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De Kroniek is het clubblad van de Winschoter Pluimvee en Konijnen Club 
en verschijnt vijf keer per jaar in een gedrukte oplage van 150 stuks. 

 

 
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 06-42013290 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 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   1400 vrienden, 29 leden besloten groep.  
WPKC twitter:              Arjan Raspe                 033    volgers. 
 

Redactie: Ludolf  Niemeijer, Ina Lugtenborg, Henk de Boer 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 
2015.  

 

Donderdag 9 november vergadering over de 

voorbereidingen van de show in week 47 en actuele 
zaken. 

 
De vergaderingen zijn in Zalencentrum Lamain, Bosstraat 25 in 

Winschoten. We beginnen om 20.00 uur. 

mailto:secretaris.wpkc@gmail.com
mailto:kiwiet_a@hotmail.com
mailto:redactie.wpkc@gmail.com
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Voorwoord. 
 

Een probleem. De veren liefhebbers komen in dit nummer wat tekort.  Door 
het interview met Jan Timmer komen er veel haren in beeld. Ook een bezoek 
aan de show in Moormerland zorgt voor haren. Evenals Annita Alblas haar 
bijdrage. Een kort verslag over Hannover en Axell Sell gaat het verentekort 
niet herstellen. Op de laatste vergadering kwamen met de broedmachines de 
veren volop aan bod. Gelukkig zijn we gezegend met gemengde vereniging. 
 

In onze vergaderingen werd er n.a.v. de begrotingen al aangedrongen om 
voor leden meer geld te vragen om bij te dragen in de kosten. Het is al vele 
jaren geleden dat we ergens meer geld voor hebben gevraagd. Kijkend naar 
de snel stijgende portokosten, drukkosten, duurdere showorganisatie enz., 
gaan we kijken waar we nog meer kunnen bezuinigen, waar meer geld te 
halen is en eventuele kosten aan inzenders doorberekenen.  
Blijft staan, dat de WPKC er ook voor fokkers  met de zeer smalle beurs wil 
zijn. Kleindierhouderij moet voor iedereen bereikbaar zijn en blijven. 
 

Veel leesplezier. Reacties en kopij zijn van harte welkom. 
Voorzitter Harry Hoppentocht.  
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De gebroeders Janssen fokkers van kampioenskonijnen. 
 

De Winschoter Puimvee en Konijnen Club heeft voor haar leden op vrijdag 5 
september in het vereniging gebouw van de SVR Bovenburen de jaarlijkse 
Jongdieren keuring gehouden. 
 
Het was aan de vooravond de WPKC kleindierenshow op 21, 22 en 23 
November te Zuidbroek echt een gezellige ontmoetingsplaats voor jonge en 
oudere fokkers. De fokresultaten van het afgelopen jaar werden besproken 
onder het genot van een drankje en hapje. 
 
Tentoonstellingssecretaris Arjan Raspe constateerde dat er  54 dieren meer 
waren dan vorig jaar. Ook eerder in de 103 jarige historie van de WPKC  zijn 
er nooit zoveel dieren aangeboden.  
Er werden in totaal 227 jongdieren gekeurd, onderverdeeld in 47 konijnen, 2 
cavia’s, 111 kippen, 46 sierduiven en 21 Serama’s. Voor deze keuring heeft de 
WPKC dan ook vijf keurmeesters in moeten huren. De kwaliteit van de 
ingebrachte dieren was volgens keurmeester Halsema uit Friesland van een 
hoog niveau .  
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Erevoorzitter  Geert Holsteen vertelde dat een selectie van de mooiste dieren 
aan het eind van maand worden afgevaardigd naar de Provinciale 
Jongdierencompetitie voor verenigingen in Muntendam. 
 
De beste dieren van de show:  
Mooiste konijn Ram, Nederlandse hangoordwerg  van V. Janssen  
Mooiste konijn voedster, Wener van C.Janssen 
Mooiste cavia, Zwart gladhaar K van der Gaast. 
Mooiste haan, Modern Engelse vechtkriel van R.Oldenburger 
Mooiste hen,  Barnevelder kriel van W.Kranenborg,  
Mooiste sierduif doffer, Oud Hollandse meeuw van G.Strijker 
Mooiste sierduif duivin, Groninger slenk van D.T.Entjes 
Mooiste Serama  van A.Timmer. 
 
