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OPEN TT EWKC & PV
14 t/m 16 oktober 2021 
 
Vrijdagavond 15 oktober 2021 werd de jaarlijkse open ten
toonstelling geopend in de schuurkas
van Neefjes Tulpen te Berkhout.
Van onze leden hadden Combinatie van Vlaanderen, J.
Schreuder en Koos de Weerd ingezonden.
 
De Klein Lotharinger van Comb. van Vlaanderen is op de
open tentoonstelling van EWKC & PV kampioen van de show
geworden! Tevens fraaiste oude ram en fraaiste Klein Lotha
ringer met F 96.
De bruine Kleurdwerg voedster is fraaiste Kleurdwerg gewor
den (ZG 94).

 

 
Kleine Lotharinger konijn 9IW-310. De score was 96 punten.
 
Koos de Weerd had prijs met zijn polish konijn 1EW-619 in
de C-klasse.
Het bestuur van E.W.K.C.& P.V. was blij dat ze weer een
tentoonstelling konden organiseren zodat de fokkers weer
gekeurde dieren hebben.

VOORWOORD VOORZITTER
BESTE LEDEN
 
Wat een jaar hebben we achter de rug. 
Vooral veroorzaakt door de Corona.
Geen jong dierendag en tentoonstelling, geen vergaderingen,
zo betekend een vereniging niet veel meer. Gelukkig met de
huidige communicatiemiddelen hadden we toch af en toe
contact met elkaar, we hopen dit echter weer snel op te pakken
want we mogen weer.
 
Ook ik heb enkele weken in het ziekenhuis gelegen en erg ziek
geweest, ben gelukkig na een tijd geopereerd en het gaat alweer
een stuk beter. Mede door deze situatie heb ik besloten te
stoppen met het voorzitterschap dus mochten er nog mensen
zijn die zich geroepen voelen meld je dan aan om deze fantas
tische vereniging samen met het huidige bestuur naar het
100-jarige bestaan te leiden.
 
Dinsdag 19 oktober hebben we weer een jaarlijkse vergadering
gehad, jammer de opkomst was slechts 13 personen incl. het
bestuur toch hebben we een goede vergadering gehad veel
punten besproken met koffie of thee met gevulde koeken.
 
Het bestuur hoopt ondanks de besmettingen die weer oplopen
weer een mooie en gezellige show te kunnen tonen. Dit gaat
alleen als we met zijn allen de schouders er onder te zetten.
Het bestuur en de tentoonstellingscommissie heeft al veel
voorwerk verricht, dus nu komt het aan op de uitvoering en
vele handen maken licht werk. Kom zo veel mogelijk voor het
opbouwen op donderdagmiddag na 12.00 uur en afbreken en
schoonmaken op zondagmiddag.
 
We hopen jullie in grote getalen te zien bij de opbouw en of
opruimen en anders tijdens de tentoonstelling te zien en te
spreken.
 
Namens het bestuur en de tentoonstellingscommissie.
 
Sjaak Mes Voorzitter.

RUBRIEK VAN DE REDACTIE
Na een rustig jaar zijn we weer blij dat het clubblad uitkomt.
Wel iets minder bladen dan gewoonlijk maar
als de tentoonstelling door gaat komt het volgend clubblad
weer als normaal.
 
Iedereen die copy heeft ingeleverd wil ik hierbij bedanken.

CONTRIBUTIE
De contributie van de vereniging voor 2022 is vastgesteld op:
Seniorleden  € 15,00
Senioren lid met lidmaatschap NBvV € 37,00.
De NBvV heeft de contributie met  € 2,00 verhoogd
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.
 
Het banknummer van de vereniging: NL34RABO0310755530
t.n.v. Kleindiersportver. Broek in Waterland.
 
Voor eventuele vragen;
Ledenadministratie Truus Vriend.
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JONGDIERKEURINGVERSLAG VAN
PEPIJN
Hallo Allemaal,
Toen ik 6 jaar oud werd kreeg ik van mijn Opa en Ome Marc
een konijn met hok, een zwarte Tan.
 
Dit jaar heb ik 5 jonkies gefokt. Om wat meer te weten te
komen ben ik met mijn Opa Jan naar de jongdierendag gegaan
bij familie Roeleveld. Ook mijn Opa was daar nog nooit ge
weest. Ik vond het leuk daar er waren kippen en andere ko
nijnen.  
 
De keurmeester vertelde mij veel over het konijnen ras de Tan,
zoals de kleur, hoe zijn poten moeten staan en dat er geen “
bolletjes”op zijjn rug mag voelen, dan is ie te mager en moet
ik meer voer geven. Ook mogen mijn konijnen niet zo veel in
de zon zitten dan wordt ie roestig. Dat betekent dat zijn haar
verkleurd van zwart naar bruin.
 
