik fok vormen een uitdaging.
Lunkarya’s zijn er vanwege hun recente bestaan nog niet te krijgen in de
intense kleuren die keurmeesters graag zien. Ook zijn deze rassen in deze
kleuren weinig te vinden in Nederland. Mijn doel is om zo gezond mogelijke
dieren te fokken, die zo dicht mogelijk bij hun rasstandaard in de buurt
komen en waarvan de kleur zo intens mogelijk is. De choco lunkarya’s en
zilveragouti teddies zullen voornamelijk uit worden gebracht op shows. De
lilac tessels en lunkarya’s moeten daarvoor nog enige ontwikkeling en
verbetering doormaken.
Ik ben lid van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) en van
kleindierenvereniging WPKV.
Site: http://www.addframes.com/CSvonAvongado/Home
Deze site wordt zeer goed bijgehouden en heeft een prettige lay-out met
veel stalinfo en dier vriendelijkheid.
De besloten Facebook site:
https://www.facebook.com/groups/923273677721554/?ref=ts&fref=ts
Annelie. Veel plezier en succes gewenst met jou cavia’s en de WPKC.
Kroniek Maart 2016
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Op zondag 22 mei 2016 doen we weer mee met de
OUDESCHANSKERDAG.

Een gemoedelijke plattelandsmarkt waar wij al vele jaren traditiegetrouw aan
meedoen. Het is een plek waar we in onze stand representatieve kleindieren
en aanverwante goederen kan verkopen. Neem even contact op met Eduard
Hoppen. Vrijwilligers in onze stand zijn van harte welkom.

Garvo reis.
We hebben dit jaar nogal wat activiteiten. In principe hebben we het
ook rond dat we met medewerking van een sponsor naar de
voederfabriek van Garvo in Dremp kunnen. De kosten zullen beperkt
zijn.
Daar wordt ons dan een programma aangeboden. Een rondleiding met
veel ruimte voor informatie uitwisseling. Zij horen graag hoe onze
fokkers hun producten of die van de concurrent gebruiken. Wat is er
goed aan en wat verkeerd.
Probleem is dat we er geen zicht op hebben of wij een bus vol kunnen
krijgen. Laat het bestuur weten wat je van dit idee vindt zodat we in de
loop van het jaar ook mogelijk deze reis kunnen organiseren.
Kroniek Maart 2016
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De WPKC kreeg bericht van het overlijden van Gustav Janssen. Op zaterdag
middag 19 maart hebben Arjan Raspe, Jim Deijlen en Harry Hoppentocht
namens de WPKC afscheid van hem genomen.
Binnen de WPKC was hij een actief en gedreven konijnenfokker. Samen met
zijn zoons Vincent en Chris. De laatste jaren fokte Gustav Nederlandse
hangoor dwergen.
Binnen de vereniging was hij een stille (sterke) kracht met een eigen
persoonlijke kritische en deskundige blik op het gebeuren rondom de shows.
Zelf niet op de voorgrond. Hij hielp mee met het voorbrengen van de
konijnen op jongdierendagen, onze shows en werkte mee met de afbouw.
Bezocht met mede WPKC leden vele shows in binnen en buitenland.
Tot op zijn ziekbed bleef hij getuigen van zijn betrokkenheid bij de fokkerij en
de WPKC. De WPKC heeft in Gustav Janssen een gewaardeerd lid verloren.
Wij wensen zijn familie en naastbetrokkenen veel sterkte met het dragen van
dit verlies.
Kroniek Maart 2016
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Invasieve soorten.
In Nederland en op Europees niveau probeert men te voorkomen dat men
bepaalde vogels, dieren en planten mag houden omdat ze mogelijk inlandse
soorten verdringen. Een hele discussie.
Bij de vogels betreft het de Heilige ibis omdat
het de zwarte ibis zou verdringen en de Ruddy
duck omdat het de witkop stekelstaart zou
verdingen. In Spanje waar de witkop voorkomt
gaan ze onderling paren. Hetgeen ten kostte
gaat van de witkop.
Voorlopig mogen we deze vogels dankzij het Europese parlement nog
houden.

Leewieken verboden.
In 2018 wordt het leewieken verboden. Het wordt als een medische ingreep
gezien en veroorzaakt een ernstige belemmering voor natuurlijk gedrag.
Watervogels enz. zullen we vliegend
moeten gaan houden.
Heb je dan nog geen overdekt
vogelverblijf dan kan het misschien
handig zijn om alvast wat ringen in het
voren te bestellen.
Dus dieren in 2018 ringen met ringen uit
voorgaande jaren.

Wist u dat………………..., wij zijn er niet blij mee.
"Jaarlijks komen er in Nederlandse konijnenopvang zo’n 12.000 konijnen
binnen. Ongeveer de helft van deze konijnen wordt op straat, in bossen,
parken of natuurgebieden gevonden en is daar veelal bewust achtergelaten
door hun eigenaar. De andere helft wordt afgestaan bij de opvang of komt
via een andere weg, zoals inbeslagname, in de opvang terecht".
Kroniek Maart 2016
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De Kip als broedvogel
Info van de SOVON site.

