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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: 
Richard Groenestein 
Raadhuislaan 54 
3755 HD  Eemnes 
tel. 035 – 53 875 24 
e-mail: richard.groenestein@gmail.com 
 
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: richard.groenestein@gmail.com 
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VOORWOORD 

 
 
Gaat onze Jongdierendag nog door in september? 
Wij kregen een zeer verontrustend mailtje van Gerard de 
Bruin, die net zoals Ben Makker de extra Algemene Leden 
Vergadering van de KLN had bijgewoond. Een van de 
vergaderpunten was de laatste stand van zaken rond het 
virus RHD (2). 
 

Hij schreef het volgende: 
 

“De presentatie door Harry Arts was zonder meer 
verontrustend.  
 

Enkele feiten: 
* Tegen deze ziekte is geen geneesmiddel voorhanden. 
* Getroffen dieren sterven binnen 48 uur. 
* Percentage sterfgevallen per stal ver boven de 50%. 

 

Besmetting wordt verspreid door o.a. zeemeeuwen, die van dode konijnen eten, gevonden in het 
duingebied en nog meer de besmetting door insecten als vliegen en vooral muggen die aan deze 
natte zomer een fantastische kweekvijver hebben. Het einde van dit debacle is dus nog lang niet in 
zicht. Enten is de enige remedie, maar dit levert gelijk de nodige problemen op. Veel dierenartsen 
rekenen extreem hoge bedragen voor het enten. Een groot deel van de fokkers zal dus niet enten. 
Het tatoeëren en de in aankomst zijnde jongdierendagen leveren ook een grote verspreidingskans, 
zeker nu de sterfte toeneemt. 
 

Er was veel discussie over hoe te handelen, want over een half jaar is het tentoonstellingsseizoen 
alweer ten einde. Tentoonstellingsorganisaties zijn zeer beducht over de gevolgen. Een ent 
verplichting (door wie uitgevaardigd?) lijkt moeilijk haalbaar en hoe dat te controleren? Het kan 
maar zo gebeuren dat tijdens de keuring op een show de keurmeester het virus van de een naar de 
ander kan overbrengen en wat te denken van de matjes waar de dieren op komen te zitten. Binnen 
48 uur dood! Hoe gaan we op de tentoonstelling dan daarmee om en met de negatieve publiciteit 
die we dan hebben. 
 

Een der aanwezigen suggereerde het jaar 2016 maar als verloren te beschouwen en geen konijnen 
meer samen te brengen. Hij werd niet weggehoond. De  KLN zal ongetwijfeld nog verder reageren, 
maar wist het natuurlijk nu ook niet. Zo hebben we de komende weken iets om over na te denken”. 
Einde citaat. 
 

Onze vereniging volgt de ontwikkelingen op de voet, wij gaan er vooralsnog van uit dat onze 
Jongdierendag door kan gaan (met geënte konijnen).  Zie ook het artikel verderop in de 
Pennenvoer. Indien wij toch besluiten de zaak af te gelasten horen jullie dat z.s.m. Wij praten 
er op de komende ledenvergadering nog over. Wij zouden het zeer op prijs stellen als de 
leden zich over dit onderwerp laten horen op de aanstaande ledenvergadering! 
 

Tot 15 augustus 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 ledenvergadering die gehouden wordt 
op maandag 15 augustus  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 9 mei 2016. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 
4. Terugblik 25 juni; Excursie Garvo, Pluimveemuseum en BBQ. 
 
5. RHD2 – de laatste stand van zaken 
 
6. Jongdierendag 10 september 2016. 
 
7. Enten pluimvee. 
 
Pauze  (en gelegenheid tot inleveren van de entformulieren) 
 
8. Bestuursmededelingen. (o.a. clubkampioenschap, Bottershow, Hoenderhof) 
 
9.   Rondvraag. 
 
10. Sluiting. 
 
 
 
Namens het bestuur, 
 
Ben Makker (secretaris) 
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING, 
GEHOUDEN OP 9 MEI 2016 

 

1. Opening: Vice-voorzitter Gijs Niesing opent de vergadering en heet een ieder welkom. 
Speciaal woord van welkom voor keurmeester Klaas van der Hoek die na de vergadering 
een lezing gaat geven. Gijs deelt mee dat onze voorzitter Bart Nouwens helaas 
verhinderd is. Er zitten vanavond maar drie bestuursleden achter de tafel, omdat ook 
Jaap Hagen verhinderd is vanwege een weekje vakantie met zijn gezin. 
Onze GPKV was laatst aanwezig op de kippen- en konijnen dag bij Andy’s Dierensuper te 
Loosdrecht, waarover later meer. En we zijn de afgelopen tijd behoorlijk druk geweest 
met de nota Dierenwelzijn van een Hilversumse wethouder, waarover ook later meer. 
  
2. De notulen van de jaarvergadering van 29 februari 2016 worden zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd, met dank aan Ben voor het maken er van. Arie van ’t 
Klooster merkt op dat op in de vorige Pennenvoer vermeld staat dat de 
administratiekosten bij het ringenbestellen €  1,25 is. Dit moet €  1,50 zijn. 
  
