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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 

 

Mede dank zij onze adverteerders zijn wij in staat om dit blad uit te brengen. 

mailto:secretaris@wpkc.nl
mailto:penningmeester@wpkc.nl
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Sportvrienden. 

Ik wil even iets schrijven over datgene wat afgelopen jaar op ons als  klein 
dierenliefhebbers is afgekomen.         
Tijdens de uitzending van Eén Vandaag op zaterdag 30 maart 2019, is  de klein 
dierensport , verkeerd in de schijnwerper gezet. De kleindierfokkers zouden 
het dierenwelzijn niet allemaal zo nauw nemen. Mede als gevolg daarvan 
wordt er voortdurend over onze schouders wordt meegekeken. 
Waar en hoe we met onze dieren om gaan en of wij wel voldoende oog 
hebben voor het dierenwelzijn.  
Gezien de negatieve aandacht die deze zaken via de media krijgen, zou een 
leek tot de conclusie kunnen komen dat onze liefhebberij  bol staat van 
misstanden en dierenkwelling. 
We weten allemaal dat dit  zeker niet het geval is.  
Hierdoor zijn wij genoodzaakt om onze hobby zorgvuldig te presenteren om 
die in stand te kunnen houden.  
De minister van LNV laat zich adviseren over het dierenwelzijn door de raad 
voor dierenaangelegenheid. 
De keuringen en de shows kunnen onverwacht worden bezocht door mensen 
van onder andere de NVWA, die komen controleren of alles wel op de juiste 
wijze verloopt. En of de benodigde papieren wel aanwezig zijn.  
De volgende stap is, dat je  onaangekondigd bezoek op je erf krijgt van deze 
mensen. Dat heeft al in den lande  plaats gevonden.   
Vanaf 1 juli 2020 krijgen alle fokkers te maken met het Besluit houders van 
dieren.   
Kortweg komt het er op neer dat, als men meer dan 250 dieren in zijn bezit 
heeft, dat dit als commercieel wordt aangemerkt. Hiervoor zal men een Bewijs 
van Vakbekwaamheid moeten kunnen overleggen. 
Verder moet er bij het organiseren van een show , waar dieren te koop worden 
aangeboden, hetzij in de vrije verkoop, of via het inschrijfformulier, iemand 
constant aanwezig moet zijn die in het bezit is van  een  Bewijs  van 
Vakbekwaamheid. Voor zowel de haren als de veren moet er iemand zijn. 
Bovendien moet deze persoon in de organisatie zitten.  
Wat ons verder allemaal te wachten staat kan ik nu niet zeggen maar het 
bestuur is attent op alle veranderingen wat de hoge heren bedenken.         

Verder tot ziens op onze belangrijke ledenvergadering op 14 april. 

Voorzitter W.P.K.C. 

W.D.G. de Wit                                                                                    
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Agenda:               Jaarvergadering W.P.K.C. 
Vergaderdatum: 14 april 2020 
Aanvang:              20:00 uur 
Vergaderlocatie:        Partycentrum Lamain,  
                                      Bosstraat 27, 9671 GD Winschoten 
  

1. Opening 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

3. Notulen jaarvergadering 2019 
 

4. Jaarverslag secretaris 2019 
 

5. Jaarverslag tentoonstellingssecretaris 2019 
 

6. Jaarverslag penningmeester 2019 
a  Contributie verhoging         
b  In rekening brengen drukkosten van de Kroniek 

 
7. Jaarverslag tentoonstellingspenningmeester 2019 

 
8. Verslag kascommissie 

 
9. Benoeming kascommissie 2021 

 
10. Pauze 

 
11. Bestuursverkiezing.  

 
12. KLG-rasdiploma’s 

 
13. Jubilarissen 

 
14. Rondvraag 

 
15. Afsluiting 
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NOTULEN JAARVERGADERING WPKC GEHOUDEN OP 16 APRIL 2019 

Aanwezig: W. van Lenning, M. Meisner en vriend, D. Alting, J. Dekker, J. 

Roskam, G. Holsteen, J. Kiwiet, C. Jongsma, G. Strijker, A. Schoneveld, G. 

Siemons, J. Deijlen, W.D.G. de Wit, E. Hoppen, T. Koerts, N. Huizing – Boer, J. 

