Colofon:

24e Jaargang nr. 2 2020

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 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 Hoofdweg 244, 9681 AM Midwolda. Tel: 0629586600
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
Redactie Kroniek: Natasja Huizing-Boer (redactie@wpkc.nl) en
Aaltinus Timmer (aaltinus.timmer@ziggo.nl)
TT en Jongdierendag secretaris: Aaltinus Timmer (ttsecretaris@wpkc.nl) Snikke 13,
9679 ZM Scheemda. Tel: 06-53822237
TT en Jongdierendag penningmeester: Eduard Hoppen Zuiderstraat 8, 9695 HJ
Bellingwolde. Tel: 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 (ttpenningmeester@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
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VAN DE REDACTIE
Beste WPKC-ers
In afwijking van hetgeen U gewend bent, deze keer een wat minder uitvoerige
Kroniek.
Dit heeft alles te maken met de tijd en omstandigheden waarin we ons nu
bevinden. Allerlei maatregelen en beperkingen kruisen opeens ons pad.
Zo heeft de ledenvergadering niet plaats kunnen vinden. Een paar stukken,
bestemd voor deze vergadering, treft U verder in deze Kroniek aan. Ook de
bestuursvergaderingen vinden niet meer plaats. Dat deze zaken onze
vereniging geen goed doen, lijdt geen twijfel.
Binnen de redactie heeft een wijziging plaats gevonden.
Harry Hoppentocht heeft een punt gezet achter zijn redactiewerk.
Mede dank zij Harry heeft de Kroniek een hoog aanzien bij de leden van de
WPKC en geïnteresseerden buiten onze vereniging. De Kroniek is mede daarom
een graag gezien en gelezen cluborgaan.
Natasja en Aaltinus zullen alles uit de kast halen om het peil op hetzelfde
niveau te houden. Maar daar hebben we daar wel de hulp van alle leden bij
nodig.
Om de Kroniek gevuld te krijgen is jullie inbreng hard nodig.
Zet eens wat op papier, hoeft niet groot te zijn. Wij van de redactie maken er
dan een leuk artikel van.
Tot slot spreken wij de hoop uit dat alles gauw weer “normaal” mag zijn,
iedereen gezond mag blijven en dat men uit hoofde van zijn of haar hobby,
toch nog veel plezier aan zijn of haar dieren beleefd.
Vriendelijke groeten:
De Redactie (Natasja Huizing-Boer en Aaltinus Timmer)
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VAN DE VOORZITTER
Sportvrienden.
Aan het begin van dit seizoen dacht ik: We
maken er dit jaar een mooi jaar van voor onze
vereniging en haar leden. We hadden mooie
activiteiten gepland zoals een hokbezoek bij enkele van onze leden en bij een
aantal Drentse kleindierliefhebbers en dan natuurlijk de Jongdierendag en
onze Open Tentoonstelling dit jaar in november. Maar toen kwam het
coronavirus en vielen al onze mooie plannen in duigen. Het coronavirus leidt
tot grote gezondheidsrisico’s vooral ook voor kleindierliefhebbers, omdat
velen van hen tot de risicogroep behoren. En gezondheid gaat boven alles. Wel
zijn we er in het Noorden van ons land tot nu toe betrekkelijk goed vanaf
gekomen en voor zover mij bekend zijn er onder onze leden geen slachtoffers
van het coronavirus te betreuren. Zelf behoor ik ook tot de risicogroep en ik
heb mij daarom ook veel beperkingen opgelegd. Het is stil, maar het geeft wel
tijd om alles op orde te brengen, zoals kippenhokken schoonmaken,
ontsmetten, sausen en kuikens selecteren en naar hun nieuwe onderkomens
brengen.
Het coronavirus en alle gevolgen daarvan is een nieuwe klap voor onze
kleindierliefhebberij. Mede daardoor heeft het dagelijks bestuur besloten om
voorlopig geen bestuursvergaderingen te houden en de ledenvergadering van
30 juni komt ook te vervallen. De jongdierendag en de WPKC- show in
november blijven tot nader order, gewoon op de agenda staan.
Wat ook al vast staat is dat de WPKC show in 2021 gehouden wordt in week
46 en wel op 19 en 20 november.
Toch moeten we met zijn allen de schouders er weer onder zetten, zeker nu
het erop lijkt dat er licht aan het eind van de tunnel komt. Langzamerhand
ontstaan er weer mogelijkheden .
Het tatoeëren van de konijnen en het enten van de konijnen op 15 augustus
a.s. lijken weer mogelijk.
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Belangrijk bij het tatoeëren is wel, dat de aanwijzingen van Jim Deijlen strikt
worden opgevolgd!
Tot slot: houdt de moed erin en vooral ,blijf gezond!
Een hartelijk groet van jullie voorzitter
Willem de Wit

