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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:
Harry Hoppentocht
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
NL93INGB0001492243
TT secretaries en Dierenbemiddeling:
Arjan Raspe
06-51333133
ttsecretaris@wpkc.nl
Penn.m.TT:
Eduard Hoppen 06-13847136
ttpenningmeester@wpkc.nl
Kooienbeheer:
kooienbeheer@wpkc.nl
06-13847136
Bestuurslid:
Arjan Kiwiet
06-42013290

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 Bellingwolde,
tel. 0597-850131, s.deijlen@home.nl
Eerste zaterdag van de maand. Graag
even aanmelden.
WPKC.NL site:
Berta van der Meer
WPKC facebook:
Harry Hoppentocht 1761 vrienden, 51
leden besloten groep.
WPKC twitter:
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.

Voorwoord:
De WPKC is een actieve vereniging, maar het zit niet altijd mee en dan lukt
het niet altijd om uitvoering aan onze “Jaarplanning” te geven.
De veel besproken economische teruggang is volgens de regering op zijn
retour. Wij merken in het bestuur dat er vaak overgewerkt wordt, vooral op
onregelmatige tijden. Dat betekent dat de huiselijke verplichtingen meer
prioriteit krijgen want er is minder tijd voor.
Komen daar nog ziekte en mantelzorger- verplichtingen bij, dan blijft er
weinig tijd over.
Gelukkig hebben zich wel twee mensen gemeld om mee te doen in het
dagelijks bestuur. Dat maakt het draagvlak van de werkzaamheden breder
en vers bloed kan ook stimulerend werken. Zij zijn van harte welkom en
lopen eerst even mee om te kijken hoe het in het bestuur toegaat.
We kunnen u deze keer wel een zeer gevarieerd clubblad aanbieden.
Veel leesplezier.
Harry Hoppentocht
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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

Konijnen en cavia's
Jenne Meijer

Sierduiven.
Apperlo

We zijn nog op zoek naar een naam voor onze nieuwe tweedehands hulp in
de kooien opslag.
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Herenhoenders in Bourtange 29 en 30 augustus 2015
“Hij is een hoane met stront aan de poten”, is een oud Gronings gezegde.
Het werd gezegd over iemand zich heel wat verbeeldde.

Stront aan de poten hebben de buitengewone ‘herenhoenders’ die naar
Bourtange komen zeker niet. Hun eigenaren ook niet. Ze verbeelden zich
immers niet heel wat.

Maar ze zijn wel trots dat het lukt dit honderden jaren oude nationaal levend
erfgoed in stand te houden.

De leden van de rasvereniging voor de kippenrassen Brabanter, Kraaikop en
Uilebaard komen speciaal naar Bourtange om u hun
dieren te laten zien.
Deze bijzondere dieren worden ook besproken.
Kijkt u alvast maar op de website: www.bkuclub.nl.
Piet Kroon, voorzitter BKUclub
Kroniek Maart 2015
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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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Duiven fokken verboden.

De IS geestelijken hebben verboden duif fokken. Deze vogels zouden een
belediging voor het Mohadanisme zijn.
Volgens de Daily Mail, aldus de Jeruzalem Post, is de Jihad-organisatie die
delen van Irak en Syrië heeft overgenomen van mening dat er zicht is op de
genitaliën van de vogels als ze boven de mensenhoofden vliegen. Dit wordt
beschouwd als een aanval op het Mohammedanisme. Het fokken gaat ook te
kostte van de tijd die je kunt besteden aan de verering van het geloof.
Iedere overtreder van dit nieuwe edict is loopt het risico te worden
onderworpen aan openbare geseling. Eerder dit jaar, waren er berichten dat
15 jonge jongens werden gearresteerd en ten minste drie van hen in OostIrak gegeseld omdat ze in duiven fokten.

Noot:
Dit artikel werd geplaatst in de Jeruzalem Post. De redactie was van
de Kroniek was niet in staat bij de IS het waarheidsgehalte van dit
bericht te verifiëren.
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‘Massavaccinatie tegen vogelpest binnen enkele jaren’

