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Colofon:
De Kroniek is het clubblad van de Winschoter Pluimvee en Konijnen Club en verschijnt
vier keer per jaar in gedrukte en digitale vorm. Oplage is meer dan 225.
Kroniek redactie: Natasja Huizing-Boer , Aaltinus Timmer, redactie.wpkc@wpkc.nl
Druk: Creative-People.nl in Winschoten. Verspreiding: Natasja Huizing – Boer.
Bestuur en functies WPKC;
Voorzitter: Willem de Wit (voorzitter@wpkc.nl) Burg. Engelkenslaan 14 Winschoten.
Tel: 06-13930982
Secretariaat: Jan Dekker (secretaris/2e voorzitter) Exloërveen 16, 9574 PA
Exloërveen Email: secretaris@wpkc.nl Tel: 06-106 876 82
2e Secretaris/communicatie en PR: (Natasja Huizing-Boer redactie@wpkc.nl)
Schortinghuislaan 34a, 9681 CJ Midwolda. Tel: 0597-551276 of 06-28320712
Penningmeester: Swier Blik (penningmeester) Esborgstraat 46, 9679 BV Scheemda
Email: penningmeester@wpkc.nl Tel: 06-836 575 75
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 en Jongdierendag secretaris: Aaltinus Timmer (ttsecretaris@wpkc.nl) Snikke 13,
9679 ZM Scheemda. Tel: 06-53822237
TT en Jongdierendag penningmeester: Eduard Hoppen (secretaris) (info@wpkc.nl)
Zuiderstraat 8, 9695 HJ Bellingwolde. Tel: 0597-561106, 06-13847136
Tatoeëren konijnen: Jim Deijlen 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

Bezoek ook onze WPKC.NL site en Facebook
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Sport vrienden,
Het is eind mei en de WPKC is druk bezig voor de
WPKC show in week 39, de laatste week in
september.
Het beloofd weer een spektakel te worden. Nieuwe
sponsoren en standhouders hebben zich aangemeld.
Ook zijn we bezig om een ééndaagse Cavia show te
organiseren onder de naam: 1ste Groninger Cavia
show. Er is al veel belangstelling voor deze ééndaagse show.
Er worden ± 100 dieren verwacht, er wordt al gesproken over 150 dieren.
Deze cavia dag zal gedurende de hele dag op zaterdag 28 september worden
gehouden. Op de leden vergadering van 2 juli zullen wij dit toe lichten en
verder bespreken.
Ook zijn we bezig met een Europese klasse voor konijnen (dit is een
stokpaardje van de voorzitter) Maar of wij dat allemaal voor elkaar krijgen
weten we nog niet, organisatorisch is dit veel werk. De vraag is of wij dat
allemaal wel aan kunnen.
In week 33 in augustus worden de hoenders geënt.
De konijnen worden zaterdag 17 september geënt. Konijnenfokkers: houdt
deze datum vrij.
De jongdierendag is op zaterdag 7 september bij de Graankorrel in Oude
Pekela. U bent van harte welkom met uw dieren. En wij hopen dat het een
gezellige dag wordt. Meer informatie hierover lees je verderop in deze
Kroniek
Tot ziens op onze ledenvergadering op 2 juli.
Voorzitter W.P.K.C.
W.D.G. de Wit
.
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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.”
Kroniek Zomer 2019
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Ledenavond 2 juli 2019
Plaats: Café/Zalencentrum Lamain, Bosstraat 25, 9671 GD
Winschoten

Tijdens de Jaarvergadering is vanuit de leden het verzoek gekomen om meer
informatie te krijgen over het Meerjarenplan 2019-2020 van de KLN.
Aan dit verzoek heeft het bestuur gehoor gegeven.
Onze secretaris Jan Dekker zal het Meerjarenplan aan de hand van een
PowerPointpresentatie presenteren.
Omdat het verzoek vanuit de leden is gekomen, verwachten we dat velen
komen.
Verder zullen nog enkele andere belangrijke zaken aan de orde komen. De
agenda voor de avond ziet er als volgt uit:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Mededelingen
Goedkeuren rooster van aftreden
Presentatie Meerjarenplan KLN
Rondvraag
Sluiting
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JONGDIERENDAG 2019
De voorbereidingen voor de jongdierendag zijn in volle gang.
Zaterdag 7 september is de jongdierendag weer van de WPKC voor de
hoenders, seramas, konijnen, cavia’s en duiven.
Voor de duiven zijn ook de fokkers van Muntendam en Appingedam
uitgenodigd.

