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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: Jan Dekker Exloërveen 16, 9574 PA Exloërveen Email: voorzitter@wpkc.nl
Tel: 06-106 876 82
2e voorzitter: vacant
Secretaris: Michelle Meisner, Achterweg 1B, 9693 CS Bad Nieuweschans
Email: secretaris@wpkc.nl Tel. 06-46992517
2e secretaris: vacant
Penningmeester: Swier Blik 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
Jaap Buze, Provincialeweg 75, 9677 PB Heiligerlee. Tel. 06-82461273
Willem de Wit. Burg.Engelkenslaan 14, 9671 LM Winschoten. Tel.06-13930982
Functie PR: vacant
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
staat om dit blad uit te
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adverteerders zijn wij in
brengen.
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VAN DE VOORZITTER
Sportvrienden van de WPKC.
Wij dachten dat de versoepelingen t.a.v. corona,
ook bij van de Valk doorgevoerd zouden worden,
maar helaas, dat is niet het geval.
Wij waren reeds met de voorbereidingen van de WPKC show gestart.
Echter, was het niet mogelijk om voldoende medewerkers op de been te
brengen, om aan de regelgeving van vd Valk te kunnen voldoen.
Ook mede door aftreden en ziekte van bestuursleden of familieleden, heeft
het bestuur gemeend de Show bij van de Valk te moeten afzeggen. Jammer en
vooral ook , omdat sommigen er al aardig wat tijd aan besteed hadden.
Maar om toch nog iets voor de leden te kunnen betekenen, heeft het bestuur
besloten om een Clubshow te organiseren. Op dit moment zijn alle vereiste
vergunningen binnen en nu staat niets meer in de weg om elkaar op 27
november in MFC “de Noordsuythoeve” in Noordbroek, elkaar tussen de
kooien te ontmoeten.
Bent u bereid om medewerking te verlenen bij op- en afbouw en het schrijven
en dragen bij de keurmeesters, geef je dan vroegtijdig op. Zonder jullie
kunnen wij deze Clubshow niet organiseren.
De Jongdierendag is prima verlopen en ik wil de prijswinnaars feliciteren met
hun behaalde predicaten.
Bij deze deel ik U mede, dat ik als voorzitter van de WPKC mijn functie heb
neer gelegd.
De fysieke belasting kost mij na de operatie te veel moeite om optimaal te
kunnen functioneren.
Op aandringen van het overige bestuur blijf ik nog, zolang het kan, bestuurslid.
Jan Dekker wordt de nieuwe Voorzitter en Michelle Meisner wordt de nieuwe
secretaris.
Dit was het laatste “voorwoord” van mijn kant en bedank iedereen voor het
gestelde vertrouwen en spreek de hoop uit, dat door inzet van iedereen, de
WPKC tot in lengte van dagen van zich kan blijven laten horen.
W.D.G. de Wit

Kroniek najaar 2021

Pagina 4

---------------------------------IN MEMORIAM---------------------------------------Het droevige bericht bereikte ons, dat op 65 jarige leeftijd is overleden:

Rob Suidman
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De Amsterdammer Rob is jarenlang lid van onze vereniging geweest. Als
fokker van Ancona's bleef hij ook lang lid van de Speciaalclub.

Rob heeft voor en achter de schermen actief bijgedragen aan de organisatie
van onze Klinker tentoonstellingen. Ook zette hij zich in bij diverse
werkzaamheden voor de Noordshow in Zuidlaren. De shows in Zuidbroek
werden trouw door hem bezocht en gewaardeerd.
Na Aswin Geerdes werd hij in de jaren tachtig voorzitter van de WPKC. Rob
was een voorloper in de automatisering. Doordat zijn ziekte hem erg
beperkte in zijn functioneren, heeft hij toen zijn plaats moeten afstaan aan
Geert Holsteen.
We herinneren Rob als een prettig mens met een grote en vooral positieve
inzet waar het heel fijn was om mee samen te werken. Zeer gerespecteerd en
gewaardeerd.
De WPKC wenst zijn nabestaanden veel sterkte met dit grote verlies.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
IMPRESSIE JAARVERGADERING OP 9 SEPTEMBER 2021
Op 9 september vond de jaarvergadering 2021 plaats. Evenals vorig jaar
uitgesteld vanwege het coronavirus.
De voorzitter deelde mee dat door het coronaconvenant van het v.d. Valk
concern de Open Tentoonstelling in de Eurohal ook dit jaar daar niet kan
plaatsvinden. Op zo’n korte termijn een andere locatie te vinden voor een
open tentoonstelling blijkt onmogelijk. Alternatief waar het bestuur aan werkt
is een Clubshow op 27 november in de Noordsuythoeve in Noordbroek. Deze
Kroniek najaar 2021

