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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 begin juni. De meeste fokkers hebben de
hokken vol met jonge dieren en zijn al aan het
selecteren en ringen etc.
Dit is nodig want de WPKC heeft weer een T.T.
in week 39. De laatste week in september.
Een vroege show heeft zijn charmes , maar
vergt ook een andere aanpak. Wij moeten daar
toch aan wennen. Dus de WPKC is druk bezig.

De jongdierendag is op 8 september bij De Graankorrel in Oude Pekela. Wat
gezien de 2 afgelopen jaren, een prima locatie blijkt te zijn.
De konijnen worden op zaterdag 4 augustus geënt. Dus konijnenfokkers houdt
deze datum vrij.
Het hokbezoek van de WPKC bij 4 leden, was een groot succes. De foto
reportage van Natasja was geweldig. Ik zag op foto’s dingen, die ik gemist heb
bij de fokker. Waarschijnlijk te druk bezig met andere dingen.
Het Bestuur heeft vergaderd over het vraagprogramma, dat grotendeels zover
klaar is, om gedrukt en verstuurd te worden. Het wachten is nog, zoals altijd,
op de almanak van de KLN.
Tot ziens op onze ledenvergadering op 17 juli.
Voorzitter W.P.K.C.
W.D.G. de Wit.
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PRIVACYWET(AVG) en WPKC
Geacht WPKC- lid
Zoals U wellicht weet, is met ingang van 25 mei 2018, de
Privacywet(AVG) ingetreden. Ook U krijgt daar binnen de WPKC mee te
maken.
Tijdens evenementen
door de WPKC
georganiseerd, kan het
gebeuren dat U bedoeld
of onbedoeld op een foto
komt.
Verder hanteert de WPKC een ledenlijst, waar uw gegevens op
voorkomen:
Naam en adres en indien bekend, tel.nr. en email-adres
In principe zou de WPKC bij elk evenement, elke bezoeker moeten
vragen, of die bezwaar heeft om op een foto te komen en of we de
gegevens mogen gebruiken, om b.v. De Kroniek of een
inschrijfformulier te mogen sturen. Dat is geen doen en gaat in de
praktijk niet werken.
Besluit:
Elk lid dat bezwaar heeft, om bedoeld of onbedoeld op een foto te
komen tijdens een evenement door de WPKC georganiseerd, of om
post van de WPKC te ontvangen, wordt verzocht om dit middels
telefoon, email of brief kenbaar te maken aan het Bestuur van de
WPKC.
Het Bestuur van de WPKC.
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Hokbezoek Drenthe
Op 16 juni reisden 21 mensen af naar
Midden Drenthe, om daar 5 verschillende
pluimveefokkers te bezoeken, voor een
hokbezoek.
Waar men altijd binnen de provinciegrens
bleef bij eigen leden, had ik voor mijzelf
het idee opgevat om ook eens verder te kijken en dit te gaan organiseren.
De in totaal 21 personen waren als volgt verdeeld over de 3 deelnemende
verenigingen: PKV Muntendam : 5 personen, PKV Fivelingo: 6 personen en
WPKC : 10 personen
De samenkomst was om 9.10 uur op de carpoolplaats bij Meeden. De
weergoden waren ons deze dag gunstig gezind, dus dat kon al niet meer stuk.
Na een noodgedwongen, maar zeer in de smaak gevallen toeristische route
door het mooie Drentse land, arriveerden wij om 10.00 uur in Beilen bij het
eerste adres , bij Jan en Femmie Briggeman.
Jan is fokker van leghorns en valt eigenlijk op elke show waar hij inzend, wel in
de prijzen. Na ontvangst met koffie en koek, werden de hokken en dieren
bewonderd.
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Jan legt jaarlijks niet meer dan 40 eieren in de broedmachine, omdat hij ook
aan ruimte is gebonden. Hij had al flink geselecteerd en het waren werkelijk
prachtige leghorns met veel potentie, die we konden aanschouwen.
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Wat op viel was , dat de dieren van dit jaar, al 3 en halve maand oud, nog niet
geringd waren.
Bij leghorns kan men dat uitstellen tot een leeftijd van wel 3 a 4 maanden.
Jan en Femmie wonen in de nieuwbouw en hebben in hun prachtige tuin de
hokken mooi aan de rand onder de oude eiken, gesitueerd. Na dankzegging
voor de gastvrijheid en de koffie gingen we op weg naar het 2e adres.

