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GOOISE PLUIMVEE- EN KLEINDIERENFOKKERS VERENIGING 

 
 

Bestuur en commissieleden 
 
Voorzitter: 
Bart Nouwens 
Vierkante Bosje 47 
3755 BG  Eemnes 
tel. 035 – 53 892 39 
e-mail: anneke.bart@live.nl 
 
Secretaris: 
Ben Makker 
Roerdomp 18 
3755 GH  Eemnes 
tel. 035 – 53 113 32 
e-mail: benmakker@planet.nl 
 
Penningmeester: 
Andries Arends 
Streefoordlaan 16 
3755 BB  Eemnes 
tel. 035 – 53 873 71 
e-mail: a.arends@casema.nl 
 
Secretaris Pluimvee: 
Jaap Hagen 
Streefoordlaan 12 
3755 BB  Eemnes 
tel. 035 – 53 127 09 
e-mail: jhjhagen@ziggo.nl 
 
Secretaris Pelsdieren: 
Gijs Niesing 
Laarderweg 81 
3755 AM  Eemnes 
tel. 035 – 53 102 44 
 
Voorlichting/PR: 
Ben Makker 
Roerdomp 18 
3755 GH  Eemnes 
Tel. 035 - 53 113 32 
e-mail: benmakker@planet.nl 
 
 
 
 

Redactieadres/advertenties 
Bart Nouwens 
Vierkante Bosje 47,  
3755 BG Eemnes 
Tel. 035 – 53 892 39 
e-mail: anneke.bart@live.nl 
 
Tatoeëerder: 
Dirk de Jong 
Valkstraat 17 
1223 LL  Hilversum 
tel. 035 – 68 591 67 
e-mail: paula-dejong@hotmail.com 
 
Ringencommissaris: 
Arie van ‘t Klooster 
Meentweg 67 
3755 PB  Eemnes 
tel. 035 – 53 101 06 
e-mail: avantklooster@ziggo.nl 
 
Website: 
www.gpkv.nl 
 
Webmasters: 
Tineke Hoogland,  
Almere 
e-mail:tineke.hoogland@gmail.com 
 
Gerard Wagevoort,  
Groenedijk 37,  
3544 AB  Utrecht 
Tel. 06 – 535 81 406 
e-mail: gerardwagevoort@planet.nl 
of via contactformulier op de website 
 
Contributie: 
Leden € 20,- 
Jeugdleden € 10,- 
Bankrekening:  
NL53 RABO 0315971460 
t.n.v. Penningmeester GPKV, Eemnes 
e-mail: a.arends@casema.nl 
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VOORWOORD 

 
 
Het mag officieel al lang niet meer, maar wij hebben elkaar 
nog niet ontmoet in het nieuwe jaar en daardoor zijn wij niet 
in de gelegenheid geweest elkaar al het beste voor het nieuwe 
jaar toe te wensen. Wij hebben als bestuur wel een 
nieuwjaarskaart naar jullie gestuurd, maar ik maak toch 
eigenwijs als ik ben van deze gelegenheid gebruik om alle 
leden en sponsoren een goed en vooral gezond 2016 toe te 
wensen. 
 
Wat gaat een jaar toch snel voorbij, wij zijn druk bezig met het 
voorbereiden van de komende jaarvergadering, terwijl die van 
vorig jaar nog vers in het geheugen ligt.  

 
Vrijdag 12 februari komen de heren Han Voerman en Gerard Wagevoort bij Andries 
Arends om de boeken c.q. de financiën van de club te controleren. Op zich wel een 
gedenkwaardig moment, het zal namelijk de laatste keer zijn dat Andries hierbij 
betrokken is, hij heeft namelijk aangegeven dat hij na vele, vele  jaren zijn penning-
meesterschap gaat overdragen.  
Als de leden ermee akkoord gaan gaat Richard Groenestein het stokje van hem 
overnemen. Op de jaarvergadering zal een en ander formeel geregeld gaan worden, 
maar ik wil nu alvast een voorschot nemen om Andries namens allen te bedanken voor 
zijn inzet en Richard alle succes toe te wensen. 
 
De jaarvergadering wordt weer gehouden in onze vertrouwde locatie bij Sherpa, de 
Kombuis heeft een grote verbouwing ondergaan en ik ben zeer nieuwsgierig hoe het is 
geworden.  
 
Het is goed voor de Kleindierensport dat op zaterdag 13 februari 2016 een Topshow 
wordt gehouden, de show wordt georganiseerd door Kleindiersportvereniging “Winkel 
en Omstreken” bij familie Van der Steen in Nieuwe Niedorp. Ik mag  hopen dat de 
problemen waar wij tegenaan liepen door hen zijn opgelost. Ik wens Winkel en 
Omstreken alle succes toe bij het organiseren van de show. 
 
Ik hoop jullie te zien op de komende jaarvergadering. Tot 12 februari a.s. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jullie voorzitter,  
Bart Nouwens 
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UITNODIGING LEDENVERGADERING 

 
 
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering op maandag 29 
februari  2016. Deze vergadering wordt gehouden in ‘De Kombuis’, gelegen op het 
terrein van Sherpa, aan de IJssellaan 30 in Baarn. (terrein Sherpa, vanouds Eemeroord, 
Zandheuvelweg 4, Baarn) De bijeenkomst begint om 20.00 uur. 
 
De agenda luidt als volgt: 
 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Notulen van de Ledenvergadering van 16 november 2015 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
4. Jaarverslag 2015 door de secretaris. 
5. Financieel verslag door de penningmeester. 
6. Verslag kascontrolecommissie. 
7. Benoeming reserve lid kascontrolecommissie. Dhr. H. Voerman is aftredend. 

Dhr. G. Wagevoort blijft lid. Mevr. Diny Peek (was reserve lid) wordt lid. 
8. Bestuursverkiezing;  
9. Bestuurslid en penningmeester dhr. A. Arends heeft na 15 jaar trouwe  dienst 

aangegeven af te willen treden. Het bestuur is op zoek gegaan naar een 
opvolger, en gevonden in de persoon van dhr. R. Groenestein. Bij deze stelt dhr. 
Groenestein zich verkiesbaar voor de functie van penningmeester binnen het 
bestuur. Tegenkandidaten kunnen zich, met schriftelijke bereidverklaring en 
ondertekend door tenminste 5 leden, tot 3 dagen voor aanvang van de 
vergadering melden bij de secretaris. 
 

10. P a u z e 
 

11. Uitreiking prijzen Clubkampioenschap GPKV van het tentoonstellingsseizoen 
2015/2016. 

12. Ringen en tatoeëren. 
13. Wat verder ter tafel gebracht wordt. 
14. Rondvraag. 
15. Sluiting 

 
Namens het bestuur 
Ben Makker (secretaris) 
 

• Het Jaarverslag van de secretaris en het Financieel verslag van de 
penningmeester liggen voor aanvang van de vergadering voor de leden klaar.  

• Het bestuur nodigt alle leden, maar met name ook de nieuwe leden uit voor 
het bijwonen van deze vergadering. Bij voorbaat dank voor uw aanwezigheid! 

• De nieuwe Ledenlijst 2016 is verkrijgbaar op de vergadering. 
• Levert u uw ringenbestellijst zo spoedig mogelijk in bij onze ringencommissaris 

Arie van ’t Klooster?   
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NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING, 

GEHOUDEN OP 16 NOVEMBER 2015 
 
 
1. Opening: De voorzitter opent de vergadering, met een speciaal woord van welkom voor  erelid 
Gijs Niesing. Op het Sherpaterrein werden de leden opgevangen door de voorzitter en naar de 
noodlocatie voor deze vergadering gewezen. Gelukkig was het voor Bart beter weer dan de vorige 
keer, en als ’t goed is, is het voor de laatste keer in dit gebouw. Na deze vergadering wordt onze 
jaarlijkse Hanenkraaiwedstrijd gehouden. 
 
