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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
Er ligt weer een nieuw nummer van onze prachtige Kroniek voor u.
Een nummer waarin we terugkijken naar de Jongdierenshow, met een
kritische noot over de Jongdierencompetitie en de jaarlijkse reis naar
Hannover plus nog wat artikelen.
We zijn ook heel blij met de “konijnen” artikelen van Willem de Wit. Willem
heeft in het verleden vele jaren zelf de Kroniek in zijn eentje verzorgd.
Extra aandacht vragen wij voor de oproep van het bestuur voor mede
bestuursleden. Kom op, meld je aan.
Er zijn extra pagina’s toegevoegd vanwege het uitstekende artikel van
Natasja. Nieuwe copij voor ons volgende nummer blijft van harte welkom
De redactie.
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JONGDIERENDAG WPKC 3 SEPTEMBER 2016
Aaltinus Timmer
Op 3 september werd overdag bij “de Graankorrel” in Oude Pekela de
jaarlijkse JDD gehouden. Het besluit om voor deze locatie te kiezen
werd genomen, omdat de vorige locatie , Speeltuingebouw
Bovenburen , te klein voor ons werd. En belangrijker, het was altijd ’s
avonds en het duurde bijna tot in de kleine uurtjes. Bovendien, kwam
hier geen enkel publiek, maar, gezien de ruimte was dit misschien
maar goed ook.
Er waren een aantal mensen die zich misschien wel terecht af vroegen,
of dit wel zo’n verstandige keus was, weg uit Winschoten en op een
zaterdag, waarop de meeste
mensen andere dingen om
handen hebben dan om naar een
kleindieren show te gaan.
Daar kwam nog bij dat de KLN in
augustus besloten had om een
verplichte konijnenenting in te
stellen tegen de ziekte RHD2. Het
ging er nog even om of er wel
konijnen ingezonden mochten en
konden worden. Maar door
kordaat handelen van enkele
mensen binnen onze vereniging,
is de enting mooi op tijd en
gladjes verlopen. Een speciaal
woord van dank aan hun is hier
wel op zijn plaats. Bedenk hierbij
dat verscheidene verenigingen
hun JDD gewoon hebben
afgelast, omdat men de enting
niet tijdig voor elkaar had.
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Op vrijdag 2 september togen 5
personen om 9.30 uur naar Blijham
om de benodigde kooien en wat nog
meer nodig was, op te laden. Het
was nogal wat, want er waren 269
dieren ingeschreven. Dit aantal was
nog nooit gehaald.
Daar de locatie bij “de Graankorrel”’
gerieflijk en vooral mooi ruim is, kon
alles mooi ruim en overzichtelijk
worden opgezet. Wij zijn hier maar
direct mee begonnen en achteraf was
dat maar goed ook. De bedoeling
was eerst om ’s middags rond 15.00
uur te beginnen en zodoende
kwamen er rond dat tijdstip alsnog 2
leden om mee te helpen. Daar er van
de “ochtendploeg” 2 mensen ‘s
middags andere verplichtingen
hadden, was de bezetting wat aan de magere kant. Maar hier leren we
weer van voor de volgende keer.
Het was ongeveer 17.30 uur dat alles dusdanig opgebouwd was, om
de fokkers en bezoekers de volgende dag te kunnen ontvangen.
Op zaterdag 3 september was van half tien tot tien uur het inkooien en
de keuring kon dan beginnen om 10 uur.
Als keurmeesters waren aanwezig:
Hoenders en dwerghoenders: J.Wever; M.Eissens en Th.Kiewiet
Konijnen en cavia’s:
J. Kooijman en I. Hollander v/d Kamp
Sierduiven:
W.Halsema
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Over belangstelling viel niet te klagen tijdens de keuring, maar het
kunnen er altijd meer zijn natuurlijk. Om dit te bewerkstelligen, weten
we nu al dat we de volgende keer vanaf
de weg duidelijker het een en ander gaan
aangeven.
Gaandeweg de dag bleek dat de hoender
keurmeesters het niet gingen redden in de
daarvoor bestemde tijd. Ook dit was weer
een leer moment.
Maar om 16.00 uur kon dan toch de
uitslag bekend gemaakt worden.
Allereerst werden de 5 jeugdige inzenders
in het zonnetje gezet middels een
prachtige beker voor elk. Twee van hen,
Patrick Pals en Bas Becker, hadden
dusdanig goede beoordelingen dat die ook
mee doen aan de Jongdieren Competitie
Mooiste haan show was van A. Middel. Australorp haan zwart
Mooiste hen show W.Kranenborg. Barnevelderkriel dubbelgezoomd.
Mooiste konijn show was ram van P. Timmer. Kleurdwerg zwart
Mooiste cavia show was van A. Bonnet. Lunkarya beer, Bont Choco
Mooiste sierduif show was van G. Siemons. Duivin geel geeksterd.
Mooiste serama van de show was een haan van A. Timmer.
Afgaande op de uitslag van deze JDD, gaan naar de Jongdieren
Competitie in Muntendam op 24 september 2016, namens WPKC:
Voor de hoenders en dwerghoenders: A. Middel; W. Kranenborg ; E.
Hoppen ; E.J.L. Hoppen ; Bas Becker ; Patrick Pals
Voor de konijnen: P. Timmer ; C. Jansen ; S. Deijlen
Na de prijsuitreiking volgt altijd het opruimen van de kooien en andere
zaken, zodat de loods van “de Graankorrel” er weer spic en span uit
zou zien. In no-time was dit gerealiseerd. Hulde aan iedereen die
hieraan heeft mee geholpen.
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Samenvattend, kunnen we stellen dat het
een meer dan geslaagde dag was, die
navolging behoeft. Ook het team van “de
Graankorrel” was vol lof over deze dag.
De organisatie heeft nog wel , aan
iedereen de vraag , om eens na te denken
, wat nog verbeterpunten kunnen zijn , om
deze dag nog beter en/of gezelliger te
kunnen laten verlopen. Omdat niets
menselijks ons vreemd is, zijn we ook in
voor positieve reacties.
Tot slot wil ik namens de organisatie, alle
inzenders, helpers, kortom iedereen
bedanken die zich heeft ingezet om van
deze dag een succes te maken.

