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VOORWOORD 

 
 
Gaat onze Jongdierendag nog door in september? 
Dat schreef ik in de vorige editie van de Pennenvoer, het 
was helemaal niet duidelijk of er door het verschrikkelijke 
MHD-2 virus wel een tentoonstelling kon worden 
gehouden. Maar gelukkig door de medewerking van een 
bevriende dierenarts konden de konijnen tijdig worden 
geënt en kon onze vertrouwde Jongdierendag gehouden 
worden bij de Welkoop in Eemnes. 
 
Het mooie van onze Jongdierendag is dat het zo 
kleinschalig is met onze eigen identiteit en dat moeten wij 
ook zo houden. Door de medewerking van Maarten Rigter 
en zijn medewerkers, de vele handjes van vrijwilligers, 
kunnen wij terugzien op een zeer geslaagde dag. Wij 
hadden het weer mee, het was een prachtige zonnige dag 

en ondanks het feit dat er ook die dag “Open monumentendag” was hadden wij absoluut niet 
te klagen over het aantal bezoekers. Aan iedereen die heeft meegewerkt, dank, dank en 
nogmaals dank daarvoor. 
 
Vers van de pers is het bericht dat wij op zoek gaan naar een nieuwe accommodatie voor onze 
bijeenkomsten, een van de redenen is dat wij willen besparen in de kosten en denken hierin te 
kunnen slagen. Wij laten in de volgende Pennenvoer weten waar wij onze vergaderingen in de 
toekomst gaan houden. 
 
Inmiddels is ook de Bottershow bij Sport en Genoegen in Huizen achter de rug. Wij brengen 
bij hen onze clubshow onder. Dit jaar was er ook een motto namelijk de Kleindier Olympics, dit 
vanwege heit feit dat wij in 2016 de Olympische Spelen hebben gehad. 
De indeling van de kooien was t.o.v. vorige keren een stuk beter en overzichtelijker. Onze 
leden hebben een prima resultaat gehaald op de show, lees de resultaten verderop in deze 
Pennenvoer. De officiële opening op vrijdagavond werd verricht door Albert Jan Klein.  Ik 
mocht als voorzitter van de G.P.K.V. de verenigingsbokaal in ontvangst nemen, onze 
vereniging heeft dit jaar met grote overmacht gewonnen, de verenigingsbokaal is weer terug, 
een geweldig resultaat. Hoe de verenigingscompetitie nu precies werkt kunt u ook verderop 
lezen. 
 
Na afloop van de a.s. ledenvergadering komt het klapstuk, dan gaan wij met Hanenkraaien 
weer strijden om de Lucas Van Ysendijk trofee. Dit is een jaarlijks terugkerende happening van 
onze vereniging. Heb je een verwachte kampioen in het hok zitten, geef dat dan aan Ben 
Makker door en strijd voor de hoogste plaatsen. 
 
Tot 21 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 op maandag 21 november 
2016, met aansluitend de Hanenkraaiwedstrijd. 
 
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 15 augustus 2016. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

4. RHD2 – het enten en de laatste ontwikkelingen. 

5. Terugblik Jongdierendag 10 september 2016. 

6. Terugblik Bottershow. 

7. 7a. Uitreiking gewonnen ereprijzen van de clubshow 2016. 
7b. Uitreiking GPKV-Fokkerstrofeeën voor Pluimvee en Konijnen. 

8. Jaarprogramma 2017. 

9. Bestuursmededelingen. (o.a. onderhoud Hoenderhof, nieuwe vergaderlocatie) 

10. Rondvraag. 

11. Sluiting 

 
P A U Z E 
 
Na de pauze volgt de Hanenkraaiwedstrijd.  
 
Alle leden (dus ook de konijnenbezitters) worden opgeroepen één of meerdere hanen mee te 
nemen. Als u geen haan heeft kunt u er vast wel één lenen bij een collega pluimveefokker. Het is al 
vaker gebeurd dat een nieuw lid met een geleende haan deze ludieke wedstrijd won, dus schroom 
niet! Dit alles onder het motto: ‘Hoe meer hanen, hoe meer vreugd’.  
 
Deze wedstrijd gaat natuurlijk om de prestigieuze ‘Lucas van IJsendijk Trofee’. Een trofee van 
opmerkelijke schoonheid! Komt allen en aanschouw dit spektakel, maar graag uw hanen van te 
voren aanmelden bij Ben Makker, zodat hij weet hoeveel kooien hij mee moet nemen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur 
 
Ben Makker (secretaris).   
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NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING, 

GEHOUDEN OP 15 AUGUSTUS 2016 
 
1.) Opening: De voorzitter opent de vergadering, met een speciaal woord van welkom voor onze 
ereleden Herman Fennis en Gijs Niesing. Voorzitter Bart is blij dat zoveel leden aanwezig zijn op 
deze vergadering.  
De problemen rond het virus RHD2 worden aangehaald. In Duitsland is inmiddels al geen postcode 
meer waar het virus nog niet heerst. De verwachting is dat de shows het gaan merken in de 
aantallen dieren. De vraag wordt is gesteld of het nog wel verstandig is om tentoonstellingen te 
organiseren.  
Later in de vergadering gaan we het uitgebreid hebben over de Jongdierendag op 10 september 
a.s. en over de Bottershow. In de pauze kunnen de inschrijf- en entformulieren ingeleverd worden.  
 
2.) De notulen van de ledenvergadering gehouden op maandag 9 mei 2016 worden zonder op- en 
aanmerkingen van de leden goedgekeurd. Dank aan de secretaris voor het maken van de notulen 
en de heldere weergave. 
Dank ook aan vice-voorzitter Gijs Niesing die deze vergadering keurig geleid heeft. 
 
3.) Bij de ingekomen stukken en mededelingen zijn er een aantal afmeldingen voor deze 
vergadering. Dit zijn; Dick de Boer, Piet Borst, Hans L. Schippers en Bert Veerman.   
De Almanak 2016 kunt u vinden op de site van de KLN. Alleen op aanvraag wordt de papieren versie 
u nog toegezonden. 
Ingekomen stukken:  We hebben een brief van de KLN gehad over het enten en een clubblad van de 
afdeling Winkel en O. 
En we hebben een nieuw lid er bij en dat is dhr. Johan Schouten uit Kortenhoef, fokker van Witte 
Weners. 
 
