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25e Jaargang nr. 4 2021

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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tt. secretaris: Aaltinus Timmer ttsecretaris@wpkc.nl
Snikke 13, 9679 ZM Scheemda. Tel: 06-53822237
tt. penningmeester: Eduard Hoppen ttpenningmeester@wpkc.nl
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Website beheer: Jan Dekker webredactie@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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VAN DE VOORZITTER

Beste kleindierliefhebbers
Dit is alweer het laatste nummer van de Kroniek van dit jaar. Na 2020 opnieuw
een jaar dat ons lang zal bijblijven. De coronapandemie heeft ook dit jaar ons
leven in belangrijke mate beïnvloed. Ondanks de komst van vaccins is de
situatie op het moment dat ik dit schrijf zeer zorgelijk. De besmettingen zijn tot
recordhoogte gestegen en ook binnen onze vereniging zijn gezinnen en
families getroffen door het virus. Ik wens deze gezinnen en families beterschap
en heel veel sterkte toe.
Ondanks de corona is ons verenigingsleven de laatste tijd met enige
beperkingen doorgegaan.
We hebben een jaarvergadering kunnen houden. Ook onze open
tentoonstelling kon doorgaan maar helaas uitsluitend voor konijnen en
sierduiven. Vanwege een tentoonstellingsverbod door een uitbraak van
vogelgriep mochten hoenders, loopvogels en sier- en watervogels niet
aanwezig zijn. Begrijpelijk dat het tentoonstellingsverbod voor velen een
teleurstelling was omdat ze voor het tweede jaar op rij hun dieren niet of
nauwelijks konden exposeren.
Zoals het nu lijkt moeten we rekening houden met jaarlijks terugkerende
uitbraken van vogelgriep en blijft een laagdrempelige mogelijkheid tot
vaccineren voorlopig nog uit.
Dit noopt ons op creatieve wijze te zoeken naar nieuwe wegen en daar zijn we
dan ook volop mee bezig. We realiseren ons daarbij dat dit ook – naar ik hoop
– tijdelijke veranderingen met zich meebrengt voor iedereen die bij het
tentoonstellingsgebeuren betrokken is.
Maar we hanteren dan maar het motto ‘als het niet kan zoals het moet, dan
moet het maar zoals het kan’.
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De redactie heeft ervoor gezorgd dat ook in deze Kroniek weer veel
lezenswaardige informatie staat. Dit geldt zeker ook voor hen die vanwege de
corona terughoudend zijn met het bezoeken van vergaderingen en andere
activiteiten, maar wel met onze vereniging meeleven en haar een warm hart
toedragen.
Ik wens tot slot iedereen die dit leest fijne feestdagen, een goede
jaarwisseling, een voorspoedig 2022 maar vooral ook gezondheid toe!
Jan Dekker (voorzitter)
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Impressie van de ledenvergadering op
11 november 2021
Donderdagavond 11 november jl. vond een ledenvergadering plaats bij
zalencentrum Lamain in Winschoten.
Aanwezig waren 17 leden, terwijl zich 4 leden hadden afgemeld. Op de agenda
stonden onder meer de evaluatie van de jongdierendag, de aanpassing van de
statuten, de clubshow 2021 en de nota van de KLN ‘Niets doen is geen optie’.

Evaluatie jongdierendag
Op de vraag hoe men de jongdierendag had ervaren waren de leden duidelijke.
Men had de jongdierendag als een gezellige en succesvolle dag ervaren. De
tentoonstellingscommissie kreeg de complimenten voor de goede organisatie.

