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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:              Harry  Hoppentocht  0597-613636  mobiel 06-53541411, 

info@wpkc.nl 
Secretaris:              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:     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 in Bellingwolde (oost), tel. 0597-

850131, s.deijlen@home.nl  Eerste zaterdag van de maand. Graag wel aanmelden.                                                                                            
 
 
WPKC.NL site:             Berta van der Meer   Site gemiddeld 10 per dag gezien. 
WPKC facebook:         Harry Hoppentocht   1250 vrienden, 29 leden besloten groep.  
WPKC twitter:              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. 

 

mailto:redactie.wpkc@gmail.com
mailto:secretaris.wpkc@gmail.com
mailto:kiwiet_a@hotmail.com
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Voorwoord. 
 
Het fokseizoen zit erop. We staan nu aan het de vooravond van het 
showseizoen. De start lijkt veel belovend met een groot aantal inzendingen 
op de Jongdierendag, 54 dieren meer. Hopen dat de kwaliteit zich goed kan 
meten op de Jongdierencompetitie in Muntendam. 
 
Dit nummer geeft een heel gevarieerd beeld waar de vereniging zich mee 
bezig houdt. Een verhaal van de Serama Speciaalclub, toiletteren, de 
overheid die zich met ons bemoeit, Erik Meerman  over zijn Aruacana, Jim 
met zijn pasta, Hannover Jungflugelschau enz.. 
Kortom een zeer gevarieerd nummer. 
 
Veel leesplezier. Reacties en kopij zijn van harte welkom. 
Voorzitter Harry Hoppentocht.  
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Serama’s hebben de toekomst 

Tijdens de komende show van WPKC zijn 

we als Serama speciaalclub te gast bij jullie. 

We zullen dan op de zaterdag een 

eendagskeuring gaan houden met de 

Serama’s. Wij hebben er als bestuur veel 

zin in en hopen dat er veel publiek komt en 

dat dit het begin mag zijn van een 

vruchtbare samenwerking. Juist in deze streek ligt de bakermat van de 

Seramateelt in Nederland. Zeker 75% van de fokkers komen uit deze regio.  

De Serama is een ras wat nog heel jong is en pas 

“gemaakt is” Dit is in Maleisië gebeurd tussen 

1970 en 1990. In 1990 was de eerste show daar 

en het is inmiddels een ware hype in dat land. 

Ook daar zijn het nooit meerdaagse keuringen, 

maar altijd eendagskeuringen. Fokkers daar 

komen vooral met hanen naar de show om ze te laten keuren. De manier van 

keuren zoals die in Maleisië gedaan wordt zal ook bij 

de Serama speciaalclub gehanteerd worden. De 

dieren moeten buiten de kooi en vrij lopend op tafel 

paraderen. Daarmee wordt het type etc. beoordeeld 

Voor de vleugeldracht en het karakter gebruiken we 

de keursokkel. Het is bijzonder om te zien en te 

ervaren hoe tam deze kipjes zijn. 

De Serama is het kleinste kipje ter wereld en 

daarom alleen al zeer vertederend. De eitjes 

zijn ter grootte van een duivenei en een 

kuikentje is niet veel groter dan een 

golfballetje. Serama’s die ouder zijn dan een jaar worden ingedeeld in drie 

klassen. Van A t/m C. De A dieren zijn daarbij het lichtst (ca 250 gr) en de C 
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dieren het zwaarst, (ca. 500 gr.) Jonge dieren worden altijd in de 

Jeugdklassen ingedeeld en daarin kennen we alleen een maximum gewicht. 

Inmiddels is de Serama speciaalclub dé speciaalclub 

die door KLN erkend wordt voor de Serama in 

Nederland. De club is in nov. 2013 voortgekomen uit 

een fusie tussen De Seramaclub Nederland en De 

Seramavereniging Nederland. Hierbij hebben Evert 

Timmer en Berta van der Meer en Margrietha 

Marschalkerweerd ook een belangrijk aandeel gehad. 

Genoemde mensen zitten thans helaas niet meer in het bestuur van de 

nieuwe club, maar het ras in Nederland is aan hen wel veel dank 

verschuldigd. 

Wat bij de Serama ook uniek is, is dat er geen 

kleurslagen erkend zijn. Alle kleuren zijn goed. Ook 

niet bestaande kleuren dus!!  Het gaat bij de Serama 

vooral om het type en het karakter. Voeg daarbij nog 

eens dat de beoordeling geschiedt op basis van 

punten (schaal van 1  - 100). Alles is anders dan bij een kooikeuring van de 

andere kippenrassen. Alles gebeurt zoals ook in Maleisië gedaan wordt.  

