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Ringen/fokkerskaart

Wieringerlandshow
Voorzitter:
 Jan Nes   voorzitter@wieringerlandshow.nl
   tel 06-23388418
Secretaris
 Denise Vledder  secretaris@wieringerlandshow.nl
   tel 06-30716575
Penningmeester:
 Denise Vledder penningmeester@wieringerland-
show.nl

Notulist:
 Jan Bouwers   notulist@wieringerlandshow.nl
   tel 06-12446860
Bestuurslid:
 Cor Bregman   cor@wieringerlandshow.nl
   tel 0227-593416
 Ton Kortekaas  ton@wieringerlandshow.nl
   tel 0223-522205
 Margret Bos   margret@wieringerlandshow.nl
   tel 0223-535327

Tentoonstellingssecretaris:
 Astrid Hendriks en René Kortekaas

tentoonstelling@wieringerlandshow.nl

Nieuwsbrief:
 Margret Bos   margret@wieringerlandshow.nl

Opgave digitale nieuwsbrief:
 René Kortekaas  nieuwsbrief@wieringerlandshow.nl

Webbeheer:
 Astrid Hendriks  webbeheer@wieringerlandshow.nl

Webmaster:
 René Kortekaas  webmaster@wieringerlandshow.nl

C. Bregman – N.G Hoornsman (administratie)
tel 0223-641530

Veelal de eerste zaterdag van de maand, maar het wil ook 
wel eens een andere dag zijn als één van de mannen niet 
kan.  Daarom horen zij het graag van te voren als u dieren 
heeft die getatoeëerd mogen worden.
Voor de leden die wat verder weg wonen is er nog een 
tweede tatoeëerder voor de vereniging actief; Jan Zuurbier 
uit Heerhugowaard, hier kunt u op afspraak terecht.

Bestellen van ringen en fokkerskaarten
Denise Vledder secretaris@wieringerlandshow.nl

Als bestuur zijn we het hele jaar door bezig met de wie-
ringerlandshow. Het verheugt ons dan ook om u mede te 
kunnen delen dat er een districtshow komt voor de Sé-
rama op de zaterdag. Voor deze dag komt er een ééndags-
keuring. We hopen op vele inzendingen vanuit de regio.

Weet u als lid ook nog een goede aanvulling voor onze 
show? Laat het weten en help eventueel om deze aanvul-
ling tot stand te laten komen door ons en bijvoorbeeld uw 
speciaalclub te benaderen voor leuke evenementen.

We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om 
tijdens de show te helpen bij de knuffelhoek. Deze hulp is 
echt nodig om het diervriendelijk te houden.

Data Evenementen
Vrijdag 14 Augustus   Ledenvergadering

Vrijdag 29 Augustus      Jongdierenkeuring

Zaterdag 26 September  Hoendercompetitie.

Vrijdag 9 Oktober  Ledenvergadering

Zaterdag 7 November   Wieringerlandshow

Zondag 8 November     Wieringerlandshow

Vrijdag 18 December  Ledenvergadering



Excursie
Op Zondagmiddag 14 Juni 2015  was weer de  trationele 
Fokkersmiddag van Nut en Genoegen.
Ook voor de dames was er weer een excursie voor bereid, 
deze keer gingen we naar  Wieringer Eiland Museum van 
Jan Lont , dit museum is cultureel erfgoed.
Wij werden ontvangen door vrijwilligers met een kopje 
koffie of thee.
Daarna volgde de rondleiding, deze werd verzorgd door 
de heer Dick Butijn

In de boerderij vind je allemaal oude spullen die vroeger 
werden gebruikt op Wieringen  en omgeving.
De waterput  ( met helder water was nog aanwezig in het 
achterom) de kleine bedsteedjes ( mensen sliepen vroeger 
bijna rechtop), peterolie stelletjes, naaimachine  enz. enz.   
Na al deze herkenbare attributen van vroeger gingen we 
tegen half 5 weer richting  Westerland waar gezamenlijk 
van  een BBQ.  werd genoten.
Met elkaar een gezellige middag en zeker vatbaar voor 
herhaling.

Groet, R.H.
Het keuren was bijna klaar toen wij weer arriveerden bij 
het dorpshuis.

partnerprogramma tijdens fokkerskeuring en gezamelijke BBQ

Het bestuur nodigt op Vrijdag 14 Augustus haar leden uit voor het bijwonen van de ledenvergadering. Deze wordt ge-
houden in Dorpshuis ‘t Skrale Endt aan de Westerlanderweg 61, 1778 KN te Westerland. Aanvang 20.00 uur.

