
 
 

 

 
 

 
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. 

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 
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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, 

Alweer de derde Kroniek van dit jaar waarvoor ik mijn voorwoord schrijf. Van 
het fokseizoen zijn we overgegaan in het tentoonstellingsseizoen. Helaas zijn 
we daarbij opnieuw geconfronteerd met beperkingen. De regelgeving vanwege 
vogelgriep maakt het onmogelijk hoenders te showen en sommige 
tentoonstellingen worden volledig afgelast omdat ook sierduiven niet mogen 
worden vervoerd door vervoersverboden. De huidige situatie is teleurstellend 
voor al die fokkers die zich hebben ingespannen mooie dieren te fokken en 
hoopten deze aan keurmeesters, collega fokkers en publiek te laten zien. Naast 
teleurstellend, is dit ook zorgelijk omdat we niet weten wanneer de situatie 
weer normaliseert, hetzij doordat de vogelgriep uitbraken overgaan, hetzij 
doordat vaccinatie tegen vogelgriep mogelijk wordt.  
Maar het meest triest is wel dat miljoenen dieren gedood worden om de 
uitbraken van vogelgriep in te perken. 
 
De gevolgen van zowel corona in de afgelopen jaren als vogelgriep tot op 
heden zijn in de kleindier hobby in het algemeen en ook in onze vereniging, 
merkbaar.  
Werden er dit jaar iets meer konijnen gevaccineerd dan vorig jaar, het aantal 

geënte hoenders bedroeg slechts de helft van vorig jaar. We zien dat leden 

minder fokken en zelfs besluiten te stoppen.  

Onder hen onze tentoonstellingspenningsmeester die zijn hobby op een laag 

pitje zet en ook heeft besloten de werkzaamheden voor onze vereniging neer 

te leggen. Nadat onze tentoonstellingssecretaris vorig jaar al had aangegeven 

deze werkzaamheden aan het einde van dit jaar te beëindigen opnieuw een 

gevoelige aderlating voor onze vereniging. Gelukkig hebben we een nieuwe 

tentoonstellingssecretaris gevonden, maar nu moeten we naarstig op zoek 

naar een nieuwe tentoonstellingspenningmeester.  
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Het is daarbij van belang dat alle werkzaamheden niet op de schouders van 

dezelfde leden terechtkomen. Vandaar mijn oproep na te denken of je 

mogelijk een steentje kunt en wilt bijdragen, zodat we onze activiteiten de 

komende jaren nog voort kunnen zetten. Financieel zijn we een gezonde 

vereniging en kan er veel, maar we hebben de mensen ook nodig om de 

werkzaamheden uit te voeren. 

Is het dan allemaal kommer en kwel? Nee, integendeel!  
In juli was er een geslaagd en zeer gezellig hokkenbezoek en op 10 september 

– helaas zonder de hoenders – een mooie en gezellige jongdierendag waar we 

met plezier op terugkijken.  

In deze Kroniek staan de verslagen en foto’s.  
Daarnaast staan er in deze Kroniek nog veel meer lezenswaardige artikelen.  

Ik wens iedereen veel leesplezier! 

Jan Dekker (voorzitter) 
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VAN DE 

BESTUURSTAFEL 

 
 

AGENDA:  LEDENVERGADERING W.P.K.C. 
 
Vergaderdatum:     10 november 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 31 augustus 2022 
 
4 Evaluatie jongdierendag 
 
5 Kleindiershow Winschoten e.o. 19 november 2022 
 
6 Presentatie Markische Elster door Jan Smit en Harry Hoppentocht 
 
7 Vooruitblik 2023 en later: wat willen en kunnen we doen als vereniging? 
 
8 Rondvraag en sluiting 
 
NB: De notulen van ledenvergadering van 31 augustus 2022 worden per mail 
naar de leden verzonden. Leden waarvan geen mailadres bekend is, kunnen de 
notulen opvragen bij de secretaris Michelle Meisner, telefoon: 0646992517. 
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VERENIGINGSKAMPIOENSCHAP W.P.K.C. 
 
