
Hokkenbezoek , 8 juli 2017 
Op 8 juli trok weer een groep van ongeveer 30 personen door de provincie om op 
hokbezoek te gaan bij collega kleindierliefhebbers. 
Het betrof liefhebbers van de volgende verenigingen: PKV  Fivelingo; 
PKV  Muntendam e.o. en WPKC . 
Deze keer werden er bezoeken gebracht in de regio in en  rondom Loppersum. 
De organisatie was deze keer in handen van PKV Fivelingo.  
 
Om 13.00 kon iedereen zich verzamelen bij de eerste deelnemer: fam. de Jong aan 
de Wirdumerweg 49 in Loppersum. 
We werden geleid via een fraai slingerpad door een ruim aangelegde tuin om 
vervolgens bij de hokken in de nabijheid van een boomgaard , terecht te komen. 
Daar werden we verwelkomd door de gastheer en gastvrouw met koffie, thee en 
gebak. 
Simon de Jong is fokker van Chabo’s in de kleurslagen Geel-zwartstaart en Wit-
zwartstaart. De dieren kunnen er vrij rondscharrelen in mooie , nette en ruime 
rennen. Dat de fok dit seizoen geslaagd was, was te zien aan de kuikens van 
verschillende leeftijden.  Dieren van ander pluimage waren: Kwartels, Kanaries en 
diamantduifjes. Wat ook opviel was een wel erg ruime kas waarin  flinke 
komkommers groeiden en tomaten en groenten die voor Simon nog steeds 
onbekend waren. Hij had onbekende zaden gekregen uit Moldavië. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
Het 2e bezoekadres was bij de heer Evert Timmer, aan de Bessentuin 14 te 
Loppersum. 
Hier kon iedereen met eigen ogen aanschouwen, dat het heel goed mogelijk is om 
dieren te houden , als de ruimtes wat beperkt zijn en als de gezondheid soms te 
wensen overlaat. Evert woonde eerder in Meedhuizen met veel ruimte om de dieren 
te huisvesten.  Maar noodgedwongen moest hij verhuizen naar kleiner en kwam 
zodoende in Loppersum terecht, waar veel van zijn familie en kennissen al woonden. 
Evert is fokker van Japanse Kwartels.  8 kwartels waren te aanschouwen in 
soortement van cavia kooien, Dat de dieren het hier naar hun zin hebben was te zien 
aan de puike conditie en veerconditie.  
In de jaren 2012 tot ongeveer 2015, was Evert een vooraanstaand fokker van 
Serama’s. Diverse oorkondes herinneren hieraan. Hij heeft zelfs in 2013, toen nog, 
Koningin  Beatrix ontmoet,  die helemaal verrukt was van het Serama haantje dat zo 
maar  doodstil op tafel bleef zitten in strakke houding. Momenteel heeft Evert nog 7 
serama’s in zijn bezit. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Het 3e bezoekadres was bij de fam. W.Huis, aan de Wirdumerweg  51 te Loppersum. 
Bij aankomst richting de hokken, komt men eerst langs een mooi parkietenverblijf, 
waar het een gekwetter van jewelste is. 
Wim is fokker van grote Groninger Meeuwen in de kleurslag zilverpel en goudpel. 
Ze hebben wel een heel erg grote geheel overdekte ren met bijna evenzo groot 
nachthok tot  beschikking. 
Wat opviel was, dat in de rennen heel veel “stokken of takken” op de bodem lagen. 
Dat is gedaan omdat de rennen zich op een drassig terrein bevinden , maar door 
deze takken lopen de dieren hogerop en dus droger. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Het 4e bezoekadres was bij de fam. Hoeksema, aan de Nieuwetuinen 10 in 
Loppersum.  
Kom je hier achter het huis, moet je eigenlijk eerst een keuze maken, welke kant je 
met de wandeling wilt beginnen. Zo mooi en ruim is alles opgezet. 
Ik ben echter links begonnen. Je komt hier bij een prachtige vijver, waarin werkelijk 
schitterende koikarpers zwemmen. Vooral het gele exemplaar, ik schat wel 80 cm 
lang, had veel belangstelling. 
 