Pagina 7

mededeling zorgde voor een geanimeerde discussie over de toekomst van het
houden van een tentoonstelling. Verschillende leden vroegen zich af of het nog
wel mogelijk is een open tentoonstelling te organiseren. De stijgende
gemiddelde leeftijd van de leden en het gebrek aan aanwas van nieuwe
jongere leden lijdt ertoe dat het steeds lastiger wordt voldoende vrijwilligers
bijeen te krijgen voor zowel het op- en afbouwen als de tijdens de
tentoonstellingsdagen. De voorzitter zegt dat het streven is om in 2022 ter
gelegenheid va het 110- jarig bestaan in de Eurohal nog wel een
Jubileumtentoonstelling te organiseren. Afhankelijk van de verdere
ontwikkelingen en beschikbare locaties zal daarna bekeken moeten worden of
er jaarlijks een Open Tentoonstelling of een Clubshow kan worden
georganiseerd. Het bestuur en de leden zullen daarover de komende tijd met
elkaar in gesprek blijven.
Nadat alle verslagen zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd waren, vonden
de bestuursverkiezingen plaats. Periodiek aftredend waren Natasja HuizingBoer en Swier Blik en vanwege de ziekte van zijn echtgenote was Harry
Hoppentocht tussentijds afgetreden. Natasja Huizing-Boer had besloten zich
niet herkiesbaar te stellen vanwege haar werkzaamheden en studie. Swier Blik
was wel herkiesbaar en hij werd unaniem herkozen. Voor de vacatures
ontstaan door het vertrek van Natasja Huizing-Boer en Harry Hoppentocht,
stelde het bestuur voor Michelle Meisner en Jaap Buze te benoemen.
Tegenkandidaten waren er niet ingediend en dat leidde ertoe dat de
vergadering unaniem instemde met de benoeming van beide kandidaten.
Vrijwel jaarlijks terug kerend agendapunt is de huldiging van de jubilarissen. Dit
jaar waren dit er vier. Erelid W. Brink was 40 jaar lid van de KLN en de W.P.K.C.
Hem werd de zilveren jubileumspeld van de KLN opgespeld en hij kreeg daarbij
de KLN-oorkonde uitgereikt. Namens de W.P.K.C. kreeg hij een schildje met
inscriptie en een bolchrysant. De bestuursleden Willem de Wit en Geert
Siemons hadden de 50-jarige jubilaris A.H.L. Geerdes al thuis bezocht en hem
een schildje met inscriptie van de W.P.K.C. en een bolchrysant overhandigd. W.
Peper en G. Siemons waren beide 45 jaar lid van de W.P.K.C. en kregen ook
een bolchrysant. G. Siemons tijdens de vergadering en W. Peper thuisbezorgd,
omdat zijn gezondheid het niet toeliet naar de vergadering te komen.
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Geert Siemons wordt gefeliciteerd met zijn 45 jarig lidmaatschap

W. Brink krijgt de zilveren jubileumspeld opgespeld voor zijn 40 jarig
Lidmaatschap van de KLN en de WPKC.
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De voorbereiding van de jongdierendag stond ook op de agenda. De
vrijwilligers konden zich tijdens de vergadering melden, maar dit bleken er nog
onvoldoende. Daarom werd ook nog een oproep voor vrijwilligers op de
groepsapp geplaatst. Het is immers van belang om voldoende vrijwilligers te
hebben, zodat zowel de voorbereiding als de jongdierendag zelf soepel zouden
verlopen.
Rond 22:15 uur kon de voorzitter de aanwezigen bedanken voor hun
aanwezigheid en wel thuis wensen.
Jan Dekker (Secretaris)

