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VOORWOORD 

 
Evenementen met dieren in de ban! 
Vrijdagochtend 4 maart las ik een artikel in de Gooi en Eemlander 
met de koptekst zoals hierboven. Het was zo rond 7:00 uur en ik 
wreef mij nog eens in de ogen of het wel echt was wat ik las. Het 
was echt zo, in het artikel stond dat “voor evenementen waarbij 
dieren betrokken zijn de gemeente Hilversum voortaan geen 
vergunning meer af zal geven”. Die doelstelling staat in de nota 
“Dierenwelzijnsbeleid Hilversum”. Wethouder Van Vroonhoven 
zou woensdag 9 maart dit voorleggen aan de raadscommissie 
verkeer en beheer. In het artikel stond ook dat sinds half 
september vorig jaar geen wilde dieren meer op mogen treden in 
circussen. De wethouder wilde nog een stap verder gaan. Zij wilde 
dat bij geen enkel evenement meer dieren worden gebruikt. 

Daarbij denkt ze niet alleen aan circussen, maar ook markten, tentoonstellingen en 
promotieactiviteiten. Ik was werkelijk perplex en dacht bij mijzelf, dit is het einde van onze 
hobby. Als wij geen tentoonstelling meer mogen houden en onze hobby niet meer mogen 
promoten zijn wij tot uitsterven gedoemd. 
 
Ik heb een mailtje gestuurd naar de bestuursleden en kreeg onmiddellijk een reactie van Ben 
Makker, Ben had het artikel ook gelezen en was zich ook kapot geschrokken. Ben heeft direct 
alles uit de kast getrokken om onze hobby zeker te stellen. Hij heeft een afspraak gemaakt met 
de secretaresse van mevrouw Van Vroonhoven, waar Ben en ik naar toe zijn gegaan. Ook heeft 
hij de KLN ingeseind over hetgeen in Hilversum gaande was. De KLN heeft een brief “op 
poten” gestuurd naar de fractievoorzitters van de politieke partijen in Hilversum waarin stond 
dat deze maatregel maatgevend zou zijn voor de rest van Nederland en dat het bestaan van 
de Pluimvee- en Kleindieren hobby in heel Nederland in het geding zou komen. 
 
Ben heeft ook nog gebruik gemaakt van het “inspreekrecht” om de commissie ervan te 
overtuigen dat zij een verkeerde weg bewandelden door geen vergunning meer af te geven 
voor tentoonstellingen en promotieactiviteiten. Gijs Niesing heeft Ben deze avond terzijde 
gestaan. 
 
Het heeft geholpen, onder druk van de KLN en Ben Makker gaf de wethouder toe dat ze het 
wat al te stellig had opgeschreven, dat alle evenementen met dieren in de ban gaan. Tegen 
exposities waar goed voor de dieren wordt gezorgd heeft zij geen bezwaar meer. 
Onze hobby is gered en Ben Makker met rugdekking van de KLN hebben dit resultaat behaald. 
Het heeft heel veel tijd en energie gekost en ik wil namens alle Pluimvee- en Kleindieren-
fokkers hen heel hartelijk danken daarvoor.  
 
Ik hoop jullie te zien op de komende ledenvergadering. Tot 9 mei 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 9 mei  
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 Jaarvergadering van 29 februari 2016. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

4. Hilversumse nota Dierenwelzijn. 

5. Terugblik op de Kippen- en Konijnendag op 30 april j.l. 

6. Pauze 

7. Vooruitblik op de komende activiteiten. 

8. Enten. 

9. Wat verder ter tafel gebracht wordt. (o.a. onderhoud Hoenderhof) 

10. Rondvraag. 

11. Sluiting 

 
Na de vergadering gaat keurmeester Klaas van der Hoek ons het één en ander vertellen 
over onze kleindierenhobby en over onze dieren.  
 
Klaas zou eigenlijk keuren op onze Jubileum Club Show, maar dit kon door andere 
(Europese) verplichtingen helaas niet doorgaan. Vervolgens kon hij vorig jaar niet 
aanwezig zijn vanwege een ziekte bij zijn pony’s. Daarom zijn we ontzettend blij dat deze 
beroemde keurmeester nu bij ons wil komen en zijn enorme kennis met ons wil delen. 
Het accent zal liggen op de hoenders en dwerghoenders, maar ook andere diergroepen 
kunnen aan bod komen. 
 
Het beloofd een bijzonder interessante en leerzame avond te worden en alle leden 
worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
 
Namens het bestuur 
Ben Makker (secretaris) 
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING, 

GEHOUDEN OP 29 FEBRUARI 2016 
 
 

1. Voorzitter Bart Nouwens opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 
Een bijzonder woord van welkom voor onze erelid Gijs Niesing. Deze vergadering 
wordt gehouden op de vernieuwde (oude) locatie, en het is allemaal netjes 
opgeknapt. In deze vergadering zal ook afscheid genomen worden van onze 
penningmeester Andries Arends. Wij kunnen altijd nog een beroep op hem doen, 
wanneer dat nodig is. Maar we zijn ook heel blij dat we een zeer goede vervanger 
voor hem hebben gevonden. We gaan vandaag ook maar liefst 3 jubilarissen in het 
zonnetje zetten en bovendien worden de clubkampioenen bekend gemaakt. Verder 
wordt Jan Driessen gefeliciteerd met de uitbreiding van het aantal rassen wat hij 
mag keuren. Hij heeft weer examen gedaan en is met vlag en wimpel geslaagd.  
Hoewel we wel een contributieverhoging hebben moeten invoeren is onze 
voorzitter trots op onze gezonde vereniging. In tegenstelling tot de verwachtingen 
en tot andere verenigingen, blijft ons ledental redelijk op peil. Voorzitter Bart verteld 
dat hij actief is in een aantal besturen van verschillende verenigingen. Maar, de 
GPKV vind hij de leukste vereniging, en het is voor hem altijd een feestje om hier de 
hamer te mogen hanteren. 

