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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 
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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 lezer, 

Het jaar 2022 loopt op zijn einde en deze vierde 
Kroniek van dit jaar is alweer de laatste van dit jaar. We laten een jaar vol 
verwarring achter ons, niet alleen wereldwijd maar ook in onze 
kleindierliefhebberij.  
De vogelgriep houdt de hoenderliefhebbers al ruim een jaar in haar greep en 
uitzicht op verbetering is er niet. De KLN reorganiseert waarbij de provinciale 
bonden worden opgeheven, de werkzaamheden van het Facilitair Bureau deels 
overgaan naar de nieuw te vormen regio’s, maar het hele proces gaat erg 
stroperig en ondoorzichtig. Erg verwarrend allemaal in een tijd waarin juist 
zo’n behoefte is een duidelijkheid, transparantie goede communicatie. 
 
Binnen onze vereniging proberen we je zoveel en zo goed mogelijk te 
informeren. De ledenapp ‘pingt’ soms aan één stuk door en soms misschien 
een beetje te veel. Maar beter te veel informeren dan te weinig omdat te 
weinig informatie leidt tot onduidelijkheid, onzekerheid en afhaken. En juist in 
deze tijd is het belangrijk dat we binnen onze hobby met elkaar verbonden 
blijven. Ook tijdens onze kleindiershow is weer gebleken hoe belangrijk het is 
elkaar te ontmoeten, te spreken en bij te praten.  
 
De Kroniek is ook een middel om elkaar te informeren en op de hoogte te 
houden. Deze Kroniek toont aan dat er ook voldoende te melden valt want de 
redactie heeft weer een goed gevulde Kroniek samengesteld. Ik hoop dan ook 
dat de inhoud eraan bijdraagt dat je op de hoogte blijft van ontwikkelingen, 
plannen en van activiteiten die hebben plaatsgevonden. 
Tot slot wil ik jou en je dierbaren fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling 
toewensen en spreek ik de wens uit je tijdens onze gecombineerde 
ledenvergadering en nieuwjaarsbijeenkomst in januari te mogen begroeten. 
 
 
Jan Dekker 
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VAN DE 

BESTUURSTAFEL 

 

LEDENVERGADERING 25 JANUARI 2023 
De eerstvolgende ledenvergadering vindt plaats op 25 januari 2023, zoals 
gebruikelijk bij Zalencentrum Lamain, Bosstraat 25, 9671 GD Winschoten. De 
aanvang is om 20:00 uur. Op de agenda staan de volgende punten. 
1. Opening en mededelingen 

2. Notulen ledenvergadering 10 november 2022 

3. Evaluatie Kleindierenshow Winschoten e.o. 2022 

4. Uitreiking W.P.K.C.- Prijzen Kleindiershow Winschoten e.o. 2022 

5. Bekendmaking Verenigingskampioenen 2022 

6. Rondvraag en sluiting 

7. Nieuwjaarsborrel 

De secretaris zal de notulen van de vergadering van 10 november 2022 tijdig 
mailen naar de leden waarvan een mailadres bekend is. De leden die de 
notulen per post willen ontvangen, kunnen daarvoor contact op nemen met de 
secretaris Michelle Meisner, telefoonnummer: 06-46992517. 
 
 

Kleindiershow Winschoten e.o. 2022 
Verslag : Jan Dekker 
Foto’s: Natasja Huizing-Boer 

 
Het tentoonstellingsseizoen 2022 is opnieuw teleurstellend verlopen. Door de 
vogelgriep waren er geen shows mogelijk voor de hoenders en sier- en 
watervogels en daar waar vervoersbeperkingen werden ingesteld waren ook 
sierduiven en oorspronkelijke duiven niet welkom op de shows.  
 
Door deze situatie is ons 110-jarig jubileum ook niet verlopen zoals we dit 
wensten, maar we hebben geprobeerd er het beste van te maken. In elk geval 
was de Kleindiershow Winschoten e.o. een geslaagd evenement waar we met 
plezier op terugkijken. 
 
Helaas dit jaar in oktober opnieuw geen Hoendershow Winschoten e.o. doordat 
de vogelgriep nog steeds rondging en de overheidsmaatregelen ons verboden  

https://www.bing.com/local?lid=YN8000x4773050823185047538&id=YN8000x4773050823185047538&q=Partycentrum+Lamain&name=Partycentrum+Lamain&cp=53.1434211730957%7e7.03482723236084&ppois=53.1434211730957_7.03482723236084_Partycentrum+Lamain
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een show te organiseren. Een grote teleurstelling voor de hoenderliefhebbers. 
Voor de inzenders van de sier- en watervogels wilden we dit jaar de keuring 
aan huis verrichten, omdat dit voor deze dieren diervriendelijker is. We hadden 
bedacht dat we van deze aan-huis-keuringen dan mooie verslagen met foto’s 
zouden maken, maar helaas ook kon dit allemaal door de 
vogelgriepmaatregelen niet doorgaan. 
 