Uitnodiging Ledenvergadering 27 oktober 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Goedkeuring agenda
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen 07 – 04 - 2016
Kort verslag KLN - vergadering
Kort verslag KLG - vergadering
Kort verslag NBS - vergadering
PAUZE
Draaiboek Kleindierenshow WPKC 25 - 26 - 27
november
10.Kleding – Logo - Passen
11.Rondvraag
De vergadering begint om 20.00 uur in Zalencentrum Lamain, Dr. Bosstraat
25-27 in Winschoten.
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Hannover
Zaterdag 29 oktober kunnen we weer naar de Junggeflugelschau in
Hannover gaan. Georganiseerd door Rassegeflügelzuchtverein Weener-Ems.
Voorzitter Gerhard Niemann is onze reisleider.
Er zullen ongeveer 20.000 gevederde vrienden zijn en een paar verdwaalde
konijnen. Verder een afdeling verkoop van dieren en diverse verkoopstands
met dieren benodigdheden.
Voor de prijs hoeft u het niet
te laten. De gezellige
busreis, inclusief ontbijt en
avondeten, is € 35,=.
Zo spoedig mogelijk na of te
samen met uw opgave te
voldoen aan Geert Holsteen,
Oudewerfslaan 83 in
Winschoten tel. 0597417646.
Entree en een catalogus zijn
niet bij de prijs inbegrepen.
De bus vertrekt om 7.00 uur
’s morgens vanaf de
Kleintierhalle aan de
Beningaweg in Weener.

http://www.gzv-hannover.de/index.php/deutsche-junggefluegelschau
https://www.facebook.com/events/1314432608586421/
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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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JAMMER, JAMMER, JAMMER.
Het kan anders.