 
2. Op de notulen van de vergadering die gehouden is op 16 november 2015 zijn geen 

op of aanmerkingen en worden daarmee goedgekeurd, met dank aan Ben voor het 
maken er van. 

 
3. Bij  de ingekomen stukken en mededelingen zijn er een aantal afmeldingen voor 

deze vergadering. Dit zijn; Dick de Boer, Anita Cramer en Tineke Hoogland wist nog 
niet of zij het zou halen ivm haar werk. We hebben één lid die zijn lidmaatschap 
heeft opgezegd en dat is dhr. Kloosterman. Maar ook drie nieuwe leden, t.w. 
jeugdlid Daniëlle Makker uit Eemnes. Zij heeft een 10 gehaald voor haar spreekbeurt 
over konijnen en heeft daar voor een GPKV lidmaatschap cadeau gekregen van haar 
ooms. Verder is Karin Visser lid geworden, fokster van Lunkarya cavia’s. En dhr. 
Walter Hendriks, liefhebber van Wyandotte krielen. En als ingekomen stuk is er het 
clubblad Pels en Pluim van Winkel en O. 

 
4. Het jaarverslag van 2015, gemaakt door de secretaris wordt uitgedeeld en per punt 

behandeld. Het Jaarverslag wordt goedgekeurd met een applaus en  complimenten 
aan Ben voor het maken er van.  

 
5. Het financieel verslag van 2015 wordt uitgedeeld en penningmeester Andries   

Arends geeft uitleg. De boekhouding is tegenwoordig helemaal geautomatiseerd, 
met dank aan onze voorzitter. Andries legt uit dat we in 2015 een klein verlies 
hebben geleden, maar dat komt nog vanwege kosten uit het jubileumjaar 2014. 
Applaus volgt! 

 
6. De kascontrolecommissie bestond eigenlijk uit Han Voerman en Gerard Wagevoort. 

Maar Han kreeg weer gezondheidsproblemen en reserve lid Diny Peek moest 
werken. Vervolgens heeft Gerard assistentie gekregen bij de kascontrole van 
Richard Groenestein. Gerard doet verslag: De boeken zijn gecontroleerd en hij vond 
het er allemaal goed uitzien en stelt de vergadering voor decharge te verlenen aan 
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de penningmeester. Wederom applaus! De commissie en penningmeester Andries 
worden bedankt voor al het werk wat ze gedaan hebben. 

 
7. De kascontrolecommissie voor 2017 bestaat uit Gerard Wagevoort en Diny Peek. 

Nieuw reserve lid is Hans L. Schippers. 
 

8. Bestuursverkiezing; Na 15 jaar penningmeesterschap vind Andries het tijd om het 
stokje over te dragen aan een nieuwe penningmeester. Richard Groenestein is 
bereid gevonden deze functie te aanvaarden. Er hebben zich bij de secretaris geen 
tegenkandidaten gemeld, dus Richard is voor een periode van 3 jaar gekozen als 
penningmeester. En hij wordt met applaus begroet! Onze voorzitter is de archieven 
ingedoken en verteld dat Andries al eens lid is geweest van onze vereniging (toen 
nog GKV) in de periode 1978 – 1984. In september 1996 werd hij weer lid. En vanaf 
de fusie tussen GKV en GPV in 2001 is hij de eerste penningmeester. Andries was 
een zeer toegewijd penningmeester. Als in vergaderingen een onderwerp of nieuw 
idee werd geopperd stond hij (heel terecht) er op dat er eerst naar de financiële 
gevolgen werd gekeken alvorens verder werd gegaan. Aan zijn toewijding kan de 
KLN een voorbeeld nemen. Andries is jarenlang fokker geweest van Lotharinger 
konijnen en Australorp kippen. Bovendien was hij de stuwende kracht achter onze 
tentoonstelling die we jarenlang bij Ranzijn in Almere hebben gehouden. Ook de 
opslag van de kooien en veel van het andere tentoonstellingsmateriaal vind bij 
huize Arends plaats. En als er dan weer eens wat op- of afgeladen moet worden 
staat zijn vrouw Henny altijd gastvrij klaar met een kopje koffie. In het bestuur zullen 
we Andries missen! Andries heeft zelf altijd gezegd dat je minimaal 25 jaar actief lid 
moet zijn geweest om voor een erelidmaatschap in aanmerking te komen. Dus 
hierbij heeft het bestuur gemeend om de heer Andries Arends te benoemen tot ‘Lid 
van Verdienste’ van de GPKV. De vergadering ondersteunt dit met een luid applaus, 
en Andries wordt gefeliciteerd en bedankt voor het vele werk wat hij voor onze 
vereniging verricht heeft, en krijgt een mooie oorkonde. Andries bedankt ons 
allemaal voor het in hem gestelde vertrouwen, en bied ons een drankje aan in de 
pauze, die meteen hierop volgt.  

