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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 
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Dirk de Jong 
Valkstraat 17 
1223 LL  Hilversum 
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e-mail: paula-dejong@hotmail.com 
 
Ringencommissaris: 
Arie van ‘t Klooster 
Meentweg 67 
3755 PB  Eemnes 
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VOORWOORD 
 

 
Onze Jongdierendag gaat door in september! 
 

Zoals het er nu uitziet kunnen wij onze Jongdierendag 
op 9 september gaan houden, tenminste als er weer 
geen vervelende uitbraken zijn van ziektes bij dieren 
die wij tentoon willen stellen. 
Daar gaat uiteindelijk het toch om, wij willen onze 
jonge dieren laten beoordelen door een keurmeester 
en vooral ook aan collega fokkers- en het bezoekende 
publiek laten zien. 
 
Op 9 september start de feestweek in Eemnes en wij 
willen zoveel als mogelijk publiek naar het terrein van 
de Welkoop toetrekken. ’s-Morgens is er een 

Jeugdviswedstrijd georganiseerd door de Hengelsportvereniging Flevo en de KPJ 
Eemnes in de Vaart in Eemnes. Flevo deelt tijdens de viswedstrijd enveloppen uit met 
een lotnummer, de deelnemers kunnen deze uitsluitend inleveren op deze dag bij de 
Welkoop en een prijs uitzoeken. Ook zal Albatros en Pro line,” 2 hengelsport fabrikanten” 
in samenwerking met de Welkoop hun tenten opslaan en hier kan een ieder zich laten 
informeren over het maken van tuigjes,  karper vissen en voerbootjes lokvoer etc. etc.! 
Op deze manier proberen wij het voor het publiek nog aantrekkelijke te maken. 
 
Na afloop van de laatstgehouden ledenvergadering werden wij door Quizmasters 
Richard Groenestein en Ben Makker verrast met een quiz, waarbij kennis over onze 
dieren werd getoetst. Wij kregen een groot aantal vragen voorgelegd over van alles en 
nog wat over onze hobbydieren. Uiteindelijk kwam er ook nog een winnend team uit de 
bus, de vragen en de uitleg achteraf was leerzaam, maar boven alles was het heel 
gezellig en zeker voor herhaling vatbaar.  
 

Richard en Ben, nog heel veel dank voor alle moeite. 
 
Ik hoop jullie weer te zien op onze ledenvergadering, tot 16 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 woensdag 16 augustus  2017. 
Deze vergadering wordt gehouden in het clubhuis van ‘IJsclub De Vaart’, aan de 
Stadwijksingel 1 in Eemnes. 
 
De bijeenkomst begint om 20.00 uur. 
 
De agenda luidt als volgt: 
 

1. Opening door de voorzitter. 
 

2. Notulen van de Ledenvergadering van 10 mei 2017. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 

4. Terugblik 24 juni; Hokkenbezoek en BBQ. 
 

5. RHD2 – enten, stand van zaken. 
 

6. Jongdierendag 9 september 2017. 
 

7. Enten pluimvee. 
 

8. Pauze  (en gelegenheid tot inleveren van de entformulieren) 
 

9. Bestuursmededelingen. (o.a. clubkampioenschap, Bottershow, Hoenderhof) 
 

10. Rondvraag. 
 

11. Sluiting. 
 
 
 
Namens het bestuur, 
 
Ben Makker (secretaris) 
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING, 
GEHOUDEN OP 10 MEI 2017 

 

