Colofon:

24e Jaargang nr. 4 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.
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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: 0629586600
Algemeen bestuursleden: Harry Hoppentocht, Hanekampswijk 65, 9665 RL Oude
Pekela. Tel: 06-53541411
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, C. Folkers en F.s 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
staat om dit blad uit te
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VAN DE REDACTIE
Het is nog niet zo lang geleden dat U een Kroniek hebt ontvangen, maar omdat
de Kroniek 4x per jaar moet verschijnen en omdat er enige informatie is waar
de leden op kunnen reageren voor een bepaalde datum, heeft de redactie
gemeend om reeds nu weer een Kroniek te verzenden. Dit in plaats van ergens
in december.
De eerstvolgende Kroniek, in 2021, kunt U verwachten in de maand maart.
Daar zit een hele tijd tussen, maar het is niet anders. De vraag van de redactie
is dan ook om in de tussen liggende tijd eens wat aan het papier toe te
vertrouwen en stuur het op naar de redactie. Kopij graag voor 1 maart
inleveren bij de redactie (aaltinus.timmer@ziggo.nl).
m.vr.gr. Natasja en Aaltinus

VAN DE VOORZITTER

Sportvrienden.
Ja wat zal ik eens schrijven, is er wel wat te
schrijven? Het is een verloren T.T. jaar. Dat
geldt niet alleen voor de WPKC, maar voor alle verenigingen. Toen bekend
werd dat er geen open show zou komen, hebben we ons vol enthousiasme
gestort op de Clubshow. Er was een prima locatie gevonden bij de Toekomst in
Scheemda en ook positief, we waren weer terug in de Gemeente Oldambt.
Kroniek winter 2020

Pagina 4

Alles was er gereed
voor, de
vraagprogramma’ s
en
inschrijfformulieren
zouden naar de
drukker.

Toen kwam de persconferentie en de corona regels werden aangescherpt en
toen was het einde Clubshow. Het was niet verantwoord om nog een show te
organiseren.
Geen Clubshow – geen Oneto en ook geen Noordshow. Hierover kunt U meer
informatie vinden verderop in deze Kroniek.
We mogen ons nog gelukkig prijzen dat we nog wel een mooie Jongdierendag
hebben kunnen organiseren.
Voor dit jaar is het voor de meesten helaas einde show seizoen, jammer en
geen goede zaak voor onze hobby.
De WPKC heeft voorlopig tot 1 januari alle vergaderingen gecanceld en gaat
daarna bekijken wanneer we het weer kunnen oppakken. Hoe lang dit corona
virus aanhoudt is koffiedik kijken maar laten we de moed er maar inhouden. Er
komen ook weer betere tijden.