VAN DE BESTUURSTAFEL
Jaarvergadering
Vanwege de coronacrisis hebben we de jaarvergadering moeten uitstellen. Nu
de coronamaatregelen langzaam versoepeld worden, lijkt het mogelijk dat we
onze jaarvergadering op donderdag 17 september 2020 kunnen houden. We
hebben die avond de grote zaal van zalencentrum Lamain, Bosstraat 25 in
Winschoten beschikbaar, zodat het goed mogelijk is de voorgeschreven 1,5
meter onderlinge afstand in acht te nemen. Zoals gebruikelijk beginnen we om
20.00 uur. De agenda voor de jaarvergadering staat in Kroniek 1 van dit jaar.
Uiteraard is dit alles onder het voorbehoud dat de maatregelen vanwege de
coronacrisis de jaarvergadering op 17 september a.s. mogelijk maken. Is dit
niet het geval, dan zullen we de leden hierover via de mail en de website
informeren. We hopen dat we veel van onze leden tijdens de jaarvergadering
in goede gezondheid mogen ontmoeten.
Namens het bestuur:
Jan Dekker
Secretaris
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JAARVERSLAG 2019 WINSCHOTER PLUIMVEE EN KONIJNEN CLUB (WPKC)
De WPKC begon 2019 met 118 leden. Diverse leden en jeugdleden zegden hun
lidmaatschap in 2019 op en één lid – de heer Reents uit Weener – overleed in
2019. Op 31 december 2019 waren er nog 97 leden bestaande uit één
erevoorzitter, vier ereleden, twee jeugdleden en 90 leden.
Het bestuur vergaderde negen keer. Bestuursleden bezochten de
vergaderingen van de KLG en Noordshow.
Op 19 februari 2019 vond een ledenavond plaats waarin de heer Aart Deetman
– KLN-keurmeester, lid van de standaardcommissie en examinator voor sieren watervogels – een presentatie verzorgde. Aan de hand van ruim 200 dia’s
deelde hij zijn kennis van sier- en watervogels met de aanwezigen.
De Jaarvergadering vond plaats op 16 april 2019. De jaarverslagen van de
secretaris, penningmeester, tentoonstellingssecretaris en
tentoonstellingspenningmeester werden besproken. De bestuursleden Eduard
Hoppen en Jim Deijlen waren aftredend en niet herkiesbaar. Voor hen kwamen
in de plaats werden gekozen Swier Blik (penningmeester) en Jan Dekker
(secretaris). De KLG-diploma’s werden uitgereikt aan Jan Timmer, Jans Kiewit,
Cees Jongsma, Willem van Lenning, Jasper Hoppen, Remke v.d. Heide, Harry
Hoppentocht en Willem de Wit. De leden Sietske Mulder en Harm Tiggelaar
waren vijfentwintig jaar lid en kregen daarvoor een aandenken uitgereikt.
Het jaarlijkse hokkenbezoek vond op 1 juni 2019 plaats. Bezoeken werden
gebracht bij Willem de Wit, Swier Blik die op deze dag vierde dat hij 45 jaar
wyandottes fokte, Jaap Buze en Geert Strijker. De afsluiting vond plaats bij
Natasja Huizing-Boer.
De tweede ledenavond vond plaats op 2 juli 2019. Deze avond stond in het
teken van het Meerjarenplan van de KLN, Aan de hand van een presentatie
doorliep secretaris Jan Dekker met de aanwezigen de plannen van de KLN voor
de komende jaren.
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Jim Deijlen zorgde in 2019 weer voor het tatoeëren van 399 konijnen, Willem
de Wit voor het enten van 650 konijnen op 17 augustus 2019 en Aaltinus
Timmer en Eduard Hoppen voor het enten van 1131 hoenders op 28 en 29
augustus 2019.
De derde ledenavond van het seizoen vond plaats op 3 september 2019. Deze
ledenavond stond vrijwel geheel in het teken van de voorbereiding van de
jongdierendag en de open tentoonstelling.
Zaterdag 7 september 2019 vond bij de Graankorrel in Oude Pekela de
jaarlijkse jongdierendag plaats. Voor de duiven waren ook de fokkers van PKV
Muntendam e.o., PKV Fivelingo en van de Duitse vereniging uit Weener
uitgenodigd. Met 222 ingezonden dieren was de inschrijving vrijwel gelijk aan
het voorgaande jaar.
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 september 2019 vond de jaarlijkse open
tentoonstelling plaats in de Eurohal van v.d. Valk in Zuidbroek. Het aantal
ingezonden dieren van 813 was vergelijkbaar met voorgaande jaren. Nieuw
was op zaterdag de eerste Groninger caviadag. Voor deze eendaagse keuring
werden 63 cavia’s ingezonden. Ook het bezoekersaantal was vergelijkbaar met
dat van het jaar daarvoor.
De laatste ledenavond vond plaat op 5 november 2019. Tijdens deze avond
werden de jongdierendag en de open tentoonstelling geëvalueerd. Als
belangrijkste aandachtspunt werd vanuit de leden aangedragen de
verplaatsing van de tentoonstelling naar een latere periode in het
tentoonstellingsseizoen en dan bij voorkeur weer terug naar week 47. Het
bestuur heeft zich de laatste maanden van het jaar ingezet deze wens van de
leden te realiseren. Helaas bleek er onvoldoende medewerking van zowel de
KLG als aangesloten KLG-verenigingen. Na overleg met de Noord-DrentheShow bleek voor 2020 de enige optie de tentoonstelling te houden in week 48.
Deze aanvraag is inmiddels door de KLG gehonoreerd. Voor de
daaropvolgende jaren moet nog verder onderzocht worden welke opties er zijn
voor het houden van de open tentoonstelling.

