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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 ,  dierenspeciaalzaakbuze.nl en 

https://www.facebook.com/Dierenspeciaalzaak-Buze 

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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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) Langestraat 75, 9671LA 

Winschoten Tel. +31 6 50875396  
 
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 tot en met 
het volgende jaar. 

 
De vergaderingen zijn in Zalencentrum Lamain, Bosstraat 25 Winschoten 

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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Sportvrienden 

Het jaar 2018 is weer voorbij en wij kunnen  terug zien 

op een leuke Jongdierendag en WPKC show. 

Voor het eerst was er op de  Zondag geen show. Dit 

hebben wij besloten voor het welzijn van de geshowde 

dieren. 

Door het drukke T.T. rooster gaat men meer op 1 daagse 

keuringen over, of shows met hooguit 2 dagen. Of 

moeten verenigingen meer samenwerken voor het organiseren van 1 grote show 

per Provincie. 

Ook hebben leden van de WPKC op verschillende shows in den lande prima 

resultaten behaald. Op de Noordshow had Geert Siemons een “U” met een 

Deense Tuimelaar en is Aaltinus Timmer, Nationaal Bondskampioen geworden 

met een Serama hen. 

Verder is de WPKC op zoek naar bestuursleden.  

Door ziekte en drukke werkzaamheden moeten wij nood gedwongen 

aanpassingen  doen. Dus wie zich geroepen voelt voor een bestuursfunctie, meld 

U zich aan bij het bestuur. Het bestuur gaat ook mensen vragen. 

Helaas is de Nieuwjaars receptie ( vergadering) later als gewoonlijk hiervoor ons 

excuus, maar dit is nu op 19 februari.  

Ook zullen wij weer een hokbezoek organiseren. Op 1 juni.  

De enting voor de  konijnen is op 17 Augustus. 

Het moet wel goed komen want er zijn fokkers die al nestjes konijnen hebben en 

kuikens hebben uitgebroed.  Ik heb gehoord er zijn fokkers die de eerste 100 

ringen al thuis hebben. 

Voorzitter W.P.K.C., W.D.G. de Wit.  
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                      De winnaars van de Provinciale Topfokkers verkiezing.                    

 

 

 



Kroniek Winter 2018 / 2019                                                                          Pagina 6 

 

 

 

 



Kroniek Winter 2018 / 2019                                                                          Pagina 7 

 

Gerard Bosman  
2x band gewonnen 2x Hv96.  
3e geworden leistungs prijs.  
6 hoogste predicaten van 1 kleur bokaal.  
Herdenkings Bokaal gewonnen 

 

 

 

De hoofdereprijs 

bondsshows van de KLN op 

de Noordshow 2019 werd 

veroverd door Aaltinus 

Timmer met de fraaiste 

Serama. 
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Beste Wpkc leden 

Geruime tijd geleden is eens een oproep gedaan aan U allen , om eens een 
stukje(verhaaltje) te plaatsen in de Kroniek. Want de Kroniek is voor de leden , 
door de leden en van de leden. 
De redactie gaat dat allemaal verzamelen, bundelen en zorgt ervoor dat het in de 
Kroniek geplaatst wordt. En gaat deze weer onder de leden verspreiden. Zo zou 
het moeten gaan. 
Wij moeten vaststellen, dat er , behoudens een paar leden zo nu en dan, niet aan 
onze oproep gehoor is gegeven.  
 
Daarom nogmaals:  Iedereen beleeft wel eens wat met zijn dieren. Zet eens iets 
op papier, het hoeft  echt niet lang en groot te zijn.   
Sommigen zullen zeggen, ik zou wel willen, maar ik ben niet zo’n schrijver. Geen 
probleem, wij geven Uw verhaal  de inhoud, zoals U het had bedoeld. Of we 
komen bij U langs en maken er dan een verhaaltje van. En denk niet, dat vinden 
anderen niet interessant. Alles is interessant. 
 
Zo hoort men in allerlei wandelgangen , dat sommige fokkers en liefhebbers 
trucjes toepassen, waar iedereen baat bij kan hebben. Dus mensen, laat eens iets 
van je horen. 

