
 
 

 

 
 

 
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. 

25e Jaargang nr. 1   2021 



Kroniek voorjaar 2021                                                                           Pagina 2 

  
 
 



Kroniek voorjaar 2021                                                                           Pagina 3 

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: 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 (ttpenningmeester@wpkc.nl) 
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: Geert Siemons (gesie@ziggo.nl) Hoofdweg 244 , 9681 AM 
Midwolda Tel. 06-29586600  
 
Kooienverhuur: Eduard Hoppen / Jim Deijlen (ttpenningmeester@wpkc.nl)  
 
Erevoorzitter: G. Holsteen.  
Ereleden: W. Kranenborg, W. Brink, C. Folkers en F.A. Assendelft.  
 
Contributie bedraagt: seniorleden € 15,- per jaar. Jeugdleden € 6,- per jaar.                                     
Nieuwe leden: eenmalig  € 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
mailto:ttpenningmeester@wpkc.nl
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VAN DE REDACTIE 
 
Het is een tijdje geleden, maar hierbij ligt de eerste Kroniek van 2021 
voor U. 
Twee leden hebben een fokkersverslag ingestuurd, zeer lezenswaardig. 
Wie durft het ook aan? 
De redactie wil hen nogmaals hier hartelijk voor bedanken. 
Verder treft U het voorwoord van de voorzitter aan en alvast de agenda voor 
de ledenvergadering op 22 april 2021, mocht die door kunnen gaan. 
 
m.vr.gr. Natasja en Aaltinus 
 

Kopij voor de Kroniek van juni, graag uiterlijk 1 juni 
inleveren bij de redactie. 
                                        

 

 

VAN DE VOORZITTER                                                                                

Sportvrienden. 

Het jaar 2020 moeten we maar snel vergeten, en ons richten op 2021.   
Wanneer kunnen we weer vergaderen ? 
Of de jaarvergadering op 22 april door kan gaan moeten we afwachten. Zo 
niet, wordt deze verschoven naar een latere datum en worden de leden 
hierover tijdig geïnformeerd.  Ook de WPKC show in november is nog steeds 
een vraagteken. We kunnen alleen maar afwachten.  
Ik zelf  ben uitgenodigd in maart en april voor mijn corona vaccinaties. Als in de 
loop van dit jaar meer vaccinaties gezet worden,  kunnen we misschien  de 
draad weer oppakken . 
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De Noordshow moet verhuizen, omdat de locatie in Assen  niet meer 
beschikbaar is. Een nieuwe locatie is wel voorhanden, maar waar is nog niet 
zeker. De locaties die in beeld zijn, zijn Hardenberg, op 20,21 en 22 januari 
2022 en Zwolle , op 27,28 en 29 januari 2022. Alle leden zijn door het 
secretariaat hier ook over geïnformeerd.  
 
Diervoederbedrijf Garvo heeft een spaaractie voor kleindier verenigingen 
opgezet. Hier kunnen 100 verenigingen aan deelnemen. De WPKC zit hier ook 
bij. Ook hierover zijn de leden per mail geïnformeerd. 
Na 15 maart moeten we zoveel mogelijk stemmen verzamelen, hoe meer 
stemmen, hoe meer geld en/of promotie materialen we kunnen verdienen.  
   
Maar ondanks alles blijven we de moed er in houden en kunnen we ons gaan 
richten op een voor iedereen goed fokseizoen,  zodat we straks weer prachtige 
dieren kunnen bewonderen op onze shows. 
Tot besluit zou ik tegen iedereen willen zeggen: Blijf gezond. 
 

W. de. Wit 

Oproep van alle dieren , gehuisvest ten huize 

van Willem de Wit. 