Als keurmeesters voor de hoenders, dwerghoenders en Seramas zijn
vastgelegd:
E.J. Visser, A. v.d. Streek en A. Heerdink.
Voor de konijnen en cavia’s hebben we: J. Leeflang en Mevr.Ineke Bosch
vastgelegd.
De duiven worden dit jaar gekeurd door : W de Wal
Bij de konijnen zal er gekeurd worden in de A- en B- klasse.
A- klasse: geboren in de maanden : januari, februari en maart 2019
B- klasse: geboren in de maanden : april, mei en juni 2019.
Op het inschrijfformulier moet dan ook aangegeven worden in welke klasse
ze ingeschreven worden, voorzien van een oornummer.
Kroniek Zomer 2019
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De jongdierendag wordt dit jaar wederom georganiseerd bij De Graankorrel
te Oude Pekela. Deze locatie is voor ons vanaf vrijdag 6 september
beschikbaar voor het opbouwen.
Aangezien deze afgesloten kan worden kunnen we hier in alle rust op vrijdag
alles opbouwen en gereed maken voor de show van zaterdag 7 september.
Indien er nog mensen zijn die mee willen werken aan de opbouw of afbouw,
kunnen deze zich opgeven bij: Aaltinus Timmer. ( ttsecretaris@wpkc.nl of
aaltinus.timmer@ziggo.nl). tel: 06-53822237.
Vanaf zaterdag 7 september 9:00 zal de locatie geopend zijn en de
tentoonstellingskooien gereed voor het ontvangen van de opgegeven
kleindieren.
Na het inkooien gaan we om 10:00 starten met het keuren van de dieren.
Tussendoor zal er tijd zijn voor een kop koffie met plak cake, ook zal de WPKC
aanwezig zijn met een broodje en warme hap zodat u tijdens de keuring niet
naar huis hoeft om te lunchen.
De opbrengsten van de versnaperingen komen ten goede van de kas van de
WPKC .
We hopen rond 16:00 de keuring af te ronden met de prijsuitreikingen (prijs
in contanten voor de mooiste van iedere diergroep.
Na de prijsuitreiking kan er uitgekooid worden en hopen we dat alle
inzenders en vrijwilligers mee willen helpen om de kooien weer op
aanhangers te leggen zodat we gezamenlijk de dag af kunnen sluiten.
De locatie is groot genoeg om de ingezonden dieren te plaatsen, ruime
parkeergelegenheid aanwezig en we hopen er een gezellige dag van te
maken, we hopen natuurlijk op uw aanwezigheid met uw kleindieren of
indien dit niet mogelijk is, om toch even een kijkje te nemen en bij te praten
met uw collega fokkers.
Tot 7 September,
Het Bestuur.
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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:
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Jaarlijkse Enting Hoenders 2019.
Het uitbroeden van de kuikens is voor de meeste
fokkers alweer achter de rug. Natuurlijk hoopt
een ieder dat er van de uitgekomen dieren weer
een aantal geschikt is voor de tentoonstelling.
Om deel te nemen aan de tentoonstellingen en
jongdierendagen is men verplicht om alle
hoenders en andere loopvogels die op hetzelfde adres verblijven te
enten tegen de pseudo vogelpest.
In samenwerking met Dierenkliniek Noord Nederland verzorgd de
WPKC dit jaar weer de enting voor hun leden. De hoenders en
loopvogels worden geënt via de spraymethode.
Als U uw hoenders en/of loopvogels via het samenwerkingsverband
wilt laten enten dient U zicht op te geven in week 33 (van maandag 12
augustus tot en met zaterdag 17 augustus).
Opgave:
Eduard Hoppen 0597-561106 / 06-13847136 /
ttpenningmeester@wpkc.nl
of bij Aaltinus Timmer 0597-592053 / 06-53822237 /
ttsecretaris@wpkc.nl
Werkwijze:
Na opgave zal er een planning gemaakt worden wanneer we bij welke
leden langs gaan om de dieren te enten. De enting zal in de avonduren
plaats vinden. Om alles zo spoedig mogelijk te laten verlopen, graag
uw dieren voordat we bij u zijn op te sluiten.
Graag het formulier, wat U vooraf wordt toegezonden, als bijlage
zoveel mogelijk invullen. Wij zullen, als we bij U langs komen, deze lijst
dan meenemen. Voor of tijdens de jongdierendag krijgt u het formulier
ondertekend door de dierenarts terug.
Kroniek Zomer 2019
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U kunt deze tijdens het inzenden van de dieren op een tentoonstelling
overhandigen aan de TT organisatie.
Betaling:
De kosten van de enting graag voldoen als we de dieren enten.
Op dit moment is de prijs van de entstof nog niet bekend. Een indicatie
is € 3,- voor de reiskosten en € 0,15 entkosten per dier.
Resumerend:
De opgave graag in week 33 (van maandag 12 augustus tot en met
zaterdag 17 augustus). Dit in verband met bestellen van de entstof.

