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René Kortekaas     nieuwsbrief@wieringerlandshow.nl

Webmaster:
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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

22 maart 2019 - Algemene Ledenvergadering 
 
6 april 2019 - RHD entronde 
 
15 juni 2019 - RHD entronde 
 
10 augustus - RHD en Hoenders entronde 
 
6 september 2019 - Jongdierenavond 
 
4 oktober 2019  - Ledenvergadering 
 
5 oktober 2019 - RHD entronde

9 november 2019 - 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 man-
nen niet kan.  Daarom horen zij het graag van tevoren 
als u dieren heeft die getatoeëerd mogen worden.

Het bestuur heeft het verzoek ingedient bij  
provincaal bestuur of wij de Topshow 2020  
mogen organiseren. Na de provincale ALV van 
disndag 12 maart 2019 weten we of we de  
Topshow mogen organiseren.



Door: Cor Bregman
                             
In het blad Boerenvee kwam ik dit artikel tegen: “Keurmeesters zijn de visitekaartjes van de 
fokkerij “ 
Een interessant interview met vijf bevlogen keurmeesters van zeer diverse huisdierenrassen. 
Omdat ik zelf konijnenkeurmeester ben, las ik vele raakvlakken in dit artikel die ook betrek-
king hebben op mijn hobby en dat wil ik graag met u delen.  

In de eerste plaats kunnen we u verzekeren dat keurmeesters niet rijk worden van dat keu-
ren. Als je nog in de opleiding zit bedragen de studiekosten, reiskosten, het bezoeken van 
fokkers, speciaal-club en technische dagen veel geld, tijd en vrije dagen. Daarnaast moet je 
een brede rug hebben want reacties van eigenaren zijn soms niet mals.   

Als keurmeester veroordeel je 
niet, maar beoordeel je een 
dier. Daarnaast moet je zelf een 
goed fokker zijn en passie heb-
ben voor het keurmeesters-vak. 
De ene keurmeester gaat hierin 
verder dan de ander vandaar de 
termen: inspecteur, allrounder, 
A, B, C of groeps-keurmeester.  
De ras-standaard is je leidraad. 
Aan de hand van de standaard, 
toets en bewaakt een keurmees-
ter de kwaliteit van het ras. 
Keuren is essentieel voor het 
dierenwelzijn, je kijkt ook naar gezondheid, met emotie keuren levert alleen maar narigheid 
op.  

Tijdens een tentoonstelling zorg je ook voor wat extra toezicht.   
De keurmeester heeft ook een coachende rol, op de beoordelingskaart vermeld hij of zij de 
verbeterpunten, waar een eigenaar zijn voordeel mee kan doen. 
De meeste keurmeesters lopen in ons geval voor de keuring langs de kooien om een alge-
mene indruk op te doen. “De kwaliteit van de dag “. De toppers onderscheiden zich direct, 
deze dieren stralen ras-adel uit en showen dit al in de kooi. 

Keuren is een jurysport en dat kan lastig zijn. 
Hoe leuk we het ook vinden, het beoordelen van andermans dieren is er, zeker met de 
komst van sociaal media, voor de keurmeester niet gemakkelijker op geworden. Je bent 
vaak de brenger van het slechte nieuws en jouw oordeel staat direct op Facebook. 
 
Voorheen keken fokkers tegen de keurmeester op, keuringen waren erebaantjes, voor men-
sen met geld. Tegenwoordig is het allemaal wat gewoner, de keurmeester van tegenwoordig 
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heeft veel meer kijk op de zaak. Daarentegen zijn 
eigenaren mondiger, de afstand tussen fokker en 
keurmeester is kleiner geworden. Neem niet weg 
dat een keurmeester klinische kijkt, de eigenaar 
met emotie. Door uitleg te geven ervaar je meestal 
begrip, het is prettig om je kennis te delen, daar zit 
de vooruitgang.  

Keurmeester word je niet zomaar behalve een cur-
sus of opleiding volgen, leer je het vak in de praktijk. 
Meelopen met ervaren rotten in het keurmeesters 
-vak en fokkers bezoeken om steeds meer kennis 
te vergaren hoort er nu eenmaal bij. Tegenwoordig 
verwacht men van de keurmeester dat hij of zij ook 
lezingen kan geven, dit alles in het belang van de 
hobbyfokkerij en ter bescherming en welzijn van 
het ras.

