
 
 

 

 
 

 
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. 2   2021 



Kroniek zomer 2021                                                                           Pagina 2 

  
 
 



Kroniek zomer 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: Harry Hoppentocht Hanekampswijk 50, 9665 RL Oude Pekela 
Tel:  06-53541411  Email: harry0856@gmail.com  
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:  
Aldert Schoneveld, Tjalklaan 10, 9934 JP Delfzijl. Tel: 06-55477090  
Functie algemeen bestuurslid vacant 
 
PR: Natasja Huizing-Boer Schortinghuislaan 34a, 9681 CJ Midwolda.  
Tel: 0597-551276 of 06-28320712  
 
Redactie Kroniek: Natasja Huizing-Boer,  Harry Hoppentocht 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 
 
  Beste WPKCérs 
 
Voor U ligt weer een Kroniek , tot stand gekomen in coronatijd.   
U treft aan,  een fokker verslag ingestuurd van Egbert Hageman.  
Het inschrijfformulier voor de jongdierendag is als aparte bijlage mee gestuurd  
of als los inlegvel in de papieren versie. 
Neem ook notitie van de entingen die weer in de planning zijn. 
Veel lees plezier.                                 

 

 

VAN DE VOORZITTER                                                                                

 
Leden van de W.P.K.C 
 

Net terug van een enkeloperatie, nu bezig met het 
voorwoord voor de Kroniek van juni. 
Ondanks nog enkele belemmeringen lijkt het er op dat de 
vergaderingen en de T.T. weer georganiseerd kunnen 
worden 
Niets is zeker maar laten we hopen dat de toekomst 
betere tijden brengt. 
Door allerlei nieuwe wetten en regels wordt het steeds 

nijpender voor  onze kleindierensport. 
De Partij van de Dieren heeft voorgesteld dat er geen 

dieren in kleine kooien mogen zitten, dit is door de 2e en 1e                                       
kamer goedgekeurd.  
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Verder heerst hier in Nederland nog steeds de vogelgriep. 
Wat dat voor onze sport en met name de shows betekent, is afwachten. Als de 
vogelgriep blijft is het mogelijk dat deze niet kunnen plaatsvinden.  

 
Maar we gaan van het positieve uit en zijn bezig met de voorbereidingen van 
de Jongdierendag en de Tentoonstelling. 
Ik zal bij de komende vergaderingen niet aanwezig zijn, deze taken worden 
overgenomen door de 2e voorzitter Jan Dekker.  
Ik wens jullie een goed fokseizoen en een mooi en zonnige zomer.  
 
Voorzitter W.P.K.C 
W.D.G. de Wit 
 
(Noot van de redactie:)  Willem, de redactie wenst je een voorspoedig herstel  
en hoopt je snel weer in het dagelijks leven te kunnen ontmoeten. 
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  ---------------------------------IN MEMORIAM---------------------------------------- 

Het droevige bericht bereikte ons, dat op 17 maart, op 75 jarige leeftijd 
is overleden: 
 

                  Frikko van de Grijspaarde 

         
 De strijd tegen longkanker heeft hij niet kunnen overwinnen. 
           Dhr. Van de Grijspaarde was vanaf 1965 lid van de WPKC. 
 
Ondanks dat hij van shows e.d. geen bezoeker was, heeft  hij tot het 
eind toe de verbinding met de WPKC in stand gehouden. 
 
Het Bestuur en alle leden van de WPKC wensen de familie veel sterkte 
toe met dit grote verlies. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

Eindelijk lijken de vooruitzichten richting einde coronamaatregelen wat 
positiever. In de corona tijd was het moeilijk, om als niet digitaal onderlegd 
bestuur te overleggen, maar er gebeurde veel.  
Anderzijds waren er voor de fokkers via het internet volop informatieve 
Webinars / Expertmeetings voor Kleindier houders georganiseerd door de KLN, 
Kasper Faunafood, particuliere liefhebbers, scholen, universiteiten en andere 
KLN verenigingen.  
 
Wat is het fijn om 2 nieuwe leden te kunnen verwelkomen. 
Joany Hellwich uit Onstwedde  en Eelco Brader uit Scheemda. We hopen dat 
jullie je spoedig thuis gaan voelen bij de WPKC en dat jullie veel plezier aan 
onze gemeenschappelijke  hobby mogen beleven. 
 