Omdat er in dat land meerdere ondersoorten bekend zijn hebben we in de 

Nederlandse standaard de “gemiddelde” Serama beschreven en door Berta 

van der Meer laten tekenen. Het is een klein, dapper en parmantig diertje 

wat door zijn tamheid uitermate 

geschikt is voor kinderen. Heel veel 

ruimte heb je er niet voor nodig. De 

verwachting is dan ook dat er een 

goede toekomst weggelegd is voor de 

Serama. Zie ook www. 

Seramaspeicaalclub.nl. 

U komt toch ook wel even kijken?                                            Hendrik Timmer.   
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Toiletteren,  Show Preparation 
 
 Voeten schrobben en nog even  de 
gevoelige huid aan de kop, kam en 
oorlellen insmeren met een beetje 
olie en/of vet. 
 

 
 
Op de onderstaande link staat een uitgebreid Engelstalig artikel over het 
toiletteren van kippen. 
http://gbpoultry.com/Info_files/10%20Show%20Preparation.pdf 
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De Venne met WPKC kippen? 

 
 

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! 
 

mailto:heidi@dierenzaakbuze.nl
http://www.dierenspeciaalzaakbuze.nl/
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Openingstijden: “Maandag tot en met zaterdag. Woensdag gesloten.” 

Protesteren helpt.  
 

Inleiding. 
 
In de ‘Wet dieren’ is in artikel 2.2 geregeld dat het verboden is dieren te 
houden die niet tot door de minister aangewezen diersoorten of 
diercategorieën behoren. In artikel 1.4 van het besluit ‘Houders van dieren’ 
wordt dit nader uitgewerkt.  
 
In het besluit staat dat de regeling voorlopig alleen voor zoogdieren geldt. 
Echter, de staatssecretaris heeft inmiddels aan de Tweede Kamer toegezegd 
dat ze eind 2014 ook zal komen met voorstellen voor vogels en reptielen. 
 
Wij willen graag onze hobby ook voor de toekomst veilig stellen en we 
hebben een petitie ondertekend. 

 
Een jaar geleden kwam de staatssecretaris, mevrouw Dijksma, met een 
Positieflijst voor zoogdieren die het einde zouden betekenen voor de hobby 
en passie van heel veel dierenliefhebbers. Als de gebruikte methode ook voor 
de andere diergroepen zou worden toegepast, zou dat het einde hebben 
betekend voor grote delen van de houderij van gezelschapsdieren.  
Wij hebben toen via een Petitie uw steun gevraagd en gekregen !!! 
 
Wij kunnen u melden dat wij, mede dankzij uw steun, er in zijn geslaagd de 
plannen van mevrouw Dijksma van tafel te krijgen. Er wordt nu, samen met 
de sector, nagedacht over een methode om dierenwelzijn veilig te stellen 
waarbij nu wèl gebruik wordt gemaakt van de kennis en kunde waarover wij 
als dierhouders beschikken. Voor de details verwijs ik u naar:   Positieflijsten, 
een nieuwe start  op de site www.huisdieren.nu . 
 
Wij danken u zeer voor de steun die u aan ons (aan al uw collega-
dierenliefhebbers) wilde geven. 
 
met vriendelijke groet, 
 
Ir. Ed.J.Gubbels, 

http://www.huisdieren.nu/over-pvh/wat-doen-wij/wet-en-regelgeving/wetgeving/de-wet-dieren/positieflijsten/een-nieuwe-systematiek-voor-het-vaststellen-van-positieflijsten/
http://www.huisdieren.nu/over-pvh/wat-doen-wij/wet-en-regelgeving/wetgeving/de-wet-dieren/positieflijsten/een-nieuwe-systematiek-voor-het-vaststellen-van-positieflijsten/
http://www.huisdieren.nu/
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Secretaris PVH 

Wij worden er niet blij van. 
Nog meer overheidsbemoeienis waar we niet blij van worden. 
Hieronder het onverkorte bericht.  Tegenwoordig heb je meer werk om 
de overheid tevreden te stellen, dan een mooie show te organiseren. 
 
