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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)  
 
2

e
 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:        G. Holsteen.   
Ereleden:               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 2018. 
 

De vergaderingen zijn in Zalencentrum Lamain, Bosstraat 25  
in Winschoten. We beginnen om 20.00 uur. 

mailto:redactie.wpkc@gmail.com
mailto:voorzitter@wpkc.nl
mailto:info@wpkc.nl
mailto:redactie@wpkc.nl
mailto:penningmeester@wpkc.nl
mailto:ttpenningmeester@wpkc.nl
mailto:ttsecretaris@wpkc.nl
mailto:penningmeester@wpkc.nl
mailto:ringen@wpkc.nl
mailto:info@wpkc.nl
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Leden van de W.P.K.C. 
 

Ik weet niet of iedereen mij kent, 
maar ik heet Willem de Wit.  
 
Na ± 35 jaar secretaris, dacht ik nu 
is het tijd om er mee te stoppen, de  
jeugd moet het maar overnemen.  
 
Maar door omstandigheden zijn de 
bestuursleden die het hebben 
overgenomen er al mee gestopt.  
 
Door het te kort c.q. geen 
gegadigden die zitting in het 
bestuur wil en of kunnen nemen, 
heeft Geert Siemons mij 
overgehaald om weer zitting te 
nemen in het bestuur.  

 
Na diep beraad en overleg met de nog aanwezige bestuursleden heb ik 
besloten om dit te aanvaarden, om zo de dubbele functies van het 
huidige bestuur te ontlasten.  
 
Tevens zijn Geert Siemons en Aldert Schoneveld op de jaarvergadering 
toegetreden tot het bestuur, zodat het bestuur nu weer de volle 
bezetting heeft van 7 leden. 
 
 Ik hoop dat iedereen zijn schouders er onder zet om dit jaar weer een 
geweldige show te organiseren. Wij zijn noodgedwongen om onze 
show te verplaatsen naar week 39, dit om de Vogelpest te ontlopen  
 

Voorzitter WPKC,  
W.D.G. de Wit 
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Agenda 2017 
 
 

 15 juni 2017 
 

Informatieavond 
 

Spreker NBS 
 

23 juni 2017 
 

BBQ leden WPKC 
 

opgave bij Tielko 
 

8 juli 2017 
 
 

Gezamenlijke dag 
(WPKC, Muntendam, Appingedam) 

 

Opgave bij Eduard 
 
 

week 35 
 

Enting Hoenders 
 

Opgave bij Eduard / Aaltinus 
 

6 Sept. 
 

Ledenvergadering 
 

o.a. Show bespreking 
 

9 Sept  Jongdierendag bij de Graankorrel Opgave bij Aaltinus 
 
29-30 Sept, 
 1 Okt 
 

Open tentoonstelling WPKC 
bij vd Valk te Zuidbroek 

 

Opgave bij Aaltinus 
 
 

 

Konijnen enten. 
 

De enting van konijnen voor RHD1 en RHD2 is nu een vereiste om mee te 
mogen doen met de Kleindieren shows. 
 
De enting is geldig voor een jaar.  
Kosten zijn € 4,- per konijn en € 15,- voorrij kosten.  
  
Opgave voor 1 juli bij:  

W.D.G. de Wit  
Burg.Engelkenslaan14 Winschoten. 
tel: 0613930982.   
Email wdgdewit@gmail.com  

 
Het aantal dieren vermelden en graag uw naam, adres, telefoonnummer en 
e-mail adres. 

mailto:wdgdewit@gmail.com


Kroniek Juni 2017                                                                           Pagina 6 

 

Uitnodiging Ledenvergadering 15 juni 2017 
 
 

1. Opening  
 
2. Goedkeuring agenda  
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen  
 
4. Vraagprogramma WPKC show  
 
5. Verslag KLG vergadering  
 
PAUZE  
 
6. NBS (Nederlandse Bond van Sierduiven), 
 
Een bestuurder van de NBS geeft een inkijk in de keuken van de NBS. 
Men is bezig met het bereiden van toekomstig beleid.  
 