Agenda
 1 Opening
 2 Notulen
 3 Mededelingen en ingekomen stukken
 4 Bespreking Jongdierenkeuring
 5 Voorbereiding tentoonstelling 2015
 6 
 7 PAUZE
 8 Fokkersbespreking *
 9 Sluiting

 * Het lijkt ons als bestuur goed om stil te staan bij bepaalde aspecten die bij de hobby horen.
 Samen weet je veel, daarom willen wij op deze avond de gelegenheid bieden kennis te delen.
 Deze avond lijkt het ons goed om stil te staan bij het conditioneren van je dieren. Het showseizoen komt eraan,
 dus kunnen we niet genoeg horen / weten of zien hierover. 
 Heb je als fokker een specifieke vraag, of tip, kom ermee! Neem je dier mee en laat zien wat je bedoelt.
 Op deze avond zullen er in ieder geval dieren meekomen ter demonstratie.

Denkt u nog even aan het overmaken van de contributie? Helaas zijn er nog een heel aantal leden die het niet 
betaald hebben. De contributie voor 2015 is €15,- en kunt u overmaken op NL 97 RABO 0370317440.



Fokker in Beeld:
Denise Vledder

Secretaris en penningmeester           

Wie is Denise Vledder? Vanwege de aanstaande scheiding 
is Denise Poolman recent weer Denise Vledder geworden. 
Nu nog wonende met (ex)man en 2 kinderen. In de nabije 
toekomst zonder man, maar met kinderen en dieren op 
een nieuw adres.
Denise is in aanraking gekomen met de kleindierenhobby 
doordat zij bij Eva Oostindiën een duitse hangoor kocht. 
Zoveel konijnen, dat was wel heel geweldig. Al snel heeft 
Denise er meer konijnen bijgekocht. O.a. de rexhangoor, 
maar deze is niet erkend. Daarom toch maar overgestapt 
op rexen. De eerste komen bij W. van Regenmortel van-
daan, later ook nog dieren bij J. Jongstra aangeschaft.
Inmiddels zitten er voornamelijk eigen dieren in de hok-
ken. Denise kreeg ook gele rexen, met de mededeling, dat 
wordt toch niets...

Voor Denise is het DE uitdaging om er toch iets moois 
van te maken. Met hulp van Bart van de Vlis 2 dieren uit 
Duitsland laten komen. Met deze dieren wil ze haar eigen 
dieren verder verbeteren. Ze is geen lid van de speciaal-
club. Voor haarzelf heeft dat geen aanvullende waarde 
momenteel.

Wat trekt Denise aan bij de Rexen? Het karakter van de 
Rexen en vooral ook de pels. De Gele Rezen zijn heel lief 
en knuffelig, daarna de Blauwe Rex, maar de Castor daar-
entegen is feller van karakter.
Voor zoon Kyano zijn er ook nog dwergrexen thuis in de 
kleur Castor. Kyano is het jongste lid van onze vereniging.
Verder is er een hond en een kat in het huishouden. Een 
echte beestenboel bij Denise dus.

Het belangrijkste punt aan een Rex is uiteraard toch zijn 
pels. De pelskwaliteit moet goed zijn. Die kwaliteit valt te 
beoordelen door tegen de haren in te strijken. Als de haren 
recht overeind blijven staan bij terugstrijken dan is het 
goed. Denise heeft bij de blauwe Rexen een vader en zoon 
met teveel granharen, deze steken uit en vallen te gemak-
kelijk terug. Met deze rammen gaat ze dan ook niet meer 
fokken. Gelukkig kon zij een andere ram gebruiken van 
een collega fokker om tot mooie resultaten te komen.

Denise heeft een heel aantal fokdieren zitten. Bij de gele 
Rex heeft zij voor de fok 2 voedsters en 2 rammen. Mo-
menteel heeft zij nog jongen van deze dieren in de hokken.
Bij de Blauwe Rex fokt ze met 3 voedsters en 1 ram. Ook 
daarvan heeft zij jongen in haar hokken. De nestgrootte 
os ongeveer 4-6 jongen. 1 Keer heeft zij een voedster met 
11 jongen gehad. Helaas is deze voedster afgelopen winter 
dood gegaan. Een dochter van deze voedster heeft Denise 
wel aangehouden. Zal deze dochter de kwaliteit geërfd 
hebben?

Met het selecteren begint Denise al vroeg. De eerste selec-
tie vind al plaats na een paar dagen. De grootste en kleinste 
haalt ze uit het nest. De voedster houdt dan ongeveer 4 
jongen over om groot te brengen. 
Het is moeilijk om op pelskwaliteit te selecteren voor de 
12 à 13 weken. Daarna lukt het wel om dat mee te nemen 
als selectiecritiria. Type en bouw zijn ook heel belangrijk 
bij selectie. De kleur is pas na een jaar goed te beoordelen. 
Het is voor Denise daarom belangrijk de ruimte te hebben 
om de jongen lang aan te kunnen houden. 



Bij de dwergen komt het regelmatig voor dat ze 
olifantstanden hebben. Ook een overbeet komt geregeld 
voor. Bij de groten speelt dit probleem (bijna) niet.

De rex dwergen van Kyano

Kale hakken is een lastig probleem. Om dit zo veel moge-
lijk te voorkomen heeft Denise al vele soorten bodembe-
dekking geprobeerd. Gehakselt stro lijkt het beste, maar 
zelfs dan nog...