Vorig jaar deden we het niet geweldig op de Jong Dieren Competitie in
Muntendam. Dit jaar waren de vooruitzichten beter. We hadden de grootste
en ook de mooiste Kleindierendag in de provincie Groningen gevuld
uitstekende dieren.
Het is bij andere verenigingen geen uitzondering dat fanatieke bestuursleden
met moeite dieren opsporen, verzamelen, halen en inkooien. Respect voor
deze mensen.
Een aantal fokkers stonden dit jaar als rasechte WPKC ‘ers op scherp om
beter te kunnen presteren dan in 2015. Toch ging het mis.
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De hoenders.
Twee van onze hoenders werden bestraft met nul punten vanwege
uitsluitingsfouten.
De ene had problemen met de onjuiste bevedering in de buurt van de staart.
Ik heb het niet gezien, de fokker had het niet gezien en een eerdere
keurmeester had het niet gezien. Deze fout is een sterk verervend gebrek en
een terechte uitsluitingsfout.
De andere hoen zat niet alleen in de kooi. Deze had medebewoners. Iets wat
door de huidige broeierige weersomstandigheden snel kan gebeuren.
Kijk eens naar de stand. We hadden zonder de O's mee gedaan voor de
eerste plaats.

De konijnen.
Ten eerste even de puntentelling. Bij de hoenders is dat veel overzichtelijker.
Voor de organisatie is het meer gecompliceerd. Er worden meer fouten
gemaakt in het bijhouden van de stand. De verschillen in de eindstand zijn
veel minder groot en onduidelijker. Daar moet iets aan gedaan worden.
Nu naar onze konijnen. Wij hebben dit jaar de beste konijnen van de
provincie. Het ontbreken van een balletje in een zakje van een paar
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centimeter en enkele grammen, bij een prachtig dier, kostte ons een zekere
overwinning. Er waren meer konijnen bij andere verenigingen met
uitsluitingsfouten, maar die waren niet half zo mooi als ons konijn.
Tot slot wil opmerken dat de competitiekeuring prima georganiseerd was.
Veel publiciteit aan gegeven op internet en in de krant. De sfeer was
uitstekend wat o.a. bleek uit het aantal eters tussen de middag. Deze was
nog nooit zo groot.
De veranderde toelatingseisen voor de konijnen waren een succes. Ondanks
de RHD2 virus waren er nu meer konijnen dan kippen. Dat is niet vaak in de
geschiedenis gebeurd.
Helaas waren er wel minder verenigingen dan vorig jaar. In 2017 kunnen ze
weer deelnemen. Daar moeten we met elkaar aan werken. Zij kunnen dan
meemaken dat ze mogen verliezen van de WPKC. Drie keer een O gebeurt
ons niet weer…………………….

Harry Hoppentocht
Kroniek Oktober 2016
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De toekomst van de WPKC,
De WPKC is een gezonde vereniging we hebben genoeg leden (130) en we
zitten financieel ook goed. Er is alleen één factor die het bestaan van de
WPKC bedreigd. Dat is een tekort aan bestuursleden.
Jim heeft tijdelijk het secretaris deel op zich genomen, omdat er bij de
laatste vergadering geen aanmeldingen waren om het bestuur te versterken.
Jim gaat dit voor maximaal 1 jaar doen.

Het zelfde geld voor Eduard die nu ook voor maximaal 1 jaar het
voorzitterschap op zich neemt.
Zowel Jim als Eduard vervullen al genoeg taken binnen de WPKC. Dus meld je
aan om de bestuursploeg te versterken.
De taken kunnen dan over meer personen verdeeld worden en zo wordt het
voor het bestuur weer iets makkelijker om alles te regelen. Zet alle goede
redenen om het niet te doen overboord en help ons mee de WPKC
bestuurbaar te houden .
Bestuur WPKC
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Enten Konijnen.
Er komt een mail van de keurmeester
vereniging dat er een gevaarlijke ziekte
RHD2 in Nederland (vooral in het
Westen en Oosten van Nederland) met
de mededeling om voorlopig geen
jongdieren keuringen te doen. Dit heb
ik direct doorgemaild naar Jim Deijlen,
met de vraag “Wat doet de WPKC hier
mee”.
In de mediabladen en
Kleindiermagazine volop aandacht met
de mededeling laat je konijnen enten.
In het westen waren al fokkers die
meerdere dieren verloren hadden dus
paniek. Dit komt natuurlijk net in de
vakantie periode.