De W.P.K.C. ontvangt € 188,18 uit de Garvo actie 'Topprestatie". We zijn blij 
met dit mooie bedrag en zeggen, naast Garvo diervoeding, iedereen dank die 
zich - op welke wijze dan ook - heeft ingespannen om dit mooie geldbedrag 
voor onze vereniging bijeen te brengen. 
 
Middels de mail en de WhatsApp groep voor leden, hebben wij u getracht zo 
actueel mogelijk over alle ontwikkelingen te informeren. 
 
De laatste maanden kregen we, zoals de voorzitter ook al noemde,  te maken 
met de invoering allerlei regels en wetgeving.  

• Dieren in het buitenland exposeren wordt, door twee 
gezondheid checks op uw huisadres door een veearts, per 1 
oktober extra lastig.  

• De Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen is m.i.v. 1 juli 2021 
van kracht en zal ook voor de WPKC gaan gelden. De voorzitter 
is hier druk mee bezig en t.z.t. komt het terug in de 
ledenvergadering. 
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• In het KleindierNed hebben zich een tiental hobbydier 
organisaties gebundeld om kennis uit te wisselen en belangen 
vertegenwoordigen, richting de overheid. 

• Vers van de pers is de nu aangenomen wijziging in de Wet 
dieren, die begin 2023 van kracht zal worden. Wij 
ondersteunen het burgerinitiatief van de K.N.V. Ornithophilia.  

 
Terug naar onze dieren. We hopen dat U in dit nat en koud voorjaar toch goed 
hebt kunnen fokken.  
Uw kippen en konijnen kunnen deze zomer weer worden geënt en daarna 

geshowd. Met elkaar naar de keuring is de kers op de taart van onze fokkerij. 

Hopelijk komen we elkaar daar in goede gezondheid tegen. Het blijven 

vreemde tijden. 

Harry Hoppentocht (2e secretaris) 
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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 32 (van maandag 9 
augustus tot en met zaterdag 14 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,  vragen 
wij U, om uw dieren voordat we bij U zijn, op te sluiten.  
 
 
 
 
 

mailto:ttsecretaris@wpkc.nl
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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 
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 komen enten. 

 
Op dit moment is de prijs van de entstof en de reiskosten nog niet 
bekend. Een indicatie is € 4,- voor de reiskosten en € 0,20 entkosten per 
dier. 
 
Resumerend: 
De opgave graag in week 32  (van maandag 9  augustus tot en met 
zaterdag 14 augustus). Dit in verband met bestellen van de entstof. 
 

 
Het enten gaan we doen in week 34, (op 25-26 
en eventueel 27 augustus) . 

 

m.vr.gr. 

De ent brigade 
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 Enten konijnen 
 
Ook dit jaar zal ik weer de enting van de konijnen 
verzorgen. 
De kosten voor RHD2 enting zijn € 3,- per dier.      
Degene die wil enten voor RHD1 en RHD2, 
hiervoor zijn de kosten € 4,- per dier.  
Myxomatose bij voldoende opgave € 3,- per dier. 
De voorrijkosten bedragen € 20,-    
Deze entingen zijn een jaar geldig en worden 
verricht door een Dierenarts. 
 

 

De ent datum is:  zaterdag  14 augustus 2021.  
 

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 24 Juli 2021   bij : 
 W.D.G. de Wit   tel: 06-13930982 of E-mail:  wdgdewit@gmail.com  
 
naam: 
adres: 
eventueel email adres: 
tel: nummer:  
aantal te enten dieren 
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JONGDIERENDAG 2021 
 
Ondanks de corona perikelen, waar we nog steeds in zitten, hopen we toch 
weer net als in 2020 een Jongdierendag te kunnen houden. 
De voorbereidingen voor deze Jongdierendag zijn in elk geval alweer in gang 
gezet. 
 
Zaterdag 18 september 2021 is de jongdierendag voor leden van de WPKC. 
 
Ingeschreven kunnen worden:  (dwerg)hoenders, seramas, konijnen en duiven. 
 
 
Voor de duiven worden ook de fokkers van Muntendam en Appingedam 
uitgenodigd.  
 
