


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

Overig

Ringen/fokkerskaart

Foto voorpagina

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

Data Evenementen

Bestuur

Tatoeëren

De contributie voor 2018 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

Voorzitter:
Jan Nes       voorzitter@wieringerlandshow.nl
       tel 06-23 38 84 18
Secretaris:
Denise Vledder       secretaris@wieringerlandshow.nl
       tel 06-30 71 65 75
Penningmeester:
Denise Vledder      penningmeester@wieringerlandshow.nl

Notulist:
Annemiek Groot    notulist@wieringerlandshow.nl
       tel 06-53 50 22 85
Bestuurslid:
Cor Bregman       cor@wieringerlandshow.nl
       tel 0227-59 34 16
Ton Kortekaas       ton@wieringerlandshow.nl
       tel 0223-52 22 05
René Kortekaas      tentoonstelling@wieringerlandshow.nl
       tel 06-42 39 40 32 
Allen:       bestuur@wieringerlandshow.nl   
Website:      www.wieringerlandshow.nl 

Tentoonstellingssecretaris:
René Kortekaas     tentoonstelling@wieringerlandshow.nl

Opgave digitale nieuwsbrief:
René Kortekaas     nieuwsbrief@wieringerlandshow.nl

Webmaster:
René Kortekaas     webmaster@wieringerlandshow.nl

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

Copy voor de nieuwsbrief kunt u sturen naar René  
Kortekaas en/of Denise Vledder

31 augustus 2018  Jongdierenavond 
 
29 september 2018  Hoender- en  
   Konijnencompetitie 
 
19 oktober 2018  Ledenvergadering 
 
20 oktober 2018  Kind en Dier

10 november 2018  Wieringerlandshow  

Cor Bregman – Klaas Hoornsman (administratie)
tel 0227-59 34 16  - tel 0223-64 15 30

Veelal de eerste zaterdag van de maand, maar het wil ook 
weleens een andere dag zijn als één van de mannen niet 
kan.  Daarom horen zij het graag van tevoren 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)



Update Wieringerlandshow Door: René Kortekaas

De volgende speciaalclubs hebben een club- en districtshows ondergebrachte bij de Wieringerlandshow 
o Nationale Havana- Alaska- Gouwenaar- Luchs- Parelfeh- Beige- Marburger Feh club
o Nederlandse Zilver Club (NZC)
o Nederlandse Knaagdierenfokkers Vereniging
o Nederlandse Speciaalclub van Duitse en Zwitserse Hoenderrassen.
o De speciaalclub voor Zeldzame Oorspronkelijke Belgische Krielhoenderrassen (ZOBK)
o Serama Speciaalclub Nederland

De volgende keurmeesters zijn gecontracteerd voor de show
Konijnen
Dhr. A.A. Verrijdt, Dhr. E.P. Leenstra, Dhr. M.L.J.M. Kok, Dhr. R.A. Schraa, Dhr. A.G. Hertogh en  
Dhr. R. Prins  
Cavia’s en Kleine Knagers
Dhr.  A.A. Verrijdt  
Hoenders en Dwerghoenders
Dhr. E.J. van Es  en Dhr. T. Boschma 
Sierduiven
Dhr. H.B. Schwarz  
Oorspronkelijke duiven, Siergevogelte en Gedomesticeerde Watervogels        
Dhr. J.C. van Riessen      

