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INHOUDSOPGAVE
Veilig internetten, bankieren, mailen en telefoneren zonder gedoe. ESET kan het allemaal 

 

 

Onze wereld wordt steeds meer bepaald door het internet en onze mobieltjes. Dit gaat gepaard 
met steeds meer risico’s, want de cyber criminaliteit wacht niet op u. Tijdens het internetten, 
bankieren en mailen moeten we constant op onze hoede zijn. Echter met de bescherming van 
ESET, is er geen reden om u in te houden. Met onze ‘altijd up- to-date’ anti- virus, 
spam- en fishing- software hoeft u zich een stuk minder zorgen te maken. 
Waarom géén Norton of Karspersky meer? Omdat ESET met hun 
producten juist het verschil maakt en bovendien uw systeem aanzienlijk 
minder belast wordt. Probeer het nu uit. 

De nieuwste editie van ESET Internet Security  bevat: 

✓ Antivirus en Anti-spyware  
✓ Anti-Phishing 
✓ Ransomware Shield  
✓ Anti-Diefstal 
✓ Webcam beveiliging 
✓ Bankier- en Betaalbeveiliging 
✓ Connected Home Monitor   NIEUW  
✓ Eset licentiebeheer (tbv. family-

pack)    NIEUW   
✓ Geschikt voor alle apparaten incl. smartphone en tablet (multiple-device) 

 
Als lid van onze vereniging ontvangt u 10% korting bovenop de staffelkorting bij aankoop van 1 of 
meer licenties van ESET Nod32 Antivirus, Internet Security óf Smart Security Premium. Deze 
actie loopt voor een heel jaar. Vergeet niet bij het bestellen van deze software de actiecode 
DOM18  in te vullen. 
Aanschaf van een family-pack (dus bijv. voor alle apparaten van het hele gezin/familie) is altijd 
voordeliger. Koopt u 5 licenties van bijvoorbeeld Internet Security (meest verkocht) tegelijk, voor 3 
jaar, dan kost 1 licentie bij deze kortingsactie gemiddeld slechts € 9,60 per jaar (incl. btw.). 

Heeft u een Android smartphone en/of tablet en wilt u deze ook zo optimaal mogelijk beveiligen, 
dan kan dat met de goedkopere versie ESET Mobile Security (5 apparaten voor de prijs van 1). 
 
Heeft u hulp nodig bij het verwijderen van oude spam/virus software en/of wilt u hulp bij het 
installeren op uw PC of Laptop, dan kunnen wij u op afstand helpen met de installatie of komen wij 
bij u thuis. Alles tegen een acceptabele vergoeding. 
 
Bestellen kan via www.plazaitp.nl/actie . Voor vragen, mail dan naar: info@plazaitp.nl 

VViinndd  éénn  vveerrggrreennddeell  oopp  
aaffssttaanndd  jjee  vveerrlloorreenn  LLaappttoopp,,  

TTaabblleett  ooff  SSmmaarrttpphhoonnee

NNoogg  bbeetteerree  bbeevveeiilliiggiinngg  vvaann  
jjee  SSmmaarrttpphhoonnee  ooff  TTaabblleett  

VVeeiilliigg  oonnlliinnee  mmeett  OOnnlliinnee  
BBaannkkiieerr--  eenn  

BBeettaaaallbbeevveeiilliiggiinngg  
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DE ONTWIKKELING DER EENDENHOUDERIJ 
IN NEDERLAND - DIEREN van HUIS & HOF - 
31 JULI 1925

Nederland, het land van „polder, sloot, en 
ondoorwaadbare poelen”, het land waarvan 
de verstoorde dichter eens afscheid nam 
met de sinds dien berucht geworden 
gevleugelde woorden: „Adieu, canards, 
canaux, canaille”, dat Nederland stelt zich 
de vreemdeling voor als één onmetelijke 
grasvlakte, doorsneden door slooten en 
kanalen, waarvan de eentonigheid alleen 
verbroken wordt door netjes op een rij 
geplaatste windmolens, pijpen ronkende 
boeren met breede broekjes aan, op wit 
geschuurde klompen, en boerinnen in 
gekleurde klederdracht. 

