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Van de redactie
Beste lezers,
Het leek zo goed te gaan. COVID nam af in Nederland, er
werden weer tentoonstellingen gehouden, wel met restricties,
maar die waren te managen, en we konden weer insturen.
Uiteindelijk fok je toch dieren om die te presenteren en er, zo
mogelijk, ook nog een prijs mee te winnen.
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Tijdens de fokperiode dit jaar had ik wel twijfels of ik de juiste keuze had gemaakt om er minder te fokken dan andere jaren, maar dan heb ik het toch nog
over zo’n 100 tot 150.
Ik fok ook nog verschillende kleurslagen Wyandotte krielen.
Voor de vakantieperiode kon ik al een aantal dieren kwijt aan liefhebbers, ook
Welsumer krielen. Had er, met twee koppels zo’n 25 gefokt, 10 hanen en 15 hennen. Met 7 hanen en 10 hennen ging ik de tentoonstellingsperiode in.
Uiteindelijk heb ik aan één tentoonstelling mee gedaan, de Midden Veluwe
Show. Verder had ik nog ingeschreven voor de Veluwepoortshow, Clubshow
Twello, Oneto, Gelderlandshow en had ik in willen schrijven voor de Dierenparade Noordshow.
Tsja, en toen kwam het tentoonstellingsverbod wegens het uitbreken van de vogelgriep. Weg alle verwachtingen en de contacten met collega fokkers; wat een
desillusie… Ik heb ook niet de illusie dat het dit jaar of begin volgend jaar nog
goed gaat komen. Als de volgelgriep de komende maand(en) geen issue meer
is, dan zal COVID het organiseren van een tentoonstelling wel weer nagenoeg
onmogelijk maken.
Ben al begonnen met opruimen. Van de hanen heb ik er nog vijf over en van de
hennen drie. Ook de Wyandotten-populatie al aan het uitdunnen. Houd nog wel
wat extra dieren achter de hand voor het geval ‘dat’.
Een trieste ontwikkeling en geen aanmoediging om volgend jaar er ‘weer tegenaan te gaan’. Heb me voorgenomen om nu echt, veel minder dieren te fokken.
Scheelt me ook weer een hoop werk aan verzetten van hokken, voer etc..
Jammer, was er nog niet aan toe, maar het fenomeen vogelgriep komt ieder jaar
in meer of mindere mate toch weer terug en wanneer de huidige interim en toekomstige regering het woord griep ook maar hoort, gaat ‘de tent op slot’.
Ik troost mij maar met de gedachte: hoeveel dieren je ook fokt, er kan er maar
één de beste zijn.
Doordat er weinig activiteiten hebben plaatsgevonden de afgelopen periode
is ook deze Nieuwsbrief wat ‘uitgekleed’. Desondanks toch wat leesplezier en
misschien tot de ledenvergadering in maart/april volgend jaar.
Wilfred Boering
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Van de voorzitter
Hopelijk leest u deze nieuwsbrief in een goede gezondheid. Waar dat anders is
en uw gezondheid te wensen overlaat, dan wens ik u beterschap en sterkte. Dat
gezondheid geen vanzelfsprekendheid is, hebben we maar al te goed ervaren.
De Coronapandemie heeft er stevig ingehakt. Veel mensen om ons heen hebben ofwel zelf of naasten van hun gebukt zien gaan onder gevolgen van het
virus. Sommigen onder-vinden nog steeds hinder. Waar je denkt dat de ergste
be-smettingen achter ons liggen, gaan op het moment dat ik dit schrijf de ziekenhuisopnames weer fors omhoog en zijn ze zelfs weer aanbeland op het niveau
van mei dit jaar. Het blijft een zorgwekkende ontwikkeling.
Gelukkig zijn de shows weer toegestaan. Wat hebben we hier met ons allen weer
naar verlangd. Elkaar weer te treffen tussen de kooien en naast het bespreken
van de dieren en de keuringen ook gewoon weer even bijkletsen. Ik heb het vaker genoemd, juist de sociale contacten zijn een wezenlijk onder-deel van onze
hobby.
Wat mij ook positief stemt zijn verschillende berichten over het aantal ingeschreven dieren op shows. Ik bespeur een algehele tendens dat de aantallen
niet minder zijn maar zelfs meer. Waar we de angst hadden dat er veel fokkers
zouden stoppen vanwege de pandemie en dit zou resulteren in minder dieren op
shows, lijkt dit dus mee te vallen.
Bijeenkomsten KLN
Harrie Pelgrim en ik zijn in juli j.l. naar de bijeenkomst van de Diertechnische
raad en in oktober j.l. naar de Algemene ledenvergadering van de KLN geweest.
Het waren goede bijeenkomsten. Een belangrijk onderdeel van bespreking bij
de Diertechnische raad was de presentatie van het eerste conceptrapport van de
werkgroep over het toekomst-bestendig showen. In de veranderende tijden, met
een terugloop van ledenaantallen en een grotere bemoeizucht van de overheid
heeft de commissie haar ideeën gepresen-teerd. Met veel ideeën kunnen wij het
eens zijn, soms niet leuk maar ingegeven door de noodzaak.
Toch hebben wij als bestuur van de Welsumerclub richting de KLN onze zorgen
