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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.

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

Tentoonstelling aangelegenheden &
kooienverhuur; ttsecretaris@wpkc.nl
/ kooienbeheer@wpkc.nl
Arjan Kiewiet Korenveld 1 9635 CR
Noordbroek Tel: 06-42013290

Kroniek en PR aangelegenheden;
info@wpkc.nl /
redactie.kroniek@wpkc.nl
Natasja Huizing-Boer
Schortinghuislaan 34 A 9681 CJ
Midwolda
Tel: 0597 – 551276

Eduard Hoppen Zuiderstraat 8 9695
HJ Bellingwolde Tel: 0597-561106 /
06-13847136
IBAN; NL73RABO0125872828 BIC:
RABONL2U

Erevoorzitter:
Ereleden:

Tielko Koerts W.H. Bosgrastraat 103
9665 PH Oude Pekela Tel: 06 –
27179192

Nog twee vacante uitbreidingen.

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.
Natasja Huizing
Harry Hoppentocht

Redactie: Natasja Huizing – Boer, Aaltinus Timmer 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 redactie
Het is voor de nieuwe redactie even wennen om samen een Kroniek te
maken. Kennis en kunde zijn nog ongelijk verdeeld, evenals het beschikbare
materiaal. Tijd blijft ook een schaars gegeven.
We werken er hard aan om de kwaliteit van de Kroniek te perfectioneren.
Om van de Kroniek een blad van en voor de WPKC leden te maken zullen we
regelmatig een beroep doen op persoonlijk gekleurde bijdragen van de
leden.
Walsrode ging bij gebrek aan voldoende belangstellenden niet door. Een
aantal belangstellenden konden gelukkig alsnog aansluiten bij Aviornis.
In dit nummer moet men er even op verdacht zijn dat men de dieren kan
opgeven voor het enten en onze Jongdierendag. Zelf kunnen we meedoen
met de jaarlijkse barbecue en het hokbezoek met Muntendam en
Appingedam.
Veel plezier en succes gewenst.
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Noordshow van vier naar drie dagen.
De organisatie van de Noordshow deelt mee dat de leden van de vereniging
in hun vergadering van 19 mei jl. hebben besloten de duur van de
Noordshow met een dag in te korten. Dit betekent dat de inkooidag, de
woensdag wordt, de keurdag de donderdag en dat de show geopend is voor
het publiek ( een deel ) van de donderdag, de vrijdag en de zaterdag.
Beweegredenen om tot dit besluit te komen zijn o.a. wensen van fokkers,
contacten met KLN, publicaties in Kleindier Magazine en ontwikkelingen op
het maatschappelijke en politieke terrein rond het thema dierenwelzijn en
alles wat daarmee te maken heeft.
Wanneer hierover vragen zijn, kunt u contact opnemen met de secretaris
van de Noordshow, de heer Jaap Solle, secretaris@noordshow.nl.

Foto:
Fré Kremer

KLN Bondsvergadering 2016
Datum : Zaterdag 18 juni 2016
Tijd : 10.00 uur
Plaats : Zalen- congrescentrum
De Aker,
Fontanusplein 2,
3881 BZ Putten
(www.deaker.nl)
Kroniek Juni 2016