4.) Een terugblik op 25 juni 2016: bezoek aan de Garvo en het Pluimveemuseum en BBQ; Diny Peek 
doet er verslag van; ze vond het een heerlijke dag. Erg genoten van de excursie in de Garvo 
veevoederfabriek, een picknick op de pick-up van Ben op de prachtige Posbank, en ’s middags een 
bezoek aan het Pluimveemuseum in Barneveld waar Henk Kasperts en Piet Borst ons iets vertelden 
over de expositie van 70 jaar Hollandse krielen. 
De dag werd afgesloten met een gezellige BBQ bij Kijkoor. Het eten was weer lekker en allen die hier 
aan deelgenomen hebben kunnen terug kijken op een zeer geslaagde dag, met dank aan allen die 
hier aan meegewerkt hebben. 
 
5.) RHD2 – laatste stand van zaken; Ben leest de brief van de KLN voor. Als de konijnen minimaal 10 
dagen voor een show worden geënt, is de entstof werkzaam en kunnen ze gewoon worden 
ingezonden. Er gaan andere geruchten maar dieren die geënt zijn, zijn gewoon eetbaar. Volgens Gijs 
is dit een eerste aanloop en zal er straks wanneer er ook jonge konijnen zijn, 4 x per jaar een 
dierenarts op de dam staan. 
De leden die hun dieren willen laten enten moeten dit doorgeven aan Ben Makker. De entbewijzen 
kunnen van het internet worden afgeplukt en worden verder ingevuld in het bijzijn van de 
dierenarts, die er zijn handtekening en stempel op zet. 
Han Voerman en Liesbeth de Haan bieden aan om op de entdag mee te helpen als dat nodig is. 
 
6.) Jongdierendag van 10 september 2016: Het bestuur heeft zich even afgevraagd of we dit wel of 
niet door moesten laten gaan i.vm. RHD2. Maar zodra de konijnen geënt zijn is het gevaar geweken, 
dus de Jongdierendag gaat gewoon door! 
Gijs Niesing verteld wat zoal de bedoeling is rond deze dag. We kunnen de auto en aanhanger van 
Arie gebruiken. Vrijdag 13.00 uur bij Andries spullen opladen. Vervolgens gaan we opbouwen bij de 
Welkoop. Hier geven een aantal mensen zich voor op en verder is iedereen welkom om te komen 
helpen.  
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Zaterdag 10 september kunnen de dieren ingekooid worden vanaf  9 uur. Jaap regelt de 
kooinummers. Vanaf 8.30 uur gaan we dan de laatste dingen opbouwen, zoals vlaggen ophangen, 
uiteraard ook koffie zetten, etc. Dirk de Jong wil wel aandragen bij de konijnenkeurmeester. Diny 
Peek, Jeanet van den Barg en Gerard Wagevoort gaan schrijven. Bertus Moleveld brengt zaterdags 
de drinkbakjes.   
En aan het eind van de dag hebben we de prijsuitreiking en een mooie verloting. 
Om half 1 kunnen we aan tafel voor de soep (met ballen) die dit jaar door Henny gemaakt zal 
worden. Verder zijn er kroketten en broodjes e.d.  
Om 15.30 uur is de prijsuitreiking en de verloting en om 16.00 uur kunnen we uitkooien. Er wordt 
gerekend op veel medewerking van de leden bij het afbreken, zodat we om 17.00 uur de boel 
bezemschoon hebben.  
Voor de heren wordt een Dixie geregeld, welke op het buitenterrein van de Welkoop wordt 
geplaatst. De dames kunnen van het toilet achter de kassa gebruik maken.  
 
7.) Enten pluimvee: Het enten gaat dit jaar gebeuren op donderdag 18 augustus. Bart en Jaap gaan 
enten. Alleen als u dieren inzendt op tentoonstellingen moeten deze dieren geënt worden. De route 
is; Bussum, Laren, Eemnes. Jan Verspuij heeft ook 10 dieren zitten die Geënt moeten worden. Jan 
Driessen ent de dieren op de Hoenderhof, en de entstof heeft Jaap Hagen al geregeld.   
 
In de pauze is er gelegenheid om de entformulieren, en ook de inschrijfformulieren voor de 
Jongdierendag in te leveren.  
 
8.) Bestuursmededelingen.  
Clubkampioenschap: Gijs en Jaap regelen dit en omdat deze heren niet alle shows bezoeken, is het 
belangrijk voor hun als inzenders even een catalogus van de show in bruikleen aan hun geven, 
zodat ze de lijsten kunnen bijwerken. Alle(!) open tentoonstellingen doen mee. Inzenders die 
minimaal drie dieren (van één ras) naar drie open tentoonstellingen sturen doen hier aan mee, maar 
dus wel even de catalogus van de show bij één van bovengenoemde heren in bruikleen geven.  
 
De Bottershow op 28 en 29 oktober a.s.: De GPKV brengt hier haar clubshow weer onder. Het 
vraagprogramma wordt hard aan gewerkt. Mees verteld dat de organisatie volgende week gaat 
vergaderen. Bij de konijnen gaat Hannes v/d Steeg keuren en bij het pluimvee Jan Voets en Tallinus 
Boschma. Voor de cavia’s is Anita Cramer gevraagd. Iedereen is van harte welkom om te komen 
helpen met opbouwen en afbreken.  
 
De Hoenderhof: Richard verteld dat de zijwand van de hokken van Bart Boerebach is vernieuwd. Nu 
gaan we de achterwand vervangen. Materialen worden besteld en een datum wordt gepland.  
 
9.) Rondvraag; Henk Kasperts verteld dat hij niet op onze Jongdierendag aanwezig kan zijn; hij staat 
nl op 9, 10 en11 september op de Landleven dagen bij het Openlucht-museum in Arnhem. 
 
Clubtatoeëerder Dirk verteld dat er pas 10 dagen na het enten weer getatoeëerd kan worden. Op de 
Jongdierendag worden deze na de keuring getatoeëerd. 
 
