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Beste clubgenoten.
 
Aan de lente komt maar geen einde terwijl hij nog moet be
ginnen. Een winter bestaat dit jaar blijkbaar niet.

 
 
 
 
 
 
 
Bij mij in de volière had ik eind december jonge Kakariki`s.
 
We hebben een leuke tentoonstelling achter de rug. Bijna alle
inzenders waren in de prijzen gevallen, een teken dat het met
de kwaliteit van de dieren wel goed zit. 
Eind januari hebben we tijdens de jaarlijkse bingoavond de
prijzen weer uitgereikt en was het een gezellige avond met
mooie prijzen tijdens de bingo en ook bij de loterij.
 
We zijn aan het experimenteren wat betreft de lengte van de
show dit ook voor het dierenwelzijn. Afgelopen keer hebben
we de zondag laten vervallen maar dat gaf geen tevreden ge
voel. Komende tentoonstelling gaan we de woensdag laten
vervallen en gaan we op donderdagmiddag starten. ̀ s Avonds
inkooien en vrijdags keuren terwijl de schoolkinderen komen
kijken. Dit is met alle betrokkenen besproken zowel met de
school als de keurmeesters en niemand heeft hier bezwaar
tegen. De showdagen zijn dan gewoon weer op zaterdag en
zondag tot het uitkooien.
 
Op dit moment van schrijven is er een ophokplicht van kracht
voor de commerciële pluimveehouders die meer dan 250
dieren hebben. De vogelgriep die in Duitsland uitgebroken is,
blijft ons toch achtervolgen.
 
Wij wensen alle fokkers een vruchtbaar broedseizoen zodat
we ook de komende tentoonstelling weer volop dieren kunnen
showen.
We hopen jullie op de komende jaarvergadering in maart weer
te zien en te spreken.
Sjaak Mes. Voorzitter.
 

Contributie
 
De contributie van de vereniging voor 2020 is vastgesteld op:
Seniorleden  € 15,00
Senioren lid met lidmaatschap NBvV € 35,00
Jeugdleden t/m 16 jaar € 5,00
Donateurs € 6,00 of een vrijblijvende donatie.
 
Mocht men geen gebruik maken van de incasso dan wordt het
bedrag met € 2,50 verhoogd.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 decem
ber. Afmelden graag voor 15 november.
 
Mocht u lid van onze vereniging willen worden dan bent u
van harte welkom. Graag sturen wij u een inschrijvingsfor
mulier en eventueel een incassoformulier toe. Hiervoor kunt
u contact opnemen met het bestuur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
De contributie van de leden met een incasso machtiging wordt
eind maart 2019 geïnd.
De leden die geen incassomachtiging hebben krijgen bij dit
clubblad een factuur.
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Het banknummer van de vereniging: NL34RABO0310755530
t.n.v. Kleindiersportver. Broek in Waterland.
 
Voor eventuele vragen;
Ledenadministratie Truus Vriend.

Symposium Dierenwelzijn in goede handen
bij kleindierenliefhebber
 
Een symposium voor de betrokken dierenliefhebber
 
Op zaterdag 16 mei organiseren K.N.V. Ornithophilia en de
Stichting Zeldzame Huisdierenrassen het symposium “Die
renwelzijn is in goede handen bij de (klein-)dierenliefhebber”.
Dit symposium wordt gehouden in Utrecht in het Educatori
um van de Universiteit van Utrecht. Kosten zullen ongeveer
20 bedragen (is inclusief lunch en koffie/thee). Meer over de
dag wordt zsm bekend gemaakt. Een voorinschrijving is
mogelijk via.
https://szh.nl/artikelen/evenementen/symposium-dierenwelzijn-
in-goede-handen-bij-kleindierenliefhebber/

 

Rubriek van de redactie.
 
Ook nu is het gelukt om het "Nieuws" te maken.
We hebben veel copy gekregen zodat het zonder problemen
gelukt is.
Heel veel dank.
 
Het volgende clubblad verschijnt begin November 2020.
Mocht er tussendoor nieuws zijn dan sturen wij u een mail of
een nieuwsbrief.
Of kijk op de website www.kds-broekinwaterland.nl
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Oeps, de desbetreffende persoon is ziek en vergeten door te
geven…Nou ja, dan maar zonder voorschouw.
 