Een kind bengelend aan de rok, een 
voederbak in de hand, lokkend haar eenden, 
wier gesnater wedijvert met het geloei der 
koeien en het gekwaak der kikvorschen, ter 
verovering van de hegemonie in het concert 
van diergeluiden, dat over die onmetelijke 
vlakte ruischt. 

Wat kijken die vreemdelingen verwonderd 
op, maar hoe zijn ze tevens gedesillusioneerd 
als zij ons land van de Oostzijde binnenreizen 
en kennis maken met onze mooie Veluwe, 
de omstreken van Arnhem, Nijmegen of 
Maastricht! Ja mooi is dat wel, maar is dat 
nu Holland? Was het dan alles fantasie, die 
kikvorschen, die eenden, die vette koeien, 
grazend op de onafzienbare grasvlakte, die 
molens en die boeren en boerinnen in hun 
kleurenrijk nationaal costuum? 

Neen vreemdeling het was geen fantasie, 
maar gij vergistet U toen gij meende in 
Holland, te zijn, zoodra gij de Nederlandse 
grenzen overschreden hadt.

Ras van het Jaar 2020 

Noord-Hollandse Witborsteend

Daar zult gij eerst later komen en ook 
vinden wat gij U hadt voorgesteld, van de 
windmolens af tot de eend toe. En als ge 
toevallig liefhebber zijt van eenden, en 
gemeend hadt die direct reeds in groote 
driften te zullen ontwaren, dan zult ge ook 
in dit opzicht geduld moeten oefenen tot 
gij het werkelijke Holland hebt bereikt.  
Daar is de bakermat van de Hollandsche 
eend, daar werd hij van oudsher gehouden 
als middel van bestaan, althans als middel 
tot een niet te versmaden bijverdienste van 
den kleinen man.

Elders behoeft gij niet te zoeken, ge zult hier 
en daar in de buurt eener boerderij enkele 
boereneenden langs sloot en plas verspreid 
vinden, op de een of andere buitenplaats zult 
ge inderdaad enkele fraaie buitenlandsche 
eendenrassen kunnen bewonderen, maar 
de echte „Hollandsche eend”, de krombek of 
de spreeuwkop vindt ge alléén in Holland en 
in de Zaanstreek. 
Van oudsher zijn ze daar gehouden in kleine 
onoogelijke hokjes met kleine stukjes grond 
en afgerasterd zwemwater ervoor, levend 
vooral van kleine visch als zij opgesloten 
waren, en overigens voor een groot deel hun 
eigen kostje opzoekend als hun baas hun de 



vrijheid gaf, nadat zij hun eieren in het hok 
hadden gedeponeerd. Arme lui’s kinderen 
waren het, onze Noord-Hollandsche eenden 
en als arme lui’s kinderen, werden ze dan 
ook gehuisvest en opgevoed, en evenals 
het werkelijke arme menschen kind dikwijls 
door gebrek aan onontbeerlijke verpleging 
niet tot volle ontwikkeling kan komen, zoo 
verging het ook onze Noord-Hollandsche 
eendjes. 

Speenhoff’s dichtregel „Niemand kent ze 
of verwent ze” was op hen volkomen van 
toepassing. Buiten hun bakermat waren 
ze vrijwel onbekend en zeker nog minder 
bemind. Te verwonderen was dit niet. Tot 
voor kort dacht niemand eraan door selectie 

dit ras te verbeteren en kunnen zij daardoor 
noch als vleesch-, noch als eierproducenten 
met hun buitenlandsche neven en nichten, 
die in dit opzicht gelukkiger waren en 
waaraan reeds sinds tal van jaren alle 
aandacht was geschonken, concurreeren. 

Bovendien streelt een mooie witte Indische 
loopeend, of Khaki-Campbell of Buff 
Orpington het oog veel eer als onze Noord-
Hollanders in haar eenvoudig pakje dat 
ooit zouden vermogen, terwijl ten slotte de 
groene kleur van het door haar gelegde ei ze 
achterstelt bij rassen, waarvan de eieren de 
meer gewenschte witte schaal bezitten.