2. De notulen van de ledenvergadering gehouden op maandag 17 augustus 2015 worden zonder 
op- en aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan Ben. 
 
3.) Bij de ingekomen stukken en mededelingen afmeldingen voor vanavond van; Dick de Boer, Hans  
Schippers, Piet Borst, Tineke Hoogland, Herman Fennis (vanwege dubbele longontsteking), Jan 
Kroon. Nagekomen bericht: Harmen Kraai is aan het dwalen geweest op het Sherpaterrein, maar kon 
helaas de vergaderlocatie niet vinden. 
Verder ledennieuws: Erevoorzitter Dick de Boer is lid geworden van PKV Burgum en heeft bij die 
vereniging ook zijn fokkersnummer aangevraagd. Daarmee komt zijn fokkersnummer bij de GPKV te 
vervallen. 
In Metz hebben 2 GPKV-leden uitstekende prestaties geleverd. Han Voerman is Europees 
Kampioen geworden en Jan Driessen heeft daar zijn eerste U ooit behaald. Echt grote klasse van 
deze heren om op zo’n podium zo grandioos voor de dag te komen met hun dieren. Een 
welverdiend applaus voor deze heren! 
We hebben een tweetal lidmaatschapsopzeggingen, te weten; Dhr. G. Hagedoorn uit Huizen en 
Donny de Jong uit Hilversum. 
Ingekomen stukken zijn er ook. De clubbladen van Vogelvereniging Gooi en Eemland en Winkel en 
O. zijn binnengekomen.  
 
Ook een binnengekomen bericht van Nick van Henten, van Andy’s dierensuper uit Loosdrecht. Het 
afgelopen halfjaar hebben onze leden de mogelijkheid gehad om bonnetjes bij deze firma in te 
leveren, van aangekochte spullen bij deze firma. Van alle ingeleverde bonnetjes zouden zij 5 % in de 
verenigingskas storten. Helaas is er maar 1 lid (fam. De Haan) heel trouw geweest, waardoor het uit 
te keren bedrag op 20 euro bleef steken. Omdat deze sympathieke firma dit bedrag wat aan de 
magere kant vond, hebben zij besloten om in totaal een bedrag van 100 euro te storten! Waarvoor 
hartelijk dank voor deze genereuze gift! En natuurlijk deze firma van harte aanbevolen bij onze 
leden!  
In het voorjaar van 2016 (data zijn nog niet bekend) wil deze firma 2 informatiedagen organiseren 
over het houden van kippen en konijnen. Als vereniging worden wij uitgenodigd om met onze 
promotiestand hierbij aanwezig te zijn. Het wordt georganiseerd op zaterdag en de data worden 
later bekend gemaakt. 
 
4.) Terugblik op onze Jongdierendag op 12 september bij de Welkoop in Eemnes. Deze dag is weer 
prima verlopen. Er waren 164 dieren, die iets anders stonden dan we gewend waren. We hadden nu 
iets meer ruimte in de winkel. De keurmeesters deden het heel leuk en wisten goed met het publiek 
om te gaan. Van te voren een stukje in de krant over de Naakthalzen van Jan Driessen en de 
Eemlandse kriel zorgde dat er veel publiek kwam kijken. Het was een leuke dag en gelukkig hielpen 
veel leden en inzenders op zaterdag met het afbreken. Vele handen maken licht werk! 
Achteraf was er enige zorg om het water geven van de dieren, hier zal volgend jaar dan ook extra 
aandacht voor zijn. 
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5.) Zaterdag 19 september was de GPKV aanwezig in de feesttent aan de Wakkerendijk in Eemnes 
met onze vertrouwde promotiestand. Het publiek kon deelnemen aan 3 rondes hanenkraaien en dit 
was een groot succes. Het is misschien een oubollig iets, maar het publiek vind het juist leuk om in 
dit digitale tijdperk gewoon het aantal kraaien te tellen met erwtjes. Liesbeth en Suzanne de Haan 
waren ook aanwezig met een aantal dieren en dat was erg leuk. Het was Ben opgevallen dat mensen 
speciaal naar de feesttent waren gekomen voor onze stand. Bart dankt, namens de club, alle 
medewerkers die hier weer een succesvolle dag van hebben gemaakt. 
 
6.) Terugblik Bottershow 2015, waar onze clubshow is ondergebracht. Het zag er dit keer goed 
verzorgt uit, een stuk beter als vorig jaar. Er waren eigenlijk 50 dieren minder verwacht, maar dus 
toch nog het mooie aantal van 294 dieren. De verlichting in de gangen, en de opstelling was 
gewoon een stuk beter. En er was weer een leuke samenwerking tussen Sport en Genoegen, en de 
GPKV. De Bottershow werd op een unieke manier geopend door Prins Carnaval en zijn Jeugdprins. 
Dit vanwege de 11e editie van de Bottershow. Henk Kasperts vond het een leuke show, en vooral de 
erwtensoep met roggebrood en spek was voortreffelijk.  
 
7.) Het meest spannende stuk van deze avond: De uitreiking  van de gewonnen ereprijzen, wat door 
Bart Nouwens en Gijs Niesing wordt gedaan. Onze leden hebben het uitstekend gedaan met hun 
ingezonden dieren. Han Voerman won met een Brünner kropper en de comb. Neef/Reichholdt won 
met een Grubbe baardkriel bij de dwerghoenders. Het fraaiste konijn werd geshowd door Cees 
Horden en bij de jeugd won Niels Zonneveld met een cavia.  
Bij de fokkerstrofeeën iets bijzonders: Nog nooit gebeurd maar er was een ex aequo bij het 
pluimvee. Combinatie Neef/Reichholdt (Grubbe baardkriel) en Ben Makker (Wyandotte) wonnen 
beide deze trofee met een gelijk aantal van 284 punten. 
Bij de pelsdieren won Cees Horden met enige overmacht met 283,5 punten (Groot zilver) 
 
8.) Zoals bij velen al bekend gaat het organiseren van de Topshow door de GPKV niet door. Hier is 
heel veel tijd ingestoken door Jan Driessen, Bart Nouwens en Ben Makker, maar we konden de 
organisatie niet rond krijgen. In het verleden zijn er stilzwijgende afspraken gemaakt over dat 
keurmeesters op de Topshow keuren voor half geld. Het vreemde is dat dit nergens is vastgelegd. 
Met de pelsdierkeurmeesters kwamen we wel tot overeenstemming, maar met de 
pluimveekeurmeesters niet.  
Het risico bestond dat het organiseren van deze provinciale show de GPKV geld ging kosten, en we 
hebben van te voren afgesproken dat dat absoluut niet mocht. In nauw overleg met het KL-NH 
bestuur is besloten om deze Topshow niet door te laten gaan.  
Dit is absoluut geen promotie voor onze hobby, we dachten alles in kannen en kruiken te hebben, 
maar op het laatste moment bleek dat toch niet zo te zijn. 
Mees vraagt waarom in eerste instantie de begroting rond was, en later toch weer een tekort? Hij 
vind dat de vereniging voor schut staat nu het voor de tweede keer is afgelast en heeft er moeite 
mee dat één en ander niet in een ledenvergadering is besproken. 
Voorzitter Bart antwoordt dat het bestuur op de Jaarvergadering een volmacht krijgt om over dit 
soort zaken te beslissen, en dat het onder deze omstandigheden niet verstandig is om een Topshow 
te organiseren. 
Ondertussen is bekend geworden dat de afdeling Winkel en O. van plan is op dezelfde datum (13 
februari 2016) de Topshow te organiseren. Deze afdeling bestaat in 2016 75 jaar en zij vinden dit 
mooi in hun Jubileumprogramma passen. 
Henk Kasperts vraagt zich af hoe deze afdeling met het dilemma van de keurmeesters om gaat. Ook 
vind hij dat de KL-NH met een voorstel moet komen hoe om te gaan met de keurvergoedingen van 
de keurmeesters. 
Jan Driessen verteld dat Winkel waarschijnlijk gebruik maakt van de keurmeesters uit de provincie 
Friesland. Er zijn meerdere provincies die een soort van Topshow organiseren, en per provincie zijn 
de regels weer anders. Voor de Friese keurmeesters is het een eer om te mogen keuren, en zij keuren 
in hun provincie gratis. 
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9.) Het Jaarprogramma wordt doorgenomen. Ben verteld dat er een aantal activiteiten op staan 
waarvan nog niet zeker is of ze ook daadwerkelijk doorgaan. Ook sommige data zijn nog niet 
bekend, of kan nog mee geschoven worden. We willen in ieder geval wel weer op een aantal 
markten gaan staan/activiteiten bezoeken, om onze vereniging te promoten. En het hokkenbezoek 
staat ook hoog op het verlanglijstje.  
 