Verder wens ik U allen voor volgend jaar een goed fokseizoen, blijf
gezond en neem geen onnodig risico.
Een hartelijk groet van de voorzitter.
Willem de wit
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Beste leden.
De coronatijd dwingt ons ertoe ons te bezinnen op de vraag hoe we als leden
van onze verenging met elkaar verbonden blijven.
We gebruikten daarvoor altijd onze vergaderingen, de Kroniek, email en
organiseerden hokkenbezoeken, jongdierendagen en tentoonstellingen.
Maar in dit jaar is alles anders en daarin lijkt op de korte termijn weinig
verandering te komen. We ontmoeten elkaar nog maar weinig en weten
daardoor veel minder van elkaar. Soms horen we wel eens iets en de Kroniek
geeft hier en daar een inkijkje, maar daarbij moet het helaas blijven.
We hebben als bestuur nagedacht over hoe we onze leden toch verbonden
kunnen houden bij onze vereniging. Ze regelmatig informeren over zaken die
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spelen en meenemen in de dilemma’s die we tegenkomen en de afwegingen
die we daarbij maken zijn daarbij belangrijk.
Om die reden hebben we het plan opgevat , om misschien met een
nieuwsbrief te gaan werken. We kunnen de leden dan eenvoudig en goedkoop
op de hoogte houden van de zaken die spelen. Voordeel van een nieuwsbrief
is, dat we die zo vaak als we dit nodig vinden kunnen maken en kunnen
verzenden.
Dit zal echter niet ten koste gaan van de Kroniek.
De volgende datum mag U alvast in Uw agenda noteren:
28 januari 2021 - ledenvergadering (nieuwjaar). Het definitieve programma
moet nog ingevuld worden, maar hier ontvangt U vooraf bericht over.
Jan Dekker
Secretaris WPKC
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VAN DE PENNINGMEESTER
Onderstaand bericht is een herhaling van de vorige
editie
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
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Het onderstaand artikel is zeer van toepassing in deze tijd.
Bron: Kleindier Magazine maart 2020
En dan......................
Aan alles komt een eind, soms zie je het aan komen en op een ander moment
geheel onverwachts.
Rondom een overlijden , komt er heel wat bij kijken.
Nabestaanden bevinden zich in hun emotionele situatie die van alles moeten
regelen.
En dan zijn er misschien ook nog huisdieren en/of kleinvee , die verzorging
nodig hebben.
Die dieren kun je niet aan hun lot overlaten.
Daarom is het belangrijk dat men als fokker of als dierenliefhebber een lijst
maakt, met wat je nabestaanden kunnen doen als je er niet meer bent.
Het is niet het leukste werk maar vraag b.v. de secr. van de speciaalclub , de
secr. van de vereniging waar je lid van bent, of hij of zij wil regelen dat de
dieren weer goed terecht komen .
Fokkers van het ras wat je zelf fokt , kunnen ook van veel betekenis zijn.
Materialen zoals: bakken , vervoerskisten , broedmachines, warmte lampen
en of warmte platen en meer dingen waar waarde in kan zitten kan men ook
op de lijst vermelden.
Er moeten 1 of meerdere mensen zijn die je nabestaanden helpen in deze
moeilijke periode.
Maar als de dieren naar andere oorden zijn vertrokken , staan daar nog de
smerige hokken.
Laat de nabestaanden hier niet mee zitten, maar lever ze als hulpverlener
zijnde, bezemschoon op.
Daarom, als fokker zijnde, zorg dat er een lijst komt met contactpersonen die
de nabestaanden kunnen benaderen en inlichten omtrent de huidige situatie.
Swier Blik
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Poot schurftmijt
Dit verschijnsel is ook beter bekend als pootschurft of als de zogenaamde
kalkpoten, en wordt veroorzaakt door de kalkpootmijt, Cnemidocoptes
mutans.
De parasieten komen voor bij alle hoenderachtigen en graven zich in onder de
poot schubben.
SYMPTOMEN
De kip lijkt wel dikke poten te hebben die er verhoornd, verkalkt uitzien.
Ook ziet men dat het dier er jeuk aan heeft.
Als dit verschijnsel al langer aan de gang is , dan ziet men dat de schubben
overeind gaan staan en dat zich er een grijze massa tussen bevindt.
Dit zijn de uitwerpselen van de mijten .
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De mijten kunnen dusdanig de poten aan tasten dat deze wonden veroorzaken
die kunnen gaan bloeden.
Wordt er niet in gegrepen, dan gaat het dier zelfs niet meer lopen en zal op
dezelfde plaats blijven zitten.
De kans op verhongering is groot.

DIAGNOSE
Eenvoudig vast te stellen, door het zien van dikke poten met openstaande
schubben..
BEHANDELING
De poten moeten dan ingesmeerd worden met een dunne olie , zodat de dikke
verhoornde, openstaande schubben week worden .
Dit doet men 3 a 4 dagen achter elkaar .
Daarna in een bakje met handwarm water de harde schubben met een oude
tandenborstel schoon borstelen en de rotzooi tussen de schubben weg
poetsen.
Na het schoon poetsen eventueel de behandeling nog een keer herhalen en
anders de poten regelmatig insmeren met
vaseline.
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Foto’s: Kippenforum.nl