Bij de Gele Rexen is Denise nog erg zoekende naar de 
juiste kleur. In Duitsland willen ze de kleur anders hebben 
als hier. Over het algemeen krijgt ze dan ook het com-
mentaar op de keurbriefjes dat de kleur te donker is. Goed 
vergelijk voor de juiste kleur is lastig. Bijvoorbeeld bij de 
Vlaamse Reus komen gele dieren voor, maar de pels is niet 
te vergelijken aangezien dit een rexpels betreft.

Bij de Vlaamse Reus ziet Denise veel pelsen met een goede 
beoordeling die donkerder zien als die van haar Rexen. 
Toch krijgt zij de opmerking dat de pels nog lichter moet. 
Nadeel hieraan is dan dat de poten dan (te) licht worden.

Bij haar Blauwe Rexen is Denise heel tevreden over de 
koppen. Deze zijn inmiddels heel mooi vastgelegd in haar 
stal. Verder vindt ze dat de kwaliteit nog niet naar wens is. 
Ze is voor deze kleur dan ook nog niet toe aan lijnenteelt. 
Sinds kort is ze hier wel mee begonnen bij de Gele Rexen. 
De resultaten zullen we hopelijk dit komende showseizoen 
gaan zien.

Verschil in buikkleur is hiet goed te zien bij de lichtere en 
donkere dieren.

Denise gaat naar verschillende shows toe. Op nummer 
1 staat met stip de Wieringerlandshow. Deze show is 
echt de belangrijkste voor Denise.
Daarnaast stuurt ze graag in op de Noordshow en gaat ze 
graag naar de jongdierenkeuring van onze eigen vereni-
ging. Verder stuurt ze in op shows die gehouden worden 
wanneer zij niet hoeft te werken.

De voeding is erg belangrijk voor Denise. Deze maakt 
of breekt mede de kwaliteit van de pels. Ze is hiervoor te 
rade gegaan bij Bart van de Vlis, onze voerspecialist. De-
nise heeft dan ook een geheel eigen mix van brokken van 
Havens Cuni en paarden muesli. Ze mengt daar Luzerne 
door en vele andere aanvullingen.



Op zondag 14 Juni was het weer zover. De jaarlijks te-
rugkerende keuring door de fokkers, onder deskundige 
begeleiding van keurmeesters en een BBQ na.
Het weer was wat twijfelachtig. Toch de kooien maar 
buiten opgezet. Het geeft zo’n fijn buitengevoel op die ma-
nier. Al eerder op de dag stonden een aantal actieve leden 
klaar om de kooien op te halen en op te bouwen. Jan Nes, 
Ton Kortekaas, Jan Bouwers, maar ook Astrid Hendriks 
stonden klaar om te zorgen dat iedereen bij aankomst de 
dieren in een kooi kon zetten. Ook Thomas, zoon van 
Astrid hielp mee. Gelukkig stond alles vlot. 

Wat mij betreft was het weer een heel gezellige, maar bo-
venal leerzame dag. Dat is ook het doel van deze dag. De 
fokkers weer meer kennis meegeven over hun eigen, maar 
ook andere dieren met daarbij veel gezelligheid en ruimte 
voor een praatje met elkaar.
Er waren heel wat NHD vertegenwoordigd op deze mid-
dag. Jan Nes had er wat mee, Lianne had haar nieuwe ram 
mee, Eduart van Vliet had er een aantal mee en ikzelf ook 
nog. Eva nam ons mee op reis door de standaard en de 
keuring. We hebben elkaar veel kunnen leren, Eva heeft 
ons veel geleerd. Veel gesproken over de pels en pelskwali-
teit, maar ook kleur. Zo blijft er alle keren wel weer iets 

om te bespreken en nader aandacht aan te besteden. Jan 
die toch al zovele jaren fokker is, maar niet goed weet 
wat hij nu moet denken van zijn middenblauw marters 
aangezien dit nieuw voor hem is. Ook dat is goed om te 
merken, dat zelfs de ervaren fokker vragen heeft als hij 
een nieuw ras en kleurslag in zijn hokken heeft zitten. Uit-
eindelijk kwamen we tot de conclusie dat er altijd wensen 
overblijven, maar dat hij toch een heel goede kwaliteit tot 
zijn beschikking heeft gekregen. Hopelijk zien we de mid-
denblauw marters op de Wieringerlandshow. Ook Eduart 
heeft een aantal leuke diertjes meegenomen.

De ene natuurlijk beter als de andere, maar dat mag de 
pret niet deren. Doordat er best wat dieren waren, hadden 
wij ook de gelegenheid de dieren met elkaar te vergelijken. 
Bijvoorbeeld de kop. De kopvorm van een NHD moet 
overal mooi rond zijn. Door het vergelijken van de ver-
schillende kopjes kregen we een mooi beeld daarvan. 
Druk met de eigen dieren is het altijd lastig om een in-
druk te krijgen van de andere tafels waar gekeurd wordt.
Maar ook daar zag ik fokkers ingespannen bezig zijn en 
discusiëren met elkaar. Volgens mij mag ik er van uit gaan 
dat zij een zelfde beleving van deze middag hebben gehad.