Om 11.00 uur arriveerden we bij Dierenweide Stroomdal.
We werden hartelijk ontvangen door 2 dames en direct aan een lange tafel
gezet met koffie.
Hier is vanaf 2015 een project gaande waarbij de Dierenweide nauw
samenwerkt met de plaatselijke kleindier vereniging.
Bij de dierenweide zijn 25 z.g. rangers. actief. Dit zijn allemaal jongens en
meisjes, variërend in de leeftijd van 5 tot 17 jaar. De wat oudere rangers zijn
gekleed in een groen shirt en de anderen in een blauw shirt. Zodoende is
duidelijk onderscheid wie de aanspreekpunten zijn. Zowel voor bezoek als
voor de kinderen.
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Ze hebben samen met de kleindiervereniging diverse rassen uitgezocht. Dat
varieert van konijnen, duiven tot kippen. De andere verzorg dieren zijn, geiten,
pony’s en ezels. Ook treft men er hangbuikzwijntjes aan en herten en walibi’s.
Elke zaterdag worden hier door alle rangers diverse werkzaamheden verricht.
Zo zijn er ook diverse hokken getimmerd, een konijnenheuvel aangelegd en
wordt er gewandeld met de pony’s, ezels en geiten.

Naast het verzorgen van de dieren, moet ook het schoonmaken en onderhoud
van de hokken gebeuren. Hierbij hebben alle rangers hun eigen
verantwoordelijkheid voor hun eigen ding en dier.
Verder is er een grote moestuin
aangelegd en wordt
onderhouden door weer
diezelfde rangers.
Daar ook veel ouders met hun
kinderen mee komen, is het op
zaterdag daar een drukte van
belang. Iedereen is aan het werk
en dat met veel plezier.
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Peter Vereijken heeft ons het ontstaan van alles en het reilen en zeilen op de
Dierenweide uitgelegd en Youri Beugel heeft ons verder rondgeleid. Het was
in 1 woord, prachtig en iedereen heeft genoten van dit bezoek.
Ik wil echter nog wel een opmerking kwijt, gericht aan de KLN. Men vraagt zich
af, hoe het komt dat de jeugd het laat afweten, om zich als lid aan te melden.
Ik zou zeggen, neem contact op met de kleindiervereniging in Beilen en kom
daar eens kijken. Hier weet men hoe men de jeugd kan enthousiasmeren.
Om 12.15 uur was er de lunch in “Markt 9” in Beilen. Hier liep het programma
een half uur uit, omdat men toch niet helemaal voorbereid was op zo’n grote
groep mensen in 1 keer. Dus de volgende gastheren en- dames maar even
gebeld, dat we later kwamen. Gelukkig gaf dat geen problemen.
Om 14.00 was bij Fernando Lubbing afgesproken. Fernando is fokker van Ned.
Hangoordwergen.
Fernando woont in de woningbouw, maar hier kan men aanschouwen hoe
men toch een redelijk aantal dieren kan houden op een kleine ruimte, zonder
dat het dierenwelzijn in het geding is.
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De volgende kleurslagen worden gefokt: blauw, midden blauw, wit, marter en
blauw bont.
Natuurlijk waren er ook jonkies. Nog in het nest, maar ook al een paar week
ouder.
Wat direct opviel, was een prachtige flat die verrijdbaar was. Alles zag er netjes
schoon en goed verzorgd uit. Met name bij de konijnen fokkers onder ons,
ging het hart bij het aanschouwen van al dat moois wel even sneller kloppen.
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Een leuk verhaal is het volgende. Hoe is Fernando tot deze hobby gekomen?
Toen hij nog erg jong was, waren er bij huize Lubbing 2 konijnen. Eentje van
Fernando en eentje van zijn broertje. Het waren een rammetje en een ooitje.
Het was de jongens nadrukkelijk op het hart gebonden , om ze niet bij elkaar te
zetten. Dat ging goed, totdat vader en moeder een keer op stap gingen. Een
maand later kwamen er plotseling jonkies. Weg doen was er niet bij. Zo is men
aan het timmeren geslagen. We konden allemaal zien waar dat geëindigd is.
We kunnen rustig stellen , dat Fernando met een fokkerij bezig is, die
volkomen verantwoord en hygiënisch gevoerd wordt.
Om 15.00 uur kwamen we bij Toon en Wya de Klein aan. We werden
allerhartelijkst door Toon en Wya ontvangen.
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Ze wonen op een boerderij met veel ruimte. Mede daarom konden we dan ook
allerlei diersoorten bewonderen.
Kraanvogels, blauwe pauwen met jongen, zwarthals zwanen met jongen,
tragopanen, blauwoorfazanten, amrock kippen, hollander konijnen , een pony,
witte pauwen, thüringer duiven en diverse eenden soorten.