Onze verzorger van Tan -en zilvervosdwergen , 
hangoordwergen en Brahma krielen  moet een uitvoerige 
operatie ondergaan.  Wanneer is nog niet bekend. Er wordt 
voor enkele van onze broertjes en zusjes een tijdelijke opvang 
gezocht. Na de operatie willen we graag weer bij elkaar zijn 
en ons nu geen zorgen hoeven te  maken over het feit dat 
Willem  ons allemaal noodgedwongen moet verkopen.  
Mocht U met ons lot en die van Willem begaan zijn en tijdelijk 
ruimte over hebben om ons te kunnen verzorgen, neem dan 
contact op met:  06-13930982. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

Contributie 2021 

De contributie voor 2021 bedraagt voor volwassen leden € 15 

en voor jeugdleden € 6. Je wordt dringend verzocht de 

contributie vóór 31 maart 2021 per bank te betalen op 

rekeningnummer NL 32 RBRB 0918 5955 68 van de W.P.K.C. onder vermelding 

van ‘contributie 2021’. 
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De Kroniek 

Leden die vanaf 2021 een gedrukt exemplaar van de Kroniek willen 

ontvangen, moeten daarvoor € 15 per jaar betalen. Je moet dit 

bedrag vóór 31 maart 2021 overmaken op rekeningnummer NL 32 

RBRB 0918 5955 68 van de W.P.K.C. onder vermelding van ‘Kroniek 

2021’. Alleen als de € 15 betaald is, ontvang je na deze editie van 

de Kroniek nog een papieren versie. De leden waarvan een mailadres bij de 

redactie bekend is, ontvangen een digitale versie van de Kroniek. 

Communicatie met leden 

De meeste communicatie met de leden vindt plaats 

via de Kroniek, email op onze website en tijdens 

ledenvergaderingen. Soms is het ook noodzakelijk 

dat we de leden tussentijds kunnen informeren. 

Denk bijvoorbeeld aan bij het moeten uitstellen van 

een vergadering, maar ook aan andere informatie die we doorsturen, zoals 

over de Noordshow of van de KLN en NBS. Dit doen we nu via email, maar 

daarmee bereiken we maar ongeveer 75% van de leden. De overige leden 

blijven dan verstoken van deze berichten. Als deze leden de berichten ook 

willen ontvangen, kunnen ze een emailadres doorgeven via 

secretaris@wpkc.nl, zodat we ze kunnen opnemen in een ledenmailgroep en 

zo deze berichten ook ontvangen. 

Jaarvergadering 

Het is nog onzeker of de jaarvergadering op 

donderdag 22 april 2021 kan doorgaan. Is dit niet het 

geval dan verzetten we deze naar een datum in juni. 

We zullen je tijdig informeren over het wel of niet 

doorgaan van jaarvergadering in april. We doen dit 

via de mail en op onze website. Is geen mailadres van 

je bekend, kijk dan op onze website of informeer enkele dagen voor 22 april bij 

een (bestuurs)lid. 

 

mailto:secretaris@wpkc.nl,%20zodat
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Agenda:  Jaarvergadering W.P.K.C. 

Vergaderdatum: 22 april 2021 

Aanvang: 20:00 uur 

Vergaderlocatie: Partycentrum Lamain,  

                                        Bosstraat 27, 9671 GD    Winschoten 
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1 Opening 

 
2 Mededelingen en ingekomen stukken 

3 Notulen jaarvergadering 2020 

 
4 Jaarverslag secretaris 2020 

5 Jaarverslag tentoonstellingssecretaris 2020 

6 Jaarverslag penningmeester 2020 

7 Jaarverslag tentoonstellingspenningmeester 2020 

8 Verslag kascommissie 

9 Benoeming kascommissie 2022 

Pauze 

10 Bestuursverkiezing.  

 Aftredend: Natasja Huizing-Boer en Swier Blik. 

 Natasja Huizing-Boer heeft besloten zich niet meer herkiesbaar te stellen. 

