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Wieringerlandshow
Voor de Wieringerlandshow 2017 zijn we opzoeken
naar leden die willen helpen opbouwen, afbreken en
klusjes doen tijdens de show, zoals lotenverkopen,
schrijven en aandragen bij een keurmeester. Wil je
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Tatoeëren
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)

Data Evenementen

Overig
Tentoonstellingssecretaris:
René Kortekaas tentoonstelling@wieringerlandshow.nl

13 oktober 2017 Ledenvergadering
11 november 2017 Wieringerlandshow
15 december 2017 Ledenvergadering
17 februari 2018 Topshow

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

Ringen/fokkerskaart
Bestellen van ringen en fokkerskaarten
Denise Vledder
secretaris@wieringerlandshow.nl
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Enten bij Nut en Genoegen

Door: Denise Vledder

2016 Het jaar dat RHD2 uitbrak op verschillende delen in Nederland. Vele konijnen die zijn gestorven aan de
ziekte en vele stallen die overhooplagen. Wat een verdriet heeft dat gebracht bij de getroffen fokkers.
2016 was ook het jaar dat voor de komende twee jaar het enten voor RHD2 verplicht werd gesteld op tentoonstellingen.
Voordat het verplicht werd gesteld had Denise Vledder (secretaris van Nut en Genoegen Wieringen) al de eerste entronde gepland met Farmarts uit Staphorst. De entingen werden gezet door Harry Arts. Animo was nog
niet zo groot een kleine 110 dieren werden er ingeënt uit 4 verschillende verenigingen.
Nadat het KLN (Kleindier Liefhebbers Nederland) het enten verplicht had gesteld werden de aantallen hoger en volgde er nog
2 entrondes in 2016.
Ook in 2017 zijn er verschillende entrondes geweest georganiseerd door Nut en Genoegen Wieringen.
Op 10 en 11 augustus hadden we het grootste aantal 922
konijnen verdeeld over verschillende verenigingen en adressen in Noord-Holland werden in twee dagen ingeënt. Een hele
organisatie op zich. Alles moet natuurlijk vlekkeloos verlopen
omdat het anders niet haalbaar is voor de dierenarts om zoveel
dieren te enten en het moet natuurlijk geen nachtwerk worden.
Mede dankzij hulp van René Kortekaas (tentoonstellingssecretaris van Nut en Genoegen Wieringen) en Edwin Broekhuizen van
EWKC&PV is alles goed verlopen. Op 10 augustus zijn er veel
mensen geweest die konden verzamelen op 1 punt dat scheelt
in de reistijd. Met 438 dieren op 15 adressen was de dierenarts
mooi op tijd klaar.
11 augustus was een ander verhaal 484 konijnen verdeeld over
uiteindelijk 25 adressen dat was een stuk drukker. Om 8.00 uur in de ochtend was de dierenarts op het eerste
adres en om 20:00 uur in de avond was de dierenarts klaar. Het viel dus alles mee.
Waarom een dierenarts van zo ver weg zou je denken. De samenwerking met Farmarts verloopt soepel, het
vertrouwen is er en de communicatie is goed. Ik ben dan ook heel blij dat ze voor ons de entingen van de
konijnen willen verrichten.
Ook de komende entrondes
zullen dus weer via Farmarts
verlopen.

De persoon achter de keurmeester
Naam
Cornelis Bregman
Geboren in Slootdorp een dorpje in de Wieringer
		
meer, op de boerderij van opa en oma.
Wanneer
29-09-1957
Woont nu in Hippolytushoef, op het voormalige
		eiland Wieringen.
Met		
Mijn vrouw Elly van Dijk.
		
Onze dochter is afgestudeerd, getrouwd
		
en woont niet al te ver bij ons vandaan.
Opleiding
Mavo, daarnaast machinist, stuurmans
		
opleiding zeevaart en beveiligingsdiplo
		
ma’s behaald.
Beroep
		
17 jaar Noordzee visser geweest en 		
		
inmiddels al weer 27 jaar werkzaam in
		
de beveiliging. Huidige functie Teamlei
		
der Mobiele Surveillance bij Trigion Be
		veiliging.
Favoriete tv-programma’s
		
Dadliest Catch, Cesar Millan the Dog 		
		
Whisperer, Natuur films en Studio Sport.
Favoriete radiozenders
		
Radio 2 en Skyradio.
Favoriete film
		
Lord of the Rings
Favoriete dranken
		
Bij warm weer een koud biertje.
		