Aangezien ik als keurmeester dichtbij de bron zit, krijg ik veel informatie. In
overleg met Jim heb ik de veearts in Staphorst gebeld met de vraag hoe kun
je dit regelen tegen een niet te hoge prijs ( de veeartsen in de buurt konden
niet tegen een redelijke prijs enten, dus toch naar Staphorst). Het antwoord
was “Het moet wel een aantal zijn met het oog op reiskosten”. Ik heb
gezegd: “De WPKC heeft hier belangstelling voor en het zijn ± 150 dieren”.
Maak je er toch een rondje Groningen van ,zei ze. “Ik heb nog niets uit
Groningen”
Zo dan zal ik dat even regelen. Direct verschillende verenigingen gebeld of ze
mee wilden doen. Twee verenigingen Muntendam en Appingedam hebben
gereageerd en wij hebben gezamenlijk dit opgepakt en ik moest het maar
regelen. Ik heb Jim, Jonny Wever en Harm Jan Scholte gevraagd geef mij de
namen adressen plaats en telefoon nummers dan kan ik hun bellen we
kwamen op ± 500 konijnen. Weer gebeld (dagelijks) ik heb ± 500 konijnen om
te enten, dus de moeite waard. Prijs afgesproken € 2.00 per konijn en € 15
voorrijkosten. Bij 1 of 2 dieren samen voegen dus de garage stond bij mij vol.
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Ik heb hun een route planning gestuurd waar ze moesten beginnen enz. Er
kwam nog een fokker van Hoogezand tussendoor, opnieuw een tussen
voeging. Dit gemaild naar Staphorst. Er werd terug gebeld met een datum en
het enten moest wel in twee dagen.
Ze zijn begonnen bij Beerman in Drouwenermond en via Stadskanaal naar
Veendam en Muntendam. Om ± één uur was de vrouwelijke veearts ( een
leuke dame) bij mij in Winschoten. Na wat gepraat te hebben en koffie
gedronken zijn we gaan enten. Eerst de dieren bij mij in de garage toen de
eigen dieren.

