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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 2019. 
 

De vergaderingen zijn in Zalencentrum Lamain, Bosstraat 25  
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mailto:redactie@wpkc.nl
mailto:penningmeester@wpkc.nl
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mailto:ttsecretaris@wpkc.nl
mailto:penningmeester@wpkc.nl
mailto:ringen@wpkc.nl
mailto:info@wpkc.nl


Kroniek herfst 2018                                                                           Pagina 4 

 

Leden van de W.P.K.C. 

Het is half Oktober en de WPKC heeft zijn vroege 

show er weer opzitten. Dit jaar 10 dieren meer als 

vorig jaar en dat is positief te noemen. Daar zijn wij 

dan ook heel blij mee, want als je hier en daar  

hoort dat er minder dieren ingezonden worden, 

mogen wij dik tevreden zijn. Dat de zondag is 

vervallen, is positief ervaren.  Persoonlijk is het mij 

heel goed bevallen. 

Je maakt een keuze, 105 jaar lang is de zondag de laatste dag en dan opeens 

de zondag laten vervallen.  Je moet maar durven, maar voor het welzijn van de 

dieren was het een goede keuze. Het publiek kon vrijdagmiddag om 14.00 uur 

tijdens de keuring,  al een bezoek brengen op de show. Dat viel niet tegen,  

heel veel mensen passeerden de kassa. 

Het geheel was ruim opgezet met mooie aankleding en het straalde 

gezelligheid uit. In een record tempo werd alles opgebouwd en tussen de 

middag waren er broodjes met  verrukkelijke soep van Natasja.  Heerlijk.                                      

Het groen op de kooien werd aangebracht door leerlingen van de Campus. Hier 

waren een paar leerling-hoveniers bij en die konden zodoende hun talenten 

tonen. Het was zeer geslaagd. Ook de media liet zich niet onbetuigd.  TV –en 

radio Noord ,radio Westerwolde, Logo TV van gemeente Oldambt, waren op 

één van de dagen aanwezig. 

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

mooie tentoonstelling. Ook het  keurmeester examen voor de hoenders was 

een positief gebeuren. Alle examen kandidaten zijn geslaagd, van harte 

gefeliciteerd. 

Mijn dank gaat  uit naar een ieder die hieraan heeft bijgedragen en hoop 

iedereen volgend jaar weer te mogen begroeten. 

Voorzitter WPKC, W.D.G. de Wit 
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WPKC JONGDIERENDAG 2018 
 

 
 
Zaterdag 8 september 2018 vond de Jongdierendag van de WPKC plaats, 
waarvoor de leden het mooie aantal van 231 dieren hadden ingeschreven. Ook 
dit jaar was de hal van de Graankorrel in Oude Pekela weer beschikbaar voor 
dit jaarlijks terugkerend evenement. 
 
De vrijdag voorafgaand aan de Jongdierendag hadden vrijwilligers al veel 
voorbereidingen getroffen. Zo werden de kooien, tafels en andere 
benodigdheden uit Blijham gehaald en in de hal opgesteld. De kooien werden 
daarna van strooisel voorzien, de kaarten werden opgehangen, de waterbakjes 
gevuld en alles werd keurig aangeveegd. Ook het secretariaat werd al 
ingericht. Dankzij deze vrijwilligers was alles keurig verzorgd en op tijd klaar 
voor de volgende dag. 
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Vanaf 09.00 kwamen de inzenders met hun 
dieren om ze in te kooien. Om 10.00 uur was 
alles gereed en konden de keurmeesters met de 
keuring starten. De keurmeesters voor dit jaar 
waren voor de: 
hoenders, dwerghoenders en Seramas: .E.J. 
Visser, Th. Kiewiet en M. Eissens. 
konijnen en cavia’s: J. Leeflang en H. Visser. 
duiven: M. Apperlo. 

 
Voor de aanwezige 
inzenders en 
belangstellenden was er 
ook nu weer de 
mogelijkheid bij de 
keuringen aanwezig te 
zijn. Dit bood de 
mogelijkheid de 
keurmeesters vragen te 
stellen en uitleg te 
krijgen. Uit de vele 
gesprekken aan de 
tafels van de 
keurmeesters met de 
schrijvers viel op te 
merken dat van deze 
mogelijkheid graag gebruik werd gemaakt. Mogelijk hebben inzenders nuttige 
informatie verkregen, die ze kunnen gebruiken bij de keuzes die ze maken als 
ze volgend jaar weer gaan fokken. 
 