De NBS vraagt zich af hoe het 
moet functioneren in onze snel 
veranderende samenleving, 
moet het stemrecht 
veranderen?.  
Wat verwacht de fokker van de 
NBS als het gaat over de 
vogelgriep.  
De vernieuwing van de site 
Sierduif.nl en wat er verder ter 
tafel komt.  
 
Actueel, toekomstgericht en  vooral in gesprek met fokkers. 
 
7. Rondvraag  
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Op vrijdagavond 23 juni willen wij – vereniging 

WPKC - weer onze jaarlijkse BBQ houden . 

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 
 
 
Wanneer:  Vrijdag 23 juni 2017 vanaf 18.00 uur 
 
Waar:  Speeltuin Beerta 
 
Kosten:  € 15,- p.p. (excl. drinken) 
 
 
 
Opgave  voor 16 juni bij Tielko Koerts. 
             tg.koerts@outlook.com 
     Telefoonnummer:  06-27179192 

 

mailto:tg.koerts@outlook.com
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Gezamenlijke dag PKV Muntendam, PKC Fivelingo, WPKC. 

Ook dit jaar vindt er weer een gezamenlijke dag plaats met de drie 

verenigingen. 

We hebben op de ledenvergadering hier al over gesproken. Een hokbezoek is 

als informatief ervaring, kan men een keer bij de collega zijn dierenverblijven 

kijken, ervaringen opdoen en delen. 

Net als afgelopen jaren plannen we dit op een zaterdagmiddag, om niet 

teveel tijd door te brengen in de auto hebben we besloten om dit per regio te 

gaan houden. Door deze opzet blijft er meer tijd over om gezamenlijk over de 

hobby te praten. De regio voor dit jaar is Loppersum / Appingedam. 

PKV Appingedam regelt dit jaar de fokkers waar we terecht kunnen. 

De datum waarop dit plaats vindt is zaterdag 8 Juli vanaf 13:00 tot eind van 

de middag. 

Er zijn geen kosten aan verbonden, men dient zich wel op te geven zodat we 

rekening met het aantal personen kunnen houden. De adressen worden tijdig 

bekend gemaakt aan degene die zich aangemeld heeft. 

Opgave voor WPKC leden uiterlijk 1 juli bij Eduard Hoppen, email: 

info@wpkc.nl ,Tel: 0597-561106 / 06-13847136. 

 

mailto:info@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.” 

mailto:heidi@dierenzaakbuze.nl
http://www.dierenspeciaalzaakbuze.nl/
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Jongdierendag 2017. 

De voorbereidingen voor de jongdierendag  zijn in volle gang, zaterdag 9 
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 en Seramas zijn vastgelegd  E.J. Visser, T. 
Boschma, A. Meester en Th Kiewiet, voor de konijnen en cavia’s hebben we 
C. Bregman vastgelegd. De duiven worden dit jaar gekeurd door W de Wal.    
 
De jongdierendag wordt dit jaar wederom georganiseerd bij De Graankorrel 
te Oude Pekela. Deze locatie is voor ons vanaf vrijdag 8 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  9 september. Indien er nog mensen zijn die hieraan 
mee willen werken kunnen deze zich opgeven bij Aaltinus Timmer. 
 
Vanaf zaterdag 9 september 9:00 zal de locatie geopend zijn en de 
tentoonstellingskooien gereed voor het ontvangen van de opgegeven 
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 9 September, het bestuur. 

36,= 
23,= 
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Vederluis………..brrrrrrrr………. 
Aaltinus Timmer 

 
 Zoals de vorige keer reeds vermeld, volgt hier van mijn kant een artikel over 
vederluis of veerluis. Ik put hierbij weer zoveel mogelijk uit eigen ervaring.  
 
Na bloedluizen zijn veerluizen eigenlijk wel de een na grootste plaaggeesten 
voor onze dieren.  
 