Op dinsdag worden de spullen van de zolder bij Mw Spaans
gehaald en de veewagen vol geladen, echt helemaal vol!  Ook
de aanhangwagen van Sjaak komt er aan te pas voor alle vogel
zaken.
Het echte werk begint op woensdag. Vakkundig wordt de
veewagen tussen de marktkramen door het schoolplein op
gereden en alles eruit gesjouwd, tjonge, wat zit er dan veel in
zo’n wagen.
 
Nadat ook alle attributen uit de gymzaal in het hok zijn op
gestapeld, worden de stuclopers neergelegd. Gelukkig hadden
we veel hulp, zelfs van Roel, die zich eigenlijk had afgemeld
omdat hij zijn schouder niet mocht belasten en Arian, die het
wat rustiger aan wilde doen maar zowat de hele veewagen
heeft uitgeladen. We zijn maar wat blij met deze vrijwilligers.

 

 
 
 
De rest van de middag opgebouwd , tombola tafel met 250
prijsjes vol gezet en ook de kerstboom werd weer opgetuigd.
 
En het werd pas echt gezellig toen Cees Schot kwam met zijn
vogelhuisjes en houtsnijwerkjes, Miep met haar prachtige
schilderijen, Rika met zelfgemaakte jam, Sjaak en Joke met
honing van hun eigen bijen, Ingrid met creatieve kerststukjes
en Louise met zelfgemaakte brei- en haakfiguren.
 
Helaas had dhr. v/d Meer, bekend om zijn prachtige, kleur
rijke vlinders en vogelhuisjes afgezegd en zal in de toekomst
ook niet meer komen. Zoals hij zelf zei: “ik word wat ouder,
het is mooi geweest”.

 
Wij bedanken dhr . v/d Meer  vanaf deze
plaats voor zijn jarenlange trouwe komst
naar Broek in Waterland. En mocht u den
ken, wat jammer, ik had nog wel een vlinder
of vogelhuisje gewild, neem dan contact op
met het bestuur.
 

TENTOONSTELLING 2019
 
We kunnen terugkijken op een geslaagde tentoonstelling die
afgelopen december zoals vanouds in de gymzaal van de
Havenrakkers in Broek in Waterland heeft plaatsgevonden.
 
Over het bezoekersaantal hadden we niet te klagen maar dat
kwam natuurlijk ook omdat de tentoonstelling dit jaar maar
op één dag te bezichtigen was.
 
Dat er dit jaar was gekozen voor één tentoonstellingsdag  werd
als  “niet leuk” beschouwd zodat we aan het denken zijn ge
slagen hoe dit op te lossen.
Het is gelukt.
Zoals eerder zullen er komend jaar weer het hele weekend  
dieren te bewonderen zijn. We hebben er gewoon aan het begin
een dag van afgesnoept.  Alles voor het dierenwelzijn!
Waar we normaal op woensdag gaan opbouwen, gaan we dit
nu op donderdag doen. Voordeel hiervan is dat de school op
woensdag nog gebruik kan maken van de gymlessen.
 
De directeur van de Havenrakkers vindt het geen enkel pro
bleem als we een dag later op gaan bouwen. Dit betekent wel
dat op donderdag alles klaar moet staan en er ingekooid moet
worden.
 
Vrijdag komen vervolgens de keurmeesters om alle dieren te
keuren en ook zal zoals gewoonlijk de leerlingen van de school
om de dieren met een bezoekje te komen vereren.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit houden we erin. We hopen en denken dat het nu voor de
leerlingen nog interessanter wordt om ook eens te zien hoe
zo’n keuring in zijn werk gaat.
In de avond zal de officiële opening plaatsvinden waarna
gedurende het gehele weekend de deuren van de gymzaal ge
opend zijn. We zijn heel benieuwd hoe dit zal uitpakken. We
gaan het zien!
 