10.) Voorzitter Bart dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en voor de prettige manier van 
vergaderen. En we zien elkaar op de Jongdierendag van 10 september. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.  
 
Ben Makker (secretaris) 
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KORT VERSLAG VAN DE JONGDIERENDAG 

 
Op 10 september j.l. werd bij de Welkoop in Eemnes onze jaarlijkse Jongdierendag gehouden. Met 
zo’n 165 dieren in de kooien nog iets meer dan vorig jaar, terwijl we eigenlijk minder dieren 
verwacht hadden.  
 
Dankzij de fantastische medewerking van Maarten (zoon van Theo) Rigter van de Welkoop en zijn 
medewerkers, de medewerking van vele GPKV-leden, en de keurmeesters kunnen we weer 
terugkijken op een geweldige dag. 
 
De keurmeesters voor het pluimvee waren de heren Ronnie Siemes en Bertus Zomer. Bij de konijnen 
keurde Ronald Tiemes. 
 
Het mooie op zo’n dag is het samenzijn van de leden met hun dieren, maar ook het educatieve 
karakter van zo’n dag. En dat geldt voor de fokkers, maar zeker ook voor het publiek dat in ruime 
mate de jongdierendag bezocht. Het was weer een Jongdierendag, zoals een Jongdierendag 
bedoeld is. En bovendien: Erg gezellig! De Eemlandse krielen en de naakthals krielen bleken ware 
publiekstrekkers. 
 
Wat ik persoonlijk ook altijd leuk vind is dat oud-leden en leden die om wat voor reden dan ook niet 
meer inzenden, even een kijkje komen nemen. Dit toont nog steeds de betrokkenheid van deze 
mensen bij onze ruim 100-jarige vereniging. Ik kreeg er een warm gevoel van! Prachtig! 
 
Jaap Hagen had de horeca weer goed verzorgd. De kinderen kregen een lolly van hem, als het van 
hun ouders mocht! Om half één was boven in de kantine van de Welkoop de gelegenheid om de 
lunch te gebruiken, met de overheerlijke soep (met ballen!) van Henny Arends. Dit jaar geen 
keurmeester die zijn bakje soep over zijn broek gooide, doordat de soep keurig werd uitgeserveerd. 
De fijn belegde broodjes (keurig verzorgd door Toos van ’t Klooster) waren weer prima en 
bovendien had Andries gezorgd voor heerlijke kroketten. 
 
Nadat de keurmeesters klaar waren met hun keuring kon de prijsuitreiking plaatsvinden. Hierna 
volgde nog een verloting, die dit jaar wederom werd geleid door onze voorzitter Bart Nouwens. En 
er waren weer leuke prijzen! Als extra was er dit jaar een verloting van de toegekende kooinummers, 
zodat het aantrekkelijk is om veel dieren in te zenden. Des te meer kans maak je op een mooie prijs. 
Laat deze prijs nu vallen op een lid die maar 2 dieren had ingezonden! 
 
Na de verloting werden de dieren uitgekooid en de show afgebroken en opgeruimd. Gelukkig met 
voldoende medewerkers zodat alles lekker vlot verliep. Zelfs leden die geen dieren hadden 
ingezonden hielpen mee, en dat is meer dan een compliment waard! Zodoende was in een 
recordtijd alles schoon, en kon nog door de aanwezige medewerkers even worden nagenoten, en 
ging iedereen tevreden huiswaarts.  
 
Op zo’n dag ben je als organisatie druk met van alles, en had ik eigenlijk te weinig tijd om de dieren 
te bekijken. Daarom even heel beknopt een overzicht van de inzenders en de behaalde resultaten. 
 
Wat opviel? Er waren 3 inzenders bij de Antwerpse baardkrielen! 
En ook: 4 inzenders bij de Wyandottekrielen die gezamenlijk 46 dieren showden in 7 verschillende 
kleurslagen! 
Nieuwe inzenders: Bij de konijnen jeugdlid Eline Rigter die een mooie beker won en bij het pluimvee 
Liesbeth de Haan. 
 
Konijnen: 
Dirk de Jong, Vlaamse Reus, konijngrijs, M/J ZG 94,5 en ZG 93,5, V/J ZG 94,5 en G 91,5. 
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Sam v/d Groep, Vlaamse Reus, ijzergrauw, M/J V 88,5 en G 91,5, blauwgrijs, M/J F 95 en  ZG 94, 
blauwgrauw, M/J ZG 94, 5 en G 91. Zwart, V/J ZG 94,0. 
Gijs Niesing, Wener, konijngrijs, M/J F 95,5 en F 95 en O. V/J 2 x ZG 94, ZG 93,5 en ZG 92. 
Han Voerman, Papillon, zwart M/J ZG 94, V/J F 95,5 en ZG 92,5. Bruin V/J F 95,  driekleur zwart G 90 
en Madagascar M/J F 95,5. 
Gerard Wagevoort, Papillon, zwart, M/J ZG 94, en V/J ZG 92, G 90 en O. Blauw M/J ZG 92,5. 
John van Ankeren, Satijn, ivoor, M/J F 96,5 F 96 en F 95,5. V/J F 97. 
Ben Makker, Thrianta, M/J F 95 en V/J G 89,5. 
Mees Brasser, Hulstlander, V/J 95 en ZG 94,5. 
Eline Rigter, Ned Hangoordwerg blauwgrijs, V/J ZG 94. 
Peggy van de Bergh, Polish Haaskleur, M/J G 90,5, konijngrijs, ZG 93 en wit, M/J ZG 94 en V/J F 96, ZG 
93,5 en G 91,5. 
Mees Brasser Pool blauwoog, M/J F 96,5, F 95,5 en ZG 94. V/J F 96 en ZG 94,5. 
Ben Makker Pool Blauwoog, M/J F 95 en ZG 93,5, V/J ZG 94,5. 
 
Hoenders: 
Andries Arends, Australorp, zwart V/J ZG 95, 2 x ZG 94 en ZG 93. 
 
