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Een woord van de voorzitter...
Hallo fokkers,
 
 
De zomer ligt alweer even achter ons en vooral de laatste tijd
hebben we genoeg regen gehad wat mij betreft. We zijn volop
bezig met de tentoonstelling. Administratief is het meeste rond
en nu de daadwerkelijke voorbereidingen voor de show. Dit
jaar hebben we de zondag laten vervallen i.v.m. het dierenwel
zijn.
 
 
Het programma ziet er nu als volgt uit:
 
-  Woensdag 11 december vanaf 13.00 uur opbouwen. ´
s Avonds moeten alle dieren voor de show om 21.00 uur in
gekooid zijn.
 -  Donderdag komen de keurmeesters keuren.
 -  Vrijdag komen de schoolkinderen van obs De Havenrak
kers de dieren bekijken.
´s Avonds om 20.00u is de opening door Dhr. G. de Gooyer.
 -  Zaterdag is de tentoonstelling geopend van 10.00 uur tot
18.00 uur.
Om 18.00 uur is het uitkooien.

 -  Zondag vanaf 10.00 uur gymzaal leeghalen, schoonmaken
en alles op de zolder zetten. 
 
 
Het bestuur en het tentoonstellingscommissie hopen op veel
inzendingen van diverse soorten en rassen.
 
Tot slot nog een klein voorval wat mij is overkomen begin
augustus. Ik had weer de diverse eieren geraapt uit ons kip
penhok waar we een aantal Brahma´s en Serama´s houden
wat prima samengaat. De volgende dag wilde ik een paar eitjes
koken of bakken dat weet ik niet meer, toen ik gepiep hoorde
en er 2 Serama-eitjes waren aangepikt. Ik heb gauw een cou
veuse van boven gehaald en nu zijn we een haantje en een
hennetje rijker. Maar het is me nooit duidelijk geworden waar
een hennetje heeft zitten broeden. Het haantje is naar Henk
de Gier gegaan om hopelijk voor nieuw nageslacht te zorgen.
 
 
 
Maar nu weer even terug naar het heden. Wij hopen dat on
danks de veranderingen in het rooster jullie weer massaal
willen helpen met het opbouwen en opruimen van de tentoon
stelling.
 
 
Namens het bestuur en de tentoonstellingscommissie,
 
 
Sjaak Mes,
voorzitter

Rubriek van de redactie
Dit wordt het tweede clubblad wat wij (Truus en zoon) voor
onze kleindiervereniging Broek in Waterland maken.
We zijn blij dat de nieuwe versie goed ontvangen is en danken
voor de positieve reacties. Het landelijk blad van de KLN
heeft in hun laatste editie een vermelding gemaakt over ons
clubblad.
Het is voor ons als vereniging prettig om het blad digitiaal te
kunnen versturen. Hiermee bereiken we direct alle verenigin
gen in het rayon. Alle verengingen in het Rayon en keurmees
ters ontvangen nu ook ons blad.
 
Henk de Gier wil ik bedanken voor de copy over de Water
landse Witborsteend, die hij heeft ingestuurd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U leest verder terug in het clubblad over de uitnodiging van
de tentoonstelling en van de bingo c.q. prijsuitreiking op 31
januari 2020.
 
De leden die een fokkersnummer hebben ontvangen per e-mail
een inschrijfformulier en het bijbehorende vraagprogramma.
Leden die geen e-mail hebben krijgen de formulieren via dit
blad. Het inschrijfformulier moet voor zondag 17 november
2019 binnen zijn.
 
In mei 2019 hebben we alle logo’s van onze sponsors op de
website geplaatst.
In plaats van 4x per jaar in het clubblad staan de logo’s nu 2x
per jaar in het clubblad, in de tentoonstellingscatalogus én op
onze website.
 
Fam. T. Vriend
Redactie clubblad
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Agenda
TENTOONSTELLING 2019 
Vrijdagavond 13 december 2019 om 20.00 uur is de opening
van onze Kleindiertentoonstelling 2019
 
Plaats: Nieuwland 32,
             Broek in Waterland.
             (in de gymzaal van de basisschool)
 
 
Zaterdag 14 december is de showdag van 10.00 tot 18.00 uur.

