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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 
 
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. 

 

De Tentoonstelling van de W.P.K.C. is weer voorbij, “een vroege 

tentoonstelling dit jaar”. Het aantal ingezonden dieren was iets minder 

dan er voorgaande jaren ingeschreven waren.  

Viel het tegen?  Naar ons inzien niet.  Fokkers konden door de laat 

genomen beslissing hun fokprogramma niet meer aanpassen.  Op 

dezelfde datum nog jongdierendagen van speciaalclubs, dieren nog in 

de rui, nog niet op kleur e.d. als je dit allemaal meeneemt kunnen we 

het aantal ingezonden dieren positief benaderen.  

De grootste verschillen waren te merken in het aantal ingezonden 

Konijnen, Duiven, Sier- en Watervogels. In totaal konden we toch op de 

donderdagavond 804 dieren in de kooien verwelkomen.  

Naast het iets minder aantal dieren waren de reacties zeker positief.  

Een ruime hal, mooie aankleding en gezelligheid.  Gezellige tijden 

tijdens de opbouw, keuring, afbouw maar ook zeker tijdens de 

tentoonstellingsdagen.  

Een ieder zal Ginus de Wijk voorbij hebben zien komen via RTV 

Noord of andere Social media kanalen.  

Met behulp van veel vrijwilligers kan de W.P.K.C. weer terugkijken op 

een mooie tentoonstelling.   

Onze dank gaat hierbij uit naar een ieder die hieraan heeft bijgedragen 

en hopen iedereen volgend jaar weer te mogen begroeten. 

Voorzitter WPKC,  
W.D.G. de Wit 
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Uitnodiging Ledenvergadering 
dinsdag 14 november 2017 

- Opening 
- Mededelingen 
- Evaluatie jongdierendag 
- Jongdierendag 2018 
- Evaluatie Kleindierenshow 
- Pauze 
- Kleindierenshow WPKC 2018 
- Jaarplanning 2018 
- Gezellige dag WPKC 2018  
- Fotopresentatie afgelopen show 
- W.v.t.t.k.  
- Rondvraag 
- Afsluiting 

 

U bent van harte welkom! 

Zalencentrum Lamain – Bosstraat 25 te Winschoten. 
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WPKC Jongdierendag 2017 
Aaltinus Timmer 

 
Op 9 september werd wederom de jongdierendag van de WPKC gehouden. 

De locatie was wederom “De Graankorrel”, in Oude Pekela. 

Op vrijdag waren al 6 mensen naar Blijham getogen om daar de benodigde 

kooien en ander zaken, op te laden. De eerste wagen, vol kooien, tafels en 

stoelen,  arriveerde al om 9.30 uur op plek van handeling. Om, precies zoals 

afgesproken, arriveerden om 10 uur de rest van de vrijwilligers om alles op te 

bouwen.  

Het gezegde: “Vele 

handen maken licht 

werk”’ bleek maar al 

te zeer op waarheid 

te berusten. In no 

time stonden er vele 

rijen kooien in de 

voor ons vrij 

gemaakte ruimte. 

Strooisel erin, 

kaarten 

opgehangen, 

waterbakjes gevuld, vloer aangeveegd en klaar was Kees. Nu lijkt het allemaal 

erg eenvoudig, maar je bent dan wel 4 uur verder. 

Inmiddels had Eduard de catering en secretariaat ook ingericht en zodoende 

kon iedereen na een kop koffie te hebben genuttigd,  om 14.00 uur al weer 

huiswaarts keren. 

Zaterdag, 9 september, was het zover en vanaf 9.00 uur kon iedereen zijn of 

haar, aangemelde dieren in de kooien plaatsen.  
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De keurmeesters op deze dag waren: 
 

Voor de hoenders:  A. Meester; T. Boschma en E.J. Visser. 
Voor de konijnen:   Mevr.  C. Bosch en C. Bregman 
Voor de cavia’s :    C. Bregman 
Voor de duiven:     W. de Wal. 

 
Om 10 uur werd het sein gegeven om de keuringen te starten en de 

keurmeesters namen hun plaats in samen met hun schrijvers en dragers. 

Voor het eerst was er een “knuffelhoek” 

ingericht, welke bemand werd door 

Tielko.Koerts en René Bonsing. Binnen de 

stropakken liepen konijntjes en cavia’s en op 

de tafel liepen Serama’s. Deze knuffelhoek 

kon zich op een grote belangstelling 

verheugen. 

