
 
 

 

 
 

 
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.  
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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: 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  
 
Redactie Kroniek: Natasja Huizing-Boer 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 adverteerders zijn wij in 
staat om dit blad uit te brengen. 

 

mailto:secretaris@wpkc.nl
mailto:penningmeester@wpkc.nl
mailto:aaltinus.timmer@ziggo.nl
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VAN DE REDACTIE 
 
De oproep gedaan op de ledenavond van 31 augustus jl. om een stukje voor de 
Kroniek te schrijven, heeft al resultaat gehad. Harry van de Wal heeft de 
handschoen opgepakt. Verderop kun je zijn verslag lezen. Harry bij deze 
nogmaals bedankt . Harry heeft zijn verhaal gewoon als een geschreven brief 
bij de redactie ingeleverd. Ik zou zeggen , wie volgt.     
 
 
                                             

VAN DE VOORZITTER                                                                                

 

Sportvrienden. 

 

Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van de Corona. 
Wat betreft onze hobby wordt het een jaar met pieken en dalen. 
Sommige shows kunnen doorgaan maar vele ook niet. Wat dat betreft volgen 
wij in Groningen de landelijke trend. 
Er zijn nog  enkele verenigingen die het aandurven om een show te 
organiseren.  
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Hoogstwaarschijnlijk hebben deze verenigingen voldoende ruimte om aan de 
RIVM regels te kunnen voldoen. 

En laat de WPKC nu behoren tot die laatst categorie. 
 
Op 12 september jl. heeft  WPKC een geslaagde J.D.D. kunnen houden 
bij De Graankorrel in Oude Pekela.  
Dit was mogelijk omdat daar  voldoende ruimte aanwezig was .                
Compliment aan De Graankorrel, die alles heeft gedaan om extra 
ruimte te creëren, om er een geslaagde dag van te maken.  
 
Het bestuur heeft alle moeite gedaan om een locatie te zoeken om toch 
nog voor de leden een clubshow te kunnen organiseren. 
Deze locatie is gevonden in Scheemda en wel bij de oude strokarton 
fabriek De Toekomst. Zo zijn we weer terug in de gemeente Oldambt. 
We krijgen hier de beschikking over weliswaar de kleinste van de 3 
hallen, maar deze is groot genoeg voor een Clubshow. 
Hier ook alle hulde aan de gemeente Oldambt die binnen 14 dagen de 
goedkeuring verleende om deze show te kunnen organiseren. 
 
Maar nu we horen dat voor bepaalde gebieden in  Nederland code rood 
is afgegeven, houden ook wij een slag om de arm. 
Toch gaan we door met de organisatie van onze Clubshow. 
Al  heel wat sponsoren hebben hun medewerking verleend, dus wat dat 
betreft kan het niet meer misgaan.  
Nu corona nog buiten de deur houden.     
Tot slot zou ik willen zeggen, houdt de moed er in en blijf gezond. 
 
Een hartelijk groet van jullie voorzitter. 
 

Willem de wit 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

IMPRESSIE JAARVERGADERING 2020 

Jan Dekker 
 
Donderdag 17 september vond de uitgestelde jaarvergadering 2020 plaats. 

Uitgesteld omdat het in april vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk 

was te vergaderen. De vergadering werd voorgezeten door 2e voorzitten Jan 

Dekker om 1e voorzitter Willem de Wit de dag voor de vergadering een 

ontstoken kies had laten verwijderen en hij daardoor moeilijk kon spreken. Na 

de opening en mededelingen werden de notulen van de jaarvergadering 2019 

en het jaarverslag 2019 van de secretaris en van de tentoonstellingssecretaris 

zonder op- of aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd. Deze verslagen 

waren allemaal al gepubliceerd in de Kroniek. 

