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Een woord van de voorzitter...
Hallo fokkers,
Allereerst voor iedereen de allerbeste wensen voor het komen
de jaar, vooral een goede gezondheid voor iedereen namens
het hele bestuur incl. de tentoonstellingscommissie.
We hebben een mooi, leuk en leerzaam jaar achter de rug.
Gelukkig hebben we dit jaar geen last gehad van vogelgriep
en voor zover ik vernomen heb zijn nu ook de problemen wat
betreft de konijnen aardig onder controle. Mede hierdoor
konden we dit jaar een volledige tentoonstelling aanbieden,
alhoewel er niet al te veel dieren waren. We hadden helaas
geen enkele duif te showen maar wel waren er diverse rassen
kippen zowel grote als kriel en dat gold ook voor de diverse
rassen konijnen, grote en dwergrassen, een aantal hazen en
een paar cavia’s, en ook eenden en een paar ganzen.
Ook hebben we nog een paar verbeterpunten zoals de catalo
gus waar de keuringsresultaten niet of onduidelijk instonden.
We hebben inmiddels onze bingoavond met de uitreiking van
de prijzen van de afgelopen tentoonstelling achter de rug. Het
was een gezellige avond, leuke prijzen zowel tijdens de bingo
als de grote verloting.
Wat erg jammer was dat in het laatste exemplaar van ons
verenigingsblad wat nog door Maja was samengesteld wat
negatieve notes waren te lezen. Dit verdient het nieuwe bestuur
niet. Wij hebben het vele werk wat ze jarenlang heeft verricht
stapsgewijs overgenomen en dit gaat niet zonder fouten en wij
geven onze eigen inbreng hieraan. Wij doen ons uiterste best
om de vereniging zo lang mogelijk een bestaan te geven en te
behouden.

Rubriek van de redactie
Zoals u ziet is het uiterlijk van ons clubblad “Nieuws” veran
derd. Mevr. Maja Schoon-Klok heeft het stokje overgedragen
aan het bestuur. Samen met onze zoon ga ik (Truus Vriend)
het clubblad verzorgen. Voor mij een nieuwe uitdaging.
Het is de bedoeling dat we het blad twee keer per jaar uitgeven.
In februari (na de tentoonstelling en de Bingoavond) en in
oktober. Deze valt samen met het inschrijfformulier en
vraagprogramma voor onze tentoonstelling.
Mocht er meer nieuws zijn dan sturen we een extra e-mail of
nieuwsbrief rond.

Diverse fokkers hebben rond deze tijd hun eerste jongen al
weer in diverse nesten liggen. Zo hoort het ook. We gaan er
met zijn allen weer een leuk gezellig verenigingsjaar van
maken. Wij zijn alweer druk bezig met de diverse voorberei
dingen. Als jullie voor mooie dieren zorgen voor de komende
tentoonstelling wat op zich al elk jaar weer een belevenis is,
kunnen we in onze ogen nog vele jaren vooruit.
Sjaak Mes,
Voorzitter.

-------------------------------------------------------------------------------Net voor het drukken van dit blad kregen we bericht van Sjaak
dat hij vermoedelijk zijn binnenmeniscus heeft afgescheurd.
Hij wacht op een MRI scan.
Namens ons allen
Veel Sterkte
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Samen met onze andere zoon is de website vernieuwd en daar
staan alle nieuwsfeiten op. Het is zeker een aanrader om de
website te bekijken
www.kds-broekinwaterland.nl
U begrijpt dat “Nieuws” door de verandering een andere in
houd krijgt. Om het clubblad interessant te houden vraag ik
u om mij van informatie te voorzien. Bv. over omstandigheden
van onze leden, wetenswaardigheden of een leuke anekdote.
Het bestuur wil Bram Nijland uit Monnickendam bedanken
voor het ontwerpen van de mooie nieuwe kaft. Bram heeft al
meerdere ontwerpen voor de vereniging gemaakt.

De Wieringerlandshow

Leuk om te weten

Deze tentoonstelling werd 10 november 2018 georganiseerd
door Ver. Nut en Genoegen te Wieringen. Het was een een
daagskeuring die werd gehouden in de Manage van Wiron
ruiters in Hippolytushoef. De dieren werden rond 8.00 uur
gebracht en om 16.00 uur was de prijsuitreiking. Van onze
vereniging brachten B. Schreuder, Comb. van Vlaanderen,
Comb. Uithuisje, J. v. Vuure en P. Vriend dieren in om te laten
keuren en onderstaande leden hadden prijs.
0033 FRAAISTE CAVIA A KLASSE
kooi 327 Combi Van Vlaanderen
0070 FRAAISTE DIER KEURMEESTER VANAF 20
DIEREN- konijn kooi 225 Combi. Uithuisje.
Er waren in totaal 553 dieren.

