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Covid en clubbijeenkomsten

Vanwege de Covidbeperkingen hebben 
afgelopen jaar de meeste shows, alsook 
onze jaarvergadering, geen doorgang 
gevonden.

In het Clubblad 2020 hebben wij u 
bericht dat indien de vaccinatiegraad het 
toestaat, de jaarvergadering zal worden 
georganiseerd. Zoals het nu lijkt zijn 
de meeste volwassenen na de zomer 
twee keer gevaccineerd en wordt zelfs 
al gesproken over een mogelijke derde 
vaccinatie.

Echter, momenteel is code rood van 
toepassing wat in belangrijke mate wordt 
veroorzaakt door de nog besmettelijkere 
deltavariant. Tegen deze achtergrond 
heeft het bestuur besloten om een 
buitenactiviteit als de zomerfokkersdag wel 
door te laten gaan en een binnenactiviteit 
als de jaarvergadering door te schuiven 
naar februari 2022.
Vanzelfsprekend hebben de secretaris en 
de penningmeester hun verslag over 2020 
gemaakt en zal de kascommissie worden 
gevraagd de boeken te controleren.

Geelbuik  Melchior d’Hondecoeter



Covid en clubbijeenkomsten
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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Deze keer zullen we wederom in het Groene 
Hart vertoeven. Bezochten we in 2018 Koos 
Hoogendoorn en Sjaak Baardwijk, dit keer 
gaan we naar Boskoop.
 
In Boskoop gaan we op bezoek bij Jaap 
en Jeanine van Dorp, al jaren lid van onze 
vereniging. Zij houden in een groene en 
ruime omgeving kippen, fazanten, kwartels, 
lachduiven, oorspronkelijke duiven en 
watervogels en natuurlijk gedomesticeerde 
watervogels; Kwaker, Cayuga, Smaragd en 
de Orpington. Voor meer informatie zie: 
www.vandorpdieren.nl
Adres: Otweg 18A, 2771 VX  Boskoop, 0172-
752079
 
We verzamelen daar om 10:00 uur met 
ontvangst en rondleiding en zullen er 
zo’n twee uurtjes vertoeven. Bij hen 
kunnen we niet op het erf parkeren, er is 
parkeergelegenheid vlak bij hun huis.
 
Daarna rijden we in een kwartier naar de 
gebroeders Stolk. 
Adres: Halve Raak 95, Boskoop.

Zij hebben oorspronkelijke watervogels, 
onder anderen witrugeenden, 
bronsveugeleenden, eidereenden, 
witvleugelboseenden, hartlaubeenden, 
slobeenden, en nog zeker 13 andere 
soorten. En sinds vorig jaar ook witte 
kwakers. Kortom, genoeg te zien! 
Ook kunnen we hun bedrijf bewonderen, 
een grote tuinderij met voornamelijk 
klimgoed, maar sinds kort ook enorme 
palmbomen.  

Na alles bewonderd te hebben gaan we 
genieten van onze traditionele 
BBQ. Martijn heeft aangeboden dat hij 
samen met Erwin het vlees voor ons zal 
bereiden.

Het ras van het jaar is eigenlijk een 
kleurslag die voorkomt bij drie rassen; Zilver 
Appleyard wildkleur. Momenteel komt deze 
kleurslag voor bij de Silver Appleyardeend 
en Silver Appleyard dwergeend en als 
kleurslag bij de kwaker. Daarmee de oproep 
aan de fokkers van deze rassen om deze 
dieren mee te brengen en eveneens opgave 
te doen van het aantal dieren zodat we 
weten hoeveel kooien we moeten opzetten. 
Vanzelfsprekend kunnen ook dieren van 
andere rassen meegenomen worden ter 
beoordeling.

Kortom, het belooft weer een interessante 
dag te worden. We zien u graag en 
vanzelfsprekend zijn ook introducees 
welkom. De kosten van de BBQ zijn voor de 
leden kosteloos, voor niet leden € 15,-
 
Opgave voor 15 augustus bij Willem 
Peltenburg: willempeltenburg@kpnmail.nl 
06-11331445





Verslag zomerfokkersdag 2020

Vanwege de vogelgriepuitbraak bij Hilgert 
van Tol, die tot dat moment een prachtige 
collectie dieren had, zijn wij op uitnodiging 
van Jasper Moes uitgeweken van het 
Westen naar het Noorden.

