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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
Wanneer ik dit schrijf staan we voor de kerst 2017.
De W.P.K.C. heeft een jaar gehad met 3 nieuwe bestuursleden, en heeft
een vervroegde tentoonstelling in week 39 georganiseerd.
Dit moest even wennen, het kwam te snel op elkaar, maar we hebben
ons er ons doorheen geslagen met hulp van vele vrijwilligers en dat gaf
ons veel voldoening (zonder vrijwilligers kun je niets meer organiseren).
De Vogelgriep heeft weer toegeslagen en de late tentoonstellingen
moeten zonder de Hoenders /Watervogels etc. een shows organiseren
of besluiten de show niet door laten gaan. Dit kan gevolgen hebben.
Krijgen wij straks gescheiden shows met konijnen, cavia’s en duiven. En
anderzijds hoenders, watervogels en siergevogelte, zoals in Duitsland
gebruikelijk is.
De Noordshow is weer de dupe van geen veren. Is dit financieel vol te
houden?
Laten we dit positief zien en hopen dat de Grote Heren verstandige
besluiten nemen voor de komende jaren. Als iedereen wat vroeger fokt
gaan we weer een gezellige show tegemoet in week 41.
Verder wil ik iedereen een fijne kerst toewensen, een gezond 2018 en
een goed fokseizoen.
Tot ziens op onze Nieuwjaars Vergadering op 16 januari.
Voorzitter W.P.K.C.
W.D.G. de Wit
Ps. Mijn eerste nestje konijnen is al weer geboren.
Kroniek januari 2018

Pagina 4

Nieuwjaarsbijeenkomst WPKC
Met de lezing "dieren rondom ons erf"
Dinsdag 16 januari, aanvang 20 uur
Zalencentrum Lamain, Bosstraat 25 in Winschoten.
Mijn naam is Andre Eijkenaar, werkzaam bij
Landschapsbeheer Groningen en voorzitter
van de kerkuilen werkgroep Groningen.
De lezing "dieren rondom ons erf" , gaat over
de interactie tussen mens en dier. Dieren
niet onderbrengen in aaibaar of schadelijk
maar kijken hoe je met simpele
aanpassingen dier en mens samen kunt laten leven.
Het verhaal vertel ik ondersteund door eigen foto's. Zowel vogels als bijv.
zwaluwen, weidevogels, ijsvogels etc. en uilen komen ook zoogdieren als vos,
eekhoorn, steenmarter etc. aan bod.
Als laatste worden de bloemrijke akkerranden en het effect op de natuur
besproken.
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Dilemma van een inzender op de show
De postbode is zojuist geweest met zijn bestelling op mijn adres en zoals
gewoonlijk begeef ik mij direct op weg naar de brievenbus. Tussen de
gebruikelijke reclame bevindt zich ook een envelop, aan mij gericht.
Wat zou dat wel zijn.
Na opening blijkt het een uitnodiging te zijn voor de aanstaande
Kleindierenshow. Vanaf dat moment gaat de hartslag wat frequenter en
ligt de focus bij mijn dieren. Zonder ze te zien, heb ik ze allemaal helder
op het netvlies. Vorig jaar heb ik er 10 ingezonden, ik wil dat nu ook
wel, maar red ik dat wel?
Een stemmetje elders zegt mij: Natuurlijk red je dat, want je hebt wel 30
dieren tot je beschikking. Maar toch???
Maar die ene, heeft wel een mooi type, maar de kam laat te wensen
over. Die andere, ook een prachtig dier, mocht wel wat hoger op de
poten staan en weer een andere heeft nog geen volgroeide staart. En de
kleur tekening kon ook wel wat beter.
Waarom zijn ze dan ook zo laat in de rui gevallen. Ik zal alvast de hanen
zoveel mogelijk bij de hennen weg halen, opdat ze zo min mogelijk op
de kop en in de nek beschadigd worden.
En bij de konijnen gaat het om de stand van de oortjes, wel of niet goed
op de pootjes en wat al niet meer zei.
Kortom, je zit plotseling al midden in het show gebeuren dat nog 2
maanden op zich laat wachten.
