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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 

mailto:secretaris@wpkc.nl
mailto:penningmeester@wpkc.nl
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Sport vrienden, 
 

De WPKC heeft zijn Jongdierendag gehouden op 7 
september jl.  bij De Graankorrel te Oude Pekela.  
Het was weer een gezellige dag met net zo veel 
dieren als vorig jaar. 
Dit is een  prima locatie , waar we heel content mee 
zijn. 
De WPKC is er financieel goed uitgesprongen geen 
winst, maar ook geen verlies.  De sponsor Kasper 
Faunafood heeft 10 bonnen beschikbaar gesteld 
voor een zak voer . Dit is voor de WPKC een 
besparing van 50 euro. 
 
De WPKC Show was weer een groot succes . Door een aantal vrijwilligers zijn  
in een record tempo alle kooien op dag 1 neergezet. 
Op dag 2 kwam er ondersteuning van de leerlingen van de Campus te 
Winschoten. Deze jongens en meiden hebben flink meegeholpen en hebben 
tevens met Henk Lieth het groen op de kooien aangebracht op dag 3.              
Dit stellen wij zeer op prijs , het was anders niet gelukt.  
 
De 1 daagse cavia dag, 63 stuks in totaal,  is voor herhaling vatbaar. De cavia 
carrousel stond op een prominente plek opgesteld. Met een keuring op de 
zaterdag  een schot in de roos, alleen de publieke belangstelling viel wat 
tegen. 
 
Bij de afbouw kunnen we wel meer mensen gebruiken.  Als er  een aantal 
leden van andere verenigingen ons niet hadden geholpen, was het een 
latertje geworden. Dat is voor volgend jaar zeker een aandachtspunt. 
Kunnen we dit evenement nog blijven organiseren? De leeftijd en ziekte van 
sommige mensen speelt een steeds grotere rol hierbij. Ik hoop dan ook dat 
alle leden hierover willen mee- en nadenken. 
Maar we gaan door en op naar 2020. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk week 47 
in november 2020 . Dit is weer dezelfde week ,  voordat  de vogelpest 
uitbraken van zich deden spreken. 
 
Tot ziens op de ledenvergadering 5 november. 
 
Voorzitter W.P.K.C.  
W.D.G. de Wit 
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Agenda:  Ledenavond WPKC 

Vergaderdatum: 5 november 2019 

Aanvang: 20:00 uur 

Vergaderlocatie: Zalencentrum Lamain 

Bosstraat 25-27 

9671 GD  Winschoten 

 

 

 

1. Opening 
 

2. Mededelingen 
 

3. Abonnement FaunaConnect 
https://www.faunaconnect.com  

FaunaConnect is een web platform voor dieradministratie. Uw assistent voor 
het registreren, monitoren, koppelen, ondersteuning bij evenement 
deelname, zoeken en verhandelen van allerlei verschillende soorten dieren. 

4. Evaluatie jongdierendag  
 

5. Evaluatie open tentoonstelling 
 

6. Pauze 
 

7. Foto’s (en mogelijk film) show 
 

8. Rondvraag en sluiting 

 
 

 

https://www.faunaconnect.com/
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Jongdierendag 2019 
 
In april werden we in de aanloop naar onze jongdierendag opgeschrikt door 
het plotselinge overlijden Jan Bé de Boer de eigenaar van de Graankorrel in 
Oude Pekela waar we jaarlijks onze jongdierendag houden.  
 
We waarderen het zeer dat zijn zoon Bert Jan de Boer de afspraken met zijn 
vader over onze jongdierendag nadien bestendigde en we op 7 september 
onze jongdierendag traditiegetrouw weer bij de Graankorrel konden houden. 
 
De vrijdag voorafgaand aan de jongdierendag zijn vrijwilligers al begonnen 
om alles voor de jongdierendag gereed te maken. De kooien, tafels en andere 
materialen werden uit Blijham opgehaald, de hal werd daarna ingericht, de 
kooien van strooisel voorzien en de kooinummers opgehangen. Ook het 
secretariaat en de catering werden ingericht, zodat zaterdag 7 september de 
inzenders met hun dieren ontvangen konden worden. 
 

