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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 , 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  
 
2e 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 
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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. 

 
Ons 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
mailto:heidi@dierenzaakbuze.nl
http://www.dierenspeciaalzaakbuze.nl/
http://www.dierenspeciaalzaakbuze.nl/
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Sport vrienden, 
 

We zijn alweer beland in April en iedereen heeft al 
jonge dieren en kunnen we de eerste selectie 
uitvoeren. 
 
In Maart/April nog enige rammen / hanen shows  van 
speciaal clubs of verenigingen die naast hun gewone 
show, nog een rammen/hanen show organiseren.  
 
En dan nog de jaarvergaderingen van speciaal clubs etc. Dus nog volop 
activiteiten. 
 
Ook bij de WPKC,  die moet  zich al voorbereiden op hun vroege show in 
september, is werk aan de winkel. 
 
Er zijn bestuursleden die een stapje terug doen en daar hebben wij nieuwe 
bestuursleden voor nodig.  Het bestuur heeft een paar mensen benaderd, die 
wel zitting willen nemen in het bestuur.  
 
Kom op de jaarvergadering van 16 april. Het is zeer belangrijk dat U aanwezig 
bent.  
 
En heeft U nog interesse voor een bestuursfunctie,  dan kunt U zich opgeven 
bij het bestuur. 
 
Voorzitter W.P.K.C. W.D.G. de Wit 
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Agenda Jaarvergadering 16 april 2019. 
   

1.      Opening.  
2.      Mededeling / ingekomen stukken.  
3.      Notulen jaarvergadering 17 april 2018.  
4.      Jaarverslag Secretaris.  
5.      Jaarverslag TT secretaris.  
6.      Jaarverslag Penningmeester.  
7.      Jaarverslag TT penningmeester.  
8.      Verslag Kascommissie.  
9.      Benoeming Kascommissie 2019.  
10.    Pauze  
11.    Bestuursverkiezing  
12.    Wat verder ter tafel komt / Rondvraag.  
13.    Afsluiting.  

 
 

Hokkenbezoek. 
 
Op 1 juni 2019 gaat de WPKC weer op hokkenbezoek binnen de eigen 
vereniging. Een gezellige middag waarbij we weer een kijkje krijgen bij een 
vijftal fokkers. 
 
Op de planning staan: 
 
Willem de Wit (konijnen en dwerghoenders) 
Jaap Buze (divers)  
Swier Blik (dwerghoenders en duiven) 
Geert Strijker (duiven) 
Natasja Huizing – Boer (dwerghoenders) 
 
We beginnen om 13.00 uur op het eerste adres. 
De volgorde is nog nader te bepalen. 
 
Graag opgeven voor 15 mei 2019 bij Geert Siemons  
(tel: 06 – 29586600 / gesie@ziggo.nl)  
 

mailto:gesie@ziggo.nl
mailto:gesie@ziggo.nl
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Notulen jaarvergadering WPKC gehouden op 17 april 2018. 

 
Aanwezig:G. de Wijk, H. Hoppentocht, J. Timmer, R. v/d Heide, S. Blik, F. 
Groenewoud, F. Assendelft, C. Folkers, T. Koerts, N. Huizing – Boer, W.D.G. de 
Wit,  
Eduard Hoppen, J. Deijlen, A. Schoneveld, J. Hanssen, G. Siemons, G. Holsteen, 
Ewald Hoppen, G. Strijker, D. Alting, J. Roskam, J, Dekker, W. van Lenning, R. 
Bonsing 
 
Afwezig m.k.: J. Buze, A. Timmer 
 
Locatie: bij Zalencentrum Lamain Winschoten 
 
Voorzitter: W.D.G. de Wit 
Notulist: N. Huizing – Boer 
 

1. Opening 
Voorzitter ad interim opent de vergadering. 
Er wordt stil gestaan bij het overlijden van burgemeester Pieter Smit 
van gemeente Oldambt. Namens de WPKC heeft Natasja een 
condoleancekaart naar de familie gestuurd met de volgende tekst: 
 

 Lieve familie, 
 
Gecondoleerd met het overlijden van jullie man en vader. 
Geschokt zijn wij door zijn plotselinge heengaan. Wij als vereniging WPKC 
(Winschoter Pluimvee en Konijnen Club) hebben Pieter leren kennen als een 
betrokken bestuurder in zijn gemeente Oldambt.  
Een burgemeester met een warm hart voor zijn inwoners en de  
activiteiten die er allemaal plaats vinden.  
Zo heeft hij onze kleindierenshow ook wel eens geopend en  
was hij vol belangstelling.  
Wij zijn hem zeer erkentelijk voor wat hij voor ons heeft betekend.  
Pieter was een fijne man en een bijzondere burgervader! 
Wij wensen jullie heel veel sterkte bij dit zeer grote gemis. 
 
Hartelijke groet, 
Bestuur & Leden WPKC 
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2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
- Mede gedeeld wie zich af heeft gemeld voor deze 

avond. 
- Toegevoegde agendapunten: 

• KLG vergadering + uitreiking rassendiploma’s 

• Jongdierencompetitie 

• Showdag op zondag 

• Busreis Herning 
 

3. Notulen vorige jaarvergadering: 
Deze worden goed gekeurd. 

 
4. Jaarverslag secretaris: 

Eind 2017 - 123 leden 
 

5. Jaarverslag TT – secretaris: 
G. Holsteen vraagt wat de argumenten zijn wat betreft het schuiven 
van data show. Westerkwartier ziet ons als concurent en Muntendam 
ziet de tijd tussen onze show en hun show als te kort. Nu op datum 
van Jongdierencompetitie. Willem heeft contact nog gehad met FB 
bestuur. Als we (WPKC en Muntendam)  er niet uitkomen dan krijgen 
beide verenigingen geen toestemming. Verder wordt dit punt nog 
besproken bij het toegevoegde punt KLG vergadering. 
Er waren verder geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag van de 
TT – secretaris.  

 
6. Jaarverslag penningmeester: 

Er wordt gevraagd waar de grote verschillen in zitten: 
Keurmeesters Jongdierendag waren duurder. 
Jongdierencompetitie geld wordt beheerd door de WPKC 
Bij diversen:  

• € 500,- van kas naar bank  

• € 484,- website 

• € 440,- vlaggen / banners (vergoeding terug gekregen van 
KLG/KLN) 

• € 150,- verzekering 

• € 390,- uit eten bestuur 
Verder geen op- en aanmerkingen 
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7. Jaarverslag TT – penningmeester: 
Er worden wat punten opgehelderd: 

• Geld van de gemeente staat geboekt onder standhouders 

• Kassa: Entreekaarten laten drukken 

• Hal duurder geworden 

• Koffiemachine vervangen 

• Schrijftafels aangeschaft 

• Minder bezoekers 

• Minder inschrijvingen 
Opmerkingen: 

• Ewald Hoppen: hal te duur 

• S. Blik: zondag eraf halen 
-  

Verder geen op- en aanmerkingen 
 

8. Verslag kascommissie: 
Geert Strijker / Jaap Buze → Goed bevonden 

 
9. Benoeming kascommissie: 

Jaap Buze / Ginus de Wijk  
Reserve: Willem van Lenning. 