Dan nu nog even in vogelvlucht een terugblik op de afgelopen
tentoonstelling.
Nadat alle aanvragen en goedkeuringen binnen zijn en ver
schillende vergaderingen  is het dan weer zover. 
Dan nu nog even in vogelvlucht een terugblik op de afgelopen
tentoonstelling.
Nadat alle aanvragen en goedkeuringen binnen zijn en ver
schillende vergaderingen  is het dan weer zover.
Op maandag is de voorschouw met de Gemeente. Op afge
sproken tijd staan we paraat maar niemand van de Gemeente
te zien. Omdat er toch papieren getekend moeten worden
wordt de gang naar Monnickendam gezet.
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Later op de avond werden alle dieren ingekooid en kwam de
dierenarts uit Monnickendam langs om eventuele zieke dieren
op te sporen. Alles was gezond en mocht blijven
 

 
 
 
 
 
 

 
Donderdag,  al vroeg in de ochtend, dit jaar geen file,  waren
de keurmeesters present en na een bak koffie gingen ze aan de
slag. Twee keurmeesters voor zowel de konijnen, hoenders en
vogels en één voor de eenden en ganzen. Zeven in totaal.
De assistentes schreven alles netjes op de keurkaart. Het
verliep allemaal zeer voorspoedig en net na de middag waren
de 70 vogels, 71 hoenders, 4 ganzen, 10 eenden en 50 konijnen
allemaal aan een keuring onderworpen.

 

 

 
 
 
Tussen de middag werden we verrast met een heerlijke lunch,
verzorgd door Miep en Joke. Na de lunch werd alles in de
computer ingevoerd, keurbriefjes opgehangen, zaal verder
aangekleed  en de catalogus naar de drukker gebracht.
 
Vrijdag stond zoals vanouds in het teken van school. Alle
leerlingen van de Havenrakkers brengen per groep een be
zoekje  en na afloop krijgen ze een vetbol mee naar huis.
De groepen 1 t/m 4 konden een kleurplaat, die ze eerder die
week hadden gekregen, inleveren, om er een prijsje mee te
winnen.

Deze kleurplaten werden
opgehangen zodat er een
vrolijke slinger boven de
kooien te zien was. De
broedmachine was weer
paraat en was zeer in trek.
En als de kinderen mazzel
hadden konden ze een kui
kentje geboren zien wor
den. Dit is dan ook zeer
vertederend om mee te
maken.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdagavond om 20.00u opende dhr. G. de Gooijer, de 88e
tentoonstelling. Gerrit de Gooijer, jarenlang onze keurmees
ter  deed dit met veel passie. Ook voor Gerrit is het de laatste
keer van keuren geweest, hij stopt met het keurmeesterwerk. 
Wij bedanken Gerrit voor alle keuringen die hij bij ons heeft
gedaan en voor alle wijze raad en adviezen. Hij kreeg een bos
bloemen en een attentie overhandigd.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De winnaars werden gehuldigd met een bosje bloemen en voor
de jubilaris, H. Zonneveld, duivenlid (was helaas niet aanwe
zig) was er een oorkonde en bloemen.
 
Hierna werd er onder het genot van een drankje en de lekke
re hapjes van Lisa nog een tijd gezellig nagezeten en gekletst.
Zaterdag waren we paraat om de bezoekers te voorzien koffie,
limonade voor de kinderen en broodjes worst voor de liefheb
bers.
 
De kinderen vergaapten zich aan de broedmachine, vermaak
ten zich prima in de knuffelhoek of wipten even binnen om te
zien of ze een prijsje met hun kleurplaat hadden gewonnen.
De tombola tafel deed goede zaken, evenals de grabbelton en
helemaal top waren de “knuffel” konijnen en het “kip”makke
hennetje wat de hele dag op schoot zat of bij iemand op de
schouder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omroep Pim heeft de tentoonstelling met een bezoekje vereerd
en heeft een prachtige uitzending gemaakt. Met dank aan Jan
Zoekende, onze “vogelman”.
Na de sluiting om 18.00u zijn alle dieren uitgekooid en hebben
we het hoognodige opgeruimd. Morgen verder
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De volgende morgen waren er  tot onze verrassing best veel
vrijwilligers om op te ruimen en dat op de zondagmorgen.
Geweldig!
Dan is het echt: vele handen maken licht werk. In no-time was
de gymzaal weer in oude staat (dankzij een super grote stof
zuiger) , de veewagen vol, de buikjes vol met de traditionele
broodjes worst met chocomel, om als laatste de wagen uit te
laden en de zolder weer vol te zetten.
Het was weer geslaagd!Zonder namen te noemen, want dan
ga ik zeker weer iemand vergeten, iedereen ontzettend bedankt
voor de hulp.
Nou eigenlijk toch wel iemand dan, Els, zij heeft zaterdag de
gehele dag geholpen achter de bar. Bedankt nog hoor Els, het
was gezellig!