Spannend was het ook nog of de oorspronkelijke- en sierduiven op 19 
november aanwezig mochten zijn. Een uitbraak van vogelgriep in of om 
Noordbroek met daaraan gekoppeld een vervoersverbod zou zo maar kunnen 
leiden tot een verbod op de aanwezigheid van deze duiven.  
Gelukkig bleef ons dat bespaard, want de inzending aan oorspronkelijke- en 
sierduiven was met respectievelijk 15 en 159 dieren zelfs hoger dan het aantal 
ingeschreven konijnen. Ontbreken van de duiven zou de show dus meer dan 
halveren en dat zou opnieuw een flinke tegenvaller zijn geweest. 
 
We hadden bij de KLN gevraagd of we dit jaar ook oorspronkelijke duiven van 
NBvV leden mochten toelaten. We kregen daar onder de noemer van ‘pilot’ 
toestemming voor en dit leidde ertoe dat we drie inzenders hadden van deze 
duiven waaronder één NBvV lid.  
Ze schreven met zijn drieën acht diamantduiven, drie rode rotsduifjes en vier 
groenvleugelduiven in. We hopen dat dit een goede start is voor een nauwere 
samenwerking met de NBvV en in de toekomst leidt tot de inzending van meer 
oorspronkelijke duiven. Joop van Riessen was uitgenodigd de oorspronkelijke 
duiven te keuren.  
Het was zijn laatste keuring want na 63 jaar keurmeesterschap en 48 jaar 
keuringen bij de W.P.K.C. besloot hij zijn witte keur jas aan de wilgen te 
handen.  
Tijdens het stamppotbuffet hebben we op gepaste wijze van hem en zijn 
echtgenote afscheid genomen, nadat hij daarvoor tijdens zijn keuring nog voor 
RTV-Noord door een radioverslaggever was geïnterviewd. 
 
Er waren dit jaar 36 inzenders die goed waren voor de inzending van 334 
dieren wat er 80 meer waren dan vorig jaar. Vooral de sierduiven waren goed 
vertegenwoordigd met 47 dieren meer dan vorig jaar.  
Zaterdagochtend vanaf 08:00 uur werden dus 160 konijnen 159 sierduiven en 
15 oorspronkelijke duiven in gekooid.  
 
Nadat de voorzitter de keurmeesters, inzenders, vrijwilligers en overige 
aanwezigen hartelijk welkom had geheten, konden de keuringen mooi op tijd 
om 09:00 uur beginnen. De keurmeesters waren dit jaar voor de konijnen J. 
Jipping, G. Meijer en R.A. Schraa, voor de sierduiven R.J. Slikker, G. de Vries 
jr. en W. de Wal en voor de oorspronkelijke duiven J.C. van Riessen. 
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   R.Schraa 

 
 
 
 
 
 
                                                                                   G.Meijer 
 
 
 
 
                 W.de Wal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          G. de Vries Jr. 
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                                                                                  R.Slikker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       J.Jipping. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
     
                                                                  J.C. van Riessen. 
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De schoolkinderen van de school in de Noordsuythoeve hadden kleurplaten 
gekregen die ze konden inleveren en waarmee ze een prijsje konden winnen. 
Ze hadden vrijdagmiddag de kleurplaten ingeleverd en deze waren opgehangen 
tussen de kooikaarten wat een fleurig beeld gaf. Enkele kinderen waren ’s 
middags aanwezig om een prijsje op te halen. De overige prijzen en een 
beloningen in de vorm van snoep zijn op de maandag na de show in de klassen 
uitgedeeld.  
 
Om 12:00 uur konden de aanwezigen gebruik maken van een heerlijk 
stamppotbuffet bestaande uit stamppot boerenkool en hutspot met een lekkere 
bal gehakt en rookworst, wat de aanwezigen zich goed lieten smaken. Aan het 
einde van het stamppotbuffet nam de voorzitter het woord om iedereen die op 
welke wijze dan ook had bijgedragen aan het laten slagen van de show te 
bedanken. Hij schonk bijzondere aandacht aan het afscheid van keurmeester 
van Riessen en de vetrekkende secretaris van de KLG Leon Luijten. Ook werd 
afscheid genomen van Aaltinus Timmer als tentoonstellingssecretaris en 
Eduard Hoppen als tentoonstellingspenningmeester. Alle vier kregen een 
presentje als blijk van waardering en de heer van Riessen kreeg ook een 
W.P.K.C.-schildje als aandenken aan de vele jaren die hij bij de W.P.K.C. heeft 
gekeurd en zijn echtgenote kreeg een fraai boeket bloemen. 
Vervolgens gingen de keurmeesters verder met hun keuringen en ondertussen 
liep de zaal redelijk vol met belangstellenden, zodat het een gezellige drukte 
werd. Ondertussen werden enkele rondes aan het rad van fortuin gedraaid 
waarmee de aanwezigen mooie vleesprijzen konden winnen.  
Rond 15:30 uur kon de voorzitter overgaan tot het uitreiken van de prijzen die 
als volgt door de keurmeesters waren toegekend. 
 
Mooiste konijn van de tentoonstelling een Tan voedster jong van H.S. 
Commies met U98.  
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Mooiste konijn van de tentoonstelling ander geslacht een Belgische haas 
haaskleur ram jong van J. Brouwer met F97. 
 