De catering was dit jaar ook weer aanwezig en men kon daar terecht voor 
onder meer koffie met een lekkere plak cake en heerlijke gehaktballen.  
 
Nadat de keurmeesters hun keuringen hadden afgerond, moesten ze voor de 
verschillende diersoorten nog de winnaars aanwijzen. De ze winnaars waren: 
MOOISTE KONIJN ram: een pool roodoog van P. Timmer, predicaat: F 95.5. 
MOOISTE KONIJN voedster: een pool roodoog van P. Timmer, predicaat: F 97. 
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MOOISTE GROOT HOEN haan: een Assendelfter van F.A. Assendelft, predicaat: 
ZG 94. 
MOOISTE GROOT HOEN hen: een Australorp van A. Middel, predicaat: F 96. 
MOOISTE DWERGHOEN haan: een Dresdener kriel van H.J. Boers, predicaat: F 
96. 
MOOISTE DWERGHOEN hen: een Wyandotte van R. v.d. Heide, predicaat: F 96. 
MOOISTE DUIF  doffer: een Duitse Modena van G. Strijker, predicaat: 96. 
MOOISTE DUIF  duivin: een Italiaanse meeuw van J. Buze, predicaat: 96. 
MOOISTE SERAMA: Serama van J. Hoppen predicaat: F 96. 
 

 
De winnaars werden allemaal door de voorzitter gefeliciteerd en kregen van 
hem hun prijs uitgereikt. Ook kregen alle jeugdleden die dieren hadden 
ingezonden een mooi aandenken uitgereikt in de vorm van een beker.  
 
Aan het einde van deze bijzonder 
geslaagde en gezellige dag bedankte de 
voorzitter alle inzenders en vrijwilligers 
voor hun bijdrage. Ook de Graankorrel 
werd dankgezegd voor het beschikbaar 
stellen van de hal. 
 
Maar daarmee was de Jongdierendag nog 
niet afgelopen, want toen moesten de 
vrijwilligers alle kooien en overige spullen 
nog opruimen en op naar Blijham brengen. Nadat dit was gebeurd, was ook 
deze geslaagde Jongdierendag 2018 weer teneinde. 
 
Meer foto’s staan op de website www.wpkc.nl 
Artikel: Jan Dekker Foto’s: Danny Alting 

http://www.wpkc.nl/
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TENTOONSTELLING WPKC 2018 

De open tentoonstelling 2018 van de WPKC vond dit jaar op 28 en 29 

september plaats in de Eurohal bij hotel v.d. Valk in Zuidbroek. Opnieuw twee 

maanden vroeger dan in het verleden en daarmee de eerste tentoonstelling in 

het Noorden van ons land. Dit allemaal om een eventuele uitbraak van de 

vogelgriep met een mogelijk tentoonstellingsverbod voor te zijn.  

Voor het eerst in 40 jaar vond de tentoonstelling plaats op twee dagen in 

plaats van op drie. Het bestuur had besloten de zondag te laten vervallen. 

Dierenwelzijn en tegemoetkomen aan inzenders die om principiële redenen 

niet op zondag willen exposeren en hun dieren ophalen, lagen aan dit besluit 

ten grondslag. 

De vraag vooraf was of een 

tentoonstelling zo vroeg in het seizoen en 

het besluit de zondag te laten vervallen, 

invloed zouden hebben op het aantal 

inschrijvingen. Dat bleek uiteindelijk niet 

het geval. Het exacte aantal ingeschreven 

dieren bedroeg 807 en was daarmee 

vrijwel gelijk aan dat van de 813 

inschrijvingen in 2017.  

 De onderverdeling per diergroep was als volgt: 

 Hoenders: 146 

 Dwerghoenders: 340 

 Serama’s: 14 

 Siervogels en oorspronkelijke duivensoorten: 18 

 Watervogels: 30 

 Konijnen: 186 

 Cavia’s: 14 

 Sierduiven: 63 
 



Kroniek herfst 2018                                                                           Pagina 10 

 

De show was ook dit jaar weer de provinciale bondsshow van de KLG en NBS. 