Kraan, J. Hanssen, J. Timmer, H. Hoppentocht, S. Blik, R. v.d. Heide, G. de Wijk, 

H.v.d Wal en S. Mulder. 

Afwezig met kennisgeving: J. Buze, A. Timmer, W. Brink en E. Hageman. 

Locatie: Zalencentrum Lamain in Winschoten. 

Voorzitter: W.D.G. de Wit. Notulist: N. Huizing – Boer. 

1. Opening 
De voorzitter opent even na 20:00 uur de vergadering. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 De voorzitter deelt mee wie zich hebben afgemeld voor de 

jaarvergadering. 
 De Rabobankactie heeft € 403,23 opgebracht (in 2018 was dit € 368). 

Misschien is het mogelijk voor 2020 een filmpje te maken. Danny 
Alting gaat kijken wat mogelijk is.  

 Er is een voorstel van H.J. Scholte voor het houden van een ‘Rammen- 
en hanenshow’ in februari 2020 ter vervanging van de 
Jongdierencompetitie. 

 Het is het voornemen opnieuw een topfokkerscompetitie van de PKV 
Muntendam e.o., Fivelshow Appingedam en WPKC te organiseren. 

 Een aanvraag van A. Knoth uit Bellingwolde voor een ééndaagse show 
voor cavia’s wordt nog besproken. 

 Op 1 juni is er weer een hokkenbezoek (zie Kroniek). Er zijn nog weinig 
aanmeldingen ontvangen. Tijdens de vergadering melden zich nog 
enkele leden aan. 

 1 juni viert Swier Blik dat hij 45 jaar wyandottes fokt. Hij houdt die 
datum ‘open dag’. Een glijbaan en ijscokar zijn aanwezig. Iedereen is 
welkom! 

 Aan de agenda worden toegevoegd de terugkoppeling van de KLG-
vergadering en de uitreiking van de rassendiploma’s. 
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3. Notulen vorige jaarvergadering 
De notulen van de jaarvergadering gehouden op 17 april 2018 worden 

goedgekeurd. 

4. Jaarverslag secretaris 
Het jaarverslag secretaris over 2018 wordt goedgekeurd. Enkele cijfers: 

- Het aantal leden is met 6 gedaald naar 116. 
- Ruim 300 konijnen zijn getatoeëerd. 
- 1105 hoenders zijn geënt. 

 
5. Jaarverslag TT – secretaris 

Het jaarverslag van de tentoonstellingssecretaris wordt goedgekeurd. 

6. Jaarverslag penningmeester 
De volgende punten worden besproken: 

 De kooien zijn dit jaar gehuurd door Appingedam en Muntendam. 
 Men ziet liever een uitgebreid en meer gespecificeerd overzicht van de 

cijfers. 
 De post ‘diversen’ bestaat onder andere uit verzekeringen € 150 en 

kleding WPKC. 
 Een zorgpunt blijven de kosten van de Kroniek. 
 Voorgesteld wordt de kooienverhuur en jongdierendag onder te 

brengen bij de tentoonstellingskas. 
Na de bespreking wordt het jaarverslag van de penningmeester goedgekeurd. 

7. Jaarverslag TT – penningmeester 
De volgende punten worden besproken: 

• Initiatief nemen om de subsidie van de gemeente Oldambt weer te 
krijgen. 

• Een tentoonstelling in De Toekomst in Scheemda is (nog steeds) geen 
optie. 

• Enkele bedragen worden toegelicht, zoals de kosten van reparatie van 
de heftruck (€ 350), de aanschaf van bezems (€ 248), het ontbreken 
van de opbrengst van de verloting (circa € 400), de kosten van 
mestafvoer (€ 500) en het ontbreken van de subsidie van de gemeente 
Oldambt (€ 300). 

• Danny Alting biedt aan zich in te zetten voor de verloting. Jeroen 
Hanssen wil daarbij wel helpen. 
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8. Verslag kascommissie 

Jaap Buze en Ginus de Wijk hebben de kascontrole uitgevoerd en alles in 

orde bevonden. 

9. Benoeming kascommissie 
De kascommissie voor het jaar 2020 zal bestaan Ginus de Wijk en Willem 

van Lenning. Geert Strijker is reserve. 

