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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. 

Bestuur en functies WPKC: 
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Bestuur en functies WPKC 
 
Voorzitter:     2e voorzitter:  

Jan Dekker    Willem de Wit. 
Exloërveen 16    Burg.Engelkenslaan 14 
9574 PA Exloërveen   9671 LM Winschoten 
Tel: 06-10687682    Tel. 06-13930982 
voorzitter@wpkc.nl 
 

Secretaris:     2e secretaris:   
Michelle Meisner    Jaap Buze 
Kerkweg 55    Provincialeweg 75 
9945 SC Wagenborgen   9677 PB Heiligerlee 
Tel. 06-46992517    Tel. 06-82461273 
secretaris@wpkc.nl 
 

Penningmeester:    2e penningmeester: 
Swier Blik    Geert Siemons  
Esborgstraat 46    Hoofdweg 244 
9679 BV Scheemda   9681 AM Midwolda 
Tel: 06-83657575     Tel: 06-29586600 
penningmeester@wpkc.nl 
Bankrek. nr. NL32RBRB0918595568 
 

Algemeen bestuurslid: 
Aldert Schoneveld  
Tjalklaan 10 
9934 JP Delfzijl 
Tel: 06-55477090 
 

 
TT Commissie 
 

TT. voorzitter:     TT. secretaris: 
Jan Dekker    Aaltinus Timmer 
Exloërveen 16                                                Snikke 13 
9574 PA Exloërveen                                      9679 ZM Scheemda  
Tel: 06-10687682    Tel: 06-53822237 
voorzitter@wpkc.nl   ttsecretaris@wpkc.nl 
                                                 
 
TT. penningmeester:  
Eduard Hoppen 
Zuiderstraat 8   
9695 HJ Bellingwolde 
Tel: 06-13847136 
ttpenningmeester@wpkc.nl 

 
 

mailto:voorzitter@wpkc.nl
mailto:secretaris@wpkc.nl
mailto:penningmeester@wpkc.nl
mailto:voorzitter@wpkc.nl
mailto:ttsecretaris@wpkc.nl
mailto:ttpenningmeester@wpkc.nl


Kroniek voorjaar 2022                                                                           Pagina 3 

 
 
Tatoeëren konijnen:  Ringen commissaris:  

 

Jim Deijlen   Geert Siemons   
Hoofdweg 330   Hoofdweg 244 
Bellingwolde   9681 AM Midwolda 
Tel. 0597-850131   Tel. 06-29586600 
Op afspraak   gesie@ziggo.nl 
s.deijlen@home.nl 
 

Kooienverhuur:   Website beheer:  
Eduard Hoppen / Jim Deijlen  Jan Dekker 
ttpenningmeester@wpkc.nl  webredactie@wpkc.nl 
 

Redactie Kroniek:  
Natasja Huizing-Boer 
Harry Hoppentocht 
Aaltinus Timmer  
aaltinus.timmer@ziggo.nl.nl  
 
Erevoorzitter: G. Holsteen.      
Ereleden: W. Kranenborg, W. Brink, C. Folkers, F.A. Assendelft en J.Timmer.  
 
Contributie bedraagt: seniorleden € 15,- per jaar. Jeugdleden € 6,- per jaar.  
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:gesie@ziggo.nl
mailto:s.deijlen@home.nl
mailto:ttpenningmeester@wpkc.nl
mailto:webredactie@wpkc.nl
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VAN DE 