3. Bij de ingekomen stukken en mededelingen een flink aantal afmeldingen voor 
vanavond t.w.  Tineke Hoogland, Piet Borst, Hans L. Schippers, Dick de Boer, Jan Driessen, 
Jan Verspuy en Herman Fennis, waar we ook de groeten van krijgen. En verder de al 
genoemde Bart Nouwens en Jaap Hagen. 
Ons lid Jan Driessen is gevraagd om als bestuurslid aan te treden bij het provinciaal 
bestuur KL-NH, en hij aanvaard deze functie. Jan, van harte gefeliciteerd en veel succes, 
wijsheid en vooral veel plezier in je nieuwe functie. 
De clubbladen van Broek in Waterland, Winkel en Omstreken zijn ontvangen. Ook het 
KLN Jaarboek en de uitnodiging voor de jaarvergadering van 18 juni zijn ontvangen, 
evenals de uitnodiging voor de NBS Jaarvergadering. 
We hebben een mail gehad van Jan Driessen over zijn Naakthalzen. Zijn project (voor zijn 
keurmeester schap) is gestopt en deze krielen mogen weg. Hij heeft nog 1 jong haantje 
en 3 jonge hennen. (evt. iets voor onze voorzitter?) 
Ben doet kort verslag van de laatst gehouden KL-NH vergadering van 15-03-16. 
En er is een brief van de KLN binnengekomen, inzake de acute sterfte van konijnen in de 
stallen van konijnenfokkers. Het gaat hier om een virusziekte RHD2, waar geen 
medicijnen tegen bestaan. Alleen door voorbehoedend enten worden de dieren goed 
beschermd. Aangeraden wordt om contact op te nemen met de dierenarts voor de juiste 
beschermingsmaatregelen, en preventief te vaccineren. De ziekte is niet melding 
plichtig. 
Terugkoppelen naar het bestuur van de KLN, met name Harry Arts, zegt Henk Kasperts. 
Hij vind dat zij hier een sturende rol in moeten spelen. Het is nu een beetje vrijblijvend en 
wordt afgeschoven op de plaatselijke besturen. 
  
4. De Hilversumse nota Dierenwelzijn. Deze nota heeft ons flink laten schrikken. Ben doet 
een samenvattend verslag. Het uitgebreide verhaal heeft u kunnen lezen in de 
Pennenvoer en komt binnenkort ook in de Kleindiermagazine. 
Gelukkig zagen we de aankondiging in een krantenartikel en konden we actie 
ondernemen. Daarbij zijn we enorm ondersteund door het KLN bestuur en hun jurist 
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Franc Beekmans. Complimenten van de leden aan het GPKV bestuur voor de alertheid en 
de goede uitslag. 
 
5. Zaterdag 30 april waren we met onze promotiestand te gast bij Andy’s Dierensuper te 
Loosdrecht. Liesbeth en Suzanne de Haan, Richard Groenestein en Gijs Niesing 
verzorgden de stand. Het zag er allemaal keurig uit. Er waren cavia’s, kippen en konijnen 
en een bak met kuikens. Keurmeester Ane Visser verzorgde een lezing voor Kasper 
faunafood. Jammer was dat er voor een dag als deze wat weinig publiek op af kwam, 
maar als vereniging hebben we ons toch weer op een positieve manier laten zien, 
waarvoor complimenten aan de mensen die hier aan meegeholpen hebben! 
  
6. Aanstaande donderdag 12 mei zijn wij aanwezig met een aantal dieren bij Dag 
verzorging De Wingerd, bij de Torenhof in Blaricum. De opzet zal wat kleiner zijn als 
andere jaren. Miranda Rokebrand heeft hier de broedmachine van René Makker 
geplaatst en als het goed is zijn de eieren nu aan het uitkomen. Leuk voor de mensen van 
de dag verzorging om dit proces van nabij mee te maken. De kuikenopfokbak die hier 
ook heen gaat, gaat ’s middags met de kuikens voor een dagje naar de Mariaschool in 
Eemnes. 
14 juni is de provinciale bondsvergadering van de KL-NH, en 18 juni is de KLN 
Jaarvergadering in Putten. Gijs en Ben gaan daar heen en Gijs als er leden zijn die mee 
willen kunnen zij dit aangeven. 
Zaterdag 25 juni gaan we met onze vereniging naar de Garvo veevoederfabriek in 
Drempt. We krijgen daar een lezing en een rondleiding door de fabriek van dit 
familiebedrijf. Het middagprogramma wordt ook leuk maar is voor de deelnemers nog 
een verrassing. Aan het eind van de dag hebben we onze jaarlijkse BBQ bij Kijkoor in 
Eemnes. Via het inschrijfformulier in de Pennenvoer kan men zich opgeven voor deze 
leuke dag. 
  