Tijdens de ledenvergadering van 31 augustus jl. hebben de leden ingestemd 

met het instellen van een jaarlijks verenigingskampioenschap per diergroep. 

Op deze wijze ontstaat er een vorm van competitie en waardering voor leden 

die inschrijven op de jongdierendag en open tentoonstelling. De regels voor de 

competitie zijn: 

1. Deelnemers zijn leden van de W.P.K.C. 

2. De competitie vindt plaats voor de diergroepen: 

 Hoenders 

 Dwerghoenders 

 Serama’s 

 Konijnen 

 Sierduiven 

 Cavia’s 

 Siervogels en oorspronkelijke duiven 

 Watervogels 

3. Verenigingskampioen is de inzender die in competitie (minimaal twee 

deelnemers) gemiddeld het hoogste aantal punten van een diergroep 

heeft behaald met zijn/haar vijf beste (voor grote hoenders is dit vier) 

dieren op de jongdierendag en vijf beste dieren op de Hoendershow 

Winschoten e.o., of de Kleindiershow Winschoten e.o., samen opgeteld.  

4. Vindt in een jaar voor één of meer diergroepen of alleen de jongdierendag 

of alleen de Hoendershow Winschoten e.o./Kleindiershow Winschoten e.o. 

plaats, dan bepalen de vijf beste resultaten daarvan wie 

verenigingskampioen wordt voor die diergroep(en). 

5. Voor de diergroep siervogels en oorspronkelijke duiven en voor de 

diergroep watervogels gelden uitsluitend de vijf beste resultaten tijdens de 

Kleindiershow Winschoten e.o. 

6. Deelnemers die op de dag van jongdierendag niet aanwezig zijn omdat ze 

inzenden bij hun speciaalclub mogen van deze deelname de resultaten van 

de vijf beste dieren insturen als resultaat van de jongdierendag. 

7. Als geen jongdierendag en/of hoendershows en/of kleindiershow kan 

plaatsvinden dan gaat de competitie over de beste vijf dieren van een 

eventuele vervangende thuiskeuring. 
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8. Als meerdere deelnemers met een gelijk puntenaantal eindigen gaan de 

mannelijke dieren voor de vrouwelijke dieren en is de stand dan nog gelijk 

dan gaan de oudere dieren voor de jongere. Is ook dan de stand nog gelijk 

dan beslist het lot. 

9. De verenigingskampioen van elke diergroep ontvangt tijdens de 

nieuwjaarsbijeenkomst een ingelijste oorkonde en een tegoedbon. 

Zie voorbeeld hieronder 
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Update windeieren ( bron: Eisignalen) 
 
Een windei (ei zonder schaal) , komt voor bij 0,5 tot 6% van de eieren en vooral 
bij jonge hennen die te vroeg aan de leg komen. 
Als mogelijke oorzaak wordt vaak aan kalktekort gedacht, maar kalktekort 
veroorzaakt zwakschalige eieren en geen windeieren. 
Windeieren kunnen ontstaan door elkaar snel opvolgende eisprongen, als de 
hennen te vroeg aan de leg komen. Het ei wordt dan gelegd voordat de schaal 
gevormd kan worden. De eileider kan het snelle vrijkomen van de eidooiers 
dan niet bijhouden.  
Windeieren kunnen vaak ook ontstaan door andere factoren, zoals hoge stal 
temperatuten. Door sneller ademhalen verzuurt het bloed en dit veroorzaakt 
een slechtere calciumstofwisseling, stress of ziekte van de hen (bv EDS) 
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Impressie hokkenbezoek 2 juli. 
(Tekst Harry Hoppentocht, foto’s Jan Dekker.) 

 
Voor zaterdagmiddag 2 juli had Geert Simons de organisatie van het 
hokkenbezoek op zich genomen. Het was een goede balans geworden tussen 
de fokkers van diverse diergroepen. We gaan in dit artikel onder uitstekende 
weersomstandigheden de weg volgen die Geert aangaf.  
 