Noord-Holland   
6 en 7 oktober   Kennemerlandshow - ver  www.sv-zuidkennemerland.nl
18 t/m 20 oktober E.W.K.C. & P.V. - open   www.ewkc-pv.nl 
19 en 20 oktober Kleindier Show Huizen - open www.sportengenoegen.nl
25 t/m 27 oktober PKV Ons Aller Belang - ver
26 t/m 28 oktober  Zaanstadshow - open   www.zaanstadshow.nl 
27 oktober                    KSV Jong Leven - Uitgeest e.o. - ver   www.jonglevenuitgeest.nl
1 t/m 3 november A.K.P.V. Aalsmeer - open 
2 en 3 november Clusius Kleindierenshow Westfriesland - open 
2 t/m 4 november  IJmondshow - ver   www.ijmondenomstreken.nl
3 en 4 november O.P.K.V. Oostzaan - ver 
3 en 4 november  Duinstreekshow - ver   www.duinstreekschoorl.nl
10 november  Wieringerlandshow -  open  www.wieringerlandshow.nl
8 en 9 december West Frieslandshow Winkel -  open  www.winkelomstreken-webnode.nl 
14 t/m 16 december KDS Broek in Waterland e.o. - ver www.kds-broekinwaterland.nl
9 februari 2019 Topshow - Huizen - open  www.sportengenoegen.nl
9 maart 2019  KSV IJmond e.o. - open, mannelijke dieren - www.ijmondenomstreken.nl  
* Open tentoonstelling of Verenigingstentoonstelling  
Nationale Tentoonstellingen
2 t/m 4 november  Sierduivenshow Zuid-Nederland 
9 t/m 11 november Sierduivenshow Noord-Nederland 
22 t/m 24 november  Keistadshow     www.keistadshow.sierduif.nl  
7 t/m 9 december   Oneto      www.oneto.nl 
14 t/m 16 december Gelderlandshow    www.gelderlandshow.nl  
2019
3 t/m 5 januari Noordshow     www.noordshow.nl 
25 t/m 27 januari Kleindier Liefhebbers Zuid-Holland   www.koninklijke-avicultura.nl

Tentoonstellingsrooster 2018-19



Dikkebuikenziekte Door: Cor Bregman

Dikkebuikenziekte, mogelijke oorzaken en wat eraan te doen:
 
Ondanks alle maatregelen die je als fokker neemt komt de “dikkebuikenziekte” ( DBZ ) nog steeds voor, 
even niet opletten en deze ziekte verspreid zich als een olievlek door je stal.
Wat nu de oorzaak is van een uitbraak DBZ valt moeilijk te zeggen maar mijns inziens moeten we de oor-
zaak zoeken in verandering van voeding en temperatuur schommelingen. 

In 2007 is er door Europese regelgeving opgelegd dat zink (een sporenelement die konijnen van nature 
nodig hebben) niet meer in het konijnenvoer mocht worden verwerkt. 
Sinds dit besluit van kracht is worden konijnenfokkers jaarlijks geconfronteerd met de DBZ. Ieder jaar ster-
ven er jonge konijnen aan DBZ, door het ontbreken van zink in het konijnenvoer. Bij iedere uitbraak in mijn 
stal heb ik gekeken naar een eventuele oorzaak. Wat opvalt is dat een uitbraak het gevolg is van het wijzi-
gingen van de voermethode of hevige temperatuur verschillen. 

 
Vele vragen van fokkers m.b.t. DBZ zijn de laat-
ste jaren onbeantwoord gebleven. 
Een ding staat wel vast, jonge konijnen in de 
leeftijd van 3 tot 18 weken zijn in de periode 
van voor en na het afspenen erg vatbaar voor 
deze ziekte. In de meeste gevallen slaat de DBZ 
het eerst toe onder de snelst groeiende konij-
nen. 
Laboratoriumonderzoek onder DBZ gestorven 
jonge konijnen heeft uitgewezen dat deze die-
ren een verhoogd eiwitgehalte bezaten.
Uit eigen ervaring is gebleken dat het voeren 

van oud brood tegenwoordig een zeer riskante aangelegenheid is geworden. Door de hoge tarwe prijzen 
is tarwemeel in brood voor het grootste  gedeelte vervangen door bonenmeel. De samenstelling van het 
brood is hierdoor dusdanig veranderd dat konijnen een te veel aan eiwit binnen krijgen waardoor de kans 
op DBZ sterk is toegenomen. 
Ook het voeren van konijnenkorrels is niet risicoloos, uit winstoogmerk is het algemeen bekend dat de foe-
ragehandel die de konijnenkorrel perst met bestanddelen werkt die qua prijs voor hen het meest gunstig 
zijn! De persing is daardoor vaak van wisselende kwaliteit, dit is het best waarneembaar bij het gemengde 
konijnenvoer. Als je bovengenoemde aankaart bij de voerfabrikanten wordt dit ten stelligste ontkend, maar 
gezien de vele schandalen welke er in het verleden hebben plaatsgevonden binnen diverse sectoren, weten 
we wel beter. 
Binnen vastgestelde normen komen er per productieronde nog steeds kleine veranderingen voor in de 
samenstelling van het voer, wat kan leiden tot een DBZ uitbraak onder  konijnen.