De komende dagen bekijk je je dieren wat vaker als gewoonlijk en ook
veel kritischer. Maar, de show is pas over 2 maand en er kan nog veel
veranderen, dus waar maak ik mij druk over. Die staart is dan vast wel
volgroeid , ze zullen dan toch wel door de rui zijn en de konijnen zullen
dan wel verhaard zijn. Maar toch???

Kroniek januari 2018

Pagina 6

Twee week later. Over 2 week moet ik het inschrijfformulier al op sturen
en ik weet eigenlijk nog steeds niet welke het nu moeten worden. Er
hebben een paar ruzie gehad en de beschadigingen zijn overduidelijk
aanwezig. Waarom gaan ze uitgerekend nu in deze periode met elkaar
op de “vuist”?
En de laatste dagen vind ik ook nogal vrij veel losse veren in het hok en
nog veel haar bij de konijnen. Gelukkig duurt het nog twee week voor ik
definitief moet kiezen. Maar toch ???
Verdorie, morgen moet het inschrijfformulier al weg en ik ben er nog
lang niet uit. Hoe moet dat nou. Van de week waren plotseling drie
hennen, die zeker naar de show gaan, broeds geworden. Waarom juist
nu.
Goed, dan maar apart zetten in een kooi op het beton met een krant er
onder en maar hopen dat het op tijd over is. Bij nadere inspectie blijkt
dat onder aan het lichaam , direct de blanke huid zichtbaar is. Zoiets
kan toch niet naar de keuring?
En daar lopen twee waar de staart nog steeds niet van is volgroeid.
Bij de konijnen lijkt het wel of er twee last hebben van hun oren. Ze
doen niets anders dan krabben. Morgen maar eens beter bekijken.
De volgende dag.
Het is zover, het formulier moet worden ingevuld en opgestuurd en ik
moet er maar even voor gaan zitten. Maar eerst nog even bij hokken
langs.
Er zijn nog een paar broeds geworden en wat zitten daar twee in elkaar
gedoken te treuren? Even de mestplank inspecteren, ja hoor, erg dunne
ontlasting. Coccidiose? Wat een bende. Ik zal alvast wat dunne bleek
door het drinkwater doen. Knappen ze misschien wel van op.
Even bij de konijnen zien. Tjonge tjonge, wat een haren in het hok en als
ik er eentje even uithaal, heb ik in mijn handen een flinke pluk haar. Bij
sommigen zijn de oren beschadigd door het krabben. Dit wordt niks en
mijn besluit staat vast, de konijnen gaan niet naar de show.
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Gelukkig hoef ik bij de hoenders alleen maar eerst het aantal op te
geven en nog geen ringnummers. Ik geloof dat ik toch maar 10 ga
inschrijven. Over twee week zie ik wel weer. Maar toch???
Een week verder was het de tijd van opbouw van de show. Zoals het
hoort had ik mij hier ook voor opgegeven en een paar snipperdagen
opgenomen. De broedsheid bij de hennen was weer over, maar na
verdere inspectie bleken ze toch wel wat vermagerd te zijn. Ondanks dat
ze voldoende voer kregen. De vermeende coccidiose gevallen bleken
wat aan de beterende hand, maar ze zijn vast niet op tijd tentoonstelling
waardig. Over 4 dagen moet ik ze al gaan wassen.
Drie dagen later heb ik mijn huisgenoten alvast ingelicht, dat er de
volgende dag een aantal kippen gewassen gingen worden. Want op de
show moeten ze er wel tip top uit zien. De gefronste wenkbrauwen
zeiden mij, dat ze daar hun bedenkingen bij hadden. Maar wat moet,
dat moet.
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De volgende (was)dag. Die ene die broeds was hoefde dus niet, die twee
met een halve staart ook niet en de coccidiose gevallen, toonden zich
nog niet genoeg, dus die hoefden ook niet. Dan anderen selecteren.