Swier Blik

Uit de oude doos
Het jaar 1977
In Winschoten vierde de Winschoter Pluimvee- en Konijnenclub in
1977 haar 65 jarig jubileum.
Ter ere hiervan werd in het laatste weekeinde van november 1977
een grote landelijke tentoonstelling gehouden. Omdat dit de 50e
tentoonstelling was van de Winschoter Pluimvee- en Konijnenclub ,
blijkt hieruit dat het Noorden wel degelijk in staat is een grote
tentoonstelling te organiseren en voor een professionele opzet te
zorgen.
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Foto hiernaast: Het team van WPKC, dat zorgde door eendrachtig
samen te werken voor een expositie van kleindieren om trots op te
zijn.
Van links naar rechts:
De heer G. Holsteen,
Mevr. J. Holsteen-Hemmens,
De heer A. Tiktak,
De heer G.P. Wiertsema,
De heer R. Slachter,
Mevr. D. Slachter-Weites,
De heer A. Dammer,
De heer A.H.L. Geerdes,
Mevr. Krol-Kors,
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Dierenparade Noordshow Assen 2021
gaat niet door!
Al ruim een half jaar zijn de voorbereidingen in volle gang om de 42ste editie
van de Dierenparade Noordshow in januari a.s. in Expo Assen weer tot een
spektakel en succes te maken.
Zeker nu dit jaar voor het eerst gestreden zou worden om diverse Nederlandse
kampioenschappen binnen de Nederlandse bond van kleindierliefhebbers en
de bondsshow Noord van de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers was
ondergebracht.
Tussen hoop en vrees werden de voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd,
steeds met een positieve kijk op beheersing van corona, versoepeling van
maatregelen en normaliseren van het dagelijks leven. De laatste weken werd
steeds duidelijker en zeker na de persconferentie van afgelopen dinsdag
(13/10) van het kabinet, dat het niet verantwoord is om zo’n groots
evenement als Dierenparade Noordshow door te laten gaan.
De financiële risico’s zijn te groot, maar wat echt telt en de doorslag heeft
gegeven is de gezondheid van onze honderden vrijwilligers – inzenders medewerkers en de 10.000 bezoekers, die op het evenement afkomen.
Voor al die mensen wil en kan het bestuur van de vereniging geen risico’s
nemen en daarom is op donderdagavond 15 oktober met pijn in het hart
besloten Dierenparade Noordshow Assen te annuleren.
De komende periode worden de lopende zaken afgewikkeld en voorjaar 2021
starten de werkzaamheden weer voor de versie 2022. Want als een ding
duidelijk is, Dierenparade Noordshow leeft en ziet de toekomst met
vertrouwen tegemoet!
Dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan de voorbereidingen, zoals vele
vrijwilligers en m.n. gemeente Assen, Libéma, hoofdsponsor Kasper
Faunafood, overige sponsoren, de NBS en zeker ook de landelijke bond voor
Kleindierliefhebbers.
Bestuur vereniging Dierenparade Noordshow,
15 oktober 2020
Voor nadere informatie Gerard Schenkel, voorzitter vereniging 06-20 44 72 14
familieschenkel@hotmail.com
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Zoals onze voorzitter al memoreerde, het is een verloren show seizoen, maar
toch is er nog een mogelijkheid om Uw dieren te laten keuren. Lees hier meer
over in onderstaand artikel. (redactie)

