


C. Bregman – N.G Hoornsman (administratie)
tel 0223-641530

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

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

 5 tot met 7 januari 2017 Noordshow

 26 tot met 28 januari 2017 Championshow

25 Augustus 2017 Jongdierenavond

11 en 12 November Wieringerlandshow 2017

Vergaderdata zijn nog niet bekend

Data overige evenementen nog niet bekend

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.

Kopy voor de nieuwsbrief kunt u sturen naar het bestuur.

Overig

Ringen/fokkerskaart

Wieringerlandshow

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

Data Evenementen

Bestuur

Tatoeëren

De contributie voor 2017 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

Voor 2016 is de Wieringerlandshow weer achter de rug.
Het is een mooie show geweest. De show was precies 
vroeg genoeg om alle dieren nog te mogen showen.
Laten we hopen dat we ook aan het einde van het 
showseizoen de hoenders en watervogels weer kunnen 
showen en bezichtigen.

Voorzitter:

 Jan Nes   voorzitter@wieringerlandshow.nl
   tel 06-23388418
Secretaris:

 Denise Vledder  secretaris@wieringerlandshow.nl
   tel 06-30716575
Penningmeester:

 Denise Vledder penningmeester@wieringerland 
   show.nl

Notulist:

Annemiek Groot notulist@wieringerlandshow.nl
   tel 06-53502285
Bestuurslid:

 Cor Bregman   cor@wieringerlandshow.nl
   tel 0227-593416
 Ton Kortekaas  ton@wieringerlandshow.nl
   tel 0223-522205
Rene Kortekaas     tentoonstelling@wieringerlandshow.nl

Allen:   bestuur@wieringerlandshow.nl



Kerst
Kerst…Tijd om te genieten van fijne mensen, lekker eten, mooie geschenken en vooral veel gezelligheid. In de 
drukte van het seizoen is het makkelijk om jezelf te laten meeslepen door alle zaken die geregeld moeten 
worden. Cadeau’s, decoratie, kerstkaarten, boodschappen, voorbereidingen voor het diner, leuke kleding en ga zo 
maar door.
Nu je alles geregeld hebt wil ik je vragen om eens een stapje naar achteren te doen, en rustig om je heen te kijken. Om 
rustig te observeren wat er eigenlijk om je heen gebeurt, om deze kerst even in het moment te leven en echt te voelen 
wat er om je heen gebeurt. De kans is groot dat je versteld zult staan van wat je ziet.
De tafel is gevuld met lekker eten en wordt omringd door mensen die druk aan het kletsen zijn. Stuk voor stuk men-
sen die iets voor je betekenen, personen waarvan je hun aanwezigheid soms als vanzelfsprekend beschouwt. Jullie 
drinken heerlijke wijn, genieten van een geweldige maaltijd en lachen met elkaar.
Het moment is misschien niet perfect (dingen zijn zelden ‘perfect’), maar terwijl jij even je aandacht naar het hier en 
nu haalt en de gesprekken om je heen hoort, voel je ineens hoe dankbaar je mag zijn voor dit moment. Voor de men-
sen rond de tafel, voor de liefde die je voelt, voor de gezelligheid, het eten, de wijn. Je ziet ineens hoe dankbaar je mag 
zijn voor je leven, voor alle dingen die goed zijn.
Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar.  Dus bedankt, jullie betrokkenheid betekent 
veel voor mij en voor de vereniging. Namens mezelf en het bestuur van Nut en Genoegen wens ik jullie een heerlijke 
kerst. Ik hoop dat ik ook in het nieuwe jaar weer op jullie betrokkenheid kan rekenen.
Iedereen een gezond en succesvol fokjaar toegewenst!