En de keurmeester vertelde mij ook hoe ik kon zien of het n
rammetje is of en meisje , ik moet ze nog goed verzorgen en
voeren voordat ze naar de tentoonstelling gaan.
 
Later was er ook nog patat, kippenpootjes, soep en frikandel
len, we zijn niet tot het einde gebleven want ik wilde naar huis,
bij het weggaan kregen wij ieder nog een makreel mee. Die
hebben we thuis opgegeten.   
 
Ik heb er veel geleerd en vond het heel leuk , ik hoop jullie bij
de tentoonstelling te zien .
 
Groeten van Pepijn van Zanten  Katwoude (7 jaar) 

 

 GROTE LOTERIJ
 
Door de onzekere tijd van corona hebben we van de zomer
besloten om dit jaar geen Grote Loterij te houden.
Vorig jaar was het een kostenpost daar niets door mocht gaan
en dit jaar was het ook nog onzeker over wel of niet doorgaan
van de tentoonstelling.
Er zal wel een tombola in december met de tentoonstelling
zijn, dus kunt u daar lootjes kopen en wie weet wint u een of
meerdere prijsjes en natuurlijk steunt u meteen de club!

LEDENVERGADERING DINSDAG 19
OKTOBER 2021
Eindelijk kon er dan weer eens een ledenvergadering worden
gehouden.
Door de corona kon deze steeds niet doorgaan, de laatste keer
was in april 2019.
 
We hadden de Draai in Broek weer tot vergaderlocatie geko
zen en rond half acht druppelden de (bestuurs) leden binnen.
Er waren wat afmeldingen door vakantie en ziekte maar de
opkomst viel mee. We hielden nog wel de afstand in acht en
konden ruim zitten. Na de koffie met gevulde koek opende de
voorzitter Sjaak, klokslag acht uur de vergadering.
 
Na de notulen, ingekomen stukken en mededelingen werd het
jaarverslag van 2019 en 2020 voorgelezen door de secretaris.
Hierna deelde de penningmeester het financieel overzicht uit,
ook over de afgelopen twee jaar en gaf uitleg. Bij de bestuurs
verkiezing stelde iedereen die herkiesbaar was zich herkies
baar behalve Sjaak onze voorzitter. Tot de jaarvergadering
van maart 2022 blijft hij nog aan. Dus…we moeten op zoek
naar een nieuwe voorzitter.
 
De tentoonstellingscommissie blijft uit dezelfde personen
bestaan en voor de tentoonstelling in december waren er al
diverse suggesties. We gaan ermee aan het werk!
 
Secretaris Anita Roeleveld
 

AGENDA
TENTOONSTELLING 2021
Vrijdagavond 10 december 2021 om 20.00 uur
is de opening van de 89ste Kleindier tentoonstelling 2021
in de gymzaal, Nieuwland 32, Broek in Waterland.
Zaterdag 11 december is de showdag van 10.00 uur
tot 18.00 uur.
Zondag 12 december is de showdag van 10.00 uur
tot 16.00 uur.

FEESTELIJKE PRIJZENAVOND
VRIJDAG 28 JANUARI 2022
Aanvang 20.00 uur
Plaats: Dorpshuis Zuiderwoude
             Dorpsstraat 39
             1153 PD Zuiderwoude
 
JAARVERGADERING 2022
DINSDAG 29 MAART 2022
Aanvang 20.00 uur
Plaats: Boerenkamer Leeuwendaal
             Oosterweg E 16
             1481 AN Purmer
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Tentoonstellingsrooster 2021-2022 Noord
Holland
 
01-10-21 / 02-10-21 N17 Kleindierenshow Gooi & Eemland
Ver. K.H.S
Noordersingel 18 B, Eemnes 06-51447934 www.gpkv.nl
 
01-10-21 / 02-10-21 N26 Kennemerlandshow Ver. K.H Gaat
niet door
 
14-10-21 / 16-10-21 N15 E.W.K.C. & P.V. - Berkhout Open
K.H.S
Oosteinde 114, Berkhout 06-81650768 www.ewkc-pv.nl
 
22-10-21 / 23-10-21 N18 Kleindier Show Huizen Open K.H.S
De Ruytersraat 7, Huizen 035-5250046 www.sportengenoe
gen.nl
 
23-10-21 / 23-10-21 N28 KSV Jong Leven - Uitgeest e.o. Ver.
K.H.S Gaat niet door
 
30-10-21 / 31-10-21 NT4 Zaanstadshow Open K.H.S
Akere 6, Assendelft 06-46232562 www.zaanstadshow.n
l
05-11-21 / 06-11-21 N09 Clusius kleindiershow Westfriesland
Open K.H.S
Blauwe Berg 1 A, Hoorn 06-26222052
 
06-11-21 / 07-11-21 N24 O.P.K.V. - Oostzaan Ver. K.H.S
Gaat niet door 06-20244425
 