Zoals kroon eend, kuifzaagbek eend, pijlstaart eend, eider eend, slob eend,
tafel eend, carolina eend en nonnetje. Iemand merkte op, dat het wel Klein
Artis leek.
Om aan de behoefte van de tragopanen en fazanten , wat betreft beplanting in
de volière, tegemoet te komen, waren er een aantal kunstkerstbomen
geplaatst. Natuurlijke beplanting houdt het n.l. niet lang onderdak uit.
Deze dieren verbleven in heel ruime volières, gesitueerd uit de volle zon.
De vijvers waren ’s ochtends door Toon voorzien van verse eendenkroos uit
het kanaal aan de overkant van de weg. De eenden en zwanen deden zich er
enorm tegoed aan. Het water , om de vijvers te verversen, komt uit een bron
op het terrein.
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In de schuur, waar de konijnen verbleven, waren heel veel zwaluwnesten.
Toon vertelde dat in het verleden deze vaak werden leeggeroofd door
ratten. Daarom had hij de kap afgewerkt met dikke tempex platen, die tevens
isolerend werkten. Maar we konden duidelijk zien, dat de ratten ter plaatse
van de nesten , een gat in de platen vraten, om zodoende toch bij de jonge
zwaluwen te komen.
Toon en Wya hebben aan hun hobby meer dan een dag taak en vakantie
vieren is er dan ook niet bij. Maar dat lijkt mij ook helemaal geen straf.
Omdat er zoveel
moois te zien was,
vloog de tijd voorbij
en moesten we
vertrekken naar het
volgende adres.
We namen afscheid
van 2 enthousiaste
mensen , die alles
voor hun dieren
over hebben.
En dat straalden de
dieren ook weer
uit. Prachtig!
Om 16.00
arriveerden we bij
Kees en Marleen
Verkolf in Wijster.
We werden al
opgewacht door 2
vrolijke honden.
Een derde was
binnen.
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Kees en Marleen zijn fokker van Vinkduiven en de Neurenberger Bagadet.

Verder fokken ze zwartbles schapen, hollandse bonte geiten en shetland
pony’s, grote maat.
Kees en Marleen wonen inmiddels 11 jaar op hun boerderij met 6,5 ha. land.
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Bij aankomst viel direct een hobby van Marleen op, n.l. schilderen. We zagen
prachtige schilderijen , o.a. van de Neurenberger Bagadet. Verder houdt
Marleen zich nog bezig met het vierspanmennen met hun pony’s en
beeldhouwen.