 

Moormerlandschau 
 
Al een aantal jaren bezoeken begin oktober 
Gustav Janssen en ondergetekende, voor Leer 
linksaf,  deze “sehr gemütliche”. De vereniging 
I47 Moormerland e.v. bestond dit jaar 40 jaar en 
pakte extra groot uit. Er waren 719 dieren 
ingezonden, waarvan 100 stuks door de 
jeugdleden. 
Op dit moment zijn er ong. 90 leden waarvan 
een derde zeer actief. De laatste jaren groeit het 
aantal inzendingen op show met 30 stuks. 
Bij binnenkomst achter de molen word je geacht een lage entree te betalen. 
Aan de linkerhand, onderin de molen, tonen de vrouwen hun creatieve 
producten. Ongeveer 25 inzendingen. Winnaar waren 2 Gobelinbilder 
“Huskys”. Ons viel op dat er steeds minder konijnenvellen gebruikt worden 
door de dames. “Ze willen de stank van het preparen niet meer ervaren”, 
aldus Gustav. Angorahaar werd er volop gebruikt. 
Rechts af kom je de kantine binnen die er elk jaar beter uitziet. Er wordt 
behoorlijk in geïnvesteerd. Boven de kantine heeft de vereniging haar 
vergaderlokaal. In kantine kun je voor heel schappelijke prijzen eten en 
drinken. Verder is er een rijk gevulde tombola. 
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Wanneer je de 
showruimte binnen komt 
heb je standaard aan de 
rechterkant een rijk 
gevulde prachtige 
prijzentafel en beginnen 
de grote konijnenrassen.  

De dieren zitten royaal in het 
stro, hooi in overvloed en 
ruim voldoende water.  
De temperatuur is 
konijnvriendelijk. De 
gangpaden zijn smal en de 
kooien gestapeld. Her in der 

staan er boom- en sierstruiken, ter decoratie. Achter in de hal zitten de 
konijnen van Jeugdleden apart.  
Voor de jeugd zijn er diverse extra prijzen te behalen en zij worden in de pers 
extra in het zonnetje gezet. 

 
Veel voorkomende konijnenrassen zijn de Deutsche 
Riesen, Weners, Belgische hazen, Thuringers. Satijn 
harigen, Rexen, Vosdwergen,Deutsche Kleinwidder, 
Black en tan en 
uiteraard 
Zwergwidders. 
 
Doorgaans 
waren er 

prachtige type dieren, mooie glimmende 
stevige pelzen en schoonheidsfoutjes 
werden mild beoordeeld. 
 
Na een kop koffie en ontmoeting met een paar Duitse topfokkers waren we 
met een half uurtje weer thuis. 
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Hannoverreis. 
 
Zaterdag  18 oktober zijn we samen met reisleider Gerhard Niemann en de 
leden van RGZV Weener(Ems) von 1881 e.v. vertokken naar Hannover. Dit 
jaar geen zingende buschauffeur maar wel een nieuwe zeer luxe bus. 
 
Gerhard, ook voorzitter van RGZV, deelde het reisprogramma mee en de 
prima uitslagen van de inzenders van Weener in Hannover mee. De worst, 
kaas, snaps en overige drinken waren bij de prijs inbegrepen. Evenals het 
ontbijt met de gesmeerde bolletjes en de koffie die eerder in de nacht door 
de dames van de vereniging was gezet. Onze complimenten. 
 
Op de Duitse Junggeflügelschau in Hannover  waren meer dan 17.000 
ganzen, eenden, kippen, kalkoenen en sierhoenders, verdeeld over  Hal vier 
en vijf.  
Hieronder ziet u een plattegrond van de indeling in Hal 4. De hen in Hal 5 wil 
zichzelf gaan inkooien, maar is verzeild op de afdeling eenden. 