Daarnaast vult zij deze voeding aan met hooi en groen-
voer als andijvie en witlof. De castor Rexdwergen krijgen 
daarnaast ook veel wortel. De kleur die in de wortel zit, 
helpt de castor kleur mooi uitkomen.

Met enige regelmaat mogen de konijnen bij Denise ook los 
lopen in de tuin. De voedsters laat zij gezamelijk los lopen. 
Over het algemeen gaat dat heel goed. De rammen mogen 
wel in de tuin, maar zij gaan in een ren zodat ze geen ruzie 
kunnen maken.

Denise, dank je wel voor je gastvrijheid. Leuk om je (nog) 
beter te leren kennen op deze wijze.

Fokkerskeuring en BBQ 2015



Bespreking van de kopvorm en oorvorm met dracht.

Bij het groepje fokkers onder leiding van Adri waren ook 
weer veel toehoorders die ingespannen luisterden naar 
alle dingen die besproken werden bij de dieren die mee-
gebracht waren op deze middag. Nadien van een aantal 
fokkers gehoord dat ze er veel kennis vergaard hebben en 
weten wat ze van de dieren die ze mee hadden kunnen 
verwachten.
De “oude rotten” in het vak waren verzameld bij Cor. Ook 
aan die tafel werd er hard gewerkt om tot een beoordeling 
van de dieren te komen. 
Een leerzame dag zover voor de konijnenfokkers.
Daarnaast hebben we ook nog een aantal hoender fokkers 
mogen begroeten deze middag. Zij gingen aan de praat 
met Jochem IJpma. Ik heb hier helaas zeer weinig van 
meegekregen. Mijn kinderen daarentegen wel. Zij waren 

zeer te spreken over alles wat ze mochten leren. Het 
maakte het houden van kippen weer op een nieuwe ma-
nier aantrekkelijk voor hen.
Voor kinderen blijft het lastig om zo selectief te kijken 
naar de dieren. “Ze zijn toch allemaal lief ”.
Zoals Koen het verwoorde gaf meneer IJpma Tips en 
Tops. Supermodern dus!

Na al deze leerzame en gezellige momenten begon het 
helaas wat te spetteren toen het tijd was voor de BBQ. 
Gelukkig had Marga een partytent voor ons geregeld. De 
middag hebben we afgesloten met een heerlijke BBQ. We 
moesten wel wat geduld hebben voor het vlees klaar was, 
maar het was zeker lekker.
Keurmeesters Eva Oostindiën, Adri Hertogh, Cor Breg-
man en Jochem IJpma willen wij hartelijk danken voor 
hun inzet deze middag. Allemaal graag tot volgend jaar!



Mug:
De steekmug is verantwoordelijk voor het overbrengen 
van myxomatose. Er zijn duizenden soorten die bijten. 
De meeste soorten leven ‘s nachts. Ze zetten gedurende 
hun leven meerdere keren eitjes af. Steekmuggen leven 
altijd in de buurt van water, omdat de larven hierin op-
groeien. Ieder beetje water wat een week kan blijven staan 
is voldoende. Het zijn de vrouwtjes die steken; ze zuigen 
bloed omdat ze de voedingsstoffen (eiwitten) die hierin 
zitten nodig hebben voor het leggen van eitjes. Op één 
bloedmaaltijd kunnen ze een paar honderd eitjes leggen, 
ongeveer eens in de drie dagen. Een vrouwtjesmug stopt 
pas met bloed zoeken wanneer ze verzadigd is, ook kan ze 
zich slechts één keer in een aantal dagen volzuigen.

myxomatose
Zoals velen van jullie weten ben ik in het najaar van 2014 
getroffen door een uitbraak van myxomatose bij mijn 
konijnen. Aangezien het veel pijn en verdriet meebrengt 
om je dieren eraan dood te zien gaan ben ik gaan zoeken 
naar de oorzaak, de mogelijke aanpak en bestrijding van 
deze ziekte. De kennis die ik daardoor heb opgedaan, wil 
ik graag met jullie delen.
Net als wijzelf kunnen konijnen ziek worden van virussen. 
Myxomatose is de meest bekende konijnenkwaal.

Iedereen weet wel dat myxomatose overgebracht wordt 
door muggen denk ik. Zo ook dat de konijnen opgezette 
en ontstoken slijmvliezen en dus een verhoogde slijm 
productie krijgen. Hierdoor gaan de ogen dicht zitten, de 
konijnen krijgen het benauwd en uiteindelijk overlijden 
ze.

