


De contrubutie voor 2016 bedraagd €20,00 per lidmaatschap.
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Donateur €5,00
De contributie kan overgemaakt worden naar NL 97 RABO 0370317440 
Ten name van Nut en Genoegen Wieringen
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Bestellen van ringen en fokkerskaarten
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Data Evenementen

Bestuur

Tatoeëren

De contributie voor 2022 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:
Cor Bregman      voorzitter@wieringerlandshow.nl
       tel 0227-59 34 16
Secretaris:
vacature                  secretaris@wieringerlandshow.nl
       
Penningmeester:
René Kortekaas     penningmeester@wieringerlandshow.nl
       tel 06-42 39 40 32
Bestuurslid:
Ton Kortekaas       ton@wieringerlandshow.nl
       tel 0223-52 22 05
René Kortekaas      tentoonstelling@wieringerlandshow.nl
       
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

26 augustus 2022  Jongdierenavond 

1 oktober 2022 RHD entronde 

7 oktober 2022  Ledenvergadering 

12 november 2022  Wieringerlandshow  

19 t/m 21 jan. 2023 Noordshow 

  
 

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. 



Een uitje met de club  Elly Bregman

Het bestuur van Nut en Genoegen besloot dat het tijd werd voor een gezamenlijk uitje. Tij-
dens een lange periode waarin COVID de hoofdrolspeler was konden de fokkers elkaar niet 
opzoeken. Maar nu kon het gelukkig weer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met behulp van Klaas en Riet Hoornsman werd een plan gemaakt en daarna kon René aan 
de slag met het verzenden van de uitnodigingen. De vereniging hoopte op veel deelnemers 
en daarin werden ze niet teleurgesteld.
Wie wil er nu niet op bezoek bij Klaas en Riet? Nou, ik wel, en velen met mij! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de dag van het uitje reden we naar Julianadorp, naar het huis van Klaas en Riet. Om tien 
uur was er een warm welkom met koffie en heerlijke huisgemaakte boterkoek. Met een 
leuke club mensen zaten we bij elkaar in de biljartkamer. Na de koffie en de nodige sterke 
verhalen, was het tijd om alle dieren te zien. Terwijl de heren langs de hokken gingen, ben 
ik samen met de andere dames heerlijk in het gras gaan zitten. Met uitzicht op de dieren 
zaten wij eerste rang, omringd door geurende bloemen. Wat een paradijs hebben Klaas en 
Riet daar voor hun dieren gemaakt.

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

13 t/m 16 oktober ’22 -  E.W.K.C. & P.V 
21 t/m 22 oktober ‘22  - Kleindier Show Huizen 

29 t/m 30 oktober ‘22  - Zaanstadshow 
12 november ’22 -  Wieringerlandshow 

26 t/m 27 november ‘22 - Duinstreekshow 
10 december ’22 - West Frieslandshow 

4 maart ‘23 KSV IJmond e.o. - IJmuiden, mannelijke dieren
 

Voor de overige tentoonstellingen kunt u kijken op de website van de KLN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende stop was het Agrarisch museum Weten en Werken van Klaas (niet de al eerder-
genoemde gastheer) en Jeanette Hoornsman. Daar stond een uitgebreide lunch klaar. Ter-
wijl wij genoten van al het lekkers startte Klaas (van het museum) met een introductie. Geen 
plekje in het museum was onbenut, er was zo veel te zien. Van glimmende tractoren, een 
oude auto en gereedschappen, tot kippenbrilletjes en aardappelrooivingerhoedjes. Zelfs de 
ouderwetse bedstee ontbrak niet met bijbehorend gebreid ondergoed. Dat zal wel nodig 
geweest zijn in die tijd, zonder centrale verwarming. Wie weet komt het weer in de mode 
als we geen gas meer hebben.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Het was een gezellige dag, en voor degenen die er niet waren: u heeft wat gemist! 
 
Bij wie houden het volgende hokbezoek? Geeft het door aan het bestuur als we bij u op 
hokbezoek mogen komen.

Open tentoonstellingen in Noord-Holland



Wieringerlandshow in beeld



Puzzel



Entdag Konijnen
 
Konijnen enten 
Op zaterdag 1 oktober 2020 organiseert 
Nut en Genoegen Wieringen weer een ent-
dag voor de verenigingen in Noord-Holland. 
De inentingen worden gedaan door Avecur 

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 e-mailadres 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. 
 