Daarna presenteerde de penningsmeester het financiële overzicht van de 

vereniging over 2019. In de lijn van voorgaande jaren leverde 2019 opnieuw 

een financieel tekort op. De penningmeester vertelde daarbij dat de grootste 

kostenpost de drukkosten van de Kroniek is. Met een eenvoudige rekensom 

maakte hij duidelijk dat de kosten van de papieren Kroniek hoger zijn dan de 

contributie die de leden betalen die de papieren Kroniek ontvangen. Vandaar 

dat de penningmeester met twee voorstellen kwam om uit de rode cijfers te 

komen. Als eerste stelde hij voor de contributie van € 12 per jaar te verhogen 

naar € 15 per jaar. Een vergelijkbaar voorstel was in 2019 ook al vanuit de 

ledenvergadering gekomen en daaraan gaf het bestuur nu dus gehoor. Het 

tweede voorstel was om de leden die een papieren Kroniek willen ontvangen 

de drukkosten van € 15 per jaar te laten betalen. Ook dit voorstel vond 

instemming van de ledenvergadering. Vanaf 2021 zal de contributie voor 
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volwassen leden dus € 15 per jaar gaan bedragen en moeten leden die een 

papieren versie van de Kroniek willen ontvangen, daarvoor € 15 per jaar 

betalen. 

De tentoonstellingspenningmeester presenteerde vervolgens zijn financieel 

jaarverslag. De inkomsten en uitgaven lagen in lijn met voorgaande jaren en 

ook het tekort was vergelijkbaar. Omdat dit jaar een clubshow wordt 

gehouden in de Toekomst en het nog onduidelijk is of volgende jaar wel weer 

een open show kan worden gehouden, werd besloten geen bijstellingen te 

doen om het tekort terug te dringen.  

Nadat alle cijfers de revue gepasseerd waren kreeg Willem van Lenning als lid 

van de kascontrolecommissie het woord. Samen met Ginus de Wijk had hij de 

kascontrole uitgevoerd. Ze hadden vastgesteld dat de financiële administratie 

van zowel de penningmeester als van de tentoonstellingspenningmeester er 

goed verzorgd uitzag. Ze stelden voor de penningmeester en de 

tentoonstellingspenningmeester decharge te verlenen. De vergadering stemde 

hiermee unaniem in. 

Na de pauze ging de vergadering verder met de bestuursverkiezingen. De 

aftredende bestuursleden Willem de Wit, Geert Siemons en Aldert Schoneveld 

werden unaniem herkozen. Tielko Koerts had het bestuur meegedeeld af te 

treden en in zijn plaats werd Harry Hoppentocht eveneens unaniem gekozen. 

Vervolgens werden de KLG-rasdiploma’s uitgereikt. Helaas waren er maar 

enkele winnaars aanwezig. 

Vast onderdeel van de jaarvergadering is de huldiging van de jubilarissen. Een 

bijzonder jubileum was er voor Frans Assendelft die 25 jaar lid van de KLN en 

W.P.K.C. was. Hij kreeg de bronzen erespeld van de KLN met een 

bondsdiploma en een plaquette van de W.P.K.C. uitgereikt. De verdere 

jubilarissen waren Remke v.d. Heide (45 jaar lid) en Geert Holsteen, Frans v.d. 

Grijspaarde en Willem de Wit (allen 55 jaar lid). Alleen Willem de Wit was 

aanwezig en kreeg een prachtige bolchrysant overhandigd. De overige drie 

jubilarissen hebben thuis uit handen van Swier Blik een ook bolchrysant 

ontvangen.  
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Na de rondvraag bedankte Jan Dekker de aanwezige leden voor hun 

constructieve inbreng en wenste iedereen wel thuis. 

                                                             
 

 

VAN DE  PENNINGMEESTER 

 

Beste kleindier liefhebbers. 

De reden dat ik dit schrijf, is dat gedurende de anderhalf jaar dat ik 
penningmeester van de Winschoter Pluimvee en Konijnen Club ben, het innen 
van de contributie niet geheel vlekkeloos is verlopen. 
Het lijkt mij daarom nu tijd geworden, om hiervoor het een en ander af te 
spreken. 
Mede daarom : 
De contributie in de eerste 3 maanden van het kalenderjaar betalen. 
Bij voorkeur per bank,  met vermelding: “contributie 20…..” 
 

