


Bestuur

Overig

Tatoeëren

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

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 Zuur-
bier uit Heerhugowaard, hier kunt u op afspraak terecht. 
Tel:06-22080279

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

De functie van Tentoonstellingssecretaris is vacant. We 
zijn dringend op zoek naar iemand die zich daar op toe 
wil leggen.

Data Evenementen

De contrubutie voor 2016 bedraagd €20,00 per lidmaatschap.
Jeugd €7,50
Donateur €5,00
De contributie kan overgemaakt worden naar NL 97 RABO 0370317440 
Ten name van Nut en Genoegen Wieringen

11 Maart Ledenvergadering (jaarvergadering)*
4 Juni  hokbezoek aan Friesland
1 Juli  2e Ledenvergadering
3 Juli  Fokkers/lekenkeuring en BBQ
  Bij Ton Kortekaas thuis
26 Augustus Jongdierendag
  Locatie: ‘t Skrale End
24 September Hoendercompetitie
7 Oktober  3e Ledenvergadering
12 /13 November  Wieringerlandshow
16 December  4e Ledenvergadering

*N.B. Koffie en thee of een andere consumptie zijn tij-
dens de algemene ledenvergadering voor eigen rekening.

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

Via bestuur@wieringerlandshow.nl zijn we allemaal te 
bereiken onder één e-mailadres.



Het bestuur nodigt op vrijdag  11 Maart 2016 haar leden uit voor het bijwonen van de ledenvergadering. Deze wordt 
gehouden 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 Jaarverslag secretaris
 5 Financieelverslag penningmeester 2015, aansluitend verslag van 
 Wieringerlandshow (financieel)
 6 Verslag kas controle commissie
 7 Bestuursverkiezing: Aftredend Jan Bouwers, Margret Bos
   Vooraf aan de vergadering kan men zich melden als bestuurs-
 kandidaat bij de secretaris. Verkiesbaar: Annemieke Groot
 Tentoonstellingssecretaris: Aftredend Astrid Henkriks, verkiesbaar:
 René Kortekaas
 8 Nabespreking Topshow 2016
 9 Rondvraag
10  Sluiting
 Graag een goede opkomst voor deze jaarvergadering. Als het monteren van de film soepel verloopt zult u verrast     
worden met een film over Metz. Lukt dit niet, dan zullen we een fokkerspraatje houden.

Paasvee tentoonstelling 2016
Na de goed geslaagde Kleindiershow op de Schager paasveetentoonstelling van 2015 wil ik weer uw aandacht vragen 
voor de komende show op woensdag 16 maart 2016. We rekenen weer op tienduizenden bezoekers uit het hele land, 
dus over publiek hebben we nooit te klagen. De plaats is weer vanouds op het mooie binnenplein van het overdekte 
Makado-winkelcentrum in het hartje van Schagen. Vorig jaar hadden we een hele mooie , zeer afwisselde collectie 
dieren  ruim 170 stuks. Het was verdeeld over zo’n 45 verschillende rassen in vele kleurslagen   (Konijnen, hoenders, 
dwerghoenders ,duiven en cavia’s) .   Het geheel  konden we  dat jaar ruim kwijt op het plein zodat de presentatie naar 
het publiek er weer gelikt uitzag, dan is het ook een goede propaganda voor de kleindiersport met veel informatie 
voor  een ieder die wat vragen wil. Wij vragen dan ook weer uw medewerking door wat,  in een zo groot mogelijk 
variatie in te zenden want vooral de afwisseling is hier heel belangrijk. Zoals gewoonlijk zijn de duiven wat minder 
vertegenwoordigd, dus fokkers doe je best dan zorgen wij voor de nodige propaganda. Verder vragen wij natuurlijk 
weer hoenders, konijnen , cavia’s en kleine knagers. Dit geheel dan weer onderverdeeld in jong, oud, nesten, trio’s 
of koppels. We zijn opzoek naar nieuwe inzenders jong of oud het maakt niet uit, er is ook bij ons een dalend aantal 
inzenders afgelopen jaren en dat is jammer mede omdat we toch onze gezamenlijke hobby hier promoten. 
Voor de hoenders zullen we het enten dan weer gaan verzorgen, zonder kosten mits het niet over te grote afstanden 
uitstrekt. Dit zal eind februari/begin maart gebeuren. Neemt U alstublieft vroegtijdig even contact met mijn op zodat 
wij het geheel kunnen inplannen. Deze enting is tevens nog geldig voor de Landbouwtentoonstelling in Opmeer op 
de eerste maandag in augustus.
Inkooien: woensdag 16 maart  2016 om 8.30 uur.
Prijsuitreiking: om ongeveer 13.00 uur.
Uitkooien : woensdag middag om 14.00 uur.
De keuring geschied door erkende keurmeesters. De prijzen zijn heel mooi, het inschrijfgeld laag en er is natuurlijk 
geen intreegeld.
Wij zouden dus zeggen: 
Tot ziens op de Schager Paasveetentoonstelling, een uitje voor het hele gezin.
Het inschrijven kan dit jaar ook digitaal, ga naar www.paasveeschagen.nl en volg de instructies. 
Informatie over de paasveetentoonstelling en eventueel een vraagprogramma kunt u krijgen bij:
Jac Langes
Molenvaart 303
1761 AG Anna Paulowna
Tel: 0223-522903 of  06-54324940
E-mail: Jaclanges@quicknet.nl



