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De Kroniek is het clubblad van de Winschoter Pluimvee en Konijnen Club.
Deze verschijnt vier keer per jaar in gedrukte en digitale vorm. Oplage 220+.
Kroniek redactie: Natasja Huizing-Boer , Harry Hoppentocht, Aaltinus Timmer
Correspondentie kroniek: redactie.wpkc@gmail.com
Druk: Creative-People.nl in Winschoten. Verspreiding: Natasja Huizing – Boer.
Bestuur WPKC;
Voorzitter: Willem de Wit (voorzitter@wpkc.nl) Burg. Engelkenslaan 14 Winschoten.
Tel: 06-13930982
Secretariaat: Eduard Hoppen (secretaris) (info@wpkc.nl) Zuiderstraat 8, 9695 HJ
Bellingwolde. Tel: 0597-561106, 06-13847136
Pr / Kroniek: (Natasja Huizing-Boer redactie@wpkc.nl) Schortinghuislaan 34a, 9681
CJ Midwolda. Tel: 0597-551276, 06-28320712
Penningmeester: Jim Deijlen (penningmeester@wpkc.nl) Hoofdweg 330, 9695 AX
Bellingwolde. Tel: 0597-850131 (na 18:00) Bankrek. nr. NL32RBRB0918595568
e

2 penningmeester: Geert Siemons (ttpenningmeester@wpkc.nl) Hoofdweg 244,
9681 AM Midwolda. Tel: 06-29586600
Algemeen bestuursleden: Tielko Koerts, W.H. Bosgrastraat 103, 9665 PH Oude
Pekela. Tel: 06-27179192
Aldert Schoneveld, Tjalklaan 10, 9934 JP Delfzijl. Tel: 06-55477090
TT secretaris: Aaltinus Timmer (ttsecretaris@wpkc.nl) Snikke 13, 9679 ZM
Scheemda. Tel: 06-53822237
Tatoeëren konijnen: Jim Deijlen (penningmeester@wpkc.nl) Hoofdweg 330
Bellingwolde, tel. 0597-850131, s.deijlen@home.nl Eerste zaterdag van de maand.
Graag wel aanmelden.
Ringen commissaris: Frans Assendelft (ringen@wpkc.nl) Hoofdstraat 143, 9686 VH
Beerta. Tel: 0597-331370.
Kooienverhuur: Eduard Hoppen / Jim Deijlen (info@wpkc.nl)
Erevoorzitter:
Ereleden:

G. Holsteen.
W. Kranenborg, W.Brink, Cor Folkers en Frans Assendelft.

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 KLN afzeggen, anders loopt het door voor 2019.
De vergaderingen zijn in Zalencentrum Lamain, Bosstraat 25
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Sportvrienden.
Het is al februari in het jaar 2018. Bij de
meeste hoenderfokkers draaien de
broedmachines op volle toeren en
sommigen hebben al weer de eerste
kuikens.
De konijnenfokkers hebben alweer hun
eerste of tweede nestje konijnen. En nu
maar afwachten of er toppers tussen zitten.
Mijn ervaring is, dat de beste konijnen
geboren worden in april/mei, en bij de
dwergen juni / juli.
Wij hadden afgesproken om onze Tentoonstelling te houden in week 41.
Door 2 verenigingen is er bezwaar aangetekend tegen de datum van
onze Show. Het bestuur is met deze 2 verenigingen en met een
afvaardiging van de KLG niet tot het gewenste resultaat gekomen om
onze show te houden in week 41.
Wij hebben nu besloten om onze show weer in week 39 te houden. Dit
bracht veel extra werk met zich mee, keurmeesters afzeggen en
opnieuw aanvragen etc. Als gevolg daarvan moest onze jongdieren dag
verplaatst worden naar 8 september. Verdere uitleg op onze
jaarvergadering in April.
Toch gaan wij met volle overgave beginnen met de voorbereiding van de
mooiste show van het Noorden. Wij hopen dat de leden van de W.P.K.C.
ons hierbij willen helpen.
En tot ziens op de jaarvergadering.
Voorzitter W.P.K.C., W.D.G. de Wit
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Notulen jaarvergadering WPKC gehouden op 6 april 2017.
Opening Voorzitter ad interim opent de vergadering
Ingekomen stukken en mededelingen.
Show WPKC  mogelijkheden 2017 uitgelegd, graag naar week 39,
moet opnieuw ingediend worden en behandeld richting FB. Indien week
39 JDC competitie vervalt voor één jaar niet samen met show.
Jaarverslag secretaris: Eind 2016 - 124 leden
Benoeming kascommissie 2018:
Ginus van Wijk / Jaap Buze. Reserve: Geert Strijker
Jongdierendagcompetitie dit jaar niet maar jongdierendag 9 september
WEL, dit wordt na de pauze nog even extra onder de aandacht gebracht.
Bestuursverkiezing: Aftredend herkiesbaar: Jim Deijlen Aftredend en
niet herkiesbaar Arjan Kiwiet. Arjan Kiwiet krijgt een bon met bos
bloemen en de nodige dankwoorden.
Aanmelding nieuwe bestuursleden: Willem de Wit Geert Siemons Aldert
Schoneveld Er zijn geen bezwaren en de heren worden welkom geheten
in bestuur en wordt bekrachtigd met applaus.
Jubilarissen:
40 jaar lid WPKC: Jaap Buze – krijgt herinneringsplakkaat en bos
bloemen
40 jaar lid WPKC: Theo Kiewiet – krijgt herinneringsplakkaat en bos
bloemen
50 jaar lid WPKC en tevens 50 jaar lid KLN: Swier Blik – krijgt
herinneringsplakkaat, oorkonde (KLN), speldje (KLN) en bos bloemen
Wat er verder ter tafel komt / rondvraag
C. Folkers: Vogelgriep uitbraak bij Woerden, Kampen en De Wijk
E. Meerman: vraagt of enten toch geen optie is voor de vogelgriep,
vanuit KLN geen maatregelen omtrent enten. Er zijn te veel mutaties
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van de vogelgriep om hier een passende enting voor te maken – te
vergelijken met de griepprik bij mensen want ook dit geeft geen
garanties dat je niet de griep krijgt.
G. Strijker: ophokplicht – is er niet maar men vraagt wel medewerking
om zoveel mogelijk bescherming te bieden om de vogelgriep te weren
G. Strijker: zijn er stickers van WPKC, ja deze zijn er al
A. Middel: show week 39 blijft zo? Voor 2017 wel, daarna gaat men in
overleg met alle verenigingen van Groningen om gezamenlijk
tentoonstellingsrooster te maken/
G. Holsteen: Als de 1e grote show maar die van de WPKC is
A. Timmer: 80 verschillende virusen – geen vaccinatie voor.
W. de Wit: indien september nog vogelgriep is? Geen show of alleen
show voor konijnen en duiven?
B. Kunnen: show data voor 2018 ook zo snel mogelijk bekend maken.
Swier: bedankt voor het aangebodene
Afsluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn komt en wenst ieder wel thuis!
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Agenda Jaarvergadering 17 april 2018.