 
 
 
Mooiste konijn spiegel der fokkerij een Rex dwerg dove lutino van M.E. Meisner 
met 75,5. 
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Mooiste sierduif van de tentoonstelling een Italiaanse meeuw ijskleurig 
zwartgeband doffer jong van S.U. Blik met 97 punten. 
 

 
 
 
Mooiste sierduif van de tentoonstelling ander geslacht een Weense 
middensnavelige tuimelaar zwart duivin jong van C. Jongsma met 96 
punten. 
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Fraaiste oorspronkelijke duif een Groenvleugelduif vrouw oud van J. Buze 
met U97. 

 
 
 
 
 
 
Mooiste sierduif jeugdlid een Oud Hollandse meeuw geelzilver duivin oud 
van Ewout v.d. West met 96 punten 
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Mooiste konijn C-klasse : een Tan voedster van H.S. Commies met F96,5 
Mooiste konijn C-klasse:  ander geslacht een Kleurdwerg blauw ram van                                      
K. Koers met F95. 
Van de C-klasse zijn helaas geen foto’s beschikbaar. 
 
Rond 16:00 uur konden de inzenders hun dieren weer uit kooien en daarna kon 
het opruimen beginnen.  
Met de ploeg vrijwilligers kostte het ruim twee uur om alles weer opgeruimd te 
krijgen en konden de kooien en overige materialen weer naar de opslag in 
Blijham gebracht worden.  
En daarmee kwam een einde aan een gezellige en geslaagde show waar met 
genoegen op teruggekeken kan worden 
 
 
 

(Keurmeester Rein Slikker stuurde ons nog onderstaand bericht. 
Ook wel eens leuk om zoiets te mogen ontvangen.) 

Hallo, 

Alle lof voor het organiseren van de show waar ik de 

Italiaanse meeuwen mocht keuren.  

Veel publiek. Veel vragen van het publiek. Misschien 

een nieuw lid.  

Mooi helder licht, warm, schoon, 

Keurig gedaan hoor met je groep, 

Rein Slikker 
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Roul rouls, niet zomaar een patrijs of is het toch een 

kwartel?! 
 
Afgelopen mei logeerde ik bij familie in Zoetermeer om familiebezoekjes af te 
leggen. Mijn roots liggen deels in Den Haag en omstreken. Zo bracht ik een 
bezoekje aan mijn 16 jaar oudere neef Leo, woonachtig in Bodegraven. Zijn 
vader (mijn oom dus), was een echte vogeltjeskweker met diverse volières. 
Deze liefde voor vogels heeft mijn neef dus meegekregen van huis uit.  
 
Na vele jaren parkieten en duiven gekweekt te hebben en af en toe een troop 
wilde mijn neef eens wat anders proberen en kwam uit bij de Roul roul. 
Daarnaast heeft mijn neef de volgende vogels: Groenvleugelduiven, Blauwe 
grondduiven, Rode grondduiven, Pestvogels. Gouldamadine, Kleine 
Cubavinken, Geelkoplori en Roodbuik pyrrura.  
 
Met de Roul rouls broeden in de broedmachine was voor mijn neef nog niet zo 
eenvoudig. Het precies afstellen van de luchtvochtigheid was met zijn 
broedmachine niet makkelijk. En omdat ik elk jaar goede uitkomsten heb met 
mijn kippenkuikens vroeg Leo of ik eens een poging wou wagen. 
Jazeker, was mijn antwoord. Lijkt me heel leuk!  
 

Ik ging, na een aantal dagen leuke dingen 
gedaan te hebben (o.a. bezoek met Leo aan 
de binnenstad Den Haag, bezoek met oom 
en tante aan vogelpark Afivauna in Alphen 
aan de Rijn en nog meer fijne bezoekjes) 
naar  huis met 2 dozen met eitjes. Eén doos 
met 5 eitjes en één doos met 6 eitjes. Van 
die 6 eitjes was het maar de vraag of ze 
bevrucht waren want deze waren nog van 
een jong koppel. De bevruchting is 
doorgaans van een meerjarig koppel veel 
beter. Haantjes moeten vaak 2 jaar oud zijn. 
En dat bleek later ook. De 6 eieren waren 
onbevrucht en de 5 waren juist bevrucht.  
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Maar goed, naar huis dus met de Roul roul eitjes.  
Eerst maar kennis vergaren over de Roul rouls en vooral het kunstmatig 
uitbroeden ervan. Diverse keurmeesters, verzorgers van de Roul rouls in 
vogelpark Afivauna en fokkers zoals dhr. Veen (lid van WPKC) hebben mij 
voorzien van nuttige informatie.  
 
Wat bleek, de kuikentjes zijn qua voeding afhankelijk van de ouders. Het 
kunstmatig uitbroeden zorgt ervoor dat je de kuikens moet leren eten. Dat is 
nog wel een dingetje. Het advies was om gelijktijdig kwarteleitjes uit te 
broeden. Die zijn als kuikentje ongeveer even 

groot als de Roul rouls maar 
kwartelkuikentjes zijn – net 

als kippenkuikentjes – 
veel slimmer. Na even 
voordoen met het 
tikken van je vinger op 
het voer beginnen ze 
gelijk te pikken en te 
eten.  

