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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 0597-613636  l 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 NL32 RBRB 0918 5955 68 
 
TT secretaris en Dierenbemiddeling:          
                                Arjan Raspe      06-51333133             ttsecretaris@wpkc.nl  
Penn.m.TT:            Eduard Hoppen  06-13847136   ttpenningmeester@wpkc.nl   
Kooienbeheer:      Vacant                  06-13847136        kooienbeheer@wpkc.nl  
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 wel aanmelden.                                                                                            
 
 
WPKC.NL site:             Berta van der Meer   Site gemiddeld 10 per dag gezien. 
WPKC facebook:         Arjan Raspe 
WPKC twitter:              Arjan Raspe                 71   volgers. 
 

Redactie: Natasja Huizing - Boer en Harry Hoppentocht.  

Ludolf  Niemeijer bezorging. 
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. 
 
 

WPKC lidmaatschap opzeggen voor 15 november bij onze 
secretaris. 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. 
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Voorwoord. 
  
In deze Kroniek hebben we weer diverse onderwerpen verzameld en 
geplaatst. Onze dank voor uw bijdragen. 
 

De vergadering van 5 november is belangrijk om de taken op de keuring te 
verdelen, nieuwe ideeën te horen en ons te beraden op de toekomst van 
onze Kliendieren show. Welke kant moeten/kunnen we op. 
 

Daarnaast wil ik terug komen op onze thema avond. De discussie die 
ontstond leverde vooral verliezers op. Los van het feit of de argumenten 
inhoudelijk juist waren of niet. Er werd tegen elkaar gesproken en niet met 
elkaar. Zelf was ik daar onvoldoende alert op. Het leverde vooral negatieve 
energie op voor de mensen die aan het woord waren en bij andere 
aanwezigen. Een ieder is op zijn eigen manier betrokken bij de WPKC.  Veel 
mensen verzetten en hebben enorm veel werk voor de vereniging verzet. 
Dingen mogen gezegd worden maar respecteer elkaar. Geef elkaar de ruimte 
om binnen de vereniging te kunnen functioneren. Het gaat hierbij tenslotte 
om onze gezamenlijke hobby en dit moet een plezierige bezigheid zijn. 
Het is vooral de toon die de muziek maakt. 

Harry Hoppentocht 
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Even voorstellen, 
 

 
 
Mijn naam is Ginus de Wijk, 61 jaar, geboren in Nieuwe Pekela. 
 
Vanaf mijn kinderjaren woon ik in Alteveer waar we thuis ook veel 
dieren hadden. 

 
Later ben ik in aanraking 
gekomen  met watervogels. 
Nu heb ik een voliere 
waarin diverse watervogels 
heb, zoals Mandarijnen, 
Carolina’s en nog veel meer 
soorten.  
 
 
 
 

Ook houd ik kippen, zijdehoenders. 
 
De pen geef ik door aan Abel Middel. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ginus de Wijk 
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Uitslagen jongdierendag. 
 
Vrijdag 4 september was al weer de eerste keuring van het seizoen. 
Het was een gezellige boel .  
 

Binnen de keuring en buiten 
de BBQ die prima verzorgd 
was, getuige de reacties en  
vele lege schalen. 
 
De keurmeesters hadden er 
een flinke kluif aan, 
Natuurlijk waren er dieren 
niet klaar,  maar er zaten 
diverse prachtige dieren 
tussen die straks weer 
kunnen schitteren op 
onze show in Zuidbroek 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Natasja Huizing 

 
Mooiste dieren van de Jongdierenkeuring 2015: 
 

 Mooiste haan, Australorp groot van Abel Middel 

 Mooiste hen, Barnevelder kriel van Wubbo Kranenborg.  