Konijnen. 
Om 13.00 uur werd er gestart bij ons jongste erelid Jan Timmer in 
Finsterwolde. Jan “ademt” konijnen. In 1972 won hij al bij de WPKC met 
Vlaamse reuzen een collectieprijs. Met heel veel rassen volgden nog meer 
prijzen. Uiteraard heeft hij als keurmeester veel kennis, maar als 
fokker/inzender bezoekt hij veel tentoonstellingen in binnen- en buitenland.  
 

 
 
Jan presenteerde aan ons zijn rassen en vertelde over de 
haarstructuren/pelsen, types, karakters, kleurengenetica, voeding en nog veel 
meer. Een kleine schets. 
Het eerste ras waren de Satijnkonijnen. Witte konijnen die ivoorkleurig worden 
genoemd vanwege de lichte egaal goudgele glans over de pels.  
 



Kroniek najaar 2022                                                                           Pagina 12 

Een knuffelkonijn met een superzachte fijne dichte haarstructuur. Jan toonde 
zijn belangrijkste fokdieren met Duitse invloeden.  

 
Vervolgens kwamen de 

Kleinzilvers aan de beurt in 
de kleuren licht zwart, 

licht konijngrijs en 
middengrijs. De 
konijntjes worden 
zwart geboren en 
vanuit de neus 
ontwikkelt zich later 
de verzilvering. Er kan 

sprake zijn van licht-, 
midden- en donkerzilver. 

Vooral de kleur midden 
konijngrijs vraagt van de fokker 

veel kennis en kunde. Vanwege de grote moeilijkheidsgraad worden ze weinig 
gefokt.  
 
Tan konijn. Wederom een moeilijk goed te fokken kleurkonijn. Jan vertelde 
over de problemen met de kleuren en de verandering in de loop van de 
geschiedenis. Per slot van rekening loopt hij al ruim een halve eeuw mee in de 
konijnenwereld. 
 
Jan zijn dieren zijn gehuisvest in ruime hokken en zorgvuldig worden vliegen 
geweerd. Naast reguliere konijnenkorrel voert Jan vanuit zijn grote 
groentetuin. Tegen coccidiose wordt er appelazijn verstrekt. 
 
Er was veel te zien, veel te praten en er 
waren veel vragen maar we kregen van 
Geert beperkte tijd.  
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Duiven. 
Stef Borgers in Wedde was het volgende adres. Een zeer kundige serieuze 
fokker van Arabische trommelduiven in de kleuren geelzilver geband en 
geelzilver gekrast. Duiven van hoge kwaliteit met uitstekende ras 
eigenschappen uit de lijn van Roy Arbeider. Afgelopen jaar zond hij voor het 
eerst in op onze open tentoonstelling. Zijn geelzilver gebande duivin werd met 
97 punten de mooiste duivin van 112 ingeschreven sierduiven. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
We werden uitstekend ontvangen aan de Oostersingel waar de prachtig 
verzorgde hokken staan. De Arabische Trommelduiven kijken uit op een 
perfect verzorgde, heel mooie bloementuin. 
 
Stef vertelde uitgebreid over de fok, het bescheiden karakter van de duif en 
over de achtergronden van de fok met deze duiven. Dit jaar heeft hij uit 7 
koppels 28 jongen gekweekt. Stef heeft als voormalig postduivenfokker veel 
ervaring met duiven. 
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In het Midden-Oosten worden deze duiven puur gefokt om hun stemgeluid, 
het trommelgeluid en dat heeft in de vele regio’s een eigen kleur (Arbeider KM 
2017-8). In West-Europa gaat het om de verschijningsvorm. In Nederland is er 
een beperkt aantal fokkers. In Duitsland is het ras populair. 
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In gesprek met andere sierduivenfokkers ging het over de bouw van het duifje. 
Een zwak punt zou volgens Stef kunnen zijn dat bij korte duiven de stuitbenen 
zwakker/slap worden. Bij een langer borstbeen lijkt het karkas sterker. 
Misschien is het ook wel een verschil tussen een sierduif en postduif. Er kwam 
geen gedeelde conclusie. 
 