We begonnen met een rondwandeling over de landerijen. Kees en Marlijn
gebruiken bewust geen kunstmest en dat is aan het gras duidelijk te zien. Veel
paardenbloemen en kruiden hebben er een plek gevonden. Dat wordt door de
eigen dieren erg op prijs gesteld, maar ook talloze vlinders fladderden voor ons
aan. Er waren een paar torenvalken kasten geplaatst en 1 ervan was ook
bewoond. Er zaten jongen in.
Na de rondwandeling arriveerden we bij Kees zijn, ik mag wel zeggen,
levenswerk, de Neurenberger Bagadetten. Mooie grote buitenvluchten waar
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in vrij grote, sierlijke Bagadetten in rond vlogen. Een geweldig gezicht.
Onderwijl vertelde Kees , gepassioneerd als hij is met zijn dieren, een prachtig
verhaal , hoe hij aan dit ras was gekomen. Hij verkreeg van iedereen de volle
aandacht.
Binnen in de schuur gekomen, viel de mond van menigeen , zo nodig nog
verder open. Wat een duiven en wat een ruimte voor de dieren. Zeer ruime
vluchten en dito broedhokken. Er vlogen verschillende kleurslagen rond.
Allemaal in bonte
uitvoering, rond.
Geeksterd-, gedekt- en
eenkleurig getekend.
Aan het samenstellen
van de kweekkoppels
gaat een bijna
filosofische benadering
van Kees vooraf.
Het is moeilijk te
omschrijven wat men
ziet, je moet het
eigenlijk zelf gezien
hebben. Zo mooi! Je
raakt niet uit gekeken.
Na heel veel oh’s en
ah’s kwamen we weer
buiten. Daar vielen de
vele vluchtgaten in de
achtergevel op. Hier
maken de vinkduiven
veelvuldig gebruik van
om in de grote binnen
volière te komen en om
weer uit te vliegen.
Uiteindelijk kwamen we bij het terras terecht, waar het heerlijk toeven was
met een mooi uitzicht over de landerijen.
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Wij werden door Kees en Marleen voorzien van een drankje en een hapje. Hier
werden de indrukken, zojuist opgedaan en die van de andere bezoeken van
die dag, nog eens uitvoerig doorgenomen.
Rond 18.00 uur werd er van twee erg vriendelijke , enthousiaste en gastvrije
mensen afscheid genomen.
Maar ook bij ons als bezoeker aan al het moois van die dag, gingen de wegen
scheiden.
Tot slot wil ik nogmaals iedere gastheer en gastvrouw dank zeggen voor de
gastvrijheid die wij bij hen ontvingen, maar ook jullie als deelnemer/ster aan
deze prachtige dag. We hebben heel veel gezien en gehoord en ik neem aan
dat iedereen er van heeft genoten. Ik in elk geval wel.
Aaltinus Timmer.
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Konijnen fokkers.
Nog even ter herinnering. Zie kroniek nr.1 2018
De uiterste datum dat men de opgave kunt doen om konijnen
te laten inenten voor RHD2 is 15 juli. Aantal en welke
enting.
De enting is op zaterdag 4 augustus
houd deze datum vrij.
W.D.G. de Wit tel; 0613930982
Email: voorzitter @ wpkc.nl
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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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Jaarlijkse Enting Hoenders 2018.
Het uitbroeden van de kuikens is voor
de meeste fokkers alweer achter de
rug, natuurlijk hoopt een ieder dat er
van de uitgekomen dieren weer een
aantal geschikt is voor de
tentoonstelling.
Om deel te nemen aan de
tentoonstellingen en jongdierendagen
is men verplicht om alle hoenders en
loopvogels die op hetzelfde adres verblijven te enten tegen de pseudo
vogelpest.
In samenwerking met Dierenkliniek Noord Nederland verzorgd de WPKC
dit jaar weer de enting voor hun leden. De hoenders en loopvogels
worden geënt via de spraymethode.
Als u uw hoenders en of loopvogels ook via het samenwerkingsverband
wilt laten enten dient u zicht op te geven in week 33 (van maandag 13
augustus tot en met woensdag 18 augustus).
Opgave kan bij Eduard Hoppen 0597-561106 / 06-13847136 /
info@wpkc.nl of bij Aaltinus Timmer 06-53822237 /
ttsecretaris@wpkc.nl
Na opgave zal er een planning gemaakt worden wanneer we bij welke
leden langs gaan om de dieren te enten. De enting zal in de avonduren
plaats vinden, om alles zo spoedig mogelijk te laten verlopen graag uw
dieren voordat we bij u zijn op te sluiten.
Graag het formulier als bijlage zoveel mogelijk invullen, wij zullen deze
lijst dan meenemen en later ondertekend voor of tijdens de
jongdierendag aan u terug geven zodat u deze tijdens het inzenden van
de dieren op een tentoonstelling kunt overhandigen.
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De kosten van de enting dienen dan ook te worden voldaan, op dit
moment is de prijs
van de entstof nog niet bekend. Een indicatie is € 3,- voor de reiskosten
en € 0,15 per dier.
De opgave graag week 33 (van maandag 13 augustus tot en met
zaterdag 18 augustus). Dit in verband met bestellen van de entstof.
Het enten gaan we doen in week 35, (op 27-28-29-30 augustus) de
exacte datum en tijdstip wanneer
we bij u langs komen wordt
vooraf aan u bekend gemaakt.
Het formulier word u vooraf
digitaal toe gezonden, deze graag
ingevuld overhandigen tijdens de
enting.