 
De Roul roul, ook wel 

bospatrijs of struiskwartel 
genoemd. Herkomst India & Indonesië.  
In principe een grondvogel en ze houden van een tropisch bosrijke omgeving 
met een licht vochtige  
bodem daar de poten anders snel uitdrogen.  
De haan en hen zijn verschillend van kleur (zie foto’s) Typisch is dat de 
achterteen géén nageltje bezit. Ze zijn ongeveer 25 – 27 cm groot en de staart 
hangt wat af en is ongeveer 5,5 – 6 cm.  
Roul rouls kunnen dus niet tegen vorst en hebben het liefst een temperatuur 
van 15 graden of meer. Ondanks dat ze een grondvogel zijn hebben ze wel 
graag zitstokken. Na 9 maanden kunnen de hennen eieren gaan leggen. Ze zijn 
erg stress gevoelig en worden daarom ook zelden ingestuurd op shows.  
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Ze gaan uitzichzelf zelden over tot 
broeden. Alhoewel mijn neef het wel 
voor elkaar kreeg. Aanbieden van lang 
gras om nestje te maken en soms had 
het wat voeten in aarde want dan 
maken ze meerdere nestjes en leggen in 
ieder nestje eieren. Pas in het vierde nestjes legde de hen meer eitjes en daar 
ging ze broeden. In broedmachine gaat het dus vaak beter maar vaak gaan de 
jongen na enige dagen toch nog dood. Ze leven paars gewijs.  
 
De eitjes hebben een broedtemperatuur nodig van 37.4 (ik heb gebroed met 
37.6) en een luchtvochtigheid (L) van 45 % en bij uitkomst omhoog brengen 
naar 60 % L (ik heb het omhoog gebracht naar 70 %). Na 5/6 dagen kun je ze 
schouwen. De eitjes zijn ietsjes groter dan de kwarteleitjes en wit van kleur.  
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Broedduur in de broedmachine en broedduur in de natuur zijn verschillend. In 
de broedmachine komen ze uit na 18 – 19 dagen en bij natuurbroed bij 23 
dagen.  
Bij een adres in Sint Annen ben ik aan Japanse kwarteleitjes gekomen. Ik kreeg 
12 eitjes mee naar huis. Helaas bleek later dat verscheidene kleurslagen van 
deze Japanse kwartels bij elkaar in liepen waardoor ik niet kan zeggen welke 
kleurslag(en) ik nu precies heb. En dan kun je er 
ook niet mee naar een show. 
 
De eitjes van Japanse kwartels gaan dus samen 
met de Roul roul eitjes in de broedmachine maar 
rekening houdend met de broedduur moeten de 
eitjes van de kwartel er 2 dagen later erbij in. 
Broedduur van de kwarteltjes is meestal 16 
dagen. Einde van dag 15 leg je de kering stil en 
breng je de LH omhoog. Doordat de kwarteleitjes 
groen-bruin gevlekt zijn is het schouwen iets 
lastiger.  
 
Ik had een mooi opfokhokje gekocht met warmtestraler en verlichting 
(afzonderlijk te bedienen). Een drinkbakje met knikkers gevuld want anders is 
de kans op verdrinking groot bij deze kleine kuikentjes. Vooral de kwarteltjes 
zijn super klein en qua grootte net een hommel.  
 

 
Het verschil tussen de Roul roul kuikentjes en de Japanse kwartelkuikentjes zag 
je de eerste dagen vooral in beenlengte. Ik had speciaal voer opgehaald voor 
kuikentjes van siervogels en meelwormen.  
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Dit moeten de eerste dagen nog geen levende zijn want deze kunnen de krop 
aanvreten van het kuikentje. Dus gedroogde of bevroren meelwormen.  

 
Startvoer krijgen ze 

vanaf 2 dagen tot 4 
weken. 
Opfokvoer 
vanaf 4 weken 
tot 6 maanden. 
Daarna geef ik 

ze 
tortelduivenvoer.  

 
 

 
Ondanks dat de kwarteltjes het goede voorbeeld gaven ging het eten niet vlot 
van de Roul rouls. De meelwormen namen ze niet vanzelf. Alleen als ik ze 
aanbood met pincet. In feite doen ouderdieren dit ook. Ze bieden het aan met 
hun snavel.  
 
De jonge kuikens van de Roul rouls zijn chocoladebruin. De kwartelkuikentjes 
waren geel gevlekt / bont. Karakters waren totaal verschillend. En de Roul 
rouls waren niet bepaald vredelievend ten opzichte van de Japanse 
kwartelkuikentjes. Ze deden echt heel lelijk naar de kwarteltjes en de 
kwarteltjes werden hardhandig aangepakt. De Roul rouls bleven ook steeds 
schuw naar mij toe als verzorger. De Roul rouls waren met z’n drieen en de 
kwarteltjes met z’n zessen maar die drie Roul rouls hadden het voor het 
zeggen. Stiekem hadden de kwarteltjes mijn hart meer gestolen en noemde ik 
de Roul rouls gekscherend wel eens “terroristen”.  
 