FEESTELIJKE PRIJZENAVOND  
Op vrijdag 31 januari 2020 
 
Plaats: Dorpshuis Zuiderwoude
             Dorpsstraat 39
             1153 PD Zuiderwoude
 
 
JAARVERGADERING 2019  
Dinsdag 31 maart 2020
 
Plaats: De Draai
             Broek in Waterland

Tentoonstelling  E.W.K.C.&P.V. 
Van 17 t/m 19 oktober 2019 was de open tentoonstelling van
EWKC&PV in de Tulpenkas van Neefjes in Berkhout.
 
De Comb. Van Vlaanderen, P. Vriend en J. v. Vuure brachten
konijnen en kippen in. Op vrijdagavond opende voorzitter
Koos de Weerd samen met de wethoudster van de gemeente
Westerkoggenland de tentoonstelling.
 
De comb. Van Vlaanderen viel in de prijzen, van harte
gefeliciteerd!

Nog even dit...
In het vorige Nieuws hebben we in het verslag van de Ten
toonstelling de medewerkers genoemd die hebben geholpen
om de tentoonstelling te doen slagen. Hierbij zijn een aantal
medewerkers vergeten die we nog even speciaal nu willen
noemen.
Ten eerste Lisa, die voor de hapjes op de openingsavond ge
zorgd heeft.
Vervolgens Wendy, zij heeft geholpen met de opbouw, en last
but not least, Bram, die de reclame borden voor zijn rekening
had genomen.
Ook heeft Bram zich ingezet voor het ontwerpen van de
posters en het logo van de club. 
Allen nog hartelijk dank!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wilt u ook meehelpen bij de tentoonstelling?
 
Neem contact op met Anita.
Tel 020-4033754

Een foto van de tentoonstelling in Berkhout

Bestuurswissel TT commissie
 
Het afgelopen jaar heeft er bij de tentoonstellingscommissie
een bestuurswisseling plaatsgevonden.
 
Henk de Gier vond het tijd worden voor verjonging  en
maakte plaats voor Bas Schreuder. Bas, een fanatieke fokker
van hoenders en konijnen was meteen bereid om de plaats van
Henk over te nemen.
We hopen Bas, dat je een leerzame maar vooral gezellige tijd
hebt in de TT en met je enthousiasme zal dat vast gaan lukken.
 
Henk werd in de afgelopen jaarvergadering bedankt met een
attentie  voor zijn toewijding, raad en adviezen die hij had met
de vergaderingen en met de op- en afbouw van de tentoon
stelling .
Gelukkig heeft hij toegezegd, als het enigszins mogelijk is, om
te helpen waar nodig is,  waar we natuurlijk heel blij mee zijn.
Veel succes met je dieren en nogmaals dank!
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Ledenvergadering 2 april 2019
 
Dinsdag 2 april werd de ledenvergadering van onze kleindier
vereniging gehouden in De Draai te Broek in Waterland.
 

Er was een aardige opkomst en onder het genot van een bak
koffie/thee met koek  werden achtereenvolgens de ingekomen
stukken medegedeeld, het jaarverslag werd voorgelezen, het
financieel overzicht besproken, verslag van de kascommissie
gedaan en benoeming nieuwe kascommissie.
 

Daarna was er de bestuursverkiezing waarbij het bestuur
ongewijzigd is gebleven. Alleen bij de tentoonstellingscom
missie is Henk terug getreden en Bas Schreuder is voor hem
in de plaats gekomen. Vervolgens kwamen nog een aantal
onderwerpen aan bod, waaronder het enten van de konijnen
tegen RHD1 en 2.
 
 
De afgelopen tentoonstelling werd nabesproken en het be
stuur kreeg zelfs complimenten. Fijn om te horen.
 
Ook werd de komende tentoonstelling besproken, want het
kan altijd nog beter.
 

Daarna als klap op de vuurpijl nam de voorzitter het woord
en wendde zich tot Jan Zoekende en Gerrit Meppen. Dit was
voor beide mannen volkomen onverwacht en des te leuker was
de verrassing dat ze beide tot erelid werden benoemd.
 