De oorsprong van Myxomatose:
Myxomatose is een virus wat tot de familie van de pokken 
behoort. Het komt van oorsprong voor bij een ver fami-
lielid. Het Braziliaanse konijn. Als dit konijn in aanraking 
komt met het virus ondervindt het daarvan weinig hinder. 
Het konijn krijgt een wond achter zijn oor en die geneest 
weer. Daar blijft het bij. Helaas, dit geldt niet voor zijn 
Europese neef. 
Hoe heeft een virus wat in Zuid Amerika heerst in Europa 
kunnen komen?
Eind 19e eeuw zijn er Europese konijnen ingevoerd naar 
Amerika. In 1896 kregen deze konijnen een tot dan toe 
onbekende dodelijke ziekte. Uiteindelijk bleek het Brazi-
liaanse konijn de besmettingsbron, ook al werden zij zelf 
niet ziek. Iedere keer opnieuw brak de ziekte uit bij de in 
gevangenschap gehouden Europese konijnen.
In 1918 kwam Dr Aragoa uit Rio de Janeiro op het idee de 
ziekte te gaan gebruiken om konijnenplagen te bestrijden. 
Het werd lang bediscussieerd, maar werd voorlopig niet 
uitgevoerd. Pas halverwege de 20e eeuw werden de eerste 
zieke konijnen naar Europa en Australië overgebracht 
met het doel konijnen te besmetten.  Voor het eerst in 
Australië in 1949. De konijnen vormden daar inmiddels 
een plaag. Ze zijn gestart met zieke dieren uitzetten in de 
droge gebieden van Australië. Lokaal werden weliswaar 
epidemieën opgewekt, maar verspreiden deed de ziekte 
zich niet. In 1950 raakte konijnen besmet bij de Murray 
River. Vanaf die tijd ging de verspreiding snel. Al snel 
bleek dat de mug een belangrijke rol speelde bij de over-
dracht van het virus. 

In Europa was er een franse arts die vond dat wilde konij-
nen te veel schade maakten in zijn tuin. In 1952 besmette 
hij een aantal konijnen met het myxomatose virus uit 
Brazilië. Hij liet ze los op zijn ommuurde landgoed en al 
snel waren vrijwel alle konijnen dood. In Oktober van dat 
zelfde jaar sloeg ook buiten zijn landgoed de ziekte toe. 
Als hij had geweten dat de muggen het over zouden bren-
gen, dan had hij vast een andere methode bedacht om van 
de wilde konijnen af te komen. Dit leverde hem heel wat 
processen op van jagers en houders van tamme konijnen.
In 1953 werd het virus actief in België en Nederland. In 
Oktober 1957 bereikte het als laatste Schiermonnikoog. 
Ook op de Waddeneilanden was het virus actief.

Verspreiding van Myxomatose.
Er zijn drie manieren om Myxomatose over te brengen:
1. Van konijn op konijn. Direct contact tussen konijnen 
kan er voor zorgen dat het virus overgebracht wordt.
2. Door een vliegende mug. De mug speelt een hele be-
langrijke rol in de overdracht van het virus. Het virus kan 
tot 220 dagen overleven op de kaken van de mug. Dat is er 
de reden van dat myxomatose zich zo snel kon versprei-
den en ook kan uitbreken op kilometers afstand  of maan-
den na een epidemie.
3. Vlooien. In Europa ging de verspreiding langzamer dan 
in Australië. Na onderzoek bleek dat in Europa niet de 
mug, maar de vlo het virus rondspreidt. Een vlo springt 
van dier op dier over. Zo verplaatst een vlo zich veel lang-
zamer als een mug. Een konijn komt meestal aan vlooien 
door contact met andere dieren zoals katten of honden in 
hetzelfde huis. Denk ook aan een besmetting door vlooien 
via wilde dieren zoals wilde konijnen, maar vooral aan 
egels die vaak vlooien bij zich dragen! September is de 
maand met de meeste vlooien en, in het wild, het hoogst 
aantal jonge, nog niet resistente konijnen. In deze maand 
bereikt de uitbraak van myxomatose dan ook zijn piek.



Ziekteverschijnselen:
Een konijn die myxomatose heeft opgelopen krijgt na en-
kele dagen tot 2  weken ziekteverschijnselen. Deze periode 
is de incubatietijd. De ziekte kenmerkt zich door zwelling 
van de oogleden, mond en anus. Ook verdikkingen in de 
huid kunnen optreden, vaak zijn de oren verdikt en voelen 
warm aan. Ook de neusbrug zwelt op. Je ziet dit door een 
verdikking van de neus, daar waar de haren heel kort zijn. 
De verschijnselen lijken te verschuiven van knobbels = 
myxomen op de oogleden tot meer het beeld van verdikte 
oogleden en oren.
Doordat de oogleden erg gezwollen raken kan het konijn 
niet meer zien en wordt als het ware blind. Wilde konijnen 
vormen zo een gemakkelijke prooi voor roofdieren. De 
ogen die verdikt zijn, kunnen een pusachtige uitvloeiing 
krijgen. Er is ook vaak snot en door de verdikking van het 
neusslijmvlies ontstaat een hoorbare ademhaling en be-
nauwdheid. Het konijn kan niet meer door de neus adem-
halen. Het konijn zal dan door de mond gaan ademhalen. 
Er kan een longontsteking ontstaan waaraan het konijn 
zal overlijden als het niet behandeld wordt. Myxomatose 
is net als VHS (het Viraal Haemoragisch Syndroom) een 
dodelijke aandoening: na besmetting zal het dier meestal 
sterven. In het wild zal maar 5-10% van de besmette konij-
nen deze ziekte zonder behandeling overleven. De laatste 
jaren heeft de ziekte een ander karakter aangenomen, veel 
minder typisch en minder dodelijk. Omdat het ook min-
der herkenbaar is, wordt vaak te laat ingegrepen. De eerste 
week vertonen de aangetaste konijnen alle tekenen van 
“snot”, een pasteurellabesmetting. Het begint met rood-
omrande, maar niet-tranende ogen. Daarna begint het 
konijn te niezen waardoor de eigenaar vreest voor snot. 
Pas de tweede week beginnen de myxomatose-tumoren 
zich te ontwikkelen. Deze vorm van de ziekte, ook wel de 
wildvorm genoemd, is ook overdraagbaar van konijn naar 
konijn zonder de tussenkomst van stekende insecten.