Denise Vledder

Door: Denise Vledder



Wieringerlandshow 2016

Na een jaar voorbereiden, keurmeesters vastleggen, een vraagprogramma in elkaar zetten, sponsors en adverteerders 
benaderen, alle opgegeven dieren in de computer zetten door de tentoonstelling secretaris en alle dieren indelen zodat 
alles bij de juiste keurmeester terecht komt. 
Hoeveel uur er dan al gemaakt zijn voor de tentoonstelling uit kan ik moeilijk inschatten maar dat het er veel zijn weet 
ik wel.

Na een zomer toen na de RHD 2 de wereld dreigde in te storten, zou volgens een paar optimisten het enten het einde 
van de tentoonstellingen betekenen . Enorme onzekerheid wel of niet enten . Maar na het initiatief van Denise om 
gezamenlijk door Harry Arts te laten enten en na heel veel belletjes en mailtjes is het gelukt alle neuzen weer de zelfde 
kant op te krijgen. 

Uiteindelijk dreigde H5N8 vlak voor de tentoonstelling roet in het eten te gooien .Maar na bellen en mailen met KLN 
en de NVWA uiteindelijk groenlicht om ook met de hoenders door te gaan . En mocht het misgaan hebben jullie nog 
minimaal 2 uur om alle hoenders huiswaarts te laten keren . Dus donderdagmiddag spullen opgehaald bij Lont op 
Zandburen en savonds en vrijdag opbouwen . Op het laatste moment ontsmettings matten weten te regelen waarna 
het inkooien kon beginnen.
 
Zaterdag morgen laatste dieren en de keurmeesters met helpers binnen en kon de keur dag beginnen. 
Een gezellige en goed geslaagde dag mede door de strakke organisatie van René. 
Om halfacht was de catalogus klaar en geniet en kon een ieder voldaan huiswaarts keren .

De zondag verliep goed met redelijk publiek. Ook het bezoek van de Helderse Vallei alweer een initiatief van Denise 
viel in goeie aarde . Prima die begeleiding bij de knuffel dieren . Een tentoonstelling is leuk voor mensen maar moet 
ook leuk wezen voor de dieren . 

Na het uitkooien flink bemand opruimen en maandag de spullen weer terug naar Lont denk ik dat we kunnen 
terugzien op een goed geslaagde Wieringerlandshow. 
En ik wil toch van deze gelegenheid gebruik om nogmaals een ieder voor haar of zijn bijdrage op wat voor manier dan 
ook te bedanken . Want feit blijft je moet het met z’n allen doen anders is een tentoonstelling niet mogelijk . 
Het is zoals Klaas Hoornsman altijd zegt een generaal zonder soldaten wint nooit geen oorlog. 

Voor komend seizoen hoop dat het hok bezoek in Friesland doorgaat en dat we bij de barbecue weer een leken 
keuring kunnen houden en daar door wat meer leden kunnen verwelkomen . En dan weer op richting WLS 2017

 vr Gr Jan Nes 

Door: Jan Nes



Door: Jan Nes
Dit jaar was de Helderse Vallei voor het eerst op de Wieringerlandshow.

Dit omdat de knuffelhoek eigenlijk niet meer kon wegens te weinig toezicht op de dieren. Daarom hebben wij de 
Helderse Vallei gevraagd of zij interesse hadden om bij ons met hun dieren te gaan staan. 
Voor hun een leuke reclame en voor ons toezicht op de dieren. 
Omdat het zaterdags meestal rustig is hebben we alleen op zondag een knuffelhoek gedaan.

Er was een leuk hoekje ingericht voor de dieren met een stalletje, twee tafels en stro op de grond. 
Zondag was het zo ver de Helderse Vallei kwam met een ezel, kalkoen, twee ganzen en een pony!, en omdat er alleen 
tegen RHD2 ingeente dieren toegelaten waren op de tentoonstelling heb ik een konijn van mijzelf op de tafel gezet. 