Aanpassing statuten
De statuten moeten worden aangepast omdat de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR) op 1 juli jl. in werking is getreden. Daarnaast zijn
enkele artikelen in de statuten verouderd. De geraadpleegde notaris
adviseerde ons de statuten volledig te vernieuwen en daarbij gebruik te maken
van standaardstatuten zoals deze voor verenigingen als de onze gebruikelijk
zijn. Deze optie bleek aanmerkelijk goedkoper dan de huidige statuten aan te
passen. Bovendien maakt dit het in de toekomst eenvoudiger en goedkoper de
statuten aan te passen als daartoe aanleiding bestaat.
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Van één van onze leden was voorafgaand aan de vergadering een voorstel
ontvangen om het artikel dat gaat over de schorsing van een lid en het hoger
beroep dat hiertegen mogelijk is bij de algemene vergadering te vervangen
door het instellen van een commissie van beroep. De motivering voor dit
voorstel was dat de in de statuten voorgestelde procedure tot tribunaalachtige
gebeurtenissen kan leiden waardoor mensen beschadigd worden. Het bestuur
adviseerde dit voorstel niet over te nemen omdat daarmee dan toch weer
wordt afgeweken van ‘standaard’ statuten, het zelden voorkomt dat leden
geschorst worden en er zo nodig eerst naar een oplossing gezocht kan worden
in de vorm van mediation. Deze optie kan eventueel in een nieuw op te stellen
huishoudelijk reglement worden opgenomen.
Na behandeling van de nieuwe statuten stemden alle leden ermee in. Omdat
onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig waren, moeten deze nog een
keer voor een volgende ledenvergadering worden geagendeerd. Statutair zou
dit binnen veertien dagen moeten, maar de coronamaatregelen maken dit
ondoenlijk. Ze zullen daarom voor de eerstvolgende ledenvergadering worden
geagendeerd. Dan is een meerderheid van stemmen van de dan aanwezige
leden voldoende.

Clubshow 2021
De oorspronkelijke open tentoonstelling werd door de coronamaatregelen een
clubshow en daarna door de vogelgriep een open tentoonstelling voor
konijnen en sierduiven. De leden toonden begrip voor deze wijzigingen en de
hoendereigenaren en de water- en siervogeleigenaren voor de keuze van het
bestuur toch een tentoonstelling te organiseren voor uitsluitend konijnen en
sierduiven. De solidariteit met elkaar werd zichtbaar toen het ging over helpen
bij de opbouw, de keuringen en de afbouw. ‘Hoendermensen’ lieten het niet
afweten en meldden zich aan voor de verschillende werkzaamheden. Mooi
deze eenheid binnen de vereniging te zien.

Niets doen is geen optie
De KLN en NBS leden hebben tijdens hun ledenvergaderingen ingestemd met
de verdere uitwerking van de voorstellen in de nota ‘Niets doen is geen optie’.
Deze uitwerking beperkt zich vooreerst tot de indeling in districten, integratie
van het Facilitair Bureau in de districten en de showbenamingen en
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omschrijvingen. Volgend jaar volgen dan nog de nieuwe prijzenpot, promotie
deelname aan shows en de laagdrempelige deelname van nieuwe leden aan
tentoonstellingen. De voorstellen werden via een powerpointpresentatie
gepresenteerd en leiden tot een geanimeerde discussie. Deze ging onder meer
over ‘hoe we moeten omgaan met de jaarlijks terugkerende vogelgriep’. Moet
dit leiden tot tentoonstellingen vroeger in het seizoen? Moeten we ‘veren’ en
‘haren’ scheiden, waarbij veren vroeger in het seizoen showen en haren later?
Hoe kunnen we binnen Groningen voldoende zichtbaar blijven als we samen
met Friesland en Drenthe een district gaan vormen? En waar moeten we in de
toekomst onze tentoonstellingen gaan houden? Al deze en nog andere vragen,
leverden een nuttige discussie op, die zeker nog niet is afgelopen omdat de
vragen die aan de orde kwamen op enig moment ook tot antwoorden moeten
leiden.
Het was ruim buiten de geplande tijd toen de voorzitter de vergadering kon
afsluiten.
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Ledenvergadering / Nieuwjaarsbijeenkomst
Het bestuur nodigt u uit voor een ledenvergadering gevolgd door een
nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 13 januari 2022 aanvang 20:00 uur. De
vergadering vindt plaats bij Zalencentrum Lamain, Bosstraat 27, 9671 GD
Winschoten.
Laten de op dat moment geldende coronamaatregelen het niet toe bijeen te
komen, dan zal de vergadering uitgesteld worden tot een nader te bepalen
tijdstip. Verder moet u er rekening mee houden dat een geldige QR-code
noodzakelijk is en daarop gecontroleerd zal worden.
Agenda