 
9. Pauze. 

 
10. Er zijn een drietal jubilarissen in ons midden. Dhr. Huib van Steenbergen is al weer 

25 jaar lid en krijgt een oorkonde, bloemen en een pennenset. Gijs Niesing, 40 jaar 
GPKV- lid en fokker. Hij krijgt een KLN speld en een oorkonde. Dhr. John van 
Ankeren is ook 40 jaar GPKV- lid en krijgt een oorkonde en bloemen. Allen proficiat 
met dit jubileum. 

 
11. Gijs Niesing vertelt de uitslag van het Clubkampioenschap 2015/2016. Het was 

minder spannend als andere jaren. Bij de pelsdieren een overduidelijke winnaar en 
dat is net als vorig jaar Cees Horden die met zijn Groot Zilvers 862 punten behaalde. 
Erg knap want Cees belandde met zijn Vlamen op de tweede plaats. Cees won ook 
al in het seizoen 2012/2013 en krijgt een oorkonde en envelop. Bij het pluimvee een 
overduidelijke winnaar. Henry Neef won in deze categorie met zijn Grubbe 
baardkrielen met 864 (!) punten. Dat betekend dat hij op de shows minimaal 3 x een 
F heeft gehaald. Echt een topprestatie! Ook Henry krijgt een oorkonde met een 
envelop. Deze heren mogen zich een jaar lang GPKV clubkampioen noemen. Heren 
proficiat! Een volledig overzicht van deelnemers wordt in de Pennenvoer 
gepubliceerd. Gijs verteld verder: De laatste jaren werden een aantal shows 



 
PENNENVOER is het verenigingsorgaan van de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers Vereniging. 

43e JAARGANG    NUMMER 2    APRIL 2016 

7 

aangewezen die in de puntentelling meetelden voor het kampioenschap. Dit gaan 
we veranderen. Vanaf nu tellen alle open tentoonstellingen mee waar onze leden 
insturen, mits er een catalogus van de show overhandigd wordt aan Gijs Niesing. 
Een uitdrukkelijk verzoek van Gijs dus om de catalogi bij hem in te leveren! Het kost 
hem enorm veel tijd, kunst- en vliegwerk om alle uitslagen bij elkaar te rapen, en de 
inzenders kunnen hem daar heel eenvoudig bij helpen. 

 
12. Het tatoeëren gebeurt dit jaar wederom op afspraak op de 2e en 4e dinsdag van de 

maand. Hiervoor kunt u bellen met Dirk de Jong. Zijn telnr. is 035-6859167.  Dirk 
heeft nieuwe letters voor zijn tangen en de leesbaarheid van de tatoeages  is een 
stuk verbeterd. Arie van ’t Klooster is de nieuwe ringencommissaris. Dus wie ringen 
wil bestellen kan dit bij Arie doen, zijn gegevens staan voor in ons clubblad. En we 
kunnen de ringenbestellijsten bij hem inleveren. 

 
13. De agenda voor het komende jaar wordt doorgenomen. Ben verteld dat onze 

vereniging dit jaar niet aanwezig is met een stand op de Lentemarkt van 
zorgboerderij ’t Werckpaert te Blaricum. In plaats daarvan staan we met onze 
promotiestand op 30 april bij Andy’s Dierensuper te Loosdrecht. Zij willen een 
kippendag en een konijnendag organiseren. Onze voorkeur is het om dit op één 
dag te doen, maar hier is nog overleg over. 12 mei gaan we een bezoek brengen aan 
de mensen van de dagopvang in Blaricum, waar Miranda werkt. Jan Driessen verteld 
over het broedschema wat in ons clubblad staat vermeld. Hier staat één verkeerde 
datum tussen, maar als mensen hun eieren komen inleggen krijgen ze een formulier 
mee met de juiste data.  

 
14. De rondvraag: Diny vraagt zich af hoe het met Roel Verheul is. Zij hoort niets meer 

van hem. Bij het bestuur is bekend dat hij in een tehuis zit in Bergen, en dat het met 
zijn gezondheid niet goed is. Piet Borst vraagt zich af waarom iemand die 25 jaar lid 
is geen KLN speldje krijgt. Antwoord: Dit betreft dhr. Huib van Steenbergen. Hij is 
wel 25 jaar lid van onze vereniging maar nog geen 25 jaar lid van de bond. Henk 
Kasperts verteld dat sinds 2 weken in het pluimveemuseum een nieuwe 
tentoonstelling is geopend met als thema: Kippen, Vlees en Eieren. Ook bestaat de 
Hollandse Krielen Club 75 jaar en heeft in dit museum een podium gevonden wat is 
ingericht door ons lid Piet Borst. Piet heeft enkele schitterende vitrines ingericht en 
alleen dit is al een bezoek aan het museum waard! Ook heeft Henk in het dagblad 
Trouw 2 weken geleden een artikel gezien over het hanenkraaien zoals ze dat al 
jaren organiseren in Paterswolde. Hierbij worden grote aantallen hanen ingezet, er 
is zelfs een video van. Hans L. Schippers verteld: Hij komt vaak in contact met 
bedrijven in de pluimveehouderij. Dit heeft heel veel raakvlakken met onze 
liefhebberij en hij beveelt dit bij ons aan. We moeten hier beleidsmatig naar kijken.  
Jaap Hagen: Op de Championshow in Nieuwegein is dit jaar voor het eerst een 
Internationale Hanenkraaiwedstrijd georganiseerd, en dit was een groot succes! Het 
overgrote deel van deze commissie bestond uit leden van onze vereniging, en deze 
activiteit is zeker voor herhaling vatbaar. We hadden mooie spandoeken laten 
maken, maar deze zijn helaas zoek geraakt bij het opruimen. Er wordt nog naar 
gezocht. Ben vult aan: Bij deze wedstrijd hadden we bezoek van een heuse 
Hanenkraaivereniging, genaamd; Haan in de Pot. Zij komen uit het Limburgse 
Grevenbicht en wij zijn uitgenodigd om eens een bezoek te brengen aan een 
wedstrijd bij hun, en dan ook wat hanen mee te nemen. Dit zal in het najaar gaan 
gebeuren, maar moet nog gepland worden. 
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15. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. Hij vond dit een 
memorabele vergadering en dankt alle aanwezigen voor de prettige wijze van 
vergaderen, en wenst ons allen een wel thuis! 