 
 
Zaterdagochtend vanaf 09:00 uur konden de inzenders hun dieren inkooien 
wat allemaal vlot verliep, zodat om 10:00 uur het startsein voor de aanvang 
van de keuringen gegeven kon worden.  
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Als keurmeesters waren dit jaar aanwezig voor de  

 Hoenders, dwerghoenders en serama’s: E.J. Visser, 
A.v.d. Streek en A. Heerdink. 

 Konijnen en cavia’s: I. Bosch. 
 Duiven: W. de Wal. 

 
De aanwezigen konden bij de keuringen aanwezig zijn en dat maakt de 
jongdierendag altijd weer tot een leerzame dag. Inzenders kunnen vragen 
stellen aan keurmeesters en aan fokkers en omdat er geen tijdsdruk is, 
nemen de keurmeesters alle tijd om uitleg te geven en vragen te 
beantwoorden. Van deze mogelijkheid werd ook nu weer door fokkers graag 
gebruik gemaakt. 
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De catering was ook dit jaar weer aanwezig en goed verzorgd. De aanwezigen 
konden er koffie, thee met cake, broodjes en gehaktballen krijgen en daar 
werd goed gebruik van gemaakt. 
 
Rond 14:00 uur waren de keuringen klaar en werden de prijswinnaars door 
de keurmesters aangewezen, waarna de prijsuitreikingen kon plaatsvinden.  
 
De winnaars dit jaar waren: 
 

 Mooiste konijn ram A-klasse Nederlandse hangoordwerg 
madagascar (ZG 94,5) van de Wit 

 Mooiste konijn voedster A-klasse Grote Lotharinger, 
zwart (ZG 94,5) van de Jonge 

 Mooiste konijn ram B-klasse Pool, blauwoog wit (F 95,5) 
van Dijkstra 

 Mooiste konijn voedster B-Klasse Belgische haas, haaskleur (F 
96) van Hoppentocht 

 Mooiste hoender haan Orphington, buff (F 96) van Leeuwma 
 Mooiste hoender hen Orphington, buff (ZG 94) van Leeuwma 
 Mooiste dwerghoender haan Chabo, koekoek (ZG 95) 

van Oudhoff-Zijl 
 Mooiste dwerghoender hen Australorp, zwart (F 96) van v 

Lenning 
 Mooiste serama hen (F 96) met 87 punten van Timmer 
 Mooiste duif doffer Duitse Modena, magnani (96) van Strijker 
 Mooiste duif duivin Deense Tuimelaar, geel geëksterd (96) 

van Siemons 
 
De voorzitter feliciteerde alle winnaars en reikte ze een tegoedbon van 
Kasper Faunafood uit voor een zak voer. Verder kregen de jeugdleden die 
één of meer dieren ingeschreven hadden een cadeaubon van 
dierenspeciaalzaak Buze uit Heiligerlee. 
 
Als laatste restte nog het opruimen van de hal en terugbrengen van de 
kooien en overige materialen naar Blijham. Een groep vrijwilligers pakte even 
flink aan en na een uur was alles opgeruimd, de hal aangeveegd en stonden 
de aanhangers met alle materialen klaar voor transport. Na nog even bij 
elkaar gezeten te hebben om de laatste gehaktballen op te eten, kwam er 
een einde aan een geslaagde en gezellige jongdierendag 2019. 
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Goed nieuws was te horen dat Bert Jan de Boer de samenwerking met de 
W.P.K.C ook als positief had ervaren en hij de hal bij de Graankorrel ook in 
2020 weer voor onze jongdierendag beschikbaar stelt. Daarmee wordt de 
goede samenwerking tussen de Graankorrel en de W.P.K.C. gecontinueerd. 
 
Verslag: Jan Dekker                                                  Foto’s: Natasja Huizing-Boer 
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Hallo WPKC vrienden. 
 

Wij zijn Jaap en Heidi Buze, gevestigd aan de Provincialeweg 75 in Heiligerlee. 

Tel: 0597-417812, heidi@dierenzaakbuze.nl  en  dierenspeciaalzaakbuze.nl. 