De interviewer besluit het artikel met: 
Als fokkers en liefhebbers moeten we onze keur-
meesters vooral koesteren….Je moet het er maar 
voor over hebben! 
Een citaat waar ik volledig achter sta. 

     



 
De warme zomer! Door: Elly Bregman

                             
Zittend achter mijn computer schrijf ik een verhaal over de warme zomer, terwijl de 
sneeuwvlokken naar beneden dwarrelen. Met mijn nieuwe wintertrui aan, voel ik me op-
perbest. Er zijn maar weinig mensen die net als mijn persoontje, enorm genieten van kou 
sneeuw en ijs. Een echte Viking zo 
voel ik mij in dit jaargetijde.

Echter de zomer van 2018 was niet 
alleen voor ons beide een enorme 
kwelling, maar de Franse Hangoren 
hadden het heel zwaar.
De hitte werd te veel voor twee van 
onze oudste dieren, we moesten af-
scheid nemen.
Bah dat was een ongelooflijke ….. 
dag.

De hoeveelheid water die wij hebben aangesleept om te zorgen dat er geen enkel moment 
van de dag een fles droog zou staan. Ik zou het u niet kunnen vertellen, wellicht dat mijn 
spierballen het kunnen bevestigen.

De oude waterput waar toch een dikke 
drie duizend liter in zit was bijna leeg. De 
tuin tooide zich in herfst kleuren, minder 
belangrijk dan de zorg voor de dieren.

Het kleine grasveld, waar ons laatst 

gefokte nest in speelde, was rap gras loos. Nog niet 
eens halverwege de zomer, veranderd in een woes-
tijnlandschap. Voor het kleine spul geen probleem, 
zij zaten iedere ochtend trouw te wachten tot ik met 
het mandje kwam om ze uit het warme hok te verlos-
sen. En helpen, nee hoor niets van dat al de hele club 
sprong er zelf in.

Nog zoiets waarom wij de zomer minder aangenaam 
vinden. VLIEGEN. Hoeveel soorten kun je noemen 
die niet alleen jou maar ook je dieren kwellen. Dikke 



vette bromvliegen, eitjes leggende 
rotzakken. Stekende bloedzuigers 
die op het gevoelige puntje van 
konijnen neuzen hun slag slaan. 
Excuus voor mijn ietwat grove taal 
gebruik, over dit onderwerp.

Wij proberen er van alles aan te 
doen, meer mesten, meerdere ke-
ren per week kammen en nakijken. 
Een kalverenstal lint wat voor de 
hokken hangt. De meeste vangen 
we weg door middel van de ouder-
wetse plak strips. Voor ieder hok hangt er één, de hele zomer zijn we er druk mee. Soms 
mopperend omdat we zelf ook niet geheel plakvrij uit het ophang proces komen. Elke week 
hangen wij er 15 op, dit jaar kwamen ze uit China daar nemen ze het niet zo nauw met gif. 
De hoeveelheid vliegen die eropaf kwamen was enorm.

En dan hebben we nog onze oudjes die verdienen extra bescherming. Franse Hangoren zijn 
op latere leeftijd niet meer zo lenig. Het wassen gaat niet meer zo goed, daarom krijgen ze 
bij ons nog wat extra bescherming in de zomermaanden.
Oude vitrage het ideale spul om de vliegen van hun lijf te houden zo kunnen ze rustig van 
hun oude dag genieten en lekker wat slapen. In de tropen hebben mensen een klamboe, 
maar onze konijnen hebben er ook één.

Het sneeuwen is gestopt ‘jammer’’. Straks maar eens even langs de ijsbaan, kijken of ik mijn 
schaatsen al uit het vet kan halen.
Eerst de hangoren verwennen met een lekkere winterwortel, mijn vriendin heeft net een 
volle emmer gebracht. 



Dat was het dan, het jaar 2018 is weer voorbij. Een jaar met leuke maar ook nare dingen.
Op 10 maart 2018 tijdens onze algemene ledenvergadering hebben we het 40-jarig jubile-
um van Ton Boogaard en Adri Hertogh gevierd en kregen ze hun jubileum speldje uitgereikt.