Het enten gaan we doen in week 35, (op 2829 en eventueel 30 augustus) .
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45 jaar Wyandottes fokken.
Tekst: Aaltinus Timmer.

Foto’s Natasja Huizing-Boer

Deze keer toog de redactie van de Kroniek naar Scheemda en wel naar Swier
en Nellie Blik.
Op 1 juni 2019 is het 45 jaar geleden dat Swier begon met het fokken van
Wyandotten. Dat was dus in 1974. Een gebeurtenis om toch even bij stil te
staan. 45 jaar wyandottes fokken is niet niks.
In 1967 is Swier begonnen met konijnen en wel met Hollanders ,daarna
Papillon en daarna Witte Weners.
In 1967 is hij ook direct lid geworden van de WPKC. Maar zoals zo vaak, gaat
de interesse opeens uit naar iets anders. En dat werden in 1974 wyandottes.
Het kriel formaat wel te verstaan. De kleurslagen waren: Een Goud-Blauw
gezoomde haan en hen en een Goud-Zwart gezoomde hen. Deze had hij
gekocht van Klaas Bouman uit Winschoten.
In die tijd maakte Swier ook kennis met bloedluis. Zijn hokken herbergden
toen nogal wat kieren en dat was een walhalla voor die kwelgeesten.
Meerdere keren zijn de hokken leeggehaald en schoongemaakt en ontsmet.
Maar het kwam steeds weer terug. “Ik doe het nog 1 keer “, had hij met
zichzelf afgesproken “en komt het dan nog weer terug, is dit het einde van de
kippen hobby”. Tijdens die zogenaamde laatste keer kwam hij via een collega
fokker in aanraking met U5. Dit werd in het hok gespoten en het hok werd
hermetisch afgesloten. Na een halve dag mocht de boel weer open en hij wist
niet wat hij zag. Er lag een laag aan dode bloedluizen, die hij zo met een lepel
op kon scheppen. Dit middel hielp dus echt wel.
Kroniek Zomer 2019
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In 1975 werd Swier op 16 jarige leeftijd lid van de Nederlandse Wyandotten
Club. In dat jaar werd ook voor het eerst op een show van die Club
ingeschreven. De resultaten waren bevredigend. Dat viel niet tegen, daar de
ouders van deze dieren nogal wat minpuntjes hadden. Zo was er de slechte
oogkleur. Maar de jongen van de nu goede showdieren vertoonden het jaar
erop wel weer de slechte oogkleur.
Toen was het ook dat er een Geel – Wit gezoomde hen bij een Goud- Zwarte
gezoomde haan geplaatst werd. Niet wetende wat het resultaat zou worden.
Hopelijk kwamen hier Geel – Wit gezoomde dieren uit. En ja hoor, die waren
er inderdaad bij. Deze vererfden zo goed, dat er nu zelfs een geel-witte haan
rondloopt met een goede zadeltekening. Het schijnt dat de meeste dieren in
deze kleurslag dit helaas niet vertonen.
Ook in 1975 werd voor de eerste keer ingeschreven op een show van de
WPKC. Een keurmeester aldaar was van mening dat de kippen van dhr. Blik
“naast Wyandottes hadden gestaan”. Swier heeft vanaf dat moment de fok
energiek aangepakt. Hij had het idee opgevat, wilde hij verder komen, dat er
dieren van elders moesten worden aangeschaft.
In het jaar 2000 werd er een Europa show bezocht in Welsh, in Oostenrijk en
contact gelegd met een fokker van de Geelwit gezoomde wyandotte dwerg
en werden er broedeieren besteld.