Als keurmeesters voor de hoenders,  dwerghoenders en Seramas zijn 
vastgelegd:  
E.W. Zwama, A.Heerdink en H. Brinkman 
Voor de konijnen :   J. Jipping en R.A. Schraa  
De duiven worden dit jaar gekeurd door :  M. Apperlo 
 
Bij de konijnen zal er gekeurd worden in de A- en B- klasse. 

A- klasse:  geboren in de maanden : januari, februari en maart 2021 
B- klasse:  geboren in de maanden : april, mei en juni 2021. 

 
Op het inschrijfformulier moet dan ook aangegeven worden voor welke klasse 
ze ingeschreven worden en tevens moet een  geldig  oor nummer ingevuld 
worden. 
 
De Jongdierendag wordt dit jaar wederom georganiseerd bij De Graankorrel te 
Oude Pekela. Deze locatie is voor ons vanaf vrijdag 17 september beschikbaar 
voor het opbouwen, aangezien deze afgesloten kan worden kunnen we hier in 
alle rust op vrijdag alles opbouwen en gereed maken voor de show van 
zaterdag 18 september. 
Hierbij kunnen we niet zonder de hulp van vrijwilligers . 
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Deze  kunnen  zich opgeven bij: 

Aaltinus Timmer. ( ttsecretaris@wpkc.nl of aaltinus.timmer@ziggo.nl).  tel: 
06-53822237. 
 
Vanaf zaterdag 18 september  9:00 zal de locatie geopend zijn en de 
tentoonstellingskooien gereed voor het ontvangen van de opgegeven 
kleindieren. Na het inkooien gaan we om 10:00 starten met het keuren van de 
dieren.  
 
Tussendoor zal er tijd zijn voor een kop koffie met plak koek of cake, ook zal de 
WPKC aanwezig zijn met een broodje en warme hap zodat u tijdens de keuring 
niet naar huis hoeft om te lunchen. 
De opbrengsten van de versnaperingen komen ten goede van de kas van de 
WPKC .  
We hopen rond 16:00 de keuring af te ronden met de prijsuitreiking . 
 
 
 

mailto:ttsecretaris@wpkc.nl
mailto:aaltinus.timmer@ziggo.nl
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Na de prijsuitreiking kan er uit gekooid worden en hopen we dat alle inzenders 
en vrijwilligers mee willen helpen om de kooien weer op aanhangers te leggen 
zodat we gezamenlijk de dag af kunnen sluiten.  
De locatie is groot genoeg om de ingezonden dieren te plaatsen, 
parkeergelegenheid aanwezig en we hopen er een gezellige dag van te maken. 
We hopen natuurlijk op uw aanwezigheid met uw kleindieren of indien dit niet 
mogelijk is,  om toch even een kijkje te nemen en bij te praten met uw collega 
fokkers.  
 
Tot 18 September. 

Het inschrijfformulier is als bijlage toegevoegd, of als los inlegvel. 

Het Bestuur. 
 
 

Foto van Jondierendag 2019 

 
Foto: Natasja Huizing-Boer 
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Egbert Hageman en gezoomd. 
Tekst en foto’s: Harry Hoppentocht 
 

Het is half april als ik vanuit Winschoten 
naar Egbert Hageman in 

Geefsweer onder de rook van 
Delfzijl ga. Net na de 
rotonde bij Geefsweer, bij 
de motorcrossbaan en 
schietbaan (een voormalig 
afvalstortplaats van de 
chemische industrie) vliegt 