 Mooiste serama, Hen van Jasper Hoppen jl 

 Mooiste ram, NHD van V. Janssen 

 Mooiste voedster, Deijlenaar,van Jim Deijlen 

 Mooiste doffer, Midsnavel Weense tuimelaar,van Cees 
Jongsma 

 Mooiste duivin, Chinese meeuw van Erik Dijkstra 
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Jongdieren Competitie Provincie Groningen 2015 

 
Op zaterdag 28 september hadden we in de Menterne in Muntendam de 
Jongdieren Competitie van de Provincie Groningen. Vorig jaar deden er  
zeven verenigingen mee, nu negen.  
`s Morgens om zeven uur stonden er veel mensen klaar om mee te helpen 
met de opbouw en inrichten van de kooien. Zo rond acht uur was dat al 
gebeurd. Nog even de lijntjes met nummers en we konden op tijd beginnen 
met de keuring. Afbouwen was binnen een uur gebeurd. 
Keurmeester Dermois keurde deze dag voor het laatst de konijnen. Hij geeft 
een volgende generatie keurmeesters de ruimte om zijn kwaliteiten te 
evenaren.  

                                                  Uitslagen 
                  Kippen                                                                   Konijnen 
 

1. Muntendam     57 
2. Appingedam     54 
3.  WPKC                52 
4. GPC                     51 
5. ’t Hollandertje  50 
6. BeKaVe              50 
7. Hoogezand        45 

1. BeKaVe                     53 
2. Muntendam            51 
3. Appingedam            48 
4. WPKC                        45 
5. De Marne                 43 
6. ’t Hollandertje         43 
7. Streven naar Beter 41

 

Individueel 
 
Mooiste Haan groot A. Middel 
Mooiste Hen groot   D. Schut 
Mooiste Haan kriel   H. Boers 
Mooiste Hen kriel     H. Kalk 
Mooiste Ram             Comb. Van Lune 
Mooiste Voedster     H.S. Commies 
 
Het had voor de WPKC bij de kippen beter gekund. Wij hadden betere dieren 
niet geselecteerd. Een fout waar niemand beter van werd en wij graag niet 
hadden gemaakt. We hadden kunnen meedingen naar de eerste plaats.  
Op zich was het een geslaagde plezierige competitiedag met een glaasje voor 
de vrijwilligers  aan het einde van de middag. 
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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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Verenigingsavond  
 
Donderdagavond 5 november om 20 uur bij Lamain zal de in 
het tekenen van onze Kleindierenshow in Zuidbroek staan. 
 
 
Heden. 
Wederom zullen we een 
aantal taken moeten 
verdelen aan de hand van 
ons draaiboek.  
Zelfs een behoorlijk aantal 
niet-leden zetten zich met 
veel plezier al jaren in voor 
onze keuring. Passende 
ideeën, 
standhouders,sponsoren en 
attracties blijven nog steeds 
van harte welkom. 
 
Toekomst. 
Naast de komende show 
willen we ook graag naar de 
toekomst kijken. Hoe moet 
de show er over vijf jaar uit 
gaan zien. Wat zijn de 
mogelijkheden, wat is er 
voor nodig en wat is 
haalbaar. 
Daarbij denken wij ook aan 
hoe we inzenders aan ons 
kunnen blijven binden, welke 
uitstraling moet de show 
hebben, toekomst inkomsten sponsoren en overheden, publiciteit enz.. 
 

Alle leden, van harte welkom. 
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Bron: RHC Grioninger Archieven, Toegang 1774 (verzameling documentatie) 

inv.nr. 1774-3250/5: map met diverse paperassen m.b.t. het RuG-lustrum van 1864. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.groningerarchieven.nl/zoeken/mais/archief/?mivast=5&mizig=278&miadt=5&miaet=14&micode=1774&minr=5997725&miview=ldt
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Gumboro breidt zich uit, ook hobbypluimvee loopt risico 

Artikel  geschreven door Jinke Hesterman 

Nu het aantal  Gumboro-uitbraken blijft aanhouden, loopt ook 

hobbypluimvee steeds meer risico op besmetting. Vanwege het resistente 

karakter van het Gumborovirus vindt indirecte overdracht gemakkelijk plaats. 

 Wilde vogels, knaagdieren en piepschuimkevers kunnen het virus 

overbrengen op andere koppels en/of bedrijven. Het virus kan in mest lang 

overleven. Besmette mest vormt een duidelijke risicofactor, waarschuwt de 

Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). 

VMP, het samenwerkingsverband tussen pluimveedierenartsen en GD, meldt 

dat het aantal Gumboro-uitbraken blijft aanhouden en zich lijkt uit te breiden 

naar gebieden aansluitend op gebieden waar al eerder uitbraken zijn gemeld. 