10.) Bestuursmededelingen. Naar aanleiding van wat besproken is bij punt 8 wordt voorgesteld het 
reorganiseren van de ‘Topshow’ op de agenda te zetten van de voorjaarsvergadering van de KL-NH. 
Andries Arends heeft aangekondigd te willen stoppen met zijn penningmeesterschap en legt per 29 
februari zijn functie in het bestuur neer. Het bestuur is op zoek gegaan naar een geschikte opvolger 
en heeft die gevonden in de persoon van Richard Groenestein. Mits er geen tegenkandidaten zijn 
wordt Richard de nieuwe penningmeester per 29 februari 2016. 
De Hoenderhof is aan groot onderhoud toe. Er is een inventarisatie gemaakt, en op vrijdag 27 
november wordt begonnen met het slopen van de zijkant van hok 5. Deze is het meest noodzakelijk.  
Zaterdag 28 november wordt dit gedeelte dan weer opgebouwd. 
Liesbeth de Haan kan evt. op vrijdag meehelpen.  
De KL-NH heeft aan de Noord-Hollandse verenigingen prijzen uitgereikt, die deze verenigingen naar 
eigen goeddunken kunnen uitreiken aan haar leden. Ook de GPKV heeft zo’n mooie prijs ontvangen 
en het bestuur heeft hier een mooie bestemming voor gevonden. Het is een aanmoedigingsprijs 
geworden, die dit jaar gaat naar Arie van ’t Klooster. Bij Arie is het fokken jarenlang een beetje op 
zijn ‘Janboerenfluitjes’ gegaan en daar waren de predicaten ook naar. Dit jaar echter heeft Arie een 
enorme sprong voorwaarts gemaakt, en het bestuur hoopt dan ook dat Arie deze positieve lijn vast 
weet te houden. 
Het was al eerder aangehaald, maar op de show in Metz is Han Voerman Europees kampioen 
geworden met zijn Carriers. Het betreft hier een collectieprijs van zijn 4 mooiste dieren. Jan Driessen 
is ook Europees kampioen geworden (en zijn 1e U) met een Orpington rood porselein, nota bene 
een kleurslag die hij zelf heeft gecreëerd.  
Henk Kasperts vult aan dat hij naar Metz is geweest met een georganiseerde reis. Hij vond dit zeer 
gezellig en er zaten zo’n 40.000 dieren. Over 3 jaar is de Europashow in Denemarken van 9 t/m 11 
november 2018, en hij kan het iedereen aanbevelen om daar eens in te zenden, of als bezoeker 
heen te gaan.  
 
11.) Bij de rondvraag vraagt Richard of er al iets meer bekend is over het chippen van konijnen. Hier 
is nog niets over bekend. 
Ben verteld dat één van onze leden heeft aangegeven dat hij het leuk zou vinden om eens een 
bezoek te brengen aan de veevoederfabriek Garvo. Ben heeft gevraagd of dit mogelijk is bij deze 
firma en als wij een datum ruim van te voren doorgeven is het mogelijk om daar een rondleiding te 
krijgen. Ook onder de aanwezigen is hier animo voor, dus dit wordt geregeld. De datum wordt later 
bekend gemaakt.  
Ben geeft ook aan dat de Championshow er aan komt. Mensen die hieraan mee willen werken 
kunnen zich melden bij hem. 
 
12.) Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, en dankt ons allen voor onze 
aanwezigheid en voor de prettige manier van vergaderen. Na een korte pauze wordt deze 
bijeenkomst vervolgd met de Hanenkraaiwedstrijd. 
 
Ben Makker, secretaris 
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VERENIGINGSNIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN 

 
 
Ledennieuws 

• Jan Verspuy is vanwege zijn gezondheid en die van zijn vrouw, gestopt met fokken. Hij 
heeft zijn fokkersnummer opgezegd, maar blijft wel lid van onze vereniging. 

• Han Voerman heeft een nieuw emailadres. Dit is per 15 januari  
• hanvoerman01@gmail.com  Han is trouwens ook herstellende van 2 hele zware operaties. 

Hij is weer aan de beterende hand, maar als u hem een kaartje, berichtje o.i.d. wilt sturen 
zal dat hem goed doen. 

• Datzelfde geldt trouwens ook voor Henk Hagen en Herman Fennis. Ook deze heren zijn 
herstellende, maar naar ik begrepen heb gaat het weer de goede kant op. 

• Eline Rigter uit Eemnes (dochter van Maarten Rigter, van de Welkoop) is jeugdlid 
geworden en heeft haar fokkersnummer aangevraagd.  

• Daniëlle Makker uit Eemnes is ook jeugdlid geworden. Zij heeft voor haar spreekbeurt 
over konijnen een 10 gekregen en hiervoor heeft ze van haar ooms een jaar lang gratis 
lidmaatschap gekregen. 

• En Karin Visser, caviafokster uit Hilversum is lid geworden. Haar fokkersnummer wordt 
aangevraagd. Elders in dit clubblad stelt zij zich aan ons voor, en zoals u kunt lezen; het 
fokken zit in haar genen! 

• Eline, Daniëlle en Karin, welkom bij onze vereniging en wij hopen dat jullie je snel thuis 
zult voelen! 

 
Fokkerskaarten 2016 
De betaling van de fokkerskaart (tegenwoordig fokkersnummer)  wordt rechtstreeks afgerekend 
met de ‘Nederlandse Kleindierpublicaties B.V.’ Bij de meeste leden wordt via automatische incasso 
betaald. Sinds 2012 krijgen de leden waarvan het emailadres bekend is de factuur via de mail. 
Fokkerskaarthouders zonder bekend emailadres hebben de factuur gewoon via de post ontvangen. 
De factuur is tevens uw fokkerskaart! Het verenigingsnummer (N17) is hetzelfde gebleven en dat 
geldt ook voor uw volgnummer. Dit nummer heeft u nodig bij het invullen van uw ringenbestellijst 
en/of het invullen van uw dek bewijzen. Alleen als u betaald heeft kunt u ringen bestellen of laten 
tatoeëren. Dus kijkt u dit even na? 
 
Contributie 2016 
Een aantal leden hebben al hun contributie van 2016 overgemaakt naar de penningmeester. Voor 
degenen die er op wachten; U krijgt van ons geen acceptgiro! Dus hierbij een oproep om het voor 
u geldende bedrag over te maken op bankrekening: 3159.71.460 t.n.v. Penningmeester GPKV, te 
Eemnes. Het IBAN nummer is:  NL53 RABO 0315971460 
 
Let op: de contributie is gewijzigd! Deze bedraagt  € 20,-. En voor jeugdleden € 10,-. 
Hartelijk dank alvast namens de penningmeester! 
 