 
Onze hartenwens,  een eigen dierenspeciaalzaak, ging in 2002 in vervulling. 
Wij deelden toen ons leven met heel wat dieren; o.a: Mike en Remie onze 

Boxer en Franse Bulldog, Aquariumvisjes, Coco de Grijze Roodstaart, 
schildpadden, konijnen, een cavia, grondeekhoorntjes, Gerrit de tamme 

kraai,en heel veel vogels van diverse pluimage! 
 

Vogels zijn onze trots en specialisme! De eigenaar is zelf verwoed 
vogelliefhebber.  Door jarenlange ervaring op o.a. clubs, speciaalclubs, 

tentoonstellingen en zelf  diverse pluimages te  houden en kweken bent u 
wat vogels betreft bij ons zeker op het juiste adres voor een advies op maat. 

 
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
http://www.dierenspeciaalzaakbuze.nl/
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Beste WPKC leden 

Tijdens de show is ons meermalen de vraag gesteld, waar de WPKC-kleding 
besteld kan worden. 
 
Hieronder treft U een bestelformulier aan, welke U kunt inleveren bij:  
de penningmeester van de WPKC. 
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Fokkerspagina  

Tijdens de laatste 
ledenavond is 
meegedeeld dat de 
WPKC voor leden de 
mogelijkheid biedt op de 
website (www.wpkc.nl) 
te laten zien welke 
kleidieren ze fokken.  
 
Geïnteresseerden 
kunnen zo eenvoudig in 
contact komen met fokkers voor informatie over zijn of haar dieren. Op de 
pagina ‘Fokkers’ van de website staan de verschillende kleindiersoorten. 
Door op dwerghoenders te klikken, zie je al enkele fokkers staan. Door op de 
foto van de fokker te klikken, zie je het ras van de fokker, de verschillende 
kleurslagen die hij/zij fokt en de contactgegevens. 
 
Vanwege de privacywetgeving is het noodzakelijk dat een fokker verklaart 
ermee in te stemmen dat zijn/haar informatie op de website komt en ook 
welke informatie gepubliceerd mag worden. De WPKC moet daarvoor een 
ingevulde en ondertekende verklaring van de fokker ontvangen. Op het 
formulier staat hoe deze ingevuld en ondertekend teruggezonden kan 
worden en ook hoe foto’s verzonden kunnen worden. 
 
Als er nog vragen zijn, stel deze dan per mail aan de webredactie 
(webredactie@wpkc.nl). Zet je telefoonnummer in de mail, zodat de 
webredactie zo nodig contact met je 
kan opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Danny Alting & Jan Dekker  
Webredactie website WPKC 
webredactie@wpkc.nl 
www.wpkc.nl  
  

http://www.wpkc.nl/
mailto:webredactie@wpkc.nl
mailto:webredactie@wpkc.nl
http://www.wpkc.nl/
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TIP van Sandra 
 
Voor iedereen die wel eens een hooipak / stropak in de auto vervoert, is deze 
hooitas ideaal. Al jaren heb ik er twee. Ze werden nergens meer verkocht 
maar nu zag ik dat ze weer verkrijgbaar zijn. Ideaal. 
 

https://www.dochorse.nl/moorland-rider-hooi-stro-baal-tas.html
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Beste leden, 
 
In overleg met de Kleindierverenigingen van de Provincie Groningen, de 
Provinciale afdeling Kleindierliefhebbers Groningen (KLG) en met 
toestemming van Kleindierliefhebbers Nederland (KLN) gaan we starten met 
een Rammen en Hanen Show.  
 
Juridisch gezien kan de show geen onderdeel zijn van de KLG of de KLN. De 
vereniging PKV Muntendam is bereid, om met behoud van autonomie van de 
show, onder haar auspiciën te laten vallen.  
 
Harm Jan Scholte, Jonny Wever, Rick Roelfsema, Tiemen van Dijken en Harry 
Hoppentocht vormen het bestuur. 
 