Tot op heden (september 2015) is uit de monsters die hiervoor zijn 

opgestuurd naar de GD steeds veldvirus DV86 gevonden.  

 De Ziekte van Gumboro, ook wel Infectieuze bursitis of Infectious Bursal 

Disease (IBD) genaamd, wordt veroorzaakt door het Gumboro-virus.  De 

verschijnselen zijn acute sterfte, diarree, slome, zieke dieren. De diagnose 

kan via sectie worden gesteld. De kippen vertonen spierbloedingen en 

bloedingen op de overgang van klier- naar spiermaag. Vanaf drie dagen na 

infectie wordt er ook een vergrote, oedemateuze, soms door bloedingen 

kersrode bursa aangetroffen. Vijf dagen na de infectie wordt de bursa juist 

kleiner. Ook zijn de nieren vaak opgezwollen en bleek. 

 De in Nederland geregistreerde vaccins bieden voldoende bescherming 

tegen DV86. Wanneer er contact mogelijk is met mest van een besmet 

pluimveebedrijf, dan is vaccinatie aan te bevelen. Voer de vaccinatie correct 

en op het juiste tijdstip uit, volgens de voorschriften van de fabrikant met 

één volledige dosis per dier. Gebruik van minder dan een hele dosis per dier 

leidt tot een niet goed beschermd koppel, aldus de GD. 
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Het kaartje geeft de gebieden 

weer waar de laatste melding 

zich bevindt (zwart) en waar 

de afgelopen acht weken 

(rood) en de acht weken 

daarvoor (oranje) meldingen 

zijn geweest.  

Het aangekleurde gebied is 

gebaseerd op de eerste twee 

cijfers van de postcode en is 

daarmee indicatief voor de 

locatie van de melding maar 

niet voor de grootte van het 

gebied met een verhoogd 

risico. 

 

Vraag van de Noordshow, wie er mee wil helpen?  
 

Gevraagd worden: Opbouwer, afbouwers, schrijvers en dragers 
(konijnen/cavia’s), medewerkers secretariaat, voercommissie, 
verkoopcommissie, enz. 
 

 Opbouw, zaterdag 2 januari 2016, aanvang 8:00 uur 
 Keurdag, woensdag 6 januari 2016, aanvang 8:00 uur 
 Afbouw, zaterdag 9 januari 2016, aanvang 16:30 

  

Voor hen die helpen bij Op- en/of afbouw is een doorlopende entreekaart 
beschikbaar.  
 
Opgave bij en voor 1 december 2015: 
 

Robert Oldenburger  
Secretaris Wpkc 
✉  secretaris.wpkc@gmail.com 
� 0683223995 

mailto:secretaris.wpkc@gmail.com


Brabanter-Kraaikop-Uilebaard 
30 jaar treffen Vesting BOURTANGE. 

 
29 en 30 augustus, door Jan Kraan. 

Foto’s werden beschikbaar gesteld door S. Kroon. 
  

Zoals de meeste speciaalclubs een of 
meerdere fokkersdag(en) 
organiseren,hebben wij een BKU treffen 
in de provincie Groningen en wel in het 
bekende vestingstadje “BOURTANGE” 
georganiseerd. Het was met name de 
bedoeling om op deze manier Groningen 
qua kippengebeuren op de kaart te 
zetten,uiteindelijk is het een provincie 
met de meeste ruimte en op één na de 
minste aantallen kippenfokkers ( wel 
heel goede fokkers ) . Het voorstel kwam 
tijdens de jaarvergadering 2013 naar voren er wordt nl. door het bestuur 
gevraagd of er ideeën zijn en waar te organiseren, Voor 2014 kwam het idee 
Henk Horemans van om het bij de “ Walnoothoeven ”  bij Geert van Kaa 
(beide lid van hoe kan het ook anders BKU) in Rozendaal (Brabant).  
 