Topshow 2016
Zaterdag 13 Februari is het zover. De Topshow 2016 is 
aangebroken. Collega vereniging Kleindiervereniging 
Winkel e.o. is de gastheer van dit evenement. Zij 
hebben een goed onderdak gevonden bij ons lid Rob van 
der Steen. Hij stelt zijn bollenschuur ter beschikking voor 
dit mooie gebeuren. Het principe van de Topshow is dat 
er alleen maar Topdieren zitten. De dieren die er zitten 
zijn dan ook een lust voor het oog. De vatiatie is groot. 
Bij binnenkomst treffen we gelijk de Sérama’s aan. Aan de 
andere kant zitten de cavia’s. Ook de eenden en de duiven 
zitten voor in de schuur net als de overige hoenders. 
Het gaat op deze show niet om de aantallen, maar echt 
om de kwaliteit. De Noord Hollandse clubs weten met 
elkaar een mooie en grote variatie in te brengen op deze 
dag. Bij binnenkomste worden wij gelijk verwent met 
de Séramakeuring door Gerard Tesselaar met schrijfster 
Erica Baltus.

Door Margret Bos

Op de fotoeen prachtig mooi hennentje van Senna Prins. 
Helaas wilde zij zich niet stellen op de sokkel. Ondanks 
het trainen. De toch wel koude temperatuur in de schuur 
zou hier een rol in kunnen spelen. Sérama’s hebben liever 
een wat hogere temperatuur. Echter in de kooi liet zij zich 
van haar mooiste kant zien. Uiteindelijk heeft ze dan ook 
twee hele mooie beoordelingen mogen ontvangen. 
De andere inzender van Sérama’s was Erica zelf. Zij had 
een mooi haantje meegebracht. Ook die had wat last van 
de kou. 

Helemaal vooraan zaten ook een paar mooie 
lachduiven van Joghem IJpma. Ook deze heb ik even op 
de foto gezet. Prachtig en sierlijk vogeltje.

Aan de andere kant van de binnenkomst zaten de cavia’s. 
Het was een hele mooie collectie bij elkaar van 
verschillende rassen en kleuren. Er was heel wat moois te 
bewonderen op het cavia gebied.

Een mooie langhaar cavia van een lid van een andere 
Noord-Hollandse vereniging.

Keurmeeste Fons Verrijdt sprak zijn waardering uit voor 
deze cavia. Het is een heel mooi beestje wat zijn rasadel 
toont als hij op tafel staat. Een echt fotomodelletje.



Zo ver een kleine impressie van de aanwezige cavia’s.

Ook de eenden waren aanwezig op de show, prachtige 
smaragdeenden gezien.

Daarnaast in de kooi een Krombekeend

Ons lid Rob v.d. Steen had één van zijn kalkoenen inge-
zonden. Bijzondere verschijning die we helaas niet veel op 
shows aanwezig zien.

Nog even een overzicht van de aanwezige duiven. Ook 
hier zoals zo gewenst is op een topshow een uitgebreidde 
variatie aan rassen en kleuren.