De weersomstandigheden waren ons 

gunstig gezind, klinkt misschien ietwat vreemd, omdat we onderdak zaten, 

maar dat slaat meer op de bakken regen die er viel en de mensen, het was 

ook “ Opamarkt” , zochten hun heil meer in droge ruimten. De hele dag liep 

het met de publieke belangstelling flink door. 

Om ongeveer 15.00 uur waren alle 

keurmeesters klaar en kon het “tellen” 

beginnen. 

Om 16.00 uur was het tijdstip van 

prijsuitreiking en deze werd verricht door de 

voorzitter van de WPKC, dhr. de Wit. Hij 

dankte de keurmeesters voor hun inzet en 

hun moeite om naar Oude Pekela te willen 

komen , alsmede de dames van de catering en 

alle vele vrijwilligers, die zich ingezet hadden. 
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De uitslag van de WPKC JONGDIERENDAG 2017: 

MOOISTE KONIJN ram:                              Pool roodoog   P. Timmer    F95.0                                             
MOOISTE KONIJN voedster:                             Deilenaar   J. Deijlen      F95.5                                          
MOOISTE GROOT HOEN:                       Australorp haan   E. Hoppen     F96                                        
MOOISTE DWERGHOEN haan :              Java Kriel haan   M. Jongsma F96                                     
MOOISTE DWERGHOEN hen:     Barnevelder Kriel hen   W. Brink        F96                                 
MOOISTE DUIF:  Weense Midsnavel Tuimelaar doffer   C.Jongsma     F96                          
MOOISTE SERAMA:                                       Gladvederig   A. Timmer     F96  
MOOISTE CAVIA :                         Lunkarya beer C klasse  A. Bonnet     F96                                 

 
Daarna werd de boel weer opgeruimd, op de karren gehesen en weer naar 
Blijham gebracht en af geladen. Om 18.15 uur was iedereen weer thuis. 
 
Tot slot meen ik te kunnen stellen dat we  met z’n allen terug kunnen kijken 
op een zeer geslaagde dag. Mede namens de organisatie wil ik dan ook dank 
zeggen aan : 
 

 De Graankorrel, voor het beschikbaar stellen van hun ruimte 

 De dames van de catering 

 Alle vrijwilligers die zich op enigerlei wijze hebben ingezet. 
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WPKC  SHOW 2017 

De WPKC SHOW 2017 is inmiddels al weer geschiedenis.  Evenzo de 
Provinciale  Bondsshow Groningen die bij ons ondergebracht was. 
Doordat de showdatum naar voren gehaald was in verband met de 
vogelgriep, was het zeer de vraag hoe dat ging uitpakken. 
Zo waren er tijdens onze Jongdierendag nog maar 425 inschrijvingen. Toen 
was de officiële sluitingsdatum, 6 september ,  al gepasseerd. 
Mede doordat er een mail is rondgestuurd, omtrent een herziende 
sluitingsdatum,  is het aantal inschrijvingen nog opgelopen naar 813 stuks. 
Nu waren de meningen over dit aantal verdeeld, maar  persoonlijk vond ik 
het nog eens niet zo slecht. 
Vooraf werd er volop gediscussieerd door deze en gene, want de dieren zoals 
de duiven, konijnen en grote hoenders zouden nog lang niet klaar zijn.   
Wat betreft de sierduiven en konijnen  kwam dit aardig uit, alhoewel er 
jaarlijks al een teruggang is te bespeuren. 
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Maar we hadden aanmerkelijk meer grote hoenders als op de niet gehouden 
show van 2016. 
Het is dus allemaal erg betrekkelijk. Het was voor ons een gok hoe het zou 
worden. 
 
Ook was er voor gekozen om een halve hal te gebruiken. Mede hierdoor was 
het mogelijk dat er in de andere helft op zaterdag 30 september en zondag 1 
oktober, een warenmarkt plaats kon vinden. 
De gedachte hierbij was om elkaar te ondersteunen en versterken, wat 
betreft het aantal te verwachten bezoekers. 
 

 
 
Op zaterdag 23 september werden de kooien in Blijham opgehaald,  met 
behulp van de heftruck in een grote verhuiswagen van de firma Nobbe 
geladen  en naar de Eurohal in Zuidbroek vervoerd.  Daar aangekomen werd 
alles in omgekeerde volgorde weer uitgeladen. Deze vorm van vervoer is 
absoluut een must bij zo’n evenement als de WPKC show is. 
 