 
PAUZE 
 

10. Bestuursverkiezing: 
Aftredend herkiesbaar: Eduard Hoppen en Natasja Huizing - Boer 
Er zijn geen bezwaren en wordt bekrachtigd met applaus. 

 
11. Toegevoegde punten 
 

• KLG vergadering 
Aaltinus, Jim en Willem zijn geweest. De sfeer was grimmig 
en niet erg begripvol naar WPKC. De voorzitter van JDC gaf 
aan niet te zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst die geweest 
is met Westerkwartier / Muntendam / WPKC en KLG. In 
eerste instantie was JDC ook geen partij wat betreft 
showdata maar nu WPKC noodgedwongen wel haar show 
moet houden in week 39 is JDC wel partij geworden. Er gaat 
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nu een vergadering belegd worden met de JDC en WPKC 
heeft daar al 2 ideeën voor / voorstellen over. 

- JDC: iedereen zit er op eigen titel en niet namens 
verenigingen. 

- Zitting in JDC: Harm Jan Scholte (vz), Rick 
Roelfsema, J. Wever, H. Hoppentocht. 

Tevens worden vanavond de KLG Rasdiploma’s uitgereikt. Er 
zijn hierbij dieren, onbedoeld, niet op de foto gekomen. De 
lijst is door WPKC gemaakt maar had door de KLG gemaakt 
moeten moeten worden of de lijst had gecontroleerd moeten 
worden. Reactie van KLG: zij waren niet uitgenodigd hiervoor. 
KLG ontloopt heel gemakkelijk de verantwoording in deze 
want deze rasdilpoma’s vallen onder hun verantwoording.  
KLG hoort een soort vaderrol / bemiddelende rol te spelen 
tussen de verenigingen in de provincie maar doet niets hierin.  
Ook KLN hoef je op dit moment (bemiddelen) geen steun van 
te verwachten.  

 

• Jongdierencompetitie 
Zie hierboven onder punt KLG vergadering 
 

• Show op zondag 
Zondag gaat vervallen, merendeel stemt voor.  
Dit wordt verder uitgewerkt doro bestuur. 
 

• Busreis Herning 
Busreis € 50,-  en Hotelkamer 2 p € 50,- of 1 p € 80,-  
Uitgaande van 2 p. kamer: 
Bij 30 p € 118,50, bij 35 p € 108,50, bij 40 p € 101,25  
Bij 1 p kamer komt er dan nog € 30,- overheen. 
Bijkomende kosten zijn entree en eten. 
Openingstijden van vr 11 – 18 u , za 8 – 18 en zo van 8 – 14 u. 
Heenweg vertrek bus om 6 u, aankomst 15 u. 
Terugweg vertrek bus om 15 u, aankomst 0.00 u. 
Van de WPKC 9 personen belangstelling en van Weener 7 
personen. 
Van Weener weten we uit ervaring dat meestal de helft weer 
afzegt.  
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Gesproken wordt n.a.v. vraag binnen WPKC of dat de 
vereniging WPKC niet de busreis kan / wil betalen.  
Totale kosten busreis is € 2000,- . De WPKC stelt voor om de 
helft dan te betalen € 1000,-. 
Ondanks dit gegeven wordt er besloten om de busreis niet 
door te laten gaan, er is te weinig animo en het 
boekingsbureau moet morgen weten of het doorgaat ja of 
nee. 
Wel gaat er gekeken worden of er evt. met 2 auto’s daar 
heen gereden kan worden om zo toch gebruik te maken van 
2 hotelkamers en voor diegene die wel heen willen.  

 
12. Rondvraag 

- H. v/d Wal: Oliedieselmotor laten draaien indien je last hebt 
van ongedierte in je hokken. Wel eerst je dieren uit het hok 
halen ☺ 

- R. Bonsing: roofmijten wil ook helpen 
- J. Deijlen:  

• Venema lid van de WPKC vraag wie er hanen slacht en hoe. 
Plukken vond Venema geen optie. Genoemd wordt door de 
leden: villen of 70 graden heet water. 

• Privacywet – hoe moeten we dit weergeven op onze website. 
Wie heeft hier verstand van. Dit moet gevraagd worden aan KLG 
/ KLN 

-  W.D.G. de Wit: 

• 2 juni hokbezoek WPKC opgeven bij Geert Siemons. We gaan 
langs bij Remke van der Heide, Ginus de Wijk en Harry 
Hoppentocht. 

• 16 juni gezamenlijk hokkenbezoek met Fivelingo en Muntendam, 
opgeven bij Aaltinus Timmer.  

• Nog even herinneringsmail voor 2 en 16 juni. 

• Mooie rammenshow in Ommen geweest samen met J. Timmer. 
Resultaten: J. Timmer:   1e F Tan 
   W.D.G. de Wit:  1e F Tan dwergen  

1e F 
Hanngoordwergen 

- H. Hoppentocht: De wetgeving omtrent leewieken is 
veranderd in NL Aviornis heeft hier haar leden over 
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geïnformeerd. Dit gaat ongetwijfeld consequenties geven wat 
betreft fokken en inschrijvingen op shows. Waarom laat KLN 
hier niks over horen.  
Harry / Ginus zullen een stukje verzorgen voor in Kroniek.   
 

13.  Afsluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn komt en 
wenst iedereen wel thuis! 

 
 

Verslag TT. secretariaat 2018 
 
Een maand na de show in 2017, was het secretariaat al weer in de weer om 
de keurmeesters  voor 2018 vast te leggen. 
Dat was voor de Jongdierendag en voor de WPKC Show , beide in september.  
Deze maand is er dus één van topdrukte, wat door sommige mensen wel 
eens onderschat wordt. 
 

Op de Jongdierendag, gehouden op 8 september 2018 bij de Graankorrel 

in Oude Pekela , 
waren 231 dieren ingezonden. 
 
De verdeling over de diergroepen was als volgt:  
konijnen:  68 stuks.  hoenders: 42 stuks .  dwerghoenders: 79 stuks. 
sierduiven: 32 stuks en 
serama’s: 10 stuks 
 
Als keurmeesters fungeerden: 
J. Leeflang en H. Visser                                  bij de konijnen. 
E.J.  Visser, Th. Kiewiet en M. Eissens        bij de hoenders en dwerghoenders 
M. Apperloo                                                     bij de sierduiven 
E.J. Visser                                                           bij de serama’s 
 

Op de WPKC show, gehouden op 28 en 29 september 2018 bij van de Valk 

in Zuidbroek, 
waren 810 dieren ingezonden. 
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De verdeling over de diergroepen was als volgt: 
konijnen:185 stuks. cavia’s: 14 stuks. hoenders:146 stuks. 
dwerghoenders:340 stuks siervogels:18 stuks. watervogels:30 stuks. 
sierduiven: 63 stuks. serama’s:14 stuks 

 
Als keurmeesters fungeerden: 
 
Bij de konijnen:  

G. Grooten, J. Jipping, G. Meijer en R.A. Schraa                         
 
Bij de hoenders en dwerghoenders:  

H. Brinkman, M. Eissens, K. van der Hoek, H. Ketelaar, Th. Kiewiet,  
A. Meester, R.J. Roelfsema, T. Boschma,  H.L. Timmer en  E.J. Visser                                                              

 
Bij de siervogels en watervogels J.C. van Riessen                                                                                 
Bij de sierduiven                             W.B.  Halsema                                                                                   
Bij de Serama’s                                R.J. Roelfsema                                                                                   
Bij de cavia’s                                     G. Grooten                                                                                          
 
De WPKC mocht wederom  het Provinciaal kampioenschap van de provincie 
Groningen  voor de NBS op de show onder brengen en tevens de Provinciale 
Bondshow van de KLG. 
 