VOORZITTER                                                                                

Beste leden, 

De redactie van de Kroniek heeft zich opnieuw 
ingespannen een mooie en volle Kroniek samen te stellen en is hierin ook deze 
keer weer geslaagd. Vandaar, vanwege de vele kopij, op verzoek van de 
redactie een kort voorwoord van mijn kant.  
Het fok- en kweekseizoen loopt langzamerhand ten einde. Ik hoop dat het 
jullie gebracht heeft wat je ervan verwachtte en dat je bij huis van mooie 
opgroeiende dieren mag genieten en in het najaar mooie dieren op de 
tentoonstellingen kunt inzenden. 
Ik wil nog even onze jaarvergadering in herinnering roepen die in een goede 
sfeer verliep. Bijzondere aandacht was er voor de huldiging van onze 
jubilarissen en de benoeming van Jan Timmer tot erelid van onze vereniging. 
De komende periode staan er weer enkele activiteiten op de agenda.  
Op 23 juni a.s. is er weer een ledenvergadering. Voor de tweede keer staat de 
besluitvorming over de nieuwe statuten van onze vereniging op de agenda. 
Gezien de behandeling de vorige ledenvergadering neem ik aan dat we de 
besluitvorming deze keer definitief kunnen afronden.  
Ik wil de leden oproepen zoveel mogelijk te komen want de statuten zijn 
immers het fundament van de vereniging.  
Een tweede goede reden om te komen is, de lezing van Adri van Kooten,  die 
hij afwisselt met door hemzelf gemaakte prachtige foto’s en filmpjes van de 
fauna en flora van zijn reis door Costa Rica. 
Voor 2 juli a.s. staat het jaarlijkse hokkenbezoek gepland. Tijdens de a.s. 
ledenvergadering komen we hierop nog terug. Ik hoop dat er veel deelnemers 
zijn die op deze wijze hun interesse tonen in de dieren van de leden die we 
bezoeken.  
Tot slot wens ik jullie alle goeds toe en hoop dat we elkaar de komende 

periode weer treffen tijdens de verschillende activiteiten. 

Jan Dekker (voorzitter) 
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VAN DE 

BESTUURSTAFEL 

 
 

Hokkenbezoek 2022 

Ons hokkenbezoek stond gepland voor 18 juni. Deze datum is ook de KLN-

jaarvergadering en vijf leden van onze vereniging ontvangen die dag 

hokkenbezoek van het bestuur van de Nederlandse Wyandotte Club. Het 

bestuur heeft daarom gemeend ons hokkenbezoek te moeten verplaatsen 

naar zaterdag 2 juli a.s. Geert Siemons coördineert het hokkenbezoek en 

tijdens de ledenvergadering op 23 juni a.s. praat hij ons bij. 
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Agenda:  Ledenvergadering W.P.K.C. 
Vergaderdatum: 23 juni 2022 
Aanvang: 20:00 uur 
Vergaderlocatie: Zalencentrum Lamain, Bosstraat 27, 9671 GD    
                                        Winschoten 

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 Hokkenbezoek 2 juli 2022 
 
6 Lezing Adri van Kooten 
   Adri van Kooten is keurmeester van de Nederlandse bond van  
   Vogelliefhebbers. Hij heeft verschillende werelddelen bezocht en daar foto’s   
   en films gemaakt van de flora en fauna van de landen die hij bezocht. Zijn 
   lezing deze avond gaat over de flora en fauna op Costa Rica. Hij zal zijn  
   verhaal afwisselen met foto’s en korte filmpjes die hij tijdens zijn reis op  
   Costa  Rica heeft gemaakt. 
 
7  Rondvraag en sluiting 
 
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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VERANDERINGEN BINNEN DE KLEINDIERLIEFHEBBERIJ 
Jan Dekker 

 

Al enige jaren werkt de KLN aan organisatorische aanpassingen en wijzigingen 

die betrekking hebben op de tentoonstellingen. De besluitvorming daarover 

vindt tijdens de jaarvergadering in juni plaats en daarna zullen de besluiten 

ingevoerd worden. 
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Toekomstbestendig showen 

  

Een commissie namens de KLN heeft ideeën op papier gezet die moeten leiden 

tot het toekomstbestendig maken van tentoonstellingen. Deze ideeën staan nu 

in een adviesrapport dat de naam ‘Niets doen is geen optie’ heeft gekregen. De 

eerste drie hoofdstukken gaan over de indeling in regio’s, integratie van taken 

van het facilitair bureau in het nieuw te vormen regiobestuur en over 

showbenamingen en omschrijvingen. Later worden aan het rapport nog 

hoofdstukken toegevoegd over een nieuwe prijzenopzet & promotie van 

deelname open shows en over laagdrempelige deelname van nieuwe leden 

aan tentoonstellingen. Deze hoofdstukken moet de komende periode nog 

uitgewerkt worden. 