de eerste grauwe 
kiekendiefman van dit jaar de 

weg over.  
De horizon wordt bepaald door het 

Geefweerster windpark met veertien  
turbines en het Oosterhorn windpark met 18 turbines van ruim 200 meter 
hoog, een zonnepark van acht hectare en twee rijen hoogspanningsmasten 
waaronder het gedateerde hamerkopmodel. De lange oprijlaan naar de 
boerderij wordt dwars doorsneden door twee N.A.M. pijpleidingen met zeer 
giftig aardgascondensaat. 
De grote boerderij ligt naast het Afwateringskanaal van Duurswold, boven de 
uitlopers van het Slochter aardgasveld. Er is sprake van ernstige aardbeving 
schade  .  
Het is een woonplek met geschiedenis. In 1300 werd er al gewoond op deze 
kleine wierde.  
Rond 1800 werd er grenzend aan het erf, het gezin Uil vermoord door Franse 
soldaten.  
In de Tweede Wereldoorlog stortte er voor de boerderij een B17 
bommenwerper (vliegend fort) met tien bemanningsleden neer. In mei 1945 
werden door de terugtrekkende Duitsers de gebroeders Sleutelberg alsnog in 
het stro ontdekt en afgevoerd.  
Het waren de laatste joden die in Nederland zijn vermoord. De dader SD lid 
Siert Bruins kreeg vijf jaar gevangenisstraf. 
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Egbert Hageman, een gepensioneerd zeekapitein van de grote vaart,  woont er 
met zijn partner Trees. Achter de boerderij, Maaswaal, heeft Egbert zijn eigen 
door de dierenbescherming goedgekeurde Wyandotten fokcentrum.  
In de zomer van 1989 is Egbert in Zuidbroek begonnen met de fok van grote 
zilverzwart gezoomde Wyandottes. Die winter had hij samen met zijn 
toenmalige vrouw gekeken op de Noordshow en samen een sierkippen ras 
uitgekozen. Vervolgens ging hij weer naar zee. 
Wel had hij de naam van de fokker opgeschreven en bij terugkomst heeft hij 
zes hennen en een haan gekocht van gerenommeerd fokker Henk Hoogerwerf. 
De hobby werd binnen de mogelijkheden van zijn uithuizige baan, voortvarend 
aangepakt. Hij werd lid van de Kleindierenvereniging Hoogezand-Sappemeer 
en er kwam een Tempex broedmachine. Op de eerste show in Hoogezand 
behaalden de dieren ZG’s.  
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Er volgden shows in Muntendam, Winschoten en Groningen. Later aan wal 
gekomen, volgden er meer shows.  
Egbert bouwde een goede stam op en bleef prima presteren met zijn 
zilverzwart gezoomde Wyandottes. Regelmatig werden zijn dieren kampioen in 
hun ras of van de tentoonstelling 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
. 
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Tegenwoordig fokt hij nog steeds met de zilverzwart gezoomde, maar ook met 
goudzwart gezoomde en goudblauw gezoomde Wyandotten. Bij voorkeur 
heeft hij van elke kleurslag twee trio’s als foktoom.   
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om het type en een scherpe zoomrand goed te houden, gebruikt hij hanen uit 
zijn eigen fok met een andere kleur. Bijvoorbeeld zilverzwart op goudzwart en 
de mooiste zilverzwart gaat weer terug in de zilverzwartfokgroep. 
Om de kwaliteit van de kleurslag goudblauw goed te houden gebruikt hij 
goudzwart. Dit jaar wil hij op advies van mensen die zeggen dat ze het weten, 
een vuilwitte hen paren met een goudzwarte haan om goudblauw te fokken. 
Kopen doet Egbert weinig. Een enkel keer een zilverzwarte gezoomde uit de 
stam van Henk Hoogenwerf.  
Een nieuwe uitdaging voor Egbert was goudzwart gezoomd. Het is een 
moeilijke kleur. Volgens de keurmeesters is het gauw te rood of te licht 
waardoor de nerven van de veren te zichtbaar worden. Met dieren van 
Rouwhorst uit Laren heeft Egbert nu zijn stam opgebouwd. 
Goudblauw gezoomd is zo mogelijk nog moeilijker. De kleur constant houden is 
een extra uitdaging. Om hiermee te kunnen beginnen heeft Egbert een dier 
gekocht bij een collega fokker in Limburg. 
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In de fok let Egbert vooral op het type. Dan kijkt hij naar de kam, kin lellen en 
andere afwijkingen. Zelf houdt hij van een vaste bevedering, hoewel dieren 
met een wat lossere bevedering forser lijken. Dieren met smut, roest en een 
vage zoming worden ook onverbiddelijk uitgeselecteerd 
 
 

 
 
 
Gedurende de opfok worden de kuikens zo nodig tegen coccidiose behandeld. 
Verder wordt er geen enkele medicatie verstrekt. 
 
Door de Corona perikelen wordt er nu niet geshowd. Bij voorkeur gaat Egbert 
nu met twee dieren van elke kleurslag naar de shows. Hij doet het wat rustiger 
aan. 
 