Nieuwe samenstelling van het Bestuur
Vanwege de recente bestuursverkiezing ziet het bestuur er nu als volgt uit:

Jan Dekker

- Voorzitter

E: voorzitter@wpkc.nl
T: 06-106 876 82
Michelle Meisner - Secretaris
E: secretaris@wpkc.nl
T: 06-46992517
Swier Blik
- Penningmeester
E: penningmeester @wpkc.nl
T: 06-836 575 75
Geert Siemons
- 2e penningmeester T: 06-29586600
Aldert Schoneveld - bestuurslid

T: 06-55477090

Willem de Wit

- bestuurslid

T: 06-13930982

Jaap Buze

- bestuurslid

T: 06-82461273
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Windeieren

Stef van Roessel , dierenarts bij het Diergeneeskundig Centrum Oisterwijk

Onze kippen leggen ons geen windeieren…….
Tenminste, tot vandaag was dat zo.
Op deze mooie zondagochtend is onze
koelkast akelig leeg voor een lekker ontbijt.
Onze verbouwingsperikelen eisen zo nu en
dan hun tol.
We klussen dan op zaterdag tot laat in de
avond door, vergeten de sluitingstijd van de
lokale supermarkt en daarmee zijn er geen
boodschappen in huis.
(vervolg op pagina 13)
Kroniek najaar 2021

Pagina 11

Kroniek najaar 2021

Pagina 12

Gelukkig hebben we altijd onze kippen nog. Die hebben ons nog nooit in de
steek gelaten. Tot vandaag dus. Tot onze verbazing hadden we naast drie
normale eieren, twee windeieren.
Windeieren kunnen door een paar oorzaken ontstaan. Naast leeftijd en stress
is het allereerst van belang dat de voeding klopt.

Met name het calcium gehalte is belangrijk. Calcium is een belangrijke
bouwsteen voor de schaalvorming. Calciumgebrek lijkt in ons geval echter niet
de oorzaak. We geven de kippen geregeld calcium producten en daarbij krijgen
de kippen een “commerciële”
Legkorrel die uitgebalanceerd is.

Wellicht is het EDS (Egg Drop Syndrome) de boosdoener.
Dit is een infectie van de schaalklier met een adenovirus. De eieren krijgen dan
geen
of een heel dunne schaal. Bij EDS zijn de windeieren eigenlijke het enige
symptoom.

Verschijnselen
De ziekte veroorzaakt een snelle daling in de eiproductie, die circa vier
tot tien weken aanhoudt. Aantasting van de eischaal is daarnaast het
meest opvallende symptoom: er kunnen dunne eischalen, zachte
eischalen en eieren zonder eischaal worden geproduceerd. Omdat deze
eieren makkelijk in het systeem verdwijnen of door de kippen worden
opgegeten, worden deze afwijkende eieren soms niet gezien en wordt er
enkel een productiedaling waargenomen.

Overdracht van het virus
Het gaat bij EDS om een atadenovirus, dit is een groep binnen de
adenovirussen die verschilt van bijvoorbeeld de adenovirussen die
ziektes zoals IBH, virale spiermaagulceraties bij vleeskuikens en
haemorrhagische enteritis bij kalkoenen veroorzaken. Het virus kan via
de eieren van de moeder naar de nakomelingen worden overdragen
(verticale spreiding). Hoewel de jonge kuikens hier niet ziek van worden,
houden zij het virus bij zich en kunnen zij later in hun leven EDS krijgen.
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Dit gebeurt dan meestal aan het begin van de productieperiode, voor ze
de piek hebben bereikt.
Het virus kan ook horizontaal spreiden, van koppel naar koppel. In veel
uitbraken met horizontale spreiding wordt transmissie via eiertrays
beschreven. Incidentele besmetting van commerciële koppels vanuit
wildreservoirs is mogelijk, bijvoorbeeld via de mest van wilde vogels.
Eenden en ganzen zijn bekende reservoirgastheren.