De eerste drie hoofdstukken van het rapport zijn enkele keren met de 

verenigingen van de KLN besproken en tijdens de laatste KLG-vergadering 

waren twee leden van het KLN-bestuur aanwezig om het 

rapport nog eens toe te lichten. Tijdens de 

jaarvergadering van de KLN op 18 juni vindt de besluitvorming over de eerste 

drie hoofdstukken plaats. Als de voorstellen aangenomen worden, is de vraag 

wat wij als verenigingen en leden ervan gaan merken. Daarom hierna een 

korte samenvatting van de voorstellen. 

Indeling in regio’s 

De ledenaantallen in de provincies lopen sterk terug en het blijkt steeds 

moeilijker bestuurlijk en organisatorisch de zaak op orde te houden. De 

oplossing wordt nu gezocht in de organisatorische opdeling van het land in vijf 

regionale afdelingen. Zo wil men komen tot een slagvaardiger 

bestuursstructuur die aansluit bij de dalende ledenaantallen en ook de 

bestuurskosten terugdringen. Van de nieuw te benoemen bestuursleden 

verwacht men dat ze communicatief vaardig zijn en een verbindende rol 

kunnen vervullen om de samenwerking binnen de regioafdelingen te 

ondersteunen. 
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De regiobesturen gaan 

bestaan uit tenminste vijf 

leden van zowel KLN als NBS. 

De regioafdelingen houden 

jaarlijks voor 1 april een 

voorjaarsvergadering waarin 

het regionale 

tentoonstellingsrooster 

wordt vastgesteld. De 

provincies Drenthe, 

Friesland en Groningen gaan 

samen de regionale afdeling 

Noord vormen en wordt dan 

regioafdeling met ruim 

1.100 KLN/NBS-leden. Voor 

leden met een fokkerskaart 

zal het  

nummer op de fokkerskaart veranderen. De ‘A’ van de provincie Groningen 

waarmee het fokkersnummer nu begint, wordt vervangen door een ‘N’ de 

eerste letter van de nieuwe regioafdeling ‘Noord’.  

Takenpakket regioafdelingen 

De huidige taken van de provinciale afdelingen worden overgedragen aan de 

regioafdelingen. De belangrijkste taak van het regiobestuur wordt de 

coördinatie van een afgestemd tentoonstellingsrooster binnen de 

regioafdeling. Daarbij hoort ook de toewijzing van de regionale bondsshow. 

Een goede spreiding van verschillende tentoonstellingen die complementair 

aan elkaar zijn is daarbij essentieel. Van de regiobesturen wordt verwacht dat 

ze nieuwe showconcepten introduceren en stimuleren. Ook promoten ze actief 

de kleindierliefhebberij en ondersteunen ze de verenigingen bij de uitvoering 

van hun activiteiten.  

Ze kunnen daarbij gebruik maken van een webpagina, flyers, nieuwsbrieven, 

enz. Verder zijn ze actief betrokken bij de Raad van Advies van de KLN en de 

algemene ledenvergaderingen van de KLN en NBS.  

 

De vijf regioafdelingen 
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De financiering van de regioafdelingen bestaat uit de tentoonstellingsleges en 

een bijdrage van de KLN op basis van een jaarlijks door de regiobesturen op te 

stellen begroting. De regioafdelingen krijgen een startkapitaal van € 3.000 van 

de KLN. 

 

Taken facilitair bureau 

Het facilitair bureau in zijn huidige vorm verdwijnt. Veel taken zijn 

tentoonstelling gerelateerd en gaan daarom over naar de regiobesturen. Het 

betreft de beoordeling en afhandeling van regionale 

tentoonstellingsaanvragen, algemene informatieverstrekking over 

tentoonstellingszaken aan verenigingen, afhandeling tentoonstellingsleges, 

benoeming van, toezicht op en uitbetaling aan gedelegeerden, 

conflicthantering over tentoonstellingen en de jaarlijkse financiële rapportage 

aan de hoofdbesturen van KLN en NBS. De regioafdelingen krijgen zo de 

volledige regie over de tentoonstellingen binnen hun regio. 