Swier Blik is wel weer herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Swier Blik opnieuw in 

het bestuur te benoemen en in de vacature ontstaan door het vertrek van 

Natasja Huizing-Boer, Jaap Buze in het bestuur te benoemen. Leden kunnen  

ook kandidaten indienen. Dit kan via een schriftelijk ondertekende verklaring 

die twee dagen voor de vergadering bij de secretaris moet zijn ingeleverd. 

11 Jubilarissen 

12 Rondvraag 

13 Afsluiting 
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VAN DE  PENNINGMEESTER 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020 WINSCHOTER 

PLUIMVEE EN KONIJNEN CLUB (WPKC) 

Het jaar 2020 was door de coronacrisis ook voor de 

financiën van de vereniging een bijzonder jaar, waardoor de cijfers zich 

moeilijk laten vergelijken met voorgaande jaren. Wel is zichtbaar dat de forse 

negatieve resultaten van de afgelopen jaren zijn omgebogen naar een beperkt 

verlies in dit jaar. Met de besluiten in 2020 om de contributie te verhogen en 

voor de papapieren Kroniek een financiële bijdrage te vragen, verwachten we 

de komende jaren uit de rode cijfers te komen. Maar om daar meer over te 

kunnen zeggen, moeten we eerst weer een volledig en normaal 

verenigingsjaar achter ons hebben. Tijdens de jaarvergadering zullen alle 

onderdelen van de financiën verder worden toegelicht en met cijfers verder 

geconcretiseerd. 
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Fokkers in de pen   tekst: Cees Jongsma 

 
Mijn naam is Cees Jongsma en ik woon in Appingedam. 
Ik ben besmet geraakt met onze sport toen ik 7 jaar was. Mijn vader was 
fokker van Blauwe Weners(35 jaar).  
 

Ik ben begonnen met zwarte Kleurdwergen. Later 
kwamen daar Java Krielen bij en Wyandotte Kriel, 
in de kleurslagen Buff Zwart Columbia en Buff 
Blauw Columbia. 
Deze kwamen in mijn bezit via Remke van de 
Heide. 

 Helaas waren de Buff Blauw Col. niet erkend. 
 
 Ik heb 3 jaar lang Ingezonden op de Noordshow voor erkenning. In 1989 was 
de erkenning een feit. Deze staan dus op mijn naam en daar ben ik trots op. 
In 1999 ben ik gestopt en over gegaan op postduiven.  Maar het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan. 
In 2015 weer begonnen met Java’s in de kleurslagen zwart en koekoek en met 
sierduiven, Weense Midsnavelige Tuimelaar in de kleurslagen zwart en licht 
ooievaar. Verder heb ik nog een nieuwe kleurslag, blauwschimmel. 
Deze zou in 2020 op de SNN in Drachten erkend worden, maar helaas ging de 
show niet door (corona). Dus in 2021 maar weer proberen. 
In 2016 werd ik zowaar kampioen van de SNN-show te Drachten. Hier waren 
+/- 1600 sierduiven ingezonden. 
Binnenkort hoop ik weer met de fok van de Java 
krielen te beginnen. 
Ik doe dat met 6 koppels, 2 hanen en 5 hennen. 
Verder hoop ik ook in 2021 weer te gaan fokken 
met Wyandotte krielen. 
Via Remke van de Heide en Henk Timmer 
(Beilen) kom ik dan in het bezit van de 
kleurslagen Buff Zwart Columbia en Buff Blauw 
Columbia. Zo ga ik dus weer terug naar mijn eigen 
kleurslag. 
Tot slot wens ik iedereen een goed fokseizoen in 2021. 
 
 
 



Kroniek voorjaar 2021                                                                           Pagina 12 

 
Nagekomen bericht. (red) 
 
Op 30 januari 2021 kreeg Cees het bericht van de Standaardcommissie voor 
duivenrassen, dat zijn kleurslag , Blauw Schimmel, erkend was. 
In 2015 was deze kleurslag in Oostenrijk erkend en de commissie heeft die 
erkenning overgenomen en toe gevoegd. 
Cees, van harte gefeliciteerd met dit behaalde resultaat.  
 