Het bestuur staat open voor suggesties. De vraag om op een volgende show 
cavia’s toe te laten is al in de Facebook groep (Rammen en Hanen Show 
Groningen) gesteld. Hulp en ondersteuning is ook van harte welkom. 
 
Met uw inzendingen en inzet zal het zeker een succes worden.  
We zullen u blijven informeren. 
 
Harry Hoppentocht 
Tel. 06-53541411 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kroniek herfst 2019                                                                           Pagina 15 

OPEN TENTOONSTELLING W.P.K.C. 2019 

Verslag: Jan Dekker   
Foto’s: Danny Alting 
 

Voor het derde achtereenvolgende jaar vond onze open tentoonstelling 

plaats in het laatste weekend van september. Het was ook de tweede keer 

dat de tentoonstelling uitsluitend op vrijdag en zaterdag voor bezoekers open 

was. En het was de eerste keer dat op zaterdag de Groninger caviadag 

plaatsvond. Met 813 inschrijvingen in 2017, 807 in 2018 en opnieuw 813 in 

2019 was het aantal inschrijvingen de afgelopen drie jaren stabiel ondanks de 

veranderingen die in deze drie jaren plaatsvonden. 

De voorbereidingen 

De voorbereidingen voor de tentoonstelling begonnen al in 2018. Voor 1 

november 2018 is de aanvraag voor de tentoonstelling bij de KLG ingediend 

en zijn alle keurmeesters gevraagd. Vanaf het voorjaar van 2019 is vervolgens 

het vraagprogramma en het inschrijfformulier gemaakt en verzonden, zijn 

posters gedrukt, advertenties geplaatst, sponsoren bezocht, een persbericht 

gemaakt en verzonden, de verloting voorbereid, alle inschrijvingen verwerkt, 

de keurmeesters ingedeeld, vrijwilligers gevraagd en is een draaiboek 

gemaakt voor de tentoonstellingsweek.  

De inschrijvingen 

Op de WPKC - tentoonstelling was ook dit jaar de bondsshow voor de KLG en 

NBS ondergebracht. Ook hadden veel speciaalclubs hun districtshow 

ondergebracht en de G.P.C. haar clubshow.  

Het aantal inschrijvingen was gelijk aan de twee voorgaande jaren met wel 

daarbij de kanttekening dat de Groninger Caviadag daaraan bijdroeg. Waren 

er vorig jaar 14 cavia’s ingeschreven, dit jaar waren dit er 63. Zonder deze 

hogere inschrijving was het aantal ingeschreven dieren met ongeveer 50 

gedaald. De onderverdeling per diergroep was dit jaar als volgt (met tussen 

haakjes het aantal van vorig jaar): 



Kroniek herfst 2019                                                                           Pagina 16 

 2019 (2018) 

• Hoenders 122 (146) 

• Dwerghoenders 348 (341) 

• Serama’s 15 (14) 

• Siervogels en oorspronkelijk duiven 20 (18) 

• Watervogels 18 (30) 

• Konijnen  159 (186) 

• Cavia’s 63 (14) 

• Sierduiven 68 (63) 
 

De opbouw 

De tentoonstellingsweek begon op de zaterdag voorafgaand aan de 

tentoonstellingsdagen. Zaterdagochtend werden dan de kooien in een 

vrachtauto vanuit de opslag naar de Eurohal in Zuidbroek vervoerd. 

Maandagochtend begonnen enkele vrijwilligers de plaatsen waar de kooien 

komen uit te tekenen. Uiteraard een secuur werk, dat met grote 

nauwkeurigheid werd uitgevoerd. Nieuw was de caviacarrousel die voor de 

63 cavia’s werd uitgemeten en daarna opgebouwd. Tussen de middag waren 

er broodjes en een gehaktballen. Daarna kwamen er nog meer vrijwilligers en 

werd begonnen met het opbouwen van de kooien. Hoewel er minder 

vrijwilligers waren dan voorgaande jaren lukte het toch om maandagavond 

alle kooien keurig op hun plaats te hebben en was het opbouwen zo goed al 

afgerond. 
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Dinsdagochtend waren de vrijwilligers weer paraat en ook acht leerlingen 