Voorwaarden voor tentoonstelling, beurs of markt 
Bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren vinden niet altijd plaats op een 
vaste locatie. Organiseert u een tentoonstelling, een beurs of een markt waar 
bedrijfsmatige handel, fokken of opvang met huisdieren plaatsvindt? Dan 
gelden de volgende voorwaarden:  
 
U registreert een aantal persoonsgegevens en de gegevens van de 
tentoonstelling, beurs of markt uiterlijk twee weken vooraf bij ons aan. Dit 
kan via Direct regelen op deze pagina. Het evenement krijgt een Uniek 
Bedrijfsnummer (UBN). 
Op het evenement is iemand aanwezig met een bewijs van vakbekwaamheid 
voor de diergroep(en) die aanwezig zijn. U stuurt een kopie van dit bewijs  
samen met uw registratie. U kunt dit digitaal uploaden in het formulier. Zie 
ook de overgangstermijnen hieronder. 
 

 De dieren zitten in huisvesting die voldoet aan de eisen. 

 De dieren worden individueel gekeurd op besmettelijke dierziekten 
voordat ze op het evenement aanwezig mogen zijn. Zie ook de 
overgangstermijnen hieronder. 

 Er zijn geen hoogdrachtige en zogende dieren aanwezig. 
 
Overgangstermijn 
De regels voor het melden van de tentoonstelling, beurs en markt en de 
keuring van dieren zijn ingegaan per 1 juli 2014. Er is een overgangstermijn. 
De verplichting om vooraf het evenement te melden, gaat in op 1 november 
2014. U heeft ook tot 1 november 2014 de tijd om de keuring van dieren in te 
richten. 
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Voor de aanwezigheid van iemand met een bewijs van vakbekwaamheid op 
een tentoonstelling, beurs en markt voor andere diersoorten dan honden en 
katten heeft u vanaf 1 juli 2015, vijf jaar de tijd.  
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Züchterportrait  DEEL II 
 
Erik Meerman en zijn kippen in een spijkerjasje en met oorbellen.  

Foto Wiebe Klijnstra 

In de vorige Kroniek beschreef Erik al dat het een grote kunst is om de 
uiterlijke raseigenschappen van de Auracana kriel vast te leggen. Problemen 
zijn de lethaalfactor, vruchtbaarheid en de correcte plaatsing met juiste 
grootte van de oortoeven. 
 
Een extra uitdaging vormt de kleur Blauwtarwe.   
De kleur en tekening van haan en hen in de veren vertonen hetzelfde 
tekeningpatroon als bij tarwe. De kleur tarwe is ontstaan uit patrijs door een 
genetische verandering (mutatie). De patrijskleur is verdwenen en vervangen 
door de tarwekleur.  
Wil de kleur goed tot uiting komen, dan moet het tarwe-gen dubbel aanwezig 
zijn. 
Nog even specifiek over de kleur blauwtarwe.  Overal waar in de 
rasstandaard bij tarwe zwart, dofzwart en tarwegrijs beschreven staat, moet 
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bij blauwtarwe blauw gelezen worden. Het blauw moet zo gelijkmatig 
mogelijk en helder zijn.  
De veerkleur blauw vererft intermediair. Het zwart in de in tarwe is verdund 
door toevoeging vanBL/bl+ 
Blauw is een kwetsbare kleur. Dus niet in de zon of in de regen laten lopen. 
Uw blauwe kip moet eigenlijk regelmatig de parasol verwisselen voor een 
paraplu om kleurbederf te voorkomen. 
 
Beenkleur 
Erik benadrukt de problemen met de wilgen groene pootkleur van de 
blauwtarwe Araucanakriel . De huid van de poot bestaat uit een boven en 
onderhuid. Deze bestaat uit verschillende genen die samen de pootkleur 
bepalen. Verder kan de pootkleur afhankelijk  zijn van het geslacht. Sommige 
genetische eigenschappen vererven recessief en andere weer dominant.  De 
genen van de blauwtarwe veerkleur zijn ook van invloed op de pootkleur. Het 
is de vraag of een wilgengroene pootkleur haalbaar is, los van de 
opmerkingen dat de wilgenkleur per seizoen ook verschillend is. 
 
Middels het internet heeft Erik veel kennis over het ras, de kleur en zijn 

fokkers vergaard. Voorlopig richt hij zich bij de Auraca op het behouden van 

het huidige resultaat. Maar het kriebelt al wel weer een beetje. Met 

Hollandse krielen wil hij de wildkleur in dit ras creëren. Je hoeft hier niet 

zoveel geduld mee hebben, het is rustgevender en het minder stressvol. Door 

minder uitval heb je veel meer fokkeus en daarmee sneller resultaat. 