Voor de tentoonstelling wordt enige training van de duif gevraagd. Het laten 
horen van trommelen is een pré voor de keurmeester. 
 

 
 
 
Het was genieten bij Stef, de ontvangst, de tuin, de duiven in uitstekend 
verzorgde hokken en de afsluiting met een drankje en vlaai. 
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Kippen. 
Precies op tijd arriveerden we bij Remke van der Heide.  
 
Bekend topfokker van Wyandotte krielen. Hij is wat 
geminderd in kleurslagen en aantallen 
kuikens. Toch waren er zeker tien kleuren te 
bewonderen. Geelwit gezoomd is zijn 
favoriete kleur en de zalmkleur is dit jaar 
toegevoegd.  
De factor milieu kan niet beter. Remke 
heeft prachtige broedmachines, 
opfokhokken en hele grote nachthokken 
met nog grotere overdekte (netten) 
rennen.  
 
 
  

 
Remke vertelde enthousiast, zonder voorbehoud over alle ins en outs van zijn 
fok. Afzet van jonge dieren na een strenge selectie is voor hem geen probleem 
 Er is veel vraag naar zijn Wyandotte krielen. 
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Diverse soorten voeding, aanvullende mineralen en vitaminen, medicatie enz. 
worden met grote kennis van zaken verstrekt.  
 
 
 

 
 
 
 
Opvallend is ook Remke zijn nationale en internationale netwerk van goede 
fokkers waar hij veel informatie en fokmateriaal mee uitwisselde. Kippen 
invoeren geeft dit jaar door de nieuwe wetgeving problemen. Veel kosten en 
quarantaine.  
 
 
 

 
 
Binnen de W.P.K.C. is de Wyandotte populair en met veel kennis van zaken 
werd er gesproken over de Duitse en Nederlandse standaard. Staarten en 
pootlengte werden kritisch beschouwd. Blijft staan dat Remke een 
uitmuntende collectie Wyandotte krielen presenteerde.  
 
Na een glaasje fris en plakje cake zijn we vertrokken naar het volgende adres. 
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Sier- en watervogels. 
We hebben een rondje gemaakt rond de Es van Onstwedde en kwamen 
terecht bij Ginus de Wijk in Alteveer. Ook bekend van het YouTube op onze 
keuring in 2017 met meer dan drie miljoen weergaven.  
 

 
 
 
Ginus beheert een vogelpark waar in ruime parkvolières met vijvers, vooral 
eenden zijn gehuisvest. Een aantal eenden zaten te broeden en er waren ook  
al bijna twintig kuikens. 
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We zullen een aantal noemen. De Gele en de Witwang boomeend, 

Roodschoudertalingen, de 
Europese en Chili 

smienten, 
Krooneenden, 

Wintertalingen, 
Mandarijn en 
Carolina 
eenden, Witoog 
eendjes en nog 

Roodhalsganzen 
en Cereopsis 

(hoender) ganzen.  
Verder een paartje Rode 

Kam ofwel Bankiva hoender. 
Dit hoen is de voorouder van onze kippen. Er waren Oudhollandse meeuwtjes 
en vinkduiven plus nog een aantal kippenrassen.  
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Als actief Aviornis bestuurslid mocht een paartje Goudfazanten uit de 5000 lijn 
niet ontbreken. De Kraagfazanten werkgroep van Aviornis International heeft 
sinds enkele jaren nieuwe raszuivere dieren in beheer. De nakomelingen van 
deze dieren worden voorzien van een gesloten voetring met het stamnummer 
5000. 
 