geuit over een idee van de commissie. Dat betrof het voorstel om de KLN-prijs
5000 en NBS-prijs te laten vervallen. Juist met deze prijs bereik je dat ook kleinere
fokkers die er niet met de hoofdprijzen van door gaan toch een prijsje winnen en
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dit als stimulans ervaren. Kennelijk heeft onze reactie geholpen, want het aangepaste plan laat dit voorstel nu niet meer zien.
Tijdens de ledenvergadering van de KLN op 23 oktober j.l. werden in drie sessies in aparte zaaltjes de drie belangrijkste onderwerpen behandeld. Het was
zodanig ingericht dat je in kleinere groepjes alle drie onderwerpen kon aanhoren, maar er ook over mee kon praten. De onderwerpen waren:
- Wet en regelgeving
- Het plan toekomstbestendig showen onder de titel ‘Niets doen is geen
optie’
- Nieuw digitaal platvorm voor Kleindierliefhebbers
De reguliere vergadering verliep hierdoor vlot. De keuze om de dag op deze
manier in te richten was beslist een goede.
Twee miljoen
Het schijnt dat in Nederland maar liefst twee miljoen huishoudens dieren houden.
En dan heb ik het over bewust dieren houden, dus gezinnen die ongewild dieren houden in de vorm van ongewenste insecten of steenmarters worden niet
meegeteld. Dan ligt er een grote
uitdaging om een deel van deze
mensen te interesseren voor
onze liefhebberij en daarmee
ook te verbinden. Er zijn facebook gebruikers van soms 10
of 20 duizend leden binnen een
groep die geïnteresseerd zijn
in bepaalde dieren. Een groot
aantal zal ongetwijfeld geïnteresseerd zijn in het houden van
raskippen. Een uitdaging om
deze te bereiken en aan ons te
binden.
De bemoeizucht en steeds verder gaande regelgeving van de overheid lijkt een
druk op onze hobby te leggen. Toch moet niet altijd de soep zo heet gegeten
worden als deze wordt opgediend. Al blijft het opletten als we onverwacht bezoek van een medewerker van de AID krijgen. Contact zoeken met de jurist van
de KLN is dan het advies.
Dierenparade Noordshow
Een eerste kennismaking met onze tak van liefhebberij kan een bezoek zijn aan
de Dierenparade Noordshow. Deze show laat naast lange rijen met topdieren
in alle diergroepen en vele rassen ook een heel gevarieerd aanbod aan randgebeuren zien. Zo is er de grootste overdekte kinderboerderij van Nederland te zien
en zijn er heel veel standhouders met hun waren op het gebied van onze hobby.
Omdat de grote hal in Assen zou worden verkocht is de Vereniging Noordshow
op zoek gegaan naar een andere locatie. Rekening houdend met de benodigde
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omvang en de geschikte datum werd uitgekomen op een show in Hardenberg op
20, 21 en 22 januari 2022. Dat is dus aan het einde van het reguliere showseizoen.
De winnaar van elk ras mag zich de lands-kampioen van Nederland noemen.
De Welsumerclub heeft haar clubshow bij de Noordshow ondergebracht. Het
bestuur roept jullie allen op om met veel dieren naar de Noordshow te komen.
De hallen in Hardenberg geven meer ruimte waar-door onze standruimte ook
groter zal zijn. Hier is voldoende gelegenheid om elkaar eindelijk weer eens een
keer te ontmoeten. De Welsumerclub geniet respect voor de ingezonden oude
dieren. Waar bij de meeste rassen slechts jonge dieren worden geshowd, worden
er bij de Welsumers altijd wel een aantal oudere dieren ‘gebracht’, zowel bij de
groten als bij de krielen. Hiermee laten we zien dat de Welsumer een ras is dat
zich op hogere leeftijd ook nog goed laat zien. Niet voor niets looft onze club
extra prijzen uit voor de oudere dieren. Daarom een oproep om ook wat oudere
dieren in te zenden.
Tenslotte
Ik wens jullie allen een goede gezondheid, veel plezier met de kippen, smakelijke eieren, goede showresultaten en graag tot ziens in Hardenberg!
En toen....
Ja, zo had ik mijn voorwoord geschreven, blij met de shows en vol verwachting naar de toekomst. En dan weer die ellendige vogelgriep. Vastgesteld in
Zeewolde en prompt werd een afschermplicht en tentoonstellingsverbod voor
heel Nederland afgekondigd. Onnodig te zeggen dat dit enorm balen is. Balen
voor fokkers die hun dieren willen laten keuren door de keurmeesters en ze
willen showen op een tentoonstelling. Balen voor tentoonstellingsorganisaties
en Verenigingen. Sommige laten de show wel doorgaan met alleen konijnen,
cavia’s, sierduiven en oorspronkelijke duiven. Hulde daarvoor. Hoe lang het
tentoonstellingsverbod gaat duren is nu niet bekend. Er zal weer overleg tussen
het bestuur van de KLN en het ministerie plaats hebben. We weten het op dit
moment niet. Op de website van de KLN staan de laatste ontwikkelingen. Houd
goede moed!
Vriendelijke groet,
Hilco Ketelaar