District Shows waren er van: 
 

• Barnevelderclub;  

• Nederlandse Speciaalclub voor Duitse Hoenderrassen;   

• Meeuwenclub; 

• Nederlandse Hangoor Dwergen Club;  

• Hollandse Krielenfokkers Club;   

• Welsumerclub;   

• Nederlandse Leghorn Club;    

• Vechthoendersfokkersvereniging Nederland,  

• Nederlandse Kleurduiven liefhebbers Vereniging;   

• Nederlandse DFKP.  
 
Clubshow was er van GPC. 

De TT.secretaris 
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Innovatie 
 

 
 

Tijdens het bezoek aan de Europa show in Denemarken zagen WPKC leden 
soortgelijke drinkbakjes als hierboven. Op internet was er weinig over te 
vinden. Je schuift de smalle kant tussen de tralies door en kunt het bakje aan 
de buitenkant van kooi bijvullen. Zeer hygiënisch, handzaam en goed te 
reinigen. 
 
Herman van Olst en Hans Heemskerk zijn aan de slag gegaan om de daar 
gebruikte drinkbakjes bij de baardkrielen in de kleuren van de ZOBK 
speciaalclub te gaan maken en zie hierboven het resultaat. 
Ze kunnen in alle kleuren geleverd worden, maar in principe gaan het geel 
worden, als de bloedluisbakjes van de hand van Herman. 
 
Ze zijn gemakkelijk te plaatsen aan de buitenzijde van de trainingskooi of 
tentoonstellingskooi. Je vult het bakje aan de 
buitenzijde en de baardkriel of kuifhoender 
drinkt aan de binnenkant en houdt kuif en 
baard mooi droog.  
 
Het is handwerk en ze kosten € 2,50 per stuk. 
Voor speciaalclubleden van ABC en ZOBK is 
een speciale prijs.  
 
Voor informatie, neem contact op met Hans Heemskerk. hheems@planet.nl 



Kroniek Voorjaar 2019                                                                           Pagina 14 

 

 
Vogels, kwartels en heel  veel anekdotes. 

tekst: Aaltinus Timmer   foto’s: Natasja Huizing-Boer 

 
Op 18 januari bracht de redactie een 
bezoek aan Klaas en Trieni Veen in 
Sappemeer. Twee vriendelijke  mensen, 
allebei 82  jaar en bijna 60 jaar 
getrouwd. Bovendien is Klaas Lid in de 
orde van Oranje Nassau. 
Beiden zijn Erelid van de NBvV, wat 
staat voor Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers. 
 
Na een hartelijk ontvangst werd er in de 
kamer plaats genomen.  
Wat direct opvalt zijn de vele bekers die 

in het verleden allemaal gewonnen zijn. Evenals allerlei vaantjes, rozetten, 
medailles, bondskruizen,  foto’s en oorkondes. Menig museum heeft niet 
zo’n grote collectie. Als je bedenkt dat er vroeger maar 5 prijzen, dat waren 
alleen maar bekers, te winnen vielen, bij een show van 600 dieren, dan weet 
je meteen, dat we hier met topfokkers van doen hebben.  
 
Boeken met allerlei krantenknipsels over de kampioenen uit Sappemeer in 
Nederland komen te voorschijn.  
Zodra het gesprek begint , merk je direct dat je met mensen hebt te maken, 
die weten waar ze het over hebben. Alles wat ze doen voor hun dieren, doen 
ze altijd met z’n tweeën.  Zoals het halen van voer, bezoeken van shows en 
verenigingen en ook het ophalen van nieuwe dieren doen ze gezamenlijk. 

 
Als 16 jarige jongen is Klaas begonnen met het houden van en fokken met 
kanaries. Hiermee was hij al zeer succesvol. Diverse diploma’s en oorkondes 
waren hier getuige van.  
Hij was toen lid van de NBVV. Klaas is nu al 60 jaar lid en Trieni 50 jaar. 
 
Toen Trieni haar intrede in Klaas zijn leven deed, was ze niet alleen verliefd 
op Klaas, maar zeker ook op zijn kanaries.  Vanaf dat moment was er sprake 
van een gezamenlijke hobby. 
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Nadat alles al zo’n beetje gewonnen was met de kanaries, werd als zo vaak 
de horizon verlegd naar andere vogels. Klaas zag een grote uitdaging in het 
kweken van vogels, waar anderen geen resultaat mee behaalden. Zo kwamen 
er : Agapornissen Taranta’s, Catharina parkieten, Splendid  parkieten, 
lachduiven  en nog vele andere soorten.  
We hebben het hier over de jaren zestig en zeventig. Dit waren voor het 
grootste deel import dieren, want van kweekresultaten met deze soorten 
was in Nederland en Europa maar weinig bekend. 
 
Hoe ging dat in die tijd? Klaas had zijn zinnen gezet op Taranta’s. Er werd een 
briefkaart gestuurd, telefoon was in die tijd een erg schaars artikel, naar een 
bekend adres. Verder gebeurde er gedurende lange tijd niets. Maar Klaas had 
al wel vast een hok in gericht. Na weken kwam er een brief met de post. 
Daarin stond, dat er op bepaalde datum een voerleverancier uit het midden 
van het land, zijn lading kwam afleveren ergens in het noorden des lands en 
dat de chauffeur daarna de bestelling kwam langs brengen. Het was maar 
afwachten hoe de vogels na een hele dag in het doosje te hebben gezeten, er 
uit zouden komen. 
 
Maar wat anderen niet lukte, lukte Klaas na veel tegenslagen uiteindelijk wel.  
Hij kweekte verschillende nestjes Taranta’s .  Zelfs de mutatie met olijfgroen 
kwam tevoorschijn. Op grote tentoonstellingen oogstte hij en Trieni veel lof.  
 
“In Rotterdam werd op 16 januari 1977 een oorkonde geschonken aan K. A. 
Veen. Ter bekrachtiging van een kweekprestatie welke als uniek of  zeer 
bijzonder kan worden beschouwd. De eerste kweek van de agapornis 
taranta.” (Louis van Kelckhoven) 
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Tijdens een Europese show in Breda 
was Klaas kampioen geworden en 
werd zelfs voor hem het Wilhelmus 
gespeeld. Trieni aanschouwde dit 
met kippenvel op de armen en 
tranen in de ogen. Uit alle delen van 
Europa en zelfs uit Brazilië kwam 
men om vogels van hun te kunnen 
kopen. Bedenk dat er in die tijd 
zomaar 5000 gulden en meer werd 
neergelegd voor een stelletje. Het is 
zelfs zo gebeurd, dat er na een week 
van verkoop een spiksplinternieuwe   
auto kon worden  aangeschaft. Dat 
waren nog eens tijden. 
 