 
Ben Makker, secretaris 
 
 

VERENIGINGSNIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN 
 
Contributie 2016 
Onze nieuwe penningmeester Richard Groenestein is op dit moment redelijk tevreden over 
het binnenkomen van de contributie. Maar er zijn leden onder ons die zijn tevredenheid nog 
veel groter kunnen maken! Voor die leden die nog niet betaald hebben; Maak Richard blij en 
stort uw contributie (€ 20,-)  op IBANNUMMER: NL53 RABO 0315971460 ten name van 
Penningmeester G.P.K.V. te Eemnes. 
 Een vriendelijk verzoek aan iedereen om het juiste bedrag over te maken! Dat scheelt een 
hoop telefoontjes. Voor jeugdleden (tot 17 jaar) is de contributie  € 10,-. 
 
Heel hartelijk dank alvast namens de penningmeester!  
 
GPKV CLUBKAMPIOENSCHAP  PELSDIEREN 
 
Fokker     Ras     Puntentotaal 
 

1. Cees Horden   Groot Zilver   862 

2. Cees Horden    Vlaamse Reus   852,5 

3. Tineke Hoogland   Kleurdwerg   847,5 

4. W. v/d Schaft   Klein Zilver   842 

 
GPKV CLUBKAMPIOENSCHAP  PLUIMVEE 
 
Fokker    Ras    Puntentotaal 
 

1. Henry Neef    Grubbe baardkriel   864 

2. Henk Kasperts   Hollandse kriel   856 

3. Ben Makker   Wyandotte   855 

4. Henry Neef   Antw. Baardkriel   849 

5. René Makker   Wyandotte   838 

*Fokkers die niet genoemd zijn hebben minder dan 3 x ingezonden. 
 
Ringen 
Als u ze nog niet per post heeft ontvangen kunt u de bestelde ringen afhalen op de 
vergadering van 9 mei a.s. Tevens kunt u dan ook de kosten van de ringen betalen bij onze 
ringencommissaris Arie van ’t Klooster. 
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Hokkenbezoek 2016 
Zaterdag 25 juni kunt u alvast vrijhouden in uw agenda. Na het grote succes van het 
hokkenbezoek van 2014 en 2015 bij onze eigen leden,  heeft  het bestuur gemeend (ook naar 
aanleiding van een verzoek van één van onze leden) het dit jaar iets anders aan te pakken.  
’s Ochtends gaan wij een bezoek brengen aan de Garvo. Dit is een diervoederfabriek in het 
Gelderse plaatsje Drempt. Garvo is nog een echt familiebedrijf waar inmiddels de vijfde 
generatie aan het roer staat. Internationaal timmeren zij ook flink aan de weg, met vestigingen 
over de hele wereld, tot zelfs in Koeweit aan toe. 
 
Garvo heeft als doel een bijdrage te leveren aan een wereld waarin mensen en dieren alle 
ruimte hebben om van het leven te genieten. Dit begint met het liefdevol verzorgen van 
dieren. Daarom zijn goede diervoeders van wezenlijk belang. Wat dieren eten is erg belangrijk, 
niet alleen voor hun lichamelijke gezondheid maar ook voor hun gedrag. 
 
Een bezoek aan deze fabriek is de moeite meer dan waard. Zelf kom ik er regelmatig en de 
bijzondere historie en visie op het bedrijf, de logistiek in het bedrijf, de vele soorten voer die 
geproduceerd kunnen worden, de enorme hoeveelheid ingrediënten…. Laat u verrassen en 
ga mee! 
 
Wij worden om 10 uur ontvangen bij de Garvo met koffie en iets lekkers, en willen uiterlijk  
8.30 uur vertrekken bij Kijkoor in Eemnes waar we verzamelen, en ook de dag zullen eindigen 
met de jaarlijkse BBQ. 
Na de koffie krijgen we een lezing en een rondleiding. Het programma bij de Garvo eindigt 
rond 13.00 uur, en het middagprogramma wordt op de dag zelf bekend gemaakt. Laat u 
verrassen! 
 
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt bepaald hoe wij reizen. Maar u kunt zich nu 
alvast opgeven via het opgavestrookje elders in deze Pennenvoer. Of via de mail; 
benmakker@planet.nl of telefoon 06-51447934. 
 
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 1 juni a.s. 
 
Voor koffie en broodjes wordt gezorgd. We sluiten de dag af met een gezamenlijke BBQ 
waarvoor ook natuurlijk de leden worden uitgenodigd die er overdag niet bij konden zijn. 
Een opgavestrookje vind u elders in dit clubblad.  
 
