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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 kleindieren sport zit in een moeilijke fase.  Het 
leden aantal van de KLN is weer gedaald  
( vergrijzing en te weinig jeugdleden). Dit kan zo niet 
doorgaan. Ik vrees dan dat  over enkele jaren onze 
kleindieren hobby ten einde is.  Ook de WPKC heeft te 
maken met een vermindering van het leden bestand, 
maar vooral dat 4 jeugdleden hun lidmaatschap 
hebben opgezegd baart zorgen. 
Het gezegde, “ wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” 
is voor WPKC niet meer van toepassing. 
 
De KLG heeft gemeend, een negatief besluit te sturen naar de FB,  over onze 
oude showdatum in week 47. Dit mede door  bezwaar van de vereniging in 
Noord West Groningen, die ook in die week haar show hebben. Voor de 
vogelgriep ging het altijd prima samen.  
 
Gelukkig hebben we onze show in 2020 in week 48. Het  laatste weekend in  
November. Dat week 48 uit de bus is gekomen hebben we te danken aan de 
Noord Drenthe Show. Die gaat (noodgedwongen) naar week 49.   
 
Financieel kan de WPKC  dit op den duur  ook niet volhouden.  Het bestuur is 
bezig om alles op een rijtje te zetten wat is verantwoord is en wat niet, waar 
kan bezuinigd worden  en wat moeten wij toevoegen etc. 
 
Ook van de gemeente Oldambt krijgen wij geen subsidie meer. Deze gemeente 
zit ook in zwaar weer. 
 
De WPKC houdt dit jaar geen nieuwsjaar receptie.  
 
Onze eerste ledenvergadering is op dinsdag 18 februari, dan wordt er een film 
gedraaid van de WPKC. door het Winschoter Stadsjournaal, met als titel:   Kip 
ik heb je. 
 
Vriendelijke groeten   
        
Voorzitter WPKC 
W.D.G. de Wit          
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BALANGRIJK……..BELANGRIJK……..BELANGRIJK………BELANGRIJK………. 

Contributie 2020   !!!!! 

Beste leden van de WPKC 
 
Het jaar 2020 nadert met rasse schreden en dit betekent dat leden van de KLN, 
NBS en ook W.P.K.C. hun contributie moeten betalen. 
Als je ingaande 2020 als lid van de KLN en/of NBS bedankt hebt, dan kun je wel 
lid blijven van de W.P.K.C.  
 
Wil je ook geen lid blijven van de W.P.K.C. dan moet je dit lidmaatschap apart 
vóór 31 december 2019 opzeggen bij de secretaris van de W.P.K.C. Dit geldt 
ook voor leden die uitsluitend lid zijn van de W.P.K.C. en hun lidmaatschap 
willen beëindigen. 
 
De contributie voor 2020 voor de W.P.K.C. bedraagt voor leden € 12 en voor 
jeugdleden € 6. Leden en jeugdleden worden verzocht hun contributie vóór 15 

januari 2020 te betalen via rekening nr: NL32RBRB0918595568. 
 
Leden die hun contributie contant willen betalen, kunnen dit vóór 15 januari 
doen bij één van de bestuursleden van de W.P.K.C. 
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Fokken met  lutino’s in Vlagtwedde. 

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

 
Voor een volgend interview met een fokker,  is de redactie van de Kroniek,  in 
Vlagtwedde terecht gekomen. En wel bij Michelle Meisner, fokster van 
hangoordwergen, rexdwergen, kleurdwergen en hangoordwergen in rex 
variant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het konijnen virus zat er bij haar al in, toen ze nog maar 2 a 3 jaar was. 
Overgrootvader was in die tijd fokker van Vlaamse Reuzen. In die tijd ging het 
er nog om,  hoe meer vlees er op zit hoe beter. Dat is tegenwoordig wel 
anders. 
 
Gaandeweg had de familie Meisner het wel gehad met de Vlaamse Reuzen en 
werd er overgestapt naar kleurdwergen. Dat was natuurlijk een heel andere 
tak van sport binnen de konijnen fokkerij. Denk hierbij alleen maar aan de vele 
ruimte die beschikbaar kwam voor de veel kleinere dieren en de hoeveelheid 
te verstrekken voer. 
 