 
 
 
 

RHD1 – 2 : € 4,50
RHD2: € 3,- biedt nu ook 1 jaar bescherming
Myxomatose: € 3,- potje gaat per 10 en 
kost € 30 voor 7 maanden bescherming.
Voorrijkosten:  € 20,- 

Heeft u minder dan 10 dieren dan wordt u ver-
zocht om te verzamelen bij een andere fokker 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



Uitnodiging LedenVergadering
Het bestuur nodigt op 7 oktober 2022 al 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 ledenvergadering 22 april 2022
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Nabespreking Hokbezoek
5. Nabespreking Jongdierendag
6. Wieringerlandshow
7. Rondvraag
8. Sluiting

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

Nieuwe leden
Nieuwe leden bij Nut en Genoegen sinds 2020 
1. L. Wouters Teddy Winner 
2. R.P.J. Veldboer  Vlaamse reus 
3.  B. Bosch. Engelse en Franse Hangoor 
4.  K. Smit, Wyandotte, New Hampshire en Sussex 
5. S.N.H. Meegdes. Vlaamse reuzen 
6. Y. Snip, dwerghoenders, hoenders en siervogels 
7. S. Vlas, Duitse reus



Uit het archief van de vereniging
       Verslag gezamenlijke jongdierendag N&G, H&O, W&O en de Duinstreek. 2009

Als provinciaal bestuurder ben ik toch 
wel een beetje trots op deze vier noor-
delijke kleindier sportverenigingen die 
spontaan toenadering tot elkaar hebben 
gezocht en voor deze unieke vorm van 
jongdierendag houden hebben gekozen. 
Het valt best te begrijpen dat iedere vereni-
ging zo zijn of haar reden moet hebben gehad 
om tot deze stap te komen maar daar malen 
we niet om. Uit de grond van mijn hart juich ik 
dit soort initiatieven alleen maar toe. We kun-
nen er haast niet meer omheen, samenwer-
ken binnen onze hobby zal de komende jaren 
steeds meer een vlucht gaan nemen, we willen 
blijven overleven. Oorzaak van dit alles ligt hem 
in het feit dat er steeds minder mensen huisdieren fokken, leden geen tijd hebben om te helpen, 
bestuurders spaarzamer worden en keurmeesters moeilijker te verkrijgen zijn in september.
Ondanks bovengenoemde negatieve gegevens heeft deze gezamenlijke jongdierendag 
bewezen en geleid tot meer saamhorigheid, meer helpende handen, meer keurmees-
ters, meer fokkers, meer gezelligheid en tot slot een leuk aantal dieren in de kooien. 
Kortom voldoende ingrediënten voor een zeer geslaagde jongdierendag.

De gezamenlijke besturen hadden gerekend 
op iets meer dieren in de kooien maar dat kon 
in mijn ogen het enthousiasme tijdens de op-
bouw, de keurdag en de afbouw niet drukken. 
Iedere vereniging zette zijn beste beentje 
voor om er een mooie dag van te maken. 
En zo hoort het ook!

Er waren 10 keurmeesters uitgeno-
digd om 365 dieren van puntenaan-
tal en predicaat te voorzien, dit geheel 
in stijl met de nieuwe KLN-reglementen.
Er was duidelijk rekening gehouden met dit 
gegeven want de keuringen per keurmeester 
zaten niet barstensvol. Dat je als beginnende 
keurmeester wat rustiger van start kunt gaan 

is alleen maar prettig, veel routine moet nog worden opgedaan. Ook de schrijvers moeten 
nog erg wennen aan de puntenkeuring en blijken nu ook nog te moeten kunnen rekenen. 
Organisatie een pluim voor jullie begrip in deze.

Dan een algemene indruk van de keurdag; deze verliep in een zeer ontspannen sfeer. Voor ieder-
een was er een catalogus die zelf ingevuld kon worden. Fokkers keken belangstellend toe en stel-
de goede vragen aan de keurmeesters over 
hoe een ras of kleurslag te verbeteren was.
De gezamenlijke maaltijd onder de middag 
was weer tiptop verzorgd door de kantine-
dames Hilda en Atie. N&G is maar geze-
gend met deze geweldige locatie waar ze 
alle medewerking ontvangen die nodig is 
om een tentoonstelling te houden. Na de 
maaltijd werden de laatste dieren gekeurd 
waarna de beste dieren van de keurmees-
ters naar de eregalerij gebracht werden. 
Voor ik daar iets over ga vertellen wil ik tot 
even de catalogus doornemen met jullie.