1. Opening: voorzitter Bart Nouwens opent de vergadering en heet een ieder welkom. 
Speciaal woord van welkom voor onze ereleden Herman Fennis en Gijs Niesing. Het is 
nog licht en we kunnen daarom genieten van het mooie uitzicht over het weiland wat ’s 
winters ijsbaan is. De geluiden zijn dat het wat beter gaat in de hobby, de vogelgriep lijkt 
op zijn retour te zijn, en we hopen dat het komende tentoonstellingsseizoen gewoon 
door kan gaan, zonder allerlei vervelende ziektes. Er is een grote opkomst van de leden 
deze avond. Dit komt natuurlijk vanwege de ‘enorme’ prijzen die er te winnen zijn bij de 
quiz die na de ledenvergadering gehouden wordt. Toch zijn er ook nogal wat 
afmeldingen deze avond van  Harmen Kraai (zit in Italië) Henry Neef, Jan Reichholdt, Dick 
de Boer, Anita Cramer, Jaap Hagen, Cees Horden. Paul van Meijgaarden, en Piet Borst. 
Tineke Hoogland en Erszi Kooiker komen iets later. 
 
2. De notulen van de jaarvergadering van 8 maart 2017 worden goedgekeurd, met dank 
aan Ben voor het maken er van. Eén kleine opmerking is dat de naam van Henk Kasperts 
moet zijn; Henk Hagen. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen; Naast de clubbladen van Broek in Waterland, en 
Winkel e O., hebben wij ook een mail gekregen van de werkgroep waar o.a. ons lid Henk 
Kasperts zitting in heeft. Zij hebben een toekomstvisie gepresenteerd met de naam; KLN 
op weg naar 2019. En een mail van de KLN waarin wordt gemeld dat voorzitter Jasper 
Smelt stopt met zijn functie bij de KLN. Ook het KLN Jaarboek en de uitnodiging voor de 
jaarvergadering van 17 juni zijn ontvangen, evenals de uitnodiging voor de NBS 
Jaarvergadering. 
En we hebben één lidmaatschapsopzegging van Peter Brouwer, vanwege zijn verhuizing 
naar Brabant. 
 
4. Enten tegen RHD2. De bedoeling was dat we 4 rondes zouden enten dit jaar. De eerste 
ronde hebben we inmiddels gehad en de belangstelling daar voor viel wat tegen. En om 
de dierenarts te laten komen voor 30 dieren totaal (op 2 adressen) is eigenlijk gewoon te 
weinig. Het bestuur heeft bij verschillende leden geïnformeerd waar de voorkeur naar uit 
gaat, en die blijkt te gaan naar 1 x enten per jaar, zo rond eind juli/begin augustus.  
Ad Hoogendijk geeft aan dat hij zijn dieren graag voor 2 august geënt wil hebben 
vanwege zijn eerste show. (tekeningrassenclub, rond 15 augustus) 
In overleg met de dierenarts wordt een datum geprikt. Voor die tijd wordt bij de leden 
geïnformeerd over hoeveel dieren geënt moeten worden en waarmee. 
Maarten Rigter van de Welkoop heeft laten weten dat bij zijn bedrijf regelmatig een 
dierenarts op bezoek komt, en misschien valt één en ander te combineren. 
In principe was het enten tegen RHD2 voor een periode van 2 jaar, maar inmiddels zijn er 
al weer uitbraken van deze ziekte in Wieringen en Almere. Het lijkt nog niet verstandig 
om het enten na 2 jaar al af te schaffen. 
Han Voerman is er voorstander van om het enten gewoon verplicht te stellen. 
Mees Brasser geeft aan dat het wat hem betreft prima is als er 1 x per jaar geënt wordt, 
collectief in verenigingsverband, en als er fokkers zijn die hun dieren vaker geënt willen 
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hebben zij dat individueel moeten regelen met de betreffende dierenarts. Het bestuur 
neemt dit mee in de evaluatie van dit onderwerp. 
 