“Nu gaan we een rondje Oost Groningen doen maar ik ga wel mee en help je
wel”, aldus mijn voorstel. Eerst naar de Dwingeloweg verder naar Blijham,
Bellingwolde ( Jim was op vakantie maar hij had mij verteld waar de konijnen
waren ) daarna Jan Timmer en Pieter Timmer, Twee grootfokkers. Het was
ongeveer vijf uur. Nog een frisdrankje genuttigd bij Pieter en snel weer naar
Winschoten. De dierenarts moest mij natuurlijk thuis brengen, waar we
afscheid namen. De eerste dag zat er op.
Zij zou met mij contact opnemen voor fase twee, die Harm Jan Scholte voor
zijn rekening heeft genomen. Dat is ook geregeld en we hopen dat al deze
dieren op onze show aanwezig zijn.
Jammer dat Vincent Janssen is gestopt met het fokken van Hangoordwergen
wilde ze niet laten enten. We moeten er op rekenen dat deze enting niet
eenmalig is voorlopig zullen we er elk jaar mee geconfronteerd worden.
W. de Wit
Kroniek Oktober 2016
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NPO-dagen
Op19 en 20 november a.s. vinden weer de NPO-dagen in Houten
plaats. Deze dagen vormen een ideale gelegenheid om uw ras(sen)
onder de aandacht van een groot en in duiven geïnteresseerd publiek
te brengen. Er worden plm. 5000 bezoekers uit binnen- en buitenland
verwacht.
Om de toegankelijkheid voor iedereen te waarborgen is de toegang tot
deze beurs geheel gratis waarop een groot aantal activiteiten
plaatsvinden:
 Er is een specifieke duivenbeurs waarop men de kennis over
de diverse duivenproducten kan vergroten; er zijn stands van
alle grote firma’s op dit gebied, dierenartsen en
voerleveranciers;
 Voor kinderen en jeugd is er een jeugddag om hen meer bij de
liefhebberij te betrekken;
 Er worden lezingen gegeven om
inzicht in de toekomst van de
liefhebberij te verschaffen;
 Er bestaat de mogelijkheid om
overtollige dieren aan nieuwe
eigenaars over te doen;
 Voor uw meegekomen
familieleden is er zelfs een
kerstmarkt georganiseerd zodat
ook zij er een leuk uitstapje van
kunnen maken.
Kroniek Oktober 2016
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FOKTOMEN W.D.G. DE WIT.
Hierbij een verslag hoe ik denk over het fokken en samenstellen van
foktomen.
Specifiek wil ik het ras Tan dwerg bespreken, dit is niet het makkelijkste om
mee te fokken. Er zijn momenteel 15 fokkers die proberen om dit ras op een
hogere niveau te brengen.
Wat wil je bereiken en hoe denk je dat op te lossen.
Heb je een ram of voedster met bepaalde ras eigenschappen, dan de plus en
de minpunten opschrijven en onthouden. Wat fok je uit een ouderpaar.
Welke goede en slechte fouten brengt ouderpaar voort.
Nooit dieren met twee slechte eigenschappen aan elkaar koppelen. Wat
moet je eerst bereiken.
F type en bouw ( belangrijk ) benen en stelling. Dan de vier onderdelen van
de pels. Als dit allemaal goed zit heb je de meeste punten te pakken.
Als je deze bovenstaande posities redelijk kan fokken, kun je aannemen dat
deze eigenschappen in je stam verankerd zitten ( moet 70 procent fok zuiver
zijn ). Een grote uitdaging is het gewicht dat nog zodanig is, dat ze te zwaar
zijn om te showen. Voor mij mag het gewicht naar 1200 gram. Dit zal je er
niet zo snel uitfokken is genetisch het moeilijkst. Alleen selecteren en
selecteren zal resultaat boeken. Dit is een gave die niet iedereen van huize
heeft meegekregen.
Oorlengte geeft ook vaak nog een probleem. Tachtig procent heeft nog een
te lange oorlengte. Verder de tan kleur borst en buik zodanig selecteren dat
dit ook vast gelegd wordt in de genen.
Wat ik ook belangrijk vind de gesloten oorstand. Die kun je ook vastleggen.
Niet fokken met niet-gesloten oren (geldt voor alle dwerg rassen).
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Verder zijn de oogringen nogal een probleem. Ik ben er nu met bezig en boek
resultaat. Heb nu twee dieren met prima oogringen. Daar ga ik mee verder
zonder al het overige niet uit het oog te verliezen.
Heb ik een nestje van b.v. drie of vier jongen, dan moet de helft toch
redelijke dieren zijn, anders fok ik hier niet mee door. Of probeer ik een
andere combinatie. Zo leg ik de meeste eigenschappen vast.
Zet nooit dieren bij elkaar en denk er zit er een goede dier bij, dus ben ik
boven Jan. Alle negatieve genen krijgt het ook mee en is erfelijk. Het
moeten geen toevaltreffers zijn. Dit geld natuurlijk voor alle rassen, maar de
Tan-dwerg is één van de moeilijkste rassen die er op dit moment zijn.
Zelf fok ik maar met drie voedsters en drie rammen. Voor mij het maximum.
Als ik hier geen goede dieren van krijg, doe ik het volgens mij niet goed.
Ik heb maar 30 hokken en heb ook nog Ned. Hangoordwerg.
Ik hoop hiermede een bijdrage te hebben geleverd om goede Tan dwergen te
fokken.
Vr. groeten W.D.G. de Wit

Mooiste tan dwerg op de Noordshow 2015
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EIEREN en EIERKEURING met Gert Riezebos
Verslag thema avond WPKC
Op donderdagavond 6 oktober hadden we een WPKC ledenavond met
spreker Gert Riezebos met als thema eieren. Daar valt meer over te vertellen
dan je denkt! Vele wetenswaardigheden en een leerzame avond.
De zaal was goed gevuld en de gehaktballen van Laus Lamain waren niet aan
te slepen ;-)
Gert Riezebos hield een presentatie via Powerpoint.
Ik benoem een aantal wetenswaardigheden wat
bij mij is blijven hangen:
-