Pagina 5

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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Provinciale Jongdieren Competitie voor
kleindierverenigingen
Dinsdagsavond 10 mei was er een goed bezochte jaarvergadering in de
Menterne te Muntendam. Mogelijk dat de uitzending van het
Eurosongfestival hier debet
aan was.
De verenigingen hadden veel
inbreng en er werd
uitgebreid gediscussieerd
onder voorzitterschap van
Harm Jam Scholte.
De puntentelling was een
heikel punt. Om het
spannender te maken werd vorig jaar de puntentelling van vroeger
aangehouden, met 1 tot en met 8 punten. Het is in het verleden
voorgekomen dat alle kippen F 96 kregen
en er onvoldoende competitie was. De
vroegere puntentelling bracht spanning
terug en minder kans op fouten.
De KLN puntentelling bij de konijnen is
anders. Er is meer differentiatie mogelijk.
Daar staat het gebrek aan spanning minder
op de voorgrond, vandaar dat er nu
verenigingen waren die de vroegere
puntentelling wilden afschaffen. De
gewone KLN telling wordt bij de konijnen
weer aangehouden.
Er zit trouwens weinig logica in het
verschil van KLN puntentelling tussen de
kippen, konijnen en duiven. Er waren
geluiden van de toch wel specifieke
konijnen en kippen fokkers die pleiten om
de puntentelling zoals bij de NBS (duiven)
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gebeurd. Zonder de kwalificaties van O, V, G, ZG, F en U.
Ander punt waren de foto’s op
de oorkondes. Het is een
probleem (en dat ligt niet aan
de fotograaf) om de dieren
conform de standaard op de
foto te krijgen. Na wat heen en
weer gepraat is er voor
gekozen om foto’s op een wat
creatievere manier te nemen
plus zo mogelijk in overleg met
de fokker. Het bestuur buigt zich over de kwestie. Verder werden er
waardevolle tips gegeven om de Lay-out van de oorkonde te verbeteren.
Overigens het gaat op deze keuring niet om de kwaliteiten van de fokker,
maar van de vereniging.
Over de keuze van de hoenderkeurmeester Hendrik Timmer en
konijnenkeurmeester Johannes Jipping was er geen enkele discussie.
De voorzitter wenste een ieder na deze bevlogen bijeenkomst, wel thuis.

Hallo WPKC,
Mijn naam is Aldert Schoneveld. Ik ben
werkzaam bij de Gemeente Delfzijl.
Door een collega ben ik weer als
Kleindierfokker gemotiveerd geraakt.
Vroeger waren mijn vader en ik lid van
de BKV in Spijk. We fokten kleurdwerg
Polen. Ik heb het fokken weer
opgepakt en doe dat met kleurdwerg
bruin.
Mijn doel is om een goeie keurslag te krijgen. Ook heb ik een flat laten
bouwen van 15 hokken. Onlangs ben ik ook lid geworden van de "Nationale
Polen-Kleurdwergenclub". Ik verheug mij erop om mee te mogen doen met
de shows.
Groet, Aldert.
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Jaarlijkse Enting Hoenders 2016.
Het uitbroeden van de kuikens is voor de
meeste fokkers alweer achter de rug,
natuurlijk hoopt een ieder dat er van de
uitgekomen dieren weer een aantal
geschikt is voor de tentoonstelling.
Om deel te nemen aan de tentoonstellingen en jongdierendagen is
men verplicht om alle hoenders en loopvogels die op hetzelfde adres
verblijven te enten tegen de pseudo vogelpest.
In overleg met Dierenkliniek Noord Nederland kan de WPKC dit jaar
weer de enting voor hun leden verzorgen. De hoenders en loopvogels
worden geënt via de spraymethode.
Als u uw hoenders en of loopvogels ook via het
samenwerkingsverband wilt laten enten dient u zicht op te geven in
week 32 of 33 (van maandag 8 augustus tot en met woensdag 17
augustus).
Opgave kan bij Eduard Hoppen 0597-561106 / 06-13847136 /
ttpenningmeester@wpkc.nl of bij Jim Deijlen 0597-850131
penningmeester@wpkc.nl (tot 11 augustus).
Na opgave zal er een planning gemaakt worden wanneer we bij welke
leden langs gaan om de dieren te enten.
De enting zal in de avonduren plaats vinden, om alles zo spoedig
mogelijk te laten verlopen graag uw dieren voordat we bij u zijn op te
sluiten.
Het formulier in de bijlage zoveel mogelijk invullen. Wij zullen deze lijst
dan meenemen en later ondertekend voor of tijdens de jongdierendag
aan u terug geven zodat u deze tijdens het inzenden van de dieren op
een tentoonstelling kunt overhandigen.
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De kosten van de enting dienen dan ook te worden voldaan, op dit
moment is de prijs van de entstof nog niet bekend. Een indicatie is €
3,- voor de reiskosten en € 0,15 per dier.
De opgave graag week 32 of 33 (van maandag 8 augustus tot en met
woensdag 17 augustus). Dit in verband met bestellen van de entstof.
Graag uitsluitend in deze week telefonisch contact (in verband met
vakantie), via de mail kan wel eerder.
Het enten gaan we doen in week 34, de exacte datum en tijdstip
wordt aan u bekend gemaakt.
Het formulier is tevens digitaal te
downloaden op de site, graag wel
overhandigen tijdens de enting.

