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De Kroniek is het clubblad van de Winschoter Pluimvee en Konijnen Club. 
Deze verschijnt vier keer per jaar in gedrukte en digitale vorm. Oplage 220. 

 
 

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 functies. 

 
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:              ????? 
 

Redactie: Natasja Huizing – Boer, Aaltinus Timmer, Harry Hoppentocht 
Correspondentie kroniek: redactie.wpkc@gmail.com 

Drukkerij: Creative-People.nl in Winschoten 
Verspreiding: Natasja Huizing – Boer.  

 
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 2018.  

 
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, 
 
Met het schrijven van deze inleiding gaan de buitentemperaturen al weer 
langzaam richting lenteachtige waarden.  
 
Met de hogere temperaturen op de thermometer komt onze hobby ook 
langzaam weer uit de winterrust.  De jonge dieren beginnen bij de meeste 
fokkers alweer rond te lopen.  
 
Op het Word Wide Web komen de diverse foto’s en berichten alweer voorbij 
van de fokkers met de jonge dieren, de ene fokker kan sneller selecteren als 
de ander waardoor de eerste aanbiedingen van het jonge spul alweer 
verschijnt.  
 
Het geslacht is voor ons als hobbyfokkers niet of nauwelijks te beïnvloeden, 
bij de ene fokker lees je een fifty fifty uitkomst, terwijl een ander praat over 
80 % van het mannelijke geslacht.  
 
Hopen dat een iedere fokker weer voldoende mag genieten van het jonge 
grut en weer één of meerdere kampioenen in het hok mag grootbrengen en 
die op één van de shows mag tentoonstellen.  
 
In deze tweede uitgave van de kroniek in 2017, wordt ook aandacht gevraagd 
voor de komende jaarvergadering, welke gehouden wordt op 6 april, om 
20:00, bij Lamain Zalencentrum in Winschoten. 
 
Hierbij ook nog de aandacht voor nog twee vacante posities binnen het 
bestuur, om de vereniging draaiende te houden en het voor iedereen 
werkbaar te houden. We zouden het op prijs stellen als er voor de 
vergadering zich nog kandidaten beschikbaar zouden willen stellen, om het 
bestuur te komen  versterken. 
 
 Verder kunt u leuke en leerzaam geschreven stukken lezen in de Kroniek. 
 
Veel leesplezier en een goed fok- en tentoonstelling seizoen gewenst. 
 

Eduard Hoppen 
Voorzitter W.P.K.C. 
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Agenda jaarvergadering. 
 

Donderdag 6 april 2017 aanvang 20:00 uur, 
Zalencentrum Lamain, Bosstraat 25 te Winschoten. 

 

1. Opening.  

2. Ingekomen stukken en mededelingen.  

3. Notulen jaarvergadering dd. 07-04-2016  

4. Jaarverslag Secretaris.  

5. Jaarverslag TT-Secretaris.  

6. Jaarverslag Penningmeester.  

7. Jaarverslag TT-Penningmeester.   

8. Verslag Kascommissie.  

9. Benoeming Kascommissie 2017 

10. Pauze.  

11. Bestuursverkiezing.  

Aftredend Dhr. J Deijlen, herkiesbaar  
Aftredend Dhr. A Kiwiet, herkiesbaar 
Twee bestuursvacatures zijn nog niet vervuld.                                                     

Tot de aanvang van de vergadering zijn kandidaat bestuursleden van harte 
welkom. Nieuwe bestuursleden worden statutair niet in functie verkozen.  

12. Huldiging Jubilarissen  

13. Wat verder ter tafel komt.  

14. Rondvraag.  
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Notulen jaarvergadering  donderdag 7 april 2016 

Op de vergadering zullen de notulen ter inzage en bespreking aanwezig zijn. 
Voor de leesbaarheid hebben wij in de Kroniek, gekozen voor een verkorte 
weergave. De “belangrijkste” punten zijn eruit gelicht. 
 