-

-

-

-

Kwaliteit van eieren is belangrijk voor zowel
consumptie als voor broeden.
Alle eieren hebben een witte kalkschaal. Pas
nadat de schaal gemaakt is krijgt het vlak voordat
het ei naar buiten komt een soort verfbad, aan het eind
zit er een spuitklier die de kleur - behorend bij het ras - aan het ei geeft.
Alle eieren, of ze nu wit of bruin zijn, daarvan is de schaal aan de
binnenkant wit
De Schijndelaar en Araucana leggen groene eieren, dit heeft te maken
met galafscheiding wat anders is bij dit ras.
Zo wel buitenom als binnenin is de schaal
groen.
Witte oorlellen – witte eieren, rode
oorlellen – bruine eieren.
Kippen die witte eieren legde waren
vroeger voor ‘Jan met de pet’, kippen die
bruine eieren leggen waren toen voor de
mensen van stand.
Rondom landgoederen liepen vaak
Hollandse Kuifhoenders en Kraaikoppen,
dit waren rassen voor de adelen.
Witte eieren zijn beter te pellen als bruine eieren.
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-

-

-

-

-

In Duitsland verlangt men een donkerder dooier dan hier in Nederland
maar er zijn ook landen waarbij de dooier weer heel licht van kleur moet
zijn. Hierin zitten behoorlijke cultuurverschillen. Evenals dat men in
Duitsland men meer bruine eieren
consumeert dan in Nederland.
Bloedstippen komt van gesprongen
adertje in eierstok van de kip of door een
stress moment bij de kip. Dit kan voor
consumptie geen kwaad.
Dooier = vet  neemt geuren aan door
de poreuze schaal. Daarom nooit eieren in een koelkast bewaren. Het
neemt altijd geuren over van andere producten. Daarnaast blijven de
eieren buiten de koelkast uitstekend van kwaliteit en kun je ze
gemakkelijk 6 weken bewaren en zijn ze nog goed eetbaar (voor
broeden niet langer dan 14 dagen bewaren/ opsparen). Dit bewaren kan
het beste in een kelder bij een temperatuur tussen 7 en 14 graden
Celsius.
Eieren altijd met de punt naar beneden bewaren. Kijk maar in
eierendoosjes in de winkel, die eieren staan ook met de punt naar
beneden in het doosje. De dooier blijft dan het beste in positie en blijft
niet plakken aan de vliezen. Het mooiste is in een stand van 60 graden
en daarbij regelmatig te keren maar met punt naar beneden gericht.
De luchtkamer maakt de kip niet zelf. Deze ontstaat pas als het ei uit de
kip is gekomen. Het ei koelt dan af waardoor de inhoud van ei krimpt, de
schaal krimpt niet. Hierdoor ontstaat dan de luchtkamer.
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De luchtkamer is heel belangrijk voor het kuiken om te keren in het ei.
Bij een kleinere luchtkamer krijgt het kuiken problemen.
Als er geen hagelsnoeren in het ei zaten dan wil de dooier gaan drijven.
Ene kant zitten 3 hagelsnoeren en aan de andere kant 2 hagelsnoeren.
Hoe ouder het ei, hoe slapper de hagelsnoeren.
Een vers ei heeft een dooier,
dikwit en dunwit. Hieraan
kan men zien hoe vers het ei
is als je deze kapot tikt op
bordje. Dikwit moet goed
stevig zijn, net als de dooier.
Als de dooier uiteenvalt dan
is dat een teken dat het ei al
minder vers is.
In instellingen gebruiken ze liever kooi-eieren i.p.v. scharreleieren, dit op
het oog van Salmonella, kooi-eieren zijn altijd schoner en komen niet in
aanraking met mest.
De luchtkamer is aan het eind van het broeden 18 – 20 %. Dit kun je
telkens met een potlood aftekenen op het ei om te controleren.