Tussendoor had Trieni van Klaas 
eens een stelletje zebravinken 
cadeau gekregen.  Dat hebben ze 
geweten. 

 
Omdat zij ook zeer gedreven was in de hobby, ging zij ook met haar vogels 
naar de shows waar Klaas ook  heen ging. Bij de eerste keuring hield de 
keurmeester nog een slag om de arm. Niet direct te hoog waarderen. Maar 
verderop was er geen ontkomen meer aan. Het bleken topdieren te zijn en 
de ene na de andere show was Trieni winnaar. Uiteindelijk kweekte ze 3 
kleurslagen en allemaal waren het kampioenen . In Europa, op dat niveau zat 
Trieni, keek men met waardering, maar ook met afgunst naar deze vrouw uit 
Sappemeer.In totaal is Trieni 3 keer wereldkampioen geweest met haar 
zebravinken. 
Een  paar krantenkoppen uit die tijd:  
 

• Frau Veen aus Sappemeer Holland, zum zweiten mal Weltmeister!!! 

• Een vrouw is driehonderd mannen de baas!!! 
 
Als men bedenkt dat vroeger het kweken van vogels een mannenwereld was, 
kan men begrijpen dat zij niet overal met open armen werd ontvangen. 
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In tussen had Klaas zijn zinnen gezet op Splendid Parkieten.  
Voor veel geld werd een stelletje aangeschaft. De kleurslag was Cinnamon 
blauw. Het mannetje, opgehaald uit Duitsland, was split voor witte borst. Het 
popje dat ergens uit Nederland kwam, was niets over bekend.  Het kweken 
van deze vogels was erg moeilijk, in Europa waren maar weinig 
broedresultaten bekend. 
Maar, je voelt het al aan komen, Klaas had wel resultaat. Na een paar 
maanden was het eerste nestje van 5 jongen een feit. De kleuren waren zoals 
verwacht, maar bij het 4e nestje, bleek dat er dieren met een witte borst bij 
zaten. Klaas wist toen dat de man inderdaad split voor witte borst was. Het 
eerste jaar heeft hij 40 jongen uit 8 nestjes gekweekt.  
Weer kwam men overal vandaan om dieren bij Klaas en Trieni te kopen. 
Maar niet alles werd direct verkocht, want er kon  natuurlijk ook tegenslag op 
treden. 
Het jaar daarop werd er plotseling bij Klaas en Trieni aangebeld. Er stond een 
Duitser aan de deur met een doosje onder zijn arm, waarin een Splendid 
popje zat. Of Klaas er wel belang bij had, want meneer had geld nodig. Het 
was eigenlijk een zielig vogeltje, maar het had wel de juiste kleurslag. 
Het popje werd gekocht, de Duitse meneer blij en Klaas een popje rijker. 
Het werd de eerste dagen flink op voer gezet om bij te komen en zie daar, na 
een paar weken was daar het eerste eitje. Toen heeft Klaas daar de man op 
gezet die hij het allereerst had en ook hier waren de resultaten optimaal. 
Wat een toeval, al vrij snel bleken de jongen hiervan ook een witte borst te 
hebben en zo kon het gebeuren dat in Sappemaar een geheel nieuwe 
kleurslag ontstond. Cinnamon Blauw met witte borst. Het onooglijk popje 
bleek ook split voor witte borst te zijn. Het eerste jaar kwamen hier 40 eitjes 
van en ook 40 jongen. 
Was er eerder nog sprake van een eenvoudige nieuwe auto, deze kon nu 
vervangen worden door een groter exemplaar. Dat was ook wel nodig voor 
het vervoer van allerlei soorten parkieten en zebravinken naar diverse shows. 
 
Op een gegeven moment kwamen er lachduiven ten tonele. 
Dat kwam, omdat Trieni eens op een show in Duitsland was en tegen een 
Duitser zei, dat ze  wel een lachduifje van hem wilde kaufen.  De man was 
zeer vereerd dat een mevrouw aus Holland, die al twee keer “Weltmeister” 
was geworden, zijn lachduif kaufen wollte. Sie bekommen zwei von mir, zei 
hij en zo zaten er in een “huisje” boven de deur in Sappemeer, 2 lachduifjes 
een mannetje en een vrouwtje.  
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Op zekere dag was het “huisje” leeg en jawel hoor, Klaas had ze in een ren 
losgelaten. Er werd mee gekweekt en ook dat ging zeer voorspoedig. Maar de 
kleuren die hier uit kwamen waren eigenlijk te bleek, of de halsband was of 
te breed of te smal. Waar menigeen zulke dieren direct in de verkoop zette, 
deed Klaas dat niet. Hij liet ze gewoon een jaar zitten en gaandeweg 
begonnen de duifjes anders te kleuren en het bleken allemaal een prachtige 
kleur en dito  rugdek te krijgen. Ook deze gingen naar de show in Duitsland 
en zo hadden Klaas en Trijnie ineens 5 soorten vogels in de auto. Wel 10 of 
meer exemplaren per soort. 
Het bleek dat de keurmeesters deze duiven zo goed vonden, dat ook deze 
flink in de prijzen vielen. Er waren 6 flinke bekers  , prijzen per ras,  voor de 
hele show beschikbaar. Klaas won er drie van bij de duiven, twee bij de 
parkieten en Trieni won er drie bij de zebravinken, elke kleurslag de beste. 
Dat was op de terugreis een volle bedoening in de auto. 
 
O ja, bij vertrek werd nog wel even mede gedeeld dat men er nu al naar 
uitzag om hun het volgend jaar weer te kunnen begroeten. De uitnodiging 
werd wel per post verstuurd. Maar tot aan vandaag is die uitnodiging nog 
steeds niet gearriveerd. Op een gegeven moment hadden Klaas en Trieni wel 
400 lachduiven in de rennen zitten. De parkieten waren er al niet meer.  
Klaas was in de afgelopen jaren wel  6 keer wereldkampioen geweest. Wie 
kan dat evenaren? 
 
Maar toen gebeurde er iets waar niet op gerekend was. Klaas begon wat te 
sukkelen met zijn gezondheid, benauwdheid en meer van dat soort dingen. 
Na allerlei onderzoeken kwam er uit, dat Klaas allergisch was voor duiven. 
Wat nu te doen? 
De hele handel werd te koop gezet, maar 400 duiven ben je niet maar zo 
kwijt. Ja weggeven, maar dat was niet aan de orde. Wat niet verkocht werd, 
werd geslacht, kwam  in de 
diepvries om tenslotte in de soep 
te belanden. 
Toen stonden zo rond 2011-2012 
opeens alle hokken leeg.  
Trieni vreesde dat Klaas in een 
groot zwart gat zou vallen. Maar 
vreemd genoeg vond Klaas het 
eerst wel goed zo. 
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Maar plotseling kwam er een oplossing voor de leegstand uit een totaal 
onverwachte hoek. 
 