Het bestuur  
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JAARVERSLAG GPKV 2015 

 
 
Het verenigingsjaar 2015 is al weer voorbij. Het jaar na ons 100-jarig jubileum wat we in 2014 
uitgebreid hebben gevierd. Een jaar met vele hoogtepunten en, alles overziend, eigenlijk maar 
weinig dieptepunten.   
 
1. Aantal leden 
Per 1 januari 2016 heeft de GPKV  81 leden, tegenover 84 leden per 1 januari 2015. Hoewel we 
een behoorlijk aantal nieuwe leden mochten verwelkomen, hebben ook een aantal leden hun 
lidmaatschap opgezegd.  
De verdeling is als volgt: 
 

01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 
 
Erevoorzitter 1  1  1 
Ereleden  3  4  4 
Leden  70  76  73 
Jeugdleden 3  2  2 
Donateurs 1  1  1 

 _____       _____  _____ 
Totaal  78  84  81 
 
Het ledenaantal met een fokkerskaart is met een gelijk aantal afgenomen van 47 naar 44.  
  
2. Bestuur 
Onder luid applaus werden op de jaarvergadering van 3 maart de heren Gijs Niesing en Ben 
Makker herkozen tot bestuurslid/secretaris pelsdieren en algemeen secretaris van onze GPKV. 
Er waren geen tegenkandidaten, dus zijn zij weer voor een periode van 3 jaar aangesteld als 
bestuurlid.  
Overige bestuursleden zijn voorzitter Bart Nouwens, penningmeester Andries Arends en 
secretaris pluimvee Jaap Hagen. 
 
3. Jubileumcommissie 
In 2013 is er een Jubileumcommissie in het leven geroepen om de diverse activiteiten in ons 
jubileumjaar vorm te geven, met als basis het Plan 2014.  Met het eindigen van het 
Jubileumjaar is de Jubileumcommissie weer opgeheven en uitgebreid bedankt voor het grote 
succes en hun verdiensten, aansluitend aan de Nieuwjaarsreceptie op 17 januari 2015. 
De commissie bestond uit Tineke Hoogland, Herman Fennis, Arie van ’t Klooster, Mees Brasser, 
Gijs Niesing en Ben Makker.   
 
4. Vergaderingen 
We zijn in 2015  4 keer bijeengekomen. De jaarvergadering was dit jaar op 3 maart, locatie; ‘De 
Kombuis’, gelegen op het terrein van Sherpa, aan de IJssellaan 30 te Baarn. Op deze 
jaarvergadering werden de clubprijzen uitgereikt. Cees Horden won bij de pelsdieren met 
ruime overmacht en Ben Makker won bij het pluimvee.  
Maandag 6 mei was er een ledenvergadering met aansluitend een lezing. Deze zou worden 
gegeven door keurmeester Klaas van der Hoek, maar hij was helaas verhinderd.   
Op maandag 17 augustus was er ook een ledenvergadering waar o.a. het enten, en de 
aanstaande Jongdierendag  werd besproken. 
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Tijdens de ledenvergadering van 16 november werden de fokkerstrofeeën uitgereikt. Cees 
Horden  won dit jaar de trofee voor de pelsdieren, en de comb. Neef/Reichholdt en Ben 
Makker (gelijk aantal punten) bij het pluimvee. 
De Hanenkraaiwedstrijd die gepland stond  na deze vergadering was wederom een groot 
succes. 14 hanen ‘streden’ om de Lucas van Ysendijktrofee en deze ging uiteindelijk naar een 
Hollandse krielhaan van Henk Kasperts.    
 
5. Tentoonstellingen 
Onze Jongdierendag werd dit jaar op 12 september gehouden wederom bij de Welkoop in 
Eemnes. De organisatie lag deze dag in handen van het bestuur, aangevuld met Richard 
Groenestein. 164 dieren waren er te bewonderen en dat is een heel mooi aantal. Bijzonder was 
dit jaar de inzending van Jan Driessen met zijn Naakthalskrielen, en de ‘Eemlandse kriel’ van 
Ben Makker. Beide inzendingen waren publiekstrekkers. Ook vielen er weer een aantal cavia’s 
te bewonderen van  jeugdlid Niels Zonneveld. Deze werden gekeurd door ons lid en 
keurmeester Anita Cramer., die ook een gedeelte van de konijnen voor haar rekening nam. Het 
werd een prachtige dag met veel gezelligheid en ook een aantal nieuwe inzenders. 
 
Onze clubshow werd ook dit jaar weer ondergebracht bij de Bottershow van Sport en 
Genoegen uit Huizen. Dit jaar voor de tweede maal  in het clubhuis van deze Huizer 
vereniging. In totaal werden hier 295 dieren ingezonden, waarvan 201 dieren werden 
meegebracht door onze leden. En onze leden deden het hier goed! Bij de dwerghoenders won 
de combinatie Neef/Reichholdt met een Grubbe baardkriel, en bij de Serama’s won Henk 
Brasser. Janita de Bruin showde de mooiste cavia. 
Het publiek weet inmiddels de weg naar deze locatie wat beter te vinden, en het werd een 
leuke en gezellige show, waarbij de onderlinge samenwerking tussen Sport en Genoegen en 
de GPKV weer goed van de grond kwam.  
Met enige overmacht won de GPKV dit jaar de verenigingscompetitie. 
 
 7.  G.P.K.V. – BBQ 
Aansluitend aan het  hokkenbezoek (zie punt 10) hebben we op zaterdag 27 juni onze 
jaarlijkse BBQ gehouden op de locatie bij Kunstcentrum Kijkoor in Eemnes. Samen hebben we 
weer genoten van een zeer gezellige en smakelijke BBQ, waarbij ook nog de mogelijkheid 
aanwezig was om de kunstwerken van de kunstenaars van Sherpa te bekijken.  
 