 
 
De laatste overgebleven prijs
jes werden nog even snel naar
de gelukkige winnaars ge
bracht en de laatste kuikentjes
mochten rustig thuis uit het ei
kruipen…
 
 

 
Nogmaals dank iedereen voor zijn/haar hulp en tot de volgen
de tentoonstelling!
 
Namens bestuur en TT,
Anita

 
 

 

Kampioen Gans Quincy Peters 

Kampioen Dwerghoen  Dhr. Jaap v. Vuure 

Kampioen Konijnen Dhr. Koos de 
Weerd 

Kampioen Grote Hoen Dhr. A. Slagt  Mzn 
Kampioen Watervogel Dhr. Cees Schot 

Prijswinnaars
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen kampioen  bij de vogels Mevr. 
M. Steinhoff-Reurs 

Mevr. M. Steinhoff-Reurs 

Dhr. J. Zoekende 

Dhr. J. Zoekende 

Dhr. J. Zoekende Dhr. J. Zoekende 
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De jaarlijkse prijzenavond en bingo heb ik nog niet eerder bij
kunnen zijn omdat wij altijd die week op wintersport zijn. Dit
jaar zijn we niet op wintersport i.v.m. onze 3 maanden oude
jongste aanwinst dochter Fien.
 
Aangekomen bij het sfeervolle dorpshuis van Zuiderwoude
stapte ik naar binnen gelijk met Arjan.
Het was al gezellig druk, mensen zaten gezellig te kletsen om
de verschillende tafels heen lekker met een kop thee of koffie.
Sjaak nam het woord en deelde de prijzen uit aan de verschil
lende prijzenwinnaars/bekerwinnaars.
 
Daarna begon de bingo, vol enthousiasme hoorde je de
mensen kletsen en werden de bingo kaarten rondgedeeld.
Sommigen gingen de prijzentafel alvast bekijken, sommige
gingen voor de knuffels anderen voor de fruitmanden. Ook
fotolijstjes, sopjes, chocolaatjes, tassen, golfsets, boekjes,
enz… stond er op tafel als prijs.
Er waren ook worsten als prijzen die werden meteen gezellig
aangesneden en opgegeten. Ook de marshmallow koekjes
werden meteen geproefd en rondgedeeld.
De nummers waren top te volgen door de goede stem van
Sjaak en Jan was de notaris van de nummers. Wanneer de
kaarten voller raakten voelde je de spanning stijgen. Vele
bingo’s vielen er en er was niemand die een liedje hoefde te
zingen!
 
Het is toch een hele organisatie zo’n prijzen/bingo avond maar
deze avond vond ik top georganiseerd door Anita, Sjaak,
Miep, Jan en de rest van het bestuur toppers zijn jullie!! Be
dankt voor deze leuke avond!
Groet Rianne Bark-Straver.

Koos de Weerd. 

Hij ontving de prijs omdat hij het predicaat U ( uitmuntend)  had ge-
kregen voor zijn Belgische Haas 

KDS prijsuitreiking en bingo 31-1-2020

Agenda
 
JAARVERGADERING 2020
 
Dinsdag 31 maart 2020
 
Plaats: De Draai
             Broek in Waterland
 
BBQ EN JONGDIERKEURING
 
Vrijdag 21 augustus 2020
 
Plaats: Fam Roeleveld
Middenweg Broekermeer 59 te Amsterdam
 
TENTOONSTELLING 2020
 
Vrijdagavond 18 december 2020 om 20.00 uur is de opening
van onze Kleindiertentoonstelling 2020.
Zaterdag 19 december is de showdag van 10.00 tot 18.00 uur.
Zondag 20 december is de showdag van 10.00 tot 16.00 uur.
 