 
Jan en Gerrit werden bedankt voor hun jarenlange en grote
inzet en we hopen natuurlijk dat ze dit nog lang kunnen en
gaan doen. Ze kregen allebei een bos bloemen, een oorkonde
en een mand met lekkere hapjes en drankjes uitgereikt.
 
 
Na de rondvraag waar velen gebruik van maakten om vooral
de twee nieuwe ereleden te feliciteren,  sloot de voorzitter deze
vruchtbare vergadering.
 
 
Namens het bestuur,
 
 
Anita
Secretariaat
 
e-mail: ra.roeleveld@hetnet.nl
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Verslag van de jongdierkeuring van onze vereniging. 
 
Vrijdagmiddag 23 augustus was, op het erf van de boerderij van de fam. Roeleveld in de Broekermeer, de keuring van 29 
konijnen en 20 kippen die van het voorjaar geboren zijn. De keurmeesters waren G. de Gooijer voor de konijnen en L. 
van de Wetering voor de kippen.  
 
Terwijl de keuring bezig was hadden we een heerlijke barbecue. Truus had de soep verzorgd, Jan Zoekende de vis ge-
rookt, Sjaak het vlees op de barbecue verzorgd en Miep en Anita hadden de salades, drinken enz. geregeld.  
30 leden hebben hiervan genoten ook omdat de weersomstandigheden uitstekend meewerkte.  
  
 
 

 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
           
 
 

Piet Pronk winnaar hoenders                                   Klaas Uithuisje winnaar konijnen                               
 
 
Op de vraag wie er een stukje voor het clubblad wilde schrijven bood dhr. de Gooijer spontaan aan om dit voor ons te 
doen. 
 
JONGDIERENKEURING BROEK IN WATERLAND 2019 
Op vrijdag 23 augustus 2019 was het weer zo ver. De jonge dieren van KDS in Broek in Waterland werden weer ge-
keurd. Voor mij was het de 34e keer dat ik dit deed met veel plezier maar met minder spanning zoals de 1e keer.  
 
De ervaring heeft geleerd dat het altijd gezellig is in Broek zo hoort dat ook. Nu de dieren, het begon met Vlaamse reus,  
de chinchilla kleur was de beste maar het is beter om kleur op kleur te fokken. Hierna de grote en kleine zilvers van fok-
kers die al wat langer konijnen fokken, 1 grote zilver had het predicaat F maar het kleine zilver was een klasse beter en 
won uiteindelijk. De Belgische haas werd 2e in de eindstrijd. De andere rassen waren allemaal voorzien van schoonheids-
foutjes. 
 
De vereniging Broek in Waterland kan trots zijn met dit evenement met voldoende eten en drinken op deze locatie 
(boerderij). Een hardwerkend bestuur kan ook tevreden zijn dat zij dit nog kunnen organiseren. Bravo voor dit bestuur en 
Nico en Truus bedankt voor de deskundige hulp bij de keurmeester. Het was weer een feest in Broek in Waterland. 
 

Keurmeester G. de Gooijer 
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ENTEN KONIJNEN RHD 2
18 juli 2019
 
De dierenarts van Monnickendam hadden we bereid gevon
den om de konijnen te laten enten voor RHD2. Dit is een
verplichte enting en zonder deze enting mogen de konijnen
niet meedoen aan een tentoonstelling of jongdierendag.
 
Donderdagmiddag 18 juli kwam de dierenarts naar het Clu
sius College in Amsterdam-Noord. Daar werd hij al opge
wacht door Rianne, die een aantal konijnen van school liet
enten.
Ook Bas Schreuder en Cees Schot waren met de auto met
daarin  kisten met konijnen naar het Clusius gekomen. In een
rap tempo werden de konijnen een voor een geënt.
 
Hierna gingen we, de dierenarts Peter Witte en Anita,  naar
Marken, naar de schuur waar Klaas Uithuisje zijn konijnen
heeft gehuisvest. Cees Teerhuis stond ook al bij de schuur
paraat met zijn konijnen. En voordat we er erg in hadden was
alles weer gedaan.
Cees en Klaas  hadden de nummers al keurig opgeschreven
en zodoende hoefde er alleen nog een handtekening gezet te
worden.
 