Tijdens onze tentoonstelling in december was er een broed
machine met enkele Serama eieren. De eieren waren op zondag
uitgekomen.

Rianne Bark-Straver had ze meegenomen naar het Clusius
College in Amsterdam-Noord, en zie het resultaat: 2 hanen
en 1 hen.

Contributie 2019
De contributie van de vereniging voor 2019 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.
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Tentoonstelling december 2018
Na het voorbereidende vergader- en computerwerk gingen we
dinsdagmiddag 11 december aan de slag. Met de trekker van
Piet en veewagen van Ron de benodigde spullen van de zolder
gehaald en met zeven man zat de
veewagen gauw vol. Ook Sjaak en Jan Z. hadden de vogel
kooitjes met toebehoren weer in de aanhanger gekregen.
Woensdag om 13.00 uur begon het echte werk. Met behulp
van best veel vrijwilligers werd de gymzaal in een rap tempo
omgetoverd tot een ware kleindiertentoonstelling.
De stuclopers werden neergelegd, kooien geplaatst, kerst
boom opgetuigd, de kantine neergezet en aangesloten, de
tombola tafel voorzien van maar liefst 330 prijsjes en last but
not least, de vogelafdeling was weer op en top prachtig aan
gekleed, compleet met kerstversiering.
De dieren konden komen. Jan S. was er klaar voor en kooide
ze tot een uur of negen in. Ingeschreven waren 35 kippen, 6
eenden, 2 ganzen, 51 konijnen, 3 cavia’s, 69 vogels en 2
kwartels. Wel minder dan voorgaande jaren maar we waren

al blij dat dit jaar de vogelgriep aan ons voorbij ging.
De twee ganzen waren een echte blikvanger. Ze waren inge
schreven door ons nieuwe jeugdlid Quinsy Peters. (Welkom
bij de club, gelukkig weer een jeugdlid erbij).
Het was geweldig om te zien hoe de ganzen door de zaal
achter Quinsy aanliepen als ze even “uitgelaten” werden.
Donderdag was de keuringsdag. De keurmeesters waren al
vroeg gearriveerd, geen file dit jaar. Na een bak koffie werden
de dieren stuk voor stuk bekeken door de keurmeesters en de
aan- en opmerkingen werden door de schrijfsters genoteerd
op een keurkaart.
Het was nog even spannend of de tweede vogelkeurmeester
zou komen maar na een telefoontje dat hij toch echt dit jaar

ook bij ons op de lijst stond, kwam hij onze kant op.
Het keuren ging verder vlekkeloos en na een overheerlijke
lunch, compleet met viscocktail en saté, bereid door Miep en
Joke, werden in de loop van de middag de kampioenen be

kend gemaakt. Hierna werd in een rap tempo de uitslag in de
computer gezet zodat de volgende dag Truus de catalogus naar
de drukker kon brengen.
Vrijdag was het de dag van de school de Havenrakkers. Elke
20 min. kwam er een groep vergezeld met een juf/meester. Stuk
voor stuk enthousiaste kinderen die ook nog met een konijn
konden knuffelen. Na afloop kregen ze allemaal een vetbol
mee naar huis. Ondertussen werd de zaal verder aangekleed
met diverse kraampjes.
Vogelhuisjes en vlinders van dhr van de Meer, prachtige
schilderijen van Miep,
allerlei soorten jam van Rika, kerststukjes van Ingrid en cre
atieve houtsnijwerkjes en appelmoes/peertjes van Cees en
Petra.
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De door de kinderen, van groep 1 t/m 4, meegebrachte
kleurplaten werden ook nog beoordeeld op creativiteit en
niveau. Een aantal werden voorzien van een prijs die de
winnaars gedurende het weekend zelf op konden komen halen.
Dit was voor velen een leuke verrassing.
’s Avonds om 20.00 uur was de officiële opening.
De tentoonstelling werd dit jaar geopend door keurmeester
Gerrit Streefkerk. Hij is tevens bestuurslid van de afdeling.
Noord-Holland van de Nederlandse Bond voor Vogelliefheb
bers, oftewel de NBvV.