De oudste dochter ging het huis uit. Ze had net als pa en moe, hoe kan het 
ook anders, ook vogels. En wel grasparkieten en kwartels. Maar alles kon niet 
mee en zo bleven de kwartels in de ouderlijke woning achter. 
Tijdens een stop bij  een  fietstocht zag Trieni Klaas opeens wat gedroogd 
gras in de fietstas stoppen. 
Wat wil je daarmee, was de vraag. Daar ga ik nestjes van maken voor de 
kwartels , zei Klaas en toen wist Trieni dat van een zwart gat geen sprake 
meer was. 
 
Zo deden in 2012 de kwartels 
definitief hun intrede in huize 
Veen. 
Als men bedenkt dat 
sommige kwartels wel 3 
eieren in 2 dagen leggen, is 
het niet zo vreemd dat het 
aantal flink groeide.  
Omdat de vereniging in 
Hoogezand niet veel meer 
voorstelde, besloten Klaas en 
Trieni  in 2014 lid te worden 
van de WPKC. 
Op dat moment bevinden 
zich bij Klaas en Trieni, 
Frankolijn kwartels, Harlekijn 
kwartels, Japanse kwartels, 
Chinese Dwerg kwartels en 
Roul rouls. Met deze laatste 
heeft Klaas op de afgelopen 
Noordshow 2019, een “U 
“gehaald. Op de show in 
Muntendam , in oktober 
2018 werd eveneens de felbegeerde “U “ behaald. 
 



Kroniek Voorjaar 2019                                                                           Pagina 20 

 

Tijdens de rondleiding bij de kooien, bleek dat er al diverse eitjes gelegd 
waren. Van de Frankolijnen lagen er al 10 in de broedmachine. Van de 
anderen werd al flink verzameld. 
 
Wat opviel, was dat er overal in de kooien, krantenknipsels lagen en dat die 
meestal naar achter in het hok werden gesleept. Er wordt een krant op de 
bodem gelegd, waar weer wat zand of strooisel op wordt gelegd. Ze scheuren 
nu zelf er stukken af. Een bezigheid , die tevens verveling tegen gaat. 
 
Het voer wat de kwartels krijgen, wordt door Klaas zelf samengesteld. Aan 
het universele voer worden door Klaas allerlei kruidenmengsels toegevoegd.  
Klaas hanteert de stelling: Universeel voer is goed voor het houden van, maar 
om te kweken komt er wat meer bij kijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook blijkt dat kwartels prachtig kunnen zingen. Soms hoort het net of je in 
een kanarie volière bent en dan weer hoor je het wat klaaglijk gefluit van de 
Roul rouls.  
 
Over de Roul roul had Klaas nog een leuk verhaal. 
Het schijnt de deze vogels wel goed doorleggen, maar dat de jongen maar 
moeilijk groot worden. Vaak komt het voor dat de jongen na 1 dag al dood 
gaan. Dat zit hem in het feit, dat ze niet net als kuikens van kippen, 
zelfstandig beginnen te eten. Ze moeten dit afkijken van de ouders of van 
broertje en zusjes. Krijgen ze dit niet mee, dan is het einde verhaal. 
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Zo was er op gegeven moment nog maar 1 kuiken over, die Klaas uit de hand 
ging bijvoeren, middels een luciferstokje . Het kreeg wel iets binnen, maar of 
het de nacht door zou komen, was nog maar de vraag. De volgende ochtend 
ging Klaas dan ook met niet al te grote verwachting naar de hokken. 

Maar het kuiken leefde nog. Meermalen die dag werd er bijgevoerd en zelfs 
de volgende ochtend was het er nog steeds. Maar het moest zich zelf zien te 
redden. Plotseling hoorde en zag Klaas dat het pikte op een korreltje wat op 
het glas zat. Vanaf dat moment werd het beestje de pik-pik vogel genoemd. 
Daarop heeft Klaas wat voer vochtig gemaakt en op het glas gesmeerd. En 
zowaar begon het daar van te eten. Maar het voer viel vrij snel naar beneden 
en daar werd het niet opgegeten. Daarop bevestigde Klaas een luciferstokje 
horizontaal op het glas en legde daar wat voer op. Het bleek het ei van 
Columbus te zijn. Het beestje groeide voorspoedig en werd langzaamaan 
gedwongen om uit een bakje te gaan eten.  Het is uitgegroeid tot een 
prachtige vogel met een dito prachtige rode kuif. Het wordt nog steeds de 
pik-pik vogel genoemd. 
 
Uiteindelijk kregen we nog een andere hobby van de fam. Veen te zien. Het 
kweken van Alliums, sieruien. Net als met vogels, gaat dit ook uitstekend. 
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Het werd zo langzamerhand wat schemerig en tijd om eens huiswaarts te 
keren. Maar niet 
nadat we deze 
mensen bedankt 
hebben voor hun 
grote gastvrijheid 
en het 
deelgenoot 
maken van hun 
belevenissen. 
 
Er is 1 ding wel 
duidelijk: Klaas en 
Trieni Veen zijn 
niet maar zo een paar mensen die wel eens met vogeltjes kweken. Het zijn 
ware liefhebbers, doorzetters met veel geduld en gezegend met een portie 
gezond boerenverstand. Bedankt Klaas en Trieni. 
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KONIJNEN ENTEN 2019. 

Ook dit jaar ga ik de enting van de konijnen doen. 
De kosten voor RHD2 enting zijn € 2,50,- per dier.  
Degene die wil enten voor RHD1 en RHD2,  hiervoor zijn de kosten € 4,-.per 
dier. Voorrij kosten zijn € 15,-    
 
Dit zijn dezelfde kosten als in 2018. 
 
De entingen , die worden verricht door een Veearts, zijn een jaar geldig.  
 
De datum waarop de enting plaats vindt,  is zaterdag  1 7 augustus 2019.  
 
De praktijk van Farmarts is overgenomen door een andere firma, die heeft 
het weer afgestoten naar de Veearts die vorig jaar ook heeft geënt. Ik heb 
deze afspraken kunnen vastleggen. 
 
Graag zo veel mogelijk op 1 adres de konijnen aanvoeren. Dit in verband met 
het feit, dat de dierenarts het in 1 dag wil uitvoeren.  
 
Graag opgave voor 15 Juli 2019   bij : 
 

W.D.G. de Wit 
tel: 06-13930982  
Email:  wdgdewit@gmail.com  
 
Met vermelding van: 
 
naam: 
adres: 
eventueel email adres: 
telefoon nummer:  
 

 

 



Kroniek Voorjaar 2019                                                                           Pagina 24 

 

Een antwoord op Qualzucht. 

Dierenwelzijn is een actueel thema wat niet hoog op 

de agenda staat van kleindierverenigingen. Het is 

meer iets wat ons wat opgedrongen wordt door de 

boze buitenwereld. Negeren en niet reageren lijkt 

het devies. In Duitsland spreek men over Qualzucht. 

 

De „Wissenschaftliche Geflügelhof van de 

Bund Deutscher Rassgeflügelzüchter“ 

(BDRG) zijn antwoorden gaan zoeken.  