In zijn opening van de jaarvergadering memoreerde oud-voorzitter Harry 
Hoppentocht zijn werk voor de WPKC. 

“Dit is mijn laatste jaarvergadering als voorzitter van de WPKC.  Een 
vereniging waar ik trots op ben. Het was in het begin met name hard 
werken met Arjan en Swier om de vereniging op rails te houden. 
Arjan bleef hierin voor mij een constante factor. Verder waren er 
binnen de vereniging heel veel leden die erg hun best deden om de 
vereniging te maken tot wat hij nu is. Daarvoor mijn dank.” 

Vervolgens werden de vele ontwikkelingen die de WPKC de laatste jaren 
doormaakte belicht. 
 
De jaarverslagen van de diverse bestuursleden werden ongewijzigd en 
zonder opmerkingen goedgekeurd.  Als kascommissieleden werden benoemd 
Gezinus de Wijk, Geert Strijker en reserve Geert Siemons. 
 
Arjan Raspe,  Robert Oldenburger en Harry Hoppentocht waren niet 
herkiesbaar in het bestuur.  Tielko Koerts en Natasja Huizing- de Boer 
kwamen het bestuur versterken. 
 
Jubilarissen waren dhr.  W.Peper 40 jaar lid, dhr. G.Siemons 40 jaar, mevr. 
Zaadhof-weites 25 jaar, dhr. G.Bosman 25 jaar en dhr.H.Loorbach 25 jaar. 
 
Veertien KLG oorkondes werden er verstrekt. 
 
 In de rondvraag kwamen aan bod: 

De fok van Korhoenders binnen de WPKC 
Jongdierendag bij de Graankorrel 
De voorzitter en secretaris die tegelijk aftreden 
De Website 
Open monumentendag bij boerderij Dijkstra in Midwolda 
Bezoek voederleverancier. 
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Hart voor de Dresdener kriel. 
 

Tijdens de terugreis van de 
Jungflugelschau in Hannover sprak 
ik aan tafel in het restaurant  met 
Harm Boers over zijn Dresdener 
krielen. Het was een gezellige dag 
geweest met een toch wel steeds 
kleinere show. Ook het eten was 
uitstekend, zeker gezien de prijs 
kwaliteit verhouding. 
Op de nieuwjaarsbijeenkomst van 
de WPKC heb ik een afspraak 
gemaakt en werd ik daarna 
ontvangen in de Koninklijke buurt 
(Juliana laan) van het 
Scheemdermeer.  

                                                               Foto Wiebe Klijnstra 

Het begin. 
In 1990 is Harm Boers gestart met de fok van de Dresdener kriel. Eigenlijk een 
beetje uit onvrede. Eerder fokte hij Wyandotten. Ook een heel mooi ras dat 
goed bij hem paste, maar binnen de vereniging en fokkers was er rondom dit 
ras geen leuke sportieve sfeer. Vriendjespolitiek plus haat en nijd.  
Eerst kocht hij achteraf gezien matige dieren op de Noordshow en later 
betere kippen in Duitsland. Harm stelt specifieke eisen aan zijn dieren. Hij 
moet ze mooi vinden, ze moeten rustig zijn, geen vliegers en vrij kunnen 
rondlopen. Vandaar de keuze voor dit Duitse ras. 
 
Geschiedenis 
De Dresdener krielen zijn in de vijftiger jaren van de vorige eeuw door  
Stegmar Zumpe ontstaan. Hij maakte gebruik van te klein gebleven 
Dresdeners, wit zwartcolumbia Wyandotte krielen en een miskleur 
kwartelkleurige Antwerpse baard krielhaan, die laatste met alle gevolgen 
voor de beenkleur. Harm merkt op dat er mogelijk ook New Hampshirebloed 
gebruikt is. Af en toe worden er bij hem kuikens met een enkele kam 
geboren.  
In 1958 werd dit krielenras in Oost-Duitsland erkend, in West-Duitsland in 
1967. De krielen komen in vorm en kleur volledig overeen met de grote 
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Dresdeners, alleen uiteraard niet in gewicht. De Dresdener kriel haan weegt 
1100-1200 gram en de hen 900-1000 gram.  
In het verleden was de rasstandaard gemaakt naar Duits voorbeeld, alleen 
hebben Nederland en Duitsland daarna hun eigen fokrichting gekozen. In 
Nederland is het type meer vloeiend van model en worden er hogere 
(andere) eisen aan de kleur gesteld. Dat maakt dat uitwisseling van 
fokmateriaal vanuit Duitsland soms op een teleurstelling uitloopt. 