Rekeningnummer van de WPKC is: NL 32 RBRB 0918 5955 68 

 
Er zijn echter ook leden die om principiële redenen liever contant betalen. 
Daar heb ik geen enkel probleem mee, maar wel graag op de volgende wijze . 
Indien ik bij die leden in de buurt kom, dan bel ik van te voren . 
Of, komt men bij mij in de buurt in Scheemda, of in Winschoten,  dan graag 
even met mij contact opnemen. 
 
met vriendelijke groet 
 

Swier Blik 
penningmeester W.P.K.C. 
tel.       0683657575 
email : swierblik@gmail.com 
 

mailto:swierblik@gmail.com
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Jongdierendag 2020 
Tekst: Jan Dekker 
Foto’s: Danny Alting 
 
 

 

De jongdierendag op 12 september jl. zal als memorabel de geschiedenis 

ingaan. Al ruim een halfjaar lang wordt de wereld getroffen door het 
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coronavirus. De gevolgen daarvan zijn voor het maatschappelijk en sociale 

leven ook in ons land ingrijpend. Ook de kleindierliefhebbers worden volop 

met de gevolgen van de coronacrisis geconfronteerd. Als vereniging zelf 

hebben we dit jaar verschillende activiteiten moeten afzeggen. Het bestuur 

vroeg zich daarom af of het wel mogelijk was op verantwoorde wijze een 

jongdierendag te organiseren. Na enig wikken en wegen werd besloten de 

jongdierendag toch door te laten gaan. Belangrijke argumenten voor het 

bestuur waren dat een jongdierendag voor onze leden in deze tijd ook een 

gezonde afleiding geeft en iets om naartoe te leven en dat van alle inzenders 

verwacht mocht worden dat ze hun verantwoordelijkheid zouden nemen als 

het gaat om de toepassing van de coronamaatregelen. Gelukkig was ook 

eigenaar De Boer van de Graankorrel bereid zijn medewerking te verlenen en 

zelfs nog meer vierkante meters beschikbaar te stellen. Daardoor was een 

verantwoorde ruime opstelling van de kooien mogelijk. Wel werd besloten dit 

jaar geen publiek tot de jongdierendag toe te laten. 

 

De voorbereiding van de jongdierendag bracht vanwege de 

coronamaatregelen voor de organisatie meer werk mee dan andere jaren. Zo 

moest er voldoende ruimte tussen de kooien komen, de catering verantwoord 

ruim ingericht worden, met de keurmeesters overlegd worden over de 

voorwaarden waaronder ze wilden keuren en welke extra materialen nodig 

waren, zoals ontsmettingsmiddelen en schermen. Uiteindelijk bleek dit 

allemaal geregeld te kunnen worden en stond niets het houden van de 

jongdierendag meer in de weg. 

Voor de jongdierendag werden 236 dieren ingeschreven en daarmee werden 

de inschrijvingen van de voorgaande jaren zelfs overtroffen. De leden hadden 

er blijkbaar zin in en werd er met het houden van de jongdierendag in een 

behoefte voorzien.  
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Voor de jongdierendag werden 236 

dieren ingeschreven en daarmee 

werden de inschrijvingen van de 

voorgaande jaren zelfs overtroffen. De 

leden hadden er blijkbaar zin in en 

werd er met het houden van de 

jongdierendag in een behoefte 

voorzien.  

Op 12 september was het aangenaam 

weer en tussen 09:00 en 10:00 uur 

kooiden de inzenders hun dieren in. 

Dit liep allemaal zo voorspoedig dat al 

voor 10:00 uur de keuringen konden 

beginnen.  Als keurmeesters waren dit 

jaar aanwezig voor de hoenders, 

dwerghoenders en Serama’s A. Meester, H. Ketelaar en H.B. Timmer. De 

konijnen werden gekeurd door J. Jipping en de duiven door J.E.G. Leeflang. 

 

In de loop van de dag bleek dat de aanwezigen zich goed van hun 

verantwoordelijkheid bewust waren en zich goed aan de regels hielden. De 

keuringen verliepen vlot en rond 14:30 uur hadden de keurmeesters hun 

winnende dieren aangewezen en kon de 2e voorzitter Jan Dekker de volgende 

winnaars feliciteren en een tegoedbon overhandigen: 

• Mooiste KONIJN ram A-klasse Pool roodoog, wit (F 97) van P. Timmer 
• Mooiste KONIJN voedster A-klasse Kleurdwerg, zwart (F 96,5) van P. 

Timmer 
• Mooiste KONIJN ram B-klasse Pool, roodoog wit (F 97,5) van P. Timmer 
• Mooiste KONIJN voedster B-Klasse Kleurdwerg, blauw (F 96,5) van K. 