Michelle heeft zich ten doel gesteld om te gaan fokken met de kleurslag 
“lutino”. Voorwaar geen gemakkelijk streven, maar ze houdt wel van 
uitdagingen. Deze kleurslag is alleen erkend in de Scandinavische landen.  
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Omdat ze daar verschillende contacten onderhoudt met fokkers werd een 
bezoek gebracht aan de Europa Show in Herning in Denemarken. Hier werden 
een aantal ingezonden dieren gekocht en  mee naar Nederland genomen om in 
te kruizen met haar eigen dieren. 
 
Het schijnt dat in Duitsland ook enkele fokkers zitten, maar de dieren daar zijn 
vaak te groot met te grote oren. Daarentegen zijn de Scandinavische dieren 
wat aan de kleine kant, maar met perfecte oren. 
 
Michelle was al 2 jaar 
bezig met 
kleurdwergen, toen er 
plotseling een rex dwerg 
uit kwam. Rex dwerg en 
kleurdwerg  waren de 
rassen, waarmee gestart 
werd.  
 
Na 2 jaar kwamen hier 
de Nederlandse 
Hangoordwerg en de 
NHD-rex variant bij. 
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Ook bezat ze toen een lutino Rex dwerg  ram  en een lutino dragende 
Kleurdwerg Satijn voedster. 
 
Michelle heeft zich eerst 5 jaar 
verdiept in de genetische vererving, 
voordat ze zelf ging fokken.  
Hiervoor liep ze vaak mee met 
Deense collega-fokkers om de fijne 
kneepjes te leren. Omdat haar 
partner Deense roots heeft , was 
deze stap niet al te moeilijk. 
 
Hierna kwamen de zogenaamde basisdieren en is Michelle nu 4 jaar actief 
bezig in Nederland. Ze is begonnen met 6 dieren, 2 lutino’s en 4 met lutino 
vererving. De fok bleek beter als verwacht. 
 
Normaal worden er wel het jaar rond een paar nestjes gefokt, maar op dit 
moment is dat even anders. Ze wonen nog maar pas in Vlagtwedde en om de 
fokkerij meer gestalte te geven, moet de tuin aangepakt worden en zullen er 
een  overkappingen en een opslag  gerealiseerd gaan worden. 
Momenteel staan ze allemaal niet even goed beschut als ze gewend zijn en 
staat de fokkerij op een laag pitje. 
 
In 2019 werden er voor het eerst zoveel mogelijk  shows in het Noorden 
bezocht. Omdat de kleur lutino en de variant hangoordwerg rex niet erkend 
zijn,  kan er alleen in de vrije klasse ingezonden worden. 
 

Michelle noemde nog, dat 
er naast de gele lutino’s 
ook wel eens zwarte 
lutino’s,  de revue 
passeren. Die worden ook 
wel dove lutino genoemd 
, dat zijn niet kleur 
zuivere nestjes. 
Dit is een gevolg van 
inkruisen en dat komt de 
kleur niet ten goede. 
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Over  5 jaar hoopt ze de kleuren helemaal zuiver te hebben en dan ook de 
aanmelding te gaan doen voor erkenning. Zij hoopt dit met behulp van Deense 
fokkers te kunnen bereiken. Daarvoor worden er dan ook dieren uit 
Denemarken naar Vlagtwedde getransporteerd. 

 
Michelle vindt dat er aan de samenwerking tussen Nederlandse fokkers nogal 
het een en ander schort. Vooral bij de “ oude garde “ zou  veel onbegrip zitten. 
 
Michelle volgt momenteel de cursus: Vakbekwaamheid en besluithouders van 
dieren. Want met het doel wat  zij heeft, moet ze wel zo’n 80 dieren gebruiken 
en dat wordt straks als beroepsmatig gezien. Dit is een jaargetal,  dus ook de 
jonge dieren en tijdelijke dieren voor inkruisen worden mee geteld. Ze volgt 
hiervoor een thuisstudie van 4 lesdagen en 2 examen dagen. 
Ergens stage kunnen lopen is  geen verplichting meer. 
Ze heeft  wel bij enkele bedrijven stage gelopen, ratten hanteren hoorde er 
ook bij en laat ze daar nu juist heel erg bang voor zijn. 
 
Buiten zitten de dieren in een z.g. flat, net als in een aangebouwde schuur. De 
bedoeling is dat alles gaat verhuizen naar een nog te bouwen 9 meter 
overkapping. 
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Het blijkt dat alle konijnen een naam hebben. Er zaten ook een paar nestjes 
van 6 tot 8 weken oud. Er wordt natuurlijk gefokt op kleur, maar Michelle vindt 
het karakter van het dier, zeker zo belangrijk. Het valt op dat met name de 
Deense dieren flinke agressiviteit vertonen. 
 