1. Opening.
2. Mededeling / ingekomen stukken.
3. Notulen jaarvergadering 6 april 2017.
4. Jaarverslag Secretaris.
5. Jaarverslag TT secretaris.
6. Jaarverslag Penningmeester.
7. Jaarverslag TT penningmeester.
8. Verslag Kascommissie.
9. Benoeming Kascommissie 2018.
10. Pauze
11. Bestuursverkiezing
12. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag.
13. Afsluiting.
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Hokbezoek 2018
Hallo allemaal
Zoals jullie wellicht weten is er dit
jaar een hokbezoek over de
provinciegrens. We gaan naar
Midden Drenthe , en de datum
is zaterdag 16 juni.
Daar worden 5 adressen bezocht.
Het zal nagenoeg de hele dag in beslag nemen.
Fam. Briggeman in Beilen: fokker van de leghorn.
Fam. de Klein aan de Beilervaart: fokker van diverse watervogels,
verder meerdere soorten op het erf.
Fam. Lubbing in Beilen: Konijnen Fokker Ned. Hangoor Dwerg
Dierenweide Stroomdal Beilen: Project opgezet met
Kleindiervereniging Midden Drenthe in Beilen.
Fam. Verkolf in Wijster : Duivenfokker Neurenberger Bagadet en
Vinkduiven.
Tussen de middag wordt ergens een lunch geregeld, waarvan de kosten
voor eigen rekening zullen zijn. Ook kosten voor “meerijden” , zijn voor
eigen rekening.
Het ligt in de bedoeling dat we bij het laatste adres in de gelegenheid
zullen zijn om een drankje te nuttigen.
De gastheren en gastvrouwen willen graag eind april weten hoeveel
mensen ze kunnen verwachten. Graag hiervoor uiterlijk tot 22 april
opgeven bij :
A.Timmer
aaltinus.timmer@ziggo.nl
06-53822237
Kroniek maart 2018
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MAREK, een verwoestende ziekte bij hoenders, kwartels,
fazanten en kalkoenen
Hieronder kunt U een verslag lezen
over de ziekte: Marek, of ook wel
Marekse ziekte genoemd. Een
verslag over hoe deze ziekte bij mij
optrad en wat ik er aan heb gedaan.
Gedurende deze periode heb ik
ondersteuning gehad van Jan
Schaareman, ervaringsdeskundige
en heb verslagen geraadpleegd van
Paul Cuijpers en pluimvee dierenarts Kristof Van Mullem, DVM
Het betrof bij mij allemaal dieren die geboren zijn in 2015. De ouderdieren uit
2014 vertoonden geen ziektebeeld. Maar sommige broers of zussen van die
ouderdieren, die ik toen al niet meer had, vertoonden wel de symptomen, dat
weet ik nu achteraf. Maar deze dieren zijn niet gestorven, waren wel aan de
leg, maar de eieren hiervan waren nooit bevrucht. Ik weet nu wat daar de
oorzaak van was.
De eerste 6 week was er niets aan de hand. Ik geef de kuikens altijd vanaf dag
2, water gemengd met natuurazijn. En elke dag een beetje gedroogd basilicum
door het voer. Het eerste is tegen coccidiose en het 2e is tegen de z.g.
poepkontjes. Hier hebben mijn kuikens dan ook nooit last van.
Gedurende de eerste 3 week zitten ze in een kunstmoeder, gescheiden van alle
andere dieren. Op een kloek met kuikens na. Die zat direct bij de ouderdieren
in hetzelfde verblijf. Daarna kwamen ze in het zelfde vertrek als waarin ook de
ouderdieren zitten. Wel andere hokken overigens.
Na een week of 6 schakel ik geleidelijk over naar drinkwater zonder azijn. En
toen begonnen ook de symptomen. Bol zitten, erg dunne waterige ontlasting
met bloedsporen. Eerst gaf ik een kuur met “dunne bleek” en dan werd het
wel iets beter , maar dat was maar voor korte tijd.
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Ook behandeld met een echt anti coccidiose middel van de dierenarts,
gedurende 6 dagen en soms dacht ik dan het uitgebannen te hebben. Maar na
een week of 2 was het er weer.
Dat ging dan zo een half jaar door, in die tijd was er geen sterfte, maar wel
verzwakking. Toen kwam de tijd dat ze voor het eerst aan de leg konden gaan.
Vlak voor die tijd, dus een leeftijd van een maand of 6 a 7, waren er plotseling
2 die kreupel werden. Ik vroeg mij af waaraan ze dat hadden opgelopen. Een
paar dagen later kregen ze een “draainek” en toen op internet gekeken en de
conclusie was, klassieke Marek. Ik heb deze dieren onmiddellijk geruimd.
De ziekte openbaart zich met een aandoening van de poot zenuw.
Bij klassieke Marekse ziekte gaat men vooral woekeringen zien in de
zenuwbanen, waardoor de zenuwen verdikken, wat leidt tot verlammingen.