Na 2 weken gingen ze de meelwormen toch zelf eten vanaf de grond en hoefde 
ik het niet meer aan te reiken met pincet. Na een week ben ik al wel over 
gegaan op levende meelwormen (die zo lekker bewegen, brrrr) want dit was 
wel wat aanlokkelijker om te eten.  
De Kwarteltjes kon ik veel eerder ringen (ringmaat 6 mm) bij 14 dagen en de 
Roul rouls pas bij 5 weken (ringmaat 7 mm)  
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Na 3 weken heb ik het clubje gescheiden. Want anders zou het niet goed gaan 
met de kwarteltjes. De kwarteltjes gingen naar buiten in hun eigen hokje. En 
wat groeien kwarteltjes snel zeg. Veel sneller ook dan een kippenkuiken.  
 

 
De Roul rouls bleven achter in het hokje 
voor verdere opfok. Mijn neef zou ze 
ophalen voordat wij op vakantie gingen. 

En zo gebeurde het ook. Op de foto’s kun je de ontwikkeling van de Roul rouls 
zien.  
 
De 3 Roul roul kuikentjes waren 2 haantjes en 1 hennetje. 
De Japanse kwarteltjes waren 3 haantjes en 3 hennetjes. Helaas leeft 1 haantje 
al niet meer want hierbij waren de oogjes uitgepikt.  



Kroniek winter 2022                                                                           Pagina 22 

 
En toen kwam daar de dag dat je wist dat 
deze komen zou. De Roul roul kuikentjes 
werden opgehaald door mijn neef. Daar 
hebben we uiteraard een gezellig dagje 
van gemaakt en heb ik hem nog ons mooi 
Groningen laten zien o.a. Vogelkijkhut de 
“Kiekkaaste” in Nieuw Statenzijl.  

 
 
 
 
 
 
De Roulrouls doen het zeer goed bij mijn neef. Ze hebben daar een mooie 
ruimte. Het was voor mij een leuke en leerzame avontuur maar niet een vogel 
die ik zelf in het hok zou willen om mee te fokken. Daar komt echt wel heel wat 
bij kijken. Bij mijn neef zijn ze overigens wel makker in de omgang geworden. 
En dat is fijn.  
 
 
En inmiddels  - al heel snel - met 8 weken al - 
leggen de kwarteltjes eitjes. Heel kort koken, 
even wennen maar het is een delicatesse. 
Kijk maar eens met Pasen als ze vaak in de 
winkel liggen.   
 
 
 
 
Tot slot nog een drietal foto’s recent gekregen van mijn neef – half november - 
van hoe ze uitgegroeid zijn met uiteraard de prachtige kopversierselen. Bij het 



Kroniek winter 2022                                                                           Pagina 23 

vrouwtje eenvoudiger maar die van het mannetje mag er zeker wezen. Ze zijn 
nu inmiddels 5 maanden oud. Eitjes gaan ze pas volgend jaar leggen. En dan 
zijn ze meestal het eerste jaar niet bevrucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschreven door Natasja Huizing – Boer 
Foto’s Leo de Wit & Natasja Huizing – Boer 
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Rassegeflügelschau RGZV Weener, 12 en 13 November 2022. 
 
Het was een druk weekend. Op vrijdagavond waren we na een uur rijden in 
een koud, donker en catalogus-loze SNN in Drachten. Prachtige duiven maar ze 
hadden geen “podium”.  
 
Zaterdagmorgen waren we na twee uur rijden weer op tijd 
in Bocholt. Zij hebben dit jaar de mooiste 
aankondigingsposter. De duiven werden vanwege logistieke 
problemen zaterdagmorgen pas gekeurd. Er was voor de 
bezoeker een zeer beperkte toegang, geen catalogus plus 
de show gaf een rommelige benauwende indruk. Veel 
mooie trommelduiven en unieke Russische rassen. Maar 
ook konijnen, watervogels, kippen en kleinere kooivogels. 
Verder “sehr gemüdlich und viel große Torte”. 
 

Na bijna 190 kilometer 
naar het Noorden te 
hebben gereden volgde, 
een verademing. Al bij de 
afslag vanaf A31 zagen we 
de wegbewijzering naar de 
RGZV Weenershow. Bij het 
gebouw werden we 
begroet door collega 
WPKC fokkers. In het 
gebouw opgevangen door 
de “Züchters” ter plaatse. 
Men verontschuldigde zich 
voor de verhoogde prijs 

van de catalogus. Een prachtig uitgevoerde boekwerkje van drie euro. Glad 
papier, een rustige Lay out en uitstekend in kleur gedrukt. Het maakte een zeer 
professionele indruk.  
 
De showruimte was helder verlicht, logisch ingedeeld en overzichtelijk. De 
bloemstukken waren gemaakt door Ewald Hoppen, Gerrit Siepel, Geert 
Holsteen en Ostfriesen RGZV Weener Züchters.  
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Met name de vele siergraspluimen zijn de handtekening van onze 
erevoorzitter. Hij drukt duidelijk zijn stempel op de totale aankleding van de 
show. 
 
De RGZV Weener bezit een keurig kooienbestand met volledig vernieuwde 
bakken. Kooikaarten staan op voetstukjes op de kooien. In Duitsland zitten de 
duiven op ooghoogte, dat geeft rust voor de dieren en je kunt ze goed 
beoordelen. Wel lastig voor kinderen. 
 