Redactie WPKC 
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Uitnodiging ledenavond dinsdag 19 februari 2019 
Natasja Huizing – Boer 

 
Dit keer een presentatie over broeden en 
opfokken van alle sier- en watervogels. 
Oorspronkelijke duiven, frankolijnen, kwartels, 
patrijzen, fazanten en sierwatervogels, ze 
komen allemaal aan bod.  
 
Aart Deetman, woonachtig in Elburg, zal deze 
avond verzorgen. Vanaf 1995 is Aart Deetman 
KLN Keurmeester, lid van de 
standaardcommissie en examinator  
bij sier- en watervogels. 

 
De avond zal eerst met een kort officieel gedeelte beginnen  
en daarna is het woord aan onze spreker. U bent van harte uitgenodigd hiervoor!  
 
De avond begint zoals gewoonlijk om 20 u en wordt gehouden in Zalencentrum 
Lamain, Bosstraat 25 te Winschoten. 

Foto Aart Deetman - Archief Noordshow 
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Uitnodiging en aanmelding NBS Voorjaarsdag 2019  
 
Op zaterdag 16 februari 2019 zullen wij weer de jaarlijkse Voorjaarsdag 
organiseren. Deze zal worden gehouden in “De Veluwehal”, Nieuwe Markt 6, 
3771 CB te Barneveld (tel.: 0342-417623). Het programma begint om 9.30 uur. 
Wij ontvangen u graag vanaf 9.00 uur.  
 
Bij de Veluwehal is het betaald parkeren; Men kan gratis parkeren op 500 m 
afstand (8 minuten lopen) op parkeerterrein De Vetkamp aan de Stationsweg.  
Het bestuur van de NBS hecht eraan te melden dat wij niet alleen graag onze 
bestuurders van verenigingen en speciaalclubs verwelkomen, maar juist erg graag 
ook al onze fokkerskaarthouders in het overleg en afwegingen betrekken. Komt 
dus allen!  
 
Programma  
9.00 uur Zaal open en ontvangst met koffie  
9.30 uur Aanvang ochtendprogramma (rond 11.00 uur is er een koffiepauze)  
Mededelingen  
- Datum shows  
- Nabeschouwing bondsshow en toekomst  
- Datum ALV  
- 100 jaar NBS  
- Prijzenschema NBS  
- Rol van de speciaalclubs (resultaten enquete)  
Voorstellen  
- stemprocedure  
- kleurbenamingen en patronen bij sierduiven  
- erkenning kleurslagen  
 
12.30 uur Lunch  
 
13.30-15.30u Middagprogramma door keurmeestersvereniging  
- Rasbespreking Perzische Roller door W. de Wal  

- Rasbespreking Rijsselse Kropper door P. van der Spek  

- Rasbespreking Keulse Tuimelaar door W. Halsema  
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- Presentatie “Vakuitdrukkingen en fouten” door standaardcommissie (R. Joosten)  
 
Het middagprogramma zal worden afgesloten door een hapje & drankje, 
aangeboden door de sierduivenkeurmeestersvereniging.  
Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Aanmelding 
dient te geschieden vóór 5 februari 2019 bij de secretaris van de NBS, de heer 
D.M. Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht, tel.: 06-
30414170, email: secretaris@sierduif.nl Bij aanmelding graag het aantal personen 
vermelden en aangeven of u ook deelneemt aan de lunch. De kosten hiervoor 
bedragen € 15,00. Hierbij ontvangt u ook twee koffiebonnen. De koffie bij 
ontvangst wordt u aangeboden door de NBS. Betaling van de lunch dient contant 
te geschieden voor aanvang van de bijeenkomst bij de penningmeester van de 
NBS, de heer J.D. van Doorn.  
Namens het bestuur  

Dennis Meesters – secretaris 

 

Geert Siemons, U 97 ! 
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European Dwarfclub 
Tekst Willem de Wit.  Foto’s Willem Hoekstra 

Dit is een Nederlandse dwergenclub die Europees denkt. Alle dwergrassen welke 

in de Europese standaard staan kunnen worden ingezonden. Daar ik ook lid ben 

van deze dwarfclub  niet alleen Nederlandse, maar ook Duitse,  Belgen, fransen. 

Denen, Italianen, Oostenrijkse, en Engelse fokkers zijn lid van deze vereniging. 

Daarom  wilde ik dit jaar eens kijken hoe het toegaat met internationale fokkers 

en keurmeesters. 

