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Webmaster:
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Via bestuur@wieringerlandshow.nl zijn we allemaal te
bereiken onder één e-mailadres.
Kopy voor de nieuwsbrief kunt u sturen naar het bestuur.

Geef u op voor werkzaamheden voorafgaand, tijdens en
na de show. Uw hulp is zeer hard nodig. Opgave bij Jan
Nes of Ton Kortekaas. U kunt het ook aangeven op uw
inschrijfformulier.

Tatoeëren

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;
Adri Hertogh
06-36308661 of 072-7431731 (op afspraak)

Data Evenementen
23 september Enten RHD2/RHD1/Myxomatose konijn
7

8 oktober Ledenvergadering
28 tot met 30 oktober Zaanstadshow
12 en 13 november Wieringerlandshow
16 december Ledenvergadering
9 tot met 11 december Provinciale Bondsshow Winkel
5 tot met 7 januari 2017 Noordshow
26 tot met 28 januari 2017 Championshow

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

De
voor2016
2016bedraagd
bedraagd€20,00
€20,00per
perlidmaatschap.
lidmaatschap.
De contrubutie
contributie voor
Jeugd
Jeugd €7,50
€7,50
Donateur
Donateur €5,00
€5,00
De
De contributie
contributie kan
kan overgemaakt
overgemaakt worden
worden naar
naar NL
NL 97
97 RABO
RABO 0370317440
0370317440
Ten
name
van
Nut
en
Genoegen
Wieringen
Ten name van Nut en Genoegen Wieringen

7 oktober

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 Nabespreking Jongdierenkeuring
5 Nabespreking regio Hoendercompetitie
6 RHD2
7 Bespreking werkzaamheden a.s. tentoonstelling Wieringerlandshow 2016
8 Rondvraag
9 Sluiting
* * N.B. Koffie en thee of een andere consumptie zijn tijdens de algemene ledenvergadering voor eigen rekening **
Na de vergadering is er een praatje van iemand van de Helderse vallei

Sterfte onder de konijnen door RHD2
Door: Denise Vledder
Rabbit Haemorrhagic Disease type 2 (RHD2) is een
gemuteerde variant van de reeds bekende en al langer in
Nederland voorkomende ziekte RHD type 1.
In 2010 is RHD type 2 voor het eerst gezien in Frankrijk, later is de ziekte ook opgedoken in Spanje, Duitsland en Engeland. RHD type 2 is nu helaas ook in
Nederland opgedoken.
Het virus RHD type 2 verschilt van het RHD type 1 virus in de tijdsduur tussen infectie en overlijden van het
dier. Bij RHD type 1 overlijden de dieren vaak, zonder
voorafgaand ziekteverschijnselen te hebben vertoond,
binnen 24-48 uur na infectie. Soms ziet men benauwdheid, algemeen ziek zijn, koorts, pijnuitingen of bloedingen uit de neus. Bij RHD2 verloopt de ziekte sneller,
de konijnen kunnen al op jongere leeftijd aangetast
worden vanaf 4 weken leeftijd en de dieren overlijden
gemiddeld na 3-5 uren. Doordat de ziekte zeer besmettelijk is, heeft het virus meer tijd om zich te verspreiden.
Ook valt het op, dat jonge konijnen onder de 3-4 weken
aan RHD 2 komen te overlijden, hoewel bij RHD type
1 een soort leeftijdsresistentie tot 4-8 weken te zien is.
Voorkom vooral het binnenhalen van de infectie met
RHD2 bij je konijn in huis of in je tuin:
•Voer geen gras, hooi of groentes van plekken waar
konijnen uit het wild bij kunnen komen.

•Voorkom direct contact van je konijn met konijnen uit
het wild.
•De ziekte kan overgebracht worden door stekende
insecten (muggen, vlooien, etc.). Gebruik eventueel
horren en klamboe's als er veel muggen zijn.
•Als je een ziek konijn in het wild tegenkomt neem het
dan niet mee naar huis als je zelf konijnen thuis hebt.
•Pas ook op dat je niet zelf het virus mee naar binnen
brengt, bijvoorbeeld via je schoenzolen en kleding. Op
plaatsen waar konijnen in het wild plassen en poepen
kan het virus aanwezig zijn en dit kun je dan
overbrengen. Let dus goed op de hygiene.
•Vaccineer je konijn tegen tegen RHD2

Jongdierenavond 26 Augustus in ‘t Skrale
End
Door: Denise Vledder
Om 16:00 uur waren de mannen vertrokken om de
benodigde spullen voor de jongdierenavond op te halen.
Al gauw kwamen ze op ’t Skrale end aan en na een kort
overleg konden de kooien naar binnen gehaald worden
en op hun plek worden gezet.
Het opbouwen verliep soepel en de dieren van de mensen die aanwezig waren bij het opbouwen konden alvast
in de kooien.
Na een heerlijke groentesoep en broodjes kwamen
de eerste mensen binnen lopen en kon het inkooien
beginnen, ook dat ging vlot en de keurmeesters konden
beginnen met keuren.
De aanwezige keurmeesters:
Konijnen: Cor bregman, Eva Oostindiën, Rob Pronk,
Ilse Hollander
Cavia’s: Ilse Hollander
Hoenders: Bertus van Es
Er waren 15 hoenders/dwerghoeders, 12 cavia’s, en 79
konijnen ingeschreven voor de keuring.