De  “ Walnoothoeven “  is een professioneel bedrijf waar pluimvee gehouden 
wordt die voor de slacht gebruikt wordt en het pluimvee dat ze daar houden 
zijn natuurlijk Kraaikoppen,  Chaamshoen en   Ronquiéres kalkoenen.                                       
Zie website ww.walnoothoeven.nl 
Nu is Rozendaal net zo ver van Bourtange af  BOURTANGE naar 
Rozendaal,dus dachten we, dan kunnen we die dag hier wel naar toe halen 
als er genoeg leden er positief 
over denken. De vesting is een 
prachtige accommodatie. 
 
 
 
 
 
 
 
PR.stand voor informatie en boek 
verkoop. 
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Nu het programma in elkaar zetten. In januari kwam er een afvaardiging van 
het BKU bestuur polshoogte nemen, zij waren gelijk om bij het zien van deze 
plek, ook het programma voor het weekend was zo voor elkaar. Uiteraard de 
activiteiten  organiseren dat vroeg natuurlijk veel werk.       
Gaan we een weekend ervan maken? Dan de partners ook 
uitnodigen,zaterdags kleine vergadering, bespreking dieren volgens een 
criteriumlijst, lunch , middag en avond invulling.  
Zondags, dieren tentoonstellen met een gezellig samen zijn ( zorgt voor 
binding ) lunch , s’ middag een bezichtiging museum o.i.d. eind van  de 
middag opruimen kooien. 
 
s’ Woensdagsavonds bracht Tielko de kooien en donderdagavond met zijn 
schoonzoon de tent en  deden de opbouw van de tent, voor mocht het regen 
met de BBQ. , dan kunnen we droog zitten. 

Zicht op het “ 
Brouwersplein “ met veel 
bezoekers die 
belangstelling hadden 
voor onze rassen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de partners was er een “passe partout” beschikbaar gesteld om de 
musea te bezoeken tijdens de bespreking dieren. Eventueel korte bespreking 
van de noodzakelijke dingen, Keuring van mee- gebrachte  dieren, goede 
dieren en dieren waar het een en ander te kort in schoten.  
 
Met een samengestelde selectielijst met  de onderdelen op schrift van een 
kip kon men per 2 leden ( een beginnend lid en de doorgewinterde) de dieren 
beoordelen. Wat  leerzaam was voor beginnende leden. Keurmeester Ad 
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Boks moest uiteindelijk de mooiste kip van de dag eruit halen,hiervoor was 
een prijs ( een mooi foto kippenboek ) beschikbaar gesteld door Jan Jore. 
 
De lunch een “Westerwolds koffietafel” werd gebruikt in het “restaurant  ‘s 
Landhuys “ daarna nog even verder met dierbespreking/beoordelen. 

 
Kuifloze heren bespreken een 
Brabanter, alleen dhr.Ad Boks 
heeft een F predicaat kuif. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Om 15.00 uur was er een rondleiding georganiseerd in de vesting met een 
deskundige gids ,deze duurde ongeveer een uur. 
 
De kippen werden voor de nacht ondergebracht in de rosmolen en diegene 
die voor de zondag weer thuis wilde zijn werden de kippen in de kisten 
gedaan.  
 
Omdat we met ongeveer 28 personen om 17.00 uur bij Jan thuis een BBQ 
zouden gaan gebruiken, een drankje drinken en een gezellig onderons zijn, 
sloten we deze mooie zonnige dag af om 21.00 uur. Tielko Koerts had met 
zijn schoonzoon donderdagavond een grote partytent opgezet bij mij in de 
tuin , voor je weet maar 
nooit,regen bv. 
 
De leden keuren de kippen op 
de achtergrond leden uit de 
provincie Brabant ,deze leden 
hadden er een korte vakantie 
van gemaakt , vooraan, U 
herkend hem wel Tielko Koerts. 
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Zondagmorgen om 10.00 uur waren we weer present met enkele leden die 
hier in de omgeving in een B&B, hotel of vakantie huisje geboekt hadden om 
de kooien op te zetten op het marktplein. Het begon er dreigend uit te zien 
,moeten we wel of niet de kooien klaarzetten ,maar klaarde al snel op.  
 
Zondagmiddag was er een bezoek gepland in het “VEENKOLONIAAL MUSEUM 
“ te Veendam, wat in goede aarde viel bij onze leden. Beide dagen stonden 
natuurlijk ook in het teken van promotie van onze rassen, maar natuurlijk 
vooral van onze hobby in het algemeen, gezien de verkoop van boeken, zoals  
hokkenbouw, Herenhoenders en pluimvee algemeen. 