Plaats: Nieuwland 32,
             Broek in Waterland.
             (in de gymzaal van de basisschool)
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Kampioenschap van NH, de districtsshow,
georganiseerd door vogelvereniging VoVOS 

 
In het weekend van zaterdag 21 en zondag 22 december heeft
vogelvereniging VoVOS voor de 3e keer in haar bestaan de
districtsshow, het kampioenschap van Noord-Holland geor
ganiseerd. De Oranjehal van voetbalvereniging VVS ’46 aan
de Spanbroekerweg 120A in Spanbroek was omgetoverd tot
een ware vogeltuin waarin vele vogels in mooie vitrines en
volières weer opgesteld stonden tussen de mooie bloemen
pracht. VoVOS staat er om bekend er een ware show van te
maken en dat is dan ook in deze grotere vorm zeker geslaagd!
Exclusieve vogelsoorten door de diverse kwekers gehouden
en gekweekt werden door hen weer geshowd.
Met op vrijdagavond 20 december de opening verricht door
de heer Klaas Snijder, voorzitter van de Nederlandse Bond
van Vogelliefhebbers, die versteld stond van de geweldige
variëteit aan vogels op de show en de schitterende aankleding
met bloemen, bloemstukken en beplanting. Tijdens de ope
ning werd Bert v.d. Beek door Klaas Snijder voorzien van zijn
verdiende speld voor 60 jaar bondslidmaatschap.
Op zaterdag 21 en zondag 22 december hebben naar schatting
zo’n 1500 bezoekers de show kunnen bewonderen. Het was
best druk!
 
Zondag om 14.00 uur werd de trekking van de grote VoVOS
loterij verricht. Alle prijzen zijn inmiddels bij de prijswinnaars
bezorgd. Tijdens de openingsavond en de zondagmiddag heeft
het rad van avontuur weer zijn werk gedaan met als Jos Smook
de “spreekstalmeester”. Samen met de tombola zorgen deze
2 items altijd voor de financiële impuls waardoor we geen
entree hebben en  in het lopende jaar weer een aantal lezingen
en andere activiteiten kunnen organiseren waarbij van de
leden weinig tot geen bijdrage wordt gevraagd. De bierviltjes
die op diverse locaties op de bar lagen, de verslagen in
het Noord-Hollands Dagblad en in het weekblad de Kogge
hebben een mooie bijdrage geleverd aan het bezoekersaantal.
Al met al kunnen we terugkijken op een mooie geslaagde show.

Misschien tot een volgende keer, maar in ieder geval eerst tot
het einde van het jaar in het weekend van 20, 21 en 22 novem
ber, gewoon weer op het oude vertrouwde adres in Café, zaal
“Het Huis van Egmond” in Hoogwoud.
Een zelfde show maar dan weer kleiner en knusser.
Het bestuur van VoVOS dankt daarom zonder mensen in
persoon met naam te noemen al het publiek, alle inzenders,
alle sponsors, alle medewerkers en iedereen die een bijdrage
heeft geleverd heel hartelijk.

 Achter de schermen
 
Op weg naar de tentoonstelling op vrijdag 13 december 2019,
ging de gedachte van Miep in de auto al uit, over de invulling
van de T.T in 2020. De vrijdag zal druk worden met de
schoolkinderen en de keurmeesters samen op een dag.
Oei, hoe vullen we dat in? Nou ja, eerst deze T.T goed zien af
te ronden.
Door inzet van vele medewerkers en deze wisten wat men doen
moest, verliep deze probleemloos. De T.T commissie kon te
vreden zijn.
 Daarna gingen de gesprekken verder over de bingoavond, de
prijzen welke er nog moesten komen etc. etc. Ook deze avond
liep op rolletjes.
Dan komt er een kleine periode van schijnbare rust. Een
vergadering tussendoor, aangaande de ledenvergadering in
maart.
Ook de tijd gaat daarna verder en in de zomermaanden komt
heel licht de gedachten, er moeten weer prijsjes komen!
Heel langzaam komt de molen weer op gang. Medio oktober
beginnen de eerst bezoeken aan Action, Blokker en andere
winkels. Wat en hoeveel nu dit jaar?
Zo ook, de voorbereidingen voor de T.T, hoe gaan we het
weer doen, hoe delen we de dag van de keuring in, wat moeten
de keurmeesters eten enz. Ook de invulling van de keuring
lijsten, voor de T.T is weer aan de orde. Taken worden inge
vuld, kortom, vergaderen maar weer.
Er is een draaiboek voor de opbouw, maar het is toch altijd
spannend.
Kortom, vele vrijwilligers inclusief de T.T commissie, zorgen
ervoor dat ieder jaar weer een leuk resultaat wordt neer gezet.
Resumerend, achter de schermen van administratie, contac
ten, clubblad, materiaal beheer, prijzen kopen en opbouw T.
T, wordt er een hoop werk verzet, om de vereniging tot een
succes te maken.
 