Hoe zit het dan met de oude konijnen? 
Vaak zien we dat oudere konijnen darm 
problemen krijgen als ze terugkomen van de  
tentoonstellingen. Het geven van ander voer 
tijdens een show en het in contact brengen 
met andere konijnen in een tentoonstellings-
ruimte kan een ziekteoverdracht bevorderen. 
Meestal gaat het in dit soort gevallen om een 
vorm van coccidieose die veelal goed te be-
handelen is met vochtafdrijvende planten. 
  



Door: Cor Bregman Door de afgelopen jaren streng te selecteren 
op gezondheid en vitaliteit hoop je verlost 
te zijn van de DBZ. Helaas even een moment 
van onachtzaamheid en de DBZ slaat weer 
toe, ieder jaar stierven er wel enkele jongen 
konijnen, en het zijn altijd je beste konijnen. 
Dit jaar na het warme weer van mei even 
een weersomslag en het was weer raak.
In de afgelopen jaren hebben we deze 
weersveranderingen ook al eens meege-
maakt en iedere keer valt het op dat er dan 
een uitbraak plaatsvond van de DBZ. Van-
daar dat ik denk dat  temperatuur schomme-
lingen invloed hebben op een uitbraak van 
DBZ. 
Een ander aspect vormt de verharing, tij-
dens de verharing hebben konijnen minder weerstand en zijn dan  vatbaarder voor ziektes. Ze eten tijdens 
de verharing minder en met warm weer krijgen ze moeite met hun vochthuishouding, twee factoren die 
funest kunnen zijn, konijnen verzwakken en veelal slaat de DBZ toe. 

Medicijnen gebruik ik nagenoeg niet bij de konijnen, ik prefereer natuurlijke geneeskrachtige plantjes, deze  
kunnen in een vroeg stadium prima werken tegen ziektes. 
Door preventief afrikaantjes, dahliablad, kamille, herderstasje, peterselie, snij- en knolselderij te voeren en 
wat appelazijn toe te voegen aan het drinkwater geeft een goede uitwerking op de darmflora bij konijnen.
Raar genoeg soms slaat de DBZ wel weer eens toe, vandaar dat ik BacivetS ben gaan gebruiken. Het Baci-
vetS poeder los je op in het drinkwater en werkt prima, zieke konijnen knappen in een vroeg stadium weer 
op van de DBZ.  
BacivetS bevat een behoorlijke hoeveelheid van het sporenelement zink, waardoor de darmflora een het 
natuurlijke evenwicht hersteld bij jonge konijnen. 
Ik gebruik het in de cruciale periode bij 3, 8 en 16 weken.

Tot slot.
BacivetS kost plus minus € 12,50 en is een half jaar houdbaar,  het middel is niet bij elke dierenarts te ver-
krijgen dat kan wat lastig zijn.   

NCD uitbraken (pseudo vogelpest) in België
Sinds eind april zijn er bij 10 hobbypluimveehouders verspreid over België uitbraken met velogeen NCD-
virus vastgesteld. De helft van deze uitbraken heeft zich in de afgelopen weken voorgedaan. Dit zou erop 
kunnen wijzen dat het virus zich steeds verder verspreidt. Het betreft een virus-stam met zeer hoge ziekte-
verschijnselen.

De huidige geregistreerde NCD-vaccins zijn goed in staat zijn een hoge bescherming tegen deze stammen 
op te wekken. Hiervoor moeten de vaccinaties wel goed uitgevoerd worden, zodat ze goed aanslaan. Extra 
vaccinaties kunnen overwogen worden. De geregistreerde vaccins zijn te verdelen in levend via spray, drink-
water of oogdruppel toe te dienen en dode vaccins via injectie toe te dienen.