Eersel, zaterdag 23 mei 2015

De dreiging van een uitbraak van vogelpest is continue aanwezig, doordat de
virussen zich sinds 2003 via wilde vogels over de wereld verspreiden.
Daardoor is het noodzakelijk om alle pluimvee via massavaccinatie te
beschermen. En dat kan binnen enkele jaren, zegt Arjan Stegeman.
Stegeman, hoogleraar gezondheidszorg landbouwhuisdieren van Universiteit
Utrecht, stelde dat afgelopen woensdag tijdens het Symposium Hogere
Pluimveegezondheid in Eersel.
Samen met de universiteit van Groningen, het CVI in Lelystad en MSD wordt
er gewerkt aan een breed werkend vaccin dat via verstuiving kan worden
toegediend.
„Onder breed werkend verstaan wij dat het werkt tegen verschillende
varianten vogelgriep, zoals dat ook bij de griepprik bij mensen gangbaar is.”
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Entstof al effectief
Om kippen te beschermen is er nu ook al goede entstof beschikbaar, maar
die moet je inspuiten. En dat ook nog eens twee keer achter elkaar. Dat
maakt het bewerkelijk en kostbaar.
Effectief kan het volgens Stegeman wel zijn, alleen ontbreekt daarvoor
betrouwbaar onderzoeksresultaat uit de praktijk. „In andere landen is het
een aantal keren toegepast, maar niet op de goede manier en de monitoring
van het vaccinatieprogramma liet te wensen over. Het zou wel moeten
kunnen.”
Vogelgriep permanent in vier landen
De noodzaak om over een massavaccin is beschikken, komt door de
verspreiding van het virus via wilde vogels. „Er zijn nu permanent vier landen
ter wereld waar uitbraken van vogelgriep zijn. Dat is nieuw ten opzichte van
de voorlaatste uitbraak in 2003. En dat komt doordat een aantal wilde
vogelsoorten besmet kunnen raken met het hoog pathogene virus terwijl ze
zelf geen klinische verschijnselen vertonen. En sommige soorten kunnen tot 1
miljard virusdeeltjes bij zich dragen, terwijl een kip maar duizend deeltjes
nodig heeft om besmet te raken.”
Maatregelen pluimveesector
Stegeman stelt dat de pluimveesector moet leren leven met vogelgriep en
risico’s moet verkleinen. Naast een masterplan op het gebied van onderzoek
om pluimveeonderzoek en onderzoek onder wilde vogels veel meer integraal
te benaderen, stelt hij de volgende maatregelen voor.






Vaker en sneller ophokken, want leghennen met uitloop hebben acht
keer meer kans om besmet te raken.
Geen uitloopbedrijven in gebieden met veel watervogels.
Uitloop(bedrijf) onaantrekkelijk maken voor watervogels.
Preventie bij ernstige vogelgriep: aparte kleding en schoeisel voor erf
en elke stal.
Pluimveedichtheid in concentratiegebieden omlaag om verspreiding
van ernstige variant na insleep beheersbaar te houden.
Tekst: Robert Ellenkamp
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Vogels en onze taal.
Taal is een zeer subjectief gegeven en wat
blijkbaar aan mode onderhevig is.
Begin deze eeuw verloren onder andere
baardman, visdief, paap, winterkoning,
woudaap en witgat hun liefkozende -je of tje.
Tegenstanders van deze taalzuivering vrezen
dat deze vogeltjes daarmee hun aaibaarheid
verliezen en dat zit vogelbescherming weer
in de weg.
In Zweden gingen ze nog verder door
racistische vogelnamen te schrappen.
Gelukkig ontbeert de” officiële lijst van Nederlandse vogelsoorten”
aanstootgevende namen, maar de handige ‘Complete Checklist Vogels van de
wereld’ (1997) die ik nog steeds gebruik, zal bij een tweede editie
vermoedelijk wel afscheid nemen van de Kaffergierzwaluw, de
Hottentottaling en de Bleekkopnegervink.
In Engeland doen ze nog niet moeilijk. Daar heet de koolmees (great tit)
simpelweg nog ‘grote tiet’, en de kuifaalscholver (shag) zonder gekheid
‘neuk’.
Kees Moeiliker
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Arjan Kiwiet was bij aftrap afscheidstournee
Normaal in Lochem. De laatste veldslag.

Naar verwachting zal Arjan ook naar het eindsignaal van Normaal in
Siddeburen gaan. Per tractor?

‘Leghen krijgt meer vaccinaties in de toekomst’
Leghennen krijgen in de toekomst steeds meer vaccinaties toegediend.
„Leghennen leggen tegenwoordig steeds meer eieren, tot wel 500 per hen,
waar dat een paar jaar geleden 350 was. Daardoor worden de
vaccinatiekosten per ei lager en kiezen steeds meer leghennenhouders om
hun dieren intenser te vaccineren”, zegt de Vlaamse pluimvee dierenarts
Maarten de Gussem.
De Gussem ziet ook kansen voor zogenaamde recombinante vaccins. Dat zijn
vaccins die helpen tegen meerdere aandoeningen zoals ILT en NCD.
„Meervoudige entingen in bijvoorbeeld de broederij, zorgen voor lagere
toedieningskosten”, noemt de dierenarts een voordeel.
Een nadeel zijn de hoge ontwikkelingskosten en individuele toediening. „De
kosten zijn drie tot vier maal hoger dan voor bestaande levende vaccins”,
zegt De Gussem.
Kroniek Maart 2015
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‘Een burgerbehuizing met schuurtje en hoenderpark’
Geplaatst op: 13 mei 2015 | Auteur: groninganus