Om zijn eenden in goede conditie te houden wordt het water in de vijvers een 
paar keer per dag ververst. ’s Winters houdt hij de pomp 24 uur aan en blijft 
het water ijsvrij. Het kraakhelder water in zijn Koivijver reinigt Ginus via een 
ingenieus filter systeem in een speciaal bijgebouw. Als oud-werknemer van het 
waterbedrijf en hengelsporter weet hij alles van water. 
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Ginus richt zich in de fok op het behoud van het oorspronkelijke genetisch 
materiaal, geen mutaties, om de soorten in stand te houden. Hij is super 
voorzichtig om de vogelgriep en andere ziekten buiten de deur te houden.  
 
 
Na de bezichtiging van de vogels werd de dag besloten met door Ginus en zijn 
vrouw Jannie, een uitstekend verzorgde barbecue en drankje. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Conclusie. 
Het hokkenbezoek was bijzonder geslaagd. Er werd geen wanklank gehoord. 
Dit is vooral te danken aan de mensen die ons ontvingen. Hun enthousiasme, 
kennis, prachtige dieren en ontvangst waren een ware traktatie voor de 
bezoekers. Quality time. 
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Wie gewend is, de Duitse bondsshow voor sierduiven te bezoeken, zal even 
opkijken. Want dit jaar vindt de "Deutsche Rassetaubenschau" plaats op de 
show in Hannover. Het heeft met alle perikelen te doen binnen de Duitse VDT 
(NBS), waardoor de bondsshow in Hannover is ondergebracht. Overigens een 
hele traditionele plek voor de pluimveemensen, want Hannover was vroeger 
DE grote show in Duitsland, die je moest hebben gezien. Er kwamen ook altijd 
veel Nederlanders, want Hannover was nog te doen; daarover lazen we dan in 
de "Avicultura". Nu dus met heel veel sierduiven, dus wellicht een bezoek 
waard. 

Wir vom Geflügelverein Weener werden wieder mit dem 
Bus nach Hannover fahren . Wer mitfahren möchte kann sich 
gerne melden. Rgzv.weener@gmx.de 
 
 

                               UIT DE OUDE DOOS 

In het verleden had de WPKC regelmatig een stand 

op de jaarmarkt in Oude Schans. Een vaste plek in 

de bocht voor de kerk. De vereniging werd er 

gepromoot plus dieren en goederen verkocht. 

Oud – en ere voorzitter Geert Holsteen 

maakte daar reclame voor zijn nieuw 

aangevraagde patent. Geert had 

geconstateerd dat konijnen altijd in de hoek 

van een hok hun uitwerpselen deponeren. 

Over dit feit had hij diep nagedacht. Geert 

kreeg op een gegeven moment een helder 

ogenblik. Hij ging druk aan het timmeren en 

vond konijnenhokken uit met ronde hoeken. 

Voor deze unieke uitvinding heeft hij                   

patent aangevraagd. 
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Sponsorkliks 
 
Je kunt onze vereniging gratis 
sponsoren door je 
internetaankopen via 
SponsorKliks te doen. Elke 
aankoop levert onze 
vereniging een commissie 
op terwijl je zelf de normale 
prijs betaalt. Het kost je dus 
niets extra. Afhankelijk van 
de winkel kan het ons 
tientallen euro’s per 
aankoop opleveren. 
 
 
 
 
 
 
Door een bezoek te brengen aan de website van de WPKC en onder de kop 
SponsorKliks te klikken verschijnt onderaan de pagina een banner, door hier op 
te klikken verschijnt een overzicht van honderden webwinkels. Denk hierbij 
aan bol.com, Zalando of thuisbezorgd.nl, maar ook bij het afsluiten van een 
zorgverzekering of telefoonabonnement kun je ons sponsoren. En wat te 
denken van het boeken van een vakantie? 
 