De fokkers van konijnen, die door vakantie of nog te jonge
beestjes nu niet konden laten enten, hebben dit op een andere
locatie en tijdstip laten doen.
 
Al met al is dit prima verlopen en als het lukt doen we het
volgend jaar weer zo!
 

ENTEN HOENDERS
27 juli 2019.
 
Zaterdagmiddag om 1 uur hadden we ( Sjaak, Jan Schaap,
Anita en Truus) afgesproken in Broek in Waterland om samen
met veearts Henk Schipper de hoenders van de leden te enten.
Via Volendam, Edam, de Purmer, Watergang waren we om
3 uur in Ransdorp.
 
Daarna nog door naar Zunderdorp en om half 5 waren we
weer in Broek in Waterland. Door een misverstand bij het
afspreken waren daar de kippen alweer losgelaten maar de
vangploeg heeft ze weer gevangen en ze zijn alsnog geënt. In
totaal hadden we 278 kippen en ganzen geënt.

 

Ringen bestellen (volière)
Voor het bestellen van de ringen voor de volièrevogels bij de
NBvV kunt u contact opnemen met:
 
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'
 
E-mailadres: arianslagt@kpnplanet.nl.
 

Ringen bestellen (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 rin
gencommissaris. Deze zorgt er voor dat de benodigde ringen
bij u worden afgeleverd. Aangeraden wordt de ringen uiterlijk
vier weken vóór gebruik te bestellen.Leden van onze club enten enkel kippen
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De Kleindiersportver. “Broek in Waterland & Omstr.” 
heeft hierbij het genoegen u uit te nodigen voor de 
officiële opening van haar 87ste tentoonstelling. 

Vrijdag 13 December 2019 

Om 20.00 uur in het tentoonstellingsgebouw, gymzaal
 “Havenrakkers”, Nieuwland 32, Broek in Waterland.

De openingstijden van de tentoonstelling zijn: De openingstijden van de tentoonstelling zijn: 

vrijdag 13  dec.                         Opening TT 20.00
zaterdag 14  dec.   Showdag van 10.00 tot 18.00
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Tentoonstellingsrooster Noord-Holland
2019-2020
Tentoonstellingsrooster 2019-2020 Noord-Holland
 
02-09-19 / 02-09-19 N34 IJmondshow Ver. K Heerenduinweg
6 B, IJmuiden 06-44642139
 
27-09-19 / 28-09-19 N17 G.P.K.V. - Hilversum Ver. K.H.S
Noordersingel 18 B, Eemnes 06-51447934 www.gpkv.nl
 
12-10-19 / 13-10-19 N26 Kennemerlandshow Ver. K.H Ge
nieweg 50, Velsen-Zuid 06-24742211 www.sv-zuidkennemer
land.nl
[Afbeeldingsresultaat voor kln kleindieren noord holland]
17-10-19 / 19-10-19 N15 E.W.K.C. & P.V. - Hoorn Open K.
H.S Oosteinde 114, Berkhout 06-28843049 www.ewkc-pv.nl
 
18-10-19 / 19-10-19 N18 Kleindier Show Huizen Open K.H.
S De Ruytersraat 7, Huizen 035-5250046 www.sportengenoe
gen.nl
 
25-10-19 / 27-10-19 NT4 Zaanstadshow Open K.H.S Akere
6, Assendelft 06-46232562 www.zaanstadshow.nl
 
26-10-19 / 26-10-19 N28 KSV Jong Leven - Uitgeest e.o. Ver.
K.H.S Oranjelaan 2 A, Castricum 06-51290043 www.jongle
venuitgeest.nl
 
01-11-19 / 02-11-19 N09 Clusius kleindiershow Westfriesland
Open K.H.S Blauwe Berg 1 A, Hoorn 06-26222052
 
02-11-19 / 03-11-19 N24 O.P.K.V. - Oostzaan Ver. K.H.S
Jacob Corneliszstraat 22, Oostzaan 06-20244425
 
09-11-19 / 09-11-19 N31 Wieringerlandshow Open K.H.S
Lonjeweg 1, Hippolytushoef 06-42394032 www.wieringer
landshow.nl
 
23-11-19 / 24-11-19 N27 Duinstreekshow Ver. K.H.S Heere
weg 150, Schoorl 0226-316982 www.duinstreekschoorl.nl
 