 

De show was imposant, goed 

verzorgd, uitstekende belichting 

en vooral veel, veel en veel.  

Een kritische opmerking was er 

over de bureaucratische trage 

afdeling verkoop.  

Dat kan beter. 
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Om vier uur vertrokken we weer naar 

huis. De dames hadden er een soort 

huishoudbeurs bezocht. Onderweg 

hebben we nog even geknobbeld met 

Harm Boers als hoofdprijswinnaar. De 

pleister op de wonde voor een gemiste 

koop van een goede fokhaan. Daarna 

binnendoor gereden om files te 

vermijden en een hapje te eten.  

Gesproken in consumentenbond termen: 

Er was sprake van een uitstekende prijs 

kwaliteitverhouding”.  Bedankt voor deze 

prachtige dag. 

 

 
Digitaal huisdier helpt kinderen om te bewegen ?????? 
 
Ken je de Tamagotchi nog.  Het virtuele huisdier die je kon aaien en eten 
geven? De Chinese app Wokamon draait ook om een virtueel huisdier en 
werkt  in principe hetzelfde. Enige verschil met de Tamagotich: kinderen 
moeten wandelen en bewegen om hun dier in leven te houden. 

 
Het lijkt voor ouders tegenwoordig een stuk 
lastiger om kinderen in beweging te krijgen. 
Zelfs voor kinderen lijkt de smartphone een 
haast onmisbaar accessoire, dus de Wokamon 
app is een handige oplossing. Een kind kiest 

eerst een huisdier (je kunt kiezen uit een serie aliens en gekke creaties). 
Wanneer het kind blijft wandelen groeit het huisdier mee, maar hoe minder 
beweging je op een dag krijgt, hoe meer het dier wegkwijnt. De ingebouwde 
accelerometer meet het aantal stappen, afgelegde afstand en verbrande 
calorieën. Ook kun je het tegen vrienden opnemen. Plus, Wokamon werkt 
ook met andere wearables en apps zoals Fitbit en Moves. 
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Züchterportrait 
Oldambster konijnenman, Jan Timmer. 

Het is zondagmiddag en we rijden van Winschoten naar Finsterwolde voor 
een interview met de konijnenman Jan Timmer. We komen langs de Blauwe 
stad met het rijkste snoekbestand van Nederland. We slaan af voor 
Meerland, het vroegere ingepolderde Huningameer, en passeren het 
Reiderwolder natuurgebied. Uit tegenover gestelde richting komen ons de 
zondagmiddag motorrijders tegemoet, auto’s met boten erachter op de 
trailer en “Sight see’ers”. Kortom het Oldambt. 

 
Ontvangst. 
Jan woont tegenover het Multi 
Functioneel Centrum de Hardenberg 
met o.a. een tropisch zwembad met 
water van 30 graden, een 
gezondheidscentrum en bibliotheek. 
Daarnaast liggen de BNC 
voetbalterreinen. Achter deze 
accommodaties is er een groot bos 
aangeplant. Even als achter zijn 20 
are groot erf. 
Speciaal voor zijn konijnen heeft Jan 
een schuur ingericht met 36 hokken 
van ruim een vierkante meter per 
konijn, waar hij aan het werk is en 
mij ontvangt. 
 
Jan heeft mijn komst voorbereid en 
begint direct te vertellen en zijn 
konijnen te tonen. Op dit moment 
fokt hij met Black en Tan konijnen, 

