


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

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

 
De Nederlandse DFKP-club en Engelse Kropper-
club willen een districtsshow onderbrengen bij de 
Wieringerlandshow.
Vanaf dit jaar is de Wieringerlandshow een een-
dagsshow. 

Voorzitter:
Jan Nes       voorzitter@wieringerlandshow.nl
       tel 06-23 38 84 18
Secretaris:
Denise Vledder       secretaris@wieringerlandshow.nl
       tel 06-30 71 65 75
Penningmeester:
Denise Vledder      penningmeester@wieringerlandshow.nl

Notulist:
Annemiek Groot    notulist@wieringerlandshow.nl
       tel 06-53 50 22 85
Bestuurslid:
Cor Bregman       cor@wieringerlandshow.nl
       tel 0227-59 34 16
Ton Kortekaas       ton@wieringerlandshow.nl
       tel 0223-52 22 05
René Kortekaas      tentoonstelling@wieringerlandshow.nl
       tel 06-42 39 40 32 
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 en/of Denise Vledder

2 juli 2017 Fokkerskeuring en BBQ 

25 augustus 2017 Jongdierenavond 
 
13 oktober 2017 Ledenvergadering

11 november 2017 Wieringerlandshow  
 
15 december 2017 Ledenvergadering 

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)



Topshow Door: Dré Bontekoning

Nadat vorig jaar W&O vanwege hun 75-jarig jubileum de Topshow weer oppakte en een geslaagde show 
organiseerde, was het dit jaar de K.D.S. Sport en Genoegen uit Huizen, die de organisatie op zich nam.

Vanaf Nieuwe Niedorp als verzamelpunt ondernamen: Klaas Hoornsman, Dré Bontekoning en chauffeur 
Marc Langedijk om 7 uur de reis naar Huizen. Mooi op tijd arriveerden we bij het Visnet te Huizen. Een 
prima locatie, goed verlicht en alle nodige zaken voor handen.

Na het inkooien, ontvangst van de catalogus en de gebruikelijke koffie, kon de show beginnen. Zelf ging 
ik schrijven bij keurmeester Piet Huygens. Er kwam veel middelmaat langs, maar ook 2 topdieren n.l. een 
Havanna en een Satijn goed voor 97 punten.

Voor de lunch waren de 90 konijnen en 7 cavia’s (helaas te weinig van deze beide) en 35 sierduiven gekeurd 
dit aantal viel verhoudingsgewijs mee.

Na de prima lunch, kon toegewerkt worden naar de ontknoping. Hiervoor kwamen de 9 beste konijnen op 
het toneel.

Na 2 voorrondes bleven er 4 Toppers over. De hoofdjury bestaande uit voorzitter Piet Huygens en Fons Ver-
rijdt en Gerrit de Gooijer bepaalde hierna de volgorde.
1. Alaska, ram oud van D. Bontekoning,  Nieuwe Niedorp 
2. Satijn, ram jong van J .van Ankeren, Mijdrecht 
3. Alaska, voedster jong van D. Bontekoning, Nieuwe Niedorp
4. Havanna, ram jong van M. Langedijk,  Winkel.  
De geldprijs voor de beste vereniging van Noord-Holland ging met groot verschil naar W en O.

Na de prijsuitreiking kon worden uitgekooid en na een geslaagde dag konden we huiswaarts keren.

Dit had een kleinigheid moeten zijn, maar na Purmerend belanden we in een heuse sneeuwjacht, zoals we 
die jaren niet meer hebben gezien.

Marc wist ons schadevrij naar Nieuwe Niedorp te loodsen. Hierna Marc nog een klein stukje, maar Klaas 
nog een aardig stuk naar Julianadorp, maar die kwam ook schadevrij aan bij Riet.

 

CONTRIBUTIE VOOR 2017 AL BETAALD? 
 VOLWASSENEN € 20,00 - JEUGDLEDEN € 7,50 - COMBI € 30,00 
 

Het totaalbedrag dient binnen 14 dagen te worden voldaan op rek.nr: NL97 RABO 0370317440 t.n.v Kleindiersportvereniging Nut en Genoegen
onder vermelding van naam en lidmaatschapnummer.

Voor fokkerskaarten krijgt u een acceptgiro van de Nederlandse Kleindierenpublicaties b.v. of u heeft een machtiging voor automatische afschrijving 
gegeven.

Betaalt u met een acceptgiro dan dient het bedrag nu betaald te zijn.
Zo niet dan kunt u geen ringen bestellen en tatoeëren.