Diagnose
Het aantonen van EDS is soms moeilijk. Bij jonge opfokkoppels die
drager zijn van het virus, is slechts een laag percentage van de dieren
besmet waardoor de detectiekans gering is. Tijdens een uitbraak is het
virus slechts een beperkte tijd in de dieren aantoonbaar met PCRonderzoek. Ook microscopisch zichtbare afwijkingen die wijzen op EDS
zijn enkel in de eerste dagen van de ziekte duidelijk aanwezig. Door
serologisch onderzoek aan het begin van de uitbraak te vergelijken met
serologisch onderzoek enkele weken later (gepaarde sera) kan de
diagnose worden gesteld. Het is dus van belang om uw dierenarts al in
een vroeg stadium van de ziekte in te schakelen.
Door het bijplaatsen van SPF-kippen kan de diagnose ook later in de
uitbraak nog worden gesteld door serologie, eventueel aangevuld met
PCR-onderzoek.

Beschikbare testen
U kunt bij de Gezondheidsdienst (GD) de EDS-HAR-test op serum laten
uitvoeren. Daarnaast is de PCR beschikbaar voor swabs, organen en
FTA–cards. Kies hiervoor de test genaamd ‘Adenovirus I Agr/III EDS
PCR’. De schaalklier is een geschikt orgaan voor bemonstering, maar
doordat het virus slechts een beperkte tijd in het weefsel aanwezig is kan
de diagnose op deze manier worden gemist, zeker als pas later in de
infectie dieren worden bemonsterd.
Als uw koppel een legdaling heeft en u wilt sectie laten uitvoeren bij GD,
dan raden we aan om in een vroeg stadium dieren in te sturen. Op dat
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moment hebben we met histologisch en PCR-onderzoek de beste
detectiekans. Idealiter stuurt u dieren in waarvan u heeft waargenomen
dat ze een afwijkend ei leggen, en verzamelt u ook bloedmonsters. Dieren
uit de ziekenboeg die geen eieren meer leggen of recent dode dieren zijn
voor sectie-onderzoek op EDS minder tot niet geschikt.

Vaccinatie
Vaccinatie tegen EDS in de opfok op 14-16 weken leeftijd. Voor goed
gevaccineerde dieren is het risico op EDS minimaal.

De kippen zijn niet ziek en ook bij ons scharrelen ze dat het een lieve lust is.
Onze pech is alleen dat de periode van windeieren wel een week of 10 kan
duren. In die tijd verwennen we onze kippen maar wat extra en zetten we de
eieren vooralsnog op ons boodschappenlijstje.
En deze zondagochtend ? Allemaal maar een extra boterham met hagelslag.
Dat is ook lekker.