PAUZE 

10. Bestuursverkiezing 
De bestuursleden Jim Deijlen en Eduard Hoppen zijn niet herkiesbaar. De 

voorzitter bedankt beide voor hun inzet. Ze krijgen daarvoor een 

cadeaubon, een boeket bloemen en applaus van de aanwezigen. Het 

bestuur heeft als kandidaten voor de open gekomen bestuursfuncties Jan 

Dekker en Swier Blik. Op voorstel van de voorzitter worden beide bij 

acclamatie gekozen. De leden bekrachtigen hun benoeming in het bestuur 

met applaus. De voorzitter heet beide hartelijk welkom in het bestuur. 

11. Uitreiking KLG-rasdiploma’s 
De voorzitter reikt de KLG-diploma’s uit aan Jan Timmer, Jans Kiwiet, Cees 

Jongsma, Willem van Lenning, Jasper Hoppen, Remke van der Heide, Harry 

Hoppentocht en Willem de Wit. 

12. Jubilarissen 
De voorzitter zet twee jubilarissen (25 jaar lid) in het zonnetje en reikt een 

aandenken uit, namelijk S. Mulder en H. Tiggelaar. 

13. KLG-vergadering 
Op 28 maart 2019 is tijdens de KLG-vergadering het meerjarenplan van de 

KLN besproken. Namens de gezamenlijke verenigingen is een brief met 

kritische kanttekeningen bij diverse voorstellen naar de KLN verzonden. 

14. Rondvraag 
 Sietske Mulder vraag of iemand weet waar ze Indische loopeenden kan 

krijgen. 
 Harry Hoppentocht vraagt naar de voortgang van het meerjarenplan 

van de KLN. Hij heeft het gevoel dat het meerjarenplan er snel 
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doorheen wordt gedrukt. Het meerjarenplan kan ingezien worden op 
de website van de KLN, maar lang niet alle leden hebben de 
mogelijkheid deze website te bezoeken en het meerjarenplan in te 
zien. Zijn bezwaar is ook dat verenigingen nauwelijks de kans krijgen 
het meerjarenplan te bespreken. Voorgesteld wordt om voor de leden 
een presentatie over het meerjarenplan te organiseren. Het bestuur 
onderzoekt de mogelijkheid daartoe. 

 Geert Strijker meldt dat de bus voor de busreis naar Leipzig volgeboekt 
is en er een wachtlijst is. 

 Cees Jongsma stel voor de contributie te verhogen van € 12 naar € 15 
euro. Een meerderheid van de leden stemt voor, maar omdat het geen 
agendapunt is, kan hierover tijdens deze vergadering niet besloten 
worden. 

 Geert Strijker is van mening dat er een minimumprijs moet komen 
voor dieren die tijdens de tentoonstelling voor verkoop aangeboden 
worden. 

 Danny Alting wil tijdens de vergadering van 2 juli a.s. terugkomen op 
de loterij tijdens de tentoonstelling. 

 Jeroen Hanssen is van mening dat onderzocht moet blijven worden of 
er een andere locatie voor de show is. 

 Harry Hoppentocht vraagt naar het gezamenlijk hokkenbezoek met 
andere verenigingen. De voorzitter deelt mee dat daarover nog niets 
bekend is. 
 

15. Afsluiting 
De voorzitter sluit de vergadering, bedankt allen voor hun aanwezigheid en 
wenst iedereen wel thuis! 

 
 

Contributie 2020 
 
Ondanks een oproep in de vorige Kroniek moeten we helaas vaststellen 
dat ruim de helft van onze leden de contributie over 2020 nog niet heeft 
voldaan. Vandaar opnieuw een oproep deze per omgaande te voldoen.  
 
De bankrekeningnummer waarop contributie overgemaakt kan worden, 

is NL32RBRB0918595568 t.n.v. penningmeester W.P.K.C. 
onder vermelding van ‘contributie 2020’. 
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Sier- en watervogelshow Bakum. 
 

Zaterdag 4 januari zijn Gienus de Wijk en 
ondergetekende naar de 35e Bundes 
Ziergeflügelschau in Bakum geweest.  
 
Een prachtige show met veel bezoekers 
en vogels waarvan een aantal met 
uitsterven worden bedreigd of niet meer 
in het wild voorkomen.  
 