1. Opening en vaststelling agenda
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ledenvergadering 11 november 2021
4. Aanpassing statuten
- Statuten van 1994
- Ontwerp statuten 2021
- Toelichting bij ontwerp statuten 2021
5. Evaluatie Open tentoonstelling 2021
6. Open tentoonstelling 2022
7. Rondvraag en sluiting
8. Nieuwjaarsbijeenkomst
NB: De notulen van ledenvergadering van 11 november 2021 en de stukken
behorende bij het agendapunt ‘Aanpassing statuten’ worden per mail
toegezonden. Leden waarvan geen mailadres bekend is, kunnen de stukken
opvragen bij de secretaris Michelle Meisner, telefoon:
0646992517
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Een nieuw probleem bij sierduiven.
Bron: Wijnhoven, H. & H. Cremers 2021

Het zal een kwestie van tijd zijn dat we geconfronteerd worden bij onze
sierduiven met deze voor hier nieuwe parasiet. De levenswijze is heel
apart.
In veren van houtduiven werd in 2020 de duifschachtmijt Meitingsunes
columbicus aangetroffen: een nieuwe soort voor Nederland.
Schachtmijten hebben een tamelijk bizarre levenswijze. Een bevrucht
vrouwtje dringt de spoel van een zich ontwikkelende veer binnen. In de
veerspoel doorboort ze de wand en voedt zich met lichaamsvocht van de
vogel. Uit het eerste eitje dat ze legt komt een mannelijke larve, de
overige elf eitjes groeien uit tot vrouwtjes.
Het moederdier sterft en het mannetje paart met zijn zussen, waarna een
volgende cyclus begint. Mannetjes sterven na de paring en verlaten de
veer dus nooit. De bevruchte vrouwtjes banen zich in het voorjaar een
weg naar buiten om op zoek te gaan naar een nieuwe veer.
Foto: Henk Siepel.

Over de bestrijding ben ik niet geïnformeerd maar ik ga er vanuit dat
reguliere middelen toereikend zullen zijn.
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Rassegeflügelzuchtverein Weener viert 140-jarig jubileum
Tijdens de tentoonstelling op 13 en 14 november jl. vierde de
Rassegeflügelzuchtverein Weener haar 140-jarig jubileum. Vanuit onze
vereniging hebben we al jarenlang goede contacten met deze vereniging.
Leden van de onze vereniging zijn ook lid bij de RSZV Weener en andersom
ook. Met de jaarlijks georganiseerde busreis naar de Junggeflügelschau gaan
meerdere leden van onze vereniging mee. Ook zenden leden van onze
vereniging dieren in voor de tentoonstelling van de RSZV Weener.
We hadden van de RSZV Weener een uitnodiging ontvangen om bij de
feestelijke opening van hun tentoonstelling aanwezig te zijn.
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Geert Siemons en ondergetekende zijn daarom op zaterdagochtend met nog
enkele leden naar Weener afgereisd. In een gezellig atmosfeer en met de
nodige toespraken vond de opening van de tentoonstelling en de herdenking
van het 140-jarig jubileum plaats. In deze toespraken kwamen uiteraard
corona, vogelgriep en vaccineren tegen vogelgriep aan de orde. Opvallend was
de betrokkenheid van diverse kleindier organisaties en de verschillende
overheden bij de kleindier liefhebberij. Daar kunnen de Nederlandse kleindier
organisaties en overheid nog wel iets van leren.
Geert Siemons werd tijdens de bijeenkomst ook nog in het zonnetje gezet. Hij
kreeg van voorzitter Gerhard Niemann een mand met lekkernijen overhandigd
ter ere van zijn 50-jarig huwelijk.
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Email: dierenzaakbuze@gmail.com
F. Dierenspeciaalzaak Buze
F. Vrienden van dierenspeciaalzaak
Buze
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Namens de W.P.K.C. heb ik de jubilerende vereniging toegesproken, de
felicitaties overgebracht en de wens uitgesproken dat onze goede
samenwerking zal worden voortgezet en daar waar mogelijk uitgebreid. Ook
heb ik een presentje overhandigd dat als prijs kon dienen voor de tombola.