Alleen de enting met daarbij de entverklaring moet door een dierenarts toegepast worden. Extra vaccina-
ties mogen door de dierenarts verstrekt worden aan de hobbyhouder. De meeste vaccins geven maximaal 
enkele maanden bescherming en daardoor is het belangrijk om extra vaccinaties uit te voeren bij uw die-
ren.

Het huidige risico op NCD-uitbraken in Nederland lijkt nu hoger dan gemiddeld. Met extra alertheid en 
maximale aandacht voor biosecurity en vaccinatie wordt het risico op uitbraken bij Nederlandse kippenlief-
hebbers aanzienlijk verlaagd. Ga in overleg met uw dierenarts voor een correct vaccinatieschema.



 
Stuur de oplossing in voor 15 

augustus 2018 en maak kans op twee 
entreekaarten voor de  

Wieringerlandshow op 10 november 
2018 

 
Nut en Genoegen, René Kortekaas  

Vrouw Steenlaan 46 1761 DN Anna Paulowna 
of naar 

tentoonstelling@wieringerlandshow.nl

Uitslag puzzel

Puzzel



Entdag Hoenders en Konijnen
 
Konijnen enten 
Op vrijdag 3 augustus organiseert kleindiersportvereniging Nut en Genoegen Wieringen weer een ent-dag 
voor de verenigingen in Noord Holland. De inentingen worden gedaan door Farmarts uit Staphorst. 

De dierenarts start om 8 of 9 uur (ligt aan het aantal adressen) in de ochtend bij het eerste adres en u 
wordt per email of mocht ik geen email adres hebben door de secretaris van uw vereniging op de hoogte 
gehouden. U ontvangt een lijst waarop staat als hoeveelste u aan de beurt bent. 

Op de entdag zelf werken we weer volgens een bellijst. Zorg er dus voor dat uw telefoonnummer op het 
inschrijfblad staat. Zodra de dierenarts bij u is belt u de volgende na u op de lijst. 

De kosten bedragen:
RHD1 en 2 combi: € 4,00
RHD2: € 2,50
Myxomatose: € 2,00
Voorrijkosten: € 15,-  (Bij verzamelen worden 
de voorrijkosten gedeeld) 

Heeft u minder dan 10 dieren dan wordt u 
verzocht om te verzamelen bij een andere fok-
ker in de buurt. Mocht dit niet mogelijk zijn en 
wilt u liever dat u dieren thuis ingeënt worden 
geef dit dan aan als opmerking.
Wilt u niet dat er een andere fokker bij u komt om te enten dan wil ik dat graag weten. 

Inschrijven kan via de link op de website www.wieringerlandshow.nl

Betalingen contant aan de dierenarts, ook moet het ent-bewijs ingevuld klaarliggen.

Let op: Er is een nieuw ent bewijs. Deze stuur ik mee als bijlage. U dient de oude ent bewijzen niet meer te 
gebruiken.
 
 
Hoenders enten  
Ook worden op 3 augustus de hoenders geënt.

Als u uw kippen wilt laten enten dan dient u    
een e-mail te sturen naar:  
ton@wieringerlandshow.nl
Ook de entverklaring voor de hoenders vindt u 
op de website. 
 

Inschrijven kan tot 27 juli. 

 



Vraagprogramma Jongdierenavond JDA
Op vrijdagavond 31 augustus houdt Nut en Genoegen Wieringen haar jongdierenavond. Als bestuur hopen 
we op een even groot succes als vorig jaar. Stuur dus allemaal uw jonge dieren in en kom naar deze spor-
tieve en gezellige avond.