Met het show klaar maken wordt er veel tijd verstreken. Vooral bij het stellen 
op een speciale steltafel , moet de nodige tijd betracht worden. 
Op een paar na, zijn de eerste oudere  dieren niet getatoeëerd. Michelle heeft 
de ervaring dat ze daar erg gestrest van worden. Met jonge dieren zijn die 
problemen er niet. 

 
 Het hooi wordt verstrekt in losse opgehangen hooikorfjes. 
 
De jongen blijven zolang mogelijk bij elkaar in 1 hok. Beginnen ze te 
bakkeleien, dan worden ze gescheiden. Vooral oogbeschadiging ligt dan op de 
loer. Het schijnt dat rode ogen, die lutino’s  hebben, bij  beschadiging direct wit 
worden. 
 
Tot slot kan gesteld worden dat Michelle een fokster is met een missie en dat 
ze daar bijna alles voor over heeft , om het te doen slagen. 
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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 leden, 

Zoals jullie bekend zal zijn, hebben we als bestuur besloten onze W.P.K.C-
tentoonstelling vanaf 2020 weer in week 47 te laten plaatsvinden.  

De KLG heeft helaas laten weten dit besluit met een negatief advies naar het 
Facilitair Bureau te zullen zenden, omdat in dat weekend ook PKD ‘de Marne’ 
haar tentoonstelling organiseert.  

Vervolgens heeft de KLG positief geadviseerd op ons verzoek onze 
tentoonstelling in 2020 in week 48 (27 en 28 november 2020) te houden.  

Vanaf 2020 zal onze W.P.K.C.-tentoonstelling dus in week 48 plaatsvinden. 

Met vriendelijke groet, 

Jan Dekker 
Secretaris WPKC 

(06)10687682 
secretaris@wpkc.nl 

 

 
 
 

Een Kerst Rex 
van Patricia 

Klees 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretaris@wpkc.nl
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HOKBEZOEK 2020 
 
Beste WPKC leden. 
 
Het is inmiddels al weer 2 jaar geleden dat we een hokbezoek buiten de regio 
hadden. Het is mijn bedoeling om zoiets voor 2020 weer te herhalen. Sterker 
nog, ik ben er al mee bezig. 

De datum van het gebeuren zal zaterdag 6 juni 2020 zijn. 
 
We zullen de regio Zuid-West Drenthe gaan bezoeken.  
Ik heb hier 5 adressen voor benaderd en 3 hebben reeds aangegeven, dat wij 
van harte welkom zijn. 
 
Ik kan al vast verklappen, dat het een flinke dag gaat worden. Op tijd 
vertrekken en in het begin van de avond weer thuis. Ik zal ook  een adres 
regelen waar we tussen de middag de inwendige mens kunnen versterken. 
 
Wat ook belangrijk is om te weten, dat de lunch- en reiskosten voor eigen 
rekening zullen zijn. 
 
Mocht je al helemaal enthousiast zijn, dan kunt U zich al opgeven bij : 
Aaltinus Timmer Email: aaltinus.timmer@ziggo.nl  Tel. 06-53822237 
 
 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

mailto:aaltinus.timmer@ziggo.nl
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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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IN MEMORIAM REENT REENTS 

Onlangs bereikte ons het droevige bericht, 
dat na een afnemende gezondheid,  is 
overleden  Reent Reents. 
 
Dhr. Reents was vanaf 1997 lid van de 
WPKC. Hij was een echte verenigingsman. 
Hij was erelid van de Geflügelzuchtverein 
Weener, Ehrengeschäftsführer van het 
verenigingsgebouw voor kleindieren in 
Weener, erelid van de Schützenverein en 
erelid van de hengelsportvereniging.  
 

Verder altijd actief in Duitsland betrokken bij vele sierduivenactiviteiten.  
Dhr Reents was een aimabele man en sociaal betrokken man. Zelf  
verdienstelijk duivenfokker en duivenkeurmeester.  
Dhr. Reents heeft in het verleden ook al eens de keuring van duiven bij de 
WPKC verzorgd. 
 
Het laatste jaar heeft hij doorgebracht in een verzorgingstehuis. 
 
De WPKC wenst de familie veel sterkte toe voor de komende tijd. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Kroniek winter 2019                                                                           Pagina 18 

 



Kroniek winter 2019                                                                           Pagina 19 

Hoe doen de WPKC – leden op diverse shows ? 
 