In maart 2001 werden er vanuit Oostenrijk 24 eieren opgestuurd, waar
uiteindelijk 10 kuikens uit kwamen. Het bleken uiteindelijk 9 hanen en 1 hen
te zijn. Dat schoot dus niet op. De hen werd aangehouden en de twee beste
hanen.
Met deze 2 hanen werd geshowd op de WPKC –show in 2001. Swier ging
weer verder op zoek en kwam terecht bij een fokker in Noord Holland, die
voorheen varkenshouder geweest was. Hij keek zijn ogen uit, want alle
varkenshokken zaten werkelijk barstensvol met wyandottes.
Zo dicht bevolkt zelfs dat meerdere dieren aan de voorkant nog veren
hadden, maar achter kaal gepikt waren. Hier heeft hij, voor zover na te gaan
was, een paar goed uitziende hennen gekocht.
Daar werden de 2 Oostenrijkse hanen opgezet en het resultaat was, dat er
prachtige dieren uit voort kwamen.
In 2002 werden er Serama`s aangekocht. In 2004 samen met Robert
Oldenburger naar Dokkum geweest , naar een 1 daagse promotie /
keuringsdag. Resultaat Robert de mooiste haan en Swier de mooiste hen.
Maar Serama’s waren het achteraf bezien ook niet voor Swier.
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In 2004 is Swier begonnen met de Wyandotte hoenders. En wel in de
kleurslagen Goud – Zwart gezoomd en Geel – Wit gezoomd. Er werden ook
dieren van elders gehaald. Achteraf bleken een aantal van deze dieren uit
Duitsland te komen.
Al snel vertoonden sommige dieren verlamming verschijnselen. Dat begon
met kreupel worden, tot niet meer kunnen lopen en uiteindelijk al snel een
intredende dood. Dit bleek dus de ziekte van Marek te zijn. De klassieke
Marek op precies te zijn. Het schijnt zo te zijn dat in Duitsland vele kuikens
tijdens hun eerste 24 uur van hun leven, al diverse injecties krijgen tegen
allerlei eventuele ziekten. Om even bij Marek te blijven, worden al deze
dieren op hun eerste dag al drager en dus doorgever van deze ziekte. Het
heeft zoveel dieren van Swier het leven gekost, dat hij weer opnieuw kon
beginnen. Men raadde hem aan om ook te gaan enten, maar Swier gaf daar
geen gehoor aan.
De fokkerij begon gestaag weer op peil te komen met als gevolg de dieren
die er nu rond lopen. Swier erkende wel dat het tijdens de hobby niet altijd
rozengeur en maneschijn is. Men moet goed blijven nadenken over wat men
doet en daar uit volgend , vaak je eigen kop volgen.
In 2014 werd Swier Nederlands Kampioen met een Geel – Wit gezoomde
Wyandotte hoen. In 2015 werd hij dat weer, met een vermelding in een
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jaarboek voor Wyandottes, van Amerikaanse- Engelse origine, waarin alle
kampioenen van alle landen met naam en foto vermeld werden. Dat was een
geweldige prestatie.
Swier huldigt het systeem om een goede administratie van zijn dieren bij te
houden. Zo wordt alles genoteerd om altijd bij vragen of zaken die de hobby
behelzen terug te kunnen grijpen. De map op de foto hieronder, herbergt
alleen de gegevens van 2019.
Zo heeft hij een schema ontworpen waarin staat van elk dier, zijn of haar
vader en moeder, grootvader en grootmoeder en overgrootvader en
overgrootmoeder.