Dwerghoenders: 
 Ben Makker, Eemlandse kriel 2 x NE. Antwerpse baardkriel V/J G 92. 
Jaap Hagen, Antwerpse Baardkriel M/J ZG 93, G 92. V/J ZG 94, ZG 93, G 92 en G 91. 
René Makker Antwerpse baardkriel, M/J ZG 94 en ZG 93. V/J ZG 94. 
Henny Neef, Grubbe baardkriel, kwartel, M/J F 96, ZG 95, ZG 93 en G 92. V/J F 96, 3 x ZG 95, 3 x ZG 94, 
ZG 2 x ZG 93, 2 x G 92 en 2 x G 91. Isabelkwartel, M/J ZG 95 en ZG 94, zwart wit gepareld, M/J F 96, 
ZG 95 2 x G 92, G 91 en V 90. V/J F 96, 2 x ZG 94, 3 x G 92. Zwart M/J ZG 93 en V/J F 96, ZG 95, ZG 94 
en ZG 93. 
Jan Driessen, Orpingtonkriel, rood porselein V/J F 96, ZG 95 en 2 x ZG 94. Naakthalskriel, zwart, M/J O 
en V/J O. 
Arie van ’t Klooster, Wyandotte meerzomig zilverpatrijs, M/J F 96, ZG 95 en G 92, V/J F 96,  ZG 94, 2 x 
ZG 93, G 91, Zilver zwartgezoomd M/J ZG 93 en G 92, V/J ZG 95 en 2 x ZG 94 en 2 x G 92.   
René Makker, Wyandotte witzwart columbia, M/J F 96 en ZG 93. 
Ben Makker, Wyandotte zwart V/J ZG 94 en ZG 93. Blauw M/J ZG 94 en V/J 2 x ZG 93, meerzomig 
zilver patrijs, V/J  2 x G 92 en zwart zilverhalzig G 92, G 91 en O. 
Liesbeth de Haan Wyandottekriel wit 2 x G 91 en 2 x G 90. Zwart V/J ZG 93. Blauw M/J ZG 93 en 2 x G 
92. V/J ZG 95, 2 x ZG 94, ZG 93, 4 x G 92, 2 x G 91 en V 90. 
 
Goed om te vermelden dat Han Voerman 4 Deense Tuimelaars had neergezet ter opluistering, 
waarvoor dank! 
 
Naast een hoop goodwill heeft deze dag ook 4 nieuwe leden opgeleverd, waarvan 2 jeugdleden. 
 
PRIJSWINNAARS: 
 
Hoenders: 
Fraaiste hoender:  kooinr. 55,  Australorp zwart van Andries Arends 
Dwerghoenders: 
Fraaiste haan:  kooinr. 136,  Wyandottekriel van René Makker 
Fraaiste haan op 1 na : kooinr. 69,  Grubbe baardkriel van Henry Neef 
Fraaiste haan op 2 na : kooinr. 116,  Wyandotte van Arie van ‘t Klooster 
Fraaiste hen:  kooinr. 111,  Orpingtonkriel van Jan Driessen 
Fraaiste hen op 1 na:  kooinr. 117,  Wyandotte van Arie van ‘t Klooster 
Fraaiste hen op 2 na:  kooinr. 80,  Grubbebaardkriel van Henry Neef 
Fraaiste hen op 3 na:  kooinr. 101,  Grubbebaardkriel van Henry Neef 
Fraaiste hen op 4 na:  kooinr. 93,  Grubbebaardkriel van Henry Neef 
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Konijnen A-klasse 
Fraaiste konijn:  kooinr. 33,  Satijn ivoor van John van Ankeren 
Fraaiste konijn op 1 na: kooinr. 44,  Pool blauwoog van Mees Brasser 
 
Konijnen B-klasse 
Fraaiste konijn:  kooinr. 49,  Pool blauwoog van Mees Brasser 
Fraaiste konijn op 1 na: kooinr. 45,  Pool blauwoog van Mees Brasser 
 
Konijnen C-klasse 
Fraaiste konijn:  kooinr. 42,  Polish wit van Peggy van den Bergh 
Fraaiste konijn op 1 na: kooinr. 26,  Papillon bruin van Han Voerman 
Fraaiste konijn (jeuglid): kooinr. 37A,  Ned. Hangoordwerg van Eline Rigter 
 
Namens het tentoonstellingsbestuur van de Jongdierendag wil ik alle medewerkers, alle inzenders 
hartelijk danken voor de medewerking. Samen hebben we er weer een zeer geslaagde 
Jongdierendag van gemaakt, en …… tot ziens! 
 
Ben Makker 
 

 
ACTIE TEGEN DE POSITIEFLIJST 

 
Nu iets serieuzers : 
Ik had er al van gehoord, maar laatst kreeg ik een artikel met bijbehorende oproep. 
Het gaat namelijk heel ver.  
 
Het uiteindelijke doel van organisaties als stichting AAP, Partij voor de Dieren, Dierenbescherming, 
Dierencoalitie en Wakker Dier is het volledig verbieden van het houden van dieren. 
 
Zo vinden ze het bijvoorbeeld zielig als een hond aan de lijn wordt uitgelaten. Het dier heeft op dat 
moment geen 'vrije wil' en als het niet anders kan moet het houden van honden maar afgeschaft 
worden. 
 
Het houden van alle huisdieren moet maar afgeschaft worden, vinden ze.... Alleen hangen ze dit zelf 
nog niet aan de grote klok, maar achter de schermen zijn ze er wel al druk mee bezig.  
 
Volgens het laatste nieuws staat in het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren nu dat 
dierentuinen maar afgeschaft moeten worden.  
Deze organisaties zijn niet voor de dieren, maar juist tegen de dieren! 
 
Er is nu een actie gestart tegen de positieflijst. Er is mij een artikel gemaild (best wel een taai stuk) 
hoe hierin te handelen,  die ik graag aan belangstellenden door mail. Als u geïnteresseerd bent, laat 
het maar weten. 
 
Ben Makker 
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VERENIGINGSNIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN 

 
Contributie 2016 
Onze penningmeester Richard Groenestein verwacht nog de contributie van 4 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!  
 