Dan komt men bij een mooie ruime volière, waarin zich gele en witte kleurkanaries 
bevinden, alsmede enkele kapuzensijsen. In het nachthok gedeelte van  deze 
volière, heeft Klaas Chinese Dwergkwartels zitten. Deze werden prima beschermd 
door de hond des huizes. 
Daarna komt men bij de kippen afdeling.  
Klaas is fokker van de Welsumer kriel en Wyandotte, wit-zwart columbia. 
Deze dieren hadden het duidelijk prima naar de zin in hun verblijven.  
De rennen waren ongeveer 120 cm hoog en wat hier opviel, was dat in elke ren, 
bovenin een gazen “klep” was gemaakt, om b.v. de dieren hierdoor te voeren. Dan 
hoeft men eerst niet door het nachthok .Een handige oplossing.  
De picknick tafel stond volop in de belangstelling om met elkaar in gesprek te komen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Het 5e bezoekadres was bij de fam. Jansema, aan de Borgweg 66 in Zeerijp. 
Na een tochtje over slingerwegen en tussen bloeiende aardappelvelden door , doen 
niets onder voor de bollenvelden, arriveerden wij bij Petra Jansema. 
Petra is fokker van de grote New Hampshire.  
Ook hier weer een grote tuin, met vele onderkomens. Iemand maakte de opmerking 
van: Deze tuin die bekijk je niet, maar die beleef je.  
Vanaf Borgweg 66 heeft men uitzicht op de kerktorens van: Eenum, Loppersum, 
Leermens, Uithuizermeeden en Zeerijp. Een heel wijds uitzicht dus. Qua aantal 
waren er misschien niet zo heel veel New Hampshire’s te zien, maar die er waren,  
zijn prachtige dieren. 
Een vernuftige methode om de dieren te voeren, bestond uit een verticale PVC buis 
van ongeveer 150 cm hoog met een diameter van ongeveer 10 cm. Deze buis was 
bevestigd aan de wand. Bij de grond waren aan het eind een paar bochten gelijmd, 
zodat het einde weer verticaal staat. Petra was van mening dat 1 buis voor dieren 
van zulke afmeting eigenlijk te weinig is en dat er wel 1 of 2 bij mochten. 
Verder waren er nog een aantal witte pauwstaart duiven te zien. Dit zijn altijd sierlijke 
vogels om te zien. Tot slot liepen er nog 2, volgens mij Drentse Patrijshonden  rond, 
die zo nu en dan samen met Petra in de hangmat siësta houden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Het 6e en laatste bezoekadres was bij de fam. Scholte, aan de Holwierderweg in 
Appingedam. 
Het scheen dat ik zo’n beetje de enige was , die hier voor het eerst kwam. Nu 
hadden wij de hele dag al grote en ruime tuinen enz. gezien, maar de ruimte die 
Harm Jan en Gerda tot beschikking hebben, sloeg werkelijk alles. 
Gerda vertelde mij dat ze vroeger fokker en houder zijn geweest van wel 25 
sledehonden. Dat verklaarde meteen de grote en degelijke verblijven waar in de 
duiven, van het ras: Zuid Duitse Moorkop en Thuringer  nogwat, zich bevonden. 
Ook was hier een ruim terras gemaakt, aangekleed met diverse prachtige 
bloembakken, toevallig ook mijn hobby, met een zit plek van waaruit men zicht heeft 
op de duiven en op de weilanden rondom. Na een aardige wandeling, waarbij we 
eerst de fokdieren van het Hollandshoen passeerden, kwamen we langs een stuk 
weiland, waarin een , volgens mij, Duitse Staander, naar hartenlust aan het rond 
rennen was. Aan het eind van de wandeling kwamen we bij de verblijven van de 
nafok van het Hollands Hoen. Hier liepen een flink aantal zilver zwart geloverde 
dieren. De hanen en hennen waren gescheiden en dat kwam de rust bij dit als vrij 
druk bekend staand ras, ten goede. Op het fris groene gras, kwam de tekening van 
deze dieren volledig tot zijn recht.  
 
 

 
 
 

Gerda vertelde nog, dat het heel wat voeten in de aarde heeft voordat men een 
tentoonstelling geschikt dier heeft gefokt. 
Daar ook deze kleurslag mijn favoriet is, was ik als 1 van de laatsten die de terug 
wandeling aanvaardde.  



Op het terras aangekomen werden we allemaal voorzien van een hapje en een 
drankje en was er volop gelegenheid om met elkaar de opgedane indrukken van die 
middag te delen. 
Aan het eind werden de winnaars van de topfokker competitie 2016,  bekend 
gemaakt. Omdat WPKC haar show in het water zag vallen vanwege de vogelgriep, 
was de rangschikking gebaseerd op de resultaten van de show in Muntendam en 
Appingedam. 
De volgende topfokkers werden voorzien van een oorkonde: 
 

Bij de grote hoenders:          Henk Lieth 

Bij de dwerghoenders :        Jonny Wever 
Bij de Japanse Kwartels:      Henze Munnike 

Bij de sierduiven:                  Swier Blik 

Bij de konijnen:                     Harry Commies. 

 
Tot slot werd iedereen bedankt voor zijn of haar belangstelling en vooral de mensen 
die hun erven open gesteld hadden voor het bezoek. 
Het was wederom een mooie, leerzame en gezellige middag, die volgend jaar zeker 
navolging verdiend. 
 
 

 
 

 
Aaltinus Timmer (WPKC) 
 