Bij Swier lopen in oktober al de eerste kuikens rond van de grote
Wyandottes. Doet hij dat later, zijn ze niet klaar voor de shows in het jaar
daar opvolgend. De kuikens krijgen allemaal eerst een vleugelmerk om 8
week later een vaste voetring te krijgen.

Buiten valt direct de enorme diepte van het perceel op. Bij binnenkomst kom
je direct langs lange grote ruime vertrekken met grote rennen.
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Binnenin staan aan weerszijden van het middenpad ruime hokken in twee
etages. Deze waren gedeeltelijk bezet met trio’s en duiven (Italiaanse
meeuwen), omdat Swier alles nog aan het herinrichten was.
Ook waren er
verschillende ruimtes
waarin kuikens van
verschillende leeftijden
rond scharrelden.
Werkelijk een mooi
gezicht. Ongeveer 225
kuikens bevolken
momenteel de hokken.
Verder is er nog een
aparte ruimte waarin
allerlei voeders en materialen zijn opgeslagen en een geheel aparte,
geïsoleerde vorstvrije ruimte, waar de broedmachines draaiden.
Ongeveer om de 5 weken verhuizen de kuikens naar telkens een grotere
ruimte om uiteindelijk in de vrije ruimte van het weiland terecht te komen.
Vroeger had Swier hier verschillende kalver iglo’s staan, die dienden als
onderdak. Maar deze zijn vervangen door prachtige en sierlijke schuurtjes
van kunststof. Deze nachtverblijven zijn volkomen bloedluis -proof.

De kleurslagen
die momenteel
bij huize Blik
rondlopen zijn
bij de krielen:
Geel – Wit
gezoomd,
Goud – Zwart
gezoomd,
Zilver – Zwart
gezoomd en
Zwart – Zilver
gezoomd.
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Bij de hoenders zijn dat:
Geel – Wit gezoomd, Goud – Zwart
gezoomd, Zilver – Zwart gezoomd, Rood
Porselein en Rood – Wit gepareld. Deze
laatste kleurslag is nog in ontwikkeling.
Verder wonen er nog:
Italiaanse Meeuwen, Diamant duifjes, Rode
kanaries en Mexicaanse roodmussen.
Nadat de indrukken van al het moois wat we
gezien hadden , weer een beetje waren
bezonken, werd het zo langzaam aan tijd om
afscheid te nemen van Swier en Nellie blik.
Maar niet alvorens hun bedankt te hebben
voor hun gastvrij onthaal.
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Hokbezoek WPKC 2019
tekst : Aaltinus Timmer foto’s : Danny Alting

Op zaterdag 1 juni werden enkele leden van de WPKC bezocht door een
groepje van ongeveer 16 enthousiastelingen.