En verder brachten de volgende speciaalclubs hun districtshow onder: de 

Welsumerclub, de Barnevelderclub, de Nederlandse Speciaalclub voor Duitse 

Hoenderrassen, de Nederlandsche Leghorn Club, de Hollandse Krielenfokker 

Club, de Vechthoenderfokvereniging Nederland, de Nederlandse Hangoor 

Dwergen Club, de Nederlandse Kleurduivenliefhebbers Vereniging, de 

Nederlandse-DFKP, de Meeuwenclub en de clubshow van de G.P.C. 

Doordat de tentoonstelling eind september en daarmee dus kort na de 

vakantieperiode plaatsvond, moesten de voorbereidingen veel vroeger starten 

dan in het verleden, omdat tijdens de vakantieperiode veel mensen afwezig 

waren. 

De week voorafgaand aan de tentoonstelling stond van ’s ochtend vroeg tot ’s 

avonds laat bol van voorbereidende activiteiten. Deze begonnen op 

zaterdagochtend met het vervoeren van de kooien vanuit Blijham naar de hal 

in Zuidbroek. Op maandagochtend stonden de vrijwilligers klaar om de 

opstelling van de kooien en stands uit te meten en daarna begon het 

opbouwen en opstellen van de kooien. De werkzaamheden verliepen 

voortvarend waardoor op dinsdagavond de ploeg vrijwilligers kon genieten van 

een “vrije” avond.  

Uiteraard moesten de harde werkers ook te eten krijgen en daar zorgde de 

“duizendpoot” van de vereniging Natasja samen met Willen prima voor. Ze 

voorzagen de vrijwilligers van 

koffie met cake, broodjes en 

gehaktballen en van goed gevulde 

champignonsoep met kip. 

De woensdag stond vooral in het 

teken van het aankleden van de 

hal. Daarbij was er de zeer 

welkome hulp van een 

zeventiental derde- en vierdejaars 

scholieren van het Terra college uit Winschoten. 
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Naast hulp bij de opbouw en het aankleden van de hal, hielpen enkele van hen 

op de keuringsdag met het schrijven van de keurverslagen en op de zaterdag 

bij het verkoopbureau. Rick, een vierdejaars scholier, was ook op zaterdag 

aanwezig en zei dat hij het erg leuk vond en enorm genoten had.  

Op donderdag werden de “puntjes op de i”, zodat alles klaar zou zijn voor de 

ontvangst van de dieren en dat lukte allemaal uitstekend. Vanaf 16.00 tot 

20.00 uur kwamen de inzenders om hun dieren in te kooien en was het met de 

rust gedaan. Vooral voor het tentoonstellingssecretariaat begonnen er drukke 

uren. Nadat alle dieren ingekooid waren, kwam er een einde aan deze laatste 

dag van voorbereidingen en was alles klaar voor de vrijdag, waarop al vroeg 

met het keuren van de dieren begonnen zou worden. 

De vrijdag begon voor keurmeesters, schrijvers en vrijwilligers al vroeg. 

Iedereen werd om half acht in de tentoonstellingshal verwacht, zodat om acht 

uur het keuren van de dieren kon beginnen. Na een hartelijk welkom door de 

voorzitter werden de schrijvers aan de keurmeesters gekoppeld en kon 

iedereen aan de slag gaan. Elke keurmeester had circa vijftig dieren te keuren 

en dat moest niet alleen zorgvuldig, maar ook voortvarend gebeuren, want om 

14.00 uur zou de tentoonstelling opengaan voor het publiek. 

Ook dit jaar was er weer een groot gezelschap van deskundige keurmeesters 

bestaande uit voor de: 

 Hoenders: Th, Kiewit, R.J. Roelfsema, H. Ketelaar, H.L. Tmmer, M. Eissens, 
H. Brinkman en T, Boschma. 

 Dwerghoenders: E, Visser, Th. Kiewit, 
R.J. Roelfsema, H. Ketelaar, K. v.d. Hoek, 
H.L. Timmer, M. Eissens, H. Brinkman, A. 
Meesters en Th. Boschma. 

 Serama’s: R.J. Roelfsema. 