De kwaliteit van de Vlaamse Reuzen viel 
iets tegen helaas maar 2 keer ZG in deze 
klasse. 18 Franse Hangoren aan het aan-
tal kun je al zien dat het ras populair is 
in Nederland, veel nieuwe fokkers onder 
hen. Mw. Eedelbloedt deed het voor de 
eerste keer uitstekend bij de wild kleu-
ren met 3 x ZG kun je thuiskomen. Ook 2 
dieren in bruin een nog NE kleurslag qua 
type kwamen deze dieren nog veel te kort. 
Beste Franse Hangoor met ( Pred. F ) werd 
een Isabella bonte voedster van C. Breg-
man. Daarna 3 prima Nieuw-Zeelanders 
van Kortleve. 14 Groot Zilvers goed om te 
zien dat ook hier meer belangstelling ont-
staat voor dit moeilijke ras, beste werd een licht zwarte van Comb. We gaan voor goud. By 
the way: Hoe kom je op de naam? De Witte Weners van deze Comb. mochten iets beter. 
Japanners, Eksterkonijnen en Rijnlanders van vader en zoon de Maayer. Een F dier 
bij de Eksterkonijnen wat op zich al een mooie prestatie is. 4 Papillon’s van 2 fokkers, 
Jan Adema bracht de beste. Ook weer enkele mooie Havanna’s van Mark Langedijk. 
In totaal 14 Alaska’s waarvan er 4 het predikaat F behaalde. Jan Nes scoorde prima met 
zijn Gouwenaars met de Parelfeh was het iets minder gesteld. Beige is en blijft een mooi 
ras Klaas Hoornsman kwam dit keer niet hoger dan ZG. De Deilenaar is een bijzonder mooi 
Nederlands ras Dhr. Pronk showde 2 x Fraai en 4 x ZG, kort om een klas prachtige dieren. 

Van de 4 Duitse Hangoren behaalde alleen 
Peter Kooy een F. De beste Rex werd ge-
showd door Mw. Snoerwang. Ook een F voor 
Eva Oostindien met haar Klein Lotharinger. 
19 Tan’s van Dhr. Marsman waarvan 
er 4 het predicaat F behaalde ook de 
Thrianta van J. Nijboer behaalde een F. 

De grootste klasse troffen we aan bij de Hol-
lander, 33 dieren met ook nog eens een prima 
kwaliteit 5 x Fraai en 24 x ZG is zeker niet mis-
selijk te noemen. Erg knap hoor heren fokkers.
Klein Zilver ook een ras dat in Noord-Hol-
land in de lift zit, keurmeester Adri Hertogh 
kon 3 x Fraai vergeven bij zijn favoriete ras.
Hans Sommer show-

de weer prima Zwartgrannen 3 x Fraai en 5 x ZG een mooi resultaat. 
Twee ZG Haasdwergen van Gerrit Kwakkel opvallend het is dus niet alleen maar ca-
via’s bij Gerrit thuis. Ikzelf mocht de 23 Ned. Hangoor Dwergen keuren die erg wis-
selende van kwaliteit waren, helaas maar een Fraaie jonge voedster in Chinchilla van 
J. Zuurbier. Verder zat er bij de witte dieren de meeste kwaliteit, dit loopt in de pas 
met de landelijke tendens. Dhr. de Nijs showde 3 x Fraai en 5 x ZG wat opviel aan 
deze dieren was dat ze fraai helder werden voorgebracht. Dit is al een kunst op zich!
23 Kleurdwergen waar van 2 dieren het predicaat F behaalde aan de andere kant vielen 
er binnen de dwergen 8 onvoldoendes te noteren wat wel veel is voor een jongdierendag. 