De Start was in Winschoten om 13.00 uur bij Willem de Wit
Willem is fokker van Nederlandse Hangoordwergen en Tan. De
Hangoordwergen in de kleur madagascar en de tan in de kleur zwart en
bruin.
Willem heeft 2 lange schuren
waarin de konijnen in flats hun
verblijf hebben. Jongen van
diverse leeftijden keken ons
nieuwgierig aan. De jongsten
waren ongeveer 10 dagen oud.
Verder is Willem fokker van
Brahma’s in kriel formaat. In de
kleurslag Buff Zwart- en Buff blauw Columbia. Hier had hij goed mee gefokt.
Kuikens van verschillende generaties liepen er rond. Dat varieerde van 5
maand tot een kloek die nu nog zat te broeden. De eerste selectie was al
geweest en de tweede stond
er aan te komen.
Bij overwegend zonnig weer
blijven de Brahma’s binnen.
Dat is , omdat anders de buff
kleur door zonlicht wordt
aangetast.
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Buiten de dieren om heeft Willem nog van alles te doen. Zo ligt er naast en
achter de schuren nog een flinke groentetuin die de nodige aandacht vergt.
Net als overal was te zien , dat hier wel wat regenwater op mocht. Ook staat
er nog een kas , waarin de groenten worden “voorgetrokken”, zoals dat heet.
Wat verder opviel , was dat er overal bosjes brandnetels hingen te drogen.
Als dat echt helemaal gedroogd is word dat aan de konijnen verstrekt. Ook
zagen we verschillende spiegeltjes tussen de groenten. Dit is om de vogels te
weren.
Tot slot kunnen we de conclusie trekken dat Willem zich geen moment hoeft
te vervelen met al zijn dieren en het bijhouden van de tuinen.

Het volgende adres was Jaap en Heidi Buze in Heiligerlee.
Bij aankomst kwamen we direct al een kloek met 5 Serama kuikens tegen.
Verder zaten er nog meer Serama kuikens bij een kloek, 4 en 3 stuks.
Vanaf de brug over de vijver, die volgens Jaap lek was, lagen een paar
schildpadden ons aan te staren. Daarna kwamen we door de tuin die vol
staat met allerlei struiken, puur natuur.
Jaap en Heidi huldigen het standpunt dat alles zijn gang mag gaan, zolang het
pad maar vrij blijft. Aan
het eind van de route
kwamen we bij rennen
en vluchten met allerlei
vogels.
Als eerste vielen de ZonParkieten erg op.
Prachtige vogels met een
overwegend geel-oranje
veren kleed.
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Wat we nog meer konden bewonderen:
Verschillende duiven soorten, zoals Italiaanse Meeuwen, ijskleurig, zwart
geband waar Jaap altijd succesvol mee fokt, Modena’s, Groenvleugel duiven,
Peru duiven en bonte diamant duifjes.
Verschillende soorten Agapornissen, zoals, Ag. Tarantha, Ag. Cana en nog
veel meer.
In een grote ren/vlucht, 9 x 4
meter, liepen en broedden 3
goudfazanten. Er was 1 ei
inmiddels uitgekomen.
Jaap was alweer bezig met
het vervaardigen van nog een
groot onderkomen , voor nog
meer soorten andere vogels.
Iedereen was onder de indruk bij het zien van zoveel mooie dieren bij elkaar.

De volgende stop was bij Swier en Nellie Blik in Scheemda.
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Swier had een jubileum te vieren op deze dag. Hij is inmiddels 45 jaar
succesvol Wyandotten fokker. En hij had groots uitgepakt. Zo kon iedereen
bij aankomst niet om de ijscokar heen.
Verder was voer leverancier Mulder Pot uit Nieuwe Pekela aanwezig met een
stand en ook de Nederlandse Wyandottenclub. In de zeer diepe tuin was het
een drukte van belang.
De laatste tijd was Swier flink in
de weer geweest om alle hokken
er nog mooier uit te laten zien,
als dat ze voorheen al waren.
Een verdere beschrijving kun je
lezen in een special , in deze
Kroniek, aan Swier gewijd.
Sommigen van ons waren
inmiddels de tijd vergeten om te
vertrekken naar het volgende
adres. Dit geeft al aan hoe
gezellig het er was.