Op maandag 25 september , werd een begin gemaakt met het opstellen van 
de kooien. Dit kon pas starten nadat alles was uitgezet en de lampen waren 
opgehangen. 
Rond 16.00 uur hadden , met behulp van vele vrijwilligers, nagenoeg alle 
kooien hun plaats gekregen.  
 
Op dinsdag werd vervolgd met het vullen van de kooien met strooisel en stro 
en de kooikaarten werden opgehangen.  
’s Avonds werd de stand van AVIORNIS geplaatst en opgetuigd.  
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Op woensdag werd de aankleding opgestart. De kooien werden versierd door 
Geert en Henk. Er waren 50 planten in potten aangeboden door de firma 
Weyer uit Meeden.  In de middag werden  er 7 wijnvaten gebracht  van de 
firma Meisner uit Meeden , waar de kampioenen op kwamen te staan. Op 
woensdagavond werd de aankleding voortgezet. Door enkele dames werd de 
verloting ingericht. 
 

 
 
Op donderdag  28 september, alles stond er tiptop bij,  was het zover, dat ’s 
middags en ’s avonds de dieren door alle fokkers werden aangevoerd en 
ingekooid. Vanaf dat moment was het gedaan met de rust in de hal. 
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Op vrijdag 29 september was het de dag van de keuring. Om 7.30 uur was 
bijna iedereen aanwezig en na een kop koffie genuttigd te hebben en een 
welkomstwoord door onze voorzitter, dhr. W.de Wit , werden de papieren 
uitgedeeld en kon om 8 uur de keuring beginnen.  De keurmeesters zochten, 
te samen met hun schrijvers en evt. dragers  hun plek op .  
Tussen de middag was er voor iedereen een buffet bij v.d. Valk geserveerd en 
zo kwam ook de inwendige mens aan zijn trekken. 
Rond 15.00 uur waren alle keurmeesters wel klaar, maar toen moest nog 
uitgezocht worden wie de kampioenen waren geworden. Het duurde tot 
16.30 uur voordat de heren er uit waren. 
 

De volgende keurmeesters hebben zich ingezet op onze show: 

Voor de konijnen :  
G.Grooten, P. Oude Groothuis en R.A. Schraa 

Voor de cavia’s :  
G.Grooten 

Voor de hoenders:  
H. Brinkman, M. Eissens, A. Meester, R.J. Roelfsema, R.A.Th. Siemes 
en H.L. Timmer 

Voor de dwerghoenders:    
J.L. Albada, H. Brinkman, M. Eissens, L.J.J. Frenken, H. Ketelaar, A. 
Meester, R.J. Roelfsema, R.A.Th. Siemes en H.L. Timmer 

Voor de sier- en watervogels:   
J.C. van Riessen 

Voor de sierduiven:                      
G. de Vries jr. 

Voor de serama’s :                      
H. Ketelaar 
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Om 16.00 uur werd de show geopend voor publiek en de eerste bezoekers en 
fokkers druppelden binnen, nieuwsgierig als men was naar de behaalde 
resultaten. Rond 19.00 uur kon de catalogus naar de drukker gebracht 
worden om de volgende ochtend rond 7.00 uur weer afgehaald te worden. 
 
Op zaterdag 30 september, was de show geopend om 10.00 uur. Er werden 
foto’s gemaakt voor de KLG door Natasja en de kampioenen werden in hun 
speciale kampioenskooi geplaatst. 

 
De kampioenen waren: 

mooiste konijn van de show                 Jan Timmer 
mooiste hoen  van de show                  Kor Blok 
mooiste dwerghoen  van de show      Jonny Wever 
mooiste cavia van de show                  Annelie Bonnet 
mooiste watervogel van de show       Ginus de Wijk 
mooiste siervogel   van de show         Henze Munnike 
mooiste sierduif   van de show           Geert Siemons 
mooiste serama   van de show            Jan  Venema 
mooiste  hoen jeugd                              Ramon Dries 
mooiste dwerghoen jeugd                    Rick Hoppen 

 
 
Op zondag 1 oktober ging de show weer open.  Op die dag was er ook een 
roofvogelshow en met name de uilen stonden flink in de belangstelling.  
De behaalde prijzen werden aan de fokkers overhandigd. 
Met name in de middag werd het gezellig druk , ook al omdat alle fokkers 
hun dieren kwamen ophalen. 
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Om 16.30 uur werd het sein voor uitkooien gegeven en juist dan is de hectiek 
in de hal erg groot. Iedereen wil naar huis. 