Dr. Mareike Fellmin, hun 

wetenschappelijk hoofdonderzoekster, is 

in 2016 begonnen met een onderzoek 

naar de kort benigheid bij verschillende 

kippenrassen. Het onderzoek wordt uitgevoerd  door jonge wetenschappers 

verenigd in de JUWIRA. “Forschung am Tier ist Forschung für das Tier“ is hun 

lijfspreuk. 

 In juli 1015 verscheen er een artikel, 

geschreven door Anna Steinhoff (lid van de 

JUWIRA), waarin zij aantoonde dat 

genetische aanleiding voor de kortbenigheid 

bij Chabo’s anders is dan bij de Kruipers.  

Verder is er een verschil in wat de 

vakliteratuur beschrijft en de door haar 

onderzochte dieren. Dat betekende dat er een andere zienswijze op deze 

specifieke fokkerij noodzakelijk is. Dat werd de start voor het 

onderzoeksproject. 
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Op 9 maart 2019 werden er over de voortgang van het 

onderzoeksproject in de Wissenschaftlichen  Geflügelhof 

van de BDRG diverse workshops georganiseerd om de 

huidige stand van de wetenschap te presenteren. 

Wetenschappers en speciaalclubs kwamen aan het 

woord. Dieren werden getoond en besproken. Plus er 

was veel ruimte voor discussie en ontmoeting. 

Er is ook een start gemaakt met een onderzoek naar het kraaien van onze 

hanen. Waarom kraaien ze, welk ras kraait het meest, de invloed van het 

dagritme enz.. Bij gebrek aan voldoende technische (financiële) 

ondersteuning staat dit onderzoek op een laag pitje. 

Persoonlijk spreekt mij deze verdieping van onze hobby erg aan. Onze hobby 

meer wetenschappelijk onderbouwen schept nieuwe mogelijkheden. Serieus 

luisteren naar maatschappelijke invloeden en daar gefundeerde antwoorden 

op kunnen geven is belangrijk. Retoriek veroorzaakt een negatief sfeer wat je 

volgens Aristoteles alleen met ethos, pathos en logos kunt beantwoorden.  

Bronnen:  https://www.bdrg.de  en  http://www.juwira.de 
Harry 
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Vijf vrijheden voor onze dieren. 

Sinds 11 maart ligt er een ambitieus concept KLN Meerjarenplan 2019-2020. 
Mede gebaseerd op- en richting gegeven door de vijf vrijheden van Brambell. 
Voor het Meerjarenplan zou ik willen verwijzen naar de reguliere wegen 
binnen de KLN. Wel wil ik de vijf vrijheden van Brambell toelichten. 

Dierenwelzijn wordt vaak getoetst aan de hand van de ‘Vijf vrijheden’. 
Wanneer aan deze vrijheden wordt voldaan hebben dieren een goed welzijn. 
De ‘Vijf vrijheden’ zijn gebaseerd op de bevindingen van het “Brambell 
Committee” dat in 1965 de opdracht van de Britse regering kreeg om de 
voorwaarden vast te stellen waaronder dieren gehouden zouden moeten 
worden. Deze hadden in eerste instantie betrekking op het kunnen staan, 
liggen, omdraaien, verzorgen van de huid (likken, krabben) en het strekken 
van de ledematen.  
De Britse Farm Animal Welfare Council heeft de voorwaarden in 1993 
uitgewerkt tot de bekende ‘Vijf vrijheden’: 

• dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk toegang tot 
vers water en een adequaat rantsoen; 

• dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben een geschikte leefomgeving 
inclusief onderdak en een comfortabele rustplaats; 

• dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van preventie 
en een snelle diagnose en behandeling; 

• dieren zijn vrij van angst en stress. Er is zorg voor voorwaarden en 
behandelingen die geestelijk lijden voorkomen; 

• dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen. Ze hebben voldoende 

ruimte, goede voorzieningen en gezelschap van soortgenoten.  

 

 

 

Harry 
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Verslag Ledenavond 19 februari 2019, spreker Aart Deetman. 
 
Na een kort welkom aan Aart Deetman en zijn dochter en enkele leden die 
nog niet eerder aanwezig waren op onze ledenavonden gaf de voorzitter het 
woord aan Aart Deetman. 
Aart Deetman, KLN keurmeester, lid van de standaardcommissie en 
examinator bij sier- en watervogels. Een sympathieke man met humor gaf 
een presentatie via de beamer welke rijk geïllustreerd was met dikke 200 
foto’s. Thema was uiteraard sier- en watervogels. Denk hierbij aan: pauwen, 
kalkoenen, parelhoenders, fazanten, kwartels, patrijzen, frankolijnen, 
oorspronkelijke duiven, zwanen, ganzen, eenden en talingen. 
Als kippenfokker vroeg ik mij af wat nu het verschil was tussen een eend en 
een taling. Hierbij gaf hij als voorbeeld dat je bij kippen de grote hoenders 
had en de dwerghoenders. Zo waren de talingen eigenlijk de 
“dwerghoenders” onder de eenden. Daar had ik al weer wat geleerd. Het is 
te uitvoerig om alles weer te geven wat Aart ons heeft laten zien en verteld 
heeft maar ik heb wel wat aantekeningen gemaakt die ik graag met u delen 
wil. Hopelijk met enige bruikbare tips en adviezen voor u.  
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We kregen diverse pauwen, kalkoenen te zien, parelhoenders (zoals 
Helmparelhoen) maar ook diverse fazantgroepen zoals Satyr Tragopan, 
Konings – glansfazant, langstaartfazanten (Koningsfazant), oorfazanten 
(Bruine oorfazant), Bulwer’s fazant, Elliotfazant, jachtfazant, edelfazant, 
goudfazant, grijze pauwfazant, Palawan pauwfazant, Argusfazant, Lady 
Amherstfazant.  
 
Enkele wetenswaardigheden, tips, adviezen en raskenmerken. 
 

• pitjes in klokhuizen van appels bevatten blauwzuur. Heel belangrijk 
want dit is een natuurlijke ontworming voor alle gevederde vrienden 
dus klokhuizen vooral niet weggooien maar geven aan je vogels.  

• Alluminiumverf is een soort "wondspray" wat men kan gebruiken bij 
gewonde dieren, gebruikte men eerder veel meer.  

• Kattenbrokjes aan vogels geven zorgt voor dierlijk eiwit waar ze 
behoefte aan hebben. Bij kuikentjes van fazanten en kwartels de 
kattenbrokjes in de blender doen zodat het fijn wordt. Kattenbrokjes 
met vis – daar zit vismeel in - is het makkelijkst verteerbaar.  

• Biggenkorrel zat vroeger antibiotica in en werd wel gegeven aan de 
vogels maar tegenwoordig mag dit niet meer. 

• Bulwer’s fazant zit rond de € 100.000,-  

• Bruine oorfazanten zijn gravers. Vaste planten moeten goed vast 
zitten. 