Peter Steinhoff
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De kippen van De Gier en de vogels van Zoekende waren erbij,
maar Jan Roos moest verstek laten gaan. Hij is ziek geweest,
kon geen vogels laten broeden. Oude vogels insturen -- dat is
zijn eer te na.

Leuk, al die bewonderende blikken van de bezoekers voor 
vogels,  hoenders, ganzen, eenden en konijnen, de één nog
mooier dan de ander. Maar het gaat de eigenaren toch
vooral om het oordeel van de keurmeesters.
 
Een keurmeester, die een pittige cursus achter de rug heeft
voordat hij dit werk mag doen, keurt op een dag wel zestig,
zeventig dieren.
De dieren mogen niet zomaar de sporthal in. Ze moeten zijn
ingeënt tegen ziektes, de eigenaar betaalt inschrijfgeld en de
dieren moeten aan bepaalde eisen voldoen. Een Vlaamse reus
bijvoorbeeld moet op zijn minst zeven kilo wegen. De keur
meester inspecteert de vacht, de lengte van de oren, de nagels,
kijkt of de tanden recht staan en geeft punten.
 
Witte puntjes
Jan Zoekende: “De keurmeester blaast de vacht van het konijn
open, kijkt hoe de huid is, of er geen witte puntjes zitten.”
Witte puntjes? “Ja, een wit puntje bewijst dat er haren zijn
uitgetrokken, die niet de goede kleur hadden. Dat mag niet.”
Henk: “Een kip met een kromme teen, of met verkeerde
vlekken, dat kan ook niet.”
Jan Roos vertelt dat je vogels binnen zeven dagen nadat ze uit
het ei zijn gekomen, moet ringen in de kleur van het geboor
tejaar. “Daarna wordt de poot te dik; je mag de ring er niet
meer afhalen. Doe je dat wel en merkt de keurmeester het, dan
word je gestraft door de bond.”
Zodra de tentoonstelling is geopend, zegt Roos, zie je al
handelaren rondlopen, die vogels bestellen. De tentoonstel
ling wordt altijd begin december gehouden. Vroeger was er
dan, vanwege Kerst,  veel vraag naar konijnen. Groenteman
Hes Wortel bestelde flinke aantallen; hij nam tijdelijk drie man
extra in dienst om ze te slachten.
Kinderen in dorpen als Broek in Waterland groeiden op met
kippen.  “Iedereen had een tuin,” zegt Henk de Gier, “en ie
dereen had wel een paar kippen en konijnen lopen. Van jongs
af gingen we ook met de school naar de kleindiertentoonstel
ling.”
Die kippen kregen gewoon geprakte beschuit met eieren of
restjes te eten. “Om het fokken naar een hoger niveau te tillen,
is in 1926 de fokvereniging opgericht, de voorganger van onze
kleindiervereniging,” zegt De Gier. “Met andere kippenhou
ders samen voer inkopen, proberen de kip meer eieren te laten
leggen, dat soort zaken. Pas later kwam er het show-element
bij, dat nu heel belangrijk is.”
 
Concordia
Ze weten nog goed dat de tentoonstellingen vroeger werden
gehouden in café Concordia aan de Dorpsstraat. De Gier: “De
kooien stonden wel driehoog opgesteld.” Roos: “Nu overdrijf
je toch, ze stonden twee hoog. Ik weet het nog, want ik heb
de armatuur aangelegd.” De Gier: “Ze namen het hele café in
beslag, tot en met het podium.”
 
 
 

Kippen, konijnen en eieren: komt dat zien!
 