Zo kon het gebeuren dat de keuken na een tijdje gevuld was met 3
grote katte boxen, met een beetje strooisel er in, die dienden als
droogverblijf. Een twee uur later was het aanrecht gevuld met twaalf
handdoek rollades, waaruit een kopje piepte.
Toen een voor een uit gewikkeld, afgespoeld met lauw warm water en
een voor een behandeld met de föhn van mijn partner. Die mocht ik wel
lenen, als die maar schoon bleef. Ik beloofde dat.
Maar getverderrie, deze heeft zich in de handdoek helemaal bescheten.
Ziet er niet uit en ik heb het water met shampoo juist weggespoeld.
Maar weer opnieuw.
Eindelijk zitten ze dan alle twaalf in de droogruimte, in de buurt van de
verwarming en kan ik de boel gaan opruimen. Behalve een aantal natte
handdoeken, kun je niet meer zien dat er wat gebeurd is.
Na een kwartier zijn er een paar , die vinden dat het tijd wordt om de
hiërarchie even vast te stellen. Het strooisel vliegt aan alle kanten naar
buiten. Mijn partner kijkt mij doordringend aan, maar zegt niets. Hoeft
ook niet, want alleen haar blik spreekt al duidelijke taal.
Nadat ze voldoende opgedroogd zijn, verdeel ik ze over een aantal van
te voren ingerichte binnen hokken. Hierin kunnen ze verder bijkomen en
hun verenkleed gaan op poetsen. Direct maar even de vloer in de kamer
vrijgemaakt van al het strooisel. Ergens heb ik er wel een goed gevoel
over. Maar toch???
De volgende dag kwam ik bij de hokken en tot mijn grote schrik bleek
dat er een “windei” gelegd was. De bewoners hadden zich hier tegoed
aan gedaan en met name hun borstveren zaten onder de opgedroogde
eierstruif. Die konden dus weer in bad. Enkele wenkbrauwen werden
weer gefronst.
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Dan is de dag van in kooien aangebroken.
De kammetjes nog even opgepoetst met vaseline of olijfolie. De pootjes
schoon gemaakt en ook ingesmeerd. Voor zover mogelijk de veren nog
even bij gestreken.
Dwars staande veertjes, die niet willen, zoals ik het wil, er nog even
voorzichtig uit getrokken.
Ik kan niet anders zeggen dat ze er piekfijn uitzien en ben tevreden.
Dan moeten ze in de kisten. Maar eerst nog even 2 uit selecteren,
waarvan ik denk dat die de keurmeester toch niet in vervoering zullen
brengen.
Heb ik alles bij mij, ook het ent formulier, zo ja, dan kan ik vertrekken.
Na aankomst in de TT hal eerst even aanmelden en het ent formulier
inleveren. Dan de toegekende kooinummers op zoeken. Dat valt nog
wat tegen, want de opstelling van de kooien en de nummering zit niet
logisch in elkaar. Maar hier is het. Maar wat zitten die drinkbakjes vol
met water. Dat kon toch ook wel wat minder. En wat ligt er al veel voer
in de kooien. Daar ga ik maar eens wat van weghalen. Anders zijn ze
morgen met de keuring te zwaar.
Na het in kooien nog even rond gelopen en alvast even gekeken bij de
kooien waarin de concurrenten van mijn dieren zich bevinden. Ik stelde
vast dat die van mij er niet voor onder doen. Maar toch???
De volgende dag is de keuring en mijn gedachten zijn die dag
voortdurend bij mijn dieren. Hoe zou het gaan? Dan komt je partner
met het idee dat ’s avonds de boodschappen gehaald moeten worden
voor het weekend. Nou, dat gaan we dus niet doen, want ik moet zo
aanstonds kijken hoe mijn kippen het gedaan hebben. Een diepe zucht is
het gevolg met een paar opmerkingen die ik hier niet nader zal noemen.
Maar ik laat mij deze keer niet vermurwen, die boodschappen kunnen
morgenvroeg ook nog wel. Ik begeef mij weer op pad naar de TT hal.