Uitstekende showomstandigheden lokken uit dat fokkers ook extra werk doen 
om hun goede dieren, 
mooi te presenteren. 
Ze kwamen volledig tot 
hun recht. Er was geen 
vogel die puntenaftrek 
had omdat er een 
aanmerking was over 
de verzorging. Alles in 
en rond de kooien was 
helder, schoon en 
netjes. 
 
Voor de kinderen stond er een broedmachine waar de kuikens net uitkwamen. 
De opfokbak stond ernaast. Verder was er een leestafel waar men boeken, 
CD’s en andere zaken kon kopen. Ook lagen er folders op tafels. 
 

De bar werd beheerd door Harbert Schutte. Hij 
verkocht drankjes, praatjes en haalde nieuwe 

leden binnen. Naast de bar was er een ruim 
gevulde mooie tombola waar je je geluk kon 
beproeven. Weinig mensen vertrokken 
zonder een prijs. De prijzentafel voor de 
inzenders zag er ook prachtig uit. Er is  wel 
eens een grotere verkoopklasse geweest 

maar de kwaliteit van de dieren was goed. De 
verkoopprijzen waren zeer redelijk. 

 
In de gezellige kantine was er o.a. een ruim assortiment 
“Torte” en een uitstekende bediening met een zeer goed humeur.   
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Voorzitter Gerhard 
Niemann had graag nog 
wat meer dieren van de 
Nederlandse leden en de 
WPKC gezien. De 
vogelgriep en de strenge 
uitvoering door 
Nederland van Europese 
wetgeving waar het gaat 
om uitwisseling van 
fokmateriaal en shows 
bezoeken, zijn er ernstig 
belemmerende factoren. 
Zaterdagmorgen had hij tijdens de opening bij de burgemeesters van Weener 
en Bunde, dit probleem benadrukt.  
Ook regionale aanwezige politici werden door hem nadrukkelijk geïnformeerd. 
Hij had wat WPKC mensen gemist. Zelf heb ik de SNN duivenshow in Drachten 
genoemd.  
Later op de middag nam hij royaal de tijd om de pers op de hoogte te brengen 
van de show.  
 
Met de lokale en regionale politici heeft voorzitter Gerhard Niemann 
afgesproken dat wij volgend jaar vrij kunnen inzenden. Wel moet er dan door 
de inzender, door hem of haar ondertekende, gezondheidsverklaring worden 
ingeleverd.   
 
WPKC lid, Jeroen Hansen, was zeer tevreden over de beoordelingen van zijn 

Federfüsche Zwerghühner.  

Vereinsmeister Zwerghühner werd Luitjen Kettler.  

Vereinsmeister Tauben Alfred van der Slyk.  

Vereinsmeister Jugend Sönke Sonnenberg. 
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Het is een cadeautje om op 

zo’n goed 
georganiseerde, 

prachtige show te 
kunnen inzenden 
c.q. te kunnen 
bezoeken.  
 
Geen stress 
maar plezierig 

om je samen met 
collega fokkers en 

dieren te vermaken. 
 

 

Harry Hoppentocht. 
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ÉÉNDAAGSE OPEN SHOW  
ZATERDAG 4 FEBRUARI AANVANG 8.30 UUR 

 
MENTERNE   

JULIANAPLEIN 1,  
9649 BX MUNTENDAM 

 
Gevraagd:  

MANNELIJKE KONIJNEN. 
CAVIA’S MANLIJK EN VROUWLIJK. 
SIERDUIVEN MANLIJK EN VROUWLIJK. 

 
Vraagprogramma en inschrijfformulier downloaden 

op 
pkv-Fivelingo.nl, pkvMuntendam.nl en WPKC.nl  

 
Sluiting inschrijving : Maandag 23 januari 2023 
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Nieuwtjes uit Duitsland. 
 
Op “Versammlung” van RGZV Weener las de voorzitter een bericht uit de krant 
van 1972 voor. Opgemerkt werd dat er diverse WPKC leden hun dieren 
inzonden op de jaarlijkse “Ortsshau”. 
 

Er is onderzoek gedaan naar het zicht bij kuifhoeder. 
https://wissenschaftlicher-gefluegelhof.de/wp-

content/uploads/Bachelorarbeit_Christin_Brabender_PW.pdf 
 
Voor de uitslag wil ik verwijzen naar bovenstaande link maar ze hebben een 
paar extra dingen ontdekt. 
 

• Een kip kan zichzelf herkennen in een spiegel. 

• Kijkt een kip je aan met zijn linkeroog, dan is hij argwanend of 
bang. 

• Kijkt hij je aan met rechter zijn oog dan ben je “goed volk” 
 
Iets wat al bekend was, is dat kippen met één oog dicht kunnen slapen. Er blijft 
dan één hersenhelft wakker.  
 

 

https://wissenschaftlicher-gefluegelhof.de/wp-content/uploads/Bachelorarbeit_Christin_Brabender_PW.pdf
https://wissenschaftlicher-gefluegelhof.de/wp-content/uploads/Bachelorarbeit_Christin_Brabender_PW.pdf
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Konijnen/kippenvoer met geschiedenis in de tuin. 
 