Het bestuur.

Ter info

Het zal een eendaagse show zijn. Gehouden op de eerste zaterdag van
december in de bloemenveilinghallen in Eelde.
Alles wordt die dag gedaan. Opbouwen, opruimen, inkooien, keuren,
prijsuitreiking enz..
Organiserende verenigingen zijn De Wiekslag uit Assen, De Vriendkring uit
Eelde, Gieten e.o., De Sportfokkers uit Roden en De Kleindiersportvereniging
uit Vries.
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JONGDIERENDAG 2018
De voorbereidingen voor de jongdierendag zijn in volle gang.
Zaterdag 8 september is de jongdierendag weer van de WPKC voor de
hoenders, seramas, konijnen, cavia’s en duiven.
Voor de duiven zijn ook de fokkers van Muntendam en Appingedam
uitgenodigd.

Als keurmeesters voor de hoenders, dwerghoenders en Seramas zijn
vastgelegd E.J. Visser, Th .Kiewiet, M. Eissens .
Voor de konijnen en cavia’s hebben we J. Leeflang en H. Visser vastgelegd.
De duiven worden dit jaar gekeurd door M. Apperlo.
De jongdierendag wordt dit jaar wederom georganiseerd bij De Graankorrel te
Oude Pekela. Deze locatie is voor ons vanaf vrijdag 7 september beschikbaar
voor het opbouwen, aangezien deze afgesloten kan worden kunnen we hier in
alle rust op vrijdag alles opbouwen en gereed maken voor de show van
zaterdag 8 september.
Indien er nog mensen zijn die hieraan mee willen werken kunnen deze zich
opgeven bij Aaltinus Timmer.
Vanaf zaterdag 8 september 9:00 zal de locatie geopend zijn en de
tentoonstellingskooien gereed voor het ontvangen van de opgegeven
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kleindieren. Na het inkooien gaan we om 10:00 starten met het keuren van de
dieren.
Tussendoor zal er tijd zijn voor een kop koffie met plak cake, ook zal de WPKC
aanwezig zijn met een broodje en warme hap zodat u tijdens de keuring niet
naar huis hoeft om te lunchen. De opbrengsten van de versnaperingen komen
ten goede van de kas van de WPKC .
We hopen rond 16:00 de keuring af te ronden met de prijsuitreikingen, prijs in
contanten voor de mooiste van iedere diergroep.
Na de prijsuitreiking kan er uitgekooid worden en hopen we dat alle inzenders
en vrijwilligers mee willen helpen om de kooien weer op aanhangers te leggen
zodat we gezamenlijk de dag af kunnen sluiten.
De locatie is groot genoeg om de ingezonden dieren te plaatsen, ruime
parkeergelegenheid aanwezig en we hopen er een gezellige dag van te maken.
We hopen natuurlijk op uw aanwezigheid met uw kleindieren of indien dit niet
mogelijk is, om toch even een kijkje te nemen en bij te praten met uw collega
fokkers.
Tot 8 September, Het Bestuur.
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Rammenshow Nederlandse hangoordwergenclub.
W.D.G. de Wit
17 maart te Apeldoorn. De wekker op tijd gezet 6.30 uur. Om 9.00 uur in
Apeldoorn. De meeste fokkers waren al aan het inkooien, dus mijn dieren er
maar tussen gezet.
De keuring ging iets anders dan andere jaren. De keurmeesters die 96 punten
wilden geven, moesten eerst een hopman dhr. Oomen vragen of dit mocht, hij
bekeek het dier en zijn beoordeling moest opgevolgd worden. De F96 waren
dun bezaaid. Er waren 148 dieren in de Nederlandse klasse ingezonden en 40
stuks in de Europese klasse. Van de 50 madagascar rammen werd mijn ram de
7WM-703 de mooiste 1F 95. Verder nog een ZG 94,5 en ZG 92,5. Tevens werd
deze ram 4e op de eindkeuring. Dus weer een goed resultaat, deze ram is nog
niet eerder op een show geweest, dus met 3 top rammen zit ik voor 2018 wel
goed. De totale winnaar een witte ram van Jan Engels U 97.