Winschoter Courant 17 september 1931.
Zoiets was vroeger nieuws dat in de krant stond. Onderhands betekende dat
het vastgoed niet zoals gewoonlijk via een openbare veiling verkocht werd.
Bron: RHC Groninger Archieven, Toegang 110 (notarissen Finsterwolde)
inv.nr. 212 (akten 1931) de nummers 1154 (koopakte 21 september) en 1207
(hypotheek 6 november).
Kroniek Maart 2015
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Over Ivomec/middelen met Ivermectine
Omdat Ivomec of middelen waarin de werkzame stof Ivermectine zit maar
een andere fabrieksnaam hebben (Panomec, oramec, etc) hier nog al eens
voorbij komen het een en ander op een rijtje. Ivomec zou namelijk niet te pas
en te onpas gebruikt moeten worden, omdat er nogal wat nadelen aan
kleven die niet bekend zijn.
Ivermectine middelen worden nogal eens
genoemd als goed middel tegen
kalkpoten, met een gunstig bijkomend
effect dat het tevens luizen (ecto
parasieten) en wormen (endo parasieten)
dood.
Allereerst maar eens de hoofdreden
waarom we beter geen Ivermectine
middelen kunnen gebruiken als dat niet
echt nodig is.
Dit schreef een pluimvee arts erover:
Ivermectine is een behoorlijk heftig
middel eigenlijk. Van collies, shelties,
winhonden en hele jonge dieren is
bekend dat ze er aan kunnen sterven als
het de hersenen bereikt. Ook zijn
bepaalde vogelsoorten en vissen redelijk
gevoelig voor dit middel waardoor je dus
vergiftigingsverschijnselen (vooral
neurologisch van aard: hersenen en
zenuwen worden aangetast) en theoretisch gezien dood zouden kunnen
gaan.
Kroniek Maart 2015
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Ik heb nog niet gehoord dat kippen er aan zijn gestorven, maar het geeft wel
aan dat het middel niet lichtzinnig gebruikt moet worden. Daarnaast is het
vaak een pijnlijke injectie. Een pour-on-middel (op huid aanbrengen) lijkt het
meest aanbevolen.
Omdat Ivermectine oplost in vet kan het heel makkelijk
via de eieren worden uitgescheiden en dat brengt mij bij
de belangrijkste reden waarom Ivermectine
terughoudend moet worden toegepast. Het komt dus
zeker weten terecht in de eieren (zelfs ook bij de pour on
toepassing want het wordt toch enigszins opgenomen,
weliswaar minder dan bij orale of injectie-toediening). Er
is niet onderzocht van dit middel hoelang het via de
eieren kan worden uitgescheiden. Ook is onduidelijk wat
dit middel bij mensen doet als er een residu in de eieren
zit, maar ongezond zal het zeker zijn. De off-label
wachttijd is minimaal 7 dagen, maar ik vraag me af of dat
bij dit middel niet veel te kort is. Ik zou liever 28 dagen
aanhouden voor de eieren, want dan is het vrijwel zeker
dat het middel uit de eieren verdwenen is.
Dit is dus het grootste nadeel van Ivomec. Bij
dieren die geen eieren leggen (hanen of
oude hennen) kun je het dus evt. wel geven.
Bij jonge kippen zou ik het zeker niet
gebruiken (en als er jonge kippen tussen de
oudere kippen lopen zou ik het ook niet
geven). Ik zou een wachttijd van 28 dagen
aanhouden voor de eieren vanaf de laatste
dag van toediening.
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Algemeen:
Ivermectine is er in injectievorm, orale vorm en pour on (op huid
aanbrengen). Er zijn verschillende soorten Ivermectine die allemaal een iets
ander werkingsspectrum hebben. De echte Ivermectine werkt bij kippen
beter dan de andere middelen die eindigen op "ectine"