• Elliot fazant heeft de kleinste kuikentjes van de fazantsoorten 

• Koningsfazant (langstaartfazant) heeft een staart van 140 – 160 cm. 
Op shows nauwelijks te zien want door het pakken / vangen en 
vervoeren kan deze fazant door stress zijn veren loslaten 

• oorfazanten en langstaartfazanten apart op laten groeien, dit wil niet 
samen 

• jachtfazant is een kruisproduct, 

• edelfazant (daar hoort de groenfazant ook bij) is een radfazant. 
Zowel jachtfazant als edelfazant moet je keuren op conditie. Hoe 
beter de conditie hoe mooier en intensiever de kleuren. 

• Met het fokken van bosfazanten is het handig om er krielkipjes 
tussen te laten lopen in de ren. De krielkipjes leggen ander kleur 
eieren als de fazanten en indien met eieren gelegd heeft om 
vervolgens te gaan broeden kan met de eieren van de fazant eronder 
leggen en die van de krielkipjes weghalen. De kuikens die dan 
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uitkomen kunnen dan tot 12 weken prima opgroeien tussen de 
fazanten en de kippetjes. 

• Goudfazant zijn zeer verschillend van kleur, geen één is dezelfde in 
kleur. 

• Grijze pauwfazant: de kuikentjes van deze fazant lopen altijd onder 
de staart van deze fazant. Zij leggen 2 eitjes per keer. Natuurbroed is 
dan geweldig om te zien en te ervaren. 

• Palawan pauwfazant maakt heel veel werk (baltsen) om indruk te 
maken op het hennetje. Een echte uitslover.  

• Argusfazant is hoorbaar op 3 a 4 km afstand. 

• De goudfazant en de Lady Amsherstfazant kruizen onderling veel met 
elkaar. Heel moeilijk om dit fokzuiver te houden en fokzuivere dieren 
te krijgen. 

 
We gingen verder met de groep kwartels, patrijzen, frankolijnen. 
Bij de kwartels kennen we de Europese kwartel, coromondel kwartel, 
zwartborst kwartel, harlekijn kwartel, Japanse kwartel, Chinese kwartel 
en Afrikaanse kwartel. 
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Enkele wetenswaardigheden, tips, adviezen en raskenmerken. 
 

• Een paartje kwartels kun je al houden op een ½ vierkante meter. 

• Mooiste is 1 haantje en 3 hennetjes bij de kwartels. 

• Europese kwartel in de natuur nog wel te vinden in roggevelden 

• Europese kwartel is qua formaat 1/3 van de Japanse kwartel 

• Als de haan van de Europese kwartel in broedstemming is dan kleurt 
zijn baard intensiever bruin. Het hennetje heeft zwarte stipjes in 
borst. 

• Coromondel kwartel is een zenuwachtige kwartel – men kan wat 
schuimblokken in het hokje doen om dit tegen te gaan 

• Harlekijn kwartel die ingezonden worden op jongdierendagen zijn 
moeilijk te keuren. De kleur moet dan nog erg veranderen. 

• Japanse kwartel worden in alle seizoenen broeds 

• Eitjes van Japanse kwartel moet je 4 minuten koken en dan zijn ze 
overheerlijk. 

• Gele pootjes mogen niet bij kwartels 

• Garvo heeft apart voer voor kwartels 

• In België kennen ze nog kwartelfokkerijen specifiek voor de eieren. 
De manier waarop ze gehouden worden lijkt op de legbatterijkippen 
zoals wij die kennen.  

• Bergkuifkwartel hebben vaak geen lange kuif op show door de stress 
(vangen, vervoeren) 
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Nog een aantal genoemde kwartels: blauwschubben kuifkwartels, Campbell 
kuifkwartels, Californische kuifkwartel, kortkuif kwartel, de Bob whites 
boomkwartel, Cuba boomkwartel, Virginische boomkwartel, bergkwartels en 
langpootkwartels. 
 

• Siervogels mogen niet meer als koppel op shows, alleen 
oorspronkelijke watervogels. Dit is een besluit van de KLN die 
genomen is in 2014. 

• Let op gewonde dieren in de kooien. Deze altijd weghalen uit de kooi. 
Mensen zijn hier erg gericht op en geeft veel onnodige negativiteit. 

• Besluit op algemene ledenvergadering KLN genomen (dus door ons 
allemaal) wat betreft kooien op shows: hoenders verticale spijlen en 
konijnen horizontale spijlen. In de loop der jaren zal hier meer 
controle op komen. Een punt om over na te denken want je zit dan 
met kooien die je verhuurt als vereniging zijnde maar ook aanschaf 
van nieuwe.  

 
We gaan verder met de 
patrijzen. Ook hier 
worden weer een heel 
rijtje benoemd. Chukar 
patrijs, Arabische 
zwartkoppatrijs, 
Barbarijse steenpatrijs, 
rode steenpatrijs, Philby 
steenpatrijs, Roul Roul 
(struiskwartel), 
baardpatrijs, rotspatrijs. 
 

 
Enkele wetenswaardigheden, tips, adviezen en raskenmerken. 
 

• Roul Roul: is een moeraskwartel, beetje vochtige ondergrond is goed 
voor poten. Lopen bij een waterbakje/schaal in hok ook voortdurend 
met hun poten hierdoor heen. Roul Roul’s hebben geen nagel aan 
achterteen. Geen beukensnippers gebruiken want deze gaan 
schimmelen als ze nat worden. 
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• Patrijzen leven maar 4 jaar. 

• Patrijzen koppelen doe je ’s avonds. In volière kruipen paartjes bij 
schemering tegen elkaar aan. Dan kun je ze apart houden. Niet zelf 
koppelen want dat gaat niet goed. Patrijzen kiezen zelf hun partner 
dus. 

• Australische kuifduif nooit plaatsen bij kwartels, patrijzen of 
frankolijnen want dit is een zeer agressieve vogel. 

• Chinese bamboepatrijs zijn herrieschoppers, maken veel lawaai. 

• Perzische zandpatrijs zijn heel rustig. 

• Europese kwartel komen steeds minder voor in de natuur. Worden 
veel gegeten door roofvogels en vossen.  

• In Den Haag (politiek) kent men wel broedseizoen (graslanden niet 
maaien in de landbouw) maar niet opfokseizoen. Hierdoor gaan veel 
kuikens verloren en worden niet volwassen. 

• De heuvel- of bospatrijs zijn er in heel veel soorten. Worden opgefokt 
waarbij de temperatuur 4 a 5 weken rustig op 35 graden kan blijven. 
Drinken doet men in een klein schaaltje met knikkers erin zodat de 
kuikens niet verdrinken. Eten voornamelijk buffalowormpjes / 
meelwormen. Kuikens zijn alleen maar uit te broeden in een vol-
automatische broedmachine bij 99.7 Fahrenheit. 

• Rickett bospatrijs kunnen in een kleine ruimte gehouden worden. Ze 
versjouwen continu hun nest totdat al de eitjes gelegd zijn. 

• Witbuikzandpatrijs zuigen zich vol met water en nemen dat mee naar 
hun jongen. Prachtig fenomeen. 