 
C. Jongsma 
Pieter Veningastraat 2 
9902 EM Appingedam 
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Veel gekwaak en gespetter in Hoogezand   
  Foto’s en tekst: Jasper Moes 

                                          
Mijn naam is Jasper Moes ik ben 21 jaar oud en woon in 

Hoogezand. Mij is gevraagd om een stukje te schrijven voor in 

de Kroniek van maart. Hierin ga ik iets vertellen over wat ik 

doe, wie ik ben en wat voor dieren ik houd. 

14 jaar geleden zijn we van een 2 onder 1 kapwoning in 

Zuidhorn naar een ruime woonboerderij verhuisd in 

Hoogezand. Bij deze woonboerderij bevindt zich een ruime 

kavel met een aantal vijvers. 

In Zuidhorn had ik mijn eerst konijntje 

gekregen voor mijn verjaardag en is 

natuurlijk meeverhuisd naar Hoogezand. 

Al gauw kon ik deze bij een klasgenootje 

laten dekken en hadden we al snel het 

eerste nestje konijnen te pakken. 

En hier is alles begonnen…. al snel 

kwamen er meer konijnen bij en ook is 

er sinds die tijd een schuur bijgebouwd 

waar ik de konijnen huisveste. 

Op den duur had ik 32 konijnen: een aantal 

Nederlandse hangoren, veel kleurdwergen en 2 Vlaamse reuzen. 

Met de kleurdwergen fokte ik erg veel. De jongen verkocht ik standaard aan de 

Welkoop of andere dierenwinkels. Hier kreeg ik een leuk zakcentje voor terug 

wat mij motiveerde om door te gaan met het fokken van konijnen. Toch kwam 

er op den duur nieuwe regelgeving voor het verkopen van konijnen aan 

dierenwinkels. Hierdoor heb ik besloten om alle konijnen van de hand te doen.  
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Ondertussen was ik al besmet met het eenden virus en ben ik begonnen met 
het houden van siereendjes. Zoals de meeste mensen ben ik ook begonnen 
met Mandarijn en Carolina eendjes. Later heb ik de collectie uitgebreid met 
Baikal talingen, Wintertalingen, Blauwvleugeltalingen en Chilismienten. Sinds 
die tijd zijn eenden nooit meer uit de collectie gegaan.                                      
Mijn eerste volière voor mijn watervogels was amateuristisch, maar je moet 
ergens beginnen.  Helaas nooit kuikens gehad van deze soorten door het 
gebrek aan kennis en ervaring, maar ook hadden we erg veel last van ratten 
die de eieren pakten.                                                                                                             
Later hebben we een van de vijvers omheind en ondertussen de collectie 
aangevuld met zwarte zwanen, Brasil talingen, brandganzen, goudoogganzen, 
Canadese ganzen, sikkel eenden en de eerste kwakertjes!                                    
Al snel had de vos dit door en is de zwarte zwaan man overdag onthoofd door 
de vos net terwijl ze bezig waren met een nest……..                                               
De moed zakte verder dan in de schoenen, wat een domper. Overhaast alle 
watervogels uitgevangen en opgesloten in de schuur. Ik had geen andere keus 
want meer slachtoffers wilde ik niet. 
 

Oude vijver 

Daar hebben ze de rest van de 

winter gezeten. Mondjesmaat 

bracht ik wat koppeltjes in het 

voorjaar weer naar hun oude 

plek om te controleren of ik 

nog overlast had. Dit ging goed! 

Later alle watervogels weer 

naar hun oude plek gebracht. 

 

Dit wierp gelijk zijn vruchten af. 