De dieren goed opgepoetst nagels geknipt etc. ook Nederlandse hangoordwergen 

mochten op proef meedoen, dus ook 3 dieren meegenomen. 

Alle dieren werden door een Nederlandse en Buitenlandse keurmeester gekeurd 

en het gemiddelde van beide keurmeesters telde mee voor masterclass. 

Vrijdag 28 december vertrokken 

zodat ik om 16.00 uur in Tiel zou zijn, 

eerst even ingecheckt bij van der 

Valk ligt ± 800 meter van de locatie 

verwijderd. Een Oostenrijkse 

keurmeester arriveerde gelijk  met 

mij bij de locatie en had 2 blauwe 

hangoren bij zich. Wij hebben een 

leuk gesprek gehad over de konijnen 

die we bij ons hadden. Hij was direct weg van een Madagaskar ram van mij.  

Ik zij tegen hem dat ik topfokker ben en ook prijsrichter, ( JE MOET JE ZELF EEN 

BEETJE PROMOTEN). Hij nodigde mij direct uit voor de Europese show in 

Oostenrijk. Ik wilde niet zolang blijven maar het was 21.00 uur, had het wel gezien 

en ben naar het Hotel gegaan. 

Er waren 514 dieren ingezonden en zaterdag om 8 uur moesten we weeraanwezig 

zijn voor een gezamenlijke lunch. Na de lunch een toespraak hoe die dag gaat 
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verlopen en een toelichting voor de keurmeesters wat de bedoeling is en hoe er 

gekeurd gaat worden. 

Er is door de club een speciale beoordeling kaart ontworpen, die in geen enkel 

reglement is terug te vinden. Ik was toevallig aanwezig bij een Duitse keurmeester 

( zij schrijven hun eigen beoordeling )  daarom staat er ook niet te veel op de kaart 

is niet nodig als er niets op aan te merken is. Deze keurmeester die de Tan 

dwergen moest keuren voelde mij te veel aan de staart en tussen de oren of er 

ook een knobbeltje te voelen is. Ook de geslacht delen moesten helemaal schoon 

zijn ( MOETEN WIJ OOK NA KIJKEN MAAR DOEN ER NIET ZO MOEILIJK OVER) maar 

hij trok er wel een half puntje af bij conditie. i.p.v. SG 96 kreeg dit dier van mij SG 

95,5 de Nederlandse keurmeester gaf dit dier een SG 96. 

Ook een ander dier van mij idem het zelfde. Van de Nederlandse keurmeester 

werd een dier van mij de mooiste. Van de Duitse keurmeester 2e. maar totaal 

werd mijn dier de mooiste met het hoogst aantal punten SG96en SG95,5. 

2 grote mega rozetten waren de prijs. 1 dier is verhuist naar België. 

3 Madagascar hangoren, man oud 7WM-703 beoordeling SG96 en SG 95 

Voedster 8WM-140 beoordeling HV 96, 

5 en nichtbevredigend de Duitse 

keurmeester  en Amerikaanse Opman 

zaten aan de borst te trekken en 

resultaat een wam. De 2e voedster een 

SG 95,5 en SG 94   Dus totaal mag ik 

niet ontevreden zijn met de behaalde 

resultaten. 

De eind keuring liep wat chaotisch door Internationale keurmeesters, maar de 

terechte winnaar was een zwarte ram, met een geweldige stelling, eigenaar 

combinatie Cor Arbeider. 

Ik heb niet de prijsuitreiking afgewacht want het was al 18.00 uur, ik wilde wel 

naar huis 2enhalf uur rijden. 
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Ik sluit dit verhaal zoals dit is georganiseerd zal naar mijn mening de toekomst 

worden internationaal denken en uitvoeren.                                                                                                    

W.D.G. de Wit 

 

Willem in de schaduw van zijn laatste internationale aankoop. 
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Belangrijk 

Beste leden, 

Denkt u aan de € 12,= lidmaatschapsgeld dat mogelijk nog 
overgemaakt moet 
worden.  

Met vriendelijke groet, 
Jim Deijlen. 

 

Dhr. de Wijk bewonderd 

Emndener ganzen op de 

Junggeflügelschau 

Hannover. 
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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. 