Ik vrees dan ook, dat onze nationale eend, 
onze nationale hoenders zal volgen naar het 
land der vergetelheid. 
Het Drentsche hoen bestaat zoo goed als 
niet meer. Uilebaard, Kraaikop en Brabanter 
moet men met een lantaarntje zoeken, 
alleen de Hollandsche hoenders hebben 
zich in kleinen getale kunnen handhaven 
door de bekoring, die er uitgaat van hun 
lichaamsvormen en kleurenpracht. 
De teekenen zijn er al van dat de Noord-
Hollandsche eend verdrongen zal worden 
door de meer productieve en mooiere 
buitenlandsche rassen, die zelfs in haar 
bakermat zijn dóórgedrongen en ook daar 
hoe langer hoe meer terrein winnen. Ik zoude 
het betreuren, misschien wel geleid door 
een tikje nationaliteitsgevoel, misschien 
ook door een weinig conservatisme, dat 
noode ziet verdwijnen wat nog herinneren 
kan aan de lang vervlogen tijden van onze 
jeugd, maar zeker ook door de overtuiging, 
dat deze geharde, weinig eischende eend 
daar op onze Noord-Hollandsche wateren 
op haar plaats is en wel degelijk den strijd 
om het bestaan met hare buitenlandsche 
stamverwanten zoude kunnen aanbinden 
als ook haar, het stiefkind eens een fair 
chance werd gegeven, wanneer ook zij eens, 
in goede hokken gehouden en behoorlijk 
gevoed op moderne wijze geselectioneerd 
werd. De meest typische en zeker wel oudste 
vorm onzer Noord-Hollandsche eenden is 
de Krombek.

Het zijn kleine dieren met zeer kort sterk 
gebogen voorhoofd, waaraan bevestigd 
de kromme bek, waarvan de bovenlijn in ’t 
verlengde van het voorhoofdsfront loopt. 
De meest voorkomende kleur is die van 
de wilde eend (Anas boschas) en wijkt zij 
daarvan slechts in zoover af, dat er zich op de 
borst een driehoekige, scherp afgeteekende 
vlek behoort te bevinden, waarvan de basis 
rust op de scheiding tussen en borst, en hals 
en de top de keelbuiging behoort te raken. 

Meer artikelen lezen over de Noord-Hollandse 
Witborsteend? 
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Verschillende opkweekmanieren voor 
kuikens worden besproken. De een zweert 
bij droog opkweken en de ander zweert bij   
nat opkweken van de kuikens. 

Ook worden de merken broedmachines 
besproken en wordt de manier van luchten, 
koelen en bevochtigen besproken in de app. 

Het verschil tussen appleyard kuikens. Boven 
silver appelyard, midden silver appleyard 
met een iets te donkere rug en daardoor 
grondkleur en onder (midden) een blauw 
silver appleyard.



Verslag Hannover

Das Deutsche Junggeflügelschau im 
Hannover 2019. Een imposante show in 
omvang en diversiteit met 780 kwakers, 290 
ganzen en 400 overige eendensoorten.
Ook hier lag het aantal dieren lager dan 
voorgaande jaren, met een plus voor de 
kwakers en een min voor de zware rassen. 
Maar verschillende rassen die niet meer 
bij ons op shows aanwezig zijn, kunnen in 
Hannover nog worden bewonderd. 
De Zwergenten Vereniging presenteerde 
zichzelf op een positieve wijze en had voor 
haar gasten verschillende lekkernijen. 
Interessant om te zien en anders dan 
bij ons, de presentatie van trio’s en van 
stamboekdieren waarbij de productie- 
en vruchtbaarheidsgegevens worden 
geregistreerd en gepresenteerd.
De presentatie van meerdere dieren 
als groep hebben wij als bestuur ook 
neergelegd als voorstel bij KLN uit het 
oogpunt van dierwelzijn en als attractieve 
presentatiewijze voor het bezoek. 
Maar goed, één foto zegt vaak meer dan 
1000 woorden, en deze show moet je eens 
met eigen ogen zien!
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Zwergenten Butterscotch SG 94