Maranseieren moet je niet te vochtig broeden, luchtkamer blijft dan te

klein waardoor slechte uitkomst.
Niet vernevelen in de broedmachine dit geeft een bron van bacterie
door de warmte in de machine met alle gevolgen van dien.
Daarnaast gaat door vernevelen de poriën dicht zitten van het ei.
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Een ei heeft een verhouding /
vormindex van 4 : 3 is gelijk aan 0,75 of
75 %. Van 74 – 76 % is een ideaal ei.
Een ei van 72 % is een lang ei en 78 % is
een rond ei.
Een lang ei of een rond ei geeft kans op
kuikens met spreidpoten, of poten
verkeerd geplaatst in het ei of ze komen
helemaal niet uit. Deze eieren dus eruit
selecteren.
Het kuiken wordt gevormd door het eiwit.
De dooier wordt pas aangesproken als het
kuiken uit het ei is. Het kuiken hoeft
daarom de eerste 48 u geen voer nodig.
Indien men wel voer dan al geeft krijgt men
vaak last van poepkontjes.
De dooier voor het kuiken is als de biest voor een kalfje. Het zorgt voor
de nodige narijping van de darmpjes en belangrijke stoffen.
Men geeft de kuikens wel direct gekookt en afgekoeld water.
Eieren die eenmaal aangepikt zijn komen onder een kloek vaak sneller
uit als in de broedmachine. Dit komt omdat de kloek al contact met het
kuiken heeft als deze nog in het ei zit. De kloek ‘praat’ het kuiken uit het
ei maar helpt zelf nooit!!
Ervaringen leert dat als men vroeg begint te broeden de uitkomt meer
hanen betreft dan hennen. Broed men in mei dan is de uitkomst 50/50.
Bij slechte uitkomst dan zijn het vaak ook meer hanen.
Hoeveel hennen bij een haan kunnen lopen voor een goede bevruchting
is wisselend en dat verschilt per ras.
Wisselen met 1 haan en 2 groepjes hennen kan ook, dan krijg je de
zogenoemde wisseldagen van de haan en toch bevruchte eieren.
Een ras met veel kleurslagen geeft een ras met veel verschillende tinten
eieren. Dus elk kleurslag heeft ook weer een eigen tint ei.
De krielen zijn wat lichaamsbouw betreft 1/3 tot verhouding van de
grote hoenders maar leggen een ei wat naar verhouding 2/3 is dan van
dat ei van een grote hoen.
Grote hoenders zijn door de jaren heen kleinere eieren gaan leggen.
Hoenders in het algemeen leggen kleinere eieren en minder rastypische
kleur eieren. Dit is een gevolg van onze fokkerij. Men selecteert niet

Kroniek Oktober 2016

Pagina 23

-

meer op grootte eieren en ook al helemaal niet meer op kleur wat
eigenlijk zo raskenmerkend is. Eigenlijk zou dit weer gepromoot moeten
worden om zo een volledig ras te blijven fokken met alle zo belangrijke
kenmerken van het ras.
Krielen hebben vaker last van legnood of bloedvegen op het ei omdat ze
naar verhouding dus eigenlijk te grote eieren leggen.

Dag 1: aanleg zenuwstelsel

Dag 5: aanleg bloedvaten en hart;
nieren en darmen functioneren

Dag 10: andere organen gaan
functioneren

Dag 14: groei en verbening
kraakbeenskelet

Dag 21: overgang naar
longademhaling via luchtkamer
Ook werden er eieren gekeurd die mee waren
gebracht door de leden.
Voor de 3 winnaars waren er 3 kleine
vleesprijsjes.
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De punten gaan anders dan bij kippen keuren. De onderdelen die meetellen:
-

-

-

het ei gewicht in combinatie met het ras,
uniformiteit: gewicht, kleur en vorm en er wordt hierbij gekeken
naar het maximum
gewichtsverschil
vorm: Index breedte / lengte
staat tot verhouding als 4 : 3
en optimaal is 74 – 76 %
Reinheid
Schaalkwaliteit: gaaf /
afwijkend
Schaalkleur in combinatie met
het ras
Versheid luchtkamer: grootte
Verheid dikwit: kwaliteit
Dooierkleur: kleurcode met
behulp van dooierkleurwaaier, optimaal 9 – 11
Puntentoekenning
van 100 totaal
verdeeld over de
genoemde
onderdelen waarbij
men op iedere
onderdeel mogelijk
aftrek krijgt als het
niet perfect is.