In deze zelfde hoek zaten ook de andere veren: Alle 
hoenders, zowel de grote als de dwerghoenders. Net als 
bij de andere diergroepen waren ook bij de hoenders veel 
rassen en kleuren vertegenwoordigd. Het mooie van de 
Topshow is dat het ook allemaal hele mooie dieren zijn 
die een goede rasvertegenwoordiger zijn. Bij de hoendsers 
ook goede rasvertegenwoordigers dus.

De mooie Orpington haan van Ton Kortekaas. Naast 
deze mooie haan had hij ook nog een Barnevelder kriel 
zitten en zijn nieuwe ras; de Welsumer. Ton heeft op de 
Noordshow een mooi fokpaar samen kunnen stellen 
door een hen en haan van verschillende fokkers aan te 
schaffen. Zijn eerste ervaringen met dit ras en hun fok-
kers is hem goed bevallen. Dit ras beschikt over fokkers 
die bereid zijn je wat moois te gunnen en helpen je goed 
op weg. Nu moet je een ras altijd even leren kennen, 
maar we kunnen dus komende showseizoenen mooie 
Welsumers verwachten van Ton. Veel plezier met ze Ton!

Hier boven op de foto de Welsumer haan en hen die Ton 
aangekocht heeft op de Noordshow.
Gaan we verder met alle andere rassen die ook aanwezig 
waren deze zaterdag.



De Barnevelder kriel blijft een mooie hoender waarvan 
de kwaliteit altijd hoog is. Prachtig om te zien.

Mijn rassenkennis van de kippen is niet heel hoog, maar 
als het goed is, is dit een Wijandotte van de fam. Koenis

Mooie baardhoenders. Er waren heel wat baardrassen 
aanwezig. O. a. de Antwerpse Baardkrielhoenders.
Onder en naast Hollandse krielen.

Er waren nog vele mooie rassen te bewonderen. Daarvoor 
verwijs ik u graag naar onze facebookpagina.



Blijft er nog één diergroep over om te bespreken en u te 
laten zien. De konijnen. Voor de diergroep konijnen 
hebben we de meeste inzenders. Van deze inzenders 
heb ik een paar hele mooie dieren mogen zien. Met als 
hoogtepunt uiteraard de kampioen van Klaas Hoorns-
man. Een prakchtig dier wat zich tijdens de keuring en in 
de kooi fantastisch showde. Helaas aan het einde van de 
dag, bij de eindkeuring kwam hij niet meer zo mooi hoog 
op de poten. Kijk zelf maar, wat een pracht dit dier is:

Hierboven een Franse 
Hangoor. 

Hiernaast een Beige. Dit 
mooie dier haalde deze 
dag tweemaal een U.
Het is Klaas uiteindelijk 
toch gelukt. Alle goede 
aspecten zijn in dit dier 
samen gekomen. 
Van harte gefeliciteerd 
met dit uitmuntende re-
sultaat Klaas Hoornsman. 
De no 1. van de show bij 
de konijnen.

Een ander dier dat mijn 
aandacht trok, ook van 
een fokker van onze club. 
De Sallander van Jan 
Nes. Ook dit dier is een 
pracht exemplaar wat er 
echt even voor gaat zitten 
als ik hem op de foto wil 
nemen.

Net als de Beige ook zo’n 
ras wat we niet veel meer 
zien op de shows. Er zijn 
nog maar weinig fokkers 
van deze rassen. Des te 
groter is de prestatie als je 
deze kwaliteit van dieren 
weet in te zenden. 
Petje af, mannen.

Natuurlijk kan niet iedereen deze prachtige resultaten behalen. Echter iets minder goed, kan ook al een heel mooi pre-
dikaat zijn. De keurmeesters hebben hun best gedaan om de dieren een waardige beoordeling te geven. Als inzender 
kun je van zo’n beoordeling dat ook veel leren. Pak deze kans om stalblindheid te voorkomen.



Verder waren er dieren ingezonden van Rene de Maaijer, 
Cor Bregman, Anton Boogaard, Dré Bontekoning, De-
nise Vledder, Rinus Smit, Jan Zuurbier, Tinus Marsman 
en onze jeugdleden Kyano Poolman en Dennis Bouwers.
Ik hoop dat zij een mooie dag hebben gehad met mooie 
resultaten bij hun ingezonden dieren. Aangezien ik niet 
in het bezit ben van een catalogus heb ik de resultaten 
niet zo in mijn hooft of bij de hand. Gelukkig is de schik 
veel belangrijker als het blik zoals Peter de Wil altijd 
zo mooi weeet te zeggen en een mooie dag is het zeker 
geweest.