 Sier- en watervogels: J.C. van Riessen. 

 Konijnen: R.A. Schraa, J. Jipping, G.E.A. 
Grooten, en G. Meijer. 

 Cavia’s: G.E.A. Grooten. 

 Sierduiven: W.B. Halsema.  
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De keuringen verliepen voorspoedig en werden rond 12.00 uur onderbroken 

voor het traditionele stamppotbuffet bij v.d. Valk voor de keurmeesters, 

schrijvers en overige vrijwilligers. Ook dit jaar was het buffet weer goed 

verzorgd en liet men zich de stamppot boerenkool, de hutspot, de rookworst 

en het vlees goed smaken. Ook het toetje zag er prachtig uit en smaakte 

voortreffelijk.  

Na het buffet maakten de keurmeesters hun keuringen af en gingen daarna 

over tot het aanwijzen van de kampioenen. Ze kwamen voor 2018 tot de 

volgende kampioenen: 

 Konijnen: Tan van H.S. Commies. 

 Cavia’s: Lunkarya, kleur choco-goud-wit van A. Bonnet. 

 Hoenders: Wyandotte, kleur wit van H.A. Lieth. 

 Dwerghoenders: Wyandotte kriel, kleur zilver zwartgezoomd van R. v.d. 
Heide. 

 Watervogels: Kwaker, kleur wit van E.W. Zwama. 

 Siervogels: Japanse kwartel, kleur getekend bont van H. Munneke. 

 Sierduiven: Italiaanse meeuw, kleur ijskleurig zwartgeband van J. Buze. 

 Serama’s: Serama, gladvederig van J. Hoppen. 
 
Bij de jeugd werden kampioen: 
 

 Hoenders: Wyandotte, kleur rood van M. Leeuwma. 

 Dwerghoenders: Twentse kriel, kleur patrijs van J. Bruns. 

 Konijnen: Kleurdwerg, kleur konijngrijs van T. Bijma. 
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Alle kampioenen verdienen uiteraard een 

hartelijke gelukwens met dit prachtige resultaat. 

Het is een hele prestatie om in een zo zware 

competitie als winnaar uit de bus te komen. 

De kampioenen werden ook dit jaar weer door 

Natasja gefotografeerd. Ze kregen daarna een 

ereplaats in hun speciale kampioenskooi 

tegenover de ingang van de hal, zodat het 

publiek ze bij binnenkomst meteen kon 

bewonderen. 

Vrijdagmiddag om 14.00 uur ging de 

tentoonstelling open voor het publiek en 

vrijdagavond was wethouder Bard Boon van de gemeente Oldambt aanwezig 

voor de officiële opening.  

Het was uiteraard spannend of er voldoende publieke belangstelling zou zijn, 

omdat de tentoonstelling op zondag niet open was. De vrijdagmiddag en -

avond waren in elk geval gezellig druk en leverden ongeveer 230 bezoekers op 

tegenover 80 in 2017. De zaterdagochtend was rustig, maar na de middag nam 

de publieke belangstelling toe. Uiteindelijk resulteerde dit in ongeveer 260 

bezoekers op de zaterdag tegenover 225 in 2017. In 2017 kwamen er op 

zondag ongeveer 275 bezoekers.  
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Opvallend dit jaar was de aanwezigheid van veel pers, zoals RTV Noord en RTV 

GO en journalisten van diverse lokale dag- en weekbladen. Veel publiciteit 

vooraf, tijdens en na afloop van de tentoonstelling en belangrijk: vooral 

positief van toonzetting. Belangrijk voor onze kleindierensport en voor onze 

vereniging!  

Wat dit jaar wel gemist werd en waar sommige bezoekers ook naar vroegen, 

was de verloting. Hopelijk lukt het volgend jaar weer enkele vrijwilligers te 

vinden die een verloting organiseren willen, want deze brengt gezelligheid met 

zich mee en is bovendien goed voor de kas van de vereniging. 

Zaterdagmiddag rond vier uur liep de 

tentoonstelling ten einde en om half 

vijf werd begonnen met het uitkooien 

van de dieren. Ook dit verliep 

voorspoedig en rond vijf uur konden 

de inzenders met hun dieren 

vertrekken.  