13-12-19 / 14-12-19 N11 KDS Broek in Waterland e.o. Ver.
K.H.S Nieuwland 32, Broek in Waterland 075-6421846 www.
kds-broekinwaterland.nl
 
14-12-19 / 14-12-19 N34 Duinzichtshow Ver. H.S Heerenduin
weg 6 B, IJmuiden 06-44642139 www.ijmondenomstreken.nl
 
14-12-19 / 15-12-19 N32 KDS Winkel e.o. Open/Prov. K.H.
S Hartweg 35, Winkel 06-20843090
 
08-02-20 / 08-02-20 N31 Topshow Open/Kamp K.H.S
Kerkweg 5 A, Anna Paulowna 06-42394032 www.wieringer
landshow.nl
 
07-03-20 / 07-03-20 N34 KSV IJmond e.o. - IJmuiden, man
nelijke dieren Open K Heerenduinweg 6 B, IJmuiden
06-44642139 www.ijmondenomstreken.nl
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Keurslag
 
Spreeuwkop witborst (Donker wildkleur witborst):  
 
De scherp begrensde, ongelijkzijdige driehoekig witte borst
vlek, waarvan de smalste punt naar boven is gericht en de
hoeken goed zijn afgerond, begint halverwege de hals en loopt
door tot ongeveer halverwege de borst.
Een klein wit vlekje onder aan de snavelaanzet is toegestaan.

De buitenste 4 tot 6 grote slagpennen zijn wit, een gelijk
aantal in beide vleugels heeft de voorkeur.

Ogen: grijsbruin.

Snavel: woerd: blauwgrijs,      eend: donkergrijs tot zwart;
snavelnagel bij beide geslachten: zwart.
Poten: woerd: oranjerood,       eend: donkeroranje met bruine
weerschijn.
Geringe lichtere (oranjeachtige) vlekken op Ioopbenen en
zwemvliezen geldt niet als een fout.
 

 
 
 
 
Dhr. Cees Schot uit Water
gang heeft vele eenden van
dit soort op de tentoonstel
ling ingezonden.
 

 
De Waterlands witborst eend 
 
Tussen 1870 en 1940 was in Waterland een grote sector
pluimveehouderij, van kippen maar ook van eenden.
 
In 1870 hielden pluimveehouders in met name in Den Ilp,
Landsmeer en Volendam al 75.000 eenden. In 1900 telde de
eendenhouderij 160.000 dieren, in 1939 maar hield men liefst
250.000 eenden in het gebied, goed voor miljoenen eieren,
vooral voor beschuitfabrieken aan de Zaan.
 
De houderij gebeurde in houten hokken met een kleine uitloop
en een kleine afgeschutte zwemruimte.
 
Minder bekend is, dat de Waterlandse veehouders al sinds de
Zeventiende Eeuw op een ‘extensieve’ manier eenden hielden.
Zij kruisten wilde eenden met leg-eenden uit het Verre Oosten,
die met meekwamen meetocht schepen op de terugweg.
Zodoende ontstond een type eend, dat wel 100 eieren per jaar
legde.
De pulletjes voor de fok werden direct na uitkomst gesekst,
geleewiekt en gemerkt en vervolgens met hun moeder losge
laten in de polders, waar ze hun kostje bij elkaar zochten.
Goedkoop voer!
In het vroege voorjaar werden de eenden gelokt en weer op
gesloten om de eieren te verkopen.
 
De gekruiste wilde eenden werden door eigenaren geselecteerd
op uiterlijke kenmerken zoals een kuif, een kromme snavel of
een witte bef. Zodat jagers gemakkelijk het onderscheid
konden maken tussen een wilde en een tamme eend.
In 1925 werd op de Koemarkt in Purmerend zelfs een Stam
boek opgericht voor die gekruiste eenden, om de eenden door
fokkerij en selectie wat productiever te maken en om voor de
duidelijkheid voor jagers wat uniformiteit te brengen in de
kenmerken.
 
Hieronder staan de huidige exterieur-eisen aan het ras, afge
leid van de eisen uit het Stamboek voor de Waterlandse Eend
uit 1925.
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