Erik fokt verder nog Brahama groot in buff columbia blauwgetekend, 

Naakthals zijdehoen krielen en Ko-Shamo’s. Verder zijn er nog vele 

gevleugelde vrienden in zijn tuin. “As d’r moar veren aan zitten” aldus Erik. 

Een tuin waar ook verrassend originele planten aangeplant zijn. 

Na de koffie met gevulde koek vertrek ik richting huis. Erik merkte nog op, 
dat in de vele jaren dat hij nu mee doet op shows, prijswinnaars altijd op 
zenden staan, niet op ontvangen. Ze hebben na hun eigen succes, weinig oog 
meer voor de prestaties van anderen. 
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Voor mij als matige fokker is dit mijn eerste kennismaking van de genetica bij 
de Auracana. Een taal met symbolen en getallen die ik niet beheers maar wel 
nieuwsgierig maakt. De genetica van de kleurverving van een cochin is weer 
anders dan voor de araucana. Ingewikkeld.                                        Harry. 



Kroniek  September 2014                                                                           Pagina 

16 

 

 



Kroniek  September 2014                                                                           Pagina 

17 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AGENDA 2014 
5 September Clubgebouw SV 

Bovenburen Tromplaan 86 

Jongdierendag Alle leden 

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 

Alle leden. 

6 November 20 uur Zaal Lamain Ledenvergadering 
Draaiboek show 

Alle leden 

Week 47 Eurohal 
Zuidbroek 

Kleindiershow Zuidbroek Alle leden 

Jasper laat in Oude Schans 
zijn Serama rustig op 

schoot slapen. 

Op onze Thema avond 

worden we 

geïnformeerd over 

machinaal broeden. 

 

9 okt. 20 uur 

Zaal Lamain. 
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Junggeflügelschau 
in Hannover  
 

Zaterdag 18 oktober 
2014 gaan we weer 
samen met ons Duitse 
"zuchtfreunde" naar 
de Junggeflügelschau 
in Hannover 
(http://www.gzv-
hannover.de/). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertrek om 6.45 uur bij het clubgebouw van Rassegeflügelzuchverein 

Weener.Opgave bij Geert Holsteen tel. 0597-417646. 
Er zijn 25 plaatsen voor de WPKC gereserveerd dus vol = vol 
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WPKC was in augustus jarig.  We werden 102 jaar oud. Op Facebook 
kregen wij meer dan 70 felicitaties.  Hieronder een impressie. 

 
 

 

 

 

 

 

Erlinde Ufkes Stephanushee  iets ge laatst o   Wpkc Winschoten  12 
augustus 
Je gaat me toch niet zeggen dat je honderd-en-twee bent he? Volgens de 
Facebook gegevens ben je dat wel. Meid wat zie je er goed uit!  
Van harte gefeliciteerd!!! 

 
Henk Scholte heeft 
op je tijdlijn 

geschreven. 12 
augustus om 10:34 
Van haarten 
fielsetaaierd mit dien 
joardag en blief goud 
geef, zond en monter 
en hol noa vandoag de 

https://www.facebook.com/erlinde.stephanus?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/WPKCzuibroek?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=829933533684754&set=p.829933533684754&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=829933533684754&set=p.829933533684754&type=1
https://www.facebook.com/WPKCzuibroek/posts/595568837220475
https://www.facebook.com/WPKCzuibroek/posts/595568837220475
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baaide bainen der ook mor haile goud onder. 

 Tatoeëren 

 Jan Timmer laat hier zijn Alaska's door Jim 
Deijlen tatoeëren. Nu nog met inkt. 

Wanneer de inktpot leeg is, gaan we verder 
met pasta.  

Volgens ingewijden is de kwaliteit van de 
tatoeage hetzelfde, maar de smeerboel is 
aanmerkelijk minder. 

Jan houdt  hier op de foto voorlopig vast aan 

de betrouwbare traditie van het tatoeëren 

met inkt. Naar verluid is hij inmiddels na enig 

onderzoek van mening veranderd en gaat nu 

ook voor de pasta. 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568061606637865&set=a.228209713956391.46739.100003020930703&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568061606637865&set=a.228209713956391.46739.100003020930703&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568061606637865&set=a.228209713956391.46739.100003020930703&type=1
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De Noordshow 2015 zal gehouden worden in de TT-hal in Assen 
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DRUKWERK 