Een sfeer impressie. 
 
Tegen half negen vertrokken we met de 
auto uit Alteveer. Binnendoor in 

Duitsland en met uiteraard een “Umleitung”. Leuke dorpjes gezien en zelfs nog 
vier vliegende kraanvogels gespot. 
 
Huber Schillmöller heeft voor deze show een gedeelte van een gebouw, 35 bij 
95 meter, ter beschikking gesteld. Hij heeft naast een groot modern 
loonbedrijf, een mesthandel en biogasinstallaties. 

Bij onze aankomst was de parkeerplaats van het bedrijfsterrein voor een kwart 
gevuld en de sprekers voorafgaand aan de officiële opening waren net 
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begonnen. De man van de feitelijke opening, professor Ludwig Theuvsen uit 
Göttingen, was in twee zinnen klaar.  

 

Gienus en ik zijn niet zo van het protocollair, maar deze opening geeft onze 
hobby wel een zetje in de rug. Positieve woorden van belangrijke mensen die 
het bestaansrecht van onze hobby benadrukken. Respect vanuit hobby 
organisaties, politiek, natuur en wetenschappen.  
 
Het showgedeelte van het gebouw was verdeeld in compartimenten.  
In de zeer goed verlichte ontvangsthal waren in de vele 
ruime volières fazanten en grote wilde duiven te zien. 
Kwartels, kleine duifjes en patrijzen zaten in ruime mooi 
aangeklede vitrinekooien.  
 
Bij de catering hadden de dames van de vereniging RGZV 
Bakum voor een fantastisch assortiment “Torten” 
gezorgd.  
 
Achter de vele zitplaatsen waren twee grote vijvers 
aangelegd met zeer veel soorten eenden, ganzen en 
zwanen. Een natuurlijke rustige uitstraling met veel 
groen, een fontein en watervallen. In de hal waren 
verder nog wat promotiestandjes. 
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De volgende was wat een smaller hal en had een looppad met trapjes over een 
“riviertje”. Verdeeld in drie heel mooi aangelegde parkjes waar je tussen de 
vele eenden, ganzen en zwanen kon lopen. De 
dieren waren heel rustig en duidelijk op hun 
gemak.  
 
De laatste hal was weer ingericht met ruime 
volières met wilde hoenders, fazanten, wilde 
duiven en  aan het eind ter decoratie een ruime 
vijverpartij met watervogels. Er stonden in het 
midden van de hal heel veel hokjes op de grond 
van 75 cm x 1.50 cm x 90 cm met vooral 
paartjes talingen. Het hokje was voor de helft 
met water gevuld en de rest stro. 
Bij de aankleding van de show was er niet 
bespaard op houtsnippers, dennengroen en de 
uitgebreide informatie over de diersoorten. De 
meer dan 1000 dieren, ook als ze in groepen 
samengebracht waren, hadden allemaal een 
duidelijk leesbare beoordeling gekregen.  
 
Onder het motto “wij hebben altijd wat te zeuren”  
 

• Gezien het aanbod van dieren en de grote hoeveelheid publiek waren 
iets ruimere gangen welkom geweest.  

• De verlichting in het achterste compartiment boven de talingen schoot 
tekort, waardoor de vogels helaas onvoldoende tot hun recht 
kwamen.Op de site van de Norddeutscher Verein für Ziergeflügel 
bevonden zich perfecte downloadlinken maar de Verkaufstiere waren 
helaas niet te downloaden.  

• De glossy uitgevoerde catalogus met tien keer een “Grusswort”  door 
belangrijke mensen, aangevuld met een actueel sober “Bertungsteil” 
zag er keurig uit. Met zeven euro was het royaal betaald. 

 
Bij het verlaten de hal had Gienus als “Niederländer rabbat bekommen” op een 
drinkwatertoren. De standhouder had als watersportliefhebber een zwak voor 
Nederland. Hij vertelde dat volgend jaar de show in Herzlake gepland is. Vlak 
achter Meppen. Ongeveer 50 kilometer dichterbij Nederland. Toen we 
vertrokken was de zeer ruime parkeerplaats vol …… 
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Samengevat: 
 
Een prachtige show voor de liefhebbers. Zeer vriendelijke sfeer. Mooie 
diervriendelijke presentatie. Groene uitstraling. Vooral enorm veel soorten 
watervogels en alle dieren in een uitstekende show conditie.   
Een aanrader voor om met een aantal collega fokkers samen eens te gaan 
kijken en over de dieren elkaar bij te praten. 