Voorkomen:
Probeer insecten te weren uit de hokken door het gebruik 
van horren of fijnmazig gaas.
Hang eventueel ‘s avonds en ‘s nachts een klamboe over de 
hokken buiten. 
Zorg ook dat wilde konijnen geen contact met uw konij-
nen in de tuin hebben.

Uw konijnen kunnen door deze wilde konijnen besmet 
worden met myxomatose.
Bestrijdt vlooien met behulp van stronghold ®. Voorkom 
contact met egels en konijnen uit het wild, deze kunnen de 
vlooien overbrengen. 
Zorg voor een goede hygiëne. Zeker als u meerdere konij-
nen in verschillende hokken heeft. 
Zorg bij verdenking van myxomatose dat konijnen geen 
onderling contact hebben. Let er ook op dat materialen 
zoals voerbakken en dergelijke goed gescheiden blijven. 
Geef ieder konijn zijn eigen voerbak en drinkfles. Zelf 
regelmatig handen wassen.
Als fokker  wiens konijnen aan myxomatose lijden is het 
verstandig geen bezoek te brengen aan andere stallen. Zo 
zal ook de tatoeëerder zijn verantwoording moeten nemen 
hierin door niet te tatoeëren waar myxomatose heerst. 
Zorg ervoor dat er geen stilstaand water in de buurt is dat 
langer als 1 week aanwezig is.
De afgelopen jaren werd er gevaccineerd tegen myxoma-
tose met Lyomyxovax ®. Dit werkt ongeveer 6 maanden. 
Tegenwoordig kan het met een vaccinatie die maar 1x per 
jaar gegeven hoeft te worden: Nobivac Myxo-RHD ®
Combinatie vaccin tegen myxomatose en RHD. Het mag 
vanaf 5 weken oude leeftijd! 
Bescherming treedt op na 1 week en houdt 1 jaar aan. Het 
is een onderhuidse injectie met 1 ml. Per konijn is er 1 
entflesje nodig, waardoor er geen entspreekuren meer no-
dig zijn. Na de vaccinatie kan er een verdikking ontstaan 
in de (onder)huid op de plaats waar de vaccinatie gegeven 
is. Dit is een lokale entreactie op de vaccinatie. Na een 
paar weken zal deze zwelling wegtrekken.

Bestrijden:
Het beste is om de insecten te weren.
Dit kun je doen door het gebruik van horrengaas.
Daarnaast kun je een insecticide gebruiken, indien er 
reeds besmetting is. Let er wel op of het gebruikt kan 
worden bij dieren. Anders voor een nacht je dieren in ver-
voerskisten plaatsen en deze ‘smorgens weer terugplaatsen 
in hun hok nadat er gelucht is.
Muggen leggen hun eieren op stilstaand water. Je kunt 
zorgen dat de muggen geen eitjes leggen: gooi emmers 
met water, potten met water om en dek regentonnen en 
dergelijke af. Denk ook aan een verstopte dakgoot waar 
water in kan staan.

Behandeling:
Indien de ziekte optreedt is het belangrijk om het konijn 
zo goed mogelijk te verzorgen. Haal de zieke konijnen weg 
van de gezonde konijnen, voorkom onderling contact tus-
sen gezonde en zieke konijnen.
Zorg voor een goede warme huisvesting, haal het zieke 
konijn naar binnen.
Zorg dat er geen her- of nog een extra besmetting door 
muggen kan plaats vinden!
Zorg dat het konijn blijft eten => ga het eventueel dwang-
voeren. 