Keurmeester Leenstra kreeg nog een klasse 
NE rassen te keuren. Teddy Widder, Teddy 
Dwerg en Lion Head. Dit zijn konijnenrassen 
met een lange beharing die vooral erg popu-
lair zijn in de USA en Engeland. Helaas was er 
geen rasbeschrijving aanwezig van deze ras-
sen waardoor je als keurmeester geen richt-
lijn hebt. Mijn tip aan deze fokkers is dan ook 
om een rasbeschrijving mee te nemen naar 
de keuring zodat de keurmeester een lei-
draad heeft waaraan een ras moet voldoen. 
Aan de hand van deze leidraad kan de keur-
meester een gedegen beoordeling geven.
Ik merkte toch iets scepsis t.a.v. deze rassen 



maar ik denk dat we in de toekomst meer van deze uit 
het buitenland overgewaaide konijnenrassen zullen te-
genkomen. We zullen ervoor moeten openstaan om de 
liefhebbers van deze konijnen te begeleiden naar een evt. 
erkenning. Nieuw elan kan onze hobby wel gebruiken.

Keurmeester van Riessen kreeg 30 cavia’s en 6 tamme 
ratten te keuren. Knap vond ik het dat ook hij de dieren 
keurde op punten en predicaat we kunnen wel stellen 
een keurmeester die zijn tijd vooruit is. Gerrit Kwakkel 
en Arvid Dol showde de beste cavia’s de Tamme Rat-
ten van Mw. Vergunst scoorde over het algemeen ZG.

55 Hoenders waren er te bewonderen in diverse rassen 
en kleurslagen een mooi aantal voor een jongdierendag 
vaak zijn deze dieren rond deze tijd van het jaar nog lang 
niet klaar. Mooie dieren van Klaas Hoornsman bij de Ma-
rans, de geweldige Orpington’s van Ton Kortekaas en een 
prachtige Australorp haan van Peter van der Gracht. Toch 
redelijk veel ZG-dieren met hier en daar een F je, kort 
om dit belooft veel goeds voor de Wieringerlandshow. 

Bij de 44 krielen hetzelfde laken en pak ook hier dieren die nog niet op kleur waren en 
nog niet volledig in het verenkleed zaten. Prachtige witte Wyandotte van Paul Koop-
man maar ook de Rhode Isanders van de Vries mochten er zijn. Dhr. Volkers en Mw. 
Dol de Maayer showde enkele een fraaie Australorps en Brahma krielen. Ook bij de 
krielen veel dieren met potentie voor het komende tentoonstellingsseizoen. Tot slot 
de Japanse Kwartels van Mw. Kortleve Zwageman welke van ZG-kwaliteit waren.

Dan nu de kampioenen van de gezamenlijke jongdierendag:
We beginnen met de jeugd: Beste konijn werd een Rijnlander driekleur blauw van Remond 

de Maayer. 2de Klein Zilver midden blauw 
van Finn van Horick.
Konijnen A Klasse: 1ste Hollander zwart 
van Piet van Zoonen. 2de Groot Zilver van 
Comb. We gaan voor goud. 3de Ned. Hang-
oordwerg van Dhr de Nijs.
Konijnen B Klasse: 1ste Ned. Hangoordwerg 
wit van Dhr. de Nijs. 2de Tan van Dhr. Mars-
man. 3de Kleurdwerg bruin van A. Bosma.
Cavia’s zowel de B als de C Klasse werd ge-
wonnen door Gerrit Kwakkel met een Glad-
haar Cavia zwart.
Hoenders: 1ste Australorp haan van Peter 
van der Gracht en 2de Klaas Hoornsman 

met een Marans hen. 
Dwerghoenders: 1ste Brahma Buff Columbia hen van Mw. Dol de Maayer en 2de een Rhode 
Island haan van Jich de Vries.

Na de kampioensuitslag werd er opgeruimd 
door de leden van alle verenigingen waardoor 
het afbouwen verliep in een sneltrein vaart. 
Tot besluit nog even nazitten en een bor-
reltje drinken op de goede afloop. Zo kwam 
er een einde aan een zeer geslaagde dag. 
Ik hoop dat we deze zeer geslaagde sa-
menwerking mogen voortzetten in de 
toekomst en verder wens ik iedereen 
heelveel succes met zijn of haar die-
ren op de komende tentoonstellingen.

Cor Bregman                      
          
                



 
 

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 1 keer per jaar uit in een oplage van 50 stuks.  

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

nieuwsbrief@wieringerlandshow.nl of penningmeester@wieringerlandshow.nl) 