Ivermectine bij kalkpoten en wormen:
Ivermectine middelen worden nogal eens gebruikt tegen kalkpoot mijten,
omdat ze de mijten doden.
De pour on middelen en zalfjes verdienen de voorkeur
tegenover injecties, omdat met injecties vaak geen goede
resultaten bereikt worden (en pijnlijk zijn, stof ''brand'' in
het weefsel).
Daarnaast blijft het insmeren met vette substanties
(zalven, olieen etc) de voorkeur genieten. Deze zijn zeer
effectief tegen de mijt, en verzorgen tevens de
poten/schubben. Ivermectine middelen doden alleen de
mijt en verzorgen de poten niet. Het is dus aan te bevelen
als je Ivermectine middelen zou gebruiken, dat je toch
ook smeert, om de aanslag weg te krijgen en de schubben
weer soepel te krijgen.
Daarnaast zijn smeersels goedkoper.
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Het effect op wormen valt ook tegen. Pluimvee arts heeft bij hobbykippen
niet zoveel goede resultaten gezien wat betreft ontworming.
Ikzelf ontwormde individuele zieke kippen met Oramec,
omdat dat eenmalig is en ik anders aan kuren vast zat, en bij
sectie bleek na ontworming van oramec dat kip nog vol met
wormen zat!!!!!
Resistentie
Ook niet geheel onbelangrijk:
Ivermectine is in ieder geval zo'n beetje het enige middel dat
gebruikt mag worden (hiermee bedoel ik niet dat het
geregistreerd is voor kippen, maar dat het nog in de handel
is). Er is in Amerika al wel veel resistentie tegen Ivermectine
gezien, maar ook in Europa zal dat naar alle waarschijnlijkheid
binnenkort gaan voorkomen.
Dit betekend als wij kippenhouders
ondoordacht, op een verkeerde
manier/verkeerde dosering en vaak
zulke middelen toepassen, we er ook
voor zorgen dat parasieten resistent
worden voor dat middel, en je er niks
meer aan hebt.
De dosering:
Omdat ik het
schadelijker vind
als er verkeerde doseringen gebruikt worden, zet ik hier
de dosering neer.
Ivermectine middelen zijn niet geregistreerd voor
kippen, dus een dosering zal je niet vinden om de
verpakking.
Het simpel terug reken naar gewicht gaat niet op voor vogels omdat ze een
snellere stofwisseling hebben dan zoogdieren.
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Vogels en dus kippen krijgen 0,2 mg Ivermectine per kilo lichaamsgewicht.
Voor de duidelijkheid, dat is niet 0,2 ml van het middel. Je kijkt op de
verpakking naar de werkzame stof, daar staat hoeveel mg Ivermectine er in
dat middel zit, en dan ga je rekenen.
Meestal krijg je een dosering die niet in een spuitje af te stellen is, omdat het
zo ontzettend minimaal is. Niet handig dus!!!
Ga niet zelf wat doen, maar raadpleeg dan de dierenarts of hij bijv een
dosering in druppels voor je kan uitrekenen.

Dag van het Park in Winschoten, 4 juni.
WPKC had veel
belangstelling van
kinderen. Het was druk.
Ook maakten we kennis
van Duitste fokkers van
Langshan kippen groot in
zeer byzondere
kleurslagen.
Kroniek Maart 2015
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OUDE PEKELA - Bij de Graankorrel is zaterdag 25 april een open dag
gehouden. Op dierengebied was er ontzettend veel te doen en te zien: uilen,
honden, kippen, paarden, enzovoort. Radio Simone FM was live aanwezig.
De WPKC was ook vertegenwoordigd. We hadden veel belangstelling van de
jeugd maar ook oud-fokkers kwamen langs.
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Oude Schans.
Op de voorjaarsmarkt waren we samen
met de Serama Speciaalclub.
Een waardevolle samenwerking.
De bezoekers rekenden al op ons en
alle kippen werden verkocht.

BELANGRIJK!!!!!!
Drie verenigingen ontmoeting.
Op zaterdag 26 juni van 13 tot 17 uur hebben we een gezamenlijke
middag met de verenigingen uit Muntendam en Appingedam.
Plaats: H.J. Scholte, Holwierderweg 12/1, 9901TN, Appingedam
Naast de presentatie kippen konijnen duiven en siereenden, is er na
afloop een uitstekend verzorgd koud buffet met een drankje.
Voor de beginnende en gevorderde fokkers zijn dit altijd bijzonder
inspirerende en gezellige bijeenkomsten. Echt een aanrader.
Voor de kosten hoeft u het niet te laten want die zijn voor de WPKC.
Laat i.v.m de catering het bestuur even weten of u komt. Zie voorin de
Kroniek voor tel. nummers en adressen. Appen kan ook.
Over de overige activiteiten wordt u per mail of brief geïnformeerd.
Kroniek Maart 2015
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DRUKWERK
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