Het bestuur.
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Op vrijdagavond 17 juni willen wij – vereniging WPKC - weer onze
jaarlijkse BBQ houden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Wanneer: Vrijdag 17 juni 2016
Tijd:

Vanaf 18.00 uur

Waar:

Speeltuin Beerta

Kosten:

€ 15,- p.p. (excl. drinken)

Opgave: Vòòr 10 juni bij Jim Deijlen
Tel: 0597 – 850131 penningmeester@wpkc.nl
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Foto: site Muntendam

Hokkenbezoek 2016 Appingedam, WPKC en PKV Muntendam
Datum zaterdag 11-6-2016
Er is besloten i.v.m. de heersende konijnenziekte , dit jaar geen bezoek te
brengen aan de konijnen fokkers, dit om verspreiding van evt. ziekte
voorkomen.
Agenda;
Start en ontvangst om 13.00 uur bij
14.00 uur
15.45 uur
17.00 uur
14.45 uur

J Wever Bredeweg 6 te
T. Koerts
G. van Wijk
R. v/d Heide
A. Timmer

Muntendam
Oude Pekela
Alteveer
Onstwedde
Scheemda

Opgave kan bij Tielko Koerts, tel: 06-27179192 of tg.koerts@canaldigitaal.nl
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Fokkers en leden van de WPKC.
Het fokseizoen is weer in volle gang en de meeste fokkers zullen al
druk bezig zijn met de selectie van de kuikens, je wilt ten slotte het
beste overhouden om hiermee naar de tentoonstelling te gaan.
De voorbereiding voor het tentoonstelling seizoen is alweer in volle
gang, evenals de Jongdierendag van de vereniging. Vorig jaar is er
gesproken om te wisselen van dag betreffende de Jongdierendag,
hiervoor hebben we een stemming gehouden en er bestond een grote
voorkeur om de Jongdierendag te verplaatsen naar de zaterdag.
De locatie waar we in Winschoten onze jongdierendag hebben
gehouden was een mooie locatie, maar zoals iedere locatie zijn
voordelen heeft zijn er ook nadelen. We hebben een aanbod gekregen
om de jongdierendag te gaan houden bij De Graankorrel in Oude
Pekela. Met een aantal mensen hebben we de locatie bekeken en het
leek ons een geschikte locatie voor een jongdierendag. Achter de
winkel van De Graankorrel staat een ruime loods waar we uitstekend
de kooien neer kunnen zetten om de dieren te laten keuren. Ook is
hier de gelegenheid om de catering te verzorgen.
De jongdierendag wordt gehouden op zaterdag 3 september, De
planning is om in het begin van de ochtend de opbouw te doen, en
rond de koffie (10:00) te beginnen met inkooien en aansluitend de
keuring. Zodra de tijden bekend zijn zullen deze verspreidt worden
onder de leden en op de site.
Afhankelijk van het aantal dieren zullen er keurmeesters gevraagd
worden, we proberen uiterlijk om 16 uur het geheel af te ronden met
een prijsuitreiking. Na de prijsuitreiking hopen we dan op uw
medewerking zodat we binnen korte tijd de ruimte weer schoon op
kunnen leveren om gezamenlijk naar huis te gaan. Aangezien dit een
locatie is waar er ook meer toeschouwers verwacht worden, blijven de
dieren tot na de prijsuitreiking in de kooien zodat niet alleen de
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fokkers maar ook de toeschouwers de gelegenheid hebben om van
onze dieren te genieten.

Ook wordt er dit jaar weer een Provinciale Jongdierencompetitie
georganiseerd in Muntendam op zaterdag 24 september. We proberen
om na afloop van de keuring een indeling te maken wie van de fokkers
met zijn dieren de WPKC wil vertegenwoordigen tijdens de provinciale
competitie.
De Provinciale Jongdierencompetitie is een competitie tussen diverse
vereniging uit de provincie Groningen.
De kosten van inschrijving van de jongdierendag bedragen € 1,50 per
dier en dient te worden betaald voor het inkooien. Het
inschrijfformulier dient uiterlijk 26 augustus te zijn verzonden aan
Aaltinus Timmer, Snikke 13, 9679 ZM Scheemda. Er bevindt zich
tevens een digitaal formulier op de site www.wpkc.nl deze kan men
ook invullen en zenden aan aaltinus.timmer@ziggo.nl voor 26
augustus.

Het bestuur.
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DRUKWERK
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