Koers. 
• Mooiste HOENDER haan Wyandotte, goud zwartgezoomd (ZG 93) van S.U. 

Blik 
• Mooiste HOENDER hen New Hampshire, roodbruin (F 96) van H. van der 

Wal 
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• Mooiste DWERGHOENDER haan Australorp, zwart (F 96) van W. van 
Lenning 

• Mooiste DWERGHOENDER hen Java kriel, zwart (F 96) van C. Jongsma 
• Mooiste SERAMA haan (F 96) van A. Timmer 
• Mooiste SERAMA hen (F 96) A. Timmer 
• Mooiste DUIF doffer Zuidduitse moorkop, zwart (96) van Combinatie 

Scholte-Kalk 
• Mooiste DUIF duivin Italiaanse meeuw, ijskleurig geband (96) van J. Buze                
• Ook jeugdlid Damian Withaar kreeg een tegoedbon voor zijn ingezonden 

wyandotte krielen zwart, waarvan er twee ZG 95 behaalden. 
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Na de prijsuitreiking bleven voldoende vrijwilligers helpen om alles weer op te 

ruimen en aan te vegen, zodat we alles schoon achter konden laten. Nadat dit 

allemaal klaar was, werd onder het genot (en anderhalve meter afstand) van 

een balletje gehakt en een blikje fris nog even nagepraat en ging vervolgens 

ieder weer zijns weegs. Zo kunnen we terugzien op een zeer geslaagde 

jongdierendag en zien we nu uit naar onze clubshow op zaterdag 28 november 

2020 in de Toekomst in Scheemda. 

 

 

De koffie tijdens de jongdierendag is verstrekt door Fortune Coffee, 
Regio Blauwestad- Adri Klooster 
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Zo ging het vroeger             
Harry van de Wal 
 
Een tijdje geleden vroeg Jim Deylen mij 
wanneer ik lid was geworden van de WPKC. 
Ik wist het zelf ook niet meer, want ik ben  
niet zo precies in het bijhouden van zoiets. 
Het was al wel opgevallen dat er nooit een stukje over mij in de Kroniek stond. 
Wie ik was en wat mijn hobby’s zijn. 
Ik dacht bij mijzelf, je bent niet belangrijk genoeg en eigenlijk was ik het er ook 
wel mee eens. 
Maar op de ledenavond van 31 augustus jl. werd er een oproep gedaan , dat 
de leden toch wat kopij gingen sturen naar de redactie. Dit om de kwaliteit van 
de Kroniek te continueren en onder het motto: De Kroniek is er voor de leden, 
maar ook door de leden. 
Vanaf dat moment besloot ik dat het niet aan mij zou liggen. 

 
 
Toen ik naar de lagere school 
ging ben ik begonnen met het 
fokken van konijnen. 
Ik heb verschillende rassen 
gehad, Vlaamse Reuzen in de 
kleurslagen wit en grijs, 
Lotharingers en ook 
Hollandertjes. 
 

 
In die tijd was er nog geen sprake van konijnen brokjes en dat hield in dat ik na 
schooltijd met een jutezak en een handmaaiertje bij de slootkanten langs ging 
om gras te snijden (van de Wal in de sloot). 
Ook werd er oud brood gevoerd en water en melk werd alleen gegeven aan 
een voedster met jongen. 
Het gebeurde natuurlijk wel eens dat er eentje dood ging en dan zat ik wel 
eens op de knieën voor het hok te janken. 
Mien pa zee den altied: “Dei  wat het, dei kin ook wat verlaizen.” 
Een waarheid als een koe. 
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Later kwam ik er achter dat de combinatie witbrood en gras niet zo goed was. 
Onze huisarts zei tegen mijn moeder: Je moet geen witbrood eten, dat is niet 
gezond. Geef je het aan de konijnen, gaan die ook dood. 
In de tijd dat ik naar school ging heb ik ook kanaries en tropische vogels gehad. 
’s Nachts droomde ik wel 
eens dat er eentje ontsnapt 
was en ik kon hem of haar 
dan niet te pakken krijgen.  
’s Morgens bij het hok zag ik 
gelukkig dat alles er nog was 
en dat was een hele 
opluchting. 
 