Even voorstellen (1) 
Hallo allemaal ik ben Sjoerd Fennema en ben pas 9 maanden oud. Ik ben sinds kort lid geworden 
van de club. Ik ben gek op dieren,  ik heb dan ook al een mooie koe en schaap als knuffel. Maar 
nadat ik bij de open dag van de GPKV in de Welkoop was geweest, ben ik nu ook dol op kippen! 
Hierna heb ik van mijn papa een knuffel kip gekregen om mee te slapen. Als ik later groot ben hoop 
ik een huisdier te krijgen en dat ik bij jullie af en toe met de konijntjes mag knuffelen.  
Ik kom snel weer een keertje kijken 
Doei,  Sjoerd 
 
Even voorstellen (2) 
Beste leden van GPKV, het verzoek van secretaris Ben Makker om mijzelf te introduceren in het blad 
is voor een journalist natuurlijk kat in het bakkie. 
Mijn naam is Tamar de Vries, bouwjaar 1961 en ik woon in Soest. Ik werk als verslaggeefster al 28 jaar 
bij dagblad De Gooi- en Eemlander, op diverse standplaatsen.  
Het is via mijn werk dat ik ergens begin deze eeuw in contact kwam met de GPKV. Terugblikkend 
geloof ik dat het was bij een geitenkeuring in Eemnes.  In die tijd was ik veel meer een kattenmens, 
maar daar dachten buren en collega’s anders over. In hun ogen heb ik een immense dierenliefde en 
werd ik geregeld geraadpleegd vanwege mijn veronderstelde dierenkennis.  
 
Ook werd ik geruisloos een opvangadres voor kleine huisdieren. Een afgedankt haantje, een 
verweesd kipje, een stel poezen wegens allergie, een kaapse eend… allemaal vonden ze hun weg 
naar de tuin met kippenhok aan de Eigendomweg.  
 
Het opvallende was dat er steeds vaker kippen dringend herhuisvesting nodig hadden en van de 
weeromstuit ging ik ze steeds leuker vinden. In de zomer van 2011 ging een familielid van mij 
verbouwen en wegens de drukte en de bouwrommel in de tuin zocht hij een ander onderkomen 
voor zijn kip en haan die (hoewel ongelijksoortig) erg aan elkaar verknocht waren. Jullie voelen hem 
al aankomen:  die kwamen bij mij wonen. Om een lang verhaal kort te maken, na het overlijden van 
eerst de kip en later de haan was ik verknocht geraakt aan de kippen en wel het ras Hollandse 
Krielen.   
Het plan was om een gepaste rouwperiode in te lassen, maar dat lukte niet. Diagnose: verslaafd aan 
de gezelligheid van scharrelende kippen in de tuin en het gekraai van de haan. Daarbij komt, ook 
mijn buurvrouw is dol op kippen. Zij zorgt voor ze als ik naar mijn werk ben of op vakantie.   
 
Maar waar vind je zo snel nieuwe Hollandse Krielen? Gravend in mijn geheugen herinnerde ik me de 
Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers Vereniging. Een mailtje naar Ben Makker leverde al snel een 
lijstje telefoonnummers op van Hollandse Krielenfokkers. Amper een week later brachten de 
buurvrouw en ik een bezoek aan Mees Brasser in Huizen en weer een week later was het hok weer 
bewoond. De haan en twee kipjes hebben in de afgelopen zomer voor nageslacht gezorgd, dus het 
is weer een gekakel van jewelste in de tuin.  Gezellig!!! 
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En de kater die twaalf jaar geleden uit eigen beweging bij ons kwam wonen? Die vindt het allemaal 
best. 
 
Nieuwe leden: 
De laatste tijd hebben we maar liefst 5 nieuwe leden mogen verwelkomen! Johan Schouten uit 
Kortenhoef (fokker van Witte Weners) hadden we al gemeld op de laatst gehouden vergadering. Op 
onze Jongdierendag meldden zich 3 nieuwe leden aan, waarvan 2 jeugdleden. Het betreft Sjanou 
Eek, houdster van Antwerpse Baardkrielen, Sjoerd Fennema, 9 maanden oud en De heer J. Dehl. 
Allen komen uit Eemnes. In de nasleep van de Jongdierendag meldde Tamar de Vries uit Soest zich 
bij ons als nieuw lid. Zij heeft Hollandse krielen in het hok.  
 
Allen van harte welkom in onze vereniging, en wij hopen jullie vaak te zien op onze activiteiten. 
Wellicht al op de volgende ledenvergadering op 21 november a.s.? 
 
Fokkersnummers 
Mocht u besluiten om uw fokkersnummer op te zeggen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk bij Ben 
Makker doen?  In ieder geval voor 17 november. Als u na deze datum uw fokkersnummer op zegt, zit 
u er voor het jaar 2017 nog aan vast.  
 
 

VERSLAG VAN DE BOTTERSHOW 2016 
 
Nadat vorig jaar de Bottershow voor de tweede maal in het clubhuis van Sport en Genoegen werd 
gehouden kon er met spanning uitgekeken worden naar de 12e editie van de Bottershow, wederom 
in het clubhuis aan de Jan van Galenstraat.  
En omdat het dit jaar het jaar van de Olympische Spelen was, leek het de organisatie leuk om deze 
editie de Kleindier Olympics te noemen.  
Ten opzichte van vorig jaar waren er minder dieren. Met de indeling is flink geschoven. Zo zaten de 
kippen en de sierduiven in het clubhuis, de konijnen en Serama’s waren opgesteld in de gangen. 
Het was in ieder geval een stuk overzichtelijker, en  het zorgde er weer voor dat het prettig 
vertoeven was tussen de kooien. 
Op zaterdag hadden we zelfs een live radio uitzending vanaf de locatie. Van 12 tot 13 uur konden 
luisteraars van RTV NH meegenieten van het wel en wee van deze show, via het programma NH 
Leef. (is nog terug te luisteren) 
De knuffelhoek was weer een succes, er werd heel wat afgeknuffeld. 
De officiële opening op vrijdagavond werd verricht door Albert Jan Klein. Zelf jaren fokker geweest 
en sportman in hart en nieren. Na een welkomstwoord van a.i. voorzitter Jan Kroon opende dhr. 
Klein op humoristische wijze de show, waarna de prijsuitreiking plaatsvond. (maar hierover later 
meer) 
Er zat een grote verscheidenheid aan dieren die er goed verzorgd bij zaten, (complimenten aan de 
voercommissie) gekeurd door een prima keurmeesterskorps.   
Maar liefst 18 GPKV-leden hadden ingezonden op de Bottershow 2016 die dit jaar op 28 en 29 
oktober werd gehouden. In totaal zaten er 216 dieren waarvan 173 dieren van GPKV leden, meer 
dan driekwart! Dit betekend gemiddeld 7,7 dieren per inzender. (vorig jaar 8,5) 
 