13-11-21 / 13-11-21 N31 Wieringerlandshow Open K.H.S
Lonjeweg 1, Hippolytushoef 06-42394032 www.wieringer
landshow.nl
 
19-11-21 / 20-11-21 N34 IJmondshow Ver. K.H.S
Heerenduinweg 6 B, IJmuiden 06-81323141 www.ijmonden
omstreken.nl
 
27-11-21 / 28-11-21 N27 Duinstreekshow Open K.H.S
Heereweg 150, Schoorl 0226-316982 www.duinstreekschoorl.
nl
 
10-12-21 / 12-12-21 N11 KDS Broek in Waterland e.o. Ver.
K.H.S
Nieuwland 32, Broek in Waterland 075-6421846 www.kds-
broekinwaterland.nl
 
11-12-21 / 12-12-21 N32 West Frieslandshow Open/Prov. K.
H.S/pk
Hartweg 35, Winkel 06-20843090
 
05-03-22 / 05-03-22 N34 KSV IJmond e.o. - IJmuiden, man
nelijke dieren Open K.H.
Heerenduinweg 6 B, IJmuiden 06-81323141 www.ijmonden
omstreken.nl
 

VERSLAG ENTEN VAN DE
KONIJNEN
29 juli was er weer konijnen enten.
Het vond plaats bij de fam. van Vlaanderen in Edam en bij
combinatie Uithuisje op Marken.
Het enten is gedaan door dhr. Peter Witte van de D.A.P.
Monnickendam en werd begeleid door onze secretaris
Anita Roeleveld.
Verder was het fijn dat Nico van Vlaanderen een aantal ko
nijnen voor de enting van
een tatoeage nummer voorzag.
In totaal werden er 66 konijnen geënt.
 
Het was een goed georganiseerd en verliep vlekkeloos.
Bedankt Peter en Anita.
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eniging De Rietvink, die inmiddels niet meer bestaat. We
wilden ooit een nieuwe volière bouwen op een andere plek in
de stad, maar dat kon niet doorgaan.

 
 
 
 
 
 
 

Toen hebben we hem hier maar gebouwd: leuk voor de bewo
ners, dachten we. Ik woonde zelf toen nog in de binnenstad
en ging elke dag na mijn werk bij Swaensborch langs om de
vogels te voeren. Sinds een jaar of zes heb ik hier zelf een
aanleunwoning en ik voer de vogels nog steeds.’’
,,Een stuk of 160 exemplaren zitten erin: valkparkieten,
grasparkieten, spitsstaarten, zebravinken, noem maar op. Af
en toe komt er een vogel bij van iemand die overleden is.
Eén keer in de vijf, zes weken kan ik een zak voer kopen op
kosten van Woonzorg. Dat is mooi, maar het is niet genoeg.
Ik leg er geld op toe. Maar ach, het is een hobby en hobby’s
kosten nu eenmaal geld.’’
 
Tot de sponsors van het pleintje behoren garage Boom,
bouwbedrijf Paans en grond-, weg-, en waterbouwbedrijf Van
Geemen. ,,Maar ook andere bedrijven uit de regio. Wat zou
het mooi zijn als we nog een bedrijf in diervoeding kunnen
vinden als sponsor van de volière’’, zegt De Ruijg. Belangstel
lenden kunnen zich melden bij de redactie.
 
 

Monnickendammer Jan Zoekende (82) is
’lijp van vogels’ en heeft nu zijn eigen plein.
 
GELEZEN IN HET NOORDHOLLANDS DAGBLAD
VAN WOENSDAG 7 APRIL 2021
 
 
Eén ding weet Jan Zoekende zeker: het nieuwste pleintje in
zijn geboortestad Monnickendam wordt het gezelligste plein
van Waterland. Al was het maar omdat het naar hem ver
noemd is. Apetrots kijkt Zoekende naar het bordje met zijn
naam erop dat onlangs officieel werd onthuld.
 
Plein is misschien een beetje groot woord. Het is meer een flink
terras op het grasveld voor de aanleunwoningen van ouderen
centrum Swaensborch. Aangekleed met een houten pergola,
plantenbakken en bankjes. Maar op het straatnaambordje
staat toch echt ’Jan Zoekendeplein’. En dus is het een plein.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondernemers
Gloednieuw is het ook. Een initiatief van Cindy de Ruijg,
dochter van één van de bewoners van de aanleunwoningen.
„Er is in Monnickendam bar weinig te doen voor ouderen”,
zegt zij. „Soms krijg ik wel eens het idee dat het een vergeten
groep is, dat gaat me aan het hart.
En de coronacrisis maakte het er juist voor ouderen allemaal
niet leuker op. Daarom besloot ik iets voor ze te doen: een
pleintje waar ze met mooi weer bij elkaar kunnen komen, een
praatje kunnen maken en straks een buurtbarbecue kunnen
houden.
Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en gewoon wat on
dernemers gebeld met de vraag of ze dat wilden sponsoren.
En tot mijn verrassing reageerden ze allemaal hartstikke en
thousiast. En ook Woonzorg Nederland (eigenaar van
Swaensborch, red.) vond het een prima idee: we kregen hele
maal de vrije hand.”
 