Kroniek zomer 2020

Pagina 8

Verslag TT. secretariaat 2019
Een maand na de show in 2019, was het secretariaat al weer in de weer om de
keurmeesters voor 2020 vast te leggen.
Dat was voor de Jongdierendag in september en voor de WPKC Show in
november.
Op de Jongdierendag, gehouden op 7 september 2019 bij de Graankorrel
in Oude Pekela ,waren 222 dieren ingezonden.
Bij de konijnen werd er gekeurd 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.
De verdeling over de diergroepen was als volgt:
konijnen: 55 stuks. hoenders: 24 stuks . dwerghoenders: 89 stuks. sierduiven:
46 stuks en serama’s: 8 stuks
Als keurmeesters fungeerden:
Hoenders en dwerghoenders: E.J. Visser; A. vd Streek en A. Heerdinck
Konijnen:
Mevr. I. Bosch
Duiven:
W.de Wal
Serama’s:
A. vd Streek
Op de WPKC show, gehouden op 27 en 28 september 2019 bij van de Valk
in Zuidbroek,
waren 810 dieren ingezonden.
De verdeling over de diergroepen was als volgt:
konijnen: 159 stuks. cavia’s: 63 stuks. hoenders:123 stuks. dwerghoenders:343
stuks
siervogels:20 stuks. Oorspronkelijke duiven: 2 stuks. watervogels:17 stuks.
sierduiven: 68 stuks. serama’s:15 stuks
Als keurmeesters fungeerden:
G. Grooten, J. Jipping, en R. Prins