5. Zaterdag 24 juni gaan wij als vereniging op hokkenbezoek bij een deel van onze leden 
in de omgeving van het mooie ’s Graveland. Dit gaan wij op de fiets doen. De bedoeling 
is dat wij in Eemnes verzamelen en de fietsen opladen, naar ’s Graveland rijden en naar 
een mooie fietstocht rijden langs onze leden. Deelname is gratis. Aansluitend hebben wij 
hier in Eemnes de jaarlijkse barbecue, met een ieder die hier verder ook aan wil 
deelnemen en een gezellig samenzijn. Kosten van de barbecue is 12,50 euro. 
Het beloofd een leuke dag te worden. Via het inschrijfformulier in de Pennenvoer kan 
men zich opgeven voor deze dag. 
 
6. Enten. Dit jaar wordt het pluimvee weer geënt, en wel op donderdag 17 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 entbewijzen in orde 
maakt. 
Het enten gebeurt in samenwerking met Sport en Genoegen uit Huizen.  
 
7. Wat verder ter tafel gebracht wordt; Richard verteld wat de verdere plannen zijn met 
de Hoenderhof. 1 hok en de achterwand van de hokken 5 t/m 8 moeten nog geschilderd 
worden. Hier hebben we even een dag mooi weer bij nodig.  
In het najaar willen we de hokken 1 t/m 4 aanpakken, met name de zij- en achterkant. 
Erzsi Kooiker, Liesbeth de Haan en Jan Driessen geven zich op om hieraan mee te 
werken. 
 
8. Rondvraag. Han Voerman wil nog even terug komen op de brief die KLN heeft 
rondgestuurd i.v.m. het aftreden van Jasper Smelt. Hij geeft aan dat hij veel waardering 
heeft voor alles wat Jasper voor onze hobby heeft gedaan.  
Ook wil Han het gerucht als zou de Championshow ter ziele zijn, uit de lucht halen. Dit is 
gewoon niet waar. Het verenigingsbestuur is tijdelijk teruggetreden en gaat zich 
beraden op de toekomst. Er is nu een bezinningsperiode, met als doel een duurzame 
organisatie neer te zetten voor de toekomst. 
Door omstandigheden heeft Han een Franse hangoor voedster + 8 jongen in de hokken 
zitten. Met zijn verhuizing op komst wil hij hier van af en hij zoekt hier een liefhebber 
voor.   
Mees Brasser verteld over de konijnenpromotiedag die Sport en Genoegen onlangs heeft 
georganiseerd, voor fokkers en hobbyisten. 27 juni komt er een avond over kippen, voor 
de fokkers. 
René Makker verteld dat de naam van Shanoe verkeerd wordt gespeld. Dit moet zijn; 
Shanou. 
Ben heeft laatst de jaarvergadering van de Wyandotteclub bijgewoond en aansluitend 
was daar een lezing door een professionele kuikensekser. Ook bij onze leden blijkt hier 
belangstelling voor te zijn en het bestuur gaat deze man uitnodigen. 
 
9. Voorzitter Bart dankt ons allen voor onze aanwezigheid en de leuke vergadering. Hij 
wenst ons een goede vakantie, en gezond weer terug. Na de pauze wordt de Quizavond 
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georganiseerd. De groepsindeling is al gemaakt en Bart wenst ons allen veel succes hier 
mee. 
 

Ben Makker, secretaris 
 
 

GPKV CLUBKAMPIOENSCHAP 2017 / 2018 
 

Ook het aankomend tentoonstellingsseizoen gaan wij weer het G.P.K.V. clubkampioen-
schap houden. Zoals altijd voor hoenders, dwerghoenders en konijnen. De spelregels zijn 
hetzelfde als vorig jaar. Alle Open Tentoonstellingen tellen mee voor dit kampioenschap. 
Maar, bij gelijke stand is de uitslag van onze clubshow doorslaggevend.  
 