De werkzaamheden van het facilitair bureau die niet overgaan naar de 

regioafdelingen worden ondergebracht bij de nieuw in te richten Landelijke 

Coördinatie Regio’s (LCR). De voornaamste werkzaamheden van de LCR 

worden het samenstellen van het landelijke tentoonstellingsrooster, de 

registratie van tentoonstellingsnamen en het opleiden, benoemen en ontslaan 

van gecertificeerde gedelegeerden. Ook komt er een klachten- en 

geschillencommissie bestaande uit commissieleden van de LCR met één 

persoon namens de KLN en één namens de NBS. 

Showbenamingen en -tentoonstellingsvormen 

Sommige showbenamingen en omschrijvingen veranderen. De provinciale 

bondstentoonstellingen maken plaats voor de regionale 

bondstentoonstellingen.  
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De verenigingsshows heten voortaan besloten shows. De huidige 

tentoonstellingsvormen blijven, maar aanvullend worden nieuwe vormen 

gestimuleerd zoals bundeling van diergroepen (bijvoorbeeld hoenders voorin 

het seizoen vanwege de vogelgriep), huis-aan-huis keuringen waarbij de 

keurmeester bij de fokker thuiskomt, digitale keuringen en drive-through 

keuringen waarbij de keurmeester op een vaste locatie aanwezig is en de 

inzenders beurtelings met dieren langskomen. De speciaalclubs krijgen het 

advies hun speciaalclubdagen plaats te laten vinden buiten het reguliere 

tentoonstellingsseizoen of deze onder te brengen bij bestaande 

tentoonstellingen. 
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 Konijnen enten.  Jaar 2022. 

Ook dit jaar zal ik weer de enting van de 
konijnen op mij nemen. 
De prijzen zijn voor dit jaar bijgesteld. 
 
De kosten voor RHD2 enting zijn € 3,00  per 
dier.      Degene die wil enten voor zowel RHD1 
als RHD2, bedragen de kosten € 4,50  per dier.  

 
De voorrij kosten zijn  € 20,00 
 
Deze entingen zijn een jaar geldig en worden verricht door een dierenartsarts. 
 

De datum voor de enting  is  :  zaterdag  13 augustus 2022.  

 
Voor zover mogelijk, door meerder fokkers, op 1 adres de konijnen aanvoeren.  
Dit in verband met het feit, dat de dierenarts het in 1 dag wil uitvoeren.  
En de voorrij kosten kunnen dan gedeeld worden.    
                                                           
Namens de WPKC:   W.D.G. de Wit  
 

Graag opgave voor 15 Juli 2022  bij : 
W.D.G. de Wit 
tel: 06-13930982  
Email:  wdgdewit@gmail.com  
 

naam: 
adres: 
eventueel email adres: 
telefoon nummer:  
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 Jaarlijkse  Enting  Hoenders 2022.  
  
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 zich op te geven in week 32 (van maandag 8 
augustus tot en met zaterdag 13 augustus). 
 
Opgave bij Aaltinus Timmer  0597-592053 / 06-53822237 
ttsecretaris@wpkc.nl  
of bij Eduard Hoppen 0597-561106 / 06-13847136  
ttpenningmeester@wpkc.nl 
 

mailto:ttsecretaris@wpkc.nl
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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 namiddag  
en 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.  
 
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 € 7,50,- voor de reiskosten en € 0,25 entkosten 
per dier. 
 
Resumerend: 
De opgave graag in week 32  (van maandag 8  augustus tot en met 
zaterdag 13 augustus). Dit in verband met bestellen van de entstof. 
 

Het enten gaan we doen in week 34, (op 24-25 
en eventueel 26 augustus) . 

 
m.vr.gr. 
De ent brigade 
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Huiskeuring sier- en watervogels. 
 
Op de bestuursvergadering van 24 mei heeft het bestuur besloten om dit jaar 
een huiskeuring te organiseren voor de sier- en watervogels.  
 
Normaal gesproken zouden deze dieren mee moeten doen met de 
Hoendershow van 8 oktober 2022,  maar er zijn een aantal overwegingen om 
het niet te doen.  
 

• De oorspronkelijke 
eenden en ganzen zijn 
in oktober niet op 
kleur, uitgezonderd 
de dieren van het 
zuidelijk halfrond. 