Een kort verslag van de dieren en hun inzenders;  
 
Bij de grote hoenders dit jaar als winnaar; Andries Arends, die ook tweede werd.  
Australorp zwart M/J ZG 95 en G 92, V/J 2 x F 96 en ZG 93 
 
Bij de dwerghoenders beginnen we traditioneel met de Hollandse krielen 
Henk Kasperts patrijs, M/J F 96, V/J ZG 93, G 92 en G 91. 
Henk Brasser wit, M/J ZG 93 en G 92. V/J F 96 en ZG 93. 
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Mees Brasser zwart, M/J F 96,ZG 94, ZG 93 en G 92, V/J F 96 en G 91. Buff M/J ZG 93, G 92 en G 91. V/J 
ZG 93. 
Bij de Antwerpse baardkrielen zond Jaap Hagen in. M/J ZG 94 en G 92. V/J ZG 95, ZG 94, G 92 en O. 
(kromme snavel) 
Henny Neef had een groot aantal Grubbe baardkrielen in de kooien zitten. Kwartel M/J ZG 93 en G 
92. V/J F 96 , 2 x ZG 95, ZG 94 en ZG 93. Isabelkwartel M/O ZG 94, en M/J ZG 93. Zwart witgepareld 
M/O ZG 93, M/J F 96 en ZG 94, V/J ZG 94 en G 92. Zwart V/J ZG 95 en ZG 93. 
 
Jan Kroon deed het ook niet slecht met zijn Amrocks. M/J ZG 95 en ZG 93. V/J F 96, 2 x ZG 93 en G 92. 
In totaal 30 Wyandottes zaten in de kooien, verdeeld over 4 inzenders. We beginnen met Arie van ’t 
Klooster. M/J F 96 en G 91. V/J F 96, ZG 93 en G 92. Zilver zwartgezoomd M/J 2 x V 90, V/J ZG 93 en 2 
x G 92. 
Ben Makker meerzomig zilverpatrijs, M/J 2 x G 91, V/J ZG 93, G 92 en V 90. Zwart V/J ZG 93 en blauw 
V/J G 92. 
De keurmeester zat te genieten van de mooie klasse die René Makker had ingezonden. Witzwart 
columbia M/J F 96 en ZG 93. V/J F 96, ZG 95, ZG 94 en ZG 93. Het hennetje in kooi 156 zou later door 
de keurmeesters gekozen worden tot de kampioen bij de dwerghoenders! René nogmaals proficiat! 
In de catalogus stond de naam van haar dochter maar Liesbeth de Haan zond ook Wyandotte 
krielen in. Zwart V/J F 96 (derde van de keurmeester) Blauw, M/O G 91, M/J V 90 en O, V/J ZG 95, ZG 
93 en 2 x G 92. 
Bart Boerebach had bij de Australorp krielen 2 blauwe hennen met ZG 94 en ZG 93.  
Henk Brasser Cochinkriel Buff zwartcolumbia M/J ZG 95 en ZG 94, V/J F 96 en ZG 94. Ook Serama’s in 
de B – klasse, M/J ZG 95 en V/J ZG 95. 
 
De diergroep sierduiven: 
Eén inzender Jan Driessen met Duitse Schoonheidspostduiven. Wit, M/O F 96, V/O ZG 93, M/J ZG 95 , 
V/J ZG 94. Blauwbont M/J ZG 93. Valkenet geel M/J ZG 93 en V/J ZG 94. 
Jan won bij de sierduiven met de oude doffer in kooi 188. Proficiat! 
 
Van de hand van Gijs Niesing kunt u lezen hoe het bij de konijnen is gegaan. 
 
De prijzen die de GPKV hier heeft uitgezet worden uitgereikt op de eerstvolgende 
ledenvergadering.  
 
Ben Makker 
 
Hieronder een kleine opsomming van de inzenders met konijnen van de GPKV. 
Vlaamse Reus, vier dieren van Cees Horden, eenmaal en F en een ZG en tweemaal een G. 
Joop van de Bovenkamp met Vlaamse Reus, in totaal zes dieren, vijfmaal een ZG en eenmaal V 
Grootzilver van Cees Horden, zeven stuks, driemaal F waaronder een met F96,5 punten. 
De Weners van Gijs Niesing waren middelmatig, driemaal een ZG en eenmaal een G. 
Combinatie Santboer (onze erevoorzitter) klasse apart met Thüringer, eerste U 98 punten, F97, 
tweemaal 96,5 rn tweemaal F en tweemaal ZG. 
Bart Boerebach met Parel FeH, tweemaal F. 
John van Ankeren Satin Ivoor, heel mooi resultaat, tweemaal F97, F en ZG. 
Ben Makker met zijn nieuwe ras (wat hij erbij heeft genomen) Thrianta, tweemaal ZG en eenmaal F, 
prima Ben. 
De Hulstlanders van Mees Brasser, vijf stuks, eenmaal F, driemaal ZG en eenmaal een G. 
De Kleurdwergen Oranje van Tineke Hoogland vielen wat tegen, wel eenmaal een G, Tineke 
doorzetten meid je kan het, succes ermee. 
Henk Brasser met Kleurdwerg, acht stuks, tweemaal een F en vijfmaal een ZG en eenmaal een 
minder resultaat. 
De Blauwoogpolen van Mees Brasser en Ben Makker, een hele mooie klasse, het was een nek aan 
nek race en ditmaal in het voordeel van Ben Makker beslist, Ben nam de leiding met een F96,5 en 
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een ZG. Mees Brasser zat Ben op zijn huid met tweemaal F96,5 en driemaal F en nog tweemaal ZG, 
prima gedaan Mees. 
De winnaar van de show was de Combinatie Santboer, tweede werd John van Ankeren en derde 
Ben Makker, allen van harte gefeliciteerd. 
Combinatie Santboer heeft de fokkerstrofee gewonnen met een U98, F97 en tweemaal F96,5 van 
harte proficiat. 
De dierresultaten op de Bottershow van de GPKV leden waren geweldig! 
 