Als er een stille darm ontstaat, geef hier medicijnen voor. 
Bestrijd de bijkomende bacteriële infecties, oogontsteking 
en longontsteking met antibiotica. 
Omdat de oogleden ontstoken zijn, is het advies om een 
oogzalf met een antibioticum te geven. Geef het konijn 
een pijnstiller, een zogenaamde NSAID. 
Bij veel slijmvorming kun je een slijmoplossend middel 
geven. 
Tijdsbestek: het kan 4 tot 6 weken duren voordat het ko-
nijn volledig genezen is en het zal door een diep dal gaan. 
Van een virus moet een zoogdier uitzieken. Er zijn geen 
medicijnen om het te helpen. Antibiotica helpt alleen om 
de bijkomende bacteriële infecties te voorkomen / bestrij-
den.

Vlooien:
Een vlo springt van dier naar dier. Het kan minstens 100 
dagen overleven buiten de aanwezigheid  van een konijn. 
Bijvoorbeeld in een konijnenhol, of gaten en kieren van 
het konijnenhok. Vlooien kunnen alleen leven bij dieren 
met een lichaamsbeharing zoals zoogdieren of een ve-
renkleed zoals vogels. De insecten hebben een afgeplatte 
en sterk aangepaste lichaamsbouw en meestal krachtige 
springpoten. De meeste vlooien zijn een tot drie milli-
meter groot; allemaal zijn ze kleiner dan een centimeter. 
Het dier waaraan de vlo gebonden is wordt de gastheer 
genoemd. Vlooien leven niet permanent op een dier -zo-
als een aantal luizen- maar komen alleen naar de gastheer 
om bloed te zuigen.
Waarom vlooien bestrijden bij het konijn?
Er zijn meerdere redenen waarom het verstandig is om 
vlooien bij uw konijn te bestrijden:
Jeuk. Vlooien kunnen jeuk veroorzaken bij een konijn, 
echter meestal zie je niet dat een konijn er veel last van 
heeft. Vlooienbeten kunnen pijnlijk zijn en reactie geven. 
Met de beet spuit de vlo een klein beetje speeksel in de 
huid om te zorgen dat het bloed niet stolt. Dit geeft jeuk 
en irritatie.
Myxomatose. Vlooien kunnen ook ziektes overdragen 
zoals myxomatose ! 

Bronvermelding:
www.wikipedia.org
http://www.dierenkliniekwilhelminapark.nl
Wilde konijnen - Marijke Drees, Heleen Goddijn, Sim 
Broekhuizen, Jasja Dekker en Dick Klees
Het gekleurde dwergkonijn - Verhelst, Vermeulen
Konijnen houden als liefhebberij - R. Kooistra

Foto van internet; zonder bronvermelding. Dank aan de 
rechthebbende voor plaatsing.

Wieringerlandfair
We gingen op weg naar Westerland en werden getrakteerd op een verfrissende regen bui, we zeiden nog tegen elkaar als 
dit maar niet de hele dag duurt want dan kon het nog weleens tegen vallen. 
Maar niets ervan het werd een prachtige dag met veel bezoekers en veel mensen die kwamen vragen over info over de 
kippen en konijnen. 
Het grootste succes werd geboekt met het vast houden van de jonge Nieuw-Zeelanders en de Sarama’s. 
Dit vond men heel erg leuk. Om 17.00 uur was het af en gelijk begon het te regen. We hebben een leuke dag gehad.

Dit alles onder het toeziend oog van Cor Bregman, Ton Kortekaas, Dennis en Jan Bouwers.



Paasvee  Schagen Johan Qualm Bokaal 1
Dit jaar helaas geen verslag van de paasvee tentoonstel-
ling door de drukke werkzaamheden van Jac. Langes.
Natuurlijk wel de uitslagen van deze mooie en unieke 
show in het hartje van Schagen. Onze leden hebben hier 
mooie  resultaten behaald.

Uitslag Paasvee tentoonstelling 2015 
 Kleindieren:

Cavia’s: 1. Iris Beers (Cavia Gladoor).

Dwerghoenders: 1. Theo Hauwert (Sebright), 2. B. 
Kool (Barnevelder Kriel), 3. A.J. Kortekaas (Barnevelder 
Kriel), 4. Jogchum Ijpma (Hollandse Kriel).
Dwerghoenders Trio’s: 1. Corby Marsman de Groen 
(Rhode Island Red Kriel), 2. Jack De Graaf (Leghorn 
Kriel Ned. Type).
Grote hoenders: 1. A.J. Kortekaas (Orpington), 2. 
Arie Brak (Braekel), 3. Jac Langes (Australorp), 4. Frank 
en Erica Baltus (Zijdehoen Met Baard), 5. Klaas Hoorns-
man (Bassette).

Kleine knagers: 1. Tonia Vergunst (Tamme ratten).

Konijnen: 1. Anita Eedelbloedt (Franse Hangoor), 1. 
Klaas Hoornsman (Gouwenaar), 2. Dre Bontekoning 
(Alaska), 2. D.D. Akkerman (Ned Hangoor Dwerg), 3. 
A.J. Pronk (Vlaamse Reus), 4. Jaap Bankert (Californian), 
5. Klaas Hoornsman (Beige), 1. J.C.G. Zuurbier (Rijnlan-
der).