  
“Onze tolk” Albert Wijnholts 
in gesprek met onze Duitse 
leden. Vera Spicks en haar  
echtgenoot.  

 
 
 
 
 
 
 

Het is een geslaagd  Brabanter-Kraaikop en Uilebaard kippenfestival  
geweest, met vooral dank aan  WPKC voor het beschikbaar stellen van de 
kooien, drinkbakjes en de informatie kraam. 
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Loopeenden houden van leverbot 

 Loopeenden blijken zeer effectief bij de bestrijding van leverbot. Ze eten de 

slakken die ''gastheer'' zijn van de leverbot. Een koppel van 24 eenden kan in 

twee uur tijd het aantal leverbotslakken in een greppel van 12 meter 

decimeren. Door een koppel eenden geïntegreerd binnen een schapen of 

rundveebedrijf op te nemen, en jaarrond buiten te laten, mag verwacht 

worden dat het aantal slakken in de wei significant vermindert, aldus 

schapendierenarts Judith Van Andel. Onder begeleiding van het Louis Bolk 

Instituut zal een aantal rundveebedrijven loopeenden gaan inzetten. In 2016 

heeft bij de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht een promotieonderzoek 

plaats over de effecten van loopeenden bij leverbotbestrijding. 

Volgens Van Andel stuit de inzet van 

loopeenden op weinig praktische 

bezwaren. Eenden zijn eenvoudig binnen 

flexibele stroomnetten te houden, ze 

voelen uitstekend of er al of geen stroom 

op de draad staat. Ze kunnen niet over het 

 net heen vliegen. Maar ook is het goed 

mogelijk ze los te laten als ze eenmaal de 

thuisbasis kennen en weten waar ze 's 

nachts moeten verblijven. ''Waar ze die 

dag ook geweest zijn, ze zullen samen op 

hun vaste stek overnachten.'' 

Loopeenden vormen een goed alternatief 

voor de traditionele 

bestrijdingsmethoden. Resistentie van de 

leverbot parasiet tegen triclabendazol 

(Fasinex) is tegenwoordig een groeiend probleem en neemt zeer 

 verontrustende vormen aan. 
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Medewerkers kleindierenshow 
  
Om een goede kleindierenshow neer te zetten zijn we hulp nodig van 
enthousiaste vrijwilligers.  U kunt hierbij denken aan medewerking tijdens de 
opbouw, dit gaat van het opbouwen van de kooien, aanbrengen verlichting, 
strooisel, groen, voerbakken, kooirokken, keurtafels halen en dergelijke. 
 
Op de donderdag van het inkooien, medewerkers voor ondersteuning van 
inzenders voor het aanwijzen van de kooien, innemen ent formulieren en 
dergelijke. 
 
Op de keurdag zijn we mensen nodig die willen helpen bij het schrijven, 
aandragen van de dieren, invoeren van gegevens en ophangen van de 
beoordelingen. 
 
Op de momenten dat de show geopend is zijn er vele handen nodig voor het 
voeren van de dieren, schoonhouden van de tentoonstellingsruimten, 
medewerkers kassa, entree. Vrijwilligers voor vragen die er zijn van 
bezoekers in de stand, vrije verkoop enz.. Tevens wordt er door de WPKC een 
verloting georganiseerd. Er kan ook de mogelijkheid gecreëerd worden om 
een knutselhoek in te richten. 
  
Lijkt het u of uw partner / gezinslid iets om mee te helpen om onze show tot 
een succes te maken geeft u of uw partner / gezinslid zich dan op tijdens 
onze verenigingsavond.  
  
We gaan dan de kleindierenshow weer tot een gezamenlijk succes maken.  
  
Aanmelden of overleggen over (andere) werkzaamheden kan ook bij; 
 
Eduard Hoppen ttpenningmeester@wpkc.nl  of 0597-561106 / 06-13847136 
Harry Hoppentocht info@wpkc.nl  06-53541411 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Het bestuur. 
 

mailto:ttpenningmeester@wpkc.nl
mailto:info@wpkc.nl
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DRUKWERK 