Er zijn verschillende soorten veerluizen:  

 De lange veerluis (Goniocotis): Leeft tussen de veren, over het 
algemeen de in de buurt van de slagpennen en de dekveren.  

 De kleine veerluis (Coloceras): Leeft vooral op de rug, de nek en het 
gebied rond de cloaca.  

 De veermijt (Megninia columbae): Leeft in de veerschacht en in het 
veerpoeder.   

 De schachtmijt (Falculifer rostratus): Leeft vooral tegen de schachten 
van de veren aan, meestal bij de slag- en staartpennen.  

 
 Wat zijn de symptomen van veerluis?  
Wat je meestal het eerst kunt waarnemen, is bevuiling van uitwerpselen , die 
aan de veren rond de cloaca blijven kleven. Dit is een ideale plek voor luizen 
om zich in te nestelen. Waar ze wegkomen is een vraag, maar zo ineens zijn 
ze er.  
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De kip zal dan ook beginnen om een afwijkende houding te tonen, hij of zij 
laat dan de staart iets naar beneden hangen en loopt ook iets achterover.  
 
Doordat de luizen jeuken gaan de kippen zich krabben. Ze gaan dan met hun 
kop in de veren. Meestal in het gebied rond de cloaca.  
 
De luizen zorgen ervoor dat er vaak veren uit vallen, waardoor de kip kale 
plekken kan krijgen. Ook kunnen de veren beschadigd raken. In sommige 
gevallen blijven enkel de schachten van de veren over.  
 
Als je de kippen oppakt en goed controleert zie je vaak de luizen en neten 
(witte kalkachtige bolletjes) zitten. Ook een geschilferde, geïrriteerde en 
uitgedroogde huid kan worden veroorzaakt door de luizen.  
 
Doordat de kippen zichzelf krabben kunnen er wondjes ontstaan. Het gevolg 
hiervan kan zijn dat er zich korsten rond de cloaca vormen. Als de hen dan 
een ei legt, gaan deze wondjes(korstjes) open en zodoende komt er bloed op 
de eischaal. Dit moet ook een sein zijn om de hennen te controleren.  
 
Het schudden van de kop kan erop duiden dat ze last hebben van kopluis. 
Vooral bij kippen die kuiven hebben tref je vaak kopluis aan.  
 
Preventief ga ik 1x per week alle dieren bij langs en druk 2x op de knop van 
de spuitbus . Dit middel wordt ook in de duivensport gebruikt. Als je dit 
wekelijks doet, krijg je geen vederluis.  Maar ik was ook eens een paar keer te 
laat .  
 
Zodra ik het achterover lopen en/of bloedsporen op de eischaal aantref, 
neem ik het dier ter hand. Er zitten dan enkele poepklonten aan de veren 
vast en rond de cloaca is het een beetje kaal.  
 
Als ik die klonten stuk knijp zit daar iets van eitjes in. Ik zie dan ook de neten 
witte /grijze bolletjes onder aan de veren en na een paar keer blazen, zie ik 
de luizen (heel snel) lopen. Meestal is er ook enige korstvorming rond de 
cloaca.  
 



Kroniek Juni 2017                                                                           Pagina 13 

 

De neten, lichtgekleurde bolletjes, zijn hier duidelijk te zien. 
bron foto: onbekend 

 
Ik knip dan alleen de bevuilde veren er af. De luizen c.q. eieren die je dan al 
weg neemt kunnen geen kwaad meer aan richten. Daarna laat ik de wasbak 
van het aanrecht, voor twee derde vol lopen met lauw water en doe daar een 
flinke scheut Dasty in. Waar zijn we dat middel meer tegen gekomen. Ik zet 
de kip hierin en ga dan het achterwerk licht masseren. Na ongeveer een 
minuut zie je de luizen er al af vallen en verdrinken.  
 
Ga door met masseren en wrijven over de plek waar de plaaggeesten zaten, 
zo verwijder je n.l. ook de neten. Als je ziet dat deze plek ontdaan is van het 
gespuis, richt je je op het masseren van de cloaca. De korsten die hier zitten 
zijn al ingeweekt en door verdere massage laten de korsten los en kun je ze 
voorzichtig verwijderen.  
 