We hebben ons bezoek afgesloten met
het bekijken van de fraaie dieren,
waaronder die van twee van onze leden.
Jan Dekker (voorzitter)

Bij de konijnenburen.
Zelf heb ik de show niet kunnen bezoeken maar de konijnenfokverenigingen
Weener en Leer hebben samen een Kreisverbandshow gehouden. Dit
gebeurde 20 en 21 november in de bedrijfsloods van konijnenfokker Renold
Müller aan de Süderweg 5 in Weener. De Kleintierhalle van Weener was te
klein om de 650 ingezonden konijnen met de werkstukken van de Handarbeitsund Kreativgruppen te bergen.
Het is in deze pandemische coronatijd echt een knappe prestatie om een
nieuwe gezamenlijke show met deze twee verenigingen te organiseren.

Kroniek winter 2021

Pagina 14

Versammlungen (vergaderingen) waren door de Corona afgelast. De jaarlijkse
tafelkeuringen gingen met de nodige restricties door.
Bezoekers van de show werden gecontroleerd, conform de 2G-regels en
kregen na controle een polsbandje. Deze werkwijze was conform de begin
oktober gehouden Moormerlandshow. Daar had men het aantal inzendingen
ruim gehalveerd en daarmee tot 500 dieren beperkt.
Een aantal Rheiderländer
konijnenfokkers in Weener
en Leer hadden minder
tentoonstellingsdieren
gefokt. Enkelen zijn
zelfs gestopt met
de fokkerij. Op
deze show werden
uitstekende dieren
getoond en
volgens Focko
Stöhr, voorzitter
van het
Kreisverband, een
belangrijke stimulans
voor onze hobby.
Het was balen dat
voorafgaand aan de show,
Vrijdagavond, kwam het bericht dat vanwege de stijgende Coronacijfers in
begin december, de Bundesschau 2021, in Karlsruhe afgelast moest worden.

Groet Harry
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Tentoonstelling 2021 Verslag en foto’s: Jan Dekker
De tentoonstelling 2021 gaat als een
historische de boeken in. De planning
was zoals gebruikelijk een open
tentoonstelling op 19 en 20
november. Helaas moest deze
vanwege de coronamaatregelen bij v.d.
Valk omgezet worden in een eendaagse

clubshow op 27 november bij de Noordsuythoeve in Noordbroek. En toen
kwam de vogelgriep. Hals over kop werd de clubshow op het laatste moment
omgezet naar een open tentoonstelling voor sierduiven en konijnen.
Maar de onzekerheid bleef tot de laatste dag omdat door de stijgende
coronabesmettingen het kabinet de vrijdagavond voorafgaand aan de
tentoonstelling weer een persconferentie aankondigde met aanvullende
maatregelen. Maar gelukkig konden op 27 november de 29 inzenders hun 112
sierduiven en 142 konijnen inkooien en konden de twee sierduiven- en drie
konijnenkeurmeesters om 09:00 uur starten met hun keuringen. Aan het einde
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van de dag mocht worden teruggekeken op een geslaagde dag waarover
helaas wel een schaduw lag omdat de hoenders, loopvogels en sier- en
watervogels niet aanwezig mochten zijn. We hopen op betere tijden!
De kooien werden donderdagavond in Blijham door enkele vrijwilligers op een
platte wagen met tractor ervoor geladen en diezelfde avond nog door Erwin
Akkerman naar een schuur niet ver van Noordbroek gereden. Het was
daardoor de volgende ochtend nog maar 10 minuten rijden voor Erwin om bij
de Noordsuythoeve te komen. Daar konden we eerst om 9:00 uur terecht
omdat eerst de schoolkinderen in de klaslokalen moesten zijn.