Ik geef de pen (het
stokje) door aan......
..... Erwin Akkerman
Hallo leden van de Welsumerclub,
Ik ben Erwin Akkerman, 35 jaar en woon in Siddeburen (Groningen). Ik ben
opgegroeid met diverse huisdieren en ging als klein jochie ook vaak met familie
kijken bij de Kleindierenshows. Zo is de interesse voor kippen ontstaan en kreeg
ik op mijn 12e een aantal Groninger Meeuwen Zilverpel, groot.
Hoe lang heeft u al Welsumerkrielen?
Ik weet niet wanneer de eerste Welsumer krielen in het hok zijn gekomen.
Doordat mijn broertje ooit drie hennen bij dhr. E. Fokkens heeft gehaald, heb
ik kennisgemaakt met dit ras en zelf dieren aangeschaft via marktplaats. Mijn
voorkeur gaat uit naar een Nederlands ras (stukje cultureel erfgoed) zonder al te
veel franje zoals kuiven en bevederde poten. Dat vind ik alleen maar lastig met
het verzorgen en schoonmaken. Dus de Welsumer krielen voldoen daaraan. Ook
kunnen ze prima in een ren worden gehouden en zijn ze makkelijk in omgang.
Het leek mij een leuke uitdaging om mij te verdiepen in het fokken en showen
van kippen en wilde een goede basis om te beginnen. Daarom ben ik in 2017 lid
van de Welsumerclub geworden en heb toen drie hennetjes bij Marcel Eissens
gehaald en een haantje bij Ter Haar. Het eerste tentoonstellingsseizoen ging niet
onaardig met een aantal jonge ZG dieren. Door de keurkaarten met elkaar te
vergelijken en vragen te stellen aan fokkers leer je veel.
Waarom bent u lid van de Welsumerclub?
Als je een bepaald ras fokt moet je naar mijn idee ook lid zijn van de speciaalclub.
Zo leer je het ras beter kennen door de dingen die aan bod komen in de Nieuwsbrief en de jaarvergadering.
Ook de promotie en in stand houding van het ras is belangrijk.
Met hoeveel dieren fokt u?
Dat wisselt wat, ik ben wat zoekende wat mij het beste past. Vorig jaar met twee
hanen en twee à drie hennen per haan. Dit jaar met drie haantjes en ook één op
één toegepast. Aangezien ik gauw ruimtegebrek heb en het overzichtelijk moet
blijven wil ik komend jaar meer structuur in het fokken.
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De volwassen dieren krijgen Havens scharrelkorrel. Verder krijgen de dieren
gras, wortelen, sla, gemengd graan, meelwormen, oud brood en soms resten uit
de keuken.
Wat doet u aan ziektepreventie?
Zorgen voor droge schone hokken, schone water- en voerbakken. Appelazijn
door het drinkwater en tegen bloedluis gebruik ik anti-bloedluisbakjes onder de
zitstokken. Af en toe de dieren in een emmer water met duivenbadzout.