Ook het keuren verliep soepel. Af en toe werd er bij
twijfel advies gevraagd aan een andere keurmeester.
Na een gezellige keuring was het tijd voor het
eindoordeel en kwamen de beste dieren op tafel en werden de prijzen als volgt verdeeld:
Fraaiste hoender: Orpington Buff van Ton Kortekaas.
Fraaiste dwerghoender: Barnevelder kriel
dubbelgezoomd van Ton Kortekaas.
Fraaiste konijn A klasse: Beige van Klaas Hoornsman
Fraaiste konijn B klasse: Tan zwart van Tinus Marsman
Fraaiste cavia: gladhaar driekleur zwart/wit/rood van
Shanna de Krijger
En natuurlijk het fraaiste konijn jeugdlid: Een zwarte
nieuwzeelander van Dennis Bouwers!
Super gedaan Dennis!!
Ook alle andere prijswinnaars gefeliciteerd!
Ik wil alle mensen bedanken die geholpen hebben om
deze avond tot een succes te maken.
’t Skrale end bedankt voor de locatie en de verzorging
van het eten en drinken.
En niet te vergeten Rene Kortekaas voor al het werk wat
hij heeft gedaan en voor de catalogus.

Entingsdagen bij Nut en GenoegenDoor: Denise Vledder
In samenwerking met de verenigingen EWKC&PV, Fokkers van Berkhout en W&O zijn er 3 entdagen
geweest.
Op 2 juli, op 12 augustus en op 23 september.
De entingen werden gedaan door Harry Arts van Farmarts.
Voor Harry was het een hele klus. Op 2 juli had hij het nog niet zo heel druk. Het inenten was nog niet
verplicht door het KLN dus er waren nog niet veel fokkers overtuigd om te gaan inenten.
12 augustus was een ander verhaal, het inenten van de konijnen is verplicht voor showseizoen 2016 en 2017.
Er waren maar liefst 500 dieren om in te enten verdeeld over Noord- Holland.
Helaas ging Harry dit niet in een dag redden en is de volgende dag verder gegaan.
De laatste ronde is 23 september.
Op het moment dat ik dit schrijf is het nog geen 23 september.
De verwachting is dat het aantal dieren per fokker kleiner zal zijn. Met name de laatste jongen, die de vorige
keer nog te jong waren. Om zo efficiënt mogelijk te werken en daarmee reistijd en -kosten te besparen, wordt
geprobeerd de nog te vaccineren konijnen te verzamelen op enkele adressen.
Aangezien reeds een groot aantal konijnen gevaccineerd is, is kans op besmetting aanzienlijk kleiner.

Harry Arts in actie voor de fokkers van de Noord-Hollandse konijnenfokkers.

BBQ 2016
Op Zondag 3 Juli werd de jaarlijkse BBQ van Nut en
Genoegen gehouden. Dit jaar zonder fokkerskeuring
ivm de uitbraken van RHD2.
Dit maakte dat de middag wat ons betreft wat kaal
aanvoelde.
Ton heeft ons nog even over zijn erf rondgeleid en alle
dieren laten zien. Trots op zijn nieuwe kippenverblijven.
Terecht, want het ziet er allemaal heel mooi uit. Ook de
bijen en de kas bekeken. Prachtig allemaal.
Ton kan erg genieten van zijn mooie ruimte met volop
mogelijkheden om zijn tijd te vullen.

Door Astrid Hendriks en Margret Bos

De BBQ zelf smaakte goed en was gezellig met een leuk
koppel mensen die aanwezig waren.
Denise heeft zich flink uitgesloofd voor de BBQ.
Alle salades waren door haar zelf gemaakt. Ze zagen er
heerlijk uit, ze smaakte heerlijk en er is dan ook goed
van gegeten.
Onze gastheer van deze dag was Ton Kortekaas met zijn
vrouw Gré als gastvrouw. Er was veel zorg aan besteed
om gezellige zitjes te maken. We zijn verwent met
heerlijke aardbeien uit eigen tuin. Een gezellig
samenzijn al met al.

Wieringerlandshow 2016

U komt toch ook!?

In memoriam
In het voorjaar bereikte ons het droevige bericht dat op
3 April 2016 ons lid Jig de Vries ons ontvallen is. Na een
periode van aanhoudende benauwdheid en lichamelijke
problemen is Jig overleden.
Jig was fanatiek fokker van Rhode Island Red krielkippen.
Binnen de club is Jig tot op het laatst altijd aanwezig
geweest bij alle activiteiten. Ook was hij nog altijd aan het
helpen met hand en span diensten.

Door Astrid Hendriks en Margret Bos

Jig genoot van de gezelligheid en bedrijvigheid die er
gedurende het jaar was binnen de vereniging. Altijd in
voor een praatje. Altijd een goed woordje doen met een
verfrissende nuchtere kijk op de dingen.
We wensen zijn vrouw Immi, de kinderen en de
kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies. Wij als Nut
en Genoegen zullen hem missen, maar nooit vergeten.
We besluiten met de dankbetuiging .