Daar aangekomen blijkt dat er heel veel fokkers zijn, die de volgende
morgen boodschappen moeten gaan doen. Mijn route gaat Linéa Recta
Kroniek januari 2018

Pagina 10

naar de plek waar de kooien zich bevinden met mijn dieren er in. Ik zie
dat er een groepje mensen bewonderenswaardig naar de kooien staan
te kijken. Ik hoor ook een opmerking, dat het toch wel heel mooie
dieren zijn. Ik werp alle schroom van mij af en loop er op af. Zeg
natuurlijk niets, maar ga wel erg geïnteresseerd en opvallend de
beoordeling kaarten bestuderen. Zijn deze van jou, vroeg er iemand? Ja,
zei ik ietwat onverschillig, maar in werkelijkheid was ik zo trots als een
pauw met 7 staarten. Mooi hoor, zei de man.
Ik had 3x een F96 gescoord , 2x een ZG95, 2x een ZG93, 2x een G en een
O. Een “O “ , waarom dat eigenlijk. Hij had een vorktand. Dat ik dat niet
gezien had, wat stom van mij. En de 2 G’s hadden de vermelding dat de
vleugels onrein waren. Nou zeg, hoe durft die keurmeester. Hij moest
eens weten hoe ik geboend had. Ik ging met gemengde gevoelens weer
huiswaarts.
Bij thuiskomst vroeg mijn partner wat het geworden was. Ik somde de
resultaten op. Nou , dat is hartstikke goed, zei ze. Ze zag aan mijn
gelaatsuitdrukking, dat ik daar toch enigszins anders over dacht. Je moet
eens een keer tevreden zijn, werd mij ietwat snibbig toegeworpen. Maar
toch???
De volgende dag was het de dag van uitkooien. ‘s Morgens de
boodschappen gedaan en dan al op tijd weer naar de TT hal. Daar trof ik
meerdere collega fokkers en andere bekenden. Alle kooien, met de
beoordeling kaarten er op, aandachtig bestudeerd. Er kwam een
bekende fokker naar mij toe, die altijd en overal in de prijzen viel. Wat
heb jij mooie dieren zei hij. Dit was voor mij de bevestiging dat ik op de
goede weg was en voelde mij opeens zeer tevreden. Mijn partner had
toch gelijk dus. Het bleek dat ik ook nog in de prijzen was gevallen. Mijn
dag kon niet meer stuk.
Nadat de dieren in de kisten zaten, deze in de auto gezet en nog even
geholpen met de afbouw. Ik vind n.l. dat dit zo hoort. Binnen 4 uur was
alles opgeruimd en ik keerde huiswaarts.
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Daar de dieren weer in hun oorspronkelijke verblijven gezet. Het was
meteen vechten geblazen. Want de hiërarchie was verstoord en moest
eerst weer hersteld worden. Plotseling waren er weer een aantal dwars
staande veertjes. Hier doe je het dus voor.
Bij binnenkomst bleek dat mijn partner een envelop op tafel had gelegd,
die met de post was gekomen. Ik maakte hem open. Een uitnodiging
voor de Noordshow. Ergens kon ik mij hier wel op verheugen.
Maar toch???
Inzender op de show

Verslag Oneto.
Ondergetekende had ingezonden op de Oneto show. Swier Blik
verzorgde het vervoer voor de Provincie Groningen. Ik mocht met Swier
en Lieth mee om in te kooien. Ik vertelde dat ik geen hoge
verwachtingen had van de keurmeesters die daar mijn dieren moesten
beoordelen.
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Op Facebook zag ik dat Natasja ging schrijven bij de hoenders. Ik heb
Natasja gemaild met de vraag of zij mijn beoordelingen wilde
doorgeven. Tegen vijf uur keurig de beoordelingen en tevens foto’s
toegestuurd gekregen, dit kun je wel aan Natasja overlaten.
Wat bleek: bij de Madagascar Hangoren een 1e en 2e F, tevens mooiste
Hangoordwerg. Bij de Tan dwergen een 1e F bij de rammen en 1e F bij
de voedsters. Dus bleek dat de twijfels over de keurmeesters ongegrond
waren. Het was maar goed dat Swier de aanhanger bij zich had voor alle
prijzen.