Tatoeëren en ringen bestellen in 2016 
Het tatoeëren wordt dit jaar verzorgd door de heer Dirk de Jong, waarvoor we hem hartelijk willen 
bedanken! Dek bewijzen kunt u weer bij hem inleveren. De dieren worden op afspraak getatoeëerd. 
De kosten bedragen  €   0,25 per dier.  
Boekjes met dek bewijzen zijn bij Dirk verkrijgbaar. Deze zijn officieel niet meer nodig maar voor uw 
eigen administratie zeer praktisch!  
 
Arie van ’t Klooster heeft het ringen commissaris schap van Herman Fennis overgenomen. Het 
bestelformulier (elders in dit clubblad) kunt u bij hem inleveren. Let u op dat u de juiste ring maat 
opgeeft en ook het juiste aantal ringen. De ringen worden gekocht bij het ringenbureau van de KLN. 
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De kosten bedragen  €  0,26 per ring en €  1,50  aan administratiekosten. Leden in ’t Gooi en Eemnes 
kunnen bij Arie de ringen ophalen of op de vergadering in ontvangst nemen. De levering duurt 
ongeveer 4 weken. Houdt u daar dus rekening mee. Leden buiten het Gooi krijgen de ringen via het 
ringenbureau toegezonden 
Betalen kunt u bij de penningmeester van de GPKV. Zowel voor het tatoeëren als voor het bestellen 
van de ringen moet u de factuur van uw fokkerskaart betaald hebben. 
 
Even voorstellen….. 
Stel jezelf even voor… Wat grappig dat je dan eigenlijk meteen met je mond vol tanden staat, want 
wat wil je van jezelf vertellen? Ik ben Karin Visser uit Hilversum, dat maakt het al een stuk 
persoonlijker.  Wat nog meer? Ik ben nieuw lid van de club, dus laat ik het daarbij houden… 
Hoe kom ik er op om mij met cavia’s bezig te houden? Want mijn overgrootvader en grootvader 
waren fervent konijnen fokkers. Mijn overgrootvader was in Zuid Holland een bekende met zijn 
Deilenaars en mijn opa fokte zeer verdienstelijk rood oog Pooltjes en was ver in de vorige eeuw lid 
van “ Het Raskonijn”. 
 
Zelf bewaar ik daar mooie herinneringen aan, vooral dat mijn geliefde vader de auto uit de garage 
haalde om mijn eerste konijnenstal in te richten en toen hij klaar was de boel weer af kon breken 
omdat zijn puberdochter haar eerste vriendje kreeg en de konijnen niet meer interessant waren! 
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en hoewel de konijnen nooit meer zijn terug 
gekomen, het Lunkarya caviaras heeft vorig jaar mijn hart gestolen. 
En wat wil je dan he? Gewoon gezellig wat cavia’s voor de heb…of toch ergens een kriebel voelen 
om eens te kijken of je er niet eens eentje voor een show kunt aanmelden? 
 
Aldus met een niet vast omlijnd plan in mijn hoofd aan het zoeken gegaan en uiteindelijk sinds eind 
oktober vorig jaar in het bezit gekomen van 6 dappere Lunkarya Cavia’s van een fokster die wegens 
persoonlijke omstandigheden haar dieren al een tijdje niet de aandacht en verzorging kon geven 
die ze nodig hebben en ging stoppen met de hobby. 
De afgelopen maanden ben ik druk geweest met het spul weer in een gezonde conditie te krijgen 
en na 3 maanden kan ik zeggen dat mijn Lunkies er weer stralend bijzitten. 
 
Heb ik verstand van het ras Lunkarya? Nee, ik ben wat het ras betreft een echte beginneling en dat 
maakt het meteen hartstikke leuk! Want wat is er leuker dan een nieuw ras te ontdekken en als een 
soort ontdekkingsreiziger een heel nieuwe uitdaging aan te gaan? 
Ik kan me bijna niets leukers voorstellen op dit gebied. 
Er valt dus een hoop te leren en uit te zoeken wat betreft de ras standaard etc. etc. 
En ik hoop natuurlijk stiekem dat er bij een van mijn RastaCavia’s een hele mooie zit! J 
 
Met hartelijke groet,   
 
Karin Visser 
 
Laatste Nieuws Laatste Nieuws Laatste Nieuws Laatste Nieuws Laatste Nieuws 
Jan Driessen heeft op de laatstgehouden Noordshow examen gedaan voor zijn keurmeesterschap 
en is daar met vlag en wimpel geslaagd! Hij mag nu weer wat meer rassen keuren, o.a. de 
Naakthalzen en de Barnevelders. 
Wij wensen hem daar veel succes en wijsheid bij, maar vooral ook heel veel plezier!   
Jan, Proficiat! 
Laatste Nieuws Laatste Nieuws Laatste Nieuws Laatste Nieuws Laatste Nieuws 
 
Een gezond lichaam met eieren 
Een ei bevat 6 gram proteïne, of wel 12 % van de dagelijkse behoefte. De hoge kwaliteit proteïne die 
het ei bevat helpen om je langer een vol gevoel te geven en langer energiek te blijven. Onderzoek 
heeft aangetoond dat het eten van eieren bij het ontbijt de energiebehoefte voor de rest van de dag 
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met 18 % verminderd. Dit helpt je om op een gezond gewicht te blijven. Ook heeft de hoge kwaliteit 
proteïne een positief effect op de spiergroei bij sporters en een langer behoud van spiermassa bij 
ouderen. 
Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat eieren ook goed zijn voor je ogen. Het dagelijks eten 
van eieren kan maculaire degeneratie van het oog voorkomen. 
Maculaire degeneratie is een belangrijke oorzaak van ouderdomsblindheid. Het eigeel bevat hoge 
concentraties van de antioxidanten Luteïne en Zeaxanthine, welke de kans op cataracten 
(vertroebeling van de ooglens, ofwel staar) in het oog verkleinen. 
 
Eieren zitten boordevol gezonde ingrediënten. Een ei bevat 13 essentiële vitaminen en mineralen 
voor slechts 70 calorieën. Het ei is één van de weinige natuurlijke bronnen van vitamine D. Ook 
stimuleren eieren gezonde haargroei en nagels, door een combinatie van zwavel met diverse 
vitaminen en mineralen.  
 

‘An egg a day keeps the docter away’ 
 

Veel mensen mijden eieren uit hun dieet, omdat ze denken dat het eten van eieren hun 
cholesterolspiegel verhoogt. Vele onderzoeken de laatste jaren hebben aangetoond dat deze fabel 
niet juist is, en het dagelijks eten van eieren juist gezond is! Het geeft gezonde volwassenen geen 
verhoogde kans op hartkwalen en wordt zelfs in verband gebracht met een lagere bloeddruk. 
 
Muur (vogelmuur, sterremuur): 
Uit: Allerhande dingen uit de natuur. Door Klazien uit Zalk 
 
Een bekend onkruidplantje dat door veel tuinbezitters gehaat wordt omdat het zo snel groeit, bloeit 
en zaad draagt, waardoor het pas gezaaide of gepote gewassen overwoekert. Over alle goede 
eigenschappen van deze plant wordt niet zoveel gesproken. 
 
Toch is de naam vogelmuur een erenaam, want vogels weten instinctief dat het goed voor hen is en 
komen er op af. Ook gekooide vogels zoals Kanaries zijn er dol op. 
Kuikens groeien er beter door en kippen die muur kunnen eten, leggen meer eieren. 
 
Muur kent diverse toepassingen. Het is een lekkere groente als men het jong en fijngesneden kookt 
als spinazie. Ook lekker in stamppot en salade. Minder mooie stukjes gaan naar de kippen of de geit, 
die er plezier aan beleven. 
Wie de smaak wat flauw vindt, kan muur stoven met uien. Om de groente af te maken gebruikt u 
een beetje citroensap en wat nootmuskaat. 
 