De data voor deze tentoonstellingen vindt u in de Almanak 2017. 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 
 
 

VERSLAG HOKKENBEZOEK LANGS DIVERSE LEDEN IN EN OM ‘S-GRAVELAND 
 

Zaterdag 24 juni: Het weer zat niet helemaal mee deze dag, maar dat heeft zeker de pret 
niet gedrukt! ’s Ochtends verzamelden we met 17 (!) personen bij het clubhuis van de 
Eemnesser IJsbaanvereniging. De bedoeling was dat we op de fiets langs onze leden in 
de buurt van ’s Graveland zouden gaan. Ondanks de slechte weersvoorspellingen toch 
voor de zekerheid maar de fietsen op de aanhangers geladen.  
Dat er meerdere routes naar ’s Graveland leiden hebben we gemerkt! Maar nadat 
iedereen was aangekomen bij Liesbeth, Suzanne en Erik de Haan werden we zeer gastvrij 
ontvangen met koffie en koek. Zij wonen in de boswachterswoning op het landgoed 
Bantam, net in Hilversum. Echt een prachtige plek! Liesbeth runt daar een konijnen- en 
caviaopvang, en heeft ook nog ruimte genoeg om daar te fokken met hele mooie blauwe 
Wyandottes. Mede omdat deze krielen vrij mogen rondlopen op het gras hebben ze een 
prachtige pootkleur.  
Schuilend voor de regen onder de partytent waar we genoten van de versnaperingen, 
werd besloten om het programma iets om te gooien, en de fietsen op de aanhanger te 
laten staan. We vervolgden de route met de auto! Gelukkig konden we, na telefonisch 
overleg, iets eerder bij Johan Schouten terecht. Johan woont met zijn vrouw op een hele 
mooi plek in Kortenhoef met een schitterend onderhouden tuin. De liefhebberij druipt er 
van af! Dezelfde zorg en aandacht zagen we bij zijn konijnen. Johan fokt al jaren witte 
Weners en wist er zodoende veel over te vertellen. In zijn konijnenschuur liet hij ons vol 
passie zijn dieren zien. Zeer leerzaam! Ook bleek Johan (vroeger) in de top van het 
amateurvoetbal gespeeld te hebben. Enkele elftalfoto’s sieren de wanden van zijn 
schuur.   
Vervolgens reden we naar de parkeerplaats van de Ankeveense IJsclub, in Ankeveen. 
Daar stapten we uit de auto, en in de boot. Gelukkig was het even droog. De al eerder 
genoemde Erik de Haan (man van Liesbeth) is boswachter van beroep en heeft o.a. de 
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Ankeveense plassen onder zijn beheer. Erik is ook opgegroeid in Ankeveen en weet 
daardoor ontzettend veel over de historie van dit gebied, en waar het qua beheer naar 
toe moet in de toekomst. Erik wist zoveel te vertellen, dat de bootreis gerust een paar 
dagen had kunnen duren, maar dat had de organisatie niet helemaal ingepland. 
We werden namelijk verwacht voor de lunch bij Arend Houtman en zijn vrouw, in 
Kortenhoef. En die lunch was werkelijk perfect geregeld. Zeer smakelijk allemaal en 
vanuit de organisatie nogmaals dank aan Arend en zijn vrouw! We zijn verwend!  