 
Fokken.                                                                                                 Foto Natasja Huizing 

Gezien het aantal oorkondes en andere prijzen, fokt Harm jarenlang op een 
zeer stabiel hoog niveau. In zijn hokken zijn meestal vier of vijf toompjes met 
twee of drie hennetjes met ieder hun eigen bloedlijn. Zolang ze vitaal zijn en 
goed van kwaliteit mogen ze blijven. Een hen van zeven jaar in het hok is 
geen uitzondering. 
Invoegen van vers bloed gebeurt met beleid. Na een jaartje bekijkt hij de 
nafok van deze dieren en bepaalt hij of het vreemde bloed een volwaardige 
plaats mag innemen in zijn stal. 
 
Soms pakt het wat vreemd uit. Harm had een prachtig schattig en zeer lief 
Duits haantje aangeschaft. Hij was hier bijzonder op gesteld. Op het moment 
dat het dier bij de hennen kwam en zich bewust werd van zijn hormonen, 
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was er geen mens meer veilig op het erf. Jammer aldus Harm maar sloot hem 
niet uit voor de fok. 
 
Over het voeren heeft Harm zijn eigen visie. Als basis voert hij veel groen. In 
de herfst lopen al zijn dieren zoveel mogelijk los. Daarnaast voert hij 
onderhoudskorrel.  
Legkorrel is goed voor de baas (eieren), onderhoudskorrel is goed voor het 
dier (langere levensduur en conditie), aldus Harm. 
In maart/april begint hij te fokken voor de shows in Muntendam, Winschoten 
en Assen. 
 
Vereniging/speciaalclub. 
Via zijn zwager die Thuringer kroppers fokte, werd hij lid van de WPKC. 
Samen bezochten ze regelmatig shows in Nederland en Duitsland.  
Gewoonlijk bezoekt hij de WPKC vergaderingen, tenzij  zijn gezondheid hem 
wat in steek laat. Harm is een bescheiden man, die zorgvuldig zijn woorden 
kiest zonder anderen tekort te willen doen,  maar duidelijk een eigen mening 
en visie heeft.  
 
Verder is hij lid van de Nederlandse Speciaalclub van Duitse Hoenderrassen, 
met Jan de Jonge uit Vries als penningmeester en bekend als helper bij de 
opbouw van onze show.  
Het is een jonge hechte club met ongeveer 25 leden en een stuk of 4 
combinaties. Een plek waar je best inbreng kunt hebben over de 
rasstandaard en toekomst van de fokkerij. 
Eigenlijk zijn er maar vier Dresdener krielen fokkers in Nederland met veelal 
dieren uit zijn eigen lijn. Beginnende serieuze fokkers staat Harm graag met 
raad en goed fokmateriaal ter zijde. 
 
Show. 
Harm helpt op onze shows mee als vorkheftruckchauffeur. Thuis ligt er in 
november een voorraadje groen voor de aankleding klaar. 
Hij is zeer tevreden met de show mede vanwege de vele extra’s. Het geeft 
een positieve uitstraling. De jeugd op een prettige manier betrekken zoals 
Jan Kraan het doet is zeer positief evenals de Serama’s laten vasthouden en 
de ingerichte knuffelhoek met cavia’s en konijnen. De Klinker was vroeger te 
klein voor veel extra’s maar had ook zijn voordelen. 
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Richting toekomst is hij niet extra optimistisch. Momenteel staan er erg veel 
dieren langdurig op het internet te koop. De interesse loopt terug. Er zijn nog 
wel liefhebbers (zonder haan) maar steeds minder fokkers. Dieren laten 
beoordelen middels een foto is ook niet zijn ding.  
 