Hopelijk heeft u net zo genoten van uw bezoek aan de 
Topshow 2016 als ik. Het was een mooie dag met vele 
mooie dieren die het eigenlijk allemaal verdienen om ge-
toont te worden. Helaas lukt dat niet in onze nieuwsbrief.  
Regelmatig plaatsen we de vele foto’s die gemaakt worden 
ook op facebook en website. Dus neem eens een kijkje en 

like onze pagina. Heeft u mooie foto’s, een verhaal of iets 
anders wat u graag met ons wil delen? Laat het ons weten. 
Het is altijd leuk iets van de leden zelf te plaatsen. Graag 
zelfs. 



Jaarverslag over 2015 van de secretaris
Gedurende het verenigingsjaar 2015 hebben we met de 
vereniging weer meerdere evenmenten en activiteiten 
gehad.

De eerste activiteit van het jaar was de Paasvee Tentoon-
stelling op 25 Maart 2015 te Schagen. Een kort verslag 
hiervan is te lezen in de nieuwsbrief van juli / augustus 
van dat jaar. Het was een hele mooie dag waarin onze 
hobby weer goed gepromoot is. De organisatie had het 
weer prima voor elkaar.

Op 14 Juni vond onze welbekende en alom gewaardeerde 
fokkerskeuring en BBQ  plaats.
Ook deze dag is gezellig en goed verlopen.
Het succes voor deze dag blijft groot. Ook komend jaar 
zullen we deze dan ook terug zien op de agenda. Er zijn 
vele leden die gebruik maken van deze dag. Dit jaar werd 
de dag bij ‘t Skrale End gehouden. Voor de partners was 
er een partner programma, zij gingen naar het Wieringer 
Museum Jan Lont.
Verslag kunt u terug lezen in de nieuwsbrief van Juli / 
Aug 2015.

Op 4 Juli stond een hokbezoek gepland aan K.V.S. Ou-
dega.
Helaas wat het hokbezoek dit jaar niet doorgegaan ivm 
aanhoudende hitte. Dit jaar doen we een nieuwe poging 
op 4 Juni. Het zal vast een hele gezellige dag worden.

28 Augustus Jongdierenavond.
Dit jaar was het de tweede keer dat we een jongdieren 
avond hadden gehouden. ‘s Middags begonnen met op-
bouwen van de zaal en om 18.00 uur konden alle dieren 
worden ingekooid. 
De keuring begon op tijd. Ilse Hollander keurde de Tan’s, 
Japanners, het Eksterkonijn, Rijnlander, Sallander, Papil-
lon en de Cavia’s.
Rob Pronk vertelde heel leuk tijdens het keuren zijn 
oordeel en gaf daarbij ook uitleg waar je op moet letten. 
Rob kerukde Alaska’s, Groot Lotharinger, Rexen groot en 
dwerg, de Franse Hangoor, Weners en de Rode Nieuwe 
Zeelander.
Cor Bregman keurde NHD en ook hij zit altijd vol en-
thousiasme tijdens het keuren.
Joghem IJpma was ter vervanging van Dhr Tesselaar om 
de kippen te keuren. Echt super dat hij zo snel kon ko-
men. Wegens een foutje in de agenda was Dhr Tesselaar 
op vakantie dus het was nog even spannend of we wel 
een keurmeester hadden voor de kippen.

In de A-klasse rammen had de Gouwenaar van Klaas 
Hoornsman gewonnen.
In de A-klasse voedsters ging de voedster van Cor Breg-
man er met de prijs vandoor.
Dan gingen we door naar de B-klasse.
In de B-klasse rammen was de ram van Dré Bontekoning 
een grote winnaar met 3 tienen.
En in de B-klasse voedsters de Rode Nieuw Zeelander 
van Dennis Bouwers. Super gedaan Dennis!
Bij de Hoenders won de Barnevelder Kriel hen van Ton 
Kortekaas.
Bij de Sérama’s won Koen Bos en bij de Cavia’s Shanna de 
Krijger.
Verslag is te lezen in de nieuwsbrief van Oktober 2015.