Gijs Niesing 
 

 
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 
 
 

VERENIGINGSCOMPETITIE 2016 
 
Dit jaar was er, op initiatief van Gijs Niesing, voor de zesde maal al weer een verenigingscompetitie 
opgezet tussen Sport en Genoegen uit Huizen en de GPKV uit Hilversum. De reglementen heeft u 
kunnen lezen in de vorige Pennenvoer en in het vraagprogramma van de Bottershow.  
11 inzenders van beide verenigingen gaven de avond voor de keuring hun beste dieren door aan de 
organisatie en de beste 10 dieren telden mee voor de verenigingsbokaal.  
Dit jaar was het minder spannend dan andere jaren. De doorgegeven kooinummers werden wel 
extra in de gaten gehouden door beide verenigingen, maar tijdens de keurdag werd al snel duidelijk 
dat dit jaar de verenigingscompetitie met overmacht gewonnen werd door onze GPKV! Een 
fantastisch resultaat! 
Veel inzenders van Sport en Genoegen hadden net het verkeerde dier opgegeven. De 
verenigingsbokaal is weer terug waar die hoort! 
 
Ben Makker  
 

 
GPKV FOKKERSTROFEE 

 
GPKV-FOKKERSTROFEE PELSDIEREN: 
Minder spannend als andere jaren met een duidelijke winnaar, Comb.De Santboer, met maar liefst 
387 punten! Vorig jaar won Cees Horden nog met 383,5 punten.  De lijst is nog langer maar in dit 
overzicht zijn alleen de fokkers opgenomen waarvan 4 dieren meetelden voor de einduitslag.   
Hier dus de lijst van inzenders die meestreden voor de GPKV-Fokkerstrofee 2016. 
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Inzender   Ras   Punten 
1.   Comb. De Santboer Thüringer  387,0  
2.   Mees Brasser  Pool blauwoog 385,0 
3.   J. van Ankeren  Satijn  383,5 
4.   Cees Horden  Gr. Zilver  382,5 
5.   Henk Brasser  Kleurdwerg 378,5 
6.   Mees Brasser  Hulstlander 375,0 
7.   J. v/d Bovenkamp  Vlaamse Reus 373,0 
8.   Gijs Niesing  Wener  371,0 
9.   Cees Horden  Vlaamse Reus 370,0 
 
GPKV-FOKKERSTROFEE PLUIMVEE: 
Veel spannender was het bij het pluimvee. Dit jaar 2 fokkers die meer dan 380 punten scoren t.o.v. 
vorig jaar 5. Ook hier is de lijst nog langer maar zijn in het overzicht alleen de fokkers opgenomen 
waarvan 4 dieren meetelden voor de einduitslag.   
Hier de lijst van inzenders die meestreden voor de GPKV-Fokkerstrofee 2016. 
 
Inzender   Ras   Punten 
1. Henny Neef  Grubbe baardkr. 382    
2. René Makker   Wyandotte 381 
3. Mees Brasser  Hol. Kriel  379 
4. Henk Brasser  Cochin  379 
5. Andries Arends  Australorp  378 
6. Arie van ’t Klooster  Wyandottekriel 378 
7. Jan Kroon  Amrock  377 
8. Liesbeth de Haan  Wyandottekriel 376 
9. Jaap Hagen  Ant.baard kriel 375 
10.Henk Brasser  Holl. Kriel  374 
11.Henk Kasperts  Holl. Kriel   372 
12 Ben Makker  Wyandottekriel 370 
 
De uitreiking van de trofeeën vind plaats tijdens de a.s. Ledenvergadering op 21 november.  
 
 

JAARPROGRAMMA 2016 
 

11 februari  Topshow Sport en Genoegen 
Maandag 6 maart  Jaarvergadering 
Dinsdag ?? maart  Jaarvergadering KL-NH 
April/mei   Bezoek zorginstelling 
Maandag 8 mei  Ledenvergadering met lezing 
Dinsdag ? juni  KL-NH vergadering 
Zaterdag ? juni  KLN vergadering 
Zaterdag ? juni  Fietstocht/hokkenbezoek en BBQ  
Maandag 14 augustus Ledenvergadering 
Donderdag 17 augustus Enten 
Zaterdag 9 september JDD 
27 en 28 oktober   Clubshow GPKV ondergebracht bij de Bottershow 
Maandag 27 november Ledenvergadering en Hanenkraaiwedstrijd 
December  Kerstgroet 
Verder: In en Uitmarkt Hilt? RHD2 entingen? 
Veel data zijn nog niet bekend, of moeten simpelweg nog gepland worden. Deze worden later in 
het jaar ingevuld.   Op de ledenvergadering wil ik graag wat nader ingaan op de details, en met u 
hierover van gedachten wisselen. Uw komst is dus zeer belangrijk!  
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Veel leden hebben een mailadres, en van veel leden is dat ook bij mij bekend. Als u ook op de 
hoogte wilt zijn van de meest actuele activiteiten/nieuwtjes, wilt u dan uw mailadres aan mij 
doorgeven? 
 
Ben Makker 
 
 

HET HOUDEN VAN BLADEREN 
 

De herfst staat voor de deur, en alle tuinklussen dus ook. Het gazon blijf ik maaien totdat de eerste 
bladeren vallen. Het gras groeit door zolang het boven een graad of zes is. Maar bij de eerste 
herfststormen gaat het gazon al eerder bedolven onder een dikke bladlaag. Hier kan ik altijd erg van 
genieten maar het gras kan niet zonder licht en lucht dus meestal hark ik het er vlot af. Bovendien, 
bij de volgende winderige dag, waait het allemaal de vijver in met meer werk tot gevolg.  
 