Harm heeft een uitgesproken mening over de eigenwijsheid/kennis van 
sommige keurmeesters. Nee, namen noemen we niet. Zijn dieren werden 
beoordeeld door deze keurmeesters als ware het een New Hampshire. Zij 
hadden de rasstandaard niet voldoende geraadpleegd. De nieuwe jonge 
generatie keurmeesters vindt hij beter onderlegd en doen hun werk 
uitstekend. 

 
Tot slot                                                                       Foto Natasja Huizing 
Richting toekomst zullen verenigingen samen moeten gaan,  willen we samen 

onze hobby levensvatbaar houden. Fokkers moeten daarvoor misschien over 

hun eigen schaduw heen stappen. Maar goed, dat zal niet zomaar gebeuren 

aldus Harm. Daarnaast is er volgens hem echt behoefte aan kwalitatief goede 

bestuurders, vooral op landelijk niveau, om de clubbestuurders goede 

handvaten te geven waar ze verder mee kunnen. 

Harm, een fokker met hart voor dieren, een heel eigen mening,  maar ruim in 
zijn denken. 
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De WPKC Kleding lijn. 

Mocht uw belangstelling hebben in een WPKC kledingstuk neem dan 

even contact op met Jim Deijlen. 

 

 

 

 

 

 

 

36,= 
23,= 

32,50 
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Mogen wij ons even voorstellen? 

Onlangs ontvingen wij van Jim een mail voor de contributie van 2017 met 

tevens de vraag of nieuwe leden zich even willen voorstellen. Daar hoefden 

we niet lang over te twijfelen want het is toch wel zo netjes als je ergens 

binnen komt om je even voor te stellen nietwaar?  

Wij zijn Alexander Knoth (37) 

en Marianne Bolt (26) wonen 

in Bellingwolde aan de 

Lindenlaan waar we de 

laatste jaren bouwen aan 

Kleindierpark Bellingwolde.  

Een lokaal mini dierentuintje 

met bijzondere kleine 

zoogdieren zoals neusberen, 

corsac vossen, stekelvarkens, 

otters, capybara’s etc. etc. 

Daarnaast fokken we cavia’s, 

Marianne is al 20 jaar een 

cavia verslaafde en daarin 

kon Alexander niet 

achterblijven natuurlijk. 

Vroeger fokte Alexander 

kleurmuizen en was hiermee 

ook fanatiek aan het showen. 

 We hebben besloten om dit ook op te pakken met de cavia’s. Alexander fokt 

enkel gladhaar in voornamelijk Deens blauw, maar ook zo nu en dan in wit en 

crème. Marianne legt zich toe op zilveragouti borstel en op dit moment is het 

doel specifiek om zilveragouti borstel california zwart te fokken. Daarnaast is 

ze sinds kort bezig een borstellijn in Deens blauw op te zetten. 
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Kippenluier 

In Amerika is het heel normaal dat er een kip in 
huis woont. Deze draagt dan een kippenluier om 
niet alles onder te poepen. Voor ons, nuchtere 
Nederlanders hoeft die poespas niet. 
Kippen horen buiten in hun hok en ren. 
 
Maar als er een kip ziek wordt, is warmte beter 
voor het zieke kipje. We nemen het toch maar in 
huis om het zo beter te kunnen verzorgen. De 
hele dag in een kooi is de kip niet gewend. 
En juist lichaamsbeweging is in veel gevallen 
goed voor het zieke kipje. Helaas zijn kippen niet 
zindelijk en laat het z'n poepjes overal vallen. 
Dan is een kippenluier toch wel handig. 

 
Voor de baasjes die niet weten hoe ze een luier 
kunnen maken kan je bij mij kippenluiers 
bestellen. 
De kippenluiers die ik maak, maak ik op maat 
van de kip. 
De kippenluiers zijn reversibel, dus aan 2 
kanten draagbaar. 
Gemaakt van stof, uitwasbaar. 
En kosten € 7,50 per stuk (exclusief 
verzendkosten). 