Ook op donderdagavond was Aaltinus Timmer al in de Noordsuythoeve om
samen met de beheerder Johan de Vries de stuclopers op de vloer uit te rollen.
Hoewel zich helaas enkele
vrijwilligers moesten afmelden,
waren er voldoende mensen
om vrijdag te helpen met het
opbouwen. Ook hoender,
loopvogels en sier- en
watervogels eigenaren waren
solidair
en hadden zich aangemeld. En verder
waren er ook vrijwilligers van de Noordsuythoeve. Het op opbouwen verliep
met zoveel vrijwilligers vlot en rond de middag stonden de kooien en lag het
strooisel erin. Tijd voor de harde werkers voor een kop heerlijke snert en een
broodje gehaktbal of frikadel. Na de lunch werd de laatste hand gelegd aan de
opbouw en al vroeg in de middag stond alles klaar voor de volgende dag en
kon men huiswaarts keren.
Zaterdagochtend vanaf 08:00 uur kwamen de inzenders met hun dieren. De
QR-code check verliep vlot en ruim voor 9:00 uur waren de dieren ingekooid.
Voor alle aanwezigen was er een kop koffie met koek of cake en om 9:00 kon
de voorzitter de inzenders, keurmeesters en vrijwilligers welkom heten.
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Na nog enkele huishoudelijke mededelingen en iedereen op de coronaregels
gewezen te hebben, gingen de keurmeesters aan de slag met hun keuringen.
Voor de konijnen waren dit de heren R.H. Meijer, G. Meijer en R. A. Schraa en
voor de sierduiven de heren W. Halsema en W. de Wal.
De keuringen verliepen vlot en de aanwezige inzenders vermaakten zich prima
door gezellig bij te praten en de aanwezige dieren te bewonderen. Rond 12:00
uur was het tijd voor het stamppotbuffet. Omdat er enkele afzeggingen waren,
kregen alle aanwezigen namens de vereniging het stamppotbuffet
aangeboden. Daarvan maakte men goed gebruik en dat kwam zeker mede
doordat het allemaal voortreffelijk verzorgd was en heerlijk smaakte. De
voorzitter hield aan het einde van het de maaltijd nog een korte toespraak
waarin hij inging op de moeilijke omstandigheden waarin we door corona en
vogelgriep verkeren. Vervolgens bedankte hij iedereen hartelijk die op welke
wijze dan ook een bijdrage had geleverd aan het organiseren en laten slagen
van de tentoonstelling. Ook zette hij de tentoonstellingscommissieleden
Aaltinus Timmer en Eduard Hoppen in het zonnetje door ze een leuke attentie
aan te bieden als dank voor het vele werk dat ze de afgelopen periode als
voorbereiding voor de tentoonstelling hadden verricht.
Rond de klok van 13:00 uur werden de keuringen hervat en vrij snel daarna
konden de keurmeesters de winnende dieren aanwijzen. Vanaf 13:30 uur
konden ook bezoekers de aanwezige dieren komen bewonderen. Vooral
ouders met kinderen, waarschijnlijk van de school die ook in de
Noordsuythoeve is gehuisvest, maakten daarvan gebruik. Een duidelijk
voordeel van deze locatie want de kinderen hadden de dag ervoor het
opbouwen zien plaatsvinden en riepen toen al dat ze de volgende dag zouden
terugkomen.
Rond 15:00 kon de voorzitter beginnen met de prijsuitreiking, De winnaars
waren dit jaar:
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Mooiste doffer van de
tentoonstelling:
Weense
Middensnavelige
Tuimelaar zwart
van C. Jongsma

Mooiste doffer op 1 na van de tentoonstelling: Italiaanse Meeuw ijskleurig
zwartgeband van J. Buze
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Mooiste duivin van de
tentoonstelling:
Arabische

Trommelduif
geelzilver geband
van S. Borgers

Mooiste duivin op 1
na van de
tentoonstelling:
Italiaanse
Meeuw
ijskleurig
zwartgeband
van J. Buze
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Mooiste sierduif van de
tentoonstelling jeugdlid:
Gaditano Kropper wit
roodgetekend van
Ewout v.d. West

Mooiste ram
van de
tentoonstelling:
Luchs van K.J.
Mollema
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Mooiste ram op 1 na van de tentoonstelling: Klein Zilver midden konijngrijs
van H. v.d. Vecht