Wat was die leuk met de ezel die de naam Marie had. Het konijn heeft af en toe een poging gedaan om een ritje te 
maken op Marie haar rug, maar Marie vond dat niet zo’n leuk idee.
Ook is geen jaszak meer veilig, want één van de verzorgers van de Helderse Vallei heeft mijn konijn geleerd om uit je 
jaszak te eten!. 

Later op de dag werden er zelfs pony ritjes georganiseerd zodat jonge kinderen een ritje konden maken op de 
shetlander.

Ik vond het ontzettend leuk dat de Helderse Vallei dit jaar deel uit maakte van de Wieringerlandshow.
De Helderse Vallei vond het zelf ook erg leuk en komen graag volgend jaar terug.
Helderse Vallei, bedankt voor jullie inzet dit jaar en tot volgend jaar.

Denise Vledder

Helderse Vallei
Door: Denise Vledder



Van 13 t/m 15 oktober hebben wij, E.W.K.C. & P.V. weer onze jaarlijkse Open Tentoonstelling georganiseerd op de 
voor ons vertrouwde locatie, Ranzijn Tuin & Dier te Bovenkarspel. Nadat de inschrijving in eerste instantie uiterst 
moeizaam verliep, wisten we door een actieve werving het uiteindelijk aantal ingeschreven dieren naar een bijna 
record van wel 298 dieren te brengen. Dit hadden we niet verwacht, zeker gezien de problematiek met de 
konijnenziekten. Het aantal konijnen was met 136 (wel 24 verschillende rassen) zelfs hoger dan vorig jaar op onze 
Jubileumshow. 

Voor het tweede jaar weer cavia’s, een prachtige keuring van wel 63 dieren. Helaas waren de hoenders dit jaar minder 
vertegenwoordigd. Ook een mooie keuring van wel 66 sierduiven, waarin de Pauwstaart sterk vertegenwoordigd was.
De dieren werden door in totaal 46 fokkers in de kooien gebracht. En dan te bedenken dat we als kleine vereniging 
zelf nog maar 17 fokkende leden hebben. We zijn de inzenders/leden van zusterverenigingen dan ook heel dankbaar 
voor het feit dat ze weer hebben ingezonden op onze show. We hadden ook 5 jeugdinzenders, niet verkeerd met het 
oog op de toekomst.

Op donderdag zijn de dieren op vakkundige wijze door de keurmeesters beoordeeld en zijn de kampioenen bepaald. 
Kampioenen zijn geworden: Witte Wener van Cees Blokker, bruine Tan (C-klasse) van Daphne Engeringh, CH-Teddy 
van Natalie Prevo, Brahma kriel van Rosalien Dol-de Maaijer, Zijdehoen en Serama van Erica Baltus en Pauwstaart 
van Hans van Diepen. Fraaiste konijn van een jeugdlid werd de Rexdwerg van Kyano Poolman en fraaiste cavia van 
een jeugdlid de Lunkarya van Vera Bais. Allen van harte gefeliciteerd.

Vrijdagavond was de officiële opening van de show en de prijsuitreiking. Deze werd boven verwachting goed bezocht. 
Vrijdag en zaterdag was het showtime en kon het publiek genieten van de dieren in al hun pracht.
We kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagde tentoonstelling, mede dankzij de inzending en hulp van vele 
fokkers uit de regio.

Onze volgende Open Tentoonstelling zal plaatsvinden van 19 t/m 21 oktober 2017. De locatie is helaas nog niet 
bekend. Ik raad u aan regelmatig onze website (www.ewkc-pv.nl) te bezoeken, alwaar wij u op de hoogte houden van 
de laatste ontwikkelingen.