 
Maar voor een clubje vrijwilligers was dat er nog niet bij. Alles moest worden 
opgeruimd, want de volgende ochtend om 8 uur kwam er weer een 
autoshow in de hal. 
Bij dat opruimen viel de inzet van  de jeugdige vrijwilligers erg op. Grote 
klasse. 
 
Zonder andere vrijwilligers te kort te doen, wil ik er toch iemand uitlichten en 
wel Rene Bonsing. Rene had een week vakantie opgenomen speciaal voor de 
WPKS show en was elke dag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat aanwezig 
om ons met diverse werkzaamheden te ondersteunen. 
 
Om 21.00 uur was de hele hal spic en span en kon iedereen tevreden 
huiswaarts keren. 
 
Tot slot kunnen we op een geslaagde tentoonstelling terug zien, alleen het 
aantal betalende bezoekers viel tegen. 
Ik wil dan ook een ieder dank zeggen voor zijn of haar inzet op welk gebied 
dan ook , speciaal woord van dank gaat hierbij uit naar alle  vrijwilligers die 
belangeloos hun beste beentje hebben voor gezet. 

Tot ziens op de volgende WPKC SHOW. 
Aaltinus Timmer 
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Bron en foto: hskrant.nlDe Vreemde Eend: Ginus 

De Vreemde Eend is een rubriek over bijzondere dieren, vaak met een 

bijzonder verhaal. En soms is vooral het baasje erg bijzonder. 

Getjilp, gekwak, gekakel, gesnater en gekoer. Het is allemaal te horen 

tijdens de Kleindierenshow in de Eurohal in Zuidbroek. Achthonderd 

dieren strijden er om de titel kampioen van hun soort. Voor de dieren 

met het hoogst aantal punten is vooraan in de hal een erepodium 

gecreëerd. In het midden schittert een kleurrijke Carolina eend met een 

prachtig verenkleed. Wanneer we vragen wie de eigenaar is van deze 

indrukwekkende kampioen, beginnen de ogen van Ginus de Wijk te 

stralen en wordt hij nog een stukje langer. 

Ginus is gek van vogels. Achter zijn huis in Alteveer staat een volière 

van vierhonderd vierkante meter met stromend water waar zijn 

watervogels elke dag vrolijk badderen. Al veertig jaar lang fokt hij 18 

soorten vogels. „Het is gewoon schitterend om deze hobby te hebben. 

Een woerd zoals deze is een lust om naar te kijken. Die kleuren op de 



Kroniek Oktober 2017                                                                           Pagina 16 

 

flanken; die strepen. Het is net alsof het erop geverfd of op getekend is. 

Een schitterend mooie watervogel. Ik kan er wel uren over vertellen!” 

Achter deze kampioenseend schuilt jaren werk, legt Ginus uit. Je 

concentreert je op een paar mooie eenden en plaatst koppels bij elkaar. 

Normaal gesproken heeft een woerd altijd dezelfde vrouw. Toch heeft 

hij er ook een paar vreemd gangers tussen zitten die graag een 

avontuurtje beleven met een eend van een hele andere soort. „En 

wanneer ze vreemdgaan, dan krijg je misbaksels. Daar kan je niets mee. 

Die kan je niet verkopen, want het zijn kruisingen. Weggeven kan 

natuurlijk wel. En ze laten zwemmen in het kanaal.” En dan, lachend: 

„Maar dat is eigenlijk horizonvervuiling.” 

Stiekem vindt hij de eend die tot 

kampioen is verkozen zelf niet het 

mooist. „Er staat er nog eentje en die 

is veel mooier. De flanken zijn nog 

beter getekend. Maar die heeft poten 

in een beetje een andere kleur. Ze 

zijn wat oranje en dus kreeg hij een punt minder.” Ginus zal deze beide 

eenden nooit wegdoen. „Al willen ze mij er tweehonderd euro voor 

geven; ze kunnen ze niet kopen. Stel ik zou dat wel doen: dan ben ik ze 

kwijt en jij gaat ermee verder en steekt de loef ermee af. Je verkoopt je 

eigen fokdieren niet. Dat doe je niet.” De kampioen van Ginus heeft dit 

jaar dus niet alleen een titel te pakken, maar ook een VIP-behandeling 

voor de rest van zijn leven. „Al zou hij nooit meer op een show komen, 

hij blijft gewoon bij mij in de volière. Tot hij doodgaat.” 
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Erik Meerman, van harte gefeliciteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Championshow gaat niet door. 

De totale KLN-Bondshow Veren + Haren wordt dit jaar dus 

ondergebracht bij de Noordshow. Deze wordt gehouden van donderdag 

4 januari tot en met zaterdag 6 januari 2018. 