 
Hieronder ziet U een overzicht van behaalde resultaten van leden van WPKC, 
op diverse shows. Voor zover bij de redactie bekend. 

 
WPKC show 27 t/m 28 september: 
Geert Simons      : de fraaiste van de groep Sierduiven 
Klaas Veen           : de fraaiste van de groep Siervogels 
Jasper Moes        : de fraaiste bij de groep Watervogels 
Aaltinus Timmer : de fraaiste bij de groep Serama’s 
 
 
Midden Groningen Show Muntendam 24 t/m 26 oktober 
Cees Jongsma      : de fraaiste van de groep Sierduiven 
Klaas Veen            : de mooiste van de groep Siervogels.  
Tevens Topfokker Provincie Groningen 
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Midden Drenthe Show Beilen 24 t/m 26 oktober 
Aaltinus Timmer        : de fraaiste, reserve kampioen en ring kampioen  
                                        bij de groep Serama’s 
Remke van de Heide : reserve kampioen bij de dwerghoenders 

 
De Fivelshow Appingedam 8 en 9 november 
Jaap Buze:  fraaiste bij de Sierduiven. Tevens Topfokker Provincie Groningen       
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Waterpoortshow Sneek  22 en 23 november 
Willem de Wit             :  de fraaiste Nederlandse Hangoordwerg 
 
Noord Drenthe Show Eelde 30 november 
Willem de Wit              :     dwerghoenders: 1ZG93, ZG93, 1F96 
                                              Konijnen             : ZG94, 1F95.5, ZG92.5,  
                                                                             C-klasse 95.5, EE HV96.5 
Comb.Exl.Landen         :     dwerghoenders: ZG95, ZG94, 1ZG95, ZG95 
Tevens fraaiste dwerghoen AOC klasse 
Pieter Timmer              :      Konijnen            : F95.5, 3x F95, 2x F96, F95.5, 
                                                                             F95, Zg94, ZG92 
Binne Kunnen               :      Konijnen            : 2x ZG93, 3x ZG93.5,  
                                                                             ZG92.5, 2ZG94.5, 1F95 
Aaltinus Timmer           :      Serama’s      : 1F96, 1F96, 2F96, 3F96, ZG95, ZG94,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Tevens fraaiste Serama van de show 
 

Gruppenschau Isenstedt Duitsland 
Leistungspreis beste 6 dieren in 1 kleur.  
Ehrenband SV der Züchter Deutscher Schautauben 
 
Rassegeflügelschau RGZV Weener  
16 en 17 november 
Gerhard Niemann had het fraaiste hoen, 
Lakenfelder. 
Natasja Huizing Ehrepreis Zwergniederrheiner. 
 
 
 
 
 
 
 
In het volgende 

nummer worden de sierduivenshow in 
Drachten, de Noordshow en Rammen en 
Hanenshow vermeld.  
Graag horen wij ook van andere 
vermeldingswaardige prestaties. 

www.wpkc.nl 

http://www.wpkc.nl/
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Leipzig 2019 

Er gingen 6 en 7 december ’19 een redelijk 

aantal WPKC leden en andere Groningers in de 

bus met der Rassegeflügelzuchtverein Weener 

naar de Lipzia Bundesschau in Leipzig.  

Een perfect georganiseerde reis door de 

voorzitter van Weener en lid van de WPKC, 

Gerhard Niemann en zijn vrouw Renate. Zij 

hebben erg veel werk voor verzet om voor een 

minimale prijs alles geregeld te krijgen, 

inclusief een perfect hotel. Complimenten. 

Op vrijdagavond werd 

een grote zeer 

gevarieerde, gezellige 

kerstmarkt met veel jong 

publiek in de binnenstad 

van Leipzig bezocht.  

Zaterdag 7 december konden 

we ruim 47000 gevederde 

vrienden bekijken.  

Meer dan 10.0000 dieren 

waren geweigerd wegens 

gebrek aan plaats.  

Een overweldigende show, 

keurig rimpelloos georganiseerd, verkoop zonder wachtrijen terwijl er heel 

veel verhandeld werd en er was een hele gemoedelijke sfeer.  

Om je eigen interesse te zien was een goede voorbereiding noodzakelijk en dat 

kon uitgebreid. De te verkopen dieren stonden op het internet met prijs 

evenals de catalogus inclusief beoordelingen. Wederom de complimenten. 
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