Predicaat toekenning van eieren keuren ziet er anders uit als bij kippen
keuren met name in de puntentelling zit verschil.
96 – 100 punten: U
91 – 95 punten: F
86 – 90 punten: ZG
Kroniek Oktober 2016

81 – 85 punten: G
71 – 80 punten: V
< 71
punten: O
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1e prijs U met 96 punten N. Huizing - Boer met New Hampshires kriel eieren.
De kleur van de dooier is op Duits niveau, voor Nederland eigenlijk een slag
te donker.
2e prijs F met 92 punten J. Kraan met Brabanterkriel eieren met als extra
beschrjiving: 'mooi wit'
3e prijs F met 92 punten E. Hoppen met Australorps eieren waarvan de
luchtkamer keurig was.
Ook meneer Veen had eitjes meegenomen.
Kwarteleitjes, op de foto zichtbaar, een hele
collectie. Wel een beetje sneu want de
eierenkeuring betrof kippen eieren. En we
hebben er niet bij stil gestaan om dit ook
specifiek te benoemen in de uitnodiging. Het
was dus heel begrijpelijk dat meneer Veen
zijn kwarteleitjes mee genomen had. Maar
prachtig om te bekijken!

Gert Riezebos kreeg als 'dankjewel' de
Groningse vlag en een mand met lekkere
Groningse producten.
Hierna een foto impressie van deze avond met dank ook aan Arjan Raspe
voor een aantal foto's en aan mijn echtgenoot! Al deze foto’s kunt u vinden
op de website.
De informatieve afbeeldingen komen uit de power-point- presentatie van
Gert Riezebos.

Natasja Huizing –
Boer
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Zeldzame rassen
op de show van
WPKC

A.s. november is het zover, dan wordt er voor het eerst in de geschiedenis
van WPKC, een distriktshow gehouden van de BKU club.
Wie en wat is de BKU club ? BKU staat voor Brabanter – Kraaikoppen Uilebaarden groot en kriel.
De plannen begonnen te broeden in 1984 op de TT. Ornithophilia te Utrecht.
De dieren werden altijd besproken op de show bij de TT kooien en er werden
nooit ervaringen vastgelegd, enkele leden o.a. ondergetekende vonden dat
er wat aan gedaan moest worden, dus werd een plan opgezet om een club
op te richten.
Het bleek een “ Goudengreep ” geweest te zijn, want je ziet de resultaten
zoals verbetering van de rassen en kennis bij fokkers en dan vooral bij de
beginners. We hebben 2 x per jaar een bijeenkomst in februari waar een
ledenjaarvergadering georganiseerd wordt en in augustus een fokkersdag
voor bespreking van onze rassen. De gezelligheid en sportiviteit en
uitwisseling van dieren staat
bovenaan.
De BKU club bestaat inmiddels 31
jaar en hebben dat vorig jaar in het
historische plaatsje BOURTANGE
gevierd in een heel weekend.
We besloten in de vergadering van februari 2016 op voorstel van leden om
eens een DRITRIKTSHOW te organiseren in de provincie GRONINGEN. Het
doel is tweeërlei. Mensen meer bekend te maken met onze BKU rassen en er
is volop ruimte te vinden voor onze dieren in deze prachtige omgeving. Deze
historische rassen zijn sterk en vitaal. De leg van het ei is zeer goed te
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noemen. Op de laatste ei keuring in de vereniging gaf een prominent
keurmeester een F. predicaat voor het BKU ei.
Heeft U belangstelling voor onze BKU rassen of wilt U informatie over deze
rassen wij staan met een info stand in Zuidbroek tijdens de show. Of neem
contact op met Jan Kraan. e mail : jan.kraan@hetnet.nl.
Bezoek ook eens de website van de BKU. Deze is : www.bkuclub.nl
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Deze prachtige prijs is te winnen op de BKU districtshow van de WPKC.

Uitgave Kroniek 2016
Nummer december 2016
(o.a. nieuwjaarsvisite 2017 + jaaragenda 2017)
Kopij binnen voor 5 december
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