Maar de coccidiose verschijnselen bleven zich ook aan dienen. Op de
mestplank lagen elke morgen plasjes diarree met bloed. Ik heb toen mest
verzameld en bij de dierenarts ingeleverd en die constateerde dat de dieren
vol coccidiose zaten. Een ander middel gekregen en toegediend gedurende een
week en na verloop van 2 week nogmaals herhaald, zoals volgens de bijsluiter
werd aangeprezen. Maar ook deze kuur hielp niet.
Waren ze eerst nog vrij monter, al snel zaten ze in elkaar gedoken, ogen diep
in de kassen, erg bleek, lusteloos en vreselijk schudden met de kop. Dit zijn ook
de karakteristieke verschijnselen van black head. Ontstekingen op de lever.
Het borstbeen werd erg scherp, sommige knapten weer op, maar de meesten
heb ik geruimd.
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Ook waren er een aantal die vrij gezond waren en aan de leg kwamen. Ze
legden goed door, werden broeds, maar nadien hebben ze nooit weer gelegd.
Ook die gingen dezelfde symptomen vertonen en na verloop van tijd legden ze
het loodje. Ook dieren die eerst nog weer opgeknapt waren werden weer ziek
en toen ging het snel bergafwaarts.
Maar weer op internet geneusd en voor mij bleef maar 1 conclusie over, acute
Marek.
In deze periode kwam ik in contact met
Jan Schaareman . Ik had via een
keurmeester gehoord dat Jan zijn dieren
bijna allemaal het loodje legden met
dezelfde symptomen.
Jan heeft al 2x een uitbraak gehad en is
daardoor honderden dieren verloren.
Maar Jan had ze reeds laten
onderzoeken door een dierenarts. Deze
heeft ze opengehaald en stelde toen
acute Marek vast. Diverse organen
waren aangedaan door tumoren.
Bij acute Marek ontstaan er vooral kwaadaardige tumoren in allerlei organen
zoals de milt, de lever, de pancreas, de nieren, de maag, de darmen, de
geslachtsorganen en zelfs het hart en de spieren en de huid. Ook tumoren in
de hersenen komen veel voor en veel dieren worden blind. Bij sommige
kuikens ontstaan ook huidwoekeringen in de veerfollikels van vooral de rug en
de billen, en de poten worden dikker en er ontstaan wonden en korsten op de
benen en tussen de tenen. Zeer veel dieren hebben ook ernstige diarree.
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Steeds weer andere dieren kwamen bij mij aan de diarree met bloed. Op het
eind was er ook nog 1 die plotseling de staart liet hangen, over de grond
sleepte en na 2 week was deze ook dood.
Ik heb van alle gefokte dieren in 2015 er welgeteld van de 46, 1 haan over
gehouden. Waarschijnlijk eerst een vorm van klassieke Marek en later acute
Marek? Heeft men dit één maal mee gemaakt, komt de vraag: Hoe komt men
eraan en wat is er tegen te doen?
Het is een virus dat wordt overgebracht door oudere dieren. Deze hoeven
geen ziekteverschijnselen te vertonen, maar zijn wel drager. Vaak gebeurt de
besmetting door de aanschaf van een dier elders. Deze is kerngezond maar
blijkt achteraf drager te zijn.
De eigenlijke besmetting gebeurt horizontaal via ingeademd virus, eventueel
ingekapseld in huidstof en verenstof. Er is geen verticale besmetting via de
inhoud van het ei, wel eventueel via de schaal. De kuikens zijn het meest
ontvankelijk voor besmetting in de eerste 6 levensweken. De gevoeligheid van
de kuikens verminderd, naargelang zij een functioneel immuunsysteem
ontwikkelen, men spreekt over “ouderdomsresistentie”.
Normaal gezien gaan dieren vanaf zestien weken oud voldoende afweer
hebben om de zieke te weerstaan, maar vooral bij infectie met de zeer
virulente Marek varianten kan tumorvorming ook bij oudere dieren
voorkomen, zelfs bij meerjarige dieren.
De bron van celvrij Mareks virus is het veerfollikel epitheel. Dit is de enige
plaats waar volop celvrij virus wordt aangemaakt en uitgescheiden.
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Wat kan men er tegen doen? Helaas niet veel. Men kan de dieren gaan enten.
Dat moet dan vanaf dag 2.