Edwin Broekhuizen
Seretaris EWKC&PV

Open tentoonstelling E.W.K.C. en P.V.
Door: Edwin Broekhuizen



Door: Edwin Broekhuizen
Krantenknipsel

Thuringer Baardhoenders
Al vele jaren ben ik lid van onze kleindiervereniging Nut en Genoegen. Elk jaar houd onze vereniging een 
tentoonstelling onder de naam Wieringerlandshow.
Door de jaren heen weet ik altijd wel wat er aan dieren wordt ingezonden.
Immers alle fokkers zijn wel min of meer bekend na al die jaren.
Na wat rond gekeken te hebben tussen de kooien op onze show, viel me toch wel wat bijzonders op vorig jaar.
Thuringer baardhoenders wel van gehoord maar nooit in het echt gezien.
Wat waren ze mooi! Na ongeveer voor de vierde keer langslopen en kijken, hoorde ik een stem achter me zeggen; 
vind je het wat?
Jazeker antwoordde ik!
Ik vind ze vreselijk mooi! Ze zijn van mij was het antwoord. Degene die mij toesprak was Ide Meijering. Bij de 
meeste bij ons bekend als kippenkeurmeester.
Op zijn vraag of ik zijn dieren wilde overnemen, antwoordde ik onmiddellijk met ja.
Inmiddels heb ik de dieren nu ruim een jaar in het hok. En heb al een tiental nakomelingen lopen.
Een zeldzaam ras, verzekerde Ide mij. In Nederland had ik ze nog nooit in levende lijve gezien.. Tijdens de 
tentoonstelling in Dortmund heb ik er wel een zestig tal in het groot gezien.
Echter ik heb het idee dat de dieren die ik heb overgenomen van Ide, wat grover zijn.
Volgens mij dus een goede start.

Met vriendelijke fokkersgroet,
Rob van van der Steen

Door: Rob van der Steen



De Franse Hangoor

Een prima jaar dus voor Kyano. Hij is vast van plan 
komende jaren weer veel toppers te fokken.
Kyano veel succes hierbij.

Dré Bontekoning

Aanstormend topfokker
Door: Dré Bontekoning

            Op dit moment zijn wij de trotse bezitters van 13 mooie maar vooral 13 hele lieve Franse hangoren. Cor en ik      
           zorgen samen voor dit beestenspul, dat kan ook niet anders hij heeft een drukke baan. Zelf verzorg ik de dieren 
iedere ochtend en natuurlijk krijgen ze van mij een aai en een knuffel. Ook als mijn man naar een show is om te 
keuren, zorg ik voor de avond ronde.
Nee, onze hangoren komen niets te kort, misschien voer ik wel eens te veel. Ze zien mij dan ook graag achter komen 
met mijn emmer voer, en huppelen van blijdschap. 
In één opzicht verschillen we van elkaar Cor kan er wat makkelijker afstaand van doen. Ik zelf ben het tegenoverge-
stelde, en dan hebben we wel eens een flinke ruis op de lijn. 
Een leuke bijkomstigheid is dat je in het voorjaar, allerlei mensen ontmoet die graag een konijn willen voor 
gezelschap. Serieuze mensen zie ik graag komen, maar de telefoontjes van mensen die nog dezelfde dag; om wat voor 
reden dan ook, een hangoor willen. Nee, die zie je niet bij mij aan de koffie tafel zitten.

Veel van onze dieren zijn naar het buitenland verhuisd, vooral de Isabella hangoren. Het heeft Cor jaren gekost om 
deze kleur weer terug te brengen. Op een dag zat de Poolse ambassadeur met zijn vrouw bij ons aan tafel. Zijn zwager 
was hangoor fokker in Polen, die wilde hij twee Isabella’s schenken. Zes van onze dieren gingen per vliegtuig naar 
Canada, enkele naar Noorwegen, België en Rusland. 