Ook de erkenningsprocedure konijnen en de praktijkexamens voor 

pelsdierenkeurmeesters vinden plaats op de Noordshow. Waar de 

erkenningsprocedure voor cavia's en kleine knagers wordt 

georganiseerd is nog niet bekend.  

De NBS - bondsshow is dit jaar onder gebracht bij de Nationale NPO-

dagen op 9 en 10 december in het Autotron in Rosmalen. 
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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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Bloedluis en zelf ziek worden. 
 
Een kleine aanvulling op de voorgaande uitstekende artikelen van Aaltinus. 

Bloedluis is niet alleen schadelijk voor kippen en ander pluimvee, de 

kleine mijten kunnen ook bij mensen huidirritaties veroorzaken en in 

zeldzame gevallen hebben ze ook al ziektes overgebracht. 

Op internet zijn er Google Scholar en 

Pubmed meer dan 130 artikelen over deze 

materie te vinden. Anderzijds kun je in het 

theater, het ziekenhuis, op school enz. ook 

allerlei ziektes oplopen. 

Onderzoekers hebben in principe aangetoond 
dat bloedluizen, als ze in contact komen met het 
bloed van de mens, ziektes kunnen overdragen 
zoals pasteurellose, ziekte van Lyme en Q-
koorts. Ook kunnen ze vogelgriep verspreiden.  
 

De foto is van het internet, een jongen van 10 jaar slachtoffer van hongerige bloedluizen. 

Denkbaar is dat de Dermanyssus gallinae, zoals de Latijnse naam van 

bloedluis luidt, zich op grotere schaal aanpast aan de mens of andere 

zoogdieren als gastheer. Vastgesteld is dat de bloedluizen enige tijd 

kunnen overleven in de directe nabijheid van mensen, knaagdieren, 

konijnen,paarden en gezelschapsdieren. 

Verspreiding van bloedluizen wereldwijd is een serieus probleem. In 

Europa kampt de overgrote meerderheid van de pluimveebedrijven met 

bloedluizen. In de Nederlandse leghennensector is 94% van de 

bedrijven ''besmet''. We zijn samen met België en Duitsland koploper in 

Europa.  

De mijten kunnen enige tijd overleven in mest en kadavers. De 

onderzoekers pleiten voor de ontwikkeling van testen, 

behandelmethoden en nader onderzoek naar het verband tussen ziekten 

bij de mens en de aanwezigheid van bloedluizen. 
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http://www.nederlandsepluimveesoc.com/ 

 
Voor de liefhebbers van boeken staan er op deze zeer functionele site een 
grote hoeveelheid boeken (standaardwerken) over pluimvee. Ze gaan terug 
tot begin 1800.  
Er zijn heel prijzige uitgaven bij maar soms ook verrassend goedkoop.   
 
Zeer de moeite waard om eens te kijken. 

 
Ook leuk. 
 
N.a.v. het bezoek van Thom Laming aan de WPKC, bijzonder positief en 
informatief, ontving Jim Deijlen een bedank mailtje 
 

Dag Jim,  
 
Ik kreeg deze week namens WPKC van Harry Hoppentocht jullie 
prachtige jubileumboek ter gelegenheid van jullie 100-jarig bestaan in 
2012. Ik wil jullie daar graag hartelijk voor danken.  
 
Ik heb het met plezier doorgebladerd en al enkele beschrijvingen 
gelezen. Het is een fraai boekwerk geworden waar de vereniging 
bijzonder mooi wordt 
neergezet. Ik ben er heel 
blij mee. 
 
Bedankt dus nogmaals!  
 Met vriendelijke 
groeten, 
  
Thom Laming 
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KLG vergadering. 
 

Donderdagavond 8 juni was er een vergadering van de Kleindier Liefhebbers 
Groningen (KLG). Alle stoelen waren ’s avonds om acht uur bezet toen Piet 
van Lune de vergadering in de Menterne te Muntendam opende. Jim Deijlen 
was er namens de WPKC. 
 
RHD2 variant. 
De voorzitter begon met de vraag of het bekent was dat konijnen van leden 
getroffen waren door de RHD2 variant. Bij een besmetting heeft dat 100% of 
bijna 100% sterfte tot gevolg, want een geneesmiddel tegen deze virusziekte 
is er niet. Het KLN haar dringend advies is daarom, laat uw konijnen zo snel 
mogelijk door uw 
dierenarts vaccineren 
met Arvilap of 
Novarvilap of 
gelijkwaardig. 
In Duitsland mogen 
zelfs geen konijnen 
ingezonden worden 
naar bondsshows en 
regionale shows, als 
ze niet gevaccineerd 
zijn tegen de RHD1 en 
RHD2 variant. 
 