Waar let u op bij het samenstellen van de foktoom?
Eigenlijk naar alles waarop beoordeeld wordt. Type & bouw, kopversierselen,
bevedering, kleur, vleugeltekening, oog en pootkleur. Ook let ik op de ei-kleur,
ze zijn niet allemaal zoals gewenst maar die enigszins in de buurt van het typische Welsumer-ei komen, hebben mijn voorkeur. Als er een fokker is met deze
eigenschap in de stam houd ik me aanbevolen.

Wat zou u nog willen vertellen aan de lezers?
Laten we met elkaar zorgen dat deze hobby blijft bestaan en dat we kunnen blijven genieten van de dieren en elkaar kunnen ontmoeten in concurrentie. Want
ten tijde van dit schrijven zijn de jongdierendagen en de vroege shows geweest,
worden de Coronaregels weer aangescherpt en is er een landelijk tentoonstellingsverbod i.v.m. de vogelgriep.
Dit heeft helaas nadelige gevolgen voor onze Kleindierensport.

Hoeveel kuikens fokt u per jaar?
Zo rond de 40.
Waar let u op bij de selectie van de dieren?
Als eerste op afwijkingen, ontwikkeling en groei. Daarna op de kamtanden.
Naarmate het dier groeit komen de andere facetten ook aan bod zoals veerbreedte, pepering etc..
Welke prijzen heeft u gewonnen met uw dieren?
Reserve kampioen mooiste krielhen op een lokale show, mooiste krielhen op
de Welsumerclubshow in 2019 en mooiste Dwerghoender man op de jongdierendag PKV Fivelingo.
Welke prijs zou u nog eens willen winnen?
Nog een keer de mooiste kriel (mannelijk of vrouwelijk) op de Clubshow zou
leuk zijn en wie weet wat er ooit nog eens te winnen valt. Ben al tevreden als er
meerdere F dieren gefokt worden in een jaar.
Welk voer krijgen uw dieren?
De kuikens krijgen eerst Havens Premium en later Havens Start & Grow. Het
afgelopen seizoen vanaf circa de 12 week Garvo met extra caroteen voor gele
poten.
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Ik geef de pen door aan Leo Akershoek uit
Ouddorp
Met vriendelijk groet,
Erwin Akkerman
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Kalkbehoefte bij kippen