Het leuke van dit alles zijn de foto’s die de mensen blijven sturen. Ook de kerstkaarten niet te vergeten, en vanuit het 
buiten land de berichten over hun goede fok resultaten. 
De echte liefhebber geeft zijn of haar hangoor een naam, de meeste zijn thuis al bedacht. Enkele blijven je heel lang 
bij, die van de tweeling ze wilde beide een konijn en zo werden ze ook genoemd KO en NIJN. En dan een moeder 
met een dochter die speelde in een rockband, hij ging door de poort naar huis als Herman Brood.
 Als de nieuwe eigenaren willen vertrekken met hun hangoor, moeten onze honden in huis. Ze bewaken het spul en 
zomaar weg lopen met een hangoor is niet gewenst. 
Een fokker heeft dat eens geprobeerd, hij liep door de poort en opende een hok. Dat heeft hij daarna nooit meer 
gedaan. Tja, wat van de baas is daar blijf je af.

Tot slot wensen wij u een gezond en vooral ook diervriendelijk 2017!  

Elly en Cor Bregman
Franse Hangoren en Engelse Mastiffs

Tussen de kooien is het veelal het gesprek over het 
huidige hoge grijsgehalte van de fokkers. Maar op de 
laatste Wieringerlandshow hebben we kunnen zien 
dat Nut en genoegen wel degelijk een aanstormende 
topfokker in spe in de gelederen heeft.

Onthoud zijn naam; Kyano
Hij presteerde het bij de eindkeuring om de beste van 
de jeugdleden te worden.

Zijn prachtige Rexdwerg werd zelfs bij de 
eindkeuring verhoogt van F95 naar F 96, mede 
omdat hij zich prima stelde. Een resultaat van 
fokken en trainen.

   Op de laatst gehouden show van EWKC&PV              
               was Kyano ook al de beste 
                    van de jeugd.



fotogalerij



Fotogalerij



Fotogalerij



              Kerst valt steeds vroeger. 
              Dat kan toch niet? Kerst is kerst en die valt jaarlijks op 25 en 26 december. Ja, dat is een feit. Kerstmis is van    
             oorsprong een christelijk feest maar we zien een ontwikkeling 
dat Kerstmis steeds meer een familiefeest is geworden zonder verwijzing naar het geloof. Dat blijkt uit de vele 
kerstkaarten die verzonden worden, de kadootje onder de kerstboom en de prachtig ingerichte tuincentra. Voor de 
tuincentra wordt de kerstperiode steeds belangrijker omdat een groot deel van hun omzet worden gehaald uit het 
4e kwartaal (Kerst en vuurwerk). De tuincentra spelen hier goed op in waardoor de winkels steeds eerder ingericht 
worden als “ kerststal”. Tegenwoordig zijn de centra half november al  ingericht. Dit was voor ons de reden dat we 
op zoek moesten naar een nieuwe locatie voor onze kleindierenshow. Concurreren met de kerstman…... dat win je 
natuurlijk niet.

Elk nadeel heb zijn voordeel (Johan Cruijff). 
Het bestuur van De Fokkers Berkhout is op initiatief van de voorzitter Frank Baltus in overleg gegaan met het 
Clusius College in Hoorn om na te gaan of we iets voor elkaar zouden kunnen betekenen.  Wij waren op zoek naar 
een geschikte ruimte en in een samenwerking zouden we welllicht iets kunnen toevoegen aan het lesprogramma van 
het Clusius. Na een goed gesprek met de heer Jan Joost Terbeek waren de eerste stappen gezet naar een 
samenwerking. De voorbereiding van de kleindiershow van De Fokkers Berkhout 2016 was begonnen en de 
vraagprogramma’s konden worden verzonden.

Hoewel het aantal inschrijvingen enigszins tegen viel was er toch voldoende variëteit in de diersoorten en rassen. 
Een prachtige lichte ruimte waar volop de gelegenheid was om de dieren in daglicht te keuren en bewonderen.  We 
hebben ondersteuning gekregen van de leerlingen van het Clusius die studiepunten konden verdienen met 
werkzaamheden tijdens  de show. Het was leuk om met de leerlingen samen te werken en we hebben in de evaluatie 
met Jan Joost Terbeek teruggekregen dat dit wederzijds is. Dus volgend jaar zitten we wederom in het Clusius. 