 
Harry.                                                                            
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Het provinciale NBS kampioenschap 
tentoonstellingsseizoen 2020/2021 is voor de 
provincie Groningen toegekend aan de WPKC.  
 
Regelmatig geeft de NBS een zeer informatief, actueel 
en goed leesbare nieuwbrief uit,  over al haar 
verenigingszaken.  
Een mailtje om je aan te melden is voldoende. 
 

Robert Hoornstra 
Commissaris PR-aangelegenheden.  
Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen (N.B.S.) 
De Pol 12, 
8337 KS De Pol (Steenwijkerland) 
Tel.: 06 – 30 53 16 23  

Email: pr@sierduif.nl 
 

Nat en moe. 

Geboren worden is soms 'n heel gedoe. 

Een tikje hier, een tikje daar,  

en dat uren achter elkaar. 

Eitje in het rond, duwen met je pootjes en dan is ’t klaar! 

 
© N. Huizing - Boer - 4 mei 2019. 
Uitkomst al op dag 20. 
Nederrijnse krielen / Zwerg-Niederrheiner in kleurslag berken / Birkenfarbig. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:pr@sierduif.nl
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Een idylle aan de rand van Bourtange 
Foto’s: Natasja Huizing-Boer.     Tekst : Aaltinus Timmer 

 
Op 18 februari om 10.00 uur had de 
redactie van de Kroniek afgesproken met 
Jan Kraan , voor een interview. 
We werden hartelijk welkom geheten door 
Jan en zijn vrouw Leny, met koffie en thee 
en heuse kraaikoppen cake. 
Bij binnenkomst in de hal, ervaart men 
direct de sfeer van gemoedelijkheid en 
rust, wat ook geheel van toepassing is op 
de gastheer en gastvrouw. 
Nog niet zolang geleden was Jan , behalve 
pensionado, ook nog actief pottenbakker. 
Terwijl Leny zich nog bezighoudt met het 
vervaardigen van prachtige schilderijen. 
“Sporen” van beide activiteiten zijn  in de 
ruime hal volop te aanschouwen. 

Jan is al jaren een verdienstelijk fokker 
van Brabanters, Kraaikoppen en 
Uilebaarden. 
Het is allemaal begonnen in de jaren 50, 
toen Jan nog woonde in Amersfoort. 
In Woudenberg zag Jan bij sommige 
vermeerdering bedrijven grote groepen 
kippen  nl. Sussex ( dubbeldoel ras , 
vlees/ei productie ) lopen en vond dat 
een fascinerend gezicht. Ook werden 
tentoonstellingen in de buurt bezocht 
en het kwartje was gevallen. 
Later na vervulling van de militaire 
dienstplicht en een vast thuis met Leny 
en kinderen in de 70 ‘er jaren, de familie 
woonde inmiddels in Wolfheze ,   had 
Jan eerst vogels, maar vervolgens 
kwamen daar “gewone” krielen bij, die 
rond het huis liepen. 
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Jan werd lid van de 
vereniging, “Het 
Nuthoen” in Velp. 
Waar ook bekende 
keurmeesters , o.a. 
Hr. J. Peters , Ad 
Boks , Coen Aalbers 
en Cees v.d. Heuvel 
lid waren, dus 
advies genoeg.   Het 
begon met een klein 
hokje en de dieren 
waar hij mee ging 
fokken waren 

Kraaikoppen en wel het grote type, hoenders dus. 
 
Het laat zich raden dat deze niet al teveel ruimte ter beschikking hadden. 
Hij ondervond toen echter veel ondersteuning vanuit de vereniging en dat 
werd uiteraard als zeer plezierig ervaren. Ook werd aan  diverse shows deel 
genomen. 
Maar zoals zo vaak wil men meer en verder en zodoende werd het plan 
opgevat om het krielformaat weer terug te fokken. Hierin is Jan meer dan 
geslaagd. Volgens Jan zijn er momenteel nog 3 fokkers in Nederland. 
 