Heeft u nog geen fokkerskaart maar wilt u er wel een dan kunt u een aanvraagformulier bij de secretaris verkrijgen.

.



Verslag 2016 Door: Denise Vledder

Financieel verslag 2016

Nut en Genoegen is financieel gezond. We sturen actief om ook gezond te blijven. Soms moeten we op 
dingen bezuinigen. 
Door besparingen op de vergaderkosten en door verhoging van de opbrengsten houden we de kasstromen 
op orde.
De grootste kostenpost is het drukken en verzenden van de nieuwsbrief. Daarom gaan we op zoek naar 
sponsoren. Zodat we dat voor een gedeelte kunnen opvangen. 
Zowel op de rekening (+1,81) als in de kas (+1,-) hebben we geen verlies gedraaid. . We rekenen ons niet 
rijk en blijven behoedzaam.

Verwachting 2017 

Voor dit jaar verwacht ik dat de inkomsten van contributie zullen gaan dalen. Er komt steeds meer vergrij-
zing in onze hobby de jeugdleden zie je niet veel. 
Om nieuwe leden te trekken moeten we meer naar buiten komen. Meer laten zien hoe leuk het is. Mis-
schien scholen erbij betrekken? Werken aan PR.
De nieuwsbrief moet gewoon blijven. En hoop voor dit jaar de kosten omlaag te krijgen door sponsoren te 
kunnen vinden. Wel moet er meer inbreng komen van leden.

Noord-Holland   
7 en 8 oktober   Kennemerlandshow www.sv-zuidkennemerland.nl
7 en 8 oktober   Duinstreekshow www.duinstreekschoorl.nl
13 t/m 15 oktober Kleindiershow Purmerend e.o. 
19 t/m 21 oktober E.W.K.C. & P.V.  www.ewkc-pv.nl
20 en 21 oktober Bottershow www.sportengenoegen.nl
26 t/m 28 oktober PKV Ons Aller Belang - Nieuw-Vennep 
27 t/m 29 oktober KSV De Fokkers - Berkhout e.o. 
27 t/m 29 oktober  Zaanstadshow www.zaanstadshow.nl
4 en 5 november O.P.K.V. - Oostzaan 
4 en 5 november  KSV IJmond e.o. www.ijmondenomstreken.nl
10 en 11 november A.K.P.V. - Aalsmeer 
11 november  Wieringerlandshow www.wieringerlandshow.nl
25 november`  KSV Jong Leven - Uitgeest e.o.  www.jonglevenuitgeest.nl
8 t/m 10 december KDS Winkel e.o.  www.yourfreeweb.com/winkelenomstreken
15 t/m 17 december KDS Broek in Waterland e.o. www.kds-broekinwaterland.nl
16 en 17 december KSV IJmond e.o. - IJmuiden Ver. www.ijmondenomstreken.nl
10 maart 2018  KSV IJmond e.o. - IJmuiden, mannelijke dieren www.ijmondenomstreken.nl  
 
Nationale Tentoonstellingen
10 t/m 12 november  Sierduivenshow Noord-Nederland www.sierduivenshownoordnederland.nl  
23 t/m 25 november  Keistadshow www.keistadshow.sierduif.nl  
1 t/m 3 december   Oneto www.oneto.nl 
15 t/m 17 december Gelderlandshow www.gelderlandshow.nl  
2018
4 t/m 6 januari Noordshow www.noordshow.nl 
25 t/m 27 januari Champion Show www.championshow.nl 

Tentoonstellingsrooster 2017-18



Door: Denise Vledder Avond Sport en Genoegen Door: Denise Vledder

 
 
Op dinsdag 25 april organiseerde de vereniging Sport 
en Genoegen Midden Nederland een leuke en in-
formatieve avond voor alle kleindier-hobbyisten, en 
in het bijzonder de liefhebbers van konijnen. Klaas 
Hoornsman, Cor Bregman, Peter de Wit en Denise 
Vledder waren aanwezig. 
 
 
 
 

Op deze avond kwam er een keurmeester die ging 
vertellen over de meegebrachte konijnen.
Er is was de mogelijkheid deel te nemen aan een 
‘Engelse keuring’. Vooraf wordt uitgelegd wat zo’n 
keuring inhoudt en met behulp van een beamer 
kregen we een redelijke indruk hoe de Engelsen hun 
dieren keuren. Het ging wat lastig omdat de beamer 
een eigen leven ging leiden. Daarna gingen we twee 
ronden nabootsen. 
 