Kleindiershow De fokkers Berkhout & omstreken
Door: Loek Out

Keurdag
De keurdag verliep soepel. De keurmeesters kregen 
groepjes leerlingen langs die op deze wijze konden 
kennismaken met het werk van de keurmeester en 
hun vragen konden stellen. Wat opviel dat de 
leerlingen bijzondere interesse hadden in de keuring 
van de hoenders. De keurmeester (Leo van Wetering) 
had zich duidelijk goed voorbereid op instructie van 
de leerlingen en had er plezier in om ze te onderrich-
ten. 

Vrijdag eind van de middag werden we vereerd met een bezoek van de voorzitter van Kleindiersportvereniging Nut 
en Genoegen. Dat was voor ons een leuke verrassing en de ideeën die werden aangedragen waren en zijn zeker wel-
kom. Het is fijn dat verenigingen elkaar steunen. Samen staan we sterk en houden we onze prachtig hobby levend.

Gedelegeerde
Voor het eerst in mijn carriere als secretaris van De Fokkers Berkhout kreeg ik te maken met controle van de 
gedelegeerde. Wat gaat die doen? Geen idee. Wie dat is, ja dat wist ik van de mail, Johan Oudhuis. Ik was erg 
    benieuwd wat hij zou gaan doen. Met Johan een tijdstip afgesproken en samen de  controlelijst doorgenomen.          
           Johan is een gedelegeerde die zijn werk serieus neemt. We hebben een fijn gesprek gehad en de verbeterpunten    
           met elkaar doorgenomen. Mijn dank daarvoor Johan. Wat ik erg leuk vond was dat Johan nog bleef tijdens de    
           opening om als professioneel fotograaf kiekjes maken van de prijsuitreiking. Bedankt daarvoor Johan. 

Een van de prachtige lichte ruimtes 
waar de dieren staan opgesteld en waar gekeurd wordt



Door: Loek Out

Resume
Ik kijk terug op een mooie show op een prachtige lokatie en een mooie kennismaking met de collega’s van 
Nut & Genoegen. Van deze ervaring krijg ik veel energie en mijn collega bestuurder met mij. We gaan het komende 
jaar dan ook ons stinkende best doen om dit enthousiasme over te brengen op onze doelgroep (fokkers, leden, 
geïnteresseerden, jeugd) en dan maar hopen dat het ledenbestand voor ons en alle verenigingen in de kleindiersport 
groeit en verjongd. 

Want je weet: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Keurmeester Leo weet de aandacht te trekken van de 
leerlingen

Johan aan het werk als fotograaf

Namens het bestuur van De Fokkers Berkhout & Omstreken wens ik u allen heel fijne feestdagen en een goed fokjaar 
2017. 

Vriendelijke groet,
Secretaris Fokkers Berkhout &Omstreken
Loek Out 



Kerst Kip 
(engels recept)
Ingrediënten
• 1 mandarijn 
• 1 hele kip 
• 2 takjes rozemarijn 
• 2 takjes verse tijm 
• 50 g kerstboter  
• 400 g klassieke vulling (zie ander recept)
• 2 bospeen 
• 1 stengel bleekselderij 
• 2 uien 
• 1½ el bloem 
• 1½ liter groentebouillon  
• 500 g cranberrysaus  
• 1 kg geroosterde aardappelen 