Sierduiven: 1. Rene van Tiggelen (Italiaanse Meeuw), 
1. Jogchum Ijpma (Lachduif), 2. Jogchum Ijpma (Lach-
duif).

Watervogels: 1. G. Vriend (Chili Smient), 1. G. Vriend 
(Kwaker geb.), 2. Step Knook (Indische loopeend geb.).

Aan gekomen werden we meteen opgewacht door een 
Dieren arts die de dieren moest nakijken op ziek en zeer. 
Heel apart. 
Het was een leuke show voor de gene die het aangaat 
met ratten en muizen, maar voor de konijnen houder 
viel er weinig te beleven. Wel werden ze gekeurd door 
dhr Pronk, dat was voor de konijnen houder het enige 
positieve. Wel willen we de organisatie, met name Tinus 
Marsman, bedanken dat hij goed voor onze konijnen 
heeft gezorgd. 
Min punt van de algehele organisatie was dat wij teleur-
gesteld naar huis gingen omdat het Nest konijnen niet 
gekeurd was.

O ja, Nieuw-Zeelander Ram F met 95 punten, naar de 
tafel ronde net geen 1e maar 2e.

 

Groet Dennis en Jan Bouwers.

Jongdierenkeuring
Op vrijdag avond 29 Augustus is het jongdierenkeuring. Ook dit jaar houden we het bij ‘T Skrale End” te Westerland.
Om 18.00 uur is het inkooien, waarna de keuring om 18.15 uur kan aanvangen.
Gevraagd worden Grote- en Dwerg hoenders, Sérama’s, Cavia’s, Sierduiven, Siervogels, Watervogels, Konijnen en Kleine 
Knagers.
Zoals u gewent bent, hebben we bij de konijnen weer een A- en een B-klasse. In verband met het grote verschil in leef-
tijd. De B-klasse dieren zijn de dieren geboren in April, Mei en Juni.

Vorig jaar kwam het opbouwen op twee mensen aan. Dit jaar hopen we als bestuur op meer hulp. Graag even opgeven 
daarvoor bij het bestuur. U bent van harte welkom en nodig! U kunt hiervoor bellen met Ton Kortekaas tel 0223-522205
Ook gedurende de avond hebben wij uw hulp nodig in de vorm van schrijvers en aandragers. Mogen wij als bestuur 
weer op u rekenen?
Vul het inschrijfformulier in en vergeet het niet in te sturen!



Johan Qualm Bokaal 2
Zarerdag 27 juni was het zover een kleine knagers en ko-
nijnen show in Hotel Den Helder. Tonia en haar man had-
den er een jaar aan gewerkt om dit voor elkaar te krijgen 
en ik moet gezegd het was geslaagd.
Bij binnenkomst stonden de bij elkaar 200 dieren heel 
mooi opgesteld, de 30 ingezonden konijnen rechts werden 
gekeurd door R.J.S. Pronk uit Warmenhuizen in mooie 
kooien met dik stro en ook 1 nest met 7 rode Nieuw 
Zeelander, prachtig, dat is gekeurd door Johan Qualm 
zelf, die ook gekomen was uit het Westland. Er waren 26 
inschrijvers die met aanhang en kennissen toekeken hoe 
alles gekeurd werd. 
We hadden ook wel bezoek van de hotelgasten die rond-
om het atrium logeerden, ze vonden het heel interessant. 
Wel een angstige opmerking van een mevrouw “hoe weten 
die ratten nou dat ze tam zijn?”

Tussen de middag werd de lunch geserveerd in een zaal 
van het hotel met soep en kroket en belegde broodjes was 
ook heerlijk.

Er stond een heel plateau met allemaal heerlijks voor de 
dieren zoals paprika,s geschonken door Agriport. Zelf heb 
ik ook nog wat groenten zoals andijvie bijgedragen. 
 
De ratjes hamsters en de muizen stonden in het mid-
den. Rondom waren presentaties van Ton Kortekaas met 
honing, de roofvogels van Tim Brugs, kraam met kruiden 
voor de dieren, tombola. Op het podium waar de ratjes 
ratje-hop konden spelen en Erica Baltus met zijdehoen-
ders en serama,s beiden met kuikens erbij, zelf met mijn 
kippen ras en verkoop van jam een kraam met knuffel 
kleine knagers en nog meer. 

Na de keuringen van de ratten werden de prijzen uitge-
reikt. Het jeugdlid Dennis Bouwers werd 2e met het nest 
en Tinus Marsman met Tan zwart de 3e prijs en de 1 ste 
prijs ging naar Comb.Black&White met een kleurdwerg.
 
De uitslagen van de kleine knagers staan op de website 
van Tonia http://www.rodentclubrattonia.com.
 

Bij het naar huis gaan kreeg iedereen een doggybag mee 
met allerlei artikelen te gebruiken voor de knaagdieren.
 
Het was een mooie show en voor volgend jaar zeker weer, 
maar waarschijnlijk later in het jaar.
 
Cobie Marsman