 

In de eerste ronde werden de huiskonijnen bekeken. 
Het maakt niet uit welke kleur, ras of leeftijd, elk 
konijn was welkom. De keurmeester keek naar de 
verzorging en legde uit waar hij speciaal op let. Hij gaf 
tips en beantwoorde vragen.  

In de tweede ronde worden de raskonijnen gekeurd 
volgens de Nederlandse standaard-eisen.
Voor de mensen die de eerste plaats behaalde was er 
een mooie beker te winnen. Voor de tweede en de 
derde plek was er een kleinigheidje in de vorm van 
een snack en wat te drinken. 

 
 
 
 

De rex dwerg castor van Denise behaalde de tweede 
plek van de raskonijnen. Nadat we onze snack had-
den genuttigd keerde we weer huiswaarts.



Puzzel

 
Uitslag puzzel december 2016 

De winnaar van de woordzoeker uit 
het 
december nummer is geworden: Dre 
en Rina Bontekoning!. 

Uitslag puzzel

Stuur de oplossing in voor 1 augustus  2017 en maak kans op een verrassingspakket.  
Nut en Genoegen, Meeuwstraat 11, 1771 AL Wieringerwerf



Vogelgriep geweken: kippen en vogels weer naar buiten 
Alle kippen en andere vogels mogen weer naar buiten. Het gevaar van besmetting met vogelgriep is zo ver 
geweken dat staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) de ophokplicht woensdag heeft inge-
trokken.

Sinds afgelopen najaar zitten miljoenen dieren binnen vanwege de dreiging van vogelgriep. Vooral voor 
pluimveehouders met kippen die normaal buiten lopen betekent het opheffen van de ophokplicht goed 
nieuws.

De eieren van hennen die mogen buiten lopen kunnen weer als vrije uitloop worden verkocht. Op dit mo-
ment is dit type eieren niet te koop. Dat betekent een financiële strop voor de branche.

Staatssecretaris Van Dam: „Gelukkig dat het risico op de verspreiding van vogelgriep volgens de deskundi-
gen zodanig is afgenomen dat ik bijna alle maatregelen heb kunnen opheffen. Helaas waren de maatrege-
len lange tijd noodzakelijk. Maar ik ben opgelucht dat het aantal uitbraken beperkt is gebleven.”

Bijna geen besmettingen
Sinds Kerstmis is er geen Nederlands pluimveebedrijf meer besmet met het virus, al stak het vorige maand 
nog wel bij twee hobbyhouders de kop op. Het is al ruim een maand geleden dat een wilde watervogel 
werd gevonden die vogelgriep onder de leden had. Ook in de buurlanden grijpt het virus niet meer zo om 
zich heen.

Nog niet iedereen mag zomaar het erf en de stal betreden. De strenge hygiëneregels blijven nog van kracht.

De afgelopen maanden zijn vijftien pluimveebedrijven geruimd omdat daar of in de directe omgeving vogel-
griep was geconstateerd. Ruim 727.000 vogels zijn gedood. 
(Bron: internet) 
 
Weer uitbraken bij konijnen met RHD2 virus.
Op het moment van schrijven (begin april) ontvangen wij weer berichten van onze leden over konijnen 
die  besmet zijn  met de konijnenziekte RHD2. Voornamelijk gaat dit om jonge dieren die (nog) niet geënt 
waren. Een besmetting met RHD2 heeft bijna 100% sterfte tot gevolg. Een geneesmiddel tegen deze virus-
ziekte is er niet.

Door onze ervaring weten we welke voorzorgsmaatregelen wij moeten nemen om besmetting van onze 
konijnen tegen te gaan.

Net als vorig jaar is hierin het belangrijkste advies; laat uw konijnen op tijd vaccineren.
Breng niet geënte dieren niet bij elkaar en zorg dat via de tatoeëertang geen besmetting overgedragen kan 
worden. Onze tatoeëerders zijn vaak ook konijnenfokkers. Doe daarom, indien mogelijk, het tatoeëren bij 
de betreffende konijnenfokkers thuis.
Na ieder stalbezoek adviseren wij de tatoeëerder de tang, nummers, eventuele andere hulpmiddelen te 
ontsmetten met alcohol (ethanol 70 %), met methanol (spiritus) of een ander desinfectiemiddel.
Denk ook aan besmetting via handen, kleding en vervoersmateriaal.

Als KLN stellen wij het zeer op prijs als wij op de hoogte worden gehouden van eventuele besmettingen. Op 
deze wijze kunnen wij een bijdrage leveren aan het in kaart brengen van eventuele risicogebieden. 
(Bron: KLN berichten mei 2017)

Overige 



 
 

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) 