bij de konijnen

L.J.J. Frenken, R.A.TH. Siemes, C.J.C. Vlaardingerbroek,
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H. Ketelaar, Th. Kiewiet, W. Voskamp, K. vd Hoek en
A. vd. Streek

bij de hoenders en
dwerghoenders

E.W. Zwama

bij de siervogels en
watervogels

M.Apperlo

bij de sierduiven

E.W. Zwama

bij de serama’s

G. Grooten en J.Schop
bij de cavia’s
WPKC mocht wederom het Provinciaal kampioenschap van de provincie
Groningen voor de NBS op de show onder brengen en tevens de Provinciale
Bondshow van de KLG.
District Shows waren er van:
Nederlandse Hangoor Dwergen Club, Welsumerclub, Barnevelderclub,
Hollandse krielenfokkers club, Nederlandse Speciaalclub voor Duitse en
Zwitserse Hoenderrassen, Nederlandse Leghorn Club,
Vechthoenderfokkersvereniging Nederland, Nederlandse DFKP-club, Krulduif,
Schmalkaldener Moorkop en Trommelduivenclub.
Clubshow was er van GPC.
De tt.secretaris

Contributie 2020
Ondanks een oproep in de vorige Kroniek moeten we helaas
vaststellen dat een aantal 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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Aan:
De secretarissen van alle verenigingen en
speciaalclubs van KLN
Geachte secretaris,

Sinds 22 april jl. is er een werkgroep communicatie. Het is bekend dat actueel
nieuws vaak vertraagd onze achterban bereikt. Dat kan beter en sneller.
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De werkgroep gaat zich hiervoor inzetten en zal zich bezighouden met het
onderhouden en actualiseren van de Facebookpagina en de website van KLN.
Daarnaast zal er een digitale nieuwsbrief worden gemaakt.
We zullen deze media gefaseerd aanpakken. We beginnen daarom met de
facebook pagina gevolgd door de nieuwsbrief en de website.
Voor actueel nieuws kunnen we uw input en dat van uw leden goed gebruiken.
U bent dagelijks met onze hobby bezig en hoort en ziet wat er gebeurt en wat
de fokkers en leden bezighoudt.
Daarom willen we aan u vragen om binnen uw vereniging en/of speciaalclub
kenbaar te maken dat deze werkgroep er is en dat nieuwsberichten, die
kunnen bestaan uit artikelen, foto’s, filmpjes etc., gestuurd kunnen worden
aan: communicatie@kleindierliefhebbers.nl
In Kleindier Magazine willen we ook informatie linken naar de Facebookpagina
en/of website van de KLN, en andersom. De digitale nieuwsbrief zal naar de
secretarissen van de verenigingen en speciaalclubs worden verzonden. Ook
kunnen leden zich abonneren op deze nieuwsbrief. Meer informatie daarover
volgt nog.
De werkgroep bestaat uit:
Greet Abbink, Thijs Overduin, Irene Overduin-Tenwolde, Roland Sellis en Gerda
Nijenhuis.
Jan Dirk Nijkamp (voorzitter KLN) en Erna Sanders (secretaris KLN)
ondersteunen de werkgroep.
Het is een enthousiaste groep mensen die graag aan de slag wil. We rekenen
op uw steun door informatie aan de leden van de werkgroep door te sturen
die interessant kan zijn voor alle andere fokkers en liefhebbers van onze
hobby.
Met vriendelijke groeten,
Erna Sanders,
Secretaris KLN
e.sanders@kleindierliefhebbers.nl
074-2664735
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Jaarlijkse Enting Hoenders 2020.
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, geheel volgens de corona maatregelen van het RIVM, 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 10 augustus tot en
met zaterdag 15 augustus).
Opgave bij Eduard Hoppen 0597-561106
/ 06-13847136
ttpenningmeester@wpkc.nl
of bij Aaltinus Timmer 0597-592053 / 06-53822237
ttsecretaris@wpkc.nl
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
Kroniek zomer 2020
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ondertekend door de dierenarts terug. U kunt deze tijdens het inzenden
van de dieren op een tentoonstelling overhandigen aan de TT
organisatie.
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 10 augustus tot en met
zaterdag 15 augustus). Dit in verband met bestellen van de entstof.