‘Het hele café, waarvan de kastelein ook actief lid was, werd
ontruimd om de kippen en konijnen te installeren’, zo stond
in de krant te lezen.
‘Ook waren eieren te bezichtigen.’ Dat was daags nadat de
door onder anderen burgemeester P.J. Peereboom en veearts
J.F. De Gier opgerichte Fokkersvereniging in december 1926
in café Concordia haar eerste tentoonstelling had ingericht.
Doel was te zorgen dat meer mensen pluimvee gingen houden
om er wat aan te verdienen. Zo zou  het aanbrengen van
elektrisch licht de eierproductie kunnen verhogen. 
Als je als kippenhouder lid was van de vereniging zat je goed.
Gezamenlijk werd bijvoorbeeld voordelig voer ingekocht.
Je kreeg reductie bij de aankoop van kuikens, fokmateriaal
en andere pluimveebehoeften en ‘ieders bedrijfsbelangen
werden behartigd’. Zou?’ zo luidde  in 1932 de vraag in het
verenigingsblad, ‘de geringe contributie van twee gulden niet
minstens tienvoudig door het lidmaatschap worden vergoed?
 
In 1971 kwam een afdeling vogels tot stand, die in 1973 samen
met de Fokkersvereniging opging in Kleindiersportvereniging
Broek in Waterland & Omstreken. Drie jaar later werd Maja
Schoon secretaris van het bestuur.
‘Het eerste dat Maja deed’, aldus de krant, ‘was het in ere
herstellen van het jaarlijks uitstapje, het zogenoemde ‘kip
peuitje’. Het organisatietalent en de administratieve vaardig
heden van Maja worden geroemd. Maja: “Met elkaar hebben
we ook altijd veel plezier.”
De huidige secretaris, Anita Roeleveld, heeft even geteld
hoeveel dieren zich vorig jaar voor de tentoonstelling (13 en
14 december) hadden aangemeld: vijftig konijnen, 71 hoen
ders, veertien ganzen/eenden, zeventig vogels. Anita: “Helaas
dit jaar geen duiven.”
 
Voor de 88ste keer lieten de ‘kleindieren’ zich bewonderen
 

‘Snaveltjes met baby-olie insmeren? Dat
doen wij niet’
 
“Fanatiek? Och, echt fanatiek zijn we niet,” zegt Henk de Gier.
Jan Zoekende: “Je ziet het weleens op grote shows, dat ze de
nageltjes of snaveltjes van de vogels met baby-olie insmeren.”
Henk: “Of echte fokkers die de kam van een kip of haan met
lippenstift bijkleuren. Dat doen wij niet.”
We spreken Henk de Gier, Jan Zoekende uit Monnickendam
en Jan Roos in woonark ‘Silentium’ van Roos. Onderwerp:
de Kleindiersportvereniging, waarvan Jan Zoekende be
stuurslid is. De drie mannen zijn van jongs af verknochte
liefhebbers van vogels of kippen - of misschien wel van alle
‘kleindieren’
die, eerder
deze maand,
voor de 88ste
keer, wer
den tentoon
gesteld. In
de gymzaal
van De Ha
venrakkers.
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Ringen bestellen
 
Bestellen van de ringen voor de voliere vogels
bij de NBvV moet U zijn bij:
Dhr. A. Slagt Lzn.
Dorpsstraat 8
1151 AD Broek in Waterland
Tel. 020 - 4033154
Rabo-banknr. 310755530 t.n.v. Kleindiersportver.
Broek in Waterland. o.v.v.m. 'ringen'
Emailadres: arianslagt@kpnplanet.nl.
 
Bestellen van ringen voor pluimvee
Alle pluimvee dat ingezonden wordt op tentoonstellingen,
dient te zijn voorzien van door de KLN uitgegeven ringen.
De ringenmaat is afhankelijk van de grootte van het ras. De
kleur van de ring is ieder jaar verschillend.
Deze wordt Europees binnen de Entente afgestemd.
Leden van de KDS kunnen deze ringen bestellen bij de
KLN.
https://apps.kleindierliefhebbers.nl/digiring/

Henk vertelt dat vroeger op de maandag na de tentoonstelling
’s avonds in het café een markt werd gehouden. Daar kwam
iedereen uit dorp en omgeving naar toe om ‘kleine dieren’ te
kopen of te verkopen.
 
Concordia voldeed jarenlang prima als tentoonstellingsruim
te, maar eind jaren zestig werd het er ‘te stoffig, te klein en te
druk’. Na een reeks omzwervingen op andere adressen kreeg
de vereniging de gymzaal van de lagere school in het vizier.
Jan Roos: “Dat leidde tot bezwaren van de leden van de
gymvereniging. Toen ze later merkten hoe prachtig schoon we
alles achterlieten, waren we meer dan welkom.”
 