Egbert is echt een verenigingsmens. Nog steeds lid van Hoogezand en heeft 
daar zijn fokkerskaart. Daarnaast is hij lid van Appingedam, Muntendam en 
Winschoten. Uiteraard ook van de Nederlandse Wyandotten Club.  
Liefhebbers en fokkers weten Egbert al jaren te vinden om hun eieren uit te 
laten broeden. Hij heeft twee grote broedmachines waar elk drie honderd 
eieren in kunnen. Eieren van kwartels, zwanen, kippen, eenden, ganzen enz. 
worden er uitgebroed. 
Hij merkt dat het aantal fokkers van de grote rassen terugloopt. Mogelijk ten 
gevolge van de tegenwoordig kleinere behuizing van liefhebbers. Jammer. 
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We hebben niet geschreven over zijn zwarte zwanen met kuikens, de 
sneeuwganzen, roodhals ganzen, Hawaï ganzen, groene pauwen, witte 
pauwen, de paarden, de hele grote herders honden waarvan de jongste naar 
verwachting honderd kilo zal worden en de andere gevederde dieren. 
 
Bij deze nogmaals mijn dank voor het vraaggesprek. Egbert heeft als 
voorbereiding zijn boek geraadpleegd met aantekeningen vanaf 1989.  
Hij is een makkelijke prater en lijkt alles gewoon even te doen.  
Veel herinneringen worden beeldend verteld, gekleurd door anekdotes.  
Egbert verdiept zich in de literatuur en er komen veel medefokkers aan de 
keukentafel waarmee zijn fokkerij besproken wordt. 
Een genot om te horen hoe deze man zijn hobby beleefd. 
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De Noordshow en de WPKC. 

Vanwege de corona is het contact en zijn de vergaderingen digitaal geweest. 
Het bestuur van de Noordshow heeft de verenigingen meegenomen in haar 
keuze voor een plaats van de show. Elke stap werd besproken en alle 
afwegingen gewogen. Dat gold ook voor de keuzes voor een datum om de 
show te kunnen houden. 
Aanvankelijk waren de verenigingen niet uitgesproken enthousiast, maar 
gedurende het proces veranderde de houding. Men bleef kritisch en zocht naar 
oplossingen. Het punt van de vrijwilligers werd besproken.  
Het Noordshow bestuur besteedt hier extra aandacht aan en ontwikkelt een 
nieuwe visie op vrijwilligerswerk. “Vrijwilligerswerk doe je voor je plezier”.  
De uiteindelijk keus voor Hardenberg plus de nieuwe datum van 20, 21 en 22 
januari 2022 , werden unaniem van harte verwelkomd.  
In de jaarvergadering werd er uiteraard opnieuw op de show terug gekomen. 
Er werd met behulp van het vlekkenplan een duidelijk beeld gegeven hoe de 
show opgebouwd wordt. Logistiek is er goed over de uitvoering van de 
opbouw nagedacht. Veel scholieren komen helpen en activiteiten uitvoeren. 
Nieuwe verenigingen uit Overijsel en Gelderland zijn lid geworden. 
Nog even over de vergadering zelf. Evert Visser is voorzitter geworden en er 
wordt nog een nieuwe penningmeester gezocht.  
Financieel is er reserve maar er komen extra kosten. In Assen zou dat ook het 
geval zijn. Van alle inkomstenposten zal er nu na acht jaar een minimale extra 
bijdrage gevraagd worden, zoals van sponsoren, inschrijfgelden, entree enz.. 
Een voordeel is het gratis parkeren. 
 
In Zuidlaren waren we meestal met een behoorlijke groep leden als vrijwilligers 
vertegenwoordigd. In Assen werd dat minder, ondanks de verbeterde N33.  
De bereikbaarheid van Hardenberg is voor een aantal van onze leden een punt. 
Hardenberg is verder weg. Daar staat tegenover dat met een zeer positief 
gemotiveerd Noordshow bestuur en met een goed vrijwilligersbeleid  weer een 
prachtige show wordt  gepresenteerd, passend binnen de huidige 
dierenwelzijnsnormen en een visitekaart voor de Kleindierensport. Daaraan te 
kunnen en mogen meewerken plus inzenden is een genot om te doen. 
 
Harry Hoppentocht 
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