8. Clubblad Pennenvoer 
4 x is ons clubblad uitgekomen dit jaar, altijd weer prettig om te lezen. Sinds augustus 2012 
hebben wij een nieuwe drukker en heeft onze oude vertrouwde Pennenvoer een facelift 
gekregen. Sinds augustus 2014 heeft de omslag een chique gouden uitstraling. 
 
9. Tatoeëren en ringen 
Arie van ’t Klooster heeft het ringencommissariaat van Herman Fennis overgenomen. En Dirk 
de Jong heeft in 2015 weer het tatoeëren van de konijnen verzorgd. 
 
10. Overige activiteiten 
Een korte opsomming van onze activiteiten in 2015: 

• We begonnen het jaar met een Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 17 januari  in 
gebouw ‘De Wel’ in Eemnes. Vele leden waren aanwezig en waren getuige van de 
toespraak van de voorzitter.  

• Op 12 en 13 april stonden we met een stand op de Lentemarkt bij Zorgboerderij ’t 
Werckpaert in Blaricum. 
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• 1 mei waren we present met dieren bij dag verzorging ‘De Wingerd’ in Blaricum. 
• Een heel gezellige dag hadden we op 27 juni toen we op hokkenbezoek gingen. Op 

de fiets bezochten we de hokken van Boerderij de Huydecoper,  René Makker, Gijs 
Niesing en Andries Arends. Er werd ook een rondje door de Eemnesser polder 
gefietst, met als speciale uitdaging het fietspontje over de Vaart. We hebben 
geluncht bij ‘De Sluis’ waar Ben iets vertelde over de historie van deze mooie polder. 
We eindigden bij Kunstcentrum Kijkoor in Eemnes voor de jaarlijkse BBQ. 

• Onze promotie-stand was ook aanwezig in de Feesttent op zaterdag 19 september  
in Eemnes. 

 
11. gpkv.nl 
Sinds 1 september 2011 heeft Tineke Hoogland de site onder haar beheer, en sinds 2015 
wordt zij bijgestaan door Gerard Wagevoort. Veel mensen bezoeken onze site, zelfs bezoek uit 
het buitenland. Wil je iets op de website vermelden, dan kan dat via Tineke of Gerard: de 
emailadressen zijn tineke.hoogland@gmail.com  en gerardwagevoort@planet.nl of via het 
contactformulier op de website. Ook zijn we sinds 2014 op Facebook te vinden. 
 
12. Tot slot 
Ook dit jaar werd het pluimvee geënt door middel van sprayen. Dit gebeurde in 
samenwerking met Sport en Genoegen uit Huizen, in de week van 20 augustus. De dieren 
hoeven bij het sprayen niet in de hand te worden genomen, en zijn geënt tegen NCD 
(pseudovogelpest) en IB (infectueuze bronchitis) 
 
En al weer een jaar voorbij! Mijn zevende  jaarverslag, en op 2015 terugkijkend is het een mooi 
jaar geweest. Echt te prijzen valt de inzet en medewerking van zovele leden; zowel voor als 
achter de schermen. Zonder medewerking van de leden kunnen we niet! Soms van die 
‘gewone kleine dingen’ zoals even de broodjes verzorgen voor de mensen die de 
promotiestand bemannen. Nogmaals dank daar voor!  Lucas had gezegd: ‘Hulde!’  
 
Bovendien een erg gezellig jaar met de nodige humor op zijn tijd. Toch ook heel belangrijk!  
Een jaar waarin weer veel is gebeurd en waarin we flink ‘aan de weg hebben getimmerd’ en 
ons op een prima en positieve manier hebben laten zien aan de buitenwereld. Met 
vertrouwen kijken we uit naar het jaar 2016.  
Last but not least is een groot woord van dank zeker ook op zijn plaats voor de 
medebestuursleden, voor de prettige samenwerking en ondersteuning.  
 
Ben Makker, secretaris GPKV 
 
 

JAARPROGRAMMA 2016 
 
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 
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Donderdag 18 augustus Enten 

Zaterdag 10 september Jongdierendag 

28 en 29 oktober   Clubshow GPKV ondergebracht bij de Bottershow 

Maandag 14 november Ledenvergadering en Hanenkraaiwedstrijd 

December  Kerstgroet 

 
Ben Makker 
 
 

K.I. BIJ HOENDERS 
 
Waarom Kunstmatige Inseminatie? 
Om de hennen met KI te bevruchten zijn verschillende redenen te bedenken. Denk 
bijvoorbeeld aan de verbeterde bevruchting van de broedeieren, de schade aan de hennen, 
maar ook om er zeker van te zijn dat een bepaalde haan de bevruchting doet.   
 
Hoe begin ik hier aan ? 

• Het is belangrijk dat de dieren hand tam zijn. 
• Je houd de hanen het best apart van de hennen want anders zijn de hanen 

voortdurend ‘leeg’. 
• Zorg dat dat de dieren in goede conditie zijn. 
• Zorg dat ze geen parasieten hebben. 
• Geef ze veel gevarieerd vitaminerijk voer, groenten, fruit, kruiden. 

 
Wat heb ik nodig? 

• Een spuitje van 1 ml. 
• Een borrelglaasje. 