Rum-Cola of een lekker wijntje rood of
		
wit maakt niet uit.
Favoriet boek
		
The World off Mastiff’s, prachtig boek
		
over 15 jaar Mastiff fokkerij, wereldwijd.
Favoriet vakantielanden
		
Engeland, Ierland, Schotland en
		
Scandinavië.
Favoriete voetbalclub
		
Niet bepaald een voorkeur, ik ga zo nu
		
en dan eens mee met de buurman naar
		
AZ. Het niveau van het Nederlandse 		
		
voetbal is op het ogenblik dramatisch
		
slecht. Dan kijk je steeds minder naar
		
voetbal.
De droom vrouw
		
Ik zou het echt niet weten. Prachtige
		
vrouwen heeft men niet voor zichzelf, zij
		
worden namelijk ook door andere
		
begeerd. Het innerlijk van de vrouw is
		
veel belangrijker. Vrouwen met rood
		
lang golvend haar vind ik wel erg
		
fascinerend om te zien.

Jeugdidool							
		
Mijn opa, ik mocht altijd met hem mee
		
het land op en naar de paardenkoersen.
		
Wat een mooie tijd!
Tijdschriften
		
Mastiff bladen, Landleven,
		
Levende Haven, Kleindiermagazine.
Krant		
Wieringer Courant.
Computers
		
Heb je wel nodig in deze tijd, E-mailen
		
vind ik een geweldig iets, aan Facebook
		
en al die andere ongein doe ik niet mee.
Sportief
		
Op het ogenblik niets, maar het wordt
		
de hoogste tijd om weer te gaan
		
fitnessen.
Politiek
		
Totaal geen binding mee!
		
Ik ga altijd stemmen, anders heb je geen
		
recht van spreken. Helaas vieren list en
		
bedrog, hoogtij binnen de plaatselijke
		
en landelijke politiek. Zo gauw men
		
op het pluche zit, gaan eigen belangen
		
spelen, eigen gewin gaat dan de
		
boventoon voeren. Oprecht en eerlijk
		
het land besturen moet een must zijn
		
voor de politicie. Alleen op die wijze zal
		
de burger het vertrouwen in de politiek
		 hervinden.
Auto		
Toyota Avensis Wagon
Het eerste konijn
		
Als klein manneke had ik een wit konijn
		
voor de aardigheid, leek wel wat op een
		
Wener.
Rassen door de jaren heen
		
Franse Hangoor, Engelse Hangoor,
		
Rijnlander, Japanner, Eksterkonijn, 		
		
Luchs, Duitse Hangoor, Hollander, Pool
		
en Kleurdwerg. Ik moet er wel bij zeggen
		
dat ik niet alle rassen heb gefokt.
Andere dieren als konijnen
		
Al 32 jaar honden Mastiff’s waar we zo
		
nu en dan mee showen.
Fok op dit moment
		Franse Hangoor
Verzorging dieren
		
Dit doen Elly en ik samen. Dat komt door
		
mijn onregelmatige diensten. We voeren
		
2 maal per dag. Het uitmesten is mijn
		taak.

Selectiepunten
		
Eerste selectiepunt: Type en Bouw deze
		
moet bij een FH breed en massief zijn.
		
Dan de kop-vorm, het karakter vind ik
		
ook erg belangrijk. Dan de pels en tot
		
slot de kleur.
Plaatselijke vereniging
		
Nut en Genoegen te Wieringen
Speciaalclubs Hangoorfokkersclub, Zevenrassenclub,
		
Hollanderclub en Ned. Hangoor
		Dwergen Club.
Leukste ervaringen
		
Tweemaal een show mogen winnen met
		
een Franse Hangoor en een Hollander.
		
Beide dieren behaalde een U. En niet
		
te vergeten het behalen van het
		
keurmeesterschap.
Vervelendste ervaring
		Privé: In 2008 een hartoperatie
		ondergaan.
		Hobbymatig: de dikkebuikenziekte en
		
dit jaar onze jongste Mastiff Morse in
		
moeten laten slapen.
Keurmeester sinds
Sinds 2008 aspirant.
Eerste praktijkexamen
Noordshow 2009
Bevoegdheid
		
( C ) totaal 28 rassen.
Het leuke aan keuren
		In de eerste plaats geniet ik van een
keuring. Ieder konijn dient een
		
beoordeling te krijgen welke bij het dier
		
past volgens de rasstandaard. Keuren
		
is een serieuze zaak, de fokker schrijft
		
op jou in en verwacht een kundig oor
		deel.
		