 
O ja, er zijn ook kippenzadels te koop 

 
 
 
 
 

 
 
Oude Schans 0597672665 
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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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Mogen wij ons even voorstellen? 

Goedendag, 

 Een stukje voor de kroniek van ons drieën: 

Wij zijn John Roskam, Danny Alting en Jan Dekker. We fokken onder 

combinatienaam “Exlooschelanden”  Wyandotte krielen. Onder deze naam 

fokken we ook Ouessant schapen en dwerggeiten. John en Jan wonen al ruim 

25 jaar samen en ruim 20 jaar in Exloërveen, Danny woont in Stadskanaal.  

We hebben rashonden gefokt en 

geshowd. Diverse zijn er Nederlands, 

Duits en zelfs één Fins kampioen 

geworden.  

De rassen die we hebben gehad en 

gefokt zijn Jack Russell Terriërs, Parson 

Russell Terriërs, Border Terriërs, Dashonden en nu Tibetaanse Spaniels. 

De Ouessanten hebben we ongeveer 15 jaar en zolang fokken we er ook al 

mee.  

Ze zijn stamboek geregistreerd.  

De dieren van drie jaar laten we 

aankeuren voor de “S-registratie” in 

het stamboek (een keuring door 

keurmeesters op de kwaliteit van de 

dieren).  

Bij het fokken van onze dwerggeiten 

leggen we ons toe op de kleuren 

black & tan en camel.  
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Dan onze kippen: de Wyandotten. Daar zijn we met zijn drieën mee bezig, 

ook Danny die in zijn appartement in Stadskanaal geen kippen kan houden. 

Hij legt zich vooral toe op de gestreepte kleurvariant.  

John richt zich op de 

Columbia en berken kleur.  

Jan is bezig de 

koekoekpatrijs naar het 

Nederlandse type te 

fokken. 

Wie meer over onze dieren 

wil lezen en zien, kan dit op 

onze website 

www.exlooschelanden.nl. 

Jan Dekker, Danny Alting & John Roskam 

http://www.exlooschelanden.nl/
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Bloedluis…………….brrrrrrrrr……. 

Beste liefhebbers.  

Hierbij wil ik een onderwerp aanroeren waar iedereen wel eens mee te 

maken heeft gehad. Ik put zoveel mogelijk uit eigen ervaring. 

We spreken over bloedluis , maar eigenlijk moet we spreken over 

bloedmijten. Een luis heeft 6 poten en onze 1mm grote kwelgeest heeft er 8, 

vandaar het verschil. Echter in de volksmond blijven het bloedluizen. 

Maar hoe we zo ook 

noemen, we willen 

die krengen zoveel 

en zo snel mogelijk 

uitroeien. Maar dat is 

niet zo eenvoudig. 

Het schijnt dat de 

tegenwoordige 

bloedluis al aardig resistent is tegen allerlei insecticiden. Dat maakt de 

bestrijding wel lastiger. 

Komt nog bij dat ze zich radensnel voortplanten en voor je het in de gaten 

hebt , zit je met een flinke bloedluisplaag. Vooral tijdens warme dagen gaat 

het heel snel en als je dan ook nog met vakantie bent, is bij thuiskomst de 

ramp niet te overzien. 

 Ze nestelen zich in allerlei kieren, onder  de zitstokken, legnesten, 

voerbakken en in het strooisel. Maar ook bij voorkeur onder een 

warmteplaat.  Overdag zie je ze bijna niet, maar zo gauw het gaat schemeren 

komen ze tevoorschijn en kruipen dan langzaam naar de dieren. Als je ’s-

avonds met een lamp gaat schijnen in het hok, zie je ze overal lopen. 