Muur kan heel goed gedroogd worden. Dan is er in de winter een goed middel voorhanden om een 
kompres tegen zwellingen en zweren te maken. Longpatiënten drinken een aftreksel van de 
bladeren om slijm los te maken. Uitwendig werkt het ook om aambeien te genezen; de blaadjes kort 
stoven in iets olie en dan op de aambeien of wonden leggen. Het aftreksel wordt ook vaak gebruikt 
op zogenaamde open benen. Eerst wordt soms de uitloop van vocht erger, maar daarna geneest 
het. 
 
Verder is het een verzachtend en genezend middel voor het hele spijsverteringskanaal, dat zweren 
in de maag en darmen geneest. Ook dikke-darmaandoeningen zijn er mee te bestrijden. Muur werkt 
tegen irritatie van geslachtsdelen. Het is genezend voor allerlei huidaandoeningen, ook tegen roos 
in het haar. Het helpt tegen oogkwalen en als rauwkost gegeten verbetert het het 
gezichtsvermogen. Op ontstoken ogen en huiduitslag is muur rauw te gebruiken. Een klein kopje 
vol aftreksel voor elke maaltijd is een goed middel tegen allerlei kwalen. 
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VERSLAG VAN DE NOORDSHOW 2016 

 
 
Ook dit was weer een bijzondere editie . Alleen al door de weersomstandig heden  die  drie 
dagen van  code oranje tot rood  gingen. Ze hadden zo de Elfstedentocht kunnen organiseren  
maar dan over de straat. Dinsdag ochtend  kreeg ik de dieren van Harmen Kraai en Combinatie 
Reinold/ Neef die ik samen met mijn eigen dieren naar Assen zou brengen. Aangezien Henry 
een potentiele kampioen had kreeg ik nog wat tactische instructie betreft het in kooien. Om 
12.30 reed ik de A27 op waar ik een ere-escort kreeg van Bart Nouwens de voorzitter van de 
GPKV. Waar vind je zo een voorzitter die het transport van de dieren een stuk begeleid . 
Gaandeweg ging de temperatuur van plus 8 naar -3 aangekomen bij de TT hal keek ik uit op 
een grote vlakte ijs, ik waande me in Alaska.  
 
Voorzichtig iedere keer met maar twee kisten op het karretje schuifelde ik naar binnen . Zodra 
alle dieren in de kooien zaten maar meteen op weg naar het hotel in Tynaarlo onderweg 
kwam ik meer schaatsers dan fietsers tegen. Ben Klomp zat ik hetzelfde hotel  die belde om 
acht uur in paniek naar mij, hij had honger of er nog wat te regelen was in het hotel. Geen 
probleem ,voor de gezelligheid at ik met hem mee een heerlijke Wienerschnitzel, patat, 
aardappeltje, diverse groenten en een biertje. Daar kon de catering van de Noordshow nog 
wat van leren.  
 
De andere dag samen aan het ontbijt en toen naar de hal inmiddels ijzelde het weer volop.  Er 
waren al redelijk veel keurmeesters die op de meest extreme tijden van huis gegaan waren . 
Mijn schrijver had besloten thuis te blijven dus ik begon met keuren en schrijven tegelijk ook 
weer eens iets anders, totaal had ik 38 Orpingtons in diverse kleurslagen. De beste werd een 
witte hen van com Dior en mijn tweede was een zwarte haan van Berend  Klein. In de 
eindkeuring bleek de witte hen ook de beste te zijn dus zodoende beste Orpington kriel. 
Vervolgens had ik 10 trio’s wyandotte in 8 kleurslagen.  
Rond drie uur was ik klaar. Toen eerst naar de gedoodverfde kampioen van Henry Neef gaan 
kijken, helaas tweede F maar de Eerste F was ook van Henry dus foto gemaakt van de 
keurkaart en deze verzonden.  
 
Toen weer na het hotel  waar ik avonds nog even de rassen  van mijn examen doornam  en 
toen onder de wol. De eerste bezoeker die ik donderdagochtend tegenkwam was Ben Makker  
die  op doorreis even een bezoekje bracht. Om 10 uur begon mijn examen voor de Cochin en 
Brama  zowel groot als kriel en de Java kriel slaagde ik, voor de Sabelpoten kreeg ik een 
onvoldoende  dus die mag ik volgend jaar opnieuw doen.  Toen naar de stand waar ik  Ben 
Klomp kon aflossen .  
Veel bezoekers  kwamen er  niet, maar dat was gezien het weer ook te verwachten. 
Vrijdagochtend eerst  uitgeslapen en toen op bezoek bij Rinus Mos  waar we nog een en ander 
voor de Championshow  doornamen. Toen weer naar de hal, daar was het een stuk drukker 
dan de voorgaande dagen. Mijn talenknobbel maakte overuren, naast Drens heb ik  Belgisch, 
Luxemburgs , Engels, Duits, Zweeds en Italiaans gesproken .  Grammaticaal zal er niets van 
kloppen, maar als je de zelfde hobby hebt  kom je er altijd uit. Onze Italiaanse bezoekster  had 
per ongeluk bij de konijnen een voedster gekocht i.p.v. een  ram en die zat er nu net niet te 
koop. Vervolgens het telefoonnummer van  Koos de Weerd geregeld en contact gemaakt, 
zaterdag kwam er een rammetje in de achterbak van de auto naar Assen . Tussendoor maakte 
ik nog wat foto’s die ik naar Connie appte die ze dan op facebook zette. Ik werd zelfs benoemd 
tot reporter ter plekke. Aangezien mijn  oplader in het hotel lag  was het snel gedaan met het 
versturen van berichtjes.  
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Ik had wat dieren te koop staan die waren zo weg  dat is toch altijd wel lekker.  De tafel met 
Orpingtons was weer een weergaloos succes talloze selfies en filmpjes werden er gemaakt.  
 
We hadden dit jaar voor het eerst banners die de stand opfleurde verder was de aankleding 
geen hoogtepunt in ons bestaan. Maar dat biedt wel weer mogelijkheden om het volgend jaar 
wat anders aan te pakken. Achter de stand hielden we ons in leven met de nodige 
versnaperingen.  De tijd vloog en voor ik het wist stond ik alweer in de rij om de hal te 
verlaten. 
 
Jan Driessen 
 
 

UITSLAGEN NOORDSHOW 
 
 
Dwerghoenders: 
Bij de Hollandse krielen had dhr. Buysing Damsté ingezonden. Een V/O kreeg een ZG 93, M/J G 
92, V/J 2 x ZG 94. 
Henk Kasperts met Hollandse kriel geelpatrijs M/J ZG 94, V/J 2 x G 92. 
Henk Brasser met Hollandse kriel wit M/J G 91, V/J F 96 en ZG 95. Ook Cochin 
buffzwartcolumbia V/J 2 x ZG 93, en buff V/J O.  
 
Harmen Kraai met Drentse kriel gezoomd zilverpatrijs M/J 2 x ZG 93 en G 92, V/J ZG 93 en 2 x G 
92.  
Combinatie Neef/Reichholdt met Grubbe baardkriel kwartel M/J 2 x F 96, ZG 94 en ZG 93, en 
V/J ZG 95, ZG 94 en 2 x ZG 93, Isabelkwartel M/J F 96 en V/J G 92. In zwart nog een M/O met ZG 
93. 
Jan Driessen met Orpington rood M/J G 91 en V/J ZG 93, G 92 en G 91. Roodporselein M/J 2 x 
ZG 93 en G 92, V/J 2 x ZG 95, ZG 93 en ZG 93. Ook Naakthalskrielen met F 96, G 92 en O.  
Bij de Serama’s 1 inzender Henk Brasser, in de jeugdklasse M F 96, 2 x O. Serama zijdevederig 
met G 92 en V 90. Ook een krulvederige hen met G 91. 
 