Zwergenten Bruin  ZG 93

Zwergenten Zwart ZG 94Zwergenten Geel ZG 95

Zwergenten Blauw Geel U 97

Zwergenten Geelbuik G 92

Zwergenten Blauwwildkleur G 92Zwergenten Zilverwildkleur* ZG 95

* In Duitsland kennen ze alleen de kleurslag Zilverwildkleur en komt overeen met onze benaming Zilverdonkerwildkleur



p

Zwergenten Blauwgrofbont ZG 95

Zwergenten (Kuif ) Zwartwitborst G 92

Zwergenten Wildkleur ZG 94

Zwergenten (Kuif ) Zilverwildkleur ZG 95

Zwergente Zilverwildkleur* U 97

Zwergente Wit F 96Zwergente Wit U 97

Zwergente Zilverwildkleur* U 97
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Streichereenden Zilverwildkleur  ZG 94 Altreiner Ekstereenden

MuskuseendenKhaki Campbell Wit (Stamboek, zie onder)

Beoordelingskaart stamboek Toulouseganzen wit



Zwergente Blauwwildkleur U 97Zwergente Wildkleur U 97

Loopeend Blauw U  97

Roueneend Frans U 97

Loopeend Reebont ZG 94

Roueneend Frans U 97



Overbergereend Blauwbrons U 97

Streichereend Zilverwildkleur U 97

Orpingtoneend  Geel F 96

Streichereend Zilverwildkleur U 97

Overbergereend Blauwbrons ZG 95

Roueneend  Wildkleur F 96

Smaragdeend Zwart F96

Beter 1 voerbak, 1 waterbak



Steinbacher Vechtgans F 96

Chinese Knobbelgans  Bruingrauw F 96Frankische landgans Blauw ZG 95

Toulousegans Buff U 97Pommersegans Grauwbont U 97

Toulousegans Grauw U 97
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Verslag Herfstclubshow 2019
Sinds 2018 houden wij als NVGW onze 
herfstclubshow bij de Midden Veluwe Show 
in Wenum-Wiesel.  
Met reden. Al een aantal keren is onze 
clubshow afgelast vanwege de vogelgriep 
maatregelen. Met de centrale ligging en het 
tijdstip van midden oktober is de zekerheid 
van doorgang groot. Voor de aankleding 
had het bestuur van de show een vijver 
laten aanleggen waarop verschillende witte 
rassen werden geplaatst als de Boheemse 
gans, witte Krombekeenden, witte Kwakers 
en de Giethoornse eend. 
Ook in 2019 heeft een deel van onze leden, 
maar ook niet leden, de weg gevonden naar 

Wenum-Wiesel. Als bestuur heb je de hoop 
dat de aantallen gelijkwaardig zijn aan de 
winterclubshow in Assen, maar dit moet 
waarschijnlijk nog groeien. 
De informatievoorziening werd prima ver-
zorgd door de familie Blankenvoort vanuit 
een eigen stand.. 
Helaas kon de Midden Veluwe show in 2020 
niet doorgaan. Net als vele andere shows 
dit jaar. Dat geeft de fokkers onder ons niet 
echt een zetje in de rug. Toch moeten we 
hieraan toegeven en hopen dat 2021 ons 
weer toelaat om shows te organiseren. 
Hier in Groningen zeggen we: Kop d’r veur 
(succes &  het komt goed)



Hollandse kwaker Wit F 96

Hollandse kwaker Buff ZG 94Hollandse kwaker Wit F 96

Hollandse kwaker Wit F 96

Hollandse kwaker Zilverdonkerwild F 96Hollandse kwaker Zilverdonkerwild F 96

Silver Appleyard dwerg ZG 94Hollandse kwaker Grofbont F 9616
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Twentse landgans grauwbont F 96

Cayuga F 96

Kuifeend Wildkleur ZG 95Sakseneend ZG 95

Campbelleend Khaki ZG 94

Toulouse gans Grauw F  96
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