7. Enten. Dit jaar wordt het pluimvee weer geënt op donderdag 18 augustus a.s. In het 
volgende clubblad komt een opgaveformulier voor leden die hier aan willen deelnemen. 
Een vriendelijk verzoek om dit formulier duidelijk en in blokletters, en volledig in te 
vullen! Dit scheelt Paula de Jong een hoop werk die de en bewijzen in orde maakt. 
  
8. Wat verder ter tafel gebracht wordt; Richard verteld wat de verdere plannen zijn met 
de Hoenderhof. De zijwand die vorig jaar al vervangen is moet nog geschilderd  worden, 
en nu is de achterwand van de hokken 5, 6, 7 en 8 aan de beurt om vervangen te worden. 
René en Ben Makker en eventueel Arie van ’t Klooster geven zich op om hier aan mee te 
werken. In overleg wordt een datum geprikt. 
Henk Kasperts complimenteert Sport en Genoegen uit Huizen voor het beheer van de 
broedmachine. 
  
9. Rondvraag. Hier wordt door de aanwezigen geen gebruik van gemaakt. 
  
10. Vicevoorzitter Gijs dankt ons allen voor onze aanwezigheid en de leuke vergadering. 
Hij wenst ons een goeie vakantie, en gezond weer terug. 15 augustus is de volgende 
vergadering en wellicht tot ziens op de komende activiteiten en de BBQ op 25 juni a.s. 
  
 Ben Makker, secretaris 
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KORT VERSLAG VAN DE LEZING VAN KLAAS VAN DER HOEK 
 

Na de vergadering vertelde keurmeester Klaas van der Hoek ons het één en ander  over 
onze kleindierenhobby en over onze dieren. De titel van zijn lezing luidt dan ook: ‘Kippen 
en zo’. 
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. 
Klaas wordt algemeen gezien als één van de beste keurmeesters van ons land, misschien 
wel van Europa. 
 

Klaas begint te vertellen over zijn zoon, die in Ecuador woont. Niet naast de deur, maar 
hij is ontzettend trots dat hij dit najaar Opa wordt. En dat hij sinds een paar jaar nog een 
hobby er bij heeft, en dat is Midwinterhoorn blazen. 
Humor vind Klaas ontzettend belangrijk, ook in onze kleindierensport. Zo kreeg hij op de 
laatst gehouden Championshow een Eemlandse kriel om te keuren, gecreëerd door een 
GPKV-lid. Als raskenmerken werden opgegeven: Zeer goedaardig en vriendelijk van 
karakter, hardwerkend en hard genietend, hoogproductief, zeer sociaal en 
ondernemend, en bovenal; een goed gevoel voor humor! Op de keurkaart heeft hij toen 
een gedicht van Trijntje Fop (google maar eens) ofwel; Kees Stip. Hij heeft allemaal 
gedichtjes op dieren gemaakt. Maar dat soort dingen maken een keuring leuk. 
Op zich moet het keuren natuurlijk wel serieus gebeuren. Klaas vind het na al die jaren 
ook nog steeds een eer om andermans gefokte dieren van een predicaat te voorzien. 
Dieren die een fokker niet zo maar in de kooi brengt, waar vaak jarenlang geduld en 
fokkennis achter zit. 
 

Hoe ziet de toekomst van onze hobby er uit? Klaas heeft geen glazen bol, maar we zullen 
met onze tijd mee moeten om nieuwe liefhebbers en fokkers bij onze hobby te 
betrekken. Misschien moeten we net als bij het voetbal nieuwe fokkers gaan scouten? 
Het is in ieder geval belangrijk om aan nieuwe leden de kunst van het fokken over te 
dragen, en uitstralen dat je met plezier, en liefde voor je dieren, je hobby beoefent. 
Op de laatst gehouden Europashow in Metz ging niet alles goed. Maar we moeten maar 
accepteren dat het daar een beetje ‘met de Franse slag’ is gegaan. De volgende 
Europashow is in 2018 in Denemarken. Zij zullen het heel anders gaan doen, misschien 
wat sterieler. 
Vervolgens toonde Klaas ons wat dia’s van Nederlandse hoenderrassen, met overal een 
interessant verhaal bij. Zo kwamen de Groninger Meeuw, Drents Hoen, Twents Hoen, 
Barnevelder, Welsumer, Brabanter, Kraaikop, Eikenberger, Schijndelaar, Chaams Hoen, 
Hollandse kriel, Fries Hoen en het Hollands Hoen aan bod. Bij laatst genoemde liet Klaas 
zien dat daar zelfs 3 typen in zijn. 
 

Met een geanimeerd spreker als Klaas van der Hoek vliegt de avond voorbij, en hij had 
nog wel een paar uur door kunnen gaan. Het was dan ook heel interessant en leerzaam 
en Klaas werd op gepaste wijze bedankt en een wel thuis gewenst. 
 