Na de lunch wandelden we door de prachtige tuin (Arend en zijn vrouw zijn beide 
hovenier) met bijzondere planten. Aan de zijkant van de tuin staan de  
open front hokken waar Arend o.a. Wener midsnavelige tuimelaars fokt. Sommige jonge 
duiven voed Arend met de hand op, waardoor de dieren bijzonder tam worden. Na al dat 
moois aanschouwd te hebben nam mevrouw Houtman ons nog mee naar haar schuur. 
Zij liet ons zien waar zij ’s winters druk mee is; schaatsen slijpen! Daarnaast heeft ze ook 
een winkeltje in schaatsen en andere benodigdheden voor deze wintersport. Achter op 
het erf kregen we ook nog uitleg over de paardensport waar dochterlief mee bezig is. We 
kwamen hier ogen en oren te kort! 
Niet ver van de familie Houtman wonen (ook al op zo’n prachtige plek) Henry Neef en Jan 
Reichholdt. Zij fokken al weer een aantal jaren Grubbe baardkrielen en, niet 
onverdienstelijk! Ze zijn al diverse keren clubkampioen geweest, en we waren 
nieuwsgierig hoe ze dat toch elke keer weer zo voor elkaar krijgen. In de prachtige tuin 
met grote vijver staan de hokken welke gewoon passen in deze tuin. Hier zitten de 
volwassen dieren, maar in de schuur heeft Henry de kuikens zitten. Altijd weer leuk dat 
jonge spul! Langs een wand heeft Henry meerdere hokken en zitten de kuikens op 
ooghoogte. Zo kun je vrij snel en gemakkelijk zien of de dieren het juiste type hebben. 
Hier wordt streng op geselecteerd. Verder liet Henry ons nog zien hoe hij zijn dieren 
voert en wat ze allemaal krijgen. We waren onder de indruk!  Weer buiten gekomen 
kwamen net de postduiven van Jan binnen van een wedstrijdvlucht. Wat een timing! Op 
gepaste afstand hebben we dit spektakel kunnen aanschouwen. 
En tenslotte gingen we weer terug naar ons beginadres van Liesbeth de Haan. Het weer 
was inmiddels opgeknapt en zo konden we nog even genieten van de prachtige plek 
waar zij woont, en van haar dieren. Onder het genot van een hapje en een drankje 
konden we nog even nagenieten van deze dag.  
Het leuke van zo’n dag is altijd dat je op mooie en bijzondere plekken komt. Soms 
verrassend ook omdat je het om één of andere reden niet verwacht, of niet bij stilstaat. 
Leerzaam is zo’n dag ook, omdat je je medeleden leert kennen, en hun omstandigheden. 
Veel leer je ook van hun dieren die ze fokken, wat voeren ze?, en andere tips en trucs om 
dieren in perfecte conditie te krijgen op het juiste moment.  
Waar ik persoonlijk het meest van geniet is de beleving en de passie van de fokker. En die 
passie voor onze mooie hobby kwamen we deze dag op alle adressen waar we geweest 
zijn, in ruime mate tegen! Nogmaals dank aan allen die ons zo gastvrij hebben 
ontvangen! 
Het was een zeer geslaagde dag, daar was iedereen het over eens en we begaven ons 
naar het clubhuis van de IJsbaanvereniging in Eemnes voor de  
jaarlijkse afsluiting met BBQ. 
 