Als ik denk dat ik alles gehad heb, spoel ik de kip na met schoon lauw 
stromend water. De kip komt daarna in een handdoek en wrijf hem zoveel 
mogelijk droog. Daarna nog evt. met de föhn. Dan smeer ik de plek , waar de 
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korsten zaten , in met de gewone gele ouderwetse uierzalf. De wondjes 
zullen voorspoedig herstellen. Na 2 dagen controleren en indien gewenst, 
nog een keer in smeren.  
 
Als de kip is opgedroogd kun je waarnemen dat hij of zij zich een stuk 
prettiger voelen. Na 3 dagen even onder de staart  spuiten uit de spuitbus en 
3 dagen later nog eens en dan elke week herhalen.  
 
Deze hele ingreep neemt misschien 15 minuten tot een half uur in beslag, 
maar de werking is 100%. En gedokter met allerlei ander zalfjes en  sprays, 
kosten veel meer tijd en geld en geven weinig resultaat.  
 
Soms tref je zwarte veerluizen aan, maar die zijn kleiner van stuk. Deze 
bevinden zich ook verder van de cloaca verwijderd. Ook hier dezelfde 
remedie toepassen.  
 
Wat mij ook blijkt, is dat als de kippen vrij kunnen baggeren in zand, dit ten 
koste gaat van het aantal luizen. Met dat baggeren worden tevens een aantal 
neten verwijderd.  
 
Ook bij dit verslag geldt, er zullen vast wel andere bestrijding methoden zijn, 
die ook heel goed werken. Ik verneem ze graag.  
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Jaarlijkse  Enting  Hoenders 2017. 

 

  
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 overleg met Dierenkliniek Noord Nederland kan de WPKC dit jaar weer de 
enting voor hun leden verzorgen. 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 (maandag 14 augustus tot 
en met woensdag 19 augustus). Dit in verband met bestellen van de entstof. 
 
Opgave kan bij:  

 Eduard Hoppen 0597-561106, 06-13847136 info@wpkc.nl  

 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.  
 

mailto:info@wpkc.nl
mailto:ttsecretaris@wpkc.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/450wm/memoangeles/memoangeles1503/memoangeles150300021/38154578-cartoon-kip-die-de-duimen-omhoog-vector-illustraties-illustratie-met-eenvoudige-hellingen-alle-in-ee.jpg?ver=6&imgrefurl=http://nl.123rf.com/stock-foto/kip.html&docid=YB0HcY-kOGfRrM&tbnid=BQ32ohxqhftrPM:&w=343&h=350&bih=476&biw=1012&ved=0ahUKEwjbtZHFhIDNAhVlLsAKHUCXDqMQMwhNKCYwJg&iact=mrc&uact=8
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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. 
 
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. 
 
Het enten gaan we doen in week 35, (op 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.  
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Bespreking tentoonstellingsdatums Provincie Groningen. 
 
Beste leden, zoals besproken op de KLG vergadering hebben we alle 
verenigingen uitgenodigd van de Provincie Groningen welke ook een 
tentoonstelling organiseren. De bijeenkomst is gehouden op 3 mei 2017. 
Hierbij een verkort verslag van de bijeenkomst. 
 
Aanwezig waren: PKDV de Marne-Wehe-Den Hoorn , PKV ’t Hoogeland-
Uithuizermeeden, KPC Streven naar Beter-Winsum , PKV Sport en 
Vriendschap-Ter Apel, PKV Fivelingo-Appingedam W.P.K.C.-Winschoten  
 
Afwezig;  PKV Het Westerkwartier –Grootegast, PKV ’t Hollandertje – Leek, 
PKV Muntendam e.o. 
 
Doel van de bijeenkomst: 

 
Bespreken tentoonstellingsdatum en Jongdierencompetitie  
in provincie Groningen 2018. 

 
 
De W.P.K.C. heeft in de afgelopen drie jaren hun tentoonstelling twee keer 
moeten aflasten vanwege uitbraak van vogelgriep.  
 