 
De kleurslagen wit, zwart en koekoek, lopen er momenteel in Bourtange rond. 
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In 1985 was Jan de mede 
oprichter van de BKU, dat 
staat voor, vereniging van 
Brabanters, Kraaikopen en 
Uilebaarden. Hij nam de 
functie van 
penningmeester op zich 
zich en verzorgde de 
catering bij de 
ontmoetingsdag van de 
club, wat ook geld 
opleverde voor de 
clubkas. 
De BKU is nog steeds 
springlevend en Jan levert nog 
steeds de nodige inspanningen 
hiervoor. 
 
Maar als bestuurslid van de BKU, was het natuurlijk wel de bedoeling, dat er 
ook Brabanters en Uilebaarden kwamen. Aldus geschiede. 
Bij de Uilebaarden heeft Jan in 2000,  de kleurslag: zilver parelgrijs geloverd 
gecreëerd en laten erkennen                                        Foto’s Jan Kraan 
 
In 2017 werd een van zijn dieren, hij had ze toen echter al niet meer in zijn 

bezit, Europees Kampioen op de 
Europa Show . 
Maar wat toen ook ging spelen, 
was het feit, dat Jan en Lenie 
het drukke westen wel wilden 
ruilen voor een rustiger 
omgeving en zo werd er eerst in 
Zwartsluis domicilie gekozen, 
om vervolgens naar de provincie 
Groningen af te  
zakken. Met het rondkijken 
werd gestart in de omgeving van 
het Lauwersmeer en het Hoge 
Land. Jan en Lenie wilden toch 
wel graag water in de buurt 
hebben. Maar al verder 
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zoekende kwamen ze in Bourtange terecht en wel op de 1e Pallertweg. Daar 
was een “klein “ huisje te koop met veel grond. Ze waren meteen verkocht. 
Was de bezichtiging op een vrijdagochtend in januari 2004, ’s avonds was de 
koop al gesloten. Als men zich nu in de tuin bevindt, weet men precies waar ze 
toen voor zijn gevallen. 
 Trouwens Pallertweg betekent -weg in het moeras-. Het Bourtanger Moeras 

dus. 
 
De hokken die waren 
mee genomen werden 
met vereende krachten 
geplaatst . 
 
Zijn nieuwste creaties zijn 
de Goudpel Uilebaarden. 
Om deze soort te 
verkrijgen, zijn de 
Uilebaarden ingekruist 

vanuit het Fries Hoen.  
Behalve de goudpellen, komen er ook wel eens citroen pellen uit het ei. Hier 
wil Jan zich ook in gaan specialiseren. 
Mede doordat Jan veel af weet van de 
vererving, weet hij precies waar hij 
mee bezig is. 
Hij heeft hiervoor zelf speciale 
fokkerskaarten ontworpen. 
Nu gebruikt hij op de computer het 
programma Zoo Easy. 
 
Maar op meerdere fronten is hij actief 
geweest en is dat nog steeds. 
Zo gaf hij geregeld lezingen aan 
beginners die kippen wilden houden. 
Ook zijn publicaties in het blad 
Avicultura in augustus 2009 en februari 
2015, zijn bekend. 
Ook heeft hij in 2015 samen met Leny 
een BKU weekend in Bourtange 
georganiseerd.  
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Ook Tielko Koerts heeft z’n bijdrage hieraan geleverd. Fokkers uit het hele land 
en Duitsland kwamen naar Bourtange. Behalve de fraaie dieren van Jan,  die 
men hier aantrof, was men ook zeer verrukt over de rust en ruimte van Oost 
Groningen en Bourtange in het bijzonder. 
 
Vorig jaar heeft Jan deelgenomen aan een grote eierkeuring in Enschede bij de 
Oneto. Zijn ingezonden eieren werden tot mooiste en beste gekozen. 
 
Met de Brabanters heeft Jan ook een nieuwe kleurslag gecreëerd en wel de 
wit/zwart columbia.  Vroeger heette de kleur “HEREMELIJN” ( vindt Jan wel 
een mooier klinkende naam).  Hij heeft, om zover te komen zijn dieren gekruist 
met Sussex columbia. Hij is hier inmiddels al 16 jaar mee bezig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de Brabanter Columbiafok kwam ook een Uilebaard haan Moorkop , deze is 
gegaan/gebruikt voor het Uilenbaard Moorkopprojekt van Rolinka Snijder e.a.. 