 
Ben Makker 
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KONIJNENVIRUS GRIJPT OM ZICH HEEN IN DE REGIO 
 

PROVINCIE UTRECHT - Dierenartsen van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit 
Utrecht roepen mensen met een konijn op hun huisdier zo snel mogelijk te laten 
vaccineren. Want ook in onze regio grijpt het gevaarlijke konijnenvirus RHD2-virus om 
zich heen.   Als een konijn besmet raakt, gaat deze in de meeste gevallen vaak snel dood. 
Volgens dierenarts Nico Schoemaker van de faculteit is het virus vooral gevaarlijk, omdat 
mensen hun konijn vaak onbewust zelf besmetten. "Als je wat gras of paardenbloemen 
voor je konijn plukt, dan kan je ze al besmetten. Dat voeren is natuurlijk prima, maar laat 
ze wel vaccineren."  Ook wilde konijnen dragen het virus vaak bij zich. Vandaar dat een 
wandeling op de hei al gevaarlijk kan zijn. Omdat de eigenaar het virus dan zelf 
bijvoorbeeld aan zijn schoen mee naar binnen neemt. 
 
RHD2 – Wat te doen? Ondergetekende is op de laatst gehouden extra ledenvergadering 
van de KLN geweest. Na de pauze vertelde Harry Arts (dierenarts, en KLN bestuurder) ons 
het één en ander over dit verschrikkelijke virus, wat nu overal in het land opduikt, ook 
onder dieren van onze leden. 
 
In het kort een greep uit mijn aantekeningen: Normaal worden er jaarlijks 40.000 
tentoonstellingskonijnen geboren. Dit jaar is er door de fouragehandel al 15 % minder 
voer verkocht. RHD2 treft ook jonge konijnen. Er is maar één manier van je dieren 
beschermen; en dat is vaccineren. Het virus veroorzaakt leverschade. Dode dieren laten 
determineren door een dierenarts. Eén van de kenmerken is dieren met een schuine kop. 
Het virus wordt verspreidt door insecten, maar kan ook in hooi, paardenbloemen etc. 
zitten. In augustus dieren enten met Erafac. Of Vilafac. Alle mest verwijderen, hokken 
schoonmaken met water/zeep – ontsmetten met Halamid, Dettol, Formaline. 
 
Tatoeëerders kunnen het virus ook verspreiden d.m.v. hun tangen. Tang in bak met 
spiritus zetten. Hygiëne is meer dan ooit belangrijk! Oude dieren voor het fokseizoen 
enten. (i.v.m. met vruchtbaarheid) t.t. dieren enten in juli/aug. 
Winter – Minder ziekteverspreiders, maar het virus overwintert wel. 
Zomer – Meer ziekteverspreiders, vandaar dat je er nu meer van hoort. 
 
Tentoonstellingen verplichten om alleen geënte dieren toe te laten. 
Eerste maal enten: geeft 6 maanden bescherming. Tweede maal enten: + ‘boost’ geeft 
langer bescherming. Derde maal enten: + ‘boost’ geeft nog langere bescherming. 
De kosten: Sterk afhankelijk van aantallen dieren en of er meerdere fokkers aan mee 
doen. Er gaan verhalen van €  2,50/ dier tot zelfs €  30,- per dier. Kosten richtlijn: €  25,-. 
voorrijkosten + €  2,50 per dier, afhankelijk van het aantal adressen. 
 
Tentoonstellingen en Jongdierendagen: Wel of geen konijnen vragen? Kan KLN niets 
over zeggen, is aan de organisaties zelf om te bepalen. 
  
Hopelijk op de a.s. ledenvergadering van 15 augustus meer duidelijkheid hierover. 
  
Ben Makker 
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VERENIGINGSNIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN 

 
Contributie 2016 
Onze penningmeester Richard Groenestein verwacht nog de contributie van 6 leden. 
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!  
 
Zaterdag 9 juli: Uitje van de provincie Utrecht 

 Op uitnodiging zijn we met een aantal leden 
mee geweest met het uitje van de KL-U.  
Ko Tersteeg heeft ons rond geleid over het 
Uilenpark De Paay in Beesd. Een geweldig 
mooi dierenpark met een enorme diversiteit 
aan dieren, en dan niet alleen uilen. 
Na het Uilenpark zijn we naar de kinder-
boerderij gegaan waar Dirk de Jong uit 
IJsselstein beheerder is. Hij heeft ons daar 
rond geleid en ook deze gezellige dag hebben 
we afgesloten met een zeer goed verzorgde 
en smaakvolle BBQ. 
 

Soms zegt alleen de foto genoeg….. 
 

 
GPKV CLUBKAMPIOENSCHAP 2016/2017 

 
Ook het aankomend tentoonstellingsseizoen gaan wij weer het GPKV 
clubkampioenschap houden. Zoals altijd voor hoenders, dwerghoenders en konijnen. De 
spelregels zijn iets anders als voorgaande jaren. Vanaf nu kunnen alle Open 
Tentoonstellingen meetellen voor dit kampioenschap. Maar, bij gelijke stand is de uitslag 
van onze clubshow doorslaggevend. 
  