Hebben de heren favorieten? Voor Jan Zoekende is dat de
grasparkiet. “Hij hecht zich aan je.” Ook de zebravink, de
Japanse meeuw en de valkparkiet ziet hij graag. Jan Roos, die
al vijftig jaar vogels houdt, is dol op de rosella. “Verleden jaar
viel een vogel van stok en bleef voor dood liggen. De dierenarts
bracht hem weer tot leven. Zijn poot is een stompie, maar ik
zal hem nooit weg doen.”
Henk de Gier gaat voor de kippen. Hij heeft de new hampshi
re, Noordhollandse blauwe, de bonte leghorn en de marans.
Alle soorten in aparte hokken met een haan erbij. “Je moet ze
uitgekiend voer geven; dat is het oog van de meester waardoor
je mooie dieren krijgt.”
Henk: “Weet je voldoende? Dan ga ik nu koeien melken.”
 
Bovenstaand artikels hebben we van Mevr. Hanneke de Wit
ontvangen. Zij heeft namens Vereniging Oud Broek de heren
Jan Roos, Henk de Gier en Jan Zoekende geïntervieuwd.
De foto is gemaakt door Linda Feltkamp
 

Topshow 2020
8 februari 2020,

De Topshow werd dit jaar gehouden in de Welkoop van het
Noord-Hollandse Anna-Paulowna.
Omstreeks 8.30 werd er begonnen met het inkooien van de
dieren, de kleine knagers in de kleine ruimte en alle andere
ingeschreven dieren in de grote van de Welkoop.
De 41 inzenders waren goed voor 94 konijnen, 7 cavia’s, 7
groothoenders, 31 dwerghoenders, 5 serama’s en 17 hamsters.
Een totaal aantal dieren van : 161
De dag begon koud met 5 graden en een waterig zonnetje, al
snel trok het dicht en werd het weer er buiten niet beter op, in
de hal was het ook koud en zal de temperatuur niet boven de
10 graden geweest zijn, daarom heb ik besloten om niet de
hele dag te blijven.
15.30 kwam ik terug bij de tentoonstelling om nog even rond
te kijken en om 16.00 zou de prijs uitrijking zijn, tot onze grote
verbazing was de hal al helemaal leeg, de kooien waren opge
ruimd en de dieren stonden allemaal in kisten klaar om mee
te nemen.
De tentoonstelling zou tot 16.30 duren, toen ik vroeg naar een
reden van het extreem vervroegde einde, werd er een beetje
gesnauwd dat ze er wel klaar mee waren.
Telleurgesteld stapte wij weer in de auto om een uur terug naar
huis te rijden.
Een zuur einde van wat een mooie dag had moeten zijn!
Bas Schreuder

Tatoeëren via onze vereniging

 
Voor het tatoeëren van konijnen contact opnemen met:

Dhr Nico van Vlaanderen
Graag even bellen om een afspraak te maken.                 
Tel. 0299 - 372440
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      KLEINDIERVERENIGING BROEK IN WATERLAND  EN OMSTREKEN                                                                         
 

 

                Secretariaat 
                Anita Roeleveld 

                Middenweg Broekermeer 59 

                1027 GB Amsterdam 

                e-mail: ra.roeleveld@hetnet.nl 
 

 

 

 

 

 

 

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van een ledenvergadering welke  
gehouden zal worden op 

 

                                          Dinsdag  31 maart 2020 

 

Plaats: De Draai, nr. 33, Broek in Waterland 

Tijd:     20.00uur 
 

AGENDA 

 

1. Opening 

 

2. Notulen 

 

3. Ingekomen stukken en Mededelingen 

 

4. Jaarverslag 2019 

 

5. Financiën 

 

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

 

7. Bestuursverkiezing. 
    Reglementair aftredend en herkiesbaar zijn: Jan Zoekende, Miep Steinhoff 
    en Truus Vriend. Kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van deze 

    vergadering schriftelijk aanmelden bij het secretariaat 
 

 

8. Benoeming tentoonstellingscommissie 

 

   Pauze 

 

9. Tentoonstelling 2019 (nakaartend) en voorbereiding tentoonstelling 2020 

 

10. Rondvraag 

 

11. Sluiting 
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