Jasper zijn voorliefde gaat uit naar 
oorspronkelijke watervogels en kwakers en 
deze laatste in een breed kleurenpallet.  
In het clubblad van 2020 hebben we al 
kennis kunnen maken met ons jongste 
bestuurslid en zijn passie voor onze hobby.
Momenteel fokt Jasper met de volgende 
kleurslagen: Wildkleur, Blauwwildkleur, 
Geelblauwwildkleur, Bruinwildkleur, 
Donkerwildkleur, Blauwdonkerwildkleur, 
Wit, Zwart, Blauweksterbont, 
Zwarteksterbont, Zilverdonkerwildkleur, 
Blauw Silver Appleyard en Geelbuik. 

Ondanks de beperkingen die Corona ons 
oplegde, hebben verschillende leden 
de reis naar Foxhol gemaakt en werden 
verwelkomd door een enthousiaste Jasper 
en zijn familie. 

Vooraf wordt geïnformeerd of eenieder 
klachtenvrij is, geen personen in de naaste 
kring heeft met coronagerelateerde 
verschijnselen en wordt verzocht een 
passende afstand tot elkaar te houden. 
De activiteiten zijn daarbij buitenaf en er 
staat een stevige Noordelijke wind op deze 
zonnige dag.

We starten de dag met koffie en Grunninger 
Kouke en Jasper laat zijn nieuwe 
kuikenopfokruimte in aanbouw zien. 
Het lijkt erop dat Jasper de kuikenopfok 
volgend jaar groots gaat oppakken. Jasper 
is bezig meerdere opfokbakken te plaatsen 

waar de kuikens op kunststofgazen 
bodems worden gehouden en waar 
continu stromend water aanwezig is. 
Jasper geeft aan wat teleurgesteld te 
zijn in de uitkomstresultaten van 2020, 
maar kijkt alweer uit naar het nieuwe 
broedseizoen met een nieuwe broed- 
en uitkomstmachine en een nieuwe 
voerleverancier. 

Het Ras van het Jaar is de Noord-Hollandse 
Witborsteend. Enkele dieren zijn aanwezig. 
Momenteel wordt de Witborsteend nog 
maar door enkele, uitsluitend Nederlandse 
fokkers gehouden terwijl honderd jaar 
geleden ruim honderdduizend dieren 
werden gehouden als eiproducent. 
Op dat moment was de productie van 
de Witborsteend hoger dan die van 
verschillende hoenderrassen. 
Het Pluimveemuseum in Barneveld 
gaat de komende tijd extra aandacht 
besteden aan de geschiedenis van de 
Nederlandse eenden- en ganzenhouderij 
waar de Witborsteend een belangrijke rol 
vervulde. Het werkt in het nadeel dat de 
Witborsteend voor een gewone parkeend 
wordt gezien. 
Door de aanwezige keurmeesters en 
fokkers worden de belangrijkste kenmerken 
benoemd. Qua type, bouw en gewicht 
zijn de Witborsteend en de Krombekeend 
vergelijkbaar. Het enige verschil zit 
immers in de vorm van de snavel. In de 
praktijk lijken krombekeenden iets forser 
van bouw en zijn qua type iets mee 
opgericht waarbij de soms wat langere 
hals bij de krombekwoerden opvalt. De 
Witborsteend is erkend in de kleurslag 
donkerwildkleur en kenmerkt zich door 
een strakgelijnde witte borst en 4-6 witte 



vleugelpennen. Dit laatste is rasspecifiek 
omdat witte vleugelpennen in de kleurslag 
witborst niet voorkomen. Als reden wordt 
het onderscheid met de wilde eend 
genoemd zodat jagers deze belangrijke 
productiedieren tijdig zouden herkennen. 
Vanwege het geringe gewicht zijn 
Witborsteenden eveneens goede vliegers. 
Witborsteenden werden eertijds na het 
leggen van de eieren ’s ochtends losgelaten 
om vrij in de polder te foerageren om  
’s avonds weer te worden gelokt met 
voer. De snavelkleur bij de Witborsteend 
is leiblauw en daarmee afwijkend 
in vergelijking tot bijvoorbeeld de 
donkerwildkleur kwaker. De blauwe 
snavelkleur komt bijvoorbeeld ook voor 
bij de bruindonkerwildkleur getekende 
Khaki Campbell. Een ander aandachtspunt 
is de spiegel, ofwel het ontbreken hiervan. 
Bij jonge dieren moet de glimmende 
blauwe spiegel met witte spiegelranden 
ontbreken. De witte spiegelranden worden 
bij meerjarige dieren soms zichtbaar. 