De data voor deze tentoonstellingen vindt u in de Almanak 2016. De Almanak krijgt u 
echter niet meer in gedrukte vorm toegezonden, maar is online te vinden op de site van 
de KLN. Alvast als inzender veel succes gewenst voor deze shows. Vergeet niet een 
catalogus van de shows waar u inzend aan de heren Jaap Hagen en/of Gijs Niesing in 
bruikleen te geven. Deze heren zijn er elk jaar enorm druk mee om de showresultaten bij 
elkaar te verzamelen, en u kunt ze daarmee eenvoudig een handje helpen. 
  
Ben Makker 
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ZATERDAG 25 JUNI. EXCURSIE NAAR DE GARVO EN PLUIMVEEMUSEUM 

 
Na een prachtige rit over de Gelderse dreven arriveerden we keurig op tijd in het plaatsje 
Drempt (bij Doesburg) waar de veevoederfabriek Garvo al sinds 1887 is gehuisvest. 
Inmiddels staan daar de 4e en 5e generatie aan het roer van dit bijzondere familiebedrijf. 
We werden hartelijk welkom geheten met een kopje koffie en ons logo op een affiche, en 
nadat iedereen een plaatsje had gevonden vertelde directeur Henk Garretsen ons het 
één en ander over de historie en de missie van het bedrijf. Hun slogan luidt;  ‘Garvo, voer 
naar mijn hart’. 
 
Garvo heeft als doel een bijdrage te leveren aan een wereld waarin mensen en dieren alle 
ruimte hebben om van het leven te genieten – dat is (samen) leven. 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. 
 

Garvo mensen reizen de hele wereld over 
op zoek naar de juiste (hoge) kwaliteit 
van de ingrediënten van de diervoeders 
die zij produceren. Zo kan het dat het éne 
jaar de maïs uit Engeland komt en het 
volgende jaar uit bijv. Hongarije. Zij 
produceren zo’n 14 miljoen ton aan voer 
per jaar, hebben zo’n 2000 
vrachtwagenbewegingen, produceren 
800.000 zakken voer per jaar, en dat doen 
ze met 16 medewerkers op de fabriek. 
Hun voer wordt afgezet bij zo’n 500 

handelaren, verdeeld over 18 landen waaronder Qatar, Koeweit, Trinidad etc. 
Als tip kregen wij nog mee dat wij het beste Garvo 701 en 702 voor kuikens kunnen 
gebruiken. 717 is een foktoomkorrel en zorgt voor meer weerstand. Dit kan eigenlijk het 
hele jaar door gevoerd worden. 

 
Na deze lezing werden we in 2 groepen 
verdeeld en kregen we een rondleiding 
door de fabriek. Logistiek zit dit bedrijf zo 
enorm knap in elkaar! Van voor tot achter; 
overal is over nagedacht en zit een visie 
achter. Zelfs de productietoren (7 
verdiepingen!) zijn we in geweest en wat 
opviel was dat het er zo ontzettend 
schoon was. Dat moet natuurlijk ook wel 
i.v.m. ongedierte maar probeer zo’n 
bedrijf maar eens een beetje stofvrij te 
houden…. 
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Na het afscheid van Garvo reden we onder leiding van gids Jeanet richting de Posbank 
op de Hoge Veluwe. Echt een prachtig gebied met voor ons land enorme hoogte-
verschillen. We gebruikten daar de lunch die prima verzorgd was door Miranda en 
Jeanet. 

 
Waar zo’n laadbak van een 
pick-up al niet goed voor is. 
Voor deze gelegenheid een 
Pick-nick. Na de picknick 
vertrokken we naar 
Barneveld, naar het 
Pluimveemuseum. Voor wie 
er nog nooit geweest is: Echt 
een aanrader! 
 
Onze leden Henk Kasperts 
en Piet Borst ontvingen ons 
daar en vertelden ons iets 
over de Hollandse kriel en de 
Hollandse Krielenfokkers 

Club. Deze vereniging bestaat dit jaar 70 jaar en heeft deze gelegenheid aangegrepen 
om een schitterende tentoonstelling samen te stellen, voornamelijk met materiaal uit de 
‘Pieter Borst Collectie’. 
 

Ook Piet kwam natuurlijk aan het woord en het is gewoon 
prachtig om te zien hoe een man met zo’n respectabele 
leeftijd, nog zo gedreven is over zijn hobby. Bovendien een 
genot om naar te luisteren!  
Zeer belangrijk zulke mensen in de hobby, met zoveel 
ervaring en waar wij zoveel van kunnen leren! Veel respect 
daar voor en Henk en Piet nogmaals dank dat wij te gast 
mochten zijn. 
 
 

Hierna had een ieder nog even de tijd 
om de rest van het museum te 
bekijken en, hoewel de regen met 
bakken uit de lucht kwam, werden 
door een aantal van ons de hokken en 
de dieren in de buitenverblijven 
bewonderd. 
  