Zaterdag en zondag was de hele dag de mogelijkheid om de
tentoonstelling te bezoeken. Hier is goed gebruik van ge
maakt.
De knuffelhoek was zeer in trek bij de kleinere kinderen. Ook
de broedmachine was een trekpleister. Helaas waren een
aantal eieren al te vroeg of niet uitgekomen maar desondanks
toch nog een aantal uitgekomen eieren. Erg leuk om te zien.
De tombola verkoop verliep prima onder supervisie van
Gerrit. Ook de grabbelton had gretig aftrek bij de kleintjes en
natuurlijk mochten ook de grotere kinderen grabbelen.
Aan het eind van de zondagmiddag werd de winnaar bekend
gemaakt van het gewicht raden van de ganzen. Dit gewicht
werd geraden (11,35kg) met miniem verschil door Stef Smit
uit het dorp. Hij won een handgemaakt vogelhuisje van dhr.
v/d Meer.
Hierna werd de tentoonstelling afgesloten. De dieren konden
uitgekooid worden en de grote schoonmaak kon beginnen.
Piet en Ronald deden het schrobwerk en natuurlijk was Arian
weer aanwezig met zijn stofzuiger. Het ging allemaal in een
razend snel tempo en we willen iedereen bedanken voor
haar/zijn hulp:
Jan Roos, Roel Vegelien, Jan de Vos, Arian Slagt, Piet v. Gog,
Ronald v.d. Werf, Bas Schreuder en vader, Quinsy en vader,
Joke, Martha, Mirjam, Yvonne, Anna, Stef v.Zaanen, Ron,
Koos. Hopelijk is er niemand vergeten. Dus namens het be
stuur en TT allemaal heel erg bedankt!
Na nog heerlijke broodjes warme worst sloten we de gymzaal
deur achter ons op slot en kunnen we terugkijken op een zeer
geslaagde tentoonstelling.
De prijswinnaars en veel meer foto’s staan op de website.
www.kds-broekinwaterland.nl.

Omdat we drie jubilarissen in onze club hadden mocht Gerrit
ook de onderscheidingen uitreiken. Deze waren voor Jan
Roos en Arian Slagt, beide 40 jaar lid van de NBvV bond en
een onderscheiding voor Jan Zoekende voor 50 jaar lidmaat
schap van de NBvV. Ze kregen een speldje opgespeld en een
bos bloemen overhandigd.
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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.
De provinciale TOPSHOW van Noord-Holland georgani
seerd door Kleindiervereniging Sport & Genoegen Midden-
Nederland was zaterdag 9 februari jl in ’t Visnet, De Ruyter
straat 7 in Huizen. Aan het eind van het tentoonstellingssei
zoen komen de kampioensdieren van de provincie nog één
keer bij elkaar en worden de werkelijke kampioenen gekozen.
Om het extra spannend te maken worden de dieren gekeurd
door 2 keurmeesters. In totaal deden er 211 dieren mee.
Van onze vereniging deden 4 leden mee. Comb.v.Vlaanderen,
Comb. Uithuisje, B, Schreuder en K.de Weerd.
Wij feliciteren de Comb. Van Vlaanderen met de eerste prijs
bij de cavia’s.

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.

Agenda KDS 2019
5 maart 2019 Bestuursvergadering
2 april 2019 Ledenvergadering. 20.00 uur in de Draai, Broek
in Waterland
23 augustus 2019 Jongdierkeuring en BBQ voor alle leden
Locatie: fam. Roeleveld
Middenweg Broekermeer 59 te Amsterdam
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Uitnodiging ledenvergadering 2019

Tatoeëren via onze vereniging
Voor het tatoeëren van konijnen contact opnemen met:
Dhr Nico van Vlaanderen
Graag even bellen voor het maken van een afspraak.
Tel. 0299 - 372440

Info over tatoeëren van konijnen
De fok van jonge konijnen wordt volledig geregistreerd in ons
land. Op de leeftijd van 8-10 weken worden vervolgens de
dieren getatoeëerd.
Het verenigingskenmerk is IW. Een dier met het nummer
1IW-103 in het oor kan als volgt worden herleid: 1 staat voor
2011, IW is voor KDS Broek in Waterland, 1 voor de maand
januari en 03 is het volgnummer. Dus het derde dier in deze
maand januari.
De kosten van het tatoeëren bedragen € 0,50 per dier.
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