Entverklaring dienen bij het inbrengen de dieren bij het tentoonstellings-secretariaat te worden ingeleverd 
of mee te sturen met het inschrijfformulier. Aanmelden voor de RHD ent ronden  van 3 augustus kan via 
deze link op de website www.wieringerlandshow.nl

Voor de kosten hoeft u het niet te laten:  € 2,00 per ingestuurd dier. De kosten kan je betalen op de avond 
zelf

Tot 22 augustus 2017 kunt u inschrijven door de aanmelding te versturen naar;
René Kortekaas,
Vrouw Steenlaan 46
1761 DN Anna Paulowna of tentoonstelling@wieringerlandshow.nl

Locatie
De locatie voor de Jongdierenavond is Dorpshuis Skrale End 't, Westerlanderweg 61, 1778 KM Westerland

De keuring
De keurmeesters hebben deze avond tijd voor uitleg over hun bevindingen, het is dus leerzaam om  
aanwezig te zijn bij de keuring.
Indien uw jonge dieren  winnaar in hun diergroep zijn, maakt u kans Keurslagers cadeaubon. (minimale 
concurrentie 15 dieren)
Fraaiste konijn A klasse, fraaiste konijn B klasse en fraaiste (dwerg)hoenders  

Konijnen  A, 
A klasse alle erkende rassen en kleurslagen, geboren in de maanden januari, februari of maart 2018
Konijnen B,  
B klasse alle erkende rassen en kleurslagen, geboren in de maand april 2018 of later

Keurmeesters
Konijnen: Eva Oostindiën, Cor Bregman en Adri Hertogh  
Hoenders/dwerghoenders: Gerard Tesselaar

Inschrijfformulier als bijlage in deze nieuwsbrief.

Hulp
Voor dat dit feest kan beginnen hebben wij wel uw hulp nodig.
In de middag moeten de kooien opgebouwd worden.  
Geef u op bij Ton Kortekaas ton@wieringerlandshow.nl om op te bouwen of reageer via  
het inschrijfformulier.
Daarnaast hebben we gedurende de avond zelf nog aandragers en schrijvers nodig. Ook hiervoor kunt u 
opgeven via het inschrijfformulier.
Laten we na de keuring met zijn allen alles opruimen, vele handen maken licht werk. 
Alvast onze dank, voor uw hulp.

Geef u op, schrijf u dieren in. Het is leuk, leerzaam en gezellig.

U kunt om 18.00 uur inkooien, om 18.15 uur begint de keuring.

Tot vrijdag 31 augustus 2018.





Uit het archief van de vereniging
 
Fokker in Beeld Dré Bontekoning 
Door: Margret Bos 
 
Dré is getrouwd met Rina, samen hebben ze drie kinderen die inmid-
dels allemaal uit huis zijn. Ook zijn ze al vele jaren opa en oma en 
genieten daar zichtbaar van. 
 
In zijn jeugd is hij opgegroeid in Midwoud, maar na zijn trouwen ging 
hij in Nieuwe Niedorp wonen. Het mooie dorp waar ze hun hart aan 
verkocht hebben. Op het moment dat Dré als directeur voor ZAP ging 
werken verhuisden ze naar van Ewijcksluis. Dat was verplicht bij de 
functie. Het is altijd de bedoeling geweest naar Nieuwe Niedorp te-
rug te verhuizen. Hun hele sociale leven is daar dan ook actief geble-
ven in die periode. Nu zijn ze al weer een heel aantal jaren terug en genieten zichtbaar van hun plek. 

Dré fokt al een jaar of 45 konijnen. Vanaf het begin zijn het Alaska’s geweest. Nooit is er een ander ras in de 
hokken gekomen. Hier heeft Dré zijn hart aan verpand. Hij wil graag landelijk mee doen en daarvoor heb je 
toch een goed door gefokte stam nodig. De Alaska brengt hem alles wat hij wil. Geen reden om een ander 
ras te nemen dus. Het landelijk mee doen lukt ook aardig, 3e in Utrecht met 96pt. 

Dré is lid van de 7 rassen club waar de Alaska onder valt. Menig keer gaat hij dan ook op stap met Klaas 
Hoornsman en Jan Nes, die ook allen dieren hebben die bij die speciaalclub thuishoren. Dat maakt het erg 
gezellig, zo samen op stap. 