Het was een zeer geslaagde dag, daar 
was iedereen het over eens en we 
begaven ons naar Kijkoor in Eemnes 
voor de jaarlijkse afsluiting met BBQ. 
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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 
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 
 
 

DIERENDAG OP DAG VERZORGING DE WINGERD 
 

Donderdag 12 mei hebben we op dag verzorging (DV) "de Wingerd", om ons "broedseizoen" 
af te sluiten, weer een gezellige dierendag gehad. 
Ruim 3 weken hebben we de broedmachine van René Makker op de DV gehad( ontzettend 
bedankt weer daarvoor!......volgend jaar weer graag!) 27 eitjes waren ingelegd. Na het 
schouwen (dit jaar heb ik het zelf gedaan onder het toeziend oog van René en wel geslaagd 
voor mijn examen), bleven er 17 over. Reuze spannend voor iedereen hoeveel kuikens eruit 
zouden komen , omdat er vorig jaar maar 2 waren en ook omdat na een incident de 
temperatuur in een nacht was opgelopen tot bijna 41 ! graden( waarom moeten mannen altijd 
aan knoppen zitten????). Maar op dag 21: ja hoor, het ene na het andere kuiken kroop uit het 
ei. 16 van de 17 zijn uitgekomen.......en MOOIE kuikens.! Opgelucht en trots.  
 
Onder leiding van Gijs Niesing en Arie van 't Klooster( helaas voor de dames bleek Arie geen 
nieuwe "patiënt"), kwamen er konijnen ( Franse hangoor, Lotharinger, Pooltjes, Vlaamse reus 
en een Wener) en de kuikens op tafel (en zelfs een kuiken bovenop het hoofd van een 
bezoekster). Arie en Gijs hebben ontzettend leuk verteld over de dieren en de bezoekers 
hadden veel te vragen. Gijs liet zien hoe je kan "dansen" met een Vlaamse reus en grote 
hilariteit toen Arie een kuiken in zijn mond liet verdwijnen.... Uiteraard ging alles gepaard 
onder het genot van een advocaatje met slagroom , we maakten er echt een feestje van. 
Bezoekers moesten op hun glaasjes passen want ook konijnen zijn daar niet vies van.... Bart en 
Anneke Nouwens hebben ook even poolshoogte genomen en al met al was het een zeer 
gezellige dag. 
 
De kuikens zijn doorgeschoven voor een educatief moment op de Mariaschool. 
Zoveel mensen, zoveel plezier....zoveel redenen om trots te zijn op een club als GPKV. 
En Gijs en Arie......bedankt en volgend jaar weer!!!!!!! 
 
Miranda Rokebrand, medewerkster dag verzorging (en van de blauwe Franse hangoren) 
 
Opmerking van de redactie: Miranda had ook foto’s aangeleverd, maar daar is helaas geen 
plaats meer voor. 
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VRAAGPROGRAMMA JONGDIERENDAG 
 

 
Voor de Jongdierendag van hoenders, dwerghoenders, serama’s konijnen duiven en 
cavia’s  georganiseerd door de  
GOOISE PLUIMVEE EN KLEINDIERENFOKKERS VERENIGING  
gevestigd te Hilversum. 
 
Datum: 10 september 2016 
 
Tentoonstellingsgebouw:  
WELKOOP EEMNES (GROEN EN DOEN), Noordersingel 18/B,  
3755 EZ Eemnes, Tel.:035-5314486 
 
Sluitingsdatum inschrijving: 21 augustus 2016 
 
Tentoonstellingssecretaris:  
Ben Makker, Roerdomp 18, 3755 GH Eemnes, Tel.:035-53 11 332 
 
Tentoonstellingspenningmeester:  
Richard Groenestein, Raadhuislaan 54, 3755 HD  Eemnes, Tel. 035-5387524. 
Bankrekening: NL53 RABO 0315 9714 60 t.n.v. Penningmeester GPKV Eemnes 
 
Tentoonstellingsbestuur: 
Bart Nouwens  voorzitter 
Ben Makker  secretaris 
Richard Groenestein penningmeester 
Jaap Hagen   lid 
Gijs Niessing  lid 
Arie van ’t Klooster lid 
 
Keurmeesters: 
Hoenders, dwerghoenders en  
serama’s:  R. Siemes en B. Zomer  
Konijnen:  R. Tiemes  
Sierduiven:   
Cavia’s:   R. Tiemes  
 
TENTOONSTELLINGSREGLEMENT 
 
Artikel 1 
Gevraagd worden in alle erkende rassen en kleurslagen 
-Hoenders en dwerghoenders, alléén jong 
-Konijnen alléén jong, in de volgende klassen: 
* A-klasse, geboren in januari en februari 
* B-klasse, geboren in maart en april 
* C-klasse, geboren in mei of later 

R. Siemes en B. Zomer
R. Tiemes

R. Tiemes
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* Cavia’s alléén jong 
* Duiven alléén jong 
 
Artikel 2 
Het inschrijfgeld bedraagt: per nummer € 2, -- Jeugdleden betalen per nummer € 1,-- . De 
inschrijving dient te geschieden op het inschrijfformulier, zie achterin deze Pennenvoer. 
 