Binnen de W.P.K.C. is besproken dat dit de vereniging niet ten goede komt en 
ook mogelijk een gevaar met zich meebrengt voor het vastleggen van de 
locatie in de toekomst, vandaar dat de W.P.K.C. heeft besloten om hun 
tentoonstellingsdatum naar voren te halen.  
 
Gevraagd wordt, aan de vergadering waar er eventueel zou kunnen worden 
geschoven met de tentoonstellingsdatum. Alle aanwezige verenigingen geven 
aan niet te kunnen schuiven met hun tentoonstellingsdatum. Het voorstel is 
gedaan om voor 2018 dezelfde datums  te hanteren als ook voor 2017. Dit 
mogelijk afhankelijk van de evaluatie van de tentoonstellingen gehouden in 
2017.  
 
De Jongdierencompetitie voor 2018 is in deze vergadering vastgesteld op 
week 38.  
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Gevraagd wordt nog in de vergadering waarom andere verenigingen zouden 
moeten gaan schuiven. De opmerking hierbij: “is dit niet het probleem van de 
W.P.K.C. en niet zozeer van andere verenigingen”.  Het antwoord hierop van 
de W.P.K.C. is, dat zij, zoals afgesproken op de KLG vergadering, een 
bijeenkomst zou beleggen waar in overleg met andere verenigingen, de 
mogelijkheden zouden worden bekeken hoe de verdeling van de 
tentoonstellingen ingedeeld zou kunnen worden.   
 
Uit deze bijeenkomst blijkt dat er geen verschuiving van tentoonstellingsdata 
mogelijk is binnen de aanwezige verenigingen. 
 
De conclusie van deze bijeenkomst is, dat iedere vereniging zijn eigen koers 
moet varen wat zijn vereniging ten goede komt. 
 

Notulen:  E.J.L. Hoppen, secretaris W.P.K.C.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kroniek Juni 2017                                                                           Pagina 19 

 

 
Competitie  “Topfokker Provincie Groningen 2017” 
 
In overleg met de verenigingen Muntendam e.o., Fivelshow Appingedam 
hebben we gesproken over de Competitie Topfokker Provincie Groningen. 
Het voorstel was om de regels te versoepelen om meer competitie te krijgen. 
 
Zie verder tekst hieronder welke ook in het vraagprogramma’s worden 
opgenomen. 
 
De verenigingen Muntendam e.o., Fivelshow Appingedam en de W.P.K.C. te 
Winschoten organiseren gezamenlijk de competitie “Topfokker Provincie 
Groningen 2017”. U kunt hier gratis aan mee doen.  
 
De competitie gaat over de diergroepen Hoenders en Dwerghoenders, 
Konijnen,  Sierduiven en Kwartels (in concurrentie). De winnaars krijgen een 
mooie oorkonde en een botanisch geschenk.  
 
De punten van uw 4 aangewezen dieren per groep worden getotaliseerd en 
degene met het hoogste aantal punten is winnaar.  
 
De puntentelling per diergroep is als volgt: Hoenders, Dwerghoenders en 
Sierduiven, U = 97 punten, F = 96 punten, ZG = 95 of 94 punten G = 92 punten 
en V = 1 Punt. Konijnen: U =5  punten,  F 4 = punten,  ZG = 3 punten,  G = 2 
punten, V = 1 punt.  
 
De uitslag wordt berekend over de hoogste scores van twee van de drie 
shows van  boven genoemde verenigingen. Om winnaar te worden moet 
men dus minimaal inzenden op twee shows. 
 
 Men moet per diergroep 4 dieren aanwijzen, ongeacht ras, kleur of geslacht. 
De kooinummers dienen tijdens het inkooien ingeleverd te worden bij het 
tentoonstellingssecretariaat.  
 