Van de konijnen een kort verslag. 
Cees Horden, Vlaamse Reus wit M/J ZG 92 en V/J F 95,5, F 95 en ZG 94,5. Ook Groot Zilver 
midden zwart M/J F 95, licht zwart M/J F 96, F 95,5 en 2 x F 95, V/J F 95,5, ZG 94,4, ZG 94 en ZG 
93,5. 
Mees Brasser, Hulstlander, V/O abs, M/J F 95,5, V/J ZG 94,5. Ook Pool blauwoog M/J F 96. 
 
 

UITSLAGEN ANDERE SHOWS 
 

Gallinova 2015 
Hierbij de uitslagen van de door GPKV-leden ingezonden dieren. 
Dwerghoenders: 
Dhr. B. Buysingh Damsté, Hollandse kriel patrijs M/J 2 x ZG 93 en V/J ZG 95 en ZG 94. 
Henk Kasperts, Hollandse kriel geelpatrijs M/J ZG 95 en ZG 94, en V/J ZG 94 en 3 x ZG 93. 
Comb. Neef/Reichholdt, Antwerpse baardkriel kwartel ZG 93, M/J G 92, wit V/O F 96 en 
abs, zwart M/O G 92.  Ook Grubbe baardkriel kwartelkleurig V/O F 96, M/J F 96, ZG 94,  ZG 
93, en G 91. V/J 3 x ZG 95, ZG 94, G 91 en V 90. In zilverkwartelkleurig M/J G 91 en V/J G 
91. In isabelkwartelkleurig M/J F 96 en ZG 94, en V/J ZG 93. In zwart M/J ZG 95 en V/J ZG 94. 
Bij de andere diergroepen geen GPKV-inzenders. 
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Valleishow 2015 
 Voor de laatste keer gehouden in de prachtige Veenendaalhal te Veenendaal. Een bijzondere 
keuring was het voor de Wyandottefokkers onder ons.  Op de Bottershow (en eerder ook de 
Jongdierendagen) behaalden Arie van 't Klooster, René Makker en zijn broer Ben mooie 
predicaten, dus vol goede moed hadden we ingezonden op deze show. En tsja, dan blijkt toch 
maar dat keurmeesters ook mensen zijn.  Wij hadden alle drie gemiddeld 3 punten lagere 
predicaten met onze dieren. Heel wonderlijk en ook wel verwarrend, want wat moet je nou 
met zo'n keuring? Een F type dier die 3 weken later een G type krijgt....  En dan niet bij één 
fokker lagere predicaten, maar bij alle  drie! Heel opmerkelijk. Op latere shows waren de 
predicaten wel weer goed, dus we houden het er maar op dat de keurmeester zijn dag niet 
had. 
Wat wel heel erg leuk was, was dat bij de dwerghoenders een 6 jaar oude Grubbebaardkriel 
hen de show won.  Een diertje van de comb. Aad en Ineke en ook echt heel fraai om te zien. 
Later hoorde ik dat een paar weken daarna het diertje ineens dood in zijn hok lag..... 
  
En wat deden de dieren? We beginnen bij de konijnen; 
Cees Horden had Vlaamse Reuzen ingezonden, in de kleur ijzergrauw V/O ZG 92,5 en V/J ZG 
93.  Ook 2 witte jonge voedsters met een fraaie F 95 en ZG 92,5. 
Cees had ook een hele rits Groot Zilvers ingezonden met mooie predikaten. In midden zwart 2 
jonge voedsters die beide F 96 behaalden, en een voedster in de C-klasse die een G 91 kreeg. 
In licht zwart 3 jonge rammen die een F 96, F 95 en ZG 94 behaalden. De jonge voedsters 
kregen 2 x F 95,5, ZG 94,5 en ZG 94. 
Dhr. W. van de Schaft (toen nog lid) had Klein Zilvers ingezonden. Een donkerzwarte ram in de 
C-klasse behaalde een ZG 92.0. In Midden zwart een jonge voedster Jong met G 91.5. In 
licht zwart een jonge ram met ZG 93 en ditzelfde predikaat kreeg een jonge voedster in deze 
kleurslag. 
Tineke Hoogland (die het later heel goed zou doen op de Championshow) had een oranje 
Kleurdwerg ingezonden die een F 95 haalde. De andere 3 jonge rammen zaten alledrie in de 
C-klasse en kregen een ZG 92,5, G 91 en G 90,5.  
Tenslotte bij de konijnen 2 blauwoog Pooltjes van ondergetekende. De jonge ram haalde een 
ZG 92,5 en de voedster een ZG 94. 
Bij de hoenders geen inzenders, dus we gaan meteen door naar de dwerghoenders. Henk 
Kasperts zond een Hollandse kriel in de patrijskleur in, en die kreeg een G 92. Dat was de jonge 
haan, en de jonge hen kreeg een ZG 95. In geelpatrijs een jonge haan met F 96 en de jonge 
hennen behaalden hier ZG 95 en ZG 94. 
Combinatie Neef/Reichholdt showde Antwerpse baardkrielen. Een oude kwartelkleurige hen 
kreeg een G 92, en de 2 witte oude hennen F 96 (haar zoveelste) en ZG 94. Ook zonden zij 
Grubbe baardkrielen in. In kwartel 4 jonge hanen met F 96, ZG 95 en 2 x ZG 94.  6 Jonge 
hennen hier met F 96, 3 x ZG 94, ZG 93 en G 92. Volgende kleurslag (zelfde ras) is Isabelkwartel, 
de jonge hanen kregen ZG 95 en ZG 94, het jonge hennetje een ZG 94. In zilverkwartel een 
jonge haan met ZG 93 en de jonge hen kreeg een ZG 94. En tenslotte bij deze combinatie een 
zwarte jonge haan met ZG 94 en de jonge hen behaalde een mooie F 96.  
Over de Wyandotten eigenlijk al genoeg gezegd, hier zijn de predikaten: 
Arie van 't Klooster met meerzomig zilverpatrijs, M/J G 92 en G 91. V/J ZG 93. In zilverzwart 
gezoomd M/J G 91 en V/J ZG 93 en G 92. 
René Makker met wit zwartcolumbia, M/J G 92, V/J ZG 93 en 3 x G 92. 
Ondergetekende met meerzomig zilverpatrijs, M/J ZG 93 en G 92, V/J ZG 93 en 2 x G 92. In 
blauw M/J G 92 en V/J F 96 (toch nog een F!) en ZG 93. 
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Oneto 2015 
 Op deze show hield de combinatie Neef/Reichholdt de Gooise eer hoog, zij waren de enige 
inzender van onze vereniging. Zij zonden in;  Een Antwerpse baardkriel, een oude witte hen 
kreeg ZG 95.  Natuurlijk zonden zij ook Grubbe baardkrielen in.  In kwartel 4 jonge hanen met 
F 96, 2 x ZG 95 en ZG 93.  4 Jonge hennen hier met F 96, ZG 94 en 2 x ZG 93. In 
de kleurslag isabelkwartel, de jonge haan kreeg F 96 en het jonge hennetje een ZG 95. En in 
zwart haan met ZG 94 en de jonge hen behaalde een ZG 95.  
 
Provinciale Bondsshow van Noord Holland 11, 12 en 13 december 2015 
Ik kan me niet heugen dat er ooit zo weinig GPKV inzenders waren op onze provinciale 
Bondsshow. Terwijl het toch echt een heel gezellige, mooi aangeklede show is met mooie 
dieren. Joop van de Bovenkamp en ondergetekende hebben de eer hoog gehouden. 
Joop had Vlaamse Reuzen ingezonden, in de kleur ijzergrauw een jonge ram die een G 91,5 
haalde. In zwart 2 jonge rammen met ZG 93,5 en G 91,5. En in blauw een jonge ram met ZG 93. 
Ben Makker met zijn Wyandottekrielen had een oude haan in de kleurslag meerzomig 
zilverpatrijs die een ZG 95 haalde. Een jonge haan kreeg hetzelfde predicaat. De jonge hennen 
kregen 2 x ZG 93 en G 92. In blauw een jonge haan met ZG 95, en de 3 jonge hennen 
behaalden ZG 95 en 2 x ZG 93. 
Hopelijk volgend jaar meer inzenders van onze vereniging! 
 