Daarna werd de stap naar de 
Krombekeenden gemaakt. De meeste 
opmerkingen over de Witborsteend zijn 
ook van toepassing voor de krombekeend 
die naast een afwijkende snavelvorm 
in meerdere kleurslagen voorkomen. 
Door fokkers wordt aangegeven dat 
de door inteelt geplaagde Krombek- 
en Witborsteend een verzameling 
van recessieve eigenschappen is. 
De snavelvorm, de snavelkleur, de 
donkerwildkleuraftekening, de 
borsttekening zijn alle recessief.  
Na inkruising met een qua type en bouw 
gelijkend ras, is de F2 en F3 weer redelijk 
vergelijkbaar met de oorspronkelijke dieren. 
Opvallend is dat bij sommige woerden 
de staartonderdekveren zwart zijn en bij 
anderen zilvergrijs.

De Geelbuikkwakers - we zijn tenslotte in 
Groningen – blijken om meerdere redenen 
een interessante bron van discussie, 
Over de oorsprong, de vererving en de 



kleurverschillen tussen de eendjes wordt 
uitgebreid gesproken. De Groninger 
Klaas Beekman staat te boek als de fokker 
van deze kleurslag bij de kwakers wat 
de oorspronkelijke naam van Groninger 
Geelbuik verklaart. Andere bronnen 
melden dat de geekbuikkwaker al eerder 
voorkwam. In ieder geval is zeker dat de 
kleurslag zelf al eeuwen oud is gelet het 
voorkomen op oude olieverfschilderijen. 
(Zie afbeelding op pagina 2). Ook bij wilde 
eenden wordt de kleurslag waargenomen; 
zie het Clubblad 2020.
Hoe geelbuik vererft, wordt door de fokkers 
verschillend ervaren. Geelbuik komt voor 
in combinatie met wildkleur, maar ook 
in combinatie met donkerwildkleur. Ook 
blauw- en bruingeelbuik komen voor.  
Bij jonge dieren in donskleed is de tekening 
wildkleur; pas wanneer het verenkleed 
tevoorschijn komt, wordt duidelijk of het 
dier een geelbuik is. 
Nakomelingen uit geelbuikouders zijn deels 
geelbuik en deels wildkleur getekend. 100 
procent geelbuiknakomelingen uit geelbuik 
ouders zou niet voorkomen. Het aandeel 
wildkleur varieert. 
De fokkers van geelbuiken geven aan om 
in het fokseizoen 2021 goed te noteren wat 
de uitkomst is uit welke oudercombinaties 
om zo meer over de vererving te weten te 
komen.

Ook meegenomen zijn lichtwildkleur of 
forel getekende kwakers. Deze kleurslag 
komt voor bij Indische loopeenden, de 
Franse Roueneend en als geelblauwvariant 
bij de Sakseneend.
Bij de meeste eendjes ontbreekt nog een 
duidelijke lichte oogstreep. Wel is het 
verenkleed lichter dan die van de wildkleur. 
Zo hebben dieren in de Aleoetenkleur 
genetisch dezelfde code behalve dat de 
harlekijnfactor heterozygoot voorkomt. 

Bij de lichtwildkleur woerden moet de 
borstaftekening iets doorlopen, maar 
zeker niet zo uitgebreid als dieren met 
een harlekijn/zilveraftekening zoals 
bij de aleoetenkleurslag. De kleurslag 
lichtwildkleur bij de kwakers kent nog veel 
uitdagingen. Bij een lichtwildkleurwoerdje 
ontdekte Roelof Jan Breman een 
druppeloog; zie foto onder.