Kleinzilver midden grijs, Vlaamse Reuzen en Alaska’s. Het jaar 2014 was voor 
Jan een slecht Konijnen fokjaar. Hij heeft nooit eerder zo’n hopeloos jaar 
beleefd en zo weinig jongen groot gekregen. Er waren veel dode jongen of ze 
werden slecht groot gebracht. De oorzaak is hem niet duidelijk. Het enige 
verschil met andere jaren is dat hij zijn dieren heeft laten spuiten met een 
middel tegen Myxomatose en RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease) . 
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Geschiedenis. 
Samen met zijn vader en zijn broer deed Jan ook mee aan de 
postduivensport, maar op een geven moment kwamen de konijnen in beeld. 
Vader Timmer had altijd konijnen. Het leverde tegen de kerst nog een beetje 
zakgeld op. Het waren geen raskonijnen. “Hutspotkonijnen” aldus een 
glimlachende Jan Timmer. Jan werkt nu 45 jaar als productiemedewerker in 
de Kartonfabriek in Nieuwe Schans. Daar vond hij begin jaren zeventig in het 
te verwerken oud papier een catalogus van de Winschoter Pluimvee en 
Konijnenclub. Meteen was Jan op de hoogte van het bestaan van raskonijnen 
en werd lid van de WPKC. Tegenwoordig is hij ook lid van verenigingen in 
Spijk en GRUNO. 
 
WPKC. 
Binnen de WPKC is Jan ongeveer 10 jaar bestuurslid geweest. Zeven jaar lang 
heeft hij advertenties oor de vereniging op gehaald. Ongeveer twintig jaar 
was hij tatoueerder. Na Geert Nieboer en voor Jim Deijl. Verder is Jan al vele 
jaren trouw actief met de opbouw en afbouw van de show, als drager van de 
konijnen, schrijver en andere functies. 
 
Keuren. 
Jan Timmer  is C keurmeester bij de konijnen. Een pittige opleiding waarbij je 
de zenuwen de baas moet blijven en zijn eigen inzichten soms verschilden 
van zijn leermeesters. Jan vindt het essentieel dat de keurmeesters eigen 
fokervaringen hebben met de diverse konijnenrassen. De 
moeilijkheidsgraden van de raskenmerken kan men dan meer op de juiste 
waarde schatten. Zelf heeft hij naast dertig jaar witte Weners diverse andere 
rassen op het hok gehad. 

Een probleem voor Jan om te keuren 
zijn de onregelmatige diensten en de 
zeer beperkte mogelijkheden om vrij 
te kunnen nemen of te ruilen. In de 
maand december neemt hij vakantie 
om keuringen te kunnen bezoeken. 
Door zelfstudie, kijken en schrijven bij 
collega keurmeesters, shows 
bezoeken, lezen heeft Jan zich de 
kennis van raskonijnen beoordelen 
eigen gemaakt. 
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Huidige fokkerij. 
Zijn zes Black en Tan konijnen verkeren in een blakende conditie en zijn nog 
wat in de verharing. Het zijn prachtige typedieren, makkelijk in omgang met 
vooral de kleur en tekening als moeilijkheidsgraad. Opvallend vond Jan dat de 
Black en Tan konijnen slecht vertegenwoordigd waren op rammenshows, 
maar hij vond het antwoord. Jan liet mij de binnenkant van de achterpoten 
zien die wat bevuild/vochtig waren. Met name buiten het fokseizoen 
vervallen deze rammen tot doe het zelf activteiten, waarmee de geringe 
vertegenwoordig op rammenkeuringen verklaard was.Jan fokt ze nu  een jaar 

of zes met dit ras. 
Trouwens, mits goed gehouden, 
kun je rustig vijf jaar met een 
ram meedingen om de hoogste 
prijzen tijdens de beoordeling. 
Voor de fok houdt Jan ze ook 
vele jaren op het hok. 

 
 

Sinds begin 2000 fokt Jan met de Kleinzilver midden konijengrijs. Het diertje 
weegt ongeveer 5 pond, hoort bij de groep verzilvering/pareling. Een moeilijk 
oud Engels ras (1630) om precies de goede kleur met de juiste gelijkmatige 
verzilvering te fokken. Uit een nestje met vijf jongen hou je 1 of 2 goede 
kleuren over. De genetische basis in Nederland is smal. Jan laat mij de 

verschillen in kleur zien, aan 
de hand van zijn dieren uit zijn 
stal. Wanneer je er een rozet 
in de pels blaast zie je vijf 
verschillende kleuren. Voor 
mij was hierin de, zoals in de 
standaard beschreven, warme 
roestroodbruine tussenkleur, 
erg opvallend. 