Het omgaan met dieren en het
		
beoordelen ervan is leuk en fascinerend
		
werk om te doen.
Het minder leuke aan keuren
		Als keurmeester beslis je in zekere zin
		
over leven en dood. Ik leg de lat hoog
		
bij mijn eigen dieren en dat doe ik ook
		
tijdens keuringen. Met F-predicaten 		
		
strooien heeft geen zin. “Streng” keuren
		
wordt je niet altijd in dank afgenomen.
		
Ik vind het erg belangrijk om de fokkers
		
die informatie te verschaffen op welke
		
punten hun dieren nog verbeterd
		
zouden kunnen worden.

Doelen voor de toekomst
		
Wat het keurmeesterschap betreft, heb
		
ik min of meer mijn doel al bereikt. Wat
		
ik er nu nog aan rassen bij weet te
		
behalen is meegenomen.
		
Ik heb niet de intentie om
		
A-keurmeester te worden. Privé en het
		
werk gaan tot op heden nog steeds voor
		
de hobby. Hoe het verder gaat, de
		
toekomst zal het uitwijzen.
Hoe ziet onze hobby er over 25 jaar uit
Ik durf daar echt geen uitspraken over te
		
doen. Milieuaspecten, dierziekten,
		
gemeentelijke verordeningen en de
		
vergrijzing spelen onze hobby danig
		parten.
Wat wil je nog kwijt
		
Ik ben van jongs af aan opgegroeid met
		
dieren om me heen en dat zouden alle
		
ouders moeten doen met hun kinderen.
		
Een opvoeding zonder dieren is een
		
gebrek aan opvoeding.

Jeugdshow Laren

Door: Denise Vledder

Toen het vraagprogramma binnenkwam van de Jeugdshow in Laren twijfelde we geen moment. Een show alleen
voor de jeugd dat vond Kyano helemaal leuk. Dus na even een weekje gewacht te hebben omdat alle konijnen
eerst ingeent moesten worden hebben we Kyano zijn dieren ingeschreven.
2 weken voor de show overleed zijn mooiste voedster. Gelukkig kon het nog aangepast worden en nam hij een
grote Rex mee.
16 september was het dan zo ver. Om 5 uur in de ochtend ging de wekker en om kwart over 6 zaten we in de
auto richting Laren in Gelderland. Dik 2 uur in de auto.
Toen we daaraan kwamen was het nog erg rustig en konden we op ons gemak
de dieren inkooien.
Het thema dit jaar was Cool he. Nou koel was het er zeker. Ik heb het erg koud
gehad die dag.
De rijhal was leuk aangekleed met ijspegels en er liepen mensen verkleed als
pinguïn en ijsbeer rond. Er kwamen konijnen binnen met een sjaal om en zelfs
een gans liep er met een sjaal.
Je kon er sneeuwballen gooien en er was een fotograaf waar je met je dier op de
foto kon. Ook kon je het juiste ei bij de juiste kip raden en kon je bij de KLN-stand
een button laten maken. Ook een verloting kon niet aan die dag ontbreken.
De opening van de show was even later dan gepland, en na de opening kon het keuren beginnen.
De grote Rex werd gekeurd door Dhr Lenselink en behaalde een ZG
92,5.
De Rexdwergen werden gekeurd door Dhr de Zeeuw en behaalde een
ZG 92,5 2x een ZG 93,5.
Kyano had zijn konijn Binky mee waar hij al veel prijsjes mee had
gewonnen maar die zat extreem in de verharing dus dat was een ZG
93,5. Daarentegen had hij Blaze een zoon van Binky ook mee en die behaalde
een F 95,5. Hij was het beste konijn van de keurmeester en kwam met de
eindkeuring op tafel. Daar werd ie helaas vierde. Maar dan nog 4e van alle
konijnen op de show is toch wel een hele prestatie. Al met al gingen we met
een mooie beker naar huis. Die kan weer bij zijn verzameling.
Rond half 9 waren we weer thuis.