Als laatste ruimden de vele vrijwilligers de kooien, schragen en alle overige 

aankleding van de hal op en werd alles klaargezet voor transport naar Blijham. 

De hal werd daarna keurig opgeruimd en schoongemaakt achtergelaten. Op 

zondagochtend werden de kooien en alle overige materialen naar Blijham 

gebracht en daarmee was de tentoonstelling ten einde.  
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Terugblikkend mag gesteld dat de open tentoonstelling 2018 een groot succes 

was. Het bestuur heeft de bakens tijdig verzet door de tentoonstelling twee 

maanden eerder te laten plaatsvinden en deze terug te brengen van drie naar 

twee dagen. De leden hebben hiermee ingestemd en dus kon de 

tentoonstelling dit jaar doorgaan en dit lijkt financieel goed uit te pakken voor 

de vereniging. In elk geval viel het aantal inschrijvingen mee en viel het aantal 

bezoekers niet tegen. Daar komt dan bij dat de huur voor de hal een derde 

lager was dan voorgaande jaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 
De positieve kant van de medaille van een vroege tentoonstelling heeft ook 

een keerzijde. Veel jonge dieren waren nog onvoldoende “af”. De inzenders 

kunnen proberen hierop in te spelen door zo vroeg mogelijk in het jaar te 

starten met het fokken, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat dit niet voor 

alle diersoorten even goed mogelijk is.  

Zolang tentoonstellingen verboden voor hoenders en (sier)vogels als gevolg 

van een uitbraak van vogelgriep boven de hoofden blijven hangen, blijft het 

dilemma van de keuze tussen een vroege tentoonstelling met diverse 

kleindiersoorten die nog onvoldoende “af” zijn, of een tentoonstelling later in 

het seizoen met het risico dat deze niet door mag gaan.  
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Maar hoe dan ook: de open tentoonstelling van de WPKC 2018 was een 

succes! Het was gezellig, er waren mooie bezoekersaantallen en de hal met de 

aankleding zag er voortreffelijk uit. Maar het belangrijkste was dat er prachtige 

dieren waren, waar elke liefhebber van kon genieten. 

Als laatste wellicht het belangrijkste! De tentoonstelling was alleen mogelijk 

door de inzet van de vele vrijwilligers, die heel veel werk hebben verricht, 

zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de tentoonstelling zelf. Onder hen 

waren er die enkele dagen tot zelfs een werk vrij genomen hebben van hun 

werk en daarvoor zeker apart bedankt moeten worden. Ook mag het bestuur 

niet vergeten worden, dat al maanden voorafgaand aan de tentoonstelling 

begonnen is met alles te regelen, zoals keurmeesters uitnodigen, het 

vraagprogramma maken, de hal reserveren, publiciteit verzorgen, een 

draaiboek maken en noem maar op. Complimenten en dank voor al het werk 

en de vele uren die zij in de voorbereidingen gestoken hebben! 

En nu op naar de open tentoonstelling van de WPKC 2019! 

Verslag: Jan Dekker 
Foto’s: Natasja Huizing – Boer 
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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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Jaarplanning 
 

9-11 November Europashow Denemarken 
 

17-18 November Geflügelschau Weener 
 

20 November Ledenvergadering (20:00 Lamain) 
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Enting konijnen.  

Ook dit jaar heb ik een afspraak gemaakt met   Muntendam en Fivelingo om 

weer gezamenlijk de konijnen te enten. Dit wilde ik voor de derde keer wel 

weer regelen.  

Contact opgenomen met de Veearts in Staphorst. (De heer Aarts heeft zijn 

praktijk verkocht aan derden),  maar daar kwam ik pas later achter. Ik heb 

vaak geprobeerd om hem telefonisch te spreken, maar er werd niet 

opgenomen. Uiteindelijk heb ik de praktijk gebeld , en zie daar, er werd 

opgenomen. 

Hij is echter nog 2 jaar verbonden met de praktijk en heeft daarom nog een 

vrouwelijke Veearts in dienst. Ik heb een afspraak met haar gemaakt voor 8 

augustus. 

De verenigingen moesten voor 15 juli het aantal personen doorgeven met hun 

aantal dieren. We kwamen op een totaal van ± 550 dieren,  maar in de laatste 

week voor het enten kwamen er nog extra fokkers bij van Fivelingo. We 

kwamen uiteindelijk uit op 800 dieren. 