Geen kwaliteitsfoto’s van een goede, te lichte en te donkere kleur, Klein zilver.  
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De Alaska konijnen waar Jan mee fokt, is hij mee begonnen toen hij leerde 
voor C keurmeester. De pels is, als je het juiste type op stal hebt, de grootste 
moeilijkheidsgraad en moet aan minimaal zeven eisen voldoen. Jan verteld 
met trots over het Nederlandse type. Een dier kort en geblokt met een goede 
pels. Duitse konijnen zijn doorgaands langer, grover en hebben meer 
pelslengte. Zelf is hij er Provinciaal Groninger kampioen mee geweest.  
 
 Jan laat een paar imposante 
Vlaamse reuzen zien. Ook in het 
begin van de jaren zeventig van de 
vorige eeuw fokte Jan met dit ras. 
Prachtige type dieren zet Jan op 
tafel. Aan de hand van een jonge 
witte voedster verteld Jan dat een 
lichte wamvorming toegestaan is. 
Het dier heeft perfecte oogleden, 
niet uitgezakt en/of traanoog, wat bij 
dit ras nog wel eens voorkomt. Op 
rug ziet deze voedster er hagelwit 
uit. De onderkant van de voeten aan 
de voorpoten een beetje geel door 
het krabben in het strooisel. 
 
Duitsland. 
Om zijn kennis te vergroten, 
ontwikkelingen bij te houden en 
puur voor zijn plezier bezoekt Jan 
regelmatig shows in binnen en 
buitenland. Jan vertelt dat in 
Duitsland de konijnen milder worden gekeurd dan in Nederland. Voor het 
beleven van de fokkerij vindt hij dat plezieriger. De verschillen tussen de 
fokkers worden dan minder uitvergroot. De oude gazen kooien die in 
Duitsland op de konijnenkeuring nog worden gebruikt zijn 
konijnvriendelijker, dan de spijlen van onze kooien. Minder beschadigingen 
door beknelling. Ook kijkt men daar wat minder naar vuile voeten bij witte 
konijnen. In Nederland keurt men strenger en daardoor kun je moeilijker aan 
de rasstandaard eisen voldoen. 
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Prijzen. 
 Zelf heeft Jan vele prijzen behaald met diverse rassen op zeer verschillende 
shows. Dit getuige de overvolle prijzenkasten met bekers, linten medailles, 
wanddecoraties, oorkondes, plaquettes enz.. Een behoorlijk aantal keren 
behaalde Jan een U bekroning met zijn konijnen, vooral met de Weners.  
Een paar prijzen lichten we eruit.  
Een wandbord, uitgereikt in 
Appingedam voor het Provinciaal 
kampioenschap, ter gelegenheid 
van het 100 jarig bestaan van de 
Nederlandse Konijnenfokkersbond. 
Een aantal grote wandborden van 
zo’n dertig centimeter doorsnee 
uitgereikt voor kampioensdieren in 
Loppersum. 
De Riekel Slachter wisselbokaal. 
Jaarlijks behaald door diverse WPKC 
topfokkers maar na vijf keer mocht 
Jan deze troffee behouden. Jan 
houdt van wisselbekers. Heeft extra strijd en competitie. 
Op de Europa shows in Gent, Amsterdam en Zuidlaren behaalde Jan met zijn 
konijnen ook eerste plaatsen. 
Zijn grootste trots is de Scheadtler van Swaenenfondsbokaal uitgereikt in 
1980 door de Friese topkeurmeester Wink. Jan had het mooiste konijn van de 
Zeven Rassenclub. Een vijf jaar oude prachtige Havana. 
 
Tot slot. 
Onder het genot van een paar koppen koffie met bruidsgebak laat Jan een 
DVD film zien van de show in 1991. Vanaf de het inladen van de kooien tot 
het uitladen na de show, met alles wat er tussenin zit. Een gezellige show in 
de Klinker. De huidige show kan wat Jan betreft compacter. Je moet 
voorkomen dat je in een lege ruimte kijkt. Besloten voelt beter. 
 