KLN agenda. 
De Algemene Ledenvergadering van KLN wordt gehouden in De Aker te 
Putten. Uitgenodigd zijn: de provinciale afdelingen, plaatselijke verenigingen, 
speciaalclubs, commissies KLN, ereleden, de masterclass, keurmeesters, de 
keurmeestersverenigingen KKV en HKV, de PR commissie, het MT NKP en 
extern het bestuur van de NBS. Verenigingen kunnen voorstellen inbrengen 
via hun provinciale afdelingsbestuur. 
Piet van Lune en Arjan Raspe gaan namens de KLG. De WPKC wordt door 
Natasja vertegenwoordigd. 
 Probleem is dat we het KLN jaarboek met alle info te laat is verstuurd. Er is 
nu onvoldoende tijd om voorstellen met de leden en andere verenigingen 
door te spreken. 
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Kort zullen we een paar items benoemen. 
 

 Er is aanzienlijk meer geld uitgegeven dan geraamd. Evenals vorige 
jaren werd de dubieuze praktijken van een vorige penningmeester 
ter tafel gebracht. Opgemerkt mag worden dat door de 
samenvoeging van de haren en veren er een aanzienlijke 
kostenbesparing heeft plaatsgevonden. We hebben nu een ruime 
KLN reserve.  

 Duidelijkheid over de begroting is gewenst en het tekort moet in 
principe binnen de gestelde begroting worden opgevangen. Door b.v. 
het ringengeld en tatoeëren te verhogen om het geld naar algemene 
begroting te laten gaan, is voor de Groninger verenigingen niet 
acceptabel.  

 Het is nu de vraag of de begroting voor 2017 wel juist is. 

 De nieuwe leidraad voor het welzijn van cavia’s wordt als een goede 
zaak gezien.   

 Het Europees keuren of nationaal keuren gaf aanleiding tot een 
uitgebreide discussie. Nationaal belang ten opzichte van het 
Europese belang. Minister president Rutte houdt zich er ook mee 
bezig. Het is complex en er wordt gekozen voor pragmatisch 
handelen.  

 Er blijkt bij de KLN een andere leeftijd te zijn voor een jeugdlid dan 
het Kleindier magazine. Dit geeft onduidelijkheid en is onhandig. 

 Wij zijn voor de benoeming van Robert Hoornstra op de plaats van 
Geri Glastra. Laatst genoemde is een man die op een goede manier 
ongelofelijk veel werk heeft verzet. 

 De verenigingen in de Provincie Groningen zijn tegen direct 
lidmaatschap KLN. Wij stellen het belang van de verenigingen 
voorop.  
 

Tot slot benadrukt de voorzitter het belang van een goede PR. Hetgeen door 
de andere verengingen wordt bevestigd. 

 
Piet van Lune wenste een ieder wel thuis 
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De WPKC Show tussen nu en 2022 

 
Vier jaar geleden werd door de toenmalige voorzitter Harry Hoppentocht, 
tijdens een ledenvergadering de vraag gesteld , hoe men dacht hoe onze 
show er over pakweg 10 jaar uit zou zien.   
De vraag was aan de leden gesteld om , indien mogelijk, daar eens iets van 
zijn of haar gedachten  aan het papier toe te vertrouwen.  
 
Ondergetekende,  heeft dat toen gedaan en ik heb verslag gemaakt over mijn 
zienswijze zoals ik er toen tegen aan keek. Ik heb dat verslag aan de toen 
zittende secretaris verzonden, maar eigenlijk nooit een terugkoppeling 
gehad. 
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Maar we zijn nu weer een aantal jaren verder en mijn zienswijze wil ik nu aan 
iedereen kenbaar maken middels de Kroniek en wat dieper op de 
mogelijkheden in gaan. 
Hopende dat men de moeite wil nemen om het eens rustig door te lezen, 
maar beter nog, om ook eens een idee te vormen hoe we verder kunnen  
gaan met het exposeren van onze hobby. 
 