Je moet er van houden. Wanneer ik later in de herfst in de konijnenstal kom 
ruik ik de geur van boerenkool. Gezond en de konijnen lusten het graag.  
Er zijn diverse soorten boerenkool. Zelf voer ik de “Ostfriesischen Palme”. 
Tevens geschikt voor de kanaries, kippen en menselijke consumptie.  
Van alle soorten kool heeft boerenkool de hoogste gehalte aan calcium en 
eiwitten. Magnesium, kalium, ijzer, bètacaroteen, vitamine C en vitamine E 
maken de hoge voedingswaarde compleet. Oorspronkelijk werd het gekookt 
en opgediend met Pinkel (Metwurst). Sinds 1545 wordt in Bremen zelfs het 
openbaar Boerenkooldiner gevierd. Men maakt er tegenwoordig smoothies 
van. Verder veganistisch als rauwe salade met appels en walnoten en er zijn 
nog veel meer creatieve recepten. 
 

Als eerste heeft Reinhard 
Ehrentraut uit de voorheen 

rijke Oost-Friese 
tuincultuur, diverse 
verloren gewaande 
“Strunkkohl” rassen 
gevonden zoals Holter 
Palme, Speckendorfer 

Palme of Wittmunder 
Palme.  

 
 
Ongeveer dertig jaar terug heeft hij samen met een aantal biologische boeren 
de https://www.dreschflegel-saatgut.de opgericht, om oude plantenrassen te 
behouden en door te geven aan hobbytuinders. 
 
Het zaad van de Ostfriesische Palme die ik gebruik, wordt geteeld door 
Reinhard Lühring in  Rauderfehn. Hij heeft inmiddels dertig soorten boerenkool 
in Ostfriesland gevonden.  
Aan de universiteit van Oldenburg is er nu een speciale afdeling voor 
boerenkool onderzoek. 
 
 

https://www.dreschflegel-saatgut.de/
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Deze “mousplant” wordt 1,50 
tot 1,80 meter hoog.  
In het voorjaar worden ze 
geplant. 
In combinatie met veel mest, 
Afrikaantjes (Tagetes) en bonen 
groeien ze probleemloos op.  
Vijftig,  of liever nog zestig 
centimeter uit elkaar is wel het 
minimum.  
Dagelijks haal ik er, te beginnen 
onderaan,  zoals op de foto, een 
portie bladeren af. De stronk 
kan blijven staan en je hebt tot 
maart/april prachtig groenvoer. 

 
https://www.dreschflegel-
saatgut.de 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nIj_rvj4uhE 

 

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/wie_geht_das/Gruenkohl-

Norddeutsches-Supergemuese,sendung965472.html 

 
Harry Hoppentocht 
 

 

 

 

 

https://www.dreschflegel-saatgut.de/
https://www.dreschflegel-saatgut.de/
https://www.youtube.com/watch?v=nIj_rvj4uhE
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Tatoeëren van konijnen 

Van de KLN ontvingen we een brief over het tatoeëren van konijnen met de 

volgende strekking.  

 
De merkenregistratie van konijnen van de KLN registreert jaarlijks de 
oornummers van alle getatoeëerde konijnen.  
 
Deze registratie is nodig voor de controle van de toegekende KLN-ereprijzen. 
Nu blijkt dat fokkers steeds vaker hun dieren niet laten tatoeëren en dat 
ongeveer de helft van de verenigingen de overzichten van de getatoeëerde 
konijnen niet inlevert. 
  
Als vaste W.P.K.C. tatoeëerder doet Jim Deijlen dit wel voor ons. 
  
Voor onze vereniging ligt dus de nadruk  op zoveel mogelijk gefokte konijnen,  
ook daadwerkelijk te laten tatoeëren.  
De KLN noemt als belang voor het wel laten tatoeëren van konijnen de 

volgende redenen: 
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- De overheid die ook ziet dat er steeds minder konijnen gefokt worden en 

de vraag gaat stellen waar de kleindierliefhebbers zich nog druk om 

maken. Wat is het belang van deze groep nog? 

- De terugloop van de diverse rassen leidt ertoe dat men steeds dichter bij 

de mogelijkheid komt van plaatsing op de lijst van met uitsterven 

bedreigde rassen met alle gevolgen daaraan verbonden. 

Dus vandaar de oproep van de KLN om zoveel mogelijk dieren te laten 
tatoeëren en deze via de lijsten van de tatoeëerders in te leveren bij het 
merkenbureau.  
Voor een beeld van de omvang van de terugloop van de registratie bij de 
konijnen de volgende getallen.  
 
In 2015 registreerde het merkenbureau van de KLN 38.953 konijnen. In 2021 

waren dit er nog maar 23.723, een afname van 15.230 (40%).  

Voor de provincie Groningen (KLG) is het aantal getatoeëerde konijnen nog 

sterker teruggelopen, namelijk van 1.929 in 2015 naar 963 in 2021, een 

afname van 966 (50%).  

Het belang zoveel mogelijk konijnen te laten tatoeëren is dus groot! 