Hokbezoek Oudega en Balk

Door: Jan Nes

Verslag hokbezoek aan kleindier vereniging Oudega en Balk op 17 juni 2017
Na wat verwarring over wie waar zou vertrekken, clubje vanaf de manege van
de Wironruiters en clubje rechtstreeks van huis, om halfnegen vertrokken naar
Oudehaske.
Daar werden we aan de Jousterweg door de familie Stegenga ontvangen met
koffie en koek. Tijdens dit gezellige samenzijn maakte we kennis met de bestuursleden van de Oudega Balk e.o. Tevens was er ook K.V. de Sportfokkers uit
Schoonhoven een vereniging uit Drenthe op hokbezoek bij de beide verenigingen. Na de kennismaking met de vereniging uit Drenthe kon het dagprogramma
beginnen. Bij de familie Stegenga was een veelvoud aan dieren te zien. Witte
Weners, Sussex kriel in de kleurslagen grijszilver en rood porselein. Tevens ook
een koppel schapen en dwerggeiten. Een uitgebreide uitleg over de fokdoelen
van alle diergroepen volgde.
Maar om niet al meteen op het schema op
achter te raken in de auto en achter Doede
Okkema, de reisleider, aan op weg naar familie de Jong in Balk.
Daar waren Rijnlander kriel, Rus konijnen en Oosterse Rollers te zien. Naast
de leuke uitleg van de fokker was het leuk om te zien hoe je met een handige
inrichting op een relatief klein erf een flink hoeveelheid dieren kunt fokken.
De reis werd vervolgd naar de familie Lanting in Koudum waar Friese krielen
worden gefokt. De heer Lanting had de dieren buiten uitgesteld. Dus makkelijk
te bewonderen. Tevens deed hij dat om de jonge dieren buiten een betere
beenkleur krijgen. Het verhaal over de dieren werd ondersteund met een folder over het ras en een glaasje fris met kaasje en worstje.
Vervolgens door naar het clubgebouw van de ijsclub in
Workum waar we een drankje en de lunch konden nuttige. Allemaal prima voor elkaar.

Daarna door naar Workum waar bij de familie Okkema Antwerpse baardkrielen en Hollandse kuifhoenders te zien waren. Na een interessante uitleg over
het fokken en in tentoonstelling-conditie brengen van zijn dieren gaan we
wandelend door Workum onderweg naar de volgende fokker.

De familie Feenstra die in een oude timmermanswerkplaats Hollanders fokt. De mooie driekleuren die zeer
nauwkeuring door onze clubkeurmeester Cor en Adri werden bekeken. Tussen de Hollanders zitten een paar
topdieren.

Verder gewandeld naar de familie de Jong die Tan’s fokt. Door elkaar genomen mooie dieren maar hij was niet
gelukkig met de nieuwe aangekocht ram die bijna allemaal olifantentanden bij de jonge dieren geeft.
De afsluiting van de dag was bij de familie Zwerver in IJlst. Daar worden mooie Alaska’s, Weners en Zwartegrannen getoonde.

Onder het genot van een hapje en een drankje werd de
dag nog even doorgenomen en kwam eenieder tot de
conclusie dat we een hele gezellige en een leerzame dag
achter de rug hadden. Met dankwoorden werd er afscheid genomen van onze Friese gastheren.
Op weg naar de auto nog even afgesproken met K.V. de Sportfokkers uit
Schoonhoven dat we met hen eenzelfde uitwisseling gaan doen. Of wij
eerst naar Schoonbeek ga of dat Schoonbeek bij ons komt moeten we
even afspreken. Daar horen jullie nog van.

Foto’s Jongdierenavond

De uitslag van de puzzel kan je sturen naar
tentoonstelling@wieringerlandshow.nl of René Kortekaas
Vrouw Steenlaan 46 1761 DN Anna Paulowna.
PRIJS 5 gratis loten voor de loterij tijdens de Wieringerlandshow.

Ledenvergadering
Het bestuur nodigt op vrijdag 13 oktober 2017 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
Agenda:
1 Opening
2 Notulen
3 Mededelingen en ingekomen stukken
4 Nabespreking Jongdierenkeuring
5 Nabespreking regio Hoender- en Konijnencompetitie
6 Wieringerlandshow
7 Bespreking werkzaamheden a.s. tentoonstelling Wieringerlandshow 2017
9 Rondvraag
10 Sluiting
*** koffie/thee etc. is voor uw eigen rekening ******

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)