van het Terra College uit Winschoten versterkten de gelederen. Begonnen 

werd met instrooien van de kooien en het plaatsen van de waterbakjes. Ook 

werden de kleden om de tafels bevestigd, zodat het geheel al meer 

aangekleed begon te lijken. Nieuw waren dit jaar de poster- kleden met het 

logo van de W.P.K.C. en Mulder Pot op de kopse kanten van de tafels. Op de 

kopse kanten waar deze kleden niet kwamen, werden bolchrysanten gezet, 

waardoor het geheel er verzorgd uitzag. Voor de harde werkers was er tussen 

de middag heerlijke kippensoep met een gehaktbal en broodjes. De rest van 

de dinsdag werd ook gebruikt voor het verder aankleden van de kooien en de 

hal en ook werden kartonnen schotjes gesneden en daarna in de caviakooien 

aangebracht. 

Woensdag waren opnieuw enkele leerlingen van het Terra College aanwezig 

en samen met de aanwezige vrijwilligers werkten ze aan de verdere 

aankleding van de hal. De kooien werden opgesierd met pluimen siergras, de 

tafels voor de kassa, het secretariaat en de verloting werden geplaatst. Ook 

nu was er voor iedereen tussen de middag weer een lekkere gehaktbal en 

broodjes. Woensdagmiddag werd de laatste hand aan de werkzaamheden 

gelegd , de kampioenshoek werd nog ingericht, de standhouders kwamen 

hun stand opzetten en was alles klaar voor het inkooien van de dieren op 

donderdagmiddag en avond. 

Donderdagmiddag vanaf 16:00 uur kwamen de inzenders hun dieren 

inkooien. Voor het secretariaat zijn dit hectische uren, maar dankzij de goede 

voorbereiding verliep alles zonder noemenswaardige problemen en was ’s 

avonds alles gereed voor de keuringen die vrijdagochtend al om 08:00 uur 

zouden beginnen. 

Vrijdagochtend moesten keurmeesters, schrijvers, dragers en overige 

vrijwilligers al vroeg uit de veren. Na hartelijk welkom geheten te zijn door de 

voorzitter werd om 08:00 uur begonnen met het keuren van de dieren. Het 

streven was om 14:00 uur de keuringen afgerond te hebben, omdat de 

deuren dan opengingen voor belangstellenden. Het keurmeesters corps 

bestond dit jaar uit voor de: 
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• Konijnen:  J. Jipping, G.E.A. Grooten en R. Prins 

• Hoenders: L.J.J. Frenken, H. Ketelaar, W. Voskamp, Th. Kiewiet, R.A.Th. 
Siemes, en C.J.C. Vlaardingenbroek 

• Dwerghoenders: L.J.J. Frenken, H. Ketelaar, W. Voskamp, Th. Kiewiet, 
R.A.Th. Siemes, A. v.d. Streek, C.J.C. Vlaardingenbroek en K.v.d. Hoek 

• Serama’s: E.W. Zwama 

• Sier- en watervogels: E.W. Zwama 

• Sierduiven: M. Apperloo 

• Cavia’s: G.E.A. Grooten en J.H. Schop 
 

 

Rond 12:00 uur werden de keuringen onderbroken voor het jaarlijkse 

stamppotbuffet. Nadat iedereen zich de stamppot boerenkool en hutspot 

met speklapjes, worst en slavinken en ijs als toetje goed had laten smaken, 

maakten de keurmeesters hun keuringen af.  
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Vervolgens gingen de keurmeesters over tot het aanwijzen van de 

kampioenen. Voor 2019 werden dit bij de: 

• Konijnen:             Thrianta  van Comb. P. en J. van Lune 

• Cavia’s:                gladhaar Engels gekruind van P. Schriever 

• Hoenders:            Hollands Hoen zilver zwartgeloverd van Comb. Scholte-
Kalk 

• Dwerghoenders: Brahma kriel buff zwartcolumbia van A. Smeding 

• Watervogels:       Kwaker zilver donker wildkleur van J. Moes 

• Siervogels:          Harlekijn kwartel van K. Veen 

• Sierduiven:          Deense tuimelaar geelroek van G. Siemons 

• Serama’s:            Serama gladvederig van A. Timmer 
  

De kampioenen 2019 bij de jeugd werden: 