Artikel 3 
Om in te kunnen schrijven dient men lid te zijn van de GPKV en de contributie over het 
jaar 2016 te hebben voldaan. Voorts dient men te beschikken over een geldige 
fokkerskaart van de KLN. 
 
Artikel 4 
De inschrijfformulieren dienen uiterlijk 21 augustus 2016 op het secretariaat Roerdomp 
18, 3755 GH Eemnes  aanwezig te zijn. 
Betaling van de gelden dient te geschieden gelijktijdig met het inleveren van het 
inschrijfformulier tijdens de Ledenvergadering op 15 augustus a.s., op bankrekening 
NL53 RABO 0315 9714 60 t.n.v. GPKV Eemnes of uiterlijk bij het afhalen van de 
kistlabels/kooikaarten op zaterdag 10 september a.s. 
 
Artikel 5 
De dieren welke zijn ingeschreven dienen om 9.30 uur aanwezig te zijn bij WELKOOP 
EEMNES  (Groen en Doen) Noordersingel 18/B, 3755 EZ Eemnes. 
Artikel 6 
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders en dwerghoenders worden toegelaten, 
die ingeënt zijn tegen pseudovogelpest. Elke inzending hoenders of dwerghoenders 
dient te vergezeld te gaan van een kopie van de ent verklaring. Deze ent verklaring dient 
getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die deze enting verricht heeft. De ent 
verklaring dient de opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde 
leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. Het origineel van de ent 
verklaring wordt bewaard door de secretaris van de vereniging, waar men de 
fokkerskaart heeft besteld. 
 
Artikel 7 
Bij niet inzenden van de dieren vervallen de inschrijfgelden aan de tentoonstellingskas, 
evenzo bij weigering van de dieren wegens ziekte of anderszins. Indien een ingeschreven 
dier niet wordt ingezonden, dient men een label met vermelding “ABSENT” af te geven 
aan het tentoonstellingsbestuur. 
 
Artikel 8 
Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor sterfte of verloren gaan van dieren, 
of voor enig ander eigendom van de inzender, dat in het tentoonstellingsgebouw 
aanwezig is.  
 
Artikel 9 
De keuring is voor alle inzenders en publiek toegankelijk. 
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Artikel 10 
De kistlabels worden niet opgestuurd maar uitgereikt bij het inkooien. 
 
Artikel 11 
De prijsuitreiking vindt plaats na afloop van de keuring. 
 
Artikel 12 
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het tentoonstellings-bestuur. 
 
LIJST VAN TE WINNEN PRIJZEN 
 
Hoenders: 
 
1.  Rollade voor de fraaiste hoender bij tenminste 5 dieren. 
2.  Taart op één na bij tenminste 15 dieren. 
 
Dwerghoenders 
 
3.  Rollade voor de fraaiste dwerghoender haan bij tenminste 5  

dieren. 
4.  Taart op één na bij tenminste 15 dieren. 
5.  Doos bonbons op twee na bij tenminste 25 dieren. 
6.  Rollade voor de fraaiste dwerghoender hen bij tenminste 5  

dieren. 
7.  Taart op één na bij tenminste 15 dieren. 
8.  Doos bonbons op twee na bij tenminste 25 dieren. 
8a.  Doos bonbons op twee na bij tenminste 40 dieren. 
 
Bij dwerghoenders, zowel hanen als hennen, worden naar verhouding extra prijzen 
toegekend, wanneer 40 of meer dieren aanwezig zijn. 
 
Konijnen: 
 
9.  Rollade voor de fraaiste in klasse A bij tenminste 5 dieren 
10.  Taart op één na bij tenminste 15 dieren. 
11.  Doos bonbons op twee na bij tenminste 25 dieren. 
12.  Rollade voor de fraaiste in klasse B bij tenminste 5 dieren. 
13.  Taart op één na bij tenminste 15 dieren. 
14.  Doos bonbons op twee na bij tenminste 25 dieren. 
15.  Rollade voor de fraaiste in klasse C bij tenminste 5 dieren. 
16. Taart op één na bij tenminste 15 dieren. 
17.  Doos bonbons op twee na bij tenminste 25 dieren. 
 
Cavia’s: 
 
18. Rollade voor de fraaiste cavia bij tenminste 5 dieren 
19. Taart op één na bij tenminste 15 dieren. 
20.  Doos bonbons op twee na bij tenminste 25 dieren. 
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Serama’s: 
 
21. Rollade voor de fraaiste serama bij tenminste 5 dieren 
22. Taart op één na bij tenminste 15 dieren. 
23.  Doos bonbons op twee na bij tenminste 25 dieren. 
 
Duiven: 
 
24. Rollade voor de fraaiste duif bij tenminste 5 dieren 
25. Taart op één na bij tenminste 15 dieren. 
26.  Doos bonbons op twee na bij tenminste 25 dieren. 
 