Het nieuwe pleintje ligt voor de volière, die al meer dan een
halve eeuw op het grasveld bij de aanleunwoningen staat. „En
al net zo lang worden de vogeltjes verzorgd en gevoerd door
Jan Zoekende”, zegt De Ruijg. „Voor het pleintje kon ik geen
betere naam verzinnen dan die van hem.”
 
Zoekende (82) glundert. „Een hele eer. Cindy vroeg me of ik
de naam van het pleintje wilde onthullen, maar ik had geen
idee dat mijn eigen naam op het bordje zou staan. Dat was
dus een heel mooie verrassing.”
 
De volière is destijds gebouwd door Zoekende, die naar eigen
zeggen ’helemaal lijp’ is van vogels. „Ik was lid van vogelver

HOENDERS ENTEN 2021
Op zaterdag 21 augustus hebben wij als vereniging onze
hoenders ingeënt tegen pseudo-vogelpest.
Het in-ent-team bestond dit jaar uit dierenarts Henk Schipper
samen met Anita Roeleveld, Jan Schaap en Bas Schreuder.
Aan het begin van de middag verzameld bij de Havenrakkers
in Broek in Waterland, waarna we Volendam, Edam, de
Purmer, Purmerend en Ransdorp bezochten en afsloten bij
Arian Slagt in Broek in Waterland.
Grote variatie in dieren, van de  Java krielen van J. v. Vuure
tot de leghennen van H. de Gier.
Ook in aantallen waren er grote verschillen. In Edam werden
er 4 knappe barnevelder krielen ingeënt en in de Purmer ruim
150 verschillende hoenders zowel kippen als kalkoenen.
Ik hoop persoonlijk dat deze kalkoenen in december op onze
clubshow ook aanwezig zijn.
Voor mij was het de eerste keer dat ik mee was met het enten
van de hoenders, ik vond het een mooie dag, waarin we maar
liefst .... dieren hebben geënt.
Ik heb genoeg kwaliteit gezien die in december ingeschreven
kan worden op de show zodat we samen een knappe tentoon
stelling neer kunnen zetten.

Bas Schreuder
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VERSLAG JONGDIERKEURING
27-08-2021
Het was weer zover 27 augustus 2021. Dit jaar zonder de
voorzitter Sjaak dus ook zonder de barbecue, Sjaak is herstel
lend van een operatie.
 
De keuring werd zeer goed geopend door wnd voorzitter Piet
Vriend. Er was veel belangstelling, veel dieren en publiek.
De catering was prima verzorgd de aanwezige leden genoten
er ruimschoots van.
De keuring bij de Hoenders en Dwerghoenders werd verricht
door Leo v.d. Wetering. Hij was dik tevreden weinig onvol
doendes veel ZG dieren met uiteindelijk de volgende uitslag:
 
Winnaar bij de Hoenders P. Pronk en bij de Dwerg Hoenders
B. Schreuder.
 
Ook bij de konijnen veel belangstelling en uitleg over de
predicaten.
Ik mocht dit voor de 34e keer verzorgen (wat een tijd) maar
met veel plezier gedaan.
 
De uitslag was als volgt:
1e Comb. Uithuisje met een Kl. Zilver middenzwart.
2e K. de Weerd met een Belg. Haas.
3e J. Schreuder met een Gr. Chinchilla.
 
Fokkers veel succes dit jaar op de TT en namens mijn collega
Leo hartelijk dank voor de verzorging.
 
Gerrit de Gooijer
 
 

UITNODIGING
 

TENTOONSTELLING 2021
 
De kleindiersportver. “Broek in Waterland”nodigt u uit voor de opening
van haar 89 ste tentoonstelling.
 
           Vrijdagavond  10 december 2021
Om 20.00 uur in gymzaal “Havenrakkers”Nieuwland 32, Broek in Water
land.
 
De openingstijden van de tentoonstelling zijn:
 
Vrijdag     10 december van 20.00 tot 22.00 uur
Zaterdag  11 december van 10.00 tot 18.00 uur
Zondag    12 december van 10.00 tot 16.00 uur.
 
NAMENS HET BESTUUR,
i.v.m. het coronavirus houden wij rekening met de RIVM maatregelen

 

AANGEDBODEN:
       
 1 Haan en 4 kippen Amrock groot

Voor inlichtingen:
A. Slagt  Mzn,
de Draai 26,
Broek in Waterland
Tel 020-4033013.
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