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!  
 
 

JAARPROGRAMMA 2017 
 

Woensdag 16 augustus  Ledenvergadering 
Donderdag 17 augustus  Enten 
Zaterdag 9 september  JDD 
20 en 21 oktober    Clubshow GPKV ondergebracht bij de Bottershow 
Woensdag 27 november    Ledenvergadering en Hanenkraaiwedstrijd 
 
 

LANDELIJK ONDERZOEK NAAR WELZIJN KONIJNEN 
 

De Dierenbescherming vraagt iedereen die konijnen houdt mee te doen aan een 
onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Want er is weinig bekend over hoe goed men 
nu echt zorgt voor konijnen. 
U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een online enquete over konijnen, hun 
leefomstandigheden en gedrag. Deze enquete maakt deel uit van een grootschalig, 
landelijk onderzoek naar de huidige welzijns- en gezondheidsstatus van onze konijnen in 
Nederland, uitgevoerd door de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. 
Doe ook mee! https://nl.surveymonkey.com/r/enquete_consument 
 
 

LAATSTE NIEUWS / LAATSTE NIEUWS / LAATSTE NIEUWS 
 

 
“Belg verdacht van distributie fipronilproduct”. 
 

De bedrijfsleider van een ongediertebestrijdingsbedrijf in België wordt ervan verdacht 
fipronil te hebben toegevoegd aan het toegestane natuurlijke bloedluismiddel Dega-16, 
en dit aangelengde product te hebben doorverkocht.  
In Nederland is fipronil aangetroffen in eieren van in ieder geval vier pluimveebedrijven. 
Het OM in België wil vanwege het lopende onderzoek niet ingaan op de omvang van de 
situatie, deverspreiding van het product of de tijdsperiode waarin het middel is 
vermengd en verhandeld 
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ENTEN YEGEN RHD 2 – EN HOE NU VERDER 
 

 
Dinsdag 18 juli zijn onze konijnen geënt tegen RHD 2 en indien de fokker dat wenste ook 
tegen Myxomatose. 
De dierenarts (Victor Meyer) die al vaker bij de Welkoop in Eemnes komt, heeft 
aangeboden om onze dieren te enten, voor hetzelfde tarief, 4 euro per dier en 15 euro 
voorrijkosten. Tegen een meerprijs van 4 uero per dier konden de konijnen ook geënt 
worden tegen myxomatose. 
Maarten Rigter van de Welkoop stelde hiervoor zijn terrein beschikbaar, waar voor dank! 
Geënt werd met Filavac. Dit middel kan ook gebruikt worden op drachtige en zogende 
voedsters, en beschermt tegen RHD 1 en RHD 2. 
Gijs Niesing en de dierenarts zijn later die avond nog naar een aantal andere adressen 
geweest. In totaal zijn er die dag 180 (!) konijnen geënt van onze leden, die (nu ze geënt 
zijn) tentoongesteld mogen worden. 
 
Van diverse leden kregen wij de vraag of er nog een entronde komt, omdat veel fokkers 
nog jonge dieren hebben. 
Die komt er! Als u wilt kunt u uw konijnen laten enten op woensdagmiddag 27 
september a.s. bij de Welkoop. Die middag is namelijk dierenarts Victor Meyer weer 
aanwezig bij de Welkoop. Begin september krijgen de konijnenfokkers weer een mail van 
mij (of een belletje van Gijs) met de laatste details. 
 
Dat het enten van de konijnen ook een gunstig neveneffect heeft hadden wij niet 
verwacht. De laatst gehouden entronde heeft 2 nieuwe leden opgeleverd! 
 
Ben Makker 
 
 

WETENSWAARDIGHEDEN 
 

Vogelgriep in België 
 
In België hebben zich de afgelopen maanden verschillende gevallen van vogelgriep 
voorgedaan bij hobbypluimvee en pluimveehandelaren. De overheid vermoedt dat 
vogelmarkten de besmettingsbron zijn. Deze markten zijn sinds 13 juni verboden. De 
laatste keer dat het virus in Nederland is gesignaleerd, was begin juni bij dode wilde 
ganzen in Utrecht. 
 

Bron: Levende Have 
 
Bescherm dieren tegen hitte 
 
Konijnen en knaagdieren kunnen slecht tegen hitte. Zorg voor afkoeling, bijvoorbeeld 
door een tegel, een halfvolle plastic fles met water of speciale koel-pods in de vriezer te 
laten afkoelen en in het hok te leggen. Laat de dieren zelf kiezen of ze daar bij willen 
gaan liggen.  
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Zorg dat het konijnenhok goed schoon is en controleer regelmatig de dieren zelf of ze 
geen plakpoep aan hun vacht hebben. Met dit warme weer zijn er veel vliegen die eitjes 
in de vacht kunnen leggen, wat levensgevaarlijk is.  
 