Mooiste
voedster van de
tentoonstelling:
Sallander van B.
Duursema

Mooiste voedster op 1 na van de tentoonstelling: Wener wit van T. v. Dijken

Mooiste van de
tentoonstelling
C-klasse:
Wener wit van
P. Eleveld
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Mooiste van de tentoonstelling op 1 na (ander geslacht) C-klasse: Sallander
van B. Duursema

Om 16:00 uur konden de inzenders hun dieren uitkooien en begon het
opruimwerk. Naast onze eigen vrijwilligers waren er ook nu weer vrijwilligers
van de Noordsuythoeve die meehielpen en na ruim een uur was het meeste
werk gedaan. Onze hoofdsponsor Mulder Pot stond buiten met een vrachtauto
klaar waarin alle materialen konden worden ingeladen en weer naar Blijham
worden vervoerd. Voor de overgebleven vrijwilligers was er nog patat en een
snack en de gelegenheid nog even na te praten.

Helaas bleek bij uit uitladen in Blijham dat de heftruck niet goed werkte en
moest het uitladen handmatig plaatsvinden. Dat was nog wel een tegenvaller.
Terugkijkend kunnen we vaststellen dat onze eerste eendaagse open
tentoonstelling voor konijnen en sierduiven een succes was.
De Noordsuythoeve bleek een uitstekende locatie met uitstekende verlichting.
Van de beheerder kregen we optimale medewerking en de catering was
uitstekend. We hadden een mooi aantal ingezonden dieren van gemiddeld
goede kwaliteit. Na afloop kwamen er veel positieve reacties van zowel
inzenders als andere aanwezigen over de locatie, de goede organisatie en de
fijne sfeer.
Laten we er met zijn allen naar streven in ons jubileumjaar 2022 opnieuw een
mooie open tentoonstelling te organiseren en dan op een tijdstip en wijze dat
ook de liefhebbers van hoenders, loopvogels en sier- en watervogels er weer
bij kunnen zijn.
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4x Europees kampioen
Het was een officiele Europashow voor Deense Tuimelaars en Deense
svabers gehouden in Eutin dat ligt in Schleswig Holstein
Redelijk dicht tegen de Deense grens , dit om zoveel mogelijk inzenders uit
Denemarken te krijgen .
Voor de Duitsers is reizen van 8 tot 10 uur vaak geen probleem die doen dat
wel maar de Denen doen dat niet .
Vandaar de locatie dicht bij de Deense grens .
Er waren 560 Deense Tuimelaars ingeschreven in de meeste officiele
kleurslagen .
De deelnemers kwamen uit 6 verschillende Europese landen .

Kroniek winter 2021

Pagina 24

Mijn prestaties : in Geelroek had ik 4 duiven ingezonden , de predicaten
hiervoor waren 2 keer 97 en 2 keer 96 punten .

Daarin was ik Europa Meister
dat is voor het hoogste
puntenaantal van mijn
beste 4 dieren en
tevens Europa
Champion
Dat is voor het beste
dier in deze kleurslag.
In Geelekster waren
mijn predicaten niet zo
hoog als in geelroek maar

had ik wel de Europa Champion een jonge doffer met 96 punten .
De overige hadden 1 keer 95 en 1keer 94 punten .
Dus uiteindelijk ben ik 2 keer Champion en 1 keer Europa Meister geworden.
Dit is voor mij de derde en vierde keer dat ik Europa Champion ben met mijn
duiven ,de eerste keer was in 2005 in Fredericia Denemarken.
Met een Zwartroek doffer en de tweede keer was ook weer in Fredericia in
2013 met een geelroek duivin
In 2015 had ik in DK op hun nationale show met Geelekster ook al een
topuitslag, 2 keer 97 en 2 keer 96 punten en in geelroek ook nog 97 punten.
In dat jaar gaven ze mij de titel van [ Breeder of the year] en in 2016 won ik in
Nieuwegein op de Champion Show de Giesbersprijs.
Voor de beste oude duivin van de show over alle rassen., daar had ik toen 8
duiven ingezonden en had een score van 2 keer 97 en 6 keer 96 punten .
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Geert Siemons

De redactie van de Kroniek wenst iedereen Prettige
Feestdagen en een fijne Jaarwisseling. Blijf gezond in 2022.
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