De prijsuitreiking is op zaterdag 11 november 2017 om 14.30 uur  op de 
Fivelshow van PKV Appingedam. 
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Jongdierendag en WPKC show 
 

 
Zoals jullie wellicht weten, wordt op 9 september de jongdierendag 
gehouden bij de Graankorrel in Oude Pekela.  
Omdat we elkaar vanwege verschillende redenen misschien niet meer zullen 
treffen, wil ik bij deze de volgende vraag aan iedereen stellen. Ik ben op zoek 
naar vrijwilligers die willen/kunnen meehelpen met het opzetten van de 
kooien enz. voor de Jongdierendag .  
 
Op 8 september, 10.00 uur worden de kooien en andere benodigde 
attributen opgehaald bij de boerderij in Blijham, waar de kooien zijn 
opgeslagen. Ik zelf zal daar zijn met Eduard Hoppen en Tielko Koerts. Als daar 
nog 2 extra personen kunnen assisteren, zou dat heel mooi en ook genoeg 
zijn.  
 
Daarna wordt alles getransporteerd naar de Graankorrel, waar we direct met 
de opbouw beginnen. Hierbij kunnen we nog wel een paar mensen extra 
gebruiken. We zullen daar rond een uur of 11 zijn.  
 
Voor 9 september zijn er ongeveer 6 schrijvers nodig bij de keurmeesters, 
zowel voor de hoenders, duiven en konijnen/cavia’s. Verder zijn we nog 1 of 
2 dragers nodig bij de konijnenkeuring.  
 
Voor de grote show, 29 en 30 september en 1 oktober, zijn we voor de 
opbouw veel vrijwilligers nodig. De opbouw zal starten op 25 september.  
Voor de keuring dag vragen we een aantal schrijvers en dragers.  
 
Mijn vraag is om eens na te denken over bovenstaande.  
Men kan zich opgeven bij mij en Tielko Koerts.  Alvast bedankt. 
 
Aaltinus Timmer, 
email: ttsecretaris@wpkc.nl 
tel. 06-53822237  
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Koningskuikens 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de broedmachine, in een beweegbaar rekje, daar lig je dan. 
Een goede vochtigheidsgehalte en constante lekkere warme temperatuur. 
Je ontwikkelt en je groeit, je gaat een mooie kuikentje worden is het plan. 
Donzig, klein, pienter en zo aandoenlijk, lief en puur. 
 
Vandaag op Koningsdag  is het dan zover, lang naar uitgekeken. 
Hoeveel wondertjes worden er vandaag geboren? 
21 dagen, het waren 3 hele lange weken. 
Toch verwonderd, onder de indruk, mijn hart er aan verloren.  
 
Na 21 dagen gaat je snavel met eitand aan het timmeren en dat duurt uren…. 
Jezelf helpen met geboren worden kost veel inspanning en tijd! 
Als je dan eindelijk de eidoppen van je afgeschopt hebt en de wereld in kan 
turen, 
ben je nog heel nat en best wel uitgeblust en ga je lekker liggen opdrogen in 
aller tevredenheid. 
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Met mijn vingers en mijn stem maken we al voorzichtig contact door de 
doorzichtige kap. 
Je moet nog wachten op je broertjes en zusjes. 
Maar het opdrogen en op eigen beentjes staan en heen en weer trippelen 
gaat rap. 
Eenmaal uit de machine zal je overladen worden door strelen, knuffels en 
kleine kusjes. 
 
Je mag uitgroeien tot een prachtige Welsumerkriel! 
Roodpatrijs, een unieke kleur bij dit Hollands hoenderras. 
Als kleuter waren het de mooie bruin gespikkelde eieren waar ik op viel. 
Als je groot geworden bent mag je ook naar shows, maar dat is later pas. 
 
Trots als een kloek op dit mooie stelletje in het kuikenhok. 
Wildkleurig dons, zo parmant en sierlijk. 
Scharrelend bij het bakje kuikenmeel voor opfok. 
‘n Piepklein kammetje en stralende kraaloogjes, deze fokker voelt zich Koning 
te rijk!!! 

 
 Foto en Gedicht - Natasja Huizing – Boer – 27 apil 2017 
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