Dat is voor 1 dag duidelijk teveel. Maar even overleggen  met de veearts hoe 

wij dit moeten oplossen. Wat kon, was een gedeelte op vrijdag te doen,  maar 

op die dag was ze ergens in Noord Holland. Uiteindelijk zijn we tot de slotsom 

gekomen, waar wij niet op zaterdag aan toe komen,  gaan wij zondag doen. Ze 

kon bij mij overnachten. 

Daartoe moest het  hele programma aangepast worden, mensen bellen of we 

eventueel ook op zondag konden komen. Een nieuwe route moest gemaakt 

worden, volgorde opnieuw vast stellen , je mag niets vergeten. 

Ik ben zelf mee op pad geweest en tijdens de enting telefoontjes gedaan naar 

het eerstvolgende adres, met de vraag om alles al klaar te hebben staan. 
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Zodoende  liep alles perfect en om 20.00 uur hadden wij alles geënt. De 

grootste enting was bij P. Timmer,  hij zette het ene na het andere mooi type 

dier op tafel. We waren dan ook duidelijk bij een topfokker. 

De dierenarts wou ‘s-avonds nog even naar Brabant rijden, maar daar heb ik 

een stokje voor gestoken. Als voorzitter van de WPKC laat ik je na deze dag 

niet  nog eens 3 uur rijden. Die verantwoording neem ik niet, je blijft hier 

overnachten ,  we gaan lekker barbecueën en zien morgenvroeg wel weer.  

 ’s-Avonds kreeg ze nog een 

telefoontje , ergens  uit de 

Achterhoek , daar waren  bij 

een fokker een paar dieren 

gestorven aan de konijnen 

ziekte. Omdat het toch op haar 

route lag, is ze die zondag bij 

die fokker langs gegaan , om 

daar ook nog te enten. 

Het waren 2 geweldige dagen 

maar zeer vermoeiend.  

W.D.G de Wit   
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Aanvraag. 

Tijdens de vakantie kreeg ik een telefoontje van een mevrouw, die vertelde dat 
haar zwager een beroerte heeft gehad en nu gedeeltelijk verlamd is en gebruik 
moet maken van een rolstoel.  
 
Nu  verblijft hij in een tehuis in Sappemeer en gaat dagelijks naar de 
dagopvang de Velduil in Meeden. Daar wilde hij graag konijnen. De vraag was 
of de WPKC een paar konijnen beschikbaar wilde stellen. Ik heb direct gezegd,  
dat doen we, kom maar eens kijken. Een afspraak werd gemaakt wanneer ze 
zouden komen. 
 
De bewuste dag kwam 
een grote bus voorrijden 
waaruit de bewuste 
persoon in een rolstoel 
werd uitgereden, door 2 
begeleiders en een 
chauffeur. Dus een heel 
gezelschap.  
 
Direct de dieren 
bekeken en de keuze 
was hangoordwergen. 
 
De afspraak was:  eerst 
kijken en later ophalen, 
maar ze hadden al 
dozen meegenomen. Ik 
had 2 voedsters op tafel 
gezet en door de enthousiasme van deze meneer heb ik de dieren maar 
meegegeven,  op dat moment niet realiserend dat ik deze dieren had 
ingezonden op de jongdierendag van de hangoorclub. 
 
Zo kun je zien dat deze mensen heel veel plezier aan een paar konijnen 
beleven en daar wilde ik heel graag aan meehelpen. Ik moest maar eens 
komen kijken en dan zou ik  ook koffie en gebak krijgen. 
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Voor de grap  zei ik, dat ik ook wel een frikadel speciaal zou lusten. Waarop hij 
zei tegen een begeleider,  dat zij ook frikadellen  moest halen. 
 
Zo gingen deze mensen weer blij naar Meeden en  ik vond het een prettige 
ervaring om deze mensen te helpen. Verder kreeg ik een telefoon nummer 
zodat ik kon bellen als ik langs wou komen.  
 
Daar  ga ik dus  binnenkort gebruik van maken. 
 
WDG de Wit         
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PRIVACYWET(AVG) en WPKC 

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. 