Het WPKC vraagprogramma was niet aan zijn kritische blik ontkomen. Een 
hoger prijzengeld en meer kans op een prijs van het individueel dier zou ook 
wenselijk zijn, aldus Jan.  
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Jan merkt nog op dat het fokken van goede konijnen moeilijk is. De 
verzorging vraagt veel kennis en ervaring. Dagelijks je dieren observeren en 
bekijken is erg belangrijk. Veel met je dieren bezig zijn. 
 
Een afspraak maken met deze fokker viel niet maar ik wil Jan Timmer 
bedanken voor de wijze waarop hij het gesprek heeft voorbereid en heeft 
inhoud gegeven. Jan zegt: “Het fokken van konijnen doe ik voor mijn eigen 
plezier”. Ik waardeer het dat hij ons hierin heeft laten delen. 

 

 

AOC en erkenning 

Het is momenteel een rage om op bestaande rassen andere bestaande 

kleuren te fokken. Sommige speciaalclubs promoten dat zelfs actief en daar is 

op zich ook niets mis mee. KLN wil onze hobby breed trekken (en houden) en 

daar hoort ook deze tak van onze sport bij. Alleen zit daar ook een keerzijde 

aan. Bij veel rassen zijn diverse bestaande kleuren kwijnend of bestaan zelfs 

niet meer. Nieuwe kleuren brengen daar zelden verbetering in en die 

verdwijnen ook meestal weer binnen een paar jaar (enkele topkleuren 

daargelaten). Daarom ons verzoek, ga lekker kleuren fokken als je dat leuk 

vindt, maar stuur ze in de AOC klasse in! Als blijkt dat de kleur echt aanslaat, 

kun je nog altijd besluiten om de kleur te laten erkennen. Je voorkomt 

hiermee in ieder geval veel werk voor de standaardcommissie en de 

keurmeesters, want die moeten de ballast van niet of nauwelijks 

voorkomende kleuren ook meeslepen. 

 
Oproep Show decoratie. 

 

We kunnen ter decoratie voor de show veel groen en andere 

(sier)tuinproducten gebruiken. 

 

Geen besdragende planten en taxus of andere gifhoudende planten. 

 

Andere creatieve bijdragen en ideeën zijn van harte welkom. 

 

U kunt contact opnemen met Geert Holsteen of Ludolf Niemeijer. 
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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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Konijnenliefhebbers. 
 
Op 22 November is BunnyTraining Nederland ’s middags aanwezig bij de 
Winschoter Pluimvee en Konijnen Club. Met onder andere de Provinciale 
bondstentoonstelling van Kleindier Liefhebbers Groningen en de clubshow 
van de Groninger konijnenvereniging Gruno.  
 
In diverse kleine demonstraties laten wij zien wat je een konijn kunt leren. 
Van opvoeding tot agility (behendigheid) voor konijnen, alles komt aan bod. 
Tussendoor zijn we aanspreekbaar voor vragen. 
 
Veel konijnen die net niet 
helemaal aan de 
rasstandaard voldoen, 
komen via fokkers of 
dierenwinkels terecht bij 
particulieren. Voor ons de 
reden dat wij graag fokkers 
en andere liefhebbers willen 
laten zien wat mensen met 
hun konijn kunnen doen. 
Hoe je een konijn opvoedt, 
hoe het zindelijk in huis kan 
zijn en hoe je samen met je 
huisdier leuke dingen kunt 
doen zoals spelletjes en 
agility.  De baas en het 
konijn samen gelukkiger. 
 
Ons uiteindelijke doel is om mensen te laten inzien dat een konijn op den 
duur wegkwijnt als het in z’n eentje achter in de tuin staat. Een gevolg is vaak 
dat mensen denken dat konijnen lang niet zulke leuke huisdieren zijn als men 
eerst dacht. Het konijn zit immers alleen maar stil in een hoekje en wordt dan 
soms gewoon weggedaan. Maar konijnen zijn wel leuk als huisdier. Je kan er 
wel een uitstekende band mee opbouwen. Samen leuke dingen doen en dat 
gaan we laten zien!  
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Kom even kijken, spreek ons aan, we vinden het leuk om contact te leggen 
met iedereen, we vinden het leuk, rassen te bespreken en de eventuele 
geschiktheid van een ras voor bv agility, of andere konijnenzaken.  
 