Het enten gaan we doen in week 35, (op 26-27
en eventueel 28 augustus) .
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Konijnen enten. Jaar 2020.
Ook dit jaar zal ik weer de enting van de konijnen
verzorgen.
De prijzen zijn voor dit jaar iets bijgesteld.
De kosten voor RHD2 enting zijn € 3,- per dier.
Degene die wil enten voor RHD1 en RHD2,
hiervoor zijn de kosten € 4,- per dier.
De voorrijkosten bedragen € 20,Deze entingen zijn een jaar geldig en worden
verricht door een Dierenarts.
De ent datum is: zaterdag 15 augustus

2020.
Vanwege het coronavirus moet de afstand van 1,50 meter
afstand gerespecteerd worden en is gebruik van mondkapjes
en handschoenen verplicht. Dit op verzoek van de Dierenarts.
Graag zoveel mogelijk op 1 adres de konijnen aanvoeren.
Dit in verband met het feit dat de dierenarts het in 1 dag wil uitvoeren.
De voorrij kosten kunnen dan gedeeld worden.
Voorzitter WPKC
W.D.G. de Wit
Graag opgeven voor 15 Juli 2020 bij W.D.G. de Wit
tel: 0613930982 of Email: wdgdewit@gmail.com
naam:
adres:
eventueel email adres:
telefoon nummer:
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WPKC in coronatijd.
Onlangs heeft de redactie een oproep gedaan omtrent een verslagje van onze
leden, hoe die zich manifestern in deze tijd waarin we zo weinig mogelijk
contact hebben. Hierbij de reacties.

Theo Kiewiet vermaakt zich in deze tijd prima in zijn tuin en
geniet van zijn dieren.
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Hierbij de bijdrage van Janet Leeuwma.
Onze zoon Michiel, van bijna 16, is jeugdlid bij de WPKC. Hij fokt met grote
Wyandotten rood en Buff Orpington groot. Verder heeft hij nog een paar
Khaki Campbell eenden. De eerste kuikens zijn weer uit het ei en de spanning
was groot, want hij verwachte de eerste kuikens van zijn op de Noordshow
bekroonde Orpington haan met 96 punten. Nu dus in spanning afwachten, wat
het gaat worden.
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De witte haan op de foto is “witte reus”. Deze haan heeft hij van dhr. Lieth uit
Noordbroek gekregen. We hebben deze haan vorig jaar met de rode
Wyandotten gekruist, voor fris bloed en meer ontwikkeling.
Fris bloed binnen de rode Wyandotten is n.l. moeilijk of niet te vinden.
Deze haan is de lievelingshaan van Michiel geworden. Hij mag vaak ’s avonds
met Michiel in de keuken zitten en zoals op de foto te zien, valt de haan dan in
slaap.
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Wij wonen op een boerderij, een akkerbouw bedrijf en houden ook schapen.
In de afgelopen twee maanden zijn er ruim 200 lammeren geboren.
Hoofdzakelijk Texelaars en Vlamingen. Een drukke, maar leuke tijd. We fokken
ook af en toe een nestje labradors.
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We hopen dat we in het komend jaar weer
met de dieren naar een show kunnen, dat
we het Corona virus snel achter ons kunnen
laten en dat iedereen in goede gezondheid
van zijn of haar dieren kan genieten.
Met vr. groeten namens: Michiel, Janet
Leeuwma
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