Net als de meeste dieren hebben kippen behoefte aan kalk. Kalk (calcium) is
een bouwstof voor de kippen. Het nog jonge ongeboren kuiken zal in de laatste
dagen van het broedproces de kalk uit de eischaal via de navelstring onttrekken.
Dat zorgt er enerzijds voor dat de schaal broos wordt en gemakkelijker breekt
na het pikken van het ongeboren kuiken en het kuiken neemt de kalk op in het
lichaam voor onder andere botvorming.
Gaan de hennen leggen, dan zullen deze voor
de vorming van de eischaal de kalk aan de
botten onttrekken. De hen krijgt daardoor een
grotere behoefte om dit weer aan te zuiveren.
U zult merken dat jonge hennen als deze aan
de leg gaan en eieren leggen juist in deze periode meer behoefte aan kalk hebben. We voorzien daarin door grit (liefst middel gemalen)
aan de kippen te verstrekken. Grit mag nooit
ontbreken in het menu van de kippen! We doen dit in aparte bakjes waar de kip
naar behoefte van zal gaan nemen.
Maar nu komt het! Neemt u eens de moeite om de bakjes met grit te gaan inspecteren. Zitten hierin nog voldoende dunne eetbare gebroken schelpjes? Of zijn het
nog alleen de dikkere stukken? Juist dat laatste is niet alleen voldoende. Daarom
mijn advies om geregeld de bakjes te gaan verversen.
De dikkere eindresten weggooien en verse grit erin.
Bij ons thuis hebben wij sinds enkele jaren
een waterontharder. Dat betekent dat de
kippen ook onthard water drinken. Ik heb
duidelijk gemerkt dat de kippen daardoor
aanzienlijk meer grit zijn gaan eten. Een
duidelijk bewijs dat er minder kalk in het
water zit en de kippen hier wel behoefte
aan blijven houden.
Naast grit geven we de kippen ook maagkiezel. Kleine steentjes die zich in de geplooide sterke maagwand hechten om zo
als een soort molenstenen het voer te gaan vermalen. Zelf gebruik ik hiervoor
Belgisch roodsteen. Duivenhouders voeren dit ook vaak. Naast de maalfunctie
levert dit ook nog mineralen.
Hilco Ketelaar
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Lidmaatschap en Contributie

Colofon

Er is gebleken dat er af en toe toch nog enige
onduidelijkheid bestaat over de contributieverplichtingen die het lidmaatschap van onze
vereniging met zich meebrengt. Vandaar dat ik
heb gemeend één en ander nader toe te moeten
lichten in deze Nieuwsbrief.

Nummer 2 (2021)
November 2021

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en
met 31 december.
Men dient de contributie van € 17,50 voor het
lopende verenigingsjaar in de maand januari
van datzelfde jaar te voldoen door het verschuldigde bedrag over te maken op rekening
NL44 INGB 0003533132 t.a.v. Welsumerclub te
Gasteren (Art.10 Huishoudelijk reglement)
Wanneer u zich in de loop van het verenigingsjaar aan- of afmeldt als lid van de Welsumerclub dan bent u toch het volledig bedrag aan
contributie verschuldigd.
Bij deelname aan de diverse landelijke tentoonstellingen heeft een lid met betaalachterstand
geen recht op gewonnen geldprijzen.
Mocht blijken dat het lid op 31 december de
contributie nog niet heeft voldaan dan wordt
hij/zij geacht geen belang meer te stellen in het
lidmaatschap van de vereniging en wordt hij/
zij geroyeerd als lid van de Welsumerclub.

Oplage
100 exemplaren
De Nieuwsbrief is een uitgave
van de Welsumerclub Nederland
Redactie
Wilfred Boering, 06-46113883
Opmaak
Marian Servaas
Eindredactie
Het bestuur
Redactieadres
Wilfred Boering, De Gaete 5
7341 PM Beemte Broekland
miekeenwilfred@gmail.com
Website
www.welsumerclub.nl
Facebook
www.facebook.com/welsumerclubnederland
Druk
Drukkerij Hagen Nobelstraat 4,
7903 BH Hoogeveen

Het is ook mogelijk om via automatische incasso de contributie te voldoen. U betaalt dan
per jaar € 15,00 aan contributie. Als u op deze
wijze wilt betalen neem dan contact op met de
penningmeester.
Buitenlandse leden betalen standaard € 25,00
en kunnen geen gebruik maken van automatisch incasso wanneer zij geen Nederlandse
bank- en/of girorekening hebben.
Marcel Eissens,
Penningmeester Welsumerclub
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Drukkerij Hagen
drukt de kosten!
Informeer eens naar de mogelijkheden

Bedrijfsdrukwerk

Brochures, briefpapier, formulieren met doordruk, enz.

Reclamedrukwerk

Flyers, memoblokjes, mailings incl. verzenden, enz.

Verenigingsdrukwerk
Programmaboekjes, clubbladen, loten, posters

Nobelstraat 4 | 7903 BH Hoogeveen
Tel. (0528) 231 068
www.drukkerijhagen.nl