2e Otter zwart F 96,5
3e konijngrijs F 96
4e Madagascar F 95.
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Deze ram 7WM-703 werd ook de mooiste op de rammen show in Ommen met
een 1F 96 door de zelfde keurmeester.
Na het middag eten de jaarvergadering waar verschillende dingen werden
besproken, zoals de gewicht verhoging naar Europese maatstaven. Daar was
niet iedereen mee eens het moet een kort gedrongen dier blijven. Persoonlijk
vind ik het huidige gewicht prima, maar het bestuur heeft het laatste woord.
De WPKC krijgt ook in 2018 een districtshow. Er werd ook geopperd om bij de
Voedsters een kleine wam toe te staan, daar moet de standaard commissie
zich over buigen.
Er lopen al pracht dieren rond alleen zijn het voedsters, afwachten hoe het
met de wammen afloopt ik heb nog maar 2 rammen het is een Hangoordwerg
kwaal. De meeste fokkers zitten hier mee.

De Jaarplanning
Algemene materiaaldag (Opslag Blijham)
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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HOKKENBEZOEK WPKC
We zijn 2 juni op hokkenbezoek geweest binnen de vereniging WPKC bij 4 van
haar leden.
Wij zijn gestart om 13.00 u en achtereenvolgens hebben we bezocht:
Harry Hoppentocht in Oude Pekela (fokker van o.a. Europese Kwartels,
Belgische Hazen, Hollandse Krielen, Emdenerganzen, Indische loopeenden en
Rschewer duiven).
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Remke van der Heide in Onstwedde (fokker van Wyandottekrielen in diverse
kleurslagen).
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Wiecher Brink in Bellingwolde (fokker van Barnevelders dubbelgezoomd,
Barnevelderkriel dubbelgezoomd en zilverdubbelgezoomd en Poule des Bresse
wit).
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Bij Eduard Hoppen en zijn zonen Wouter en Jasper (fokkers van
Barnevelderkriel zilverdubbelgezoomd,
Hollandse Krielen in de kleurslagen geelpatrijs en
zilverpatrijs en Serama’s) woonachtig in
Bellingwolde.

We werden tussendoor voorzien door Remke van koffie, cake, fris met kaas en
metworst en na afloop zijn we met elkaar blijven borrelen incl. warme snack bij
Eduard. Iedereen bedankt voor de gastvrijheid! Heel fijn, leerzaam en gezelliig
om zo met elkaar een middag op te trekken!
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PRIVACYWET(AVG) en WPKC
Elk lid dat bezwaar heeft, om bedoeld of onbedoeld op een foto te komen
tijdens
een zomer
evenement
post van
Kroniek
2018 door de WPKC georganiseerd, of om Pagina
32 de WPKC
te ontvangen, wordt verzocht om dit middels telefoon, email of brief kenbaar
te maken aan het Bestuur van de WPKC.