Een wezenlijk verschil tussen een Uilebaard en Brabanter, is behalve het kuifje 
en kam van de Brabanter, dat de Brabanter een 3 delige baard heeft en de 
Uilebaard een 1 delige baard. 
 
Trouwens, Jan vertelde nog , dat hij alleen maar korrel voert en geen meel. Dat 
laatste blijft vaak in de baard hangen, met alle gevolgen van dien. 
Het ging niet altijd van een leien dakje. Zo deed de Marek ziekte zijn intrede en 
haviken zagen ook wel wat in die smakelijke los lopende kippen. 
Ook bloedluismijt heeft de nodige schade aan gericht. Vrachten roofmijten 
werden “ingevlogen” maar het resultaat bleef ver bij de verwachting achter. 
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Ook dasty,  uit de gele fles, voldeed niet voldoende. Hij is mede bang dat dit na 
verloop van tijd het hout aantast, uiteindelijk is het een ontvetter. 

 

Vroeger maakte Jan van een oude fietsbel een oliebadje voor de bestrijding 
van bloedluizen. 
Tegenwoordig zijn er modernere versies op de markt, maar die kosten dan ook 
een beetje. 
Het geknoei met olie of diesel was Jan zat en zodoende houdt tegenwoordig  
diatomeenaarde de bloedluizen aardig in bedwang. Zorg ook dat je een balans 
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krijgt met een samenwerking van andere soorten insecten , zoals z.g. 
oorwormen, deze smullen ook van bloedmijt. 
Eenmaal buiten, vallen de ruime en  hoog op gestelde nachthokken, met 
waaronder een ruime uitloop ren, direct op. Deze hokken staan te midden van 
vijgenbomen en ander struweel en een gigantische eik.  
De prachtig uitziende  dieren kunnen hier heerlijk op een grote ruimte vrij  
rond lopen. De tuin straalt verder alleen maar rust en vriendelijkheid uit. Hier 
komt men echt tot rust.  
 
Ook Jan zijn  vorige beroep/hobby van pottenbakker, kom je er nog overal in 
de tuin tegen. 
Heel vaak gebeurt het, dat in de zomer langs fietsende toeristen, hier even af 
stappen om te genieten van deze idylle. Want dat is het. 
 
Jan en Leny bezitten ook een moestuin en die wordt in de winter “begraast”  
en vrij gehouden van onkruid, door de Kraaikoppen. Hier zie je werkelijk 
prachtige kerngezonde dieren die dat ook uitstralen. 

 
Het valt op dat de voetbevedering van deze kraaikoppen mooi schoon blijft.  
Jan wist nog te vertellen dat veren op de poten, al stamt uit de Middeleeuwen. 
Kippen werden speciaal gehouden  met zo weinig mogelijk kam, maar met 
zoveel mogelijk veren aan de poten. 
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Hokken waren er toen nog niet en ze zaten dan ook  in de buitenlucht, in de  
bomen. Zo bevroor bij extreme kou de kam niet of nauwelijks (dus bleef de leg 
ook goed)  en bleven de poten vorstvrij. 
 
De Kraaikoppen hanen werden vroeger ook wel gekapoeneerd ( gecastreerd) 
en konden wel 4 á 5 kilo zwaar worden. 
 
Intussen was het ongemerkt al zo laat geworden dat het tijd werd om de 
thuisreis weer eens te aanvaarden.Niet nadat Natasja nog een doos vol boeken 
van Jan had meegekregen om eens door te “neuzen”. 
 
Na dankzegging voor de hartelijke ontvangst en vriendelijke en fijne 
gesprekken tijdens ons verblijf, namen we afscheid van Jan en Leny. 
Vriendelijke en hartelijke mensen op een bijzondere locatie in het mooie 
Westerwolde. 
 
http://home.kpn.nl/kraanjan/ 
 

 

http://home.kpn.nl/kraanjan/
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Controle tentoonstelling kooien. 
 
Op de ledenavond afgelopen februari, is de controle van de kooien aan de orde 
geweest. Het is zo, dat alle kooien moeten worden opgezet en worden 
nagekeken. Kleine reparaties worden direct gedaan. De grotere, zoals las 
werkzaamheden vinden later plaats. 
 