 
Werkwijze : Haan 
Dit kun je het beste met 2 personen doen. De eerste persoon houdt de haan goed vast bij de 
poten met de staart een beetje omhoog, met de kop naar hem toe. De tweede persoon houdt 
het glaasje onder de cloaca met de linkerhand met de rechterhand wrijf je hem van op de rug 
naar de staart met een beetje druk en tegelijker tijd duw je met duim en wijsvinger net boven 
de cloaca. De sperma stulpt dan uit de cloaca. Zo dikwijls herhalen als nodig is. Je hebt 
minimum 1 ml sperma nodig per dier dat je wil bevruchten. 
 

Haan 
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Werkwijze : Hen 
De hen leg je met de kop naar je toe en op haar rechterzij. In de cloaca zit de eileider 
bovenaan en de endeldarm onderaan. Ook de hen wordt opgewreven met de linkerhand en 
dan omvat men de buik en druk je met de linkerduim licht op de zijkant van de buik tussen het 
borstbeen en de cloaca. Daardoor gaat de eileider wat uitstulpen. Steek het spuitje met 1 ml 
sperma er in, niet te diep en inspuiten en klaar. 
 

Hen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EVENEMENTEN MET DIEREN IN DE BAN” 
 
Zo luidde de kop in de Gooi en Eemlander van vrijdag 4 maart jl.  En als kleindierliefhebber en 
medeorganisator van jongdierendagen, tentoonstellingen en promotieactiviteiten, zowel 
plaatselijk als in het land, schrik je dan enorm.  Wij als GPKV Hilversum vroegen ons werkelijk 
af;  
 

‘Is dit het begin van het eind van onze hobby?’  
 

Ik heb over dit hele gebeuren een artikel geschreven wat gepubliceerd zal worden in de 
Kleindiermagazine. Velen van u hebben dit artikel al kunnen lezen via ‘de mail’. Om dit hele 
artikel weer hier in de Pennenvoer te plaatsen gaat te ver. Daarom hier een korte 
samenvatting, maar voor diegene die belangstelling hebben in het hele artikel; neem even 
contact met mij op en ik zorg dat u het in handen krijgt. Bovendien bent u voor verdere tekst 
en uitleg van harte welkom op de aanstaande ledenvergadering.  
 
Een Hilversumse wethouder heeft een nota ‘Dierenwelzijnsbeleid Hilversum’ opgesteld. Voor 
evenementen waarbij dieren betrokken zijn wil deze wethouder geen vergunning meer 
verlenen.   
Sinds 15 september 2015 mogen in circussen geen wilde dieren meer gebruikt worden. Maar 
deze wethouder wilde nog een paar stappen verder gaan. Daarbij dacht ze niet alleen aan 
circussen, maar ook aan markten, tentoonstellingen en promotieactiviteiten….. 
Wij hebben als GPKV (met hulp van de KLN en jurist Franc Beekmans) hier tegen actie 
ondernomen. Er is een brief opgesteld om de betreffende wethouder van dit onzalige idee af 
te helpen. Deze is verstuurd naar B & W van Hilversum en alle hilversumse raadsleden. 
Onze voorzitter Bart Nouwens en ondergetekende hadden op woensdagmiddag 9 maart een 
afspraak met de secretaresse van de wethouder. Wij waren nieuwsgierig naar de argumenten 
van haar werkgever.  Zou zij echt onze hobby om zeep willen helpen? Ziet zij de gevolgen wel 
van een dergelijk besluit? Het is nu nog plaatselijk, maar is dit de eerste stap naar landelijk 
beleid? 
De gevolgen zouden enorm kunnen zijn, en niet alleen voor onze hobby. Als bij geen enkel 
evenement dieren meer mogen worden gebruikt, dan wordt ook de hengelsport getroffen, 
geen shows meer met honden en katten, geen draf- en mensport, zelfs geen os en ezel meer 
in de levende Kerststal! En u als lezer kent vast nog veel meer voorbeelden. 
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Ondertussen zat de KLN ook niet stil. Zij stuurden een brief aan de Tweede Kamerfractie van 
het CDA met de vraag om druk uit te oefenen op de wethouder van Hilversum, met 
argumenten waarom het zo belangrijk is dat onze hobby behouden blijft.  
De afspraak met de secretaresse verliep prima. Zij liet blijken wel erg onder de indruk te zijn 
van de sterke lobby die op gang was gekomen vanuit onze kleindierenliefhebberij. Dat had 
echt indruk gemaakt.  
Wij antwoordden dat wij juist ons steentje bijdragen aan dierenwelzijn, juist door het 
organiseren van tentoonstellingen e.d. Daarom zijn wij ook tegen dit voorstel. Daarnaast 
bezoeken wij ook scholen en zorginstellingen, zonder een cent subsidie aan te vragen bij de 
overheid. Het zou zo jammer zijn als wij dit niet meer kunnen doen.  
De secretaresse bleek aardig op de hoogte te zijn van onze hobby. Zij vond dat wij toch ook 
moesten toegeven dat er allerlei ‘misstanden’ zijn in de fokkerij in zijn algemeen. Denk aan 
kortsnaveligheid bij de sierduiven, de soms veel te lange oren bij de hangoren, en de 
misvorming van de kop van bulldogs waardoor ze altijd hoofdpijn (schijnen) te hebben.  
Daar antwoordden wij weer op dat wij al een paar jaar bezig zijn met die extremen uit te 
bannen uit onze liefhebberij.  
 