Ook hebben wij afgelopen jaar meegedaan aan de Rabo-clubkas campagne en mochten wij 
op 17 juni een bedrag van € 175,52 ophalen. Het is niet veel maar alle beetjes helpen. Ook 
dit jaar doen wij weer mee. In de loop van de maand ontvangt u hier nog informatie over.

Helaas is de verenigings-BBQ dit jaar niet doorgegaan wegens te weinig animo. Ik hoop dat 
het dit jaar wel door gaat. Het is altijd gezellig om de vereniging bij elkaar te hebben en je 
hobby te delen.

Op 31 augustus was het weer tijd voor onze jongdierenavond. Het was weer vanouds gezel-
lig en voor de helpers was het eten natuurlijk weer goed geregeld bij ’t Skrale end.

15 september was de jeugdshow in Laren. Ons enigste jeugdlid Kyano deed daaraan mee en 
kwam met twee mooie bekers, een rozet en een medaille thuis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag van de secretaris



Op 29 september hebben we weer een konijnen- en hoendercompetitie gehouden in ’t 
Skrale end. Bij de konijnen competitie heeft dit jaar Winkel en Omstreken gewonnen. Bij de 
hoenders was het de Sportfokkers Bergen die met de beker naar huis gingen. 

 

En natuurlijk 10 november onze eigen show…De Wieringerlandshow. Het was een groot suc-
ces ondanks dat we last hadden van de Europashow in Denemarken en een aantal trouwe 
inzenders en helpers miste. Dit jaar was de Baroen aanwezig en konden we weer allerlei 
kruiden inkopen voor onze dieren. Natuurlijk was ook de Helderse vallei weer van de par-
tij. De lunch op de zaterdag was dit keer geregeld door Zorggroep Tellus uit Den Helder. De 
lunch was een Indische hap zoals voorgaande jaren, Nasi, boontjes, saté, pindasaus, kroe-
poek en seroendeng. We hebben alleen maar complimenten gekregen en daar zijn we blij 
mee. Maar wat zouden we dit jaar doen met de lunch? Houden we het op een blauwe hap, 
of doen we dit jaar iets anders. Ik hoor het graag van jullie.

Ook hebben we dit jaar 5 entrondes gehouden. Die in december is niet doorgaan omdat er 
te weinig aanmeldingen zijn. Januari 2019 was er ook een entronde maar ook die ging niet 
door. Ik hoop dat er bij de entronde van 6 april voldoende dieren zijn.

Dit jaar zijn er 5 leden gestopt en 2 nieuwe leden bij gekomen. 
Leden aantal loopt sterk terug, maar we houden vol.



Wieringerlandshow in cijfers



Puzzel

Deze twee afbeeldingen geven weer op welke wijze de inschrijfformulier opgestuurd worden naar  
de tentoonstellingsecretaris



Het bestuur nodigt op vrijdag 22 maart 2019 al haar leden uit voor het bijwonen van de 
algemene ledenvergadering. 

Deze wordt gehouden in Dorpshuis ‘t Skrale Endt aan de Westerlanderweg 61, 1778 KN te 
Westerland. 

Aanvang 20.00 

Agenda:
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 19 oktober 2018
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaris (zie in nieuwsbrief)
5. Financieel verslag penningmeester 2018 en aansluitend financieel verslag van  
           Wieringerlandshow 2018
6. Verslag kascontrole commissie
7. Verkiezing kascontrole commissie
8. Bestuursverkiezing aftreden en herkiesbaar –  
9. Nabespreking Topshow 2019
10. Activiteiten 2019/20
a. Jongdierenavond vrijdag 6 september 2019 
b. Wieringerlandshow 9 november 2019 
c. Topshow 8 februari 2020
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

*** koffie/thee etc. is voor uw eigen rekening ******

Uitnodiging Algemene LedenVergadering 

Uitslag puzzel
Stuur de oplossing in voor 1 april 2019 en 
maak kans op een leuk verrassing. 
 
Sturen naar: 
Nut en Genoegen, R.Kortekaas,  
Vrouw Steenlaan 46,  
1761 DN, Anna Paulowna 
of naar: 
tentoonstelling@wieringerlandshow.nl



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) 