Bij zo’n luizenexplosie kan het gebeuren dat sommige dieren zo sterk 

verzwakt zijn, je zou ook kunnen zeggen dat ze zoveel zijn leeg gezogen, dat 
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ze het loodje leggen. Vooral onder de kuikens kan de slachting flinke 

proporties aan nemen. Bovendien kunnen deze mijten de E-coli bacterie 

overbrengen. 

Ik ken een voorval, waarbij het zo was dat een hen 3 week op eieren zat te 

broeden, maar terwijl de kuikens uitkwamen, heeft de hen het loodje gelegd, 

omdat ze gedurende die tijd is leeg gezogen. 

Het eerste jaar dat ik kippen had, had ik 

geen enkele bloedluis, dus ik dacht, 

waar maakt iedereen zich toch druk 

over. Ik had toen wel uit voorzorg de 

hokwanden  besproeid met het bekende 

Finecto +.  

Dit is een melkachtige substantie welke 

na opdroging erg ruw aanvoelt. De 

bloedluizen schuren hier hun lichaam 

aan open, drogen uit  en gaan dood. Het 

voordeel van dit middel is, dat je het preventief kunt toepassen, maar een 

nadeel is, dat het een erg duur middel is. Een flesje van een liter kost al snel 

rond de 25 euro. 

Maar het jaar erop, kwamen mijn kippen ook aan de beurt. Ik kreeg het pas 

in de gaten tijdens de 3 wekelijkse schoonmaak van de hokken. Dan gaat alles 

er uit en achter de zitstokken zag ik ze zitten.  

Als bestrijdingsmiddel heb ik Dasty gebruikt en wel de gele vloeistof. Dit 

middel is nog niet erg lang bekend als middel tegen bloedluis.  Dasty is te 

koop bij,  voor zover ik weet , alleen bij Wibra. Het kost ongeveer 2,60 euro 

per fles van 1 liter. De vloeistof wordt op de mijten gesproeid en je ziet direct 

dat ze zich al minder snel voort bewegen. Dat komt door de zeepachtige 

samenstelling. Dasty is n.l. een ontvettingsmiddel bij uitstek. Maar waardoor 

de mijten nu precies dood gaan is mij niet bekend. 
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Deze bestrijdingsmethode herhaal ik gedurende 3 weken 1 keer per week. Zo 

worden ook de latere mijten uit de gelegde eitjes opgeruimd. 

De laatste 2 jaar gebruik ik echter het middel diatomeeënaarde, ook wel 

kiezelaarde genoemd. In onze beleving is dit een poeder, maar in 

werkelijkheid is Diatomeeënaarde  een organogeen sediment dat geheel of 

voor het grootste deel bestaat uit de skeletjes van eencellige kiezelwieren of 

diatomeeën. Komen de mijten hier mee in aanraking, dan halen ze hun 

lichaam open en drogen direct uit.  Dit middel is heel goed als preventief te 

gebruiken. Na de hokken schoon gemaakt te hebben, strooi ik middels een 

strooibusje dit poeder op de bodem en wel zodanig dat het zo dicht mogelijk 

bij de raakpunten van de wanden met de bodem terecht komt. Vooral in de 

hoeken. En ga ik gebruik maken van een warmteplaat voor de kuikens, dan 

bestrooi ik die plek helemaal. Het hoeft maar een dun laagje te zijn. Hier doe  

ik dan weer het strooisel over. 

Gebruikt men mesttafels waar een rek met zitstokken op geplaatst wordt, 

dan moet men ook dat tafelblad bestrooien. Zorg ook dat deze tafel een paar 

cm van de wand af staat, zodat daar geen bloedluizen tussen kunnen gaan 

zitten. 

Ik kan jullie zeggen dat ik de laatste 2 jaar zolang ik diatomeeënaarde gebruik 

geen enkele bloedluis meer heb waar genomen. Als enig nadeel van dit 

middel, kan ik noemen dat het wat meer stof in de hokken veroorzaakt . Ik 

zelf koop online het merk BIO RON. 2 kilo kost ongeveer 20 euro en je kunt er 

erg lang mee doen.  