Op de show kun u zich tevens aanmelden voor een workshop of les.  Hierbij 
kunt u kiezen uit: 
• Workshop Basis Training Workshop  
• Sport & spel Workshop aan huis  
• Prive-les aan huis  
 
Ik heb er ontzettend veel zin in en ik hoop veel van jullie te ontmoeten. 
Graag tot ziens op de show. 
 
Anita Alblas 
Trainer en eigenaar van Bunnytraining 
Nederland 
 
http://bunnytraining.nl/ 
https://www.youtube.com/user/Bunnytrai
ningNL 
https://www.facebook.com/BunnyTraining 
 
 

Bezorging Kroniek! 
 
Met name de tarieven van de bezorgingkosten van de Kroniek zijn de laatste 
jaren in snel tempo verhoogd. Evenals de drukkosten enz.. 
 
We willen proberen de Kroniek zoveel mogelijk digitaal te verzenden maar de 
papieren versie blijft uiteraard ook bestaan.  Leden hebben in principe recht 
op een papieren versie.  
 
Wil men een digitale versie dan graag melden aan Ludolf Niemeijer, 
kooienbeheer.wpkc@gmail.com of redactie.wpkc@gmail.com .   

 
Andere liefhebbers mogen zich ook gerust melden voor de digitale versie. 
Onze adverteerders vinden een groter bereik niet erg en wij houden er 
naamsbekendheid en misschien nieuwe leden aan over. 

https://www.facebook.com/BunnyTraining
mailto:kooienbeheer.wpkc@gmail.com
mailto:redactie.wpkc@gmail.com
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Kooien nieuws. 
 

Op dit moment wordt er druk gewerkt om alle kooien te herstellen. Met een 
lasapparaat, nieuwe ringen aanbrengen en recht buigen, blijft er gelukkig niet 
veel oud ijzer over. Enkele kooien gaan we op een creatieve manier 
hergebruiken. Het is een project van enkele jaren. 
 

Shows waar onze kooien in gebruik zijn worden zelfs bezocht om herstel 
werkzaamheden uit te voeren en ter plaatse adviezen te geven hoe met onze 
kooien om te gaan.  Daarnaast worden de wensen van onze afnemers 
geïnventariseerd. 
 

Tot op heden worden onze extra activiteiten bijzonder op prijs gesteld. 
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Axel Sell 
 

Soms zit het mee. Soms zit het tegen. We hadden Axel Sell uitgenodigd voor 
onze show, maar de leden die hebben hem zien optreden in Ost Friesland, 
zagen een van zijn laatste "Vortrage".  
 

 
Axel heeft er niet veel zin meer in. Jammer. Axel en vrouw zijn grote 
sierduiven kenners. In de duivengenetica zijn zij wetenschappelijk zeer goed 
onderlegd. 
Axell  is een inspirerende verteller die je laat vertrekken met veel 
antwoorden, maar ook met nog meer nieuwe verdiepende vragen. 
Zes goede (dure) boeken heeft hij met behulp van zijn vrouw geschreven. 
Hij gaat in ons showweekend naar een duivenshow in Ulm aan de Donau. 
Ulm een plaatsje met 122000 inwoners en de Rastaubenshau van Duitsland. 
WPKC is belangrijker maar hier heeft deze zeer aimabele man geen verstand 
van. “Nait veur deur leerd”. 
Deze professor uit Bremen staat internationaal ook hoog aangeschreven 
vanwege zijn economische denkbeelden met betrekking tot internationale 
betrekkingen. Ook hierin heeft hij een zeer eigen deskundige visie. Wij 
hadden een duivenvoederfabrikant gevraagd hem te betalen.  

“Niet geschoten, altijd mis.”  Toch echt heel jammer. 
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DRUKWERK 