In het verenigingsleven, neemt de vergrijzing in rap tempo toe. Dat is bij de 
WPKC niet anders. 
Maar toch moeten we onze blik ook op de toekomst blijven richten. 
En daar hoort mijn inziens ook een andere manier van showen in de 
toekomst bij. 
Je hoeft geen Einstein te zijn om te constateren , dat de huidige manier van 
showen zijn einde nadert. 
Dit wordt mij ingegeven door welzijnsorganisaties die daar steeds meer  druk 
op leggen, maar ik hoor ook wel geluiden binnen de vereniging, die ook een 
beetje  “out of the box” denken. 
Dit gaat niet van de ene dag op de ander, dat vraagt tijd, maar die tijd is er 
wel. Ik zie het als volgt voor mij: 
 
Bij van der Valk, hebben we de beschikking over de grote Eurohal, die we  in 
tweeën kunnen delen of alleen de grote hal samen met de Kolibriehal. Maar 
de eerste optie geniet mijn voorkeur, gezien het financiële plaatje.   
In de ene helft plaatsen we dan de traditionele opstelling met alleen maar 
kooien op een rij en in de andere helft worden alleen volières geplaatst, 
waarin dan groepen dieren komen van inzenders die het ook op die manier 
willen proberen.  
De volières moeten zodanig van maat zijn, dat daar probleemloos een groep 
hoenders, dwerghoenders of  sierduiven in kunnen en dat deze vrijelijk aan 
het publiek getoond worden. 
Die dieren worden eerst allemaal individueel gekeurd, zoals gebruikelijk en 
worden dan in de volière geplaatst met een kleurring om de poot. De kleur 
van die ring wordt ook op de keurkaart vermeld, zodat het desbetreffende 
dier duidelijk te herkennen is voor de bezoeker. 
In zo’n  volière kunnen dan van 1 ras, tot zeg maar 6 dieren geplaatst 
worden. Binnen dit ras, kunnen dat verschillende kleurslagen zijn. Zelfs het 
aantal hanen en hennen binnen dit ras is aan de inzender te bepalen, mits de 
dieren elkaar goed verdragen.  
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Individueel doen deze dieren allemaal mee aan “de Kampioen van de show”. 
 
Voor konijnen is dit zelfs ook mogelijk, maar het werkt even anders. 
Normaal gesproken kunnen konijnen niet bij elkaar in 1 volière,  gezien de 
eventueel ontstane beschadigingen aan  oren en andere toe te brengen 
kwetsuren. 
Maar nu heb ik ergens gelezen en gehoord, dat men dit Europees echt wil 
voorschrijven voor commercieel gehouden konijnen.  
Ook is men bezig met een wetsartikel, waarin staat, dat ook hobbykonijnen 
zodanig in groepen gehouden worden en dat ze elkaar  tenminste goed 
kunnen zien.  Ze moeten van elkaars 
“warmte “kunnen genieten. Dit zou je kunnen doen door de bodem van de  
volière in vieren te delen, door middel van plexiglas. Geen gaas, want dan 
kunnen ze elkaar nog beschadigen. De inzenders kunnen dan hierin een 
viertal  eigenfok dieren exposeren, waarbij beide geslachten aanwezig zijn. 
Dit schijnt allemaal al gebruikelijk te zijn op konijnenshows in Duitsland en op 
Europese shows.  
 
Wat nu heel erg mooi is, is dat we dit allemaal al snel kunnen bekijken. 
Want, nu U dit artikel leest, is de Midden Drenthe Show in Beilen  aanstaand 
of loopt nog. Deze wordt namelijk gehouden op 27 en 28 oktober in de 
Manege in Beilen. Zij die inzenden op deze show kunnen het zeker gaan 
aanschouwen om zodoende een idee te vormen, of het ook bij de WPKC toe 
te passen zal zijn.  
 
Verder is het denk ik wel een punt, om daar eens een aparte 
bestuursvergadering aan te wijden. Mijn mening is , dat zoiets ook bij ons 
zeer wel mogelijk is. Wellicht is dit een punt van overweging waard voor de 
show in 2018. En ik voorzie met deze manier van showen een grotere 
publieke belangstelling. 
 
Kortom, wie 
reageert. 
 

 
 
Aaltinus Timmer. 
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ALLGEMEINE MOORMERLANDSCHAU 

Zondagmorgen 8 oktober hebben Willem de Wit en ondergetekende  de 

ALLGEMEINE MOORMERLANDSCHAU konijnenshow in de molen van 

Neermoor bezocht.  

Na de nodige agendaproblemen, een onhandige autoroute planner die de 

normale reisduur tijdsduur van 35 minuten aanmerkelijk verlengde, werden 

we welkom geheten door de Ausstellungsleitung Thorsten Tuchscheerer. 