 
 
 
 

W.P.K.C. goed vertegenwoordigd op SNN 
tekst en foto’s: Jan Dekker 

De W.P.K.C. was dit jaar goed vertegenwoordigd op de nationale 

Sierduivenshow Noord-Nederland in Drachten. Omdat men niet terecht kon in 

het Fries Congrescentrum in Drachten was men dit jaar uitgeweken naar het 

monumentale pand van de Sluisfabriek. Dat was even wennen, maar laten we 

wel zijn, het is in deze tijd al een voorrecht als een show wordt georganiseerd 

en door kan gaan.  
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Dus alle hulde aan het bestuur van de SNN voor haar inspanningen een 

sierduivenshow te organiseren waar 1.263 dieren waren ingeschreven. 

De leden van de W.P.K.C. die hadden ingeschreven, waren Gerhard Bosman, 
Swier Blik, Jaap Buze, Cees Jongsma, John Roskam en Geert Siemons.  
 
Duitse Schoonheidspostduiven 

Gerard Bosman had tien Duitse 
Schoonheidspostduiven ingeschreven, 
drie in de kleurslag wit eveneens drie in 
de kleurslag donker ongeband en vier 
dominant rode. Bij de witte behaalde hij 
met twee jonge doffers respectievelijk 
96 en 94 punten en met een jonge 
duivin 95 punten. Bij de donker 
ongebande kregen zijn drie jonge 
duivinnen twee keer 95 en een keer 94 
punten. Zijn twee dominant rode oude 
doffers haalden 96 en 94 punten en zijn 
twee dominant rode jonge doffers 95 en 
94 punten.  
 
Italiaanse meeuwtjes 

Swier Blik had zes ijskleurig 
zwartgebande Italiaanse 
Meeuwtjes ingeschreven. Zijn 
jonge doffers behaalde 
achtereenvolgens 96, 2e 95, 3e 95 
en 94 punten. Zijn twee jonge 
duivinnen kwamen tot 94 en 93 
punten. Naast de ijskleur heeft 
Swier sinds vorig jaar ook 
geelzilver- en roodzilver gebande 
en -gekraste Italiaanse Meeuwtjes. 
De komende jaren zullen we deze 
kleurslagen dus waarschijnlijk  ook 
van hem gaan zien. 
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Jaap Buze was aanwezig met 
twaalf Italiaanse Meeuwtjes in 
de kleurslagen blauw 
zwartgeband, ijskleurig 
zwartgeband, roodzilver 
geband en geelzilver geband. 
Deze laatste kleurslagen heeft 
hij sinds vorig jaar en 
bovendien heeft hij sinds kort 
ook witte. Zijn blauw 
zwartgebande duivin oud 
kreeg 93 punten. Bij de 
ijskleurig zwartgebande haalde 
hij bij de oude doffers 2e 96, 94 en 93 punten. De duivinnen oud kregen 96 en 
94 punten. Bij de doffers jong haalde hij 94 en 93 punten en de duivinnen jong 
kregen een 1e 95 en 4e 95. Verder kregen een roodzilver gebande doffer jong 
93 punten evenals zijn geelzilver gebande doffer jong. 
 
 
Kleurpostduiven 

John Roskam had zes 
poederblauw gebande 
Kleurpostduiven ingezonden 
en op verzoek van de SNN 
een volière gevuld met 
geelzilver gebande. 
Daarnaast heeft hij nog 
éénkleurige in geel, rood en 
zwart. Zijn oude 
poederblauw gebande 
doffer kreeg 96 punten en 
zijn oude duivin 94 punten. 

Zijn ene doffer jong haalde 97 punten en werd beste kleurpostduif van 20 
inzendingen en kreeg een erecertificaat en de andere kreeg 96 punten. De 
twee jonge duivinnen kregen 95 en 93 punten. 
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Weense Middensnavelige Tuimelaars 
Cees Jongsma had Weense 
Middensnavelige Tuimelaars in de 
kleuren zwart, rood, geel, 
blauwschimmel, blauw geband en licht 
ooievaar. Nu legt hij zich alleen nog toe 
op de zwarte en van deze kleurslag had 
hij er twaalf ingeschreven. Zijn doffers 
oud kregen 95 en twee keer 94 punten 
en zijn duivinnen oud 95, 94 en 93 
punten. Bij de doffers jong kwam hij tot 
1e 96 en een erecertificaat, 2e 96 en 90 
punten en bij zijn duivinnen jong tot 
drie keer 94 punten. 
 
 
 
Deense Tuimelaars 
Geert Siemons draait al jaren aan de top met zijn geelroek Deense Tuimelaars, 
maar omdat voor hem de uitdaging weg was, heeft hij deze weggedaan en legt 
hij zich nu toe op de zwarte en geel geëksterde. Hij had drie zwarte en zes geel 

geëkesterd ingeschreven, waarvan er 
één absent was. Zijn zwarte duivin 
oud haalde 93 punten, zijn zwarte 
doffer jong 95 en zijn zwarte duivin 
jong 94 punten. Bij de geel 
geëksterde kwam hij met een doffer 
oud tot 96 punten, een duivin oud tot 
95. Twee jonge doffers kregen 
respectievelijk 95 en 94 punten en 
zijn jonge duivin 96 punten. 
 
 
 

 
Er was dus een mooie en goede vertegenwoordiging vanuit de W.P.K.C.  We 
feliciteren alle inzenders van harte met de behaalde resultaten. 
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