Jeugdprijzen: 
 
27.  Beker voor fraaiste konijn 
28.  Beker voor fraaiste dwerg / hoender 
29. Beker voor fraaiste cavia 
30. Beker voor fraaiste serama 
31. Beker voor fraaiste duif 
 
EREPRIJSSCHENKERS 
Bijdrage voor ons ereprijsfonds zijn van harte welkom. U kunt het  
bedrag vermelden op het inschrijfformulier. 
 
Tijdens de Jongdierendag is de koffiemaaltijd gratis voor medewerkers. 
 
Er wordt een verloting gehouden om de kosten te dekken. Het is de  
bedoeling dat na de keuring, prijsuitreiking en verloting de dieren op deze 
Jongdierendag om 16.00 uur “uitgekooid” worden en daarna de ruimte schoon 
opgeleverd wordt.  
 
U weet het:            “Vele handen maken licht werk”. 
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FORMULIER ENTEN PLUIMVEE 

 
 

Het enten van het pluimvee vindt plaats op donderdag 18 augustus en wordt gedaan in 
de plaatsen Weesp, Bussum, Hilversum, Laren en Eemnes door bestuursleden van de 
GPKV. Andere plaatsen in overleg met Sport en Genoegen door bestuursleden uit Huizen.  
 
De kippen moeten in het nachthok worden gehouden.  
 
De kosten bedragen € 0,25 per dier voor leden met een fokkerskaart van de G.P.K.V. 
Leden met een fokkerskaart in Huizen betalen niets.  
Verrekening vindt plaats tussen de beide verenigingen. 
 
Inschrijfformulier Enten Pluimvee 

Ondergetekende:        

Straat en huisnummer:        

Woonplaats:         

Telefoon:         

Adres hok:         

KLN nummer:      
 
Deelt hierbij mee, dat hij/zij ……………… (aantal) dieren wil laten enten tegen 
Pseudovogelpest met de geregistreerde entstof Fabricaat Nobilis.Mas +clone 30 (alle 
andere dieren van tenminste vier weken oud). 
Oude hanen, jaartal +ringnummer. Oude hennen, jaartal + ringnummer. 
Jonge hennen, alleen ringnummer, eventueel in serie. Jonge hanen, alleen ringnummer, 
eventueel in serie. Kosten à € 0,25 per dier (graag gepast) en ringenlijst bij het enten 
inleveren. 
 
Op Jongdierendag ontvangt u kopieën van het officiële entformulier. Het originele 
exemplaar wordt door de verenigingssecretaris bewaard. 
 
Het entformulier dient uiterlijk maandag 15 augustus 2015 bij  Richard 
Groenestein, Raadhuislaan 54, 3755 HD  Eemnes, Tel. 035-5387524 (e-mail: 
richard.groenestein@gmail.com)  aanwezig te zijn.  
 
Betaling van de gelden dient te geschieden gelijktijdig met het inleveren van het 
inschrijfformulier tijdens de ledenvergadering op 15 augustus a.s., op bankrekening  
NL53 RABO 0315 9714 60 t.n.v. G.P.K.V. Eemnes of uiterlijk bij het afhalen van de kistlabels 
/ kooikaarten op zaterdag 10 september a.s. 
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Graag ringnummers noteren op onderstaand schema: 
 

Ras Aantal Jaar Ringnummers 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Aantal      totaal 
 
  enten € 0,25,-    €    

 
 
 
 
 
Datum:       Handtekening: 
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INSCHRIJFFORMULIER JONGDIERENDAG G.P.K.V. 2016 

 
 

 

Naam:          

Adres:          

Postcode:         

Woonplaats:         

Telefoonnummer:        

KLN nummer:     

Jeugdlid: JA/NEE , bij ja geboortedatum invullen:    

 

Diergroep 
(aankruisen 

s.v.p.) 

 
Meerdere diergroepen:  ja / nee 

☐  Grote Hoenders 

☐  Dwerghoenders 

☐  Serama’s 

☐  Konijnen 

☐  Sierduiven 

☐  Cavia’s 

 
Het inschrijfformulier dient uiterlijk maandag 15 augustus 2015 bij het secretariaat: Ben 
Makker, Roerdomp 18, 3755 GH  Eemnes  (e-mail: benmakker@planet.nl) aanwezig te 
zijn.  
 
Betaling van de gelden dient te geschieden gelijktijdig met het inleveren van het 
inschrijfformulier tijdens de ledenvergadering op 17 augustus a.s., op bankrekening  
NL53 RABO 0315 9714 60 t.n.v. G.P.K.V. Eemnes of uiterlijk bij het afhalen van de kistlabels 
/ kooikaarten op zaterdag 10 september a.s. 
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 Ras 
Kleur en/of  

variëteit 

Oormerk 

Ringnr. 
M/V Kooi 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
 
  Inschrijving (à € 2,-, jeugdleden € 1,-)  €    

  Ereprijsschenking    €   

  TOTAAL     €   

Datum:      Handtekening: 
 
 
 
  



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

43e JAARGANG    NUMMER 3    JULI 2016 

30 

 