Op zondag de catalogus bekeken. Tot mijn verbazing stond er geen
enkele prijs vermeld. Ik zag dat Lieth met 2 kippen, 4 prijzen, wel stond
vermeld. Twee keer bij het secretariaat geweest maar zonder resultaat.
In de wandelgangen vertelde Harm Jan Scholte: ‘de dieren van jou zijn
ook op TV Oost uitgezonden.’ Ik dacht: ‘hier zit wat fout’, weer naar het
secretariaat gegaan en heb gevraagd naar de algemene secretaris. Ik
heb uitgelegd wat er gaande is en gezegd: ‘kijk eens naar de
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keurmeester lijsten’ ( keurig in een map opgeslagen). Toen bleek dat dit
helemaal niet vermeld was in de catalogus.
Op een grote Show gaat er
wel wat mis. Ik ging met
de volgende prijzen naar
huis:
een pakket met Twentse
specialiteiten, een gouden
en zilveren medaille voor
de ras kampioenen, prijs
mooiste van de
keurmeester en 3 KLN prijzen en speciaal club prijzen.
Verder wil ik A. Timmer met zijn serama’s , 2x 1e F, Frans Assendelft met
de Fraaiste Assendelfter in de Europa Champions, Egbert Hageman met
1e F Wyandotte en Swier met 2x ZG 95, feliciteren met hun resultaten.
De W.P.K.C. leden doen het weer goed op grote shows.
W.D.G. de Wit
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Een verhaal opgetekend eind 1800, met dank
aan Jan Kraan.

MIJN REIZEN
Door R. Houwink Hzn
De Meppelaar Roelof Houwink (1869-1945) was zeer
actief en stond nationaal en internationaal in hoog
aanzien als pluimveekenner. Hij was handelaar van
beroep. Deed als hobby archeologie.
Literatuurhistoricus dr. Henk Nijkeuter claimt dat kippen Roelof door zijn
‘jarenlange experimenten met hoenderen’ op het idee kwam als een van de
eersten een boek over het seksuele leven van de mens te schrijven. Ook
verschenen er dichtbundels en korte verhalen van Roelof Houwink zijn hand.
1888. Een Reis door Friesland, Groningen en Noord~West Duitsland, over de
Luneburger heide naar Bentheim en van daar terug over Hengelo, Enschede
naar Zwolle-Meppel. De 1e grote reis maakte ik in de paasvakantie van 1888 .
“Vermoedelijk ben ik de enige nog levende persoon, die tamelijk nauwkeurige
inlichtingen over die tijd kan geven”.
De Groninger markt .
Ik trof het dat in de stad Groningen
markt was. Daar was van alles bijeen
uit de omtrek allerlei soorten van
kruisingen, waaronder ook
tweeslachtige dieren. Hanen met
hennenkammen, hennen met lange
staarten en bolstaarten.
Ook gekruiste Cochin’s en
kuifhoenders, baardkippen,dubbele
kammen, kortom van alles en
allerlei. Maar het meeste waren er
de grof gepelde goud-en zilverpellen,en patrijskleurige landhoenders.
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Ik noteerde hier:
 Grote aanvoer van duizenden hoenders,
voornamelijk landhoenders: patrijskleurige,
zilverpatrijskleurige, koekoek, goudpel,
zilverpel, wit, zwart. (grover peltekening)
 Kruisingen. Talloze kruisingen van
landhoenders met vreemde hoenders in
allerlei vormen en. kleuren.. ( Kuif)
(knobbelkam ) (Rozenkam)(Rode
oren)(pootbevedering) (Baard)(Gele poten).
 Veel tweeslachtige dieren;bolstaarten.
 Vreemde hoenders. Gekruiste Cochins,
Brahma's, Maleiertype, Haarhoenders,
kuifrassen . Onmogelijk nader te definiëren.
Hoogezand, Sappemeer, Zuidbroek, Scheemda en Winschoten.
Langs de weg overal landhoenders, grote rassen, in de bekende
kleuren:patr.kleur, goudpel, zilv.pel, met grove peltekening. Geen afwijkende
kamvormen.