Ben Makker 
 
 

GPKV Clubkampioenschap seizoen 2015 – 2016 
 
Dit jaar is het in de verschillende diergroepen bijzonder spannend. Om de spanning nog extra 
op te voeren wordt in deze Pennenvoer nog niet de winnaar bekend gemaakt, maar pas op de 
jaarvergadering op 29 februari a.s. De lijst wordt in de volgende pennenvoer vermeld. 
Om er zeker van te zijn dat de winnaars wel aanwezig zijn bij de prijsuitreiking, worden deze 
gebeld door dhr. Gijs Niesing. Blijf dus komende weken bij uw telefoon zitten, want dit wilt u 
niet missen! 
 
 

JAARPROGRAMMA 2016 
 
Zaterdag13 februari  Topshow Winkel en Omstreken 

Maandag 29 februari  Jaarvergadering 

Dinsdag ?? maart  Jaarvergadering KL-NH 

?? maart/april  Lentemarkt ’t Werckpaert 

April/mei   Bezoek zorginstelling 

Maandag 9 mei  Ledenvergadering met lezing 

Dinsdag ? juni  KL-NH vergadering 

Zaterdag ? juni  KLN vergadering 

Zaterdag ? juni  Fietstocht/hokkenbezoek en BBQ  

Maandag 15 augustus Ledenvergadering 

Donderdag 18 augustus Enten 
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Zaterdag 10 september Jongdierendag 

28 en 29 oktober   Clubshow GPKV ondergebracht bij de Bottershow 

Maandag 14 november Ledenvergadering en Hanenkraaiwedstrijd 

December  Kerstgroet 

 
Nog niet zeker: Lentemarkt ’t Werckpaert, infodagen Andy’s dierensuper, stand Lentefair 
Blommenhoeve, bezoek Garvo, In en Uitmarkt Hilt 
 
Ben Makker 
 
 

CHAMPIONSHOW 2016 
 
De Championshow, welke onlangs werd gehouden van 21 t/m 23 januari in Nieuwegein, was 
een groot succes. Het bestuur onder leiding van voorzitter Robert Meijer heeft er weer  alles 
aan gedaan om het mens en dier naar de zin te maken.  De punten van opbouwende kritiek en 
nieuwe ideeën zijn zeker ter harte genomen bij het voorbereiden van deze 6e Championshow 
in de Beursfabriek (voorheen Home Boxx Center). De Tomenkeuring bij de hoenders en 
dwerghoenders ging helaas niet door vanwege te weinig belangstelling en ook de 
Konijnhopwedstrijd is uit het programma geschrapt. Daarvoor in de plaats heeft het bestuur 
gemeend de 1e Internationale Hanenkraaiwedstrijd te gaan organiseren, waarover later 
meer.   
Er waren ruim 100 dieren minder als vorig jaar, maar op een aantal van bijna 7000 dieren mis 
je die bijna niet.  
De laatste jaren levert de GPKV steeds meer medewerkers aan deze show, en daar kunnen we 
trots op zijn. Van de GPKV hebben dan ook veel leden hun beste beentje voor gezet. Naast 
Herman Fennis (alle bijna 7000 kooinrs gestempeld, inclusief de A-nummers, ga er maar aan 
staan!) hielpen Diny Peek, Henk Kasperts, Jan Driessen, Gijs Niesing, Richard Groenestein, Arie 
van ’t Klooster, Gerard Wagevoort, Jaap Hagen, Cees Wiggerts, Han Voerman, René Makker, 
Liesbeth en Suzanne de Haan en last but not least Bart Nouwens mee om deze show tot een 
succes te maken, waarvoor heel veel dank! Leuk was ook dat Jan Verspuy toch nog even een 
kijkje kwam nemen op de show waar hij jarenlang aan mee heeft gewerkt.  
Met de prachtige dieren, de vele stands en de mooie aankleding van de hal wordt de 
Championshow al de mooiste Kleindierenshow van Nederland genoemd! 
Op het moment van schrijven moet de evaluatie van deze show nog plaatsvinden en kunnen 
we gaan kijken hoe we deze tentoonstelling nog aantrekkelijker kunnen maken. 
 
Maar nu de dieren, want daar gaat het uiteindelijk om! 
 
Bij de konijnen helaas geen uitgebreid verslag, ik beperk me hier even tot de uitslagen. 
 Konijnen: Maar liefst 11 inzenders met in totaal 47 ingeschreven dieren. ( wel 4 GPKV-
inzenders bij de Vlaamse Reuzen!) 
Dirk de Jong: Vlaamse Reus konijngrijs M/J ZG 93 en V/J ZG 92 en G 91,5.  
Joop van de Bovenkamp, Vlaamse Reus ijzergrauw M/J ZG 92,5, zwart M/J ZG 94,5, blauw M/J 
abs. 
Sam van de Groep, Vlaamse Reus ijzergrauw M/J abs, blauwgrijs M/J F 95 en V/J 2 x F 95,5. 
Blauwgrauw M/J 2 x F 95. 
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Cees Horden, Vlaamse Reus ijzergrauw M/J ZG 94 en V/J ZG 94,5. Wit V/J ZG 94,5 en 2 x ZG 
93,5. Ook Groot Zilver midden zwart V/J 2 x O, licht zwart M/J F 96 en F 95,5 en V/J F 95,5, F 95, 
ZG 94,5, ZG 92,5 en G 91. 
John van Ankeren, Satijn ivoor, M/J F 95,5 en ZG 93. 
Bart Boerebach, Parelfeh, 3 dieren absent? 
Gerard Wagevoort, Papillon zwart, M/J ZG 92, G 91,5 en G 91. 
Mijke Schuurmans, Klein Lotharinger bruin,  M/J abs, V/J O, blauw M/J abs. 
Mees Brasser, Hulstlander V/O abs, M/J F 95 en V/J F 95. Ook Pool blauwoog M/J F 96 en F 95. 
Tineke Hoogland, Kleurdwerg oranje, M/J 3 x F 95 en V/J F 95,5. (knap gedaan Tineke!) 
Ben Makker Pool blauwoog M/O ZG 94 en M/J ZG 92.	
 
Bij de dwerghoenders 6 inzenders met 38 dieren. 
Henk Kasperts zond 3 Hollandse krielen in, in de kleurslag geelpatrijs. 1 jonge haan die een ZG 
95 haalde. De jonge hennen haalden 2 x G 92. Het type is er niet op vooruit gegaan, de 
pepering moet wat fijner en de staarten breder aangezet. De vleugeltekening de borst- en de 
beenkleur zijn wel fraai. 
De heren van Comb. Neef/Reichholdt hadden weer hele mooie Grubbe baardkrielen 
ingezonden, in de kleuren kwartel V/O ZG 95 en ZG 95, M/J F 96 en ZG 94 en V/J F 96 en ZG 93. 
In de mooie kleurslag Isabelkwartel V/O G 92, M/J ZG95 en V/J ZG 93. In zwart een M/O die 
absent was, en een M/J met ZG  94.  
Jan Driessen had Orpington’s ingezonden. Een rode jonge hen behaalde een ZG 93.  Jan had 
ook 3 dieren ingezonden in de door hemzelf gecreëerde kleurslag roodporselein. Een jonge 
haan kreeg een G 92, en ZG 95 en ZG 93 waren voor de jonge hennen. 
Ben Makker had Wyandottes ingezonden in meerzomig zilverpatrijs M/J ZG 94, en V/J F 96, 2 x 
ZG 93 en 2 x G 92. Het F hennetje is echt een topper, het is haar vierde F al die ze heeft 
behaald. Ook had Ben in de kleurslag blauw een M/J met ZG 93 en V/J met G 92.  
René Makker had 3 Wyandotte witzwart clolumbia ingezonden. Een jonge haan kreeg een G 
92 en de 2 hennen een G 92 en G 91. Beide hennen had hij te koop gezet.  
Bart Boerebach had 5 blauwe Australorps ingezonden, maar deze waren alle absent?  
 