Nog een bestrijdingsmethode, die ik 

echter zelf nog nooit heb geprobeerd, is 

het gebruik maken van z.g. 

bloedluisbakjes of oliebadjes. Deze 

worden gevuld met olie. 

foto: van olst produktontwikkeling  
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foto: degrootdiervoeders 

Dit zijn bakjes die onder de zitstok aangebracht moeten worden, zodanig dat 

er enige ruimte zit tussen de bovenkant van de bakjes en de onderkant van 

de zitstok. Verder mag de zitstok geen verbinding maken met de zijwand, 

want dan kruipen de luizen rechtstreeks op de stok. Om nu bij stok te komen 

moeten de luizen via dit bakje, vallen er in en gaan onherroepelijk dood. Dit 

is wel een methode die 100% resultaat geeft. Als nadeel van deze methode 

zie ik de afvoer van de oude olie. 

Wat ook nog kan bijdragen aan de bestrijding is iets met de voeding te doen. 

Bij mij krijgen de dieren dagelijks een beetje knoflook, gemengd door het 

voer of drinkwater, in poedervorm of vloeibaar, toegediend. Ten eerste is het 

gezond voor de dieren en ten tweede schijnt er aan het bloed een 

knoflooksmaak te zitten, waar bloedluizen een (bloed)hekel aan hebben. 

Maar als dierenliefhebber willen we natuurlijk vooraf kunnen zien of er ook 

bloedluis aanwezig is, voordat het een plaag wordt. Daarvoor gebruik ik het 

volgende hulpmiddel. De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik deze tip van 

een oudere ervaren fokker heb gekregen. 
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Je neemt een stukje elektriciteitsbuis van ongeveer 10 cm lang en een stukje 

geribbeld papier wat je doorgaans om een rol beschuit aantreft. Je knipt hier 

een stuk vanaf wat ongeveer 10 cm breed is. Je rolt dit stukje papier op en 

stopt dat in de buis. Dit bevestigd men dan onder de zitstok . Omdat 

bloedluizen altijd zo dicht mogelijk bij hun gastheer willen zitten, verstoppen 

ze zich overdag in allerlei kieren en in deze buis vinden ze precies wat ze 

zoeken.   

Door dit papiertje er nu uit 

te halen en af te rollen, 

zullen indien aanwezig , 

hier zeker bloedluizen op 

zitten. Zijn die er niet, kun 

je er van op aan , dat je 

voor 95% zekerheid geen 

bloedluizen hebt. Ik 

controleer dat eens per 

week en zeker bij elke 

schoonmaakbeurt. 

foto: Aaltinus Timmer 

Wat eigenlijk een must is, is dat er geen of zo weinig mogelijk kieren 

aanwezig zijn. Daarom heb ik alle kieren en naden dicht gekit. Met name de 

naden tussen de wanden onderling en de bodem moeten dicht. Daarna 

verdient het aanbeveling om alles in de verf te zetten. 

Onder ons zijn er ook zeker liefhebbers die andere methoden gebruiken om 

bloedluizen te bestrijden. Ik ben zeer benieuwd naar hun methoden. 

Misschien een idee om dat in de volgende Kroniek te plaatsen. 

In de volgende Kroniek zal ik een artikel over vederluis en wat je er aan kunt 

doen, plaatsen , wederom grotendeels gebaseerd op eigen ervaring. 

Aaltinus Timmer 
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Wij wilden eigenlijk op de show aandacht besteden aan zijn overlijden. 

 

Vele jaren keurde Pieter van Foeken konijnen op de WPKC kleindierenshows.  

Een keurmeester met veel kennis, verantwoordelijkheidsgevoel, bewust van 

zijn taak en oog voor nuance. Hij ging voor kwaliteit en genoot van het 

keuren. Het zien, voelen, ruiken en beoordelen van konijnen deed Pieter van 

Foeken met een zichtbaar genoegen. Met hem ging voor de konijnenfokkers  

van de WPKC een aimabele steun en toeverlaat verloren. 
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