1888. Reis door West-Duitsland langs de Nederlandse grens.
Bunde, Irrhove, Leer, Meppen, Lingen, Schutorf, Rheine, Bentheim, Enschede,
Hengelo, Almelo, Ommen, Dedemsvaart, Zwolle.
Zoo trok ik dan bij Nieuweschans over de
grens naar Bunde, Irrhove en zuidelijk over
Leer,Meppen, Lingen, Rheine langs den.
ouden postweg naar Bentheim. Hierover
deed ik 3 dagen; de wegen waren slecht en ik
trof veel regen. Maar wat ik in die
heidestreken zag, was de moeite waard. Daar
liepen naast de landhoenders die ze Möwen
noemden en die precies leken op de Drentse
goud- en zilverpellen, allerlei
kruisingsproducten.
Vooral in de kleine steden: Irrhove,
Papenburg,Meppen, Lingen, Schuttorf. Ik kon
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er Aziaten uit kennen, maar ook Maleise hoenders, aan de knobbelkammen.
Op deze tocht zag ik duizenden landhoenders, teveel om op te noemen, maar
toch in hoofdzaak Duitse landhoenders. Zij hadden het daar zuidelijk over: “das
lange Kröwen, über den Bergen zu horen”. Dit waren prachtige patrijskleurige
hanen. Dan waren er Barthühner of Bausbäkschen, zoals ze zeiden.
Aangezien de meeste dorpen en stadjes geen kom hebben maar de
boerderijen zich meestal van den weg tot diep in het achterland uitstrekten,
bepaalde ik mij tot de boerderijen langs de grote weg. De tocht zou toch al
lang genoeg worden. Zo kreeg ik toch een vrij goed overzicht.
Bunde-Irrhove: Hier waren de landhoenders iets kleiner dam de Groninger en
de Drentse, dus vrij gelijk aan de Friese. De Duitsers noemden. ze "Möwen." ,
ze kwamen in alle mogelijke kleuren voor, als Gold, silber, schwarz, weisz,
sperber. De tekening was onregelmatig, allen hadden enkele kammen. '
Op het Land,

±30 Hanen (Möwen), silber, gold, schwarz, weisz, sperber.
±400 Hennen ( Möwen), silber, gold, schwarz, wiesz, sperber.
Ik zag geen zuivere tomen.
In de dorpen, enkele kruisingen, vooral met gele poten en rode oorlellen. Alles
was onzuiver. Kuifjes, baarden, pootbevedering kwamen echter niet voor.
Leer.
±40 Hanen. Möwen, in. 5,
kleuren als boven,
± 200 Hennen, Möwen, in 5
kleuren als boven Papenburg,
±20 Hanen, Möwen, in 5 kleuren
als boven
±100 Hennen, Möwen, in 5
kleuren als boven.
Meppen.
Landhoenders, waarbij ook
Patrijskleurige, die ze "schwarzroten" noemden. Verder Möwen
±40 Hanen Möwen ;(10 kleuren )
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±500 Hennen, Möwen (10 .kleuren) 2 Hanen Patrijskleur schwarzrote. 30
Hennen Patrijskleur schwarzrote (hieronder met baard). Nergens tomen.
Gelijke kleuren. In het stadje een kruisingsrommel met allerlei afwijkingen
(knobbelkammen, rode oren en gele poten).
Lingen-Schuttorf
Landhoenders; veel patrijskleurige en Möwen, 16 Hanen Möwen,8 Hanen
Schwarzrote’, 300 Hennen,Möwen, alle kleuren, schwarzrote.
Rheine.
Alle Möwen-hoenders waren opeens verdwenen. Er waren behalve
patrijskleurige, allerlei grote hoenders met gele poten en grote kammen. Bij
navraag bleek mij dat er Italiaanse hoenders werden ingevoerd op verzoek van
een Landwirtschaftschule. Ze waren ook "schwarz-rot" en ze hadden. in een
paar jaar al het overige doen verdwijnen.
Ook hield men er Bergkraaiers, die bijzonder lang kraaiden en Barthühner .