• Hoenders:            Orpington buff van M. Leeuwma 

• Dwerghoenders: Groninger citroenpel meeuw van N. Blok 

• Watervogels:       Campbell eend kaki van M. Leeuwma 
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Prachtige resultaten voor deze inzenders die een hartelijke gelukwens 

verdienen met dit fraaie resultaat. Terecht kregen de kampioenen een 

ereplaats bij de ingang van de hal, zodat bezoekers ze bij binnenkomst 

meteen konden bewonderen. 

 

Vrijdagmiddag 14:00 uur openden de deuren voor de bezoekers. Het is dan 

altijd weer spannend hoeveel betalende bezoekers de weg naar de Eurohal 

weten te vinden. In 2017 was de tentoonstelling ook nog op zondag open en 

waren dit er 580. In 2018 was de tentoonstelling alleen nog maar op vrijdag 

en zaterdag open voor bezoekers en daalde het aantal bezoekers naar 490. 

Ook dit jaar was de tentoonstelling uitsluitend op vrijdag en zaterdag open 

en zagen we een daling van het bezoekersaantal naar 431 bezoekers. 

Ondanks de Caviadag op zaterdag dus een zich doorzettende trend van een 

teruglopend bezoekersaantal.  

Omdat er veel vragen waren geweest 

waarom vorig jaar geen verloting 

werd gehouden, werd deze dit jaar 

wel weer georganiseerd. Zowel bij de 

prijzentafel als in de zaal werden veel 

lootjes verkocht en met een 

opbrengst van rond de € 500 was de 

verloting een groot succes. 
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Zaterdagmiddag rond 16:30 uur deden de inzenders hun dieren weer in de 

vervoerskisten en was de tentoonstelling 2019 teneinde. De inzenders 

vertrokken met hun dieren en een klein groepje vrijwilligers bleef achter om 

de hal weer leeg te maken. Dat gebeurde nog diezelfde avond, omdat 

’s avonds de hal weer schoon opgeleverd moest worden. Wat opviel is dat 

het groepje vrijwilligers jaarlijks kleiner wordt en dat het gezegde “vele 

handen maken licht werk” bijna niet meer opgaat. Het is wel jammer dit te 

moeten vaststellen. Na een aantal uren flink de schouders er samen 

ondergezet te hebben, was de hal uiteindelijk leeg en schoon. De vrijwilligers 

werden daarna nog beloond met een traditionele gehaktbal en frisdrank en 

daarmee was de tentoonstelling 2019 ten einde. 

Zondagmorgen om 9.00 waren enkele diehards, al weer aanwezig voor de 

laatste opruimingen en alles moest weer in de daarvoor bestemde kisten 

klaarstaan voor het vervoer naar Blijham. Om 10.00 uur was de vrachtwagen 

weer present en werd alles weer  in geladen. Om 12.00 uur stond alles weer 

netjes gestald in de opslag en was ook voor deze mensen het fysieke deel van 

de show teneinde. 

Voor een paar resten toen nog een aantal administratieve plichtplegingen . 

Terugkijkend op een geslaagde tentoonstelling vallen wel enkele dingen op, 

die niet onvermeld moeten blijven. Op de eerste plaats is dit het 

teruglopende bezoekersaantal. We moeten er waarschijnlijk rekening mee 

houden dat de maatschappelijke ontwikkelingen van minder kleindieren 

houden ook leiden tot minder bezoekers op kleindierenshows. Deze tendens 

zal zich waarschijnlijk voortzetten. Op de tweede plaats zien we dat de 

inschrijvingen teruglopen. Dit jaar was het aantal inschrijving gelijk aan 

voorgaande jaren, maar dit was wel dankzij de 1ste Groninger caviadag die 

leidde tot ongeveer 50 meer ingezonden cavia’s dan voorgaande jaren en die 

daarmee de circa 50 minder ingezonden overige kleindieren compenseerden. 