Er kunnen verschillende entstoffen worden toegepast :
 Gevriesdroogde entstof op basis van kalkoenvirus (serotype 3).
Gemakkelijkst en dus meest toegepast in hobbymiddens omdat er
geen extreem koele opslag en transport nodig is. Maar minst
effectief, alleen geschikt voor milde Marek. Voor de verschillende
vormen van acute Marek is er slechts een gedeeltelijke bescherming.
 Rispens CVI988 entstof, op basis van geattenueerd virus serotype 1,
gemaakt in Nederland in 1972. Dit is onder profs de
wereldstandaard. Een doelmatige toepassing van deze entstof is
echter specialistenwerk, omdat de entstof celgebonden is. Dit
betekend dat het virus alleen in levende cellen kan overleven en
daardoor moet het bewaard en getransporteerd worden in vloeibare
stikstof (-196°C). Omdat het de beste bescherming biedt, ook tegen
de meest virulente Marek varianten wordt dit vaccin toch het meest
gebruikt.
De entstof wordt meestal subcutaan
(onderhuids) in de nek gespoten. Soms
ook intramusculair in de bilspier.
Voor mij is enting geen optie. Niet
iedereen zal dat echter met mij eens
zijn. Ik ga er van uit dat men het virus
binnen haalt, met dieren die al drager
zijn. Dat kunnen dieren zijn die de
ziekte gehad hebben en weer
“genezen“ zijn. Of dat zijn dieren waar
het virus d.m.v. enting is ingespoten.
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Het zal grotendeels goed blijven gaan , mits men altijd zal blijven enten.
Maar zelfs geënte dieren blijven ontvankelijk voor dit virus. Daar ik dus
niet besloot om te enten, zocht ik het in de hygiëne.
Heel belangrijk is het toepassen van strikte hygiënemaatregelen. Mits
goed uitgevoerd zal de infectiedruk in de hokken afnemen, waardoor de
kuikens wel de kans krijgen voldoende afweer op te bouwen vooraleer
ze een hoge dosis wild virus hebben kunnen opnemen via de
luchtwegen.
Het Marekvirus vermenigvuldigd zich vooral ter hoogte van de
veerfollikels en zal via veerstof makkelijk over het hele hok spreiden.
Het is niet bijzonder resistent in de omgeving, maar kan toch maanden
overleven bij kamertemperatuur wanneer het intracellulair blijft (bv
veerstof in mestplak) en is ongevoelig voor desinfectantia op basis van
quaternair ammonium of phenol. Het virus overleeft de
omstandigheden in een broedmachine meestal niet, en is ook niet in
broedeieren aanwezig.
De enige goede oplossing is het verwijderen van alle kippen, maar ook
eventueel aanwezige fazanten, kalkoenen en kwartels. Ze kunnen ook
drager zijn. Gezonde dieren kan men eventueel tijdelijk verplaatsen. Zo
voorkomt men een snelle herbesmetting van de omgeving. Alle
bodembedekking in de hokken moet verwijderd en afgevoerd (evt.
verbrand) worden. Vervolgens alle oppervlakken en materialen
(vloeren, muren, plafonds, voerbakken, nesten,...) goed reinigen met
water en zeep.
Gebruik hiervoor liever geen hogedrukspuit: het virus kan zich via
waternevel makkelijk in de omgeving verspreiden. Alle oppervlakken en
materialen vervolgens goed laten drogen (het virus is gevoelig voor
uitdroging).
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Nu kan men ontsmetten. Gebruik
hiervoor een product op basis van
actieve chloor bv Halamid, en laat
dit minstens een half uur inwerken
voordat u alle oppervlakken
naspoelt met water. Hoe langer u
nu leegstand kan aanhouden, hoe
minder virus in de omgeving van de
hokken zal overleven. Na deze
periode kan u weer kuikens terug plaatsen. De kuikens de eerste
levensweken laten opgroeien op een Marek-vrije locatie is nog beter,
zeker als er reeds ouderdieren aanwezig zijn in de buurt van de
kuikenhokken voor de komst van de kuikens.
Ik zelf probeer het zoveel mogelijk preventief op te lossen. Dat houdt in:








Schaf ik een dier van elders aan, wil ik er van overtuigd zijn dat
deze niet geënt is tegen Marek.
De eerste 16 weken van hun leven, komen de kuikens niet in
buurt van de ouderdieren. Enig nadeel hierbij is, dat men wel
over voldoende ruimte moet kunnen beschikken.
Bij enig vermoeden van Marek bij mijn ouderdieren, worden ze
direct geruimd. Hoe jammer en pijnlijk dat ook kan zijn. Het gaat
zoals altijd om de mooiste.
Bij enig vermoeden, raadpleeg een collega fokker, waarvan je
weet dat die er ervaring me heeft. Ook dierenartsen weten er
vaak te weinig vanaf; omdat in de pluimvee sector volgens mij
alles geënt wordt.
Na 6 week krijgen mijn kuikens, na de azijn periode, elke week
per 1 liter drinkwater een theelepel dunne bleek toegediend. Dat
werkt tevens erg preventief tegen coccidiose.

In 2016 en 2017 heb ik geen uitval meer gehad en dat is een stuk
plezieriger , als dat men ’s ochtends eerst dode dieren moet oprapen.
Aaltinus Timmer
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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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Konijn kop scheef.
Encephalitozoon cuniculi,
Vorige herfst had ik een konijn in het hok wat
de kop scheef hield. De eerste dag soms een
beetje, maar het werd in de loop van de dagen
erger. Eten en drinken werd lastiger. Ik ben
toen maar uit gegaan van “een voltooid leven”.
Twintig jaar terug had ik een Toggenburger
melkgeit met soortgelijke verschijnselen. Toch
maar even bij gelegenheid de dierenarts
gevraagd. De geit was toen na een veterinaire
behandeling dood gegaan.
De overeenkomst was dat ik winterwortelen was gaan voeren. Op die wortelen
kunnen in de kleine zandresten een protozoa (eencellige organisme)
voorkomen, volgens de dierenarts. Buiten het lichaam van een gastheer kan
deze parasiet een aantal dagen tot weken overleven. Gearriveerd in een vers
lichaam kan het gaan woekeren en ziekteverschijnselen veroorzaken. Of
langere tijd aanwezig zijn. Ze gaan infectiehaarden veroorzaken en de
natuurlijke afweer van het dier aantasten.
Bij stress, een verkoudheid, verhuizing van hok enz. kan de ziekte zich laten
zien. Het zijn vooral de oudere dieren die er gevoelig voor zijn. In mijn geval
was de geit was 14 en het konijn 7 jaar oud.
Aangezien de overige dieren drager kunnen zijn zonder uiterlijke
ziekteverschijnselen heb ik de dieren behandeld met Fenbendazol (Panacur
drankje). Een week lang 2.0 Panacur suspensie 2.5% 50 ml gegeven in de
dosering van 1 cc per kilo gedurende 5 dagen. Toen een week zonder en
daarna wederom 5 dagen verstrekt.
Er wordt geadviseerd om dit zes keer per jaar preventief te herhalen. De
Panacur dood de parasiet niet, maar het helpt het lichaam om het zelf op te
ruimen. Er is geen garantie. Een dier kan drager blijven. Panacur is een middel
wat probleemloos jarenlang gegeven kan worden. Het kost via Internet
ongeveer € 100,= voor 2, ½ liter, dus € 0,08 per cc.
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Bij ernstige besmetting zul je naar de dierenarts moeten en Dexamethason
(veel sterker dan prednison) toe laten dienen plus de Fenbendazol kuur.