? Hanen (schwarz-rote ) grote kammen, gele poten, blauwe poten.
± 2000 Hennen, allerlei kleuren, grote kammen, gele poten, blauwe poten:
? Hanen Maleiertype (knobbelkammen)
? Hennen Maleiertype ( knobbelkammen)
6 Hanen Bergkraaiers.
30 Hennen Bergkraaiers (waaronder met baard: )
Leidschendam, december 1940
R. Houwink Hzn
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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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Engelen vleugels.

Engelen vleugels zijn een voedingsfout bij watervogels. In het boek
“Watervogels houden” spreekt men over draai- of hangvleugel. De Engelsen
noemen het o.a. Angel Wing. In het Duits, Kipp- oder Hängeflügeln.
De afgelopen weken werd ik aan dit verschijnsel herinnerd. Rondom het
Zuidlaardermeer, in de parken van Hoogezand en Winschoten, zag ik ganzen
met Engelenvleugels. Een gevolg van te calorierijk voer, veelal brood.
In 1978 bezat ik een paartje Netta
Peposaca’s. Daarbij fokte ik toen 8
jongen. Een paar jongen, woerden,
lieten na drie weken hun vleugels
hangen.
De laatste gewrichtsknop van de
vleugel wordt gedraaid en de veren
gaan van het lichaam afstaan, in
plaats van tegen het lichaam. Mannelijke dieren zijn er extra gevoelig voor.
Het komt ook voor bij buizerds, ara’s, grasparkieten, sperwers enz..
De vleugels groeien te snel. De spieren van deze snelgroeiende jonge dieren
zijn nog onvoldoende ontwikkeld en kunnen de zware met bloed gevulde
vleugels en nieuwe veren nog niet dragen. Het gevolg is dat vleugel gaat
hangen en/of draaien.
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In theorie spelen verschillende
factoren een rol. De genetische
aanleg, overmatige inname van
koolhydraten] en eiwitten]
samen met onvoldoende
inname van vitamine E, lage
dieetcalcium en
mangaantekort. Preventie kan
men kuikens om de vijf dagen
een druppeltje A-D vitamine geven.
Behandelen kan men de dieren door minder eiwit te verstrekken. Wel veel
groenvoer (provitamine A). De vleugel kan men in normale positie tegen het
vogellijf fixeren. Zelf heb ik het met verband gedaan, maar plakband
(Ducktape) wordt ook geadviseerd. Er wordt gesproken over 10 tot 14 dagen
fixeren, in combinatie en daarna fysiotherapie.

Zelf was ik er vroeg bij. Een paar dagen de vleugels fixeren tegen het lichaam,
wat extra vitaminen en minder eiwitrijke voeding, daarmee herstelden ze zich
volledig.
Info en foto van het internet zoals Wikipedia en Google.
Verder uit e- boek “Alle meine Entchen: Artgerechte Plege und Hultung” en
het boek “Watervogels houden”.
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Nieuw! Rabobank Clubkas Campagne
We starten in 2018 met de Rabobank Clubkas Campagne. Een prachtige kans
om een nog mooiere bijdrage te ontvangen voor het realiseren van een
bestedingsdoel binnen uw club!
Uw vereniging of stichting ondersteunen wij met de Rabobank Clubkas
Campagne. Uw club moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Voldoet uw
vereniging of stichting aan de voorwaarden? Schrijf uw club dan in voor
deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne 2018. De inschrijvingen voor de
verenigingen en stichtingen is tussen maandag 13 november 2017 tot en met
woensdag 31 januari 2018.
Tijdens de finaleavond op 6 maart 2018 in Cultuurhuis De Klinker in
Winschoten wordt door niemand minder dan Chris Zegers bekend gemaakt
hoeveel stemmen en welk bedrag de deelnemers hebben gewonnen.
Deelnemende verenigingen en stichtingen worden hierover nader
geïnformeerd.
Wij helpen graag een handje mee! Wij bieden u via de button
promotiematerialen aan die u kunt personaliseren en downloaden om
campagne te voeren.
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