Op de derde plaats valt het dalende aantal vrijwilligers op, zowel tijdens het 

opbouwen, als tijdens het afbreken en opruimen. Leerlingen van het Terra 

Collega helpen met het opbouwen en enkele van hen schrijven ook tijdens de 

keuringen. Daarmee dragen ze bij aan het in standhouden van onze 

tentoonstelling.  
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Tot slot:  

De tentoonstelling 2019 was niet mogelijk geweest zonder de inzet van de 
vrijwilligers. Juist nu hun aantal daalt verdienen degene die zich blijven 
inzetten een groot compliment.  
 
Laten we met elkaar de schouders 
eronder blijven zetten, zodat we 
ook de komende jaren mooie 
kleindierenshows kunnen blijven 
organiseren. Zeker nu het bestuur 
alles in het werk zet de show weer 
eind november te laten 
plaatsvinden. 
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Voetzoollaesies (Bron: Veearts.nl) 

Tijdens de keuring op onze show jl. werd deze ziekte geconstateerd bij 

een paar hoenders die er tentoongesteld waren.   Ik had direct het 

idee, om middels de Kroniek hier enige aandacht aan te besteden. 

(Aaltinus Timmer)                                                                                                                       

Voetzoollaesies zijn ontstekingen van de huid van de voetzool van kippen. 
Het is een veelvoorkomend probleem in de vleeskuikenhouderij. 
Voetzoollaesies zijn pijnlijk en hebben een negatieve invloed op de mobiliteit 
van de dieren. Ook vanuit bedrijfseconomisch oogpunt hebben 
voetzoollaesies gevolgen. Door de verminderde mobiliteit gaan de kuikens 
minder eten, wat meteen zichtbaar is aan de groei. 
Vanaf 2013 wordt bij slagerijen  gecontroleerd op de aanwezigheid van 
voetzoollaesies. Vleeskuikenbedrijven met te veel voetzoollaesies kunnen 
worden verplicht de bezettingsdichtheid in de stal te verlagen. 
 
Oorzaak 
Voetzoollaesies bij kippen worden veroorzaakt door nat en plakkerig strooisel 
of een voortdurend (te) natte ondergrond  Door nat en plakkerig strooisel 
blijft de opperhuid van de voetzolen van de dieren langdurig vochtig, 
waardoor de huid zacht wordt. Daardoor kunnen bacteriën doordringen tot 
in de onderhuid van de voetzolen. Het lichaam zal deze bacteriële infectie 
bestrijden met ontstekingscellen. Deze ontsteking geneest echter moeilijk, 
doordat het meestal een open wond betreft die voortdurend opnieuw wordt 
besmet met bacteriën vanuit het strooisel. 
 
Verschijnselen 
De verschijnselen variëren van voetzolen met een heel kleine lichte 
verkleuring van de voetzool tot diepe aantasting van de voetzool die veelal 
gepaard gaat met onderhuidse ontstekingen. De ontstekingen zijn bedekt 
met een korst. Soms is er sprake van een gezwollen voetzool.  Ernstige laesies 
zijn vaak groter van oppervlak dan milde laesies, maar kunnen ook heel klein 
van oppervlak zijn. 
Ernstige voetzoollaesies zijn pijnlijk en leiden zonder twijfel tot een 
verminderd welzijn van pluimvee. 
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Diagnose, behandeling en preventie 
Voetzoollaesies kunnen al  heel vroeg ontstaan bij kuikens. Door vanaf dag 4 
of 5 tweemaal per week voetzolen van kuikens op verschillende plaatsen te 
inspecteren, kan op tijd actie worden ondernomen. Actie is nodig als meer 
dan 10 tot 20 procent van de kuikens licht aangetaste voetzolen heeft. 
Het probleem van voetzoollaesies bij kuikens/kippen hangt in belangrijke 
mate samen met de verzorging. Met de juiste maatregelen kan de kans op 
het optreden van voetzoollaesies worden verkleind. Het belangrijkste is om 
het strooisel droog te houden. 
Dat kan door onder meer het verminderen van watervermorsing, het kiezen 
van het juiste strooisel, voldoende licht en donker in het hok , en een goede 
ventilatie . 
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