• De verwachting is, dat 
de vogelgriep richting 
november weer in 
volle glorie aanwezig 
is. De sier- en 
watervogels kunnen 
dan niet terecht in 
november op onze 
konijnenshow. 

• Een bijkomend 
voordeel is het 
dierenwelzijn. Siervogels, uitgezonderd Japanse kwartels, zijn vaak erg 
stressgevoelig. Keuren in hun eigen leefomgeving is dan een groot 
voordeel. 

 
De maand juni zal gebruikt worden om informatie te verzamelen van de KLN 
en andere verenigingen. Vervolgens zullen Jasper Moes, Ginus de Wijk, Elze 
Zwama en Harry Hoppentocht zich buigen over de vorm en inhoud. Op de 
ledenvergadering van 23 juni is input van harte welkom. 
 
m.vr.gr. Harry Hoppentocht 
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Op een gegeven moment kwam ik in bezit van Rschewer tuimelaars. Een 
zeldzame, van oorsprong Russische sierduif. Gefokt in Rzhev, een plaats aan de 
Wolga halverwege tussen Moskou en Riga. Ik ben mij gaan verdiepen in de 
achtergrond en kwam terecht in de 2e W.O. en de slag genaamd " Rzhev Meat 
Grinder " .  
De slag bij Rzhev 1941-1943 is de bloedigste strijd in de geschiedenis van de 
mensheid. Hij wordt weinig genoemd door historici. De verliezen van Sovjet-
troepen in de veldslagen bij Rzhev bedroegen meer dan 2 miljoen mensen, het 
dubbele van de verliezen in de Slag om Stalingrad. Van de meer dan 40.000 
inwoners van de stad waren er nog maar 248 over. Na een felle strijd van 15 
maanden werd Rzhev nooit ingenomen. 
In het zeer indrukwekkende boek van V.L Kondratjev, “De schande van Rzjev”, 
verteld een Russische soldaat hoe hij de oorlog ervaart. De Duitsers is hij niet 
bang voor, hij weet wie ze zijn. De honger en winter kent hij ook. Zijn 
meerdere in het leger is zijn grootste vijand……..  

 
Harry Hoppentocht 
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Moeder natuur is soms ondoorgrondelijk 
(Lees onderstaand app verslag van Hanneke v/d Wijngaard, een serama collega van 

mij. Ik wist niet dat het kon.  Aaltinus Timmer) 

Eén van de oude kippen lijkt legnood te hebben. 

Kontje staat bol, beetje slijm. 

Is sloom, maar hobbelt wat rond. Wordt wel 

steeds slapper. 

Ze lijkt te persen met de oogjes dicht, maar 

gaat niet in t hok of nest. 

Het duurde al een paar uur..., maar eitje is 

er!  

Ze werd steeds slomer en nu kon ik haar even 

apart zetten.  

Toen zag ik iets wits, dus een ei. 

Zoals geadviseerd, cloaca  met olijfolie 

ingewreven en toen ging het gelukkig snel. 

Het ei is niet eens bijzonder groot, dus ik hoop dat het niet vaker gaat 

gebeuren. 

Ze is nog wel helemaal duf en slap. Ik hoop dat het alleen van de zware 

bevalling komt. 

10 minuten verder en ze loopt wat rond, wordt wéér suffig en zit met de staart 

hoog op stok. Ga de olijfolie maar weer ophalen. 

Ben direct terug  met olijfolie, maar dan,  ligt er een groot windei onder!!  

Twee eieren achter elkaar!! Dat is héél vreemd, toch? 
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Is het kuiken een haan of hen. 
 
In de laatste ledenvergadering vroeg Harry van de Wal op welke wijze  je 
kuikens zo vroegtijdig mogelijk kunt seksen, dus  de hanen van de hennen kunt 
onderscheiden.  
Er zijn een aantal antwoorden mogelijk op deze vraag. Bij sommige rassen 
wordt er gesproken over auto seksende rassen. De hanen hebben direct een 
duidelijk een andere kleur dan de hennen (scheikuikens). 
Bij andere rassen is dat een van de moeilijkste taken. Hieronder een paar 
methoden. 
 