Dat jaar had ik 3 nesten met 

Carolina kuikens, een nest 

mandarijnkuikens en 

Roodschoudertalingen.          
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Ook werd er flink uitgebreid in de kwakertjes. Op dat moment had ik 2 

donkerwild vrouwtjes, een koppel wit een koppel meeskleur (zilverdonkerwild) 

en 2 koppeltjes wildkleur.  

Toch was alles mij nog niet naar de zin…. de beschoeiing van de vijver begon 

uit te zakken en ik wilde eigenlijk wel kleurgericht met de kwakers kweken. 

Daarom had ik voor het daaropvolgende jaar een aantal breeding pens 

gemaakt. 

 

 

 

Op deze manier kon ik toch kleurgericht kweken maar ook dit was het niet 

helemaal, dus verder gekeken en de plannen gemaakt voor een nieuwe volière 

voor kwakers waarin alle kleuren gescheiden konden worden. 

In de zomer van 2019 was het hok af.  

Eindelijk goed voor elkaar! Het hok is vos- en rat proef en de vijvers worden 

voorzien van continu stromend bronwater. 
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  Het jaar 2020 beloofde 

een prachtig jaar. 

Dit werd dan ook 

een goed jaar! In 

2020 heb ik 

meer dan 130 

kwakers 

gekweekt! Ook 

heb ik eind van de 

zomer nadat alle 

jongen weg waren de 

opfokruimte aangepakt. 

 

Nu was het de beurt om de sier eenden vijver aan te pakken.  

Hiervoor moest ik wel al mijn sier eenden verkopen om bezig te kunnen gaan 

en geen tijdsdruk te leggen op de bouw van de volière.  

In plaats van verkopen bood een bevriend eenden liefhebber mij aan om alle 

siereendjes te huisvesten totdat de nieuwe volière klaar was. Wat een 

geweldig aanbod was dit!  

Hierdoor heb ik de zomer en het najaar van 2020 de volle aandacht gegeven 

aan de bouw van een nieuwe sier eenden volière. 
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Helaas begint de nieuw geslagen beschoeiing op het moment van schrijven 

alweer in te zakken helaas…. Daarom zit ik eraan te denken om de zomer van 

2021 nog toe te kijken wat de beschoeiing gaat doen en dan na het 

kweekseizoen te vervangen door een betonnen ijver of folievijver.  

Momenteel bezit ik de volgende siereenden: 

Eidereenden, Roodhalsganzen, Keizerganzen, Braziltalingen, Laysantalingen, 

Witwangfluiteenden, Baikaltalingen, Scherpvleugeltalingen, Wintertalingen, 

Mandarijneenden, Carolina eenden, Sikkeleenden, Kuifeendjes, 

Kuifzaagbekken,  

Mellerseenden, Bronsvleugeleend, Slobeenden en Zomertalingen. 

Van de kwakers heb ik de volgende kleurslagen: 

Wild, Blauwwild, Geelblauwwild, Bruinwild, Donkerwild, Blauwdonkerwild, 

Zilverdonkerwild, Wit, Zwart, Blauw eksterbont, Zwart eksterbont, Groninger 

Geelbuik en Blauw silver appelyard.  
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Bovenstaande foto:  

Links:       Zilverdonkerwild kwaker man (winnaar WPKC 2019) 

Midden:  Geelblauwwild kwaker vrouw (winnaar watervogels Oneto) 

Rechts:   Zilverdonkerwild kwaker vrouw (Winnaar Midden Drenthe show  
                                                                                                                           2018) 

 

 

Voor de rest bezit ik wat Welsumer kippen, Roul 

Rouls, Rijstvogels, Putters en Kleurdwergen in de 

kleuren Isabel en Beige. 

 

 

Groninger Geelbuik kwaker vrouw 
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                                                                                             Roodhalsgan 

                                                                                             

Keizerganzen 
                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                  

                                            

 

 

 

 

 
Roodhalsganzen 
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Bronsvleugeleenden 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Carolina eenden 
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