Er zijn 2 zaterdag ochtenden voor uitgetrokken en wel op  4 en 11 april.   
We beginnen dan om 8.30 uur en gaan door t/m 12.30 uur.. Dan houdt men de 
zaterdagmiddag nog voor zichzelf.  
 
Het is alvast handig dat iedereen voor zich wat gereedschap meeneemt.  
De inschatting is dat we de eerste dag al een flink eind kunnen komen. 
Wat er ook nog bij komt is dat de benodigde drinkbakjes gereinigd moeten 
worden. Wie heeft/ziet daartoe een mogelijkheid? 
 
We gaan er vanuit dat het die dagen in elk geval droog weer zal/moet zijn. 
De locatie is de boerderij waar WPKC zijn opslag heeft is de Winschoterweg 12 
in Blijham . Bij het bordje Caravanstalling 
 
Opgave kan bij:  

Aaltinus Timmer tel. 06-53822237 of email: aaltinus.timmer@ziggo.nl 
 
 
 

Sponsor actie Rabobank. 
 

Oproep aan alle leden – vrienden – kennissen etc.  
 
Iedereen die bij de Rabobank  een rekening heeft en lid is van de Rabobank kan 
tijdens de sponsoractie  stemmen op de WPKC.   
Dit kan ons veel geld opleveren en dat kan de WPKC wel gebruiken.   
Als alle leden hier aan willen meewerken en dit gaan  promoten komt er 
ongetwijfeld een leuk bedrag uit. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw stem voor de WPKC.      

Bestuur WPKC. 
 

mailto:aaltinus.timmer@ziggo
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RGZV Weener uitnodigingen voor WPKC leden. 
 

Op 14 en 15 november is de 
Ausstellung van RGZ Weener. Om in 
te kunnen zenden kan er contact 
worden opgenomen met: 

Simon Bruns,  
An Stief 8, 26831 in Bunde 

 
De jaarlijkse busreis gaat op 19 
december om 7 uur naar de 
Hannover Junggeflügelschau. 

Opgave kan per mail rgzv.weener@gmx.de of men kan contact 
opnemen met Geert Holsteen tel 0597-417646. 
 
Tijdige opgave is zeer wenselijk i.v.m. de beschikbaarheid van een 
betaalbare bus. Vanwege de vele “Weihnachtsmarkten” zijn er zeer 
beperkt touringcars beschikbaar. 
De prijs is nog niet bekend maar avondeten, snaps, fris, bier, worst, 
kaas, snoep, koffie, twee broodjes zijn inclusief.  

mailto:rgzv.weener@gmx.de
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HOKBEZOEK 2020 
Beste WPKC leden. 
 
In de vorige Kroniek heb je kunnen lezen dat ik bezig ben met de organisatie 
voor een hokbezoek in  

Zuid-West Drenthe, op zaterdag 6 juni 2020   
 
Ik heb hier 5 adressen voor benaderd en alle 5 hebben reeds aangegeven, dat 
wij van harte welkom zijn.  
 
Ik had reeds aangegeven, dat het een flinke dag gaat worden. Op tijd 
vertrekken en in het begin van de avond weer thuis. De exacte tijden laat ik 
uiteraard nog weten. 
 
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.  
 
De te bezoeken adressen bevinden zich in: 

• Havelte: Thuringer vleugel duif,  Neurenberger zwaluw,  
Veldkleurduif 

• Ijhorst : Barnevelders en Tan konijnen 

• Staphorst: Hollandse kuifhoenders en rood-oog pool 

• De Pol: Twentse krielen en Spreeuwduiven 

• Giethoorn: diverse watervogels 

Na afloop ergens nog even napraten onder het genot van een drankje.  
 
De volgende mensen hebben zich al opgegeven: 

Natasja Huizing-Boer(onder voorbehoud), Jeroen Hansen, Geert 
Strijker,  Geert Siemons, Remke van de Heide, Jan Dekker, John 
Roskam, Danny Alting, Harry Hoppentocht en Willem de Wit(onder 
voorbehoud). 

Zou je deze dag niet willen missen, geef je dan op voor 6 mei 2020 bij: 
 

Aaltinus Timmer.  Email: aaltinus.timmer@ziggo.nl  Tel. 06-53822237 
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