• Cloaca 
Seksen kan ook bij de eendagskuikens middels de cloaca. Dit vraagt 
begeleiding van een professional en training  

• Seksen op gedrag 
Zijn de kuikens al wat ouder, maar is het verschil tussen hennetjes en 
haantjes nog niet te zien, laat de kuikens dan eens schrikken door 
bijvoorbeeld een zacht voorwerp zoals een doek in de groep te gooien. 
De haantjes zullen zich oprichten en laten een waarschuwend geluid 
horen, de hennetjes duiken in elkaar en houden zich stil.  

• Slagpennen 
Na ongeveer de leeftijd tot een week is het verschil bij kuikens tussen 
haantjes en hennetjes bij de meeste kippenrassen goed te zien aan de 
opbouw van de vleugeltjes. Daarna wordt het verschil steeds minder 
zichtbaar.  
Bij een hennetje zijn de onderste rij veertjes duidelijk langer dan de 
bovenste rij. Verder zie je dat de slagpennetjes van een hennetje 
langer zijn dan die van een haantje.  
Bij een haantje zijn de veertjes ongeveer even lang over de gehele 
lengte van het vleugeltje, maar de slagpennen van de vleugeltjes zijn 
korter dan die van een hennetje. 
https://www.youtube.com/watch?v=wKYdrcu0P2o 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wKYdrcu0P2o
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Elders. 
Leden van HKSV Kampen betalen € 0,20 per kuiken om hun kuikens te laten 
seksen door een “beroepsekser”. Voor niet leden kost het € 0,25  per kuiken.  
Er wordt 95% zekerheid over het geslacht aangegeven. 
Wil je gebruik maken van deze dienst, of wil je eerst meer details weten, dan 
kan je contact opnemen met Kuiken.broedei.raskip@gmail.com of via telefoon 
06-22069115. 
https://www.hksv-kampen.nl/index.php/broeden-en-seksen 
  
 
 
 

Commerciële ontwikkelingen.  
Verschillende instituten in verschillende landen optimaliseren technieken die 
het geslacht in het ei bepalen. Op dit moment zijn er 4 technieken die ook al in 
de praktijk gebruikt (kunnen) worden, nl. AAT, Seleggt, In Ovo en Plantegg 
(tabel 1).  
 

 

Tabel 1: Overzicht praktijkklare technieken om geslacht in het ei te bepalen (Bron: prof. Preisinger webinar WPSA 2021)  

 

 

mailto:Kuiken.broedei.raskip@gmail.com
https://www.hksv-kampen.nl/index.php/broeden-en-seksen
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Niet invasief 
Bij de niet-invasieve techniek AAT (Agri Advanced Technologies) blijft het ei 
intact. Via optische analyse (met behulp van licht) kijkt men op dag 13 als het 
ware in het (bruine) ei en kan men zien welke kleur de veertjes hebben van het 
kuiken. Zijn deze veertjes wit, dan is het een mannetje; zijn deze bruin, dan is 
het een vrouwtje. Nadeel van deze techniek is dat het enkel op bruine eieren 
kan worden uitgevoerd en pas op dag 13 van het broedproces. 20.000 eieren 
per uur is mogelijk.  
 
Invasief 
De andere 3 technieken (Seleggt, In Ovo en Plantegg) zijn invasieve technieken 
die uitgevoerd worden op dag 9. Er wordt hierbij een klein gaatje (0,3 mm) 
gemaakt in het ei met een laser (Seleggt en Plantegg) of met een naald (In 
Ovo). Op die manier wordt een druppeltje allantois-vloeistof bekomen dat via 
Elisa, PCR of massaspectrometrie geanalyseerd wordt op geslacht. De Seleggt 
en Plantegg-technieken blijven op de schaal van het ei en werken met een 
soort zuignapje om de vloeistof op te zuigen. Ze benadrukken hierbij dat ze 
niet in het ei komen. Deze technieken kunnen tot 3.000 eieren per uur aan. In 
Ovo claimt 6.500 eieren per uur te kunnen analyseren.  
 