De Midden Drenthe Show On Tour wordt verplaatst naar 6,
7 en 8 januari 2021.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Als organisatie van de 1e Midden Drenthe Show On Tour stonden we voor een
lastige beslissing. Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid het Covid
virus zo min mogelijk te verspreiden. De keurbrigade bestaat weliswaar uit drie
mensen, die naar een fokker toegaat, maar zij gaan aansluitend nog wel zeven
keer naar andere fokkers toe. Het besmettingsrisico vinden we te groot en
daarom hebben we naar alternatieven gezocht.
1e Midden Drenthe Show On Tour nu op 6, 7 en 8 januari 2021
In de hoop en verwachting dat het virus over één of twee maanden zodanig is
geluwd dat er meer ondernomen mag worden, verplaatsen we onze “Show On
Tour” naar de eerste volle week van januari 2021.
Dat is de week waarin gebruikelijk de Dierenparade Noordshow plaatsvindt,
maar die is vanwege Covid afgelast. Dierenparade Noordshow heeft geen
enkel bezwaar dat de Midden Drenthe Show On Tour op “hun datum” wordt
gehouden.
Huidige inzenders
We gaan er vanuit dat de huidige 123 inzenders in principe weer mee doen.
Mocht men wijzigingen willen aanbrengen in de te keuren dieren dan is dat
mogelijk tot 16 november.
Indien één van de huidige inzenders niet wil of kan meedoen in januari, dan
zullen wij het inschrijfgeld terugstorten.
Voor beide situaties, zoals hierboven beschreven verzoeken we u een mail te
sturen naar kmdsecretaris@gmail.com.
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Inschrijven voor nieuwe inzenders ook mogelijk
De inschrijftermijn is verlengd tot 16 november. We hebben op dit moment al
ca. 900 ingeschreven dieren, maar de afgelopen weken hebben we gezien en
praktisch ervaren dat er in de organisatie nog ruimte is tot 1.250 dieren. Voor
het vraagprogramma en inschrijfformulier zie onze website www.kvmd.nl. We
zien uw inschrijfformulier graag tegemoet.
Voorbehoud en vastberaden
Bovenstaande is onder voorbehoud dat we toestemming krijgen van de
bonden qua datum en uiteraard onder voorbehoud van de ontwikkeling van
de Covid-pandemie. Maar desondanks gaan we nu vol voor een Midden
Drenthe Show On Tour op 6-7-8-januari 2021. Doet u ook mee?

Bestuur Midden Drenthe Show On Tour

Met vriendelijke groet,
Annechien Pol
TT secretaris Midden Drenthe Show
Kleindierenvereniging Midden Drenthe
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Kippen houden werkt ook therapeutisch.
Afgelopen september had ik nog wat jonge hennen te koop.
Ik kreeg de vraag van een echtpaar - waarvan de echtgenoot dementie heeft –
of zij ook enkele hennen van mij mochten kopen. Vorig jaar - zo wil het verhaal
- hadden zij ook al 2 gekocht van mij en nu 2 hennen erbij was de wens.
Ondanks de dementie had hij zich verdiept in kippen houden en is gelukkig nog
wel met zijn handen vaardig genoeg dat hij zelf een kippenhokje had gebouwd.
Uiteraard was het geen probleem en heb ik de 2 hennetjes persoonlijk naar ze
toe gebracht.

Toen ik de mooie tuin in liep en bij het kippenhok aan kwam, kwamen de 2
hennen van vorig jaar nieuwsgierig vanuit het bos naar het nachthokje toe
lopen. Blijkbaar hoorden ze een bekende stem. De hennen hebben naast hun
nachthok met ren ook nog een verdere uitloop wat deels door een bosstrook
loopt en ook achter de tuin van de buren loopt want de buren vonden het ook
wel gezellig wat kippen scharrelend in hun verre achtertuin. Keurig allemaal
met gaas afgezet. De 2 nieuwe hennen werden in het nachthokje gezet met de
luikjes dicht. Eerst maar even wennen dat dit hun nieuwe veilige onderkomen
is. Zo tegen de avond heeft het echtpaar de luikjes open gedaan en volgde heel
rustig de kennismaking met de 2 al aanwezige hennen. Het voelt ontzettend
goed als je kippen zo liefdevol ontvangen worden. Aantal dagen erna kreeg ik
nog weer bericht dat alles in harmonie samenleeft. En de 2 oudere hennen
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lijken rustiger met de 2 jonge hennen erbij maar het allermooiste: de 2 jonge
hennen laten zich aaien door de dementerende echtgenoot en hij haalt hier
heel veel troost uit werd erbij vermeld. Hoe mooi is dat! De dementerende
echtgenoot zit dus dagelijks tussen de kippetjes.
Een “groene” leef plek / dagbesteding voor mensen met dementie schijnt dus
heel belangrijk te zijn. Een plek met bloemen en planten maar ook vooral met
dieren. Een levendige plek. Een zinvolle en troostrijke dagbesteding. Het
contact met dieren bevordert het welzijn van dementerenden en dit geval
geeft het ook wat “lucht” bij de echtgenote die haar man nog zo ziet genieten
in de tuin bij het kippenhok. Het kan zelfs bijdragen dat iemand langer thuis
kan blijven wonen.