De volgende kleurslag zijn ekstergetekende 
kwakers of een poging daartoe.  
Goed getekende dieren zijn zeldzaam, zeker 
in Nederland. Van de aanwezige dieren 
kwam een woerd in de buurt, de overige 
dieren hadden vaak te weinig koptekening. 
Bij ekstergetekende dieren is de factor 
uitgebreid zwart dominant actief en 
verdringt daarmee de wildkleurtekening. 
Fokonzuivere dieren voor dit kenmerk 
laten nog deels wildkleurtekening zien 
wat bij enkele bonte dieren duidelijk 
zichtbaar is. De aanwezige woerd met 
een redelijke tekening laat nog minimale 
wildkleuraftekening zien.
Jasper geeft aan dat in Engeland zeer 
fraai getekende dieren voorkomen die 
ekster zuiver vererven, maar dat selectie 
noodzakelijk blijft.



Tijdens de zomerfokkersdag heeft het bestuur een tweetal voorstellen voorgelegd. 

Het toevoegen van de kleurgroep Zilver aan het prijzenschema van de kwakers en de 

fokker van het jaar. Deze laatste verdient punten op de clubshows en nog aan te wijzen 

distictshows. De punten van een inzender van zijn/haar beste acht dieren, zowel eenden 

als ganzen, worden opgeteld. De hoogste punten van tenminste drie bezochte shows 

worden opgeteld en de winnaar van dat jaar is de Fokker van het Jaar. 

Naast een speciaal certificaat, ontvangt de Fokker van het Jaar op de jaarvergadering 

een speciale oorkonde en een geldprijs van € 150,-

Besloten is na consultatie van de aanwezige leden op de zomerfokkersdag 2020 de kleurslag 

Zilver als extra groep op te nemen in het prijzenschema .

De Fokker van het Jaar wordt een seizoen uitgevoerd en de opgedane ervaringen worden op 

de jaarvergadering daarop besproken.



De meegebrachte jonge Tulaganzen 
doen hun reputatie van vechtgans geen 
eer aan. Verlegen zitten zij in hun kooi. 
Als het voorjaar is aangebroken, zal deze 
verlegenheid verdwenen zijn.

Jasper kan op zijn thuisbasis een groot 
aantal dieren laten zien. Hij werkt nog 
druk aan een nieuw overdekt onderkomen 
voor zijn wilde (water)vogels. De zachte 
veengrond is daarbij niet zijn grootste 
vriend, maar met de plannen die Jasper 
heeft, moet dit goedkomen.
Jasper toonde een aantal veelbelovende 
blauwwildkleur kwakers die aandachtig 
werden bekeken door de drie aanwezige 
keurmeesters. Dit gold ook voor de 
donkerwildkleurige kwakers die nog te 
weinig de standaardmatige vleugelspiegel 
laten zien. Tevens heeft een aantal van de 
dieren de hardnekkige witte keelvlek. Is dit 
genetisch of ‘’gewoon’’ een selectie puntje? 
Donkerwild was de afgelopen jaren een 
zeldzame kleur binnen de hobby. Gelukkig 
wordt door een aantal leden van onze 
club deze kleurslag weer in grote aantallen 
gekweekt. Van de blauwdonkerwildkleurige 

dieren waren er nog minder. Ook deze kleur 
neemt weer toe in aantallen en liefhebbers!

Met meer afstand dan gebruikelijk, werd 
afgesloten met de traditionele barbecue die 
ook deze keer weer prima in de smaak viel. 
Toen de aandacht voor de watervogels iets 
was afgezwakt, viel op dat Arie Verboom 
voor de zomerfokkersdag wel een zeer 
passende stropdas had omgedaan, want als 
Arie verschijnt, draagt hij een stropdas. 

Als dank voor het op korte termijn 
organiseren van de zomerfokkersdag 
werd Jasper bedankt met een digitale 
schuifmaat en weegschaal 
voor het selecteren van 
zijn aanstaande fokdieren. 
Om dit Covid-bestendig te 
kunnen doen, werd ook een 
gezichtbedekkend scherm 
meegeleverd.  
Na afloop werden de 
meegebrachte dieren en 
kooien weer ingeladen en 
kwam de stilte weer over 
Foxhol.





Bericht Herfstclubshow  
 7 - 9 oktober 2021

Watervogelshow Meiningen 2021 
geannuleerd

Auch wenn sich die Corona-Situation 
derzeitig etwas beruhigt hat, müssen 
wir aus organisatorischen Gründen die 
30. Groß- und Wassergeflügelschau 
in Meiningen vom 01.-03.10.2021 wie 
auch in 2020 leider erneut absagen!