Raman-technologie 
Seleggt en Plantegg doen de analyse momenteel op dag 9 op een druppel 
allantois-vloeistof. Op dag 9 is er in het ei ongeveer 5 ml allantois-vloeistof 
aanwezig, maar op dag 6 is dit nog minder dan 2 ml. Het bekomen van 
voldoende materiaal voor de analyse wordt dus een uitdaging. Een andere, 
veelbelovende technologie zou de optische Raman-spectroscopie kunnen zijn. 
Deze zou mogelijk zijn vanaf dag 4. Maar voor die techniek moet er met een 
laser wel een groot gat gemaakt worden in de eischaal (12 mm diameter) (zie 
foto). Het eimembraan blijft daarbij wel intact en door het ei te belichten en de 
absorptiespectra te bekijken, kan men besluiten of het een haantje of een 
hennetje zal worden. Daarna wordt het ei opnieuw gesloten en kan het verder 
uitgebroed worden. 
 
De uitgeselecteerde eieren worden in Barneveld verwerkt in de 
dierenvoedingsproducten. 
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Jubilarissen WPKC 2022 
 

Jan Timmer   
 
50 jaar lid WPKC en KLN.  
Benoemd tot erelid van de WPKC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                
 
Swier Blik 
 
55 jaar lid WPKC                                                           
 
 
 



Kroniek voorjaar 2022                                                                           Pagina 26 

 
 
Wubbo 
Kranenborg 
(Erelid WPKC) 
 
40 jaar lid WPKC  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jaap Buze 
 
45 jaar lid WPKC 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Theo Kiewiet  was ook 45 jaar lid van de WPKC 
    Theo kon er helaas niet bij zijn en daarom is er ook geen huldiging foto    
     aanwezig. 
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Promotiedag bij de Welkoop  

tekst en foto’s Willem de Wit 

In een bestuursvergadering kwam Swier Blik met een voorstel om promotie 
dagen te houden bij onze sponsoren. 
Dit,  na door Aaltinus Timmer er op attent te zijn gemaakt dat er op de 
jaaragenda voor 23 april een promotiedag bij de Welkoop stond vermeld.   
De animo onder de bestuursleden was niet groot. Een hele dag aanwezig zijn, 
wat levert dit op, krijgen we hierdoor meer leden etc.  
 
Echter, Swier had in overleg met Welkoop,  zaterdag 23 April vastgelegd. 
  
Ginus van de Wijk was benaderd om namens Aviornis ook acte de préséance te 
geven.  Ginus reageerde enthousiast en had direct toegezegd.   
Echter, op 19 April kreeg Swier bericht dat Ginus ziek was en er niet kon zijn. 
  
Willem  de Wit, die dit ter ore kwam, wilde Swier er niet alleen voor laten 
opdraaien en bood aan om hem te assisteren. En zo geschiede. 
Het was die zaterdag mooi weer maar wel wat winderig, maar wij zaten bij de 
ingang waar Welkoop een tafel van pallets had geplaatst, waar we alles op 
konden uitstallen met Kronieken, Avicultura’s en allerlei boeken.  
Swier had ook nog kleurplaten mee voor eventuele aanwezige kinderen. 
  
Remke  van der Heide bracht ook een bezoek en had een partij  tijdschriften bij 
zich. Remke is dan ook nog een hele poos  gezellig gebleven. 
  
Wat heeft het nu opgeleverd ?  
Voldoende belangstelling en er werden heel wat vragen gesteld over  dieren 
enz.  
Willem kon zijn hart ophalen met mensen,  die nu geen dieren meer hebben , 
over vroeger bij hotel de Nederlanden en hotel Smid in de Langestraat in 
Winschoten. 
  
Hij heeft ook een gesprek gehad met ons nieuw lid Theo van Bugnum uit  
Rhede  in Duitsland. Theo  heeft een heel arsenaal aan dieren.  
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Hij stelde Willem voor een voldongen feit, want zijn Vlaamse reuzen moeten  
voor de Show ook geënt worden.  
Willem kan alvast gaan nadenken hoe hij dat gaat regelen, enten over de grup.  
Andere belangstellenden kunnen  contact opnemen met Swier, is besloten. 
 
Het was een leuke dag, maar wat het oplevert moeten we afwachten. We 
hebben de WPKC in elk geval weer even op de kaart gezet. 
Volgens mij is dit voor herhaling vatbaar. 
 
Willem de Wit.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Restanten van de kledinglijn werden ook tentoon gesteld. 
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