Hiernaast ziet U een foto van een ei zoals
ik die onlangs in het hok aantrof.
Een normaal ei waaraan nog bevestigd
een klein windei.
Deze speling der natuur had ik nog nooit
gezien. Gelukkig was het maar eenmalig.
Aaltinus Timmer
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Jongdierendag 2021
Tekst en foto’s: Jan Dekker
Op 18 september vond de jongdierendag 2021 plaats. Ook dit jaar weer bij de
Graankorrel in Oude Pekela, waarvoor we eigenaar de Boer zeer dankbaar zijn.
Omdat de open tentoonstelling is verplaatst van eind september naar de
tweede helft van november kon de jongdierendag een week later plaatsvinden
dan vorige jaar. Deze jongdierendag was alweer de tweede in het
coronatijdperk en dat gaf ook nu bij de voorbereidingen onzekerheden. Lang
was onduidelijk of en zo ja, welke coronamaatregelen nog van toepassing
zouden zijn en daarmee samenhangend wat wel en wat niet mogelijk was.
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Mede door de corona was het ook afwachten hoeveel leden, dieren zouden
inschrijven. De laatste jaren worden steeds minder dieren geënt en dan
verwacht je dat ook het aantal inschrijvingen zal teruglopen. Het was daarom
verrassend dat voor het derde jaar op rij het aantal inschrijving hoger was. In
2019 werden 222 dieren ingeschreven. Vorig jaar waren dit er 236 en dit jaar
steeg de inschrijving naar 243 dieren onderverdeeld in 66 konijnen, 22
hoenders, 87 dwerghoenders, 65 sierduiven en 3 serama's. De jongdierendag
voldoet dus blijkbaar nog steeds, of misschien juist wel meer dan eerder, aan
een behoefte. Belangrijk dus dat we met zijn allen de schouders er onder
blijven zetten om ook op deze wijze samen van onze hobby te kunnen
genieten. Ook niet onvermeld mag blijven dat leden van de verenigingen PKV
Muntendam e.o. PKV Fivelingo hun duiven konden inzenden. Samenwerken
lijkt voor onze kleindierliefhebberij het sleutelwoord om er nog jaren van te
kunnen genieten.
Zorgpunt tijdens de voorbereidingen was ook de teruglopende
beschikbaarheid van vrijwilligers. De gemiddelde leeftijd van onze leden stijgt
gestaag en evenredig daarmee neemt de inzet van vrijwilligers af. Maar
gelukkig waren er dit jaar toch weer ruim voldoende vrijwilligers om de
jongdierendag tot een geslaagd evenement te maken.
Geen keuring zonder keurmeester. Dit jaar waren dit voor de hoenders,
dwerghoenders en serama’s: A. Heerdink en H. Brinkman.
Voor de konijnen J. Jipping en R.A. Schraa .
Voor de duiven M. Apperlo.
Voorafgaand aan de prijsuitreiking werden loten verkocht voor het rad van
avontuur waarvoor mooie vleesprijzen beschikbaar waren. De opbrengt van
deze verloting was € 160 waarmee de penningmeester uiteraard erg blij was.
Daarna kon 2e voorzitter Jan Dekker de volgende winnaars feliciteren en een
tegoedbon overhandigen:
Allereerst kreeg het enige jeugdlid dat ingezonden had, Damian Withaar, een
tegoedbon overhandigd.
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Mooiste KONIJN ram A-klasse Kleurdwerg geel (F 95,5) van Michelle Meisner

Mooiste KONIJN voedster A-klasse Klein Zilver licht zwart (F 96,5) van Jan
Timmer

Mooiste KONIJN ram B-klasse Kleurdwerg Kleurpatroon zilvervos zwart (F
95,5) van Aldert Schoneveld
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Mooiste KONIJN voedster B-Klasse Klein Zilver licht zwart (F 96) van Jan
Timmer

Mooiste HOENDER haan Wyandotte, roodporselein (ZG 94) van Swier Blik

Mooiste HOENDER hen Wyandotte goud zwartgezoomd (F 96) van Egbert
Hageman
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Mooiste DWERGHOENDER haan Wyandotte citroen zwartcolumbia (F 96)
van Comb. Exlooschelanden

Mooiste DWERGHOENDER hen New Hampshire roodbruin (F 96) van Damian
Withaar
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Mooiste SERAMA hen gladvederig (U 97) van Aaltinus Timmer

Mooiste DUIF doffer Italiaanse Meeuw ijskleurig zwartgeband (96) van Jaap
Buze
Mooiste DUIF duivin Deense Tuimelaar geelroek (96) van Geert Siemons
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Deze was beschikbaar gesteld door Dierenspeciaalzaak “ Buze” en diende
tevens als aanmoedigingsprijs om op de door hem ingeslagen goede weg door
te gaan.
Het was fijn te zien dat na afloop van de prijsuitreiking veel vrijwilligers hielpen
bij het opruimen en schoonmaken van de hal. Daardoor kon na ruim een uur
flink doorpakken onder het genot van een lekkere gehaktbal en een blikje
frisdrank nog even gezellig nagepraat en nagenoten worden van deze mooie
dag. Nogmaals dank aan alle inzenders en vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt
hebben.

Een wel heel bijzondere kleurslag. Ingezonden door M.E. Meisner
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