Met rond 100 miljoen exemplaren is de Kip de verreweg talrijkste
Nederlandse vogel. In uitloopfarms en allerlei stallen dan wel.
Alle Kippen? Nee... want sommige weten zich aan het menselijk gezag
te onttrekken. Ze gaan op eigen houtje pionieren in de 'vrije' natuur of
proberen het beste ervan te maken op plekken waar ze per ongeluk
terechtkomen. Ze krijgen weinig aandacht van vogelaars, die hen toch
een beetje als tweederangs vogels zien.

Kleine kippenstudie
Maar je kunt er natuurlijk ook anders tegenaan kijken. Is het niet
fascinerend om te zien, en te volgen, hoe een volledig
gedomesticeerde soort een 'Terug naar de Natuur' onderneemt? En of
dat een beetje lukt?
Minne Feenstra is er de
man wel naar om zulks te
onderzoeken. Hij bekeek
hoe het eraan toeging in
een aantal ZuidHollandse 'kippenbosjes'
en bundelde zijn
ervaringen in
‘Kippenbosjes’ in de
Alblasser- en
Krimpenerwaard, te
downloaden van SOVON
site.
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Op de Nationale show van Deense Tuimelaars in Frederica was Geert
Siemons op 8, 9 en 10 januari de beste fokker. Geert had in het Deense
thuisland 2 x97 punten met geel ekster, 1x 97 met geel roek en 1 x 96 met
geel roek op een totaal van 341 Deense tuimelaars. Van harte gefeliciteerd.
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Op de Stammschau des Geflügelzüchtervereins Leer op 30 en 31
januari, won Frans van Assendelft de hoofdprijs van de stad Leer
met zijn Zilverpel Assendelfters. Van harte gefeliciteerd.
De vereniging Geflügelszüchterverins Leer e.V. mag zich trouwens
gelukkig prijzen met een prachtige nieuwe eigen grote
Veranstaltungshalle met opslagruimte, een ruime kantine en
voldoende toiletten. De maten zijn 21 bij 30 meter en gelegen op een
ruim grondstuk. De hal is te vinden op een makkelijk bereikbare plaats,
vlakbij de Familia winkelcentrum ten noorden van Leer. Ze hebben er
jaren achter de schermen aan gewerkt en zijn gestart in 2014 met
bouwen. In juli 2015 werd hal met natuurtuin geopend.
Naast de veren zijn er inmiddels ook haren te
vinden. De Konijnen vereniging Friesland en
de Konijnen vereniging Ostfriesland hebben
de hal gekozen als hun domein voor RammlerVergleichsschau.
Onze Duitse collega fokkers en
Bürgermeisterin Beatrix Kuhl constateerden
dat er opvallend veel Nederlandse bezoekers en fokkers waren.
Kroniek Maart 2016
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Westerwolde Rijgt
https://m.facebook.com/WesterwoldeRijgt

WPKC’er Jan Kraan komt uit Bourtange en is pottenbakker en
keramist. Door middel van diverse opleidingen heeft hij zich bekwaamd
in glazuur berekenen, glazuurtechniek en de zoutstooktechniek.
Het Westerwolds Keramiek van Jan is bijzonder, omdat Jan daarvoor
houtasglazuren van Westerwolds eikenhout gebruikt. Dit keramiek
wordt op zulke hoge temperaturen gebakken (boven de 1200°) dat het
uiteindelijk zogenaamd steengoed wordt.
Steengoed is niet poreus en daarom geschikt om vloeistoffen in te
bewaren of om buiten te staan. Dat laatste is belangrijk want Jan maakt
veel tuinornamenten.

Jan Kraan zal gaan exposeren bij Bell'Arte in Bellingwolde.
Kroniek Maart 2016
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Van harte gefeliciteerd.
Jaap Buze is in Portugal
wereldkampioen
geworden met zijn
Agnapornis Fischeri.
Inmiddels is hij vorig jaar
begonnen met duiven en
het zal een kwestie van
tijd zijn dat hij …..

Reents Reent, van harte gefeliciteerd.
WPKC lid Reents Reent is door voorzitter
Gerhard Niemann tot erelid van de Geflügel
Züchter Verein 1881 e.v. Weener benoemd.
Reents heeft als 58 jaar actief en betrokken
lid zeer vele functies binnen de vereniging
bekleed. Binnen de sierduivenfokkerij is hij
actief, met name als Altholländische
Tümmlerfokker, inzender, keurmeester en
bestuurder binnen de speciaalclub.
Een man met gezag die op grond van zijn
kennis, inzet en enthousiasme van zeer veel
betekenis is voor de sierduivensport in Ost
Friesland.
Vanwege een terug lopende gezondheid kan
hij tot zijn spijt onze vergaderingen lastig
bezoeken.
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