Onder het mom; ‘Er moet meer gelachen worden op de shows’ 
had ondergetekende in de ‘Spiegel van de fokkerij’ zijn 
Eemlandse kriel ingezonden. Bart Nouwens had een nieuw 
kaartje gemaakt met de ras beschrijving (waarvoor nogmaals 
dank) en ik had het krantenartikel opgehangen waarin deze 
Eemlandse kriel besproken werd. Keurmeester Klaas van der 
Hoek kon dit wel waarderen. Hij had van te voren gegoogled, 
maar was geen informatie tegengekomen over dit ras, noch over 
de kleurslag zwart zilvergezoomd.  
Dus kon zich van te voren er geen voorstelling van maken.  
 
Maar Klaas loste dit probleem op zijn heel eigen wijze en zeer 
origineel op. Hij schreef een gedicht op de keurkaart! Echt 
geweldig! U kunt het rechts  lezen. Het dier kreeg nog een 8,5 
ook, en werd nog bijna winnaar in zijn klasse.  
 
Voorzitter Robert Meijer noemde het zelfs de mooiste keurkaart 
van de show. En fotograaf Willem Hoekstra maakte er met zijn 
zoon Martijn een mooie fotoreportage van deze Eemlandse kriel, 
die later op facebook werd gepubliceerd.  
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Bij de sierduiven 2 inzenders met 26 dieren. 
Han Voerman had Lahore duiven ingezonden. Deze behaalden in de kleurslag zilver een oude 
doffer met 94 en 93 punten, 2 oude duivinnen behaalden beide 93 punten.  Een zwarte Carrier 
oude duivin behaalde 95 punten. 2 Jonge doffers behaalden beide een fraaie 96 punten en 
een jonge duivin behaalde 95 punten. Ook een gele oude doffer behaalde 93 punten en een 
blauw gekraste oude doffer met 94 punten. 
 
Arend Houtman had ook ingezonden bij de duiven. De mooie Weense midsnavelige 
tuimelaars (google maar eens) kregen in de kleurslag Licht ooievaar voor een oude doffer 96 
en een oude duivin 95 punten. Een jonge doffer kreeg 92 punten, evenals de jonge duivin. 
Arend heeft van hetzelfde ras ook vedervoetige dieren. Doffer oud kreeg 95 punten, duivin 
oud kreeg 94 punten, doffer jong 96 en tot slot de jonge duivin met 95 punten. Daarnaast ook 
Berlijnse kortsnavelige tuimelaars roodgeband 96, 2 x 95 en 94 punten, en in geelgeband 96, 
95, 94 en 93 punten.  
 
En tenslotte de 1e Internationale Hanenkraai-
wedstrijd. De commissie die hiervan de organisatie op 
zich nam, had een zeer hoog GPKV gehalte. 
Opperhanenkraaier Jaap Hagen, René Makker, Cees 
Wiggerts, Bart Nouwens en ondergetekende mochten 
zitting nemen in deze commissie, die werd aangevuld 
met presentator en hoofdjurylid Co Tersteeg uit 
IJsselstein.   
 
De jury bestond uit een geweldige mix van ‘Bobo’s’, mensen met een toepasselijke 
achternaam, en mensen die helemaal niks met onze hobby te maken hadden, zelfs nog nooit 
op een tentoonstelling waren geweest. Deze bestond uit Jasper Smelt, Jan Nes, Rolinka 
Snijders, Liesbeth en Suzanne de Haan en Cees en Anneke Konijn.  
 
Aan alles was gedacht; De deelnemers kwamen op in een soort van Hanendefilé, liefst 
verkleed. Daarna werden de hanen ingekooid en kon het kraaien beginnen. De juryleden 
moesten naast het tellen, ook punten geven voor de haan met de mooiste kraai, de mooiste 
haan, maar ook de lelijkste haan, en de haan die het origineelst werd voorgedragen. 
Ondertussen werd de jury voorzien van een glaasje advocaat en een gebraden kippenpoot. Na 
het hele gebeuren werd afgesloten met een ‘apres-kraai’.  
De dropshots vielen letterlijk en figuurlijk goed in de smaak. 
 
Leuk was ook de aanwezigheid van leden van een echte Hanenkraaivereniging, genaamd 
‘Haan in de pot’, uit Grevenbicht, Limburg. In de periode van september t/m januari 
organiseren zij elke 2 weken een Hanenkraaiwedstrijd in de plaatselijke kroeg.  
Er ontstond meteen al een leuk contact, en we zijn uitgenodigd om (met hanen) eens zo’n 
Hanenkraaiwedstrijd mee te maken. (wordt vervolgd) 
 
En de winnaars? Is eigenlijk het minst belangrijk. Wat wel belangrijk was dat er een enorme 
belangstelling voor was. Rond de hanenkraaiarena zat en stond wel een goeie 100 man/vrouw 
publiek. Voor de organisatie was het even wennen, het was dan ook de eerste keer. Er moet 
nog geëvalueerd worden maar als het aan mij ligt doen we dit volgend jaar weer. 
 
Ben Makker  
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BROEDSCHEMA 2016 

 
 
Broedmachine Sport en Genoegen in Huizen 
 

maandag  7-mrt inleggen  
maandag  14-mrt inleggen  
maandag  21-mrt inleggen  
dinsdag 29-mrt inleggen ophalen 

maandag  4-apr inleggen  
dinsdag 5-apr ophalen 

 
dinsdag 12-apr ophalen  
donderdag 14-apr inleggen  
dinsdag 18-apr inleggen  
woensdag  19-apr ophalen  
woensdag 20-apr inleggen  
dinsdag 26-apr ophalen reserve 

donderdag 5-mei ophalen  
donderdag  11-mei ophalen  
donderdag 18-mei ophalen reserve 

 
Tussen 19.00  en 19.30 uur inleggen en ophalen Jan van Galenstraat  35 Huizen.  
Kosten € 0.35 per ei gaarne contant voldoen. 
 
Het inleggen en ophalen is weer teruggebracht naar twee verschillende dagen, die ook per 
week verschillen. 
 
Aanleveren eieren  schoon en voorzien van je naam of code met potlood op de eieren 
schrijven. Er zijn geen doosjes meer dus zelf iets meenemen om de kuikens in te doen 
 
Dinsdag 18  april is de laatste dag waarop eieren van pauwen en kalkoenen ingelegd kunnen 
worden.  
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Bestelformulier ringen
_________________________________________________________
Naam:
_________________________________________________________
Adres:
_________________________________________________________
Postcode en Woonplaats:
_________________________________________________________
Telefoonnummer:
_________________________________________________________
Ibannummer:
_________________________________________________________
Fokkerskaart KLN:
_________________________________________________________

Te betalen:

Aantal ringen: ________  à  € 0,26  = € ____________
Administratiekosten    = €        1,25        

Totaal te voldoen aan Arie van ‘t Klooster (GPKV. € ____________

Te bestellen ringen voor:
_________________________________________________________
 Ras   M/V Ringmaat  Bijzonderheden

     (letter en mm)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Bestelformulieren inleveren bij Arie van ‘t Klooster, ringencommissaris GPKV, 
Meentweg 67, 3755 PB Eemnes, Tel. 035 - 53 101 06
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