Vader Habbe Tuchscheerer is voorzitter.  

 

Aan de hand van Willem zijn WPKC kleding werden we herkent als leden van 

de mooie show in Zuidbroek waar zij- met enige jaloezie naar kijken. Groot, 

prima binnenklimaat, goede verlichting en een mooie aankleding. Aangevuld 

met onze website en Facebook maken wij op deze vereniging een positieve 

indruk. 

De Moormerlandshow heeft veel aandacht aan de zeer mooie decoratie -- 

besteed, de kooien waren getopt en de belichting onder in de kooien was 

energie zuinig. De showruimte is inmiddels afgeladen vol. Thorsten vertelde 

dat ze aanvankelijk een tent hadden opgebouwd naast de molen maar snel 



Kroniek Oktober 2017                                                                           Pagina 28 

 

voor de storm aan weer afgebroken. Vervolgens moesten ze de inrichting van 

de show een paar uur voor aanvang van de keuring weer veranderen. Maar 

alles was perfect geregeld en zag er zeer goed uit. Pluspunt, Willem mocht 

topkonijnen voelen. 

 Op de show waren er voor ons onbekende kleuren bij 

bekende rassen. Onbekende rassen die elders ter 

erkenning zullen worden voorgedragen werden met 

toelichting gepresenteerd. Er was een opvallend grote 

groep voskonijnen in dwerg en groot. 

Een paar items wil ik specifiek noemen.  

Willem vond de puntentelling waardeloos. Thorsten 

Tuchscheerer was het met Willem eens. De dieren 

krijgen doorgaans 96 tot maximaal 97 punten. Het 

verschil tussen goede en slechte dieren is klein en komt te weinig tot uiting 

op de beoordelingskaart.  

Een fokker van Satijn harige konijnen uit Osnabrück zag ook iets positiefs  .  

Aan de punten die per onderdeel genoteerd werden kon hij heel goed zien bij 

de beoordeelde jonge konijnen, hoe een bepaalde ram fokt. Het gaf hem een 

redelijk objectieve fokschatting.  

Opvallend waren de grote aantallen dieren die fokkers in hun stal hebben. 

Thorsten Tuchscheerer en zijn maat hadden ongeveer 6 fokdieren. De man 

uit Osnabrück 60 stuks. Ach ja, liefhebbers.  

Onder het genot van elk 2 koppen koffie en een groot stuk “Torte”  voor € 6,= 

spraken we nog even met Thorsten Tuchscheerer. Deze geprüfter 

Tierheilpraktiker bleek een gedreven fokker met een brede kennis van vele 

rassen. Willem en hij waren het roerend eens over het streven van 1250 

gram voor dwergkonijnen. In Duitsland telt het dierenwelzijn zwaar in de 

discussie. Teveel geboorteproblemen bij de minder zware dieren. 
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Willem is druk bezig (of eigenlijk zijn konijnen) om   perfecte dwergkonijnen 

in de Black en Tan te fokken. Ook hier zaten mooi dieren maar de fokker 

wilde niet zitten met het 

gezeur van verkopen. 

Alle overbodige 

fokmateriaal wordt 

geslacht. Af en toe geeft 

deze zeer gefortuneerde 

fokker gratis dieren 

weg. 

Nog even over de show van Rassenkaninchenzuchtverein Moormerland. 

Deze is in acht jaar gegroeid van bijna 400 dieren naar 800 dieren. Veel 

kleinere verenigingen organiseren zelf geen keuring meer en de fokkers 

sturen dan in naar deze Allgemeine schau. Daarnaast zijn veel fokkers 

afgehaakt door de RHD problemen. 

In de prachtig vernieuwde 

kantine hingen foto’s van 

modeshows in jassen van 

konijnenbont. Willem was 

enthousiast en heeft in het 

verleden in Stuttgart live een 

konijnenbont kleding 

modeshow mogen meemaken. 

De “Handarbeits- und 

Kreativgruppe Moormerland” hadden hun producten ook gepresenteerd en 

laten beoordelen. Een mooie combi met de show. 

Met afspraak dat Thorsten Tuchscheerer namens of met zijn  vereniging 

volgend jaar voor onze show wordt uitgenodigd, namen we afscheid van deze 

mooie en gezellige show. 

 



Kroniek Oktober 2017                                                                           Pagina 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kroniek Oktober 2017                                                                           Pagina 31 

 

 



Kroniek Oktober 2017                                                                           Pagina 32 

 

 