Bron: Levende Have 
 
Kippengezondheid 
 
Een gezonde kip is actief, eet en drinkt goed, verzorgt zichzelf, neemt een stofbad en laat 
zich treden door een haan. Aan de samenstelling van de ontlasting kun je ook zien of de 
kip gezond is. Normale ontlasting is stevig, droog, meestal bruin van kleur met daarop 
een grijswitte punt. Eén keer per dag leegt de kip de blinde darm. Dan zie je een plasje 
dunne mest. Heeft een kip dunne waterige ontlasting, dan is er sprake van diarree. 
Neem de kip eens een keer in de handen en voel aan het borstbeen of ze niet te mager is. 
Een kip in de hand nemen gaat ’s avonds het gemakkelijkst. Je pakt ze dan zo van de stok 
af. Spreid dan ook eens de veren uit elkaar en kijk of je beestjes ziet. Worminfecties 
luizen, vlooien en mijten en kalkpoten zijn veel voorkomende kwalen. 
Voor hobbykippen die naar tentoonstellingen gaan is het verplicht te vaccineren tegen 
Pseudo-vogelpest, ofwel New Castle Disease. 
Veel ziekten zijn te voorkomen door een goede hygiëne, goede voeding en schoon 
drinkwater. Let ook goed op bij de aanschaf van nieuwe dieren. Belangrijk is dat ze uit 
een goed en gezond nest komen. 
 
Bron: Levende Have 
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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: 9 september 2016 
 
Tentoonstellingsgebouw:  
WELKOOP EEMNES (GROEN EN DOEN), Noordersingel 18/B,  
3755 EZ Eemnes, Tel.:035-5314486 
 
Sluitingsdatum inschrijving: 20 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:  B. Kremer (A) tevens HEP, D. Geut (C)  
Konijnen:  F. Verrijdt (A) tavens HEP 
Sierduiven:  wordt benaders bij min. 20 dieren 
Cavia’s:   F. Verrijdt 
 
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 
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* C-klasse, geboren in mei of later 
* Cavia’s alléén jong 
* Sierduiven 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 20 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 
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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, dienst men een label met “ABSENT” af te geven aan het 
tentoonstellingsbestuur.  
 
Artikel 10 
De keuring is voor alle inzenders en publiek toegankelijk. 
 
Artikel 11 
De kistlabels worden niet opgestuurd maar uitgereikt bij het inkooien. 
 
Artikel 12 
Onder de ingezonden dieren wordt een zak voer verloot. Zend dus zoveel moge;ijk 
dieren in. Uw kooinummer is uw lotnummer! De prijsuitreiking vindt plaats na afloop van 
de keuring. 
 
Artikel 13 
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. 
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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. 
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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DIERBESCHRIJVING 

 

 

 

 Berlijnse Kortsnavelige Tuimelaar
Beschrijving:

Er is in het algemeen nog te weinig bekend 
over de Kortsnavelige tuimelaars
over de Kortsnavelige tuimelaars
Als nakomelingen van de Altstammers bestaan ze 
meer dan een eeuw.

Oorsprong:
Oostenrijk, Wenen.

 Duitsland, Berlijn.

Kleurslagen:

Wit, zwart, koper.
Blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband (parelkleurig), 
 lichtblauw schimmel (zilveruilig), kakizilver geband (isabel);
Blauwschimmel (uilig), blauwzilverschimmel (pareluilig),
 Kakizilverschimmel (isabeluilig) blauwgestorkt geband (blauwlichtuilig);
Roodgeband, geelgeband;
Zwart-, rood-, geel-, blauw-, blauwzilver-, ijskleuriggeëksterd;
Zwart-, rood-, geel-, blauw-, blauwzilver-, kakizilver- en ijskleurigwitpen
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FORMULIER ENTEN PLUIMVEE 

 
 

Het enten van het pluimvee vindt plaats op donderdag 17 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 . 
 
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 14 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 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 9 september a.s. 
 
Graag ringnummers noteren op onderstaand schema: 
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Ras Aantal Jaar Ringnummers 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Aantal      totaal 
 
  enten € 0,25,-    €    

 
 
 
 
 
Datum:       Handtekening: 
 
 
 
  



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

44e JAARGANG    NUMMER 3    JULI 2017 

28 

 
INSCHRIJFFORMULIER JONGDIERENDAG G.P.K.V. 2017 

 
 

 

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 14 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 16 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: 
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