Het volgende adres was in Midwolda bij Geert en Liesje
Strijker.
Bij het binnen
treden van een
prachtige grote
tuin werden we
verwelkomd door
een paartje
Lachduiven met 2
jongen.
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Wat ook direct opvalt is de perfecte afwerking en de schitterende staat van
de nacht verblijven en vluchten voor de duiven. Verder hoe schoon en netjes
alles is.
Geert is fokker van
Duitse Modena’s in
diverse kleurslagen
en Oosterse
Meeuwen in de
kleur blondinette.
Voor het groot
brengen van de
jongen van de O.
Meeuwen heeft
Geert postduiven.
Op de bodem van
de nachthokken
gebruikt Geert
gewoon stro. Daar
voelen de dieren zich het beste bij schijnt het.
Buiten aan de vluchten waren drinkbakken van zink gemaakt. Deze konden
eenvoudig van buiten af gevuld worden en om schoon te maken , kunnen
deze drinkbakken eenvoudig afgenomen worden.
In het midden van de hokken was een soort werkruimte ingericht om de
hokken binnen te kunnen gaan. In plaats van gewone draaideuren werd hier
gebruik gemaakt van schuifdeuren. De openingen naar buiten toe waren
zodanig gemaakt, dat er sprake was van een zomer- en een winter opening.
Alles is zodanig praktisch ingericht en gemaakt, dat het een feest moet zijn
om deze fokkerij te kunnen voeren.
Wat niemand anders in zijn hokken heeft hangen, maar Geert wel, zijn 2
grote portretten van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima.
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Voor het laatste adres van ons hokbezoek, bleven we in
Midwolda en wel bij Natasja en Ard Huizing.
Ook hier weer een erg mooi aangelegde en grote tuin.
Dat Ard bouwvakker is, is aan alles te zien. De hokken en rennen zien er
prachtig uit en vooral, perfect afgewerkt.
Natasja is de laatste jaren niet erg gelukkig geweest met haar dieren op
diverse shows.
Zo is ze van New Hampscher’s overgestapt naar Wyandottes en dit seizoen
heeft ze het Nederrijns Hoen krielformaat, in de kleurslag berken,
aangeschaft.

Dit zijn werkelijk schitterende dieren, die je in Nederland maar weinig tegen
komt.
Ze zijn daarom ook uit Duitsland opgehaald.
In de garage bevond zich een grote kunstmoeder die flink gevuld was met
een groot aantal kuikens van 4 weken oud. Deze stonden op het punt om
naar buiten te verhuizen, maar door omstandigheden, was het er nog niet
Kroniek Zomer 2019
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van gekomen. Het was verbazingwekkend, hoe groot deze kuikens al waren.
Snelle groeiers dus.
Ongetwijfeld brengt dit ras Natasja meer succes.

Ook waren er nog een aantal Groninger Meeuwen aanwezig. Deze zullen tot
hun dood blijven, omdat Natasja bij het aanschouwen van deze dieren ,
warme herinneringen koestert naar haar overleden vader.
Tussendoor konden we genieten in de zomerzon van een drankje en een
hapje , door Ard zorgvuldig bereid.
Hierna was er een einde gekomen aan een bijzonder mooie middag, met
prachtig weer .
Tot slot wil ik alle gastheren en – dames bedanken voor het feit, dat we een
kijkje mochten nemen in hun overal mooie grote tuinen en voor de koffie,
thee en drankjes, die tijdens deze zomerse middag, gretig aftrek vonden.
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Op 26 april 2019 is onverwachts

Jan Bé de Boer,
eigenaar van dierenspeciaalzaak
de Graankorrel, overleden.
Als WPKC organiseren wij al enige jaren onze
jongdierendag in één van de hallen van zijn
bedrijf.
De samenwerking verloopt altijd erg plezierig.
Ook is de Graankorrel vaste adverteerder in de
Kroniek en catalogus van onze show.
Verschillende fokkers/leden van onze
vereniging halen voer en andere
benodigdheden voor hun kleindieren bij de
Graankorrel.
Het bestuur van de WPKC wensen de
nabestaanden en werknemers heel veel sterkte
toe met dit grote verlies.
Het bestuur
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