Het is heel eenvoudig: 
Ga naar de website van de WPKC 
http://www.wpkc/sponsorkliks/ 
Klik op de kop Sponsorkliks 
Klik op de onderstaande banner of de banner aan de 
rechterkant  
Kies een webwinkel en klik op Bestel 
Doe je bestelling zoals je gewend bent 

  
 

http://www.wpkc/sponsorkliks/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=530219855489872&set=gm.4483500388416965&__cft__%5b0%5d=AZWDQ710WaTgOkLRv1dI7FRWrUjF9Ax5KYNIP-6tKmhP5fYvSLu65PqEP8G6cfZrMyEY7pMhv2WihOCpkUcORjAFVJ9RGeUmiu5tAlJBr0ZZlj_z2NBDj-hM89BA7zStjsokp-U93WdWVxY-fixHd__w&__tn__=EH-R
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Van Bardina Westerlaken van de VKPNO te Meeuwen werd 
het volgende berichtje ontvangen: 
 
U zou denken, hoe kom ik bij jullie, maar ik heb van een lepeltje een ring laten 
maken op een mark met een Vlaamse Reus erop, omdat ik die zelf fok. 
En dat lepeltje komt bij jullie vandaan. 
We vinden dit erg leuk en zullen het binnen onze vereniging verspreiden. 
Misschien dat er nog leden zijn die het herkennen. 
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Jongdierendag 2022    (Tekst en foto’s: Jan Dekker) 

 

‘Vogelgriep’ kan binnen de kleindierhobby wel het woord van het jaar worden 

genoemd. Ook onze jongdierendag ondervond de gevolgen daarvan. Voor het 

eerst waren er geen hoenders en dus alleen konijnen en sierduiven aanwezig. 

Het was er niet minder gezellig om, maar toch ontbrak het gekakel van de 

kippen het gekraai van de hanen. Hopelijk zijn de hoenders er volgend jaar 

weer bij!  

Door het ontbreken van de hoenders waren er dit jaar ‘slechts’ 148 dieren 

ingeschreven onderverdeeld in 76 konijnen en 72 sierduiven. Op zich mooie 

aantallen waarbij het opvalt dat de inschrijving van de sierduiven jaarlijks stijgt 

zodat er dit jaar voor het eerst twee keurmeesters nodig waren om ze te 

keuren. Met dit aantal dieren en een goede plaatsing van de kooien, catering 

en het secretariaat was het prima toeven bij de Graankorrel.  

Omdat de jongdierendag in Vries vanwege te weinig inschrijvingen niet 

doorging werd deze inzenders de mogelijkheid geboden met hun dieren bij ons 

te komen. Ook kregen de leden van PKV Muntendam e.o. PKV Fivelingo weer 

de mogelijkheid hun sierduiven bij ons in te zenden.  

De keurmeesters dit jaar waren Gauke de Vries en Ineke Bosch voor de 

konijnen en Menno Apperlo en Willem de Wal en voor de sierduiven. 

Naast een compliment voor de organisatie verdienen ook alle vrijwilligers die 

zowel tijdens het opbouwen als tijdens het afbouwen en opruimen hielpen een 

compliment. Mede daardoor verliep alles soepel en was zaterdagmiddag rond 

16:00 uur de hal van de Graankorrel weer leeg en opgeruimd en kwam aan een 

gezellige en geslaagde jongdierendag een einde. 

Rond 15:00 uur kon de voorzitter de volgende winnaars feliciteren en een 

tegoedbon overhandigen: 
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Mooiste KONIJN ram A-klasse  
Kleurdwerg Kleur -Zwart (F 97,0) van Pieter Timmer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mooiste KONIJN voedster A-klasse  
Klein Zilver --Licht zwart (F 97,0) van Jan Timmer 
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Mooiste KONIJN ram B-klasse  
Kleurdwerg Kleurpatroon-- Isabelle (F 95,5) van Klaas Koers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Mooiste KONIJN voedster B-Klasse  
Belgische Haas Haaskleur (F 95,5) van Jos Brouwer 
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Mooiste DUIF doffer  
Oud Hollandse Meeuw Blauwschild zwartgeband (96) van Geert Strijker 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Mooiste DUIF duivin  
Italiaanse Meeuw IJskleurig zwartgeband (96) van Jaap Buze 
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Jeugdlid Ewout v.d. West had van de jeugd de mooiste DUIF namelijk een 

duivin Gaditano Kropper Kakizilver (95,0). 
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