Hoendercompetitie.
De hoendercompetitie vond op 26 September van dit jaar 
plaats.
We vangen de dag aan met een presentatie over het EI en 
over de eierenkeuring. Dirk de Jong is daarvoor naar ‘t 
Skrale End gekomen. met gemak vult hij de de ochtend 
met een uitgebreid en zeer interessant verhaal.
Wat hij de aanwezigen geleerd heeft, heeft u kunnen 
lezen in het verslag van de nieuwsbrief van December.



De middag werd gevuld met de werkelijke 
hoendercompetitie. Het blijkt dat het nog steeds wat 
lastig is om voldoende dieren in te brengen die aan de 
regels van de hoendercompetitie voldoen. Er mogen 
namelijk alleen erkende kleuren en rassen meedoen. Er 
waren een aantal niet erkende kleuren en rassen i
ngezonden. Dat is jammer, want dat houdt in dat er een 
NE 0 punten gegeven wordt.
De kleindierverenigingen Jongleven, Winkel e.o., OPKV, 
Bergen en Nut en Genoegen Wieringen zijn met elkaar 
de strijd aangegaan. Het is wederom Jongleven die er 
met de eerste prijs vandoor gaat. Wij zijn als tweede 
geeindigd. Wie weet weten we komend jaar echt eens te 
winnen.

7-8 November Wieringerlandshow.
Dit was voor mij de eerste keer dat ik de wieringerland-
show achter de schermen mee maakte.
Ik moet zeggen dat ik het een erg leuke ervaring was. Wel 
een hoop geregel en dingen waar je aan moet denken. 
Vooral omdat voor mij alles nieuw was is het extra span-
nend geweest.
Gelukkig zijn we met een heel team en is de Wieringer-
landshow ook in 2015 goed verlopen. 
Op donderdag zijn we begonnen met de benodigde 
spullen halen en ‘s avonds opbouwen. Dat verliep voor-
spoedig zodat we vrijdag ochtend de laatste hand er aan 
konden leggen. Vijver aankleden, watervogels erin en 

de beplanting van de show zelf. De tombola werd klaar-
gezet voor gebruik en wat een hoop prijzen waren er 
weer te winnen. Vrijdag avond kon het inkooien begin-
nen. Helaas verliep dat wat rommelig omdat er wat mis 
ging met de maten van de kooien. Gelukkig was dat gauw 
opgelost.

Zaterdag kon om 9 uur het keuren beginnen. De keur-
meesters, schrijvers en aandragers waren de hele dag 
druk in de weer en er kwamen mooie dieren voorbij. 
De keurkaarten werden via een heel leuk bedacht sys-
teem naar boven gebracht. Via een clip aan een touwtje. 
Zodra de bel ging hingen er weer keurkaarten aan en 
konden we die naar boven halen. Dat was fijn zo hoefde 
je niet elke keer de trap op en neer. Zodra de kaarten 
boven kwamen konden Astrid en Rene ze invoeren op 
de computer. Wat een hele organisatie op zich is. Tus-
sen de middag hebben we nog genoten van een heerlijke 
nasi maaltijd. Daarna ging de keuring weer verder. Toen 
de laatste dieren gekeurd waren gingen ze verder met de 
eindkeuring. De ere jury had nu een deskundige taak om 
uit de beste voorgebrachte dieren een keuze te maken.

Op Zondag had Cor de taak om allerlei kleindieren 
welke niet mee mogen doen aan een show gekeurd. Deze 
kunnen strijden om de Wirense Trofee.

Rond 3 uur heeft voorzitter Jan Nes aan alle gelukkige 
prijswinnaars hun prijzen uitgereikt. Ongeveer om 4 uur 
was de sluiting van de Wieringerlandshow en werden de 
dieren uit de hokken gehaals en hebben we gezamelijk 
alles opgeruimd. Ook dit jaar konden we weer tevreden 
zijn over de hulp die we van iedereen hebben gekregen. 
Astrid en Rene super hoe jullie het dit jaar voor elkaar 
hebben gekregen als nieuw team. Ook de rest van het 
bestuur heel erg bedankt hoe deze dagen zijn verlopen. 

Het aantal getatoeëerde konijnen in 2015 was 299 en in 
2014 waren het er 293.

Denise Vledder, secretaris.