1. Verwarm de oven voor op de hoogste stand. Halveer de mandarijn. Duw de mandarijnhelften in de 
holte van de kip samen met de kruiden. Maak met een lepel voorzichtig wat ruimte vrij tussen het vel en het 
vlees van de kip. Begin aan de zijkanten net boven de poot en werk richting het borstbeen van de kip en naar 
achteren om een grote ruimte te creëren. Vul de ruimte die je met de lepel hebt gemaakt op met de kerstboter. 
Duw met je handen op het vel zodat de boter gelijkmatig verspreid wordt. Haal de onderste blaadjes van het 
takje rozemarijn en gebruik het als een spiesje om het vel rondom de holte mee vast te zetten.
2. Maak aan de nekkant ruimte tussen de huid en het vlees en vul deze voorzichtig met zo veel vulling 
als erin past. Trek het vel over het gat en stop naar binnen. Bedek de kip met vershoudfolie en bewaar zolang 
in de koelkast. Snijd de bospeen en bleekselderij in stukken. Snijd de ui in kwarten.
3. Verdeel de bospeen, ui en bleekselderij over een braadslee die iets groter is dan de kip. Leg de kip 
zonder vershoudfolie in de braadslee en bedek met aluminiumfolie. Draai, zodra de kip de oven in gaat, de 
temperatuur omlaag naar 190 ºC. Rooster de kip 1 uur in de oven, of tot de kip goudbruin en gaar is.
4. Verwijder na 1 uur de aluminiumfolie zodat het vel knapperig kan worden. Rooster de kip nog 20-30 
min., of tot de kip goudbruin en gaar is. Til de kip op houd de kip gekanteld boven de braadslee zodat de 
vleessappen eruit lopen. Leg op een schaal en houd warm onder een dubbele laag aluminiumfolie plus 2 
theedoeken.
5. Schep het eventuele vetlaagje dat op de braadslee drijft eraf met een schuimspaan en zet de 
braadslee op een laag vuur. Stamp alles met een pureestamper fijn. Schraap de lekkere aangekoekte stukjes 
van de bodem en stamp ook die mee. Meng beetje bij beetje de bloem door de puree en voeg daarna de 
bouillon toe. Draai het vuur hoger en laat 10 min. doorkoken of tot de jus ingedikt is.
6. Giet de jus door een zeef in een pan. Duw met een lepel goed op de groenten in de zeef zodat je alle 
smaken eruit perst. Gooi de inhoud van de zeef weg. Zet de pan op laag vuur en houd de jus warm totdat je 
het eten serveert. Snijd de kip, serveer met de jus, de vullingballetjes uit de oven, cranberrysaus, geroosterde 
aardappelen en geroosterde of kerstverse groenten.
 



Knien in ut zoer
(limburgs recept)
Ingrediënten (4personen)
• 2 uien 
• azijn, gebruik appel- of wijnazijn voor een zachtere smaak 
• 6 kruidnagels 
• 2 laurierblaadjes 
• 2 theelepels zout 
• 4 konijnenbouten 
• 50 gram boter of margarine 
• 2 plakjes ontbijtkoek 
• 2 eetlepels appelstroop 
• 5 eetlepels suiker 
• 2 eetlepels rode wijn 
• Allesbinder 

Bereiding
Voorbereiding: 
1. Uien pellen en in ringen snijden. In grote kom ui, azijn, kruidnagels, laurierblad, zout en 5dl water 
 mengen. Konijn erdoor scheppen en afgedekt in koelkast ca. 24 uur laten staan. Gebruik gelijke delen  
 azijn en water tot de konijnenbouten onder staan. 
2. Konijn uit marinade nemen en droogdeppen met keukenpapier. 
3. In braadpan boter verhitten en konijn rondom bruinbakken. 
4. Marinade (ongezeefd) toevoegen en aan de kook brengen. 
5. Ontbijtkoek, appelstroop en suiker toevoegen en op laag vuur konijn afgedekt in 45 minuten a 1 uur  
 gaar braden. 
6. Laatste 15 minuten van braadtijd deksel verwijderen, zodat de saus iets kan indikken. 
7. Konijn uit pan nemen en op schaal leggen. 
8. Saus boven andere pan door zeef schenken. Wijn bij saus schenken. Saus aan de kook brengen en op 
hoog vuur laten indikken tot mooie lichtgebonden saus ontstaat. Eventueel saus binden met allesbinder. 



Prettige Kerstdagen
en een 

Gelukkig Nieuwjaar