 
Frankolijnen 

• Frankolijnen zijn er in 43 soorten 

• Erckel frankolijn zijn lawaaimakers 
 
Oospronkelijke duiven 
 
Oospronkelijke duiven heb je in verschillende groepen: o.a. rotsduiven, 
lachduiven en diamantduiven 
 
Enkele wetenswaardigheden, tips, adviezen en raskenmerken. 

• Houtduif zijn alleen lekker als de eikels aan de bomen zitten. Zodra 
de eikels vallen eten ze deze op maar dan smaakt het vlees naar 
eikels en dat is niet lekker. 
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• Geef je dieren een week lang knoflook. Dit is tegen ongedierte als 
luizen en mijten. 

• Afrikaanse Olijfduif legt maar 1 ei per legsel. Deze zijn 150 – 175 euro 
per paartje. 

• Er zijn 360 oorspronkelijke duiven 

• Er worden nog een aantal benoemd: rotsduif, holenduif, Guineaduif, 
witkop Cubaduif, Nepalduif, Picazuroduif, Lemonduif, Stephani 
groenvleugelduif, Bartlett dolksteekduif (prachtige rode vlek op 
borst), Timorduifje, Zebraduifje, Vredesduifje, Key-West kwartelduif, 
Jamaica grondduif, brilduifje, bronsvleugelduif en de sierlijke 
bronsvleugelduif. Blauw Cuba duif, Chinese parelhals duif, Afrikaanse 
lachduiven. 

• Groenvleugelduif alleen mooi op show in perfecte conditie want dan 
zijn de kleuren op zijn mooist. 

• Peruduifje – laat de jongen eerst uitvliegen en dan pas ringen (met ½ 
maatje groter). Indien je de jongen in nest gaat ringen laten de 
ouders gegarandeerd de jongen verkommeren en komen niet meer 
bij ze in de buurt. Dit geldt ook voor de Diamantduifjes.  

• Musduifje is een klein grondduifje. Eigenlijk zijn er 2 verschillende. Ze 
verschillen alleen in grootte, niet in kleur en tekening.  

• Wonga duif leggen 1 ei per legsel en maken een zeer apart geluid. 

• Australische kuifduif zijn geen lieve duiven, erg agressief. 

• Senegal Tortel (ook wel Palmtortel genoemd) heeft ringplicht, het is 
een rustige vogel. 

• Europese Tortel (ook wel zomertortel genoemd) heeft ringplicht en 
maken een zeer mooi geluid. 

 
Lachduiven in 28 kleuren, bont, 
zijdevederig, met kuif. Genoemd 
worden: wildkleur – isabel, 
wildkleur phaeo gezoomd, pastel, 
pastel isabel, witkop 
(staartspiegels bij witkoppen), 
witkop pastel, witkop phaeo 
gezoomd, ivoor, grijs en kleurkop 
(wildkleur / grijs / pastel) en 
crème-ino) 
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Diamantduiven in 8 kleuren. 
Genoemd wordt wildkleur, wildkleur witstuit en bont. Bonte zijn 2e jaars het 
mooist, bij 3e en 4e jaars worden ze te wit.  

 
Oospronkelijke watervogels 

• Leewieken is verboden maar dit heeft de KLN 6 % minder leden 
opgeleverd en Aviornis heeft daardoor 130 leden minder. Het is 
jammer dat dit doorgevoerd is. 

 
Boomeenden 
Hebben achtertenen die naar achteren staan. 

 
Zwanen 
Zwarte zwanen broeden met kerst. 

 
Ganzen 

• Roodhals ganzen lopen in de natuur 
nog wel eens tussen de brandganzen 
in 

• Grijskop ganzen zijn agressief  

• Manengans…is het wel eens gans, het 
lijkt meer op een eendje. 

• Rode Casarca is een echte 
conditievogel. In goede conditie tegen broedtijd aan worden de 
kleuren intensiever en dus mooier. 

 
Eenden 

• Europese Smient – geen één en dezelfde kleur 

• Smientjes maken rustig geluid 

• Roodschoudertaling legt legsels van meer dan 20 eieren, 2 lagen op 
elkaar. Voor goede broedresultaten zul je eieren weg moeten halen. 

• Amerikaanse wintertaling is kleiner dan de Europese wintertaling 

• Kastanje eend is een conditievogel, hoe beter de conditie (tegen 
broedtijd aan) hoe mooier en intensiever de kleuren. 

• Indische vlekbekeend zijn sporadisch in Nederland. 

• Kaapse taling is agressief in broedseizoen 

• Hottentot zijn makke eendjes 
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Om 22.30 u was Aart klaar met zijn 
presentatie en werd hij hartelijk 
bedankt met applaus, een envelop, 
jubileumboek van de WPKC en een 
fles lekkernij wat allemaal 
overhandigd werd door de voorzitter. 
Iedereen keerde met meer kennis en 
vol enthousiasme naar huis. 
 
Natasja Huizing – Boer – 19 februari 
2019 – Zalencentrum Lamain – 
Winschoten. 
 
Foto’s: Aart Deetman & Natasja 
Huizing – Boer. 
 

 
 
 

 
Grunniger Plofkip 



Kroniek Voorjaar 2019                                                                           Pagina 37 

 

 

Rammenshow  Ned. Hangoordwergenclub. 
 

Op 16 maart  was weer de rammenshow van de Ned. Hangoordwergenclub.  
Om 6 uur de wekker gesteld, eerst de dieren gevoerd, de ingezonden dieren 
in de kisten en met  gemengde gevoelens naar Apeldoorn. (kom ik nog op 
terug).  
Er waren minder dieren dan vorig jaar, maar toch is het ieder jaar een 
gezellige dag. Ik was schrijver bij Tonnie Oomen, die de Europese klasse 
moest keuren. Daar was ik blij mee, want ik kon van dichtbij meekijken hoe 
hier gekeurd wordt. 
Ik had 5 dieren meegenomen. De resultaten waren:  1 X 4F95 en 4 X ZG94.  
De mooiste  van de show werd een Madagascar met F 97 en werd verhoogd 
naar U 98,  een pracht dier dat in topconditie was voorgebracht. 
 In de middag was de jaarvergadering,  waar een stemming plaats vond over 
het verhogen van het gewicht naar 1800 gram . Dit heeft voor het 
Nederlandse gewicht geen nadeel, dat  zit mooi in de 10 punten grens.  
Wat nog genoemd werd was,  dat de Duitse en Oostenrijkse fokkers hun 
gewicht verlagen en dicht bij onze grens komen. 
 
Agendapunt bestuursverkiezing. 
 In eerste instantie dacht ik,  dit wordt een moeilijk vergaderpunt. Er zijn 
enige bestuursleden gestopt en er bleven maar 2 man over.  
Het voortbestaan van de Ned. Hangoordwergclub was in geding en men 
stond op het punt om de club op te heffen.  
Gelukkig,  op het laatste moment waren er 3 jonge mensen bereid om zitting 
te nemen in het bestuur. Zo is het voortbestaan voor enige jaren weer veilig 
gesteld. 
Je ziet maar weer,  overal is het zoeken naar goede bestuursleden een 
probleem.  
De WPKC heeft weer een district show in 2019.  
 
W.D.G. de Wit 
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