Ik heb dit stukje ook nog even naar de echtgenote gestuurd en daar kreeg ik
het volgende antwoord van terug: Het is mij uit het hart gegrepen, zo mooi als
jij kunt schrijven.
Kijk, dit geeft voldoening.
Ik ben daarom ook ontzettend trots en vooral dankbaar dat mijn hennetjes zo
een waardevolle bijdrage leveren in de wereld van Alzheimer / Dementie.
Natasja Huizing – Boer.
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Hieronder leest U een reactie van keurmeester Hilco Ketelaar op het niet
doorgaan van de Clubshow
Beste TT secretaris van de WPKC
Ja dat is inderdaad wel een heel erg vervelende ontwikkeling. Heel erg
jammer dat de afgeslankte eigen clubshow zelfs ook niet door kan gaan,
maar zoals je zelf terecht aangeeft: ieders veiligheid staat voorop.
Graag ben ik bereid om in betere tijden weer te komen keuren.
Dat geldt ook voor iets anders. Stel dat er fokkers zijn die moeite met of twijfel
hebben over de samenstelling van hun foktomen en daarbij wat hulp kunnen
gebruiken, dan zou een ritje op een zaterdag bij enkele fokkers langs een
mogelijkheid zijn. Tegen een vergoeding van de reiskosten ben ik daarvoor wel
beschikbaar.
Immers, veel fokkers hebben hun dieren niet kunnen laten beoordelen.
Ik zie de reacties wel tegemoet.
Vriendelijke groet, Hilco Ketelaar

foto: Natasja Huizing-Boer
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Een “frommelei”, hoe komt dat?
Bron: Veearts.nl

Aaltinus Timmer

Na een infectieuze bronchitis (IB) of bij stress
kunnen kippen wel eieren leggen met een
afwijkende schaal (frommeleieren of
ringeieren). Het ei op de foto lijkt wel wat op
een frommelei.
Infectieuze bronchitis (IB) is een zeer acute en
besmettelijke ziekte bij pluimvee. De
gemiddelde schade door IB op de Nederlands
pluimveebedrijven is onbekend.

Oorzaak IB wordt veroorzaakt door het infectieuze bronchitis virus
(IBV) dat behoort tot de coronavirussen. Er zijn veel verschillende
serotypen van het virus en het virus kan snel muteren. Het virus kan door
direct en indirect contact worden overgebracht.

Verschijnselen Pluimvee met IB heeft last van benauwdheid,
hoesten, proesten, snotteren en natte ogen. Maar het virus kan ook het
legapparaat, de nieren en de darmen aantasten. Secundaire infecties,
bijvoorbeeld met de E. coli-bacterie, kunnen ervoor zorgen dat de dieren
zieker worden.
De ziekte veroorzaakt verminderde groei, een slechtere voerefficiëntie en
een verhoogde uitval. Bij leghennen en moederdieren worden ook daling
in eiproductie en eikwaliteit waargenomen. Infectie tijdens de leg kan
leiden tot een daling van de eiproductie van 10 procent of meer.
Eischalen zijn vaak misvormd en dunner waardoor ze sneller breken.
Ook schijnleg komt voor.
Bij opfokhennen of hennen die nog niet in productie zijn, kan het virus
permanente schade veroorzaken. Dit kan leiden tot een beperkte
eiproductie later tijdens de productiecyclus.

Behandeling en Preventie Een specifieke behandeling is er
niet. Wel kan preventief gevaccineerd worden.
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