 
 
 
Na verloop van enkele jaren konijnen fokken kwam de ziekte Myxomatose in 
ons land. 
De konijnen werden de een na de ander allemaal ziek en gingen er aan dood. 
Mijn konijnen hadden het nog niet onmiddellijk en toen werd er besloten om 
ze maar op te eten. 
Maar de eerste keer konijn op tafel smaakte nergens naar. Ik zag hem nog 
steeds in het hok achter de tralies zitten.  
Ik heb dus nooit meer konijn gegeten. 
Als de konijnen ziek werden, was mijn vader degene die ze uit hun lijden 
verloste. 
Tot dat er nog twee overbleven. 
Mijn vader zei dat hij ging proberen om ze weer beter te maken. 
Hij heeft ze tussen de bessenstruiken gezet, zodat ik ze niet meer kon zien. Ik 
kon het niet aanzien dat ze ziek waren. 
Maar ze werden weer beter. Mijn vader heeft ze alleen maar peterselie 
gevoerd. Achteraf bleek dat de ene die echt ziek was inderdaad beter werd, 
maar dat de andere nooit ziek is geweest. 
Tijden later ben ik getrouwd met Rinie en gingen wonen aan de Niesoordlaan 
in Midwolda. 
Ik heb daar shetland-pony’s gehad en witte Hollandse geiten.  
Alles wat ik had moest wel functioneel zijn. De pony’s heb ik voor de kar gehad 
en ook met de eg het land bewerkt. 
Ook de geiten heb ik trekken geleerd en voor een karretje gehad. 
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Hiermee luisterde ik gedurende enkele jaren de Monumentendag bij de 
boerderij van  Hermans Dijkstra op. 
Er kwam zelfs  een foto in het Dagblad van het Noorden en een uitzending op 
TV-Noord.  
 

 
 
Daarna ging ik mij ook toeleggen op kippen. Ik had grote legkippen en 
Wyandotten kriel. 
Door die Wyandotten kwam ik in aanraking met Remke van de Heide. 
Je kunt wel een keer mee naar een show in Hannover, dat is altijd heel gezellig, 
zei hij. 
Zo gezegd zo gedaan. 
Nu je zover bent, zei Remke, kun je ook wel lid worden van de WPKC, het is 
niet duur. 
En zodoende werd ik lid van de Winschoter Pluimvee en Konijnen Club in 
Winschoten. 
Tegenwoordig heb ik hoenders en wel de New Hampshire, in de kleurslag 
rood/bruin. 
Ik heb dit ras gekozen, omdat deze mooie grote eieren leggen, die ik makkelijk 
binnen onze kennissenkring kan verkopen. Ook deze dieren moeten dus 
functioneel zijn. 
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Onze tuin is verdeeld in 3 stukken, een deel voor de groenten, een deel voor 
de aardappels en een deel voor de kippen. 
Dit wissel ik elk jaar om. 
De kippen houden hun deel n.l. onkruidvrij en bemesten het meteen met als 
gevolg, beste aardappels en zonnebloemen van wel 4 meter hoog.   
Over functionaliteit gesproken. 
De kippen zijn voor mij het tuin personeel. 
 
Harry 
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Op de foto David 

Mekelenkamp 

met een 

zijdehoender kip 

die 10 eieren van 

een hollandse 

hoen kriel 

uitgebroed heeft.   

“De eieren 

hadden we van 

een goede fokker 

gekocht.” 

Met deze 

kuikentjes wil hij 

beginnen aan een 

mooie 

kippenfokkerij. 

David is jeugdlid 

bij de WPKC 

geworden.                              

Welkom David 

 

 
De jubilarissen van WPKC  
 

Frans Assendelft                 25 jaar lid van KLN en WPKC 

Remke van de Heide          45 jaar lid WPKC 

Geert Holsteen                    55 jaar lid WPKC 

Willem deWit                       55 jaar lid WPKC 

Frans v.d. Grijspaarde        55 jaar lid WPKC ( geen foto aanwezig)  
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Frans Assendelft Foto: Danny Alting 

 
 
Willem de Wit Foto: Danny Alting  
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Geert Holsteen 
Foto: Swier Blik 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Remke van de Heide  
 
Foto: Swier Blik 
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