Op de site van de dierenkliniek Wilhelmina
park kun je verdiepende informatie vinden
en anders bij je dierenarts.
http://www.dierenkliniekwilhelminapark.n
l/dierinfo/konijn/cuniculi.html
Harry
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Enting konijnen 2018
Ook dit jaar is er een ent verplichting. De kosten zijn net als in
2017.
Het enten voor RHD1 en RHD2 kost € 4,- per konijn.
Voor RHD2 kost €2,50,- per konijn en is voor de Nederlandse
shows voldoende.
De enting Myxomatose is € 2,- per konijn.
Voorrij kosten van de dierenarts zijn € 15,-.
De entingen gegeven door de veearts zijn een jaar geldig.
Er dient verplicht geënt te worden
voor RHD2 om uw dieren in te
kunnen zenden op een
tentoonstelling.
De datum van de enting is zaterdag
4 augustus 2018.
Opgave enten van uw konijnen voor 15 juli 2018 bij:
W.D.G. de Wit tel: 0613930982
Email: voorzitter@wpkc.nl
Graag bij opgave het aantal dieren vermelden en voor welke
enting u ze wilt laten enten. Tevens uw naam, adres,
telefoonnummer en eventueel email adres.
W.D.G. de Wit.
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Gebrek aan broedeieren.
Dit is de tijd dat broedeieren zeer gewenst zijn, maar wat te doen als de
kip niet legt.
Het kan door een
ziekte komen,
kalkgebrek of
onvoldoende voeding.
Een hen gebruikt een
kleine 25 % van zijn
skeletkalk voor de
schaal van het ei.
Wordt de kalk niet
weer aangevuld , dan
gaat dat ten kostte van de leg. Aanvullen kan met grit of karnemelk. Nog
beter is het om eierschalen in de zon te drogen, daarna fijn te maken en
voeren. Het is voor onze kippen een lichaamseigen stof die
gemakkelijker kan worden opgenomen.
Koud weer kan ook zorgen voor te weinig voer opname om te kunnen
leggen. De hennen gebruiken dan hun energie om warm en gezond te
blijven.
Extra bijlichten, 14 uur of meer, stimuleert de eiproductie. De hennen
kunnen dan langer en dus meer eten. Een nadeel dat de hennen in april
in de rui vallen. De jonge hanen van januari zijn na 7 maanden veelal wel
klaar met de staartgroei. Wel zo mooi voor onze vroege show.
Is een hen ondanks alles, zeer zuinig met het leggen van eieren dan kan
er sprake zijn van teveel mannelijke hormonen. De kam is veelal
vergroot en het dier heeft mogelijk sporen aan de poten. Inwendig
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verstenen dan de eiergangen. Voor leg de fok is dit dier ongeschikt. Op
de keuring zijn spoorvorming bij een hen een uitsluitingsfout. Geen
sporen bij een haan is ook een O.
Afwijkingen aan de schaal, b.v. wat geribbeld, korrelachtig of een
windei, is vaak een teken dat de hen Infectieuze Bronchitis heeft gehad
met als gevolg ontstekingen aan de eileiders. Daar is preventief tegen te
vaccineren maar wordt voor dieren van hobby fokkers afgeraden.
In het huidige voer zitten geen dierlijke bestanddelen meer. Sommige
fokkers voeren hun dieren om extra energie te geven, kattenbrokken of
een stuk dierlijk vet gehaald bij de slager.
Het laatste wat ik hoorde was, dat wanneer je in de fok selecteert op
kippen die zo donker bruin mogelijke eieren geven, op den duur steeds
minder eierenproductie krijgt. De eieren zijn langer onder weg in het
lichaam van de kip, om
mooi gekleurd te
worden.

Kroniek maart 2018

Pagina 21

De Jaarplanning
17 April

Jaarvergadering (20:00 Lamain)
? Mei
Algemene materiaaldag (Opslag Blijham)
2 Juni
WPKC dag
16 juni
Gezamenlijke dag Fivelingo/Muntendam
17 Juli
Ledenvergadering (20:00 Lamain)
8 September
Jongdierendag bij de Graankorrel
18 September
Ledenvergadering (20:00 lamain)
28-30 September
WPKC open tentoonstelling Zuidbroek
9-11 November
Europashow Denemarken
17-18 November
Geflügelschau Weener
20 November
Ledenvergadering (20:00 Lamain)
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