Aangezien ik in de (rand)stad woon vermaak ik me altijd erg met het stadse ondoordachte gedrag 
van de mensen om mij heen. Zelfs op een regenachtige dag fietsen er mensen voorbij met een 
oversized zonnebril op. Stel je voor dat ze ook maar een glimp zon op hun snufferd zullen krijgen! Ik 
moet dan altijd denken aan de slachtkonijnen die mijn opa had. Die hield hij in een donkere schuur 
om het vlees mooi wit te houden, de beestjes waren lijkbleek. Als ik ze dan stiekem losliet in de tuin 
om ze van het verse gras en de frisse lucht te laten genieten dan 
liepen ze met geknepen ogen terug naar binnen. Bang voor de zon, 
bang voor het licht, stadskonijnen! Maar ik dwaal af. 
 
Mijn buurvrouw, ook een stadskonijn, heeft onlangs al haar 
berkenbomen laten kappen, want in oktober werd ze ‘gek’ van de 
zaden en in november stond ze de hele maand te vegen omdat 
overal blad lag. Ze heeft een ruim uur haar relaas, over de 
schutting, aan mij gedaan en heel veel meer dan ‘tja buuf, het leven 
is zwaar en de natuur komt soms akelig dichtbij’ kon ik niet 
uitbrengen. 
 
Wat mij het meest trof was haar opmerking dat boomblad 
‘regelrecht afval is’. In mijn beleving bestaat in de natuur geen 
afval. Afval is iets wat de mens creëert, zoals plastic ed. 
Boombladeren zijn nuttig, extreem nuttig zelfs! Sterker nog, 
vroeger, werden bladeren gewoon geoogst. De arme bevolking 
haalde uit het bos de bovenste bladlaag, rijke humus, en bracht dat 
naar de arme zandakkers om te zorgen dat vocht (en dus de 
meststoffen) beter werden vastgehouden. Zo ver ga ik niet in mijn 
kleine stadstuin en bovendien al die teken uit het bos wil ik niet in 
de tuin introduceren. 
 
Zodra het blad gevallen is, en het mooi droog is, hark ik het bij 
elkaar. Het is altijd een beetje een puzzel om het op tijd en droog 
bij elkaar te krijgen, na de storm, voor de volgende regenbui, en 

voor de bladblazers van de gemeente. Ik hou dan ook het lokale 
gemeente krantje goed in de gaten. Hilversum is een hele groene 
gemeente met veel grote bomen. Aan het eind van de straat ben ik 
gezegend met vier monumentale lindebomen. Het allerbeste blad wat een kippenfokker en 
tuinliefhebber vinden kan! Maar de gemeente Hilversum is er erg vlot bij om met herrie makende 
bladblazers de straten schoon te krijgen. 
 

De Berk is herkenbaar aan de witte 
bast en zaden in vogel en vlinder 
vorm. 
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Het droge blad stouw ik in postzakken bij elkaar, die zakken zijn sterk en er gaat 
heel veel in! De  volle zakken leg ik dan op de zolder van de schuur. Zodra de 
koude wintermaanden zijn aangebroken gaat er een hele dikke laag droog blad 
in de buitenren. Ook strooi ik er de binnen hokken extra mee op. De meest 
gelukkige kippen krijg je hiervan. Ze kunnen er eindeloos in scharrelen en 
krabben en de afleiding vinden ze in hun grondgerichte pikgedrag.  
 

Goedbeschouwd, kippen zijn naar mijn mening bosranddieren. 
Mocht het woord niet bestaan dan heb ik dat bij deze uitgevonden. 
Als je kippen loslaat dan zijn ze het meest op hun gemak in een 
openstuk maar met de dekking van struiken nabij. Kippen, midden 
op een openveld, voelt alleen al niet goed.  
 
In korte tijd weten de dieren al het droge blad weg te werken.  
Hoe ze het precies doen is mij een raadsel maar uiteindelijk blijft er 
een dikke fijne laag humus in het hok liggen. Alsof ze een soort van 
compost makers zijn. Vermengd met hun mest is dit weer nuttig 
gebruikt in de tuin! En welk blad gebruik ik dan? Mijn beste ervaring 
is lindeblad en berkenblad. Dit geeft voor de tuin een hele rijke 
neutrale compost. Eik of beuk geeft zure compost, minder geschikt 
dus. Blad als paardenkastanje heeft een wat wasachtige laag en 
verteerd erg moeilijk in het kippenhok wordt dit snel een kleffe laag. 

De bomen in mijn straat geven meer dan ik in de hokken gebruik. 
Toch hark ik dit allemaal in mijn tuin en stop dat in stevige plastic 
zakken. Per zak gooi ik een halve emmer water. Vervolgens stapel ik 

de zakken op in een hoek van de tuin. Kort na de zomer stort ik de zakken leeg en zijn de natte 
bladeren perfecte compost geworden vol met insecten. Maak ik de planten blij mee. 
 
Ik kom regelmatig in het Drentse dorpje Eext, op de rand 
van de Hondsrug, en daar plaatst de gemeente 
zogenaamde ‘bladrennen’ op de brink. Dit is een 
eenvoudig rechthoek van gaas waar bewoners hun 
bladeren uit de tuin in kunnen storten. Dit mooie pakket 
blad voert de gemeente dan af. Zou ideaal zijn, scheelt 
me een hoop gehark, als we dat in Hilversum hadden. 
Ook in het noorden van Duitsland hark ik wel lindeblad, 

want daar staan ze veel aangeplant in het dorp van mijn 
schoonouders. Toen iemand mij in de lokale kneipe 
vroeg wat mij in Heeslingen bracht, antwoordde ik: de lindebladeren, ‘het beste lindeblad voor mijn 
Drentse kippen komt uit dit dorp’! Ik begreep laatst van de burgemeester dat het verhaal inmiddels 
door het hele dorp is gegaan. 
 
Harmen Kraai 
De pentekeningen komen uit het boek ‘De Bomen in Artis en Hortus’ aut. H. Van der Stelt. 
De laatste afbeelding uit het Drents Archief. 

  

De Linde is herkenbaar aan de 
gevleugelde zaden en scheve 
bladvoet 

“Bladren” in de gemeente Odoorn, 1961 
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