Feit bleef wel dat in de nota nog steeds letterlijk stond dat ‘Hilversum geen evenementen wil 
vergunnen waar dieren bij betrokken zijn’. En u snapt dat wij juist met deze zin grote moeite 
hadden.  
 
Woensdagsavonds werd de nota behandeld in de raadscommissie, die werd bezocht door Gijs 
Niesing en ondergetekende. En wij mochten op deze vergadering inspreken. Met de brief die 
de KLN had opgesteld als handleiding, aangevuld met opmerkingen van onze kant over 
educatie op- en tijdens tentoonstellingen etc., en de meerderheid van de raadsleden achter 
ons verhaal, was de wethouder snel om.  
Zij heeft toegezegd om de tekst in deze nota aan te passen. Het zal ongeveer worden: 
"Hilversum wil geen evenementen vergunnen waarbij het welzijn van dieren in het geding is." 
U kunt zich voorstellen dat wij hier ontzettend blij mee waren! 
 
Vrijdag 11 maart stond er een mooi artikel in de Gooi en Eemlander, met als kop; 
 
‘Shows met kleine dieren mogen wel’   
In het stuk een klein verslag van de bewuste raadscommissievergadering waarin de 
wethouder toegeeft iets te stellig hebben opgeschreven dat alle evenementen met dieren in 
de ban gaan. Dat is inderdaad niet de bedoeling. Tegen exposities met kleine (huis)dieren 
waar goed voor de dieren wordt gezorgd heeft ook zij geen bezwaar. 
 
Aansluitend in een persoonlijk gesprek met de wethouder bleek dat zij zelf ook kippen heeft. 
Ik heb haar onze mooie GPKV brochure gegeven en als het een beetje meezit heeft de GPKV 
weer een nieuw lid er bij!  
 
Het krijgt ook een vervolg. In de tweede helft van april wordt de GPKV uitgenodigd, met nog 
andere diergerelateerde instanties, verenigingen dierenartsen etc., om verder met de 
wethouder in discussie te gaan over het dierenwelzijnsbeleid. En daar werken wij natuurlijk 
graag aan mee.  
 
Noch de wethouder, noch de raadsleden hadden ooit een kleindierententoonstelling bezocht. 
Dus wij hebben ze uitgenodigd om onze Jongdierendag op 10 september a.s. of bijvoorbeeld 
de Championshow eens te bezoeken. T.z.t. stuur ik ze een herinnering van deze uitnodiging.  
 



 
PENNENVOER is het verenigingsorgaan van de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers Vereniging. 

43e JAARGANG    NUMMER 2    APRIL 2016 

25 

Hierbij de oproep aan allen die onze liefhebberij een warm hart toedraagt: 
Als u in uw omgeving merkt dat beleidsmakers aan de stoelpoten van onze hobby beginnen 
te zagen: Wees alert, en trek aan de bel! Samen met onze bestuurders staat u er niet alleen 
voor en kunt u veel bereiken. 
  
Ben Makker, secretaris GPKV 
 
 
SPINAZIE 
(uit Allerhande dingen uit de natuur, van Klazien uut Zalk) 
 
Spinazie is een bekende groente, rijk aan vitaminen en mineralen, maar niet iedereen reageert 
er goed op. Mensen met nier- of galstenen of een zweer aan de twaalfvingerige darm kunnen 
er soms moeite mee hebben. 
 
Het is goed om spinazie rauw te eten tegen bloedarmoede en hoge bloeddruk. Om er goed 
baat bij te hebben is een snelle verwerking bij spinazie nog meer dan bij andere groenten 
noodzakelijk. In een salade gemengd met radijs en rauwe biet is spinazie een prima middel 
tegen ontkalking.  
In een beetje olijfolie vlug even spinazie koken geeft een goed middel tegen verbranding.  
Het kooknat van spinazie is net als van Klimop een goed wasmiddel voor zwarte wollen 
kleding. 
 
Spinaziezaad komt vlugger op als men het voor het zaaien een nacht in water te weken zet. Al 
vanaf half maart kan spinazie in de koude grond gezaaid worden en er is ook winterspinazie 
die in juli of augustus gezaaid kan worden. De winterspinazie is dan van november tot april te 
eten. 
Met Pasen wordt het kooknat van spinazie vaak gebruikt om eieren te verven in een mooie 
groene kleur. 
Drinkt men het kooknat op dan werkt het goed tegen verstopping. 
 
Vroeger kwamen kleine kinderen haast niet buiten en men hield ze uit de zon. De tekorten die 
daardoor ontstonden werden genezend aangevuld met spinazie. Moeders vertelden elkaar 
hoe hun kinderen door het eten van spinazie opknapten. Met de bedoeling hun kinderen 
gauw flink en gezond te hebben, werd ook wel eens te veel spinazie gegeven. Met diarree als 
gevolg. 
 
Men leerde de spinazie naar waarde te schatten en nu is het een groente die overal te koop is 
en in haast iedere volkstuin verbouwd wordt. En als u ze toch kweekt, zet dan een paar 
planten waar ze mogen blijven staan en kunnen bloeien. Insecten zijn er dol op, want de 
kleine geelgroene bloempjes dragen veel stuifmeel. Is de plant helemaal te oud, dan is hij 
altijd goed om onder te spitten voor bemesting. Het is een plant waarvan niets verloren hoeft 
te gaan. 
 
Spinazie is niet voor iedereen goed. Reumapatiënten moeten er niet teveel van eten, want dan 
kunnen ze nog meer last krijgen van het pijn veroorzakende urinezuur. 
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