Van kleindiervereniging Winkel e.o. is Dré al vanaf het begin van zijn carrière als fokker lid. Van Nut en 
Genoegen Wieringen is hij ongeveer 30 jaar geleden lid geworden. Katrinus Hille maakte hem lid bij Nut 
en Genoegen. Helaas weet Dré het niet meer precies wanneer het was. Ook de administratie van de club 
levert hier geen duidelijkheid in. Vroeger werd er alleen genoteerd hoeveel nieuwe leden er waren, niet 
wie het waren. Naar vergaderingen ging Dré toen nog niet, dus ook de notulen leveren hierin geen duide-
lijkheid. Maar dat hij al lang lid is, dat is wel zeker. 
 
In 1999 pakte hij de functie van bestuurslid op. Later is hij ook gaan notuleren. Destijds hielden ze de be-
stuursvergaderingen op kantoor bij ZAP, inmiddels houden ze de vergaderingen bij een van de leden thuis. 
De locatie rouleert. 

Het plan is altijd geweest om met de functie van bestuurslid te stoppen als hij terugverhuisde naar Nieuwe 
Niedorp, maar dat is dus niet gebeurt. Inmiddels is hij over de 70 jaar en vindt hij het tijd om te verjongen 



met het bestuur. Dat is dan ook de reden dat hij 
zijn functie neer legt. Er zijn zoveel nieuwe media 
om contact te onderhouden met andere kleindier-
liefhebbers dat het goed is om plaats te maken 
voor de jongere generatie, zodat zij via de nieuwe 
media de jongere generatie liefhebbers ook berei-
ken.  

Dré is altijd nauw betrokken geweest bij de jong-
dierendag. Grootse plannen hadden de bestuurs-
leden van de verschillende verenigingen om 
samen een jongdierendag te organiseren. Helaas 
bleek na een aantal jaren, dat de leden van de 
clubs daar anders over dachten. De inschrijvingen namen de laatste jaren al meer af. Ondanks dat hij het 
teleurstellend vindt dat het zo gegaan is, is hij weer heel blij met het succes van de vele inschrijvingen de 
laatste jongdierenavond van onze club alleen. Het is wel duidelijk dat er nog een goede weg gevonden 
moet worden in het voorbereiden van die show, aangezien ze met heel weinig mensen het werk moesten 
verrichten. Vooral ‘s middags was het een probleem. 

Het verbaasd Dré ook regelmatig dat bijvoorbeeld beginnende fokkers hun dier komen brengen met jong-
dierendag en dan gelijk de vraag stellen wanneer zij hun dier weer kunnen halen...Zij blijven niet bij de keu-
ring en raken zo ook niet betrokken bij de club. Dat vindt Dré moeilijk te begrijpen, zo leer je ook zo weinig. 

Verder kennen wij Dré natuurlijk allemaal als de coördinator van de eindkeuring. Keurig houdt hij alle lijsten 
bij van de dieren die op tafel moeten komen, wie welke punten toegekend krijgt en welk dier dus winnaar 
van zijn groep wordt of zelfs overall kampioen. 

Aan alle leden wil Dré wel meegeven dat het met meedoen draait om de details en dat het vooral belang-
rijk is om de dieren schoon en in goede conditie te brengen. 

Zoals al eerder vermeld, heeft Dré ons bestuur verlaten als notulist. Gelukkig blijft hij als fokker aan. Ik denk 
dat het bestuur in zijn nieuwe formatie ook altijd terug mag vallen op zijn kennis en kunde. Indien het nodig 
is zullen we daar als club ook zeker gebruik van moeten maken. 

Dré ook voor jou een hartelijke dank voor de inzet voor al deze jaren die geweest zijn en je voor onze club 
een betrokken bestuurslid bent geweest. Ik hoop dat we nog vele jaren van je dieren mogen genieten op de 
shows. We nemen afscheid van je als bestuurslid, maar gelukkig niet van jou als fokker. Nogmaals bedankt! 



 
 

Om de kopieerkosten van De nieuwsbrief te financieren zijn we opzoek naar een aantal  
bedrijven die tegen een kleine betaling willen adverteren in ons nieuwsbrief
De nieuwsbrief komt minimaal 3 keer per jaar uit in een oplage van 80 stuks.  

 
Als jij iemand weet, geef dit dan door aan de redactie van de nieuwsbrief (e-mail naar

nieuwsbrief@wieringerlandshow.nl of secretaris@wieringerlandshow.nl) 


