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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 
 

Champion Show 2018 gaat niet door 
Dit is te lezen op de Website van de Champion Show. 
De organisatie is bezig geweest om de show van 2018 
te organiseren en tot voor kort waren de besturen van 
K.N.V. Ornithophilia en de Vereniging Champion Show 
in de veronderstelling dat het mogelijk zou zijn in 
januari 2018 deze internationale tentoonstelling weer 
te organiseren.  
 

Er zijn blijkbaar besprekingen geweest met de 
verhuurder van de accommodatie om een financieel 
verantwoorde show te kunnen organiseren en dat 
blijkt niet gelukt te zijn. Op de website staat vermeld:   

“Het past niet in de stijl en de traditie van het bestuur van K.N.V. 
Ornithophilia om (financiële) risico’s te nemen waarvan de 

gevolgen niet zijn te overzien. Evenmin past het om op basis van speculatie, emoties of geruchten te 
komen tot weloverwogen besluiten. Vandaar dat alle omstandigheden die van belang zijn door de 
bestuursleden gezamenlijk  op een objectieve manier zijn bezien, zijn gewikt en gewogen.  Het bestuur 
moet helaas vaststellen dat het onder de huidige omstandigheden niet verantwoord is om de Champion 
Show in januari 2018 te organiseren en derhalve dient de Vereniging Champion Show de geplande 
tentoonstelling voor januari 2018 af te gelasten”. 
 

Ik kan natuurlijk niet in de bestuur keuken kijken en weet niet het fijne van het afzeggen 
van de show. Wat wel een feit is dat er jarenlang een prima aansprekende show is 
neergezet, waar o.a. ook vele leden van de GPKV aan meegewerkt hebben en dan doet 
het zeer als deze show ten onder gaat. Ik begreep dat het de bedoeling was om ook de 
zondag bij de show te betrekken, dat is naar mijn mening niet verstandig. Het is 
algemeen bekend dat er veel fokkers woonachtig zijn in de Biblebelt, die zijn uit 
geloofsovertuiging niet bereid om op zondag mee te werken aan een show en dat moet 
vanzelfsprekend gerespecteerd worden. Organisatorisch gezien zou dat een hoop 
“helpende handjes” hebben gescheeld. 
 

Jammer blijft het wel en dat met name voor de fokkers die toch heel graag hun dieren 
willen laten beoordelen en laten zien aan het publiek. Maar er gloort hoop aan de 
horizon. De KLN Zuid-Holland en KNV Avicultura hebben het stokje overgenomen en 
organiseren samen een nieuwe show. De tentoonstelling zal centraal in Zuid-Holland 
worden gehouden. Han Voerman, Ben Makker en Jan Driessen zijn bij de nieuwe 
organisatie betrokken en daar ben ik trots op. Ik wens hen veel succes met de 
organisatie. Verderop in de Pennenvoer leest u meer hierover. 
 

Onze vrienden, Sport en Genoegen in Huizen hebben ook afscheid genomen van hun 
vertrouwde  Bottershow, schrik niet in 2018 komt er gewoon weer een dierenshow maar 
onder een andere naam. Zij hebben bedacht dat de show “Kleindierenshow Midden 
Nederland” gaat heten, is de volgende stap “Kleindierenshow Nederland”?  Ik hoop 
nederig dat de G.P.K.V. ook weer onze clubshow bij hen onder mogen brengen. 
 

Jullie voorzitter, Bart Nouwens  
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UITNODIGING LEDENVERGADERING 

 
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Ledenvergadering op woensdag 29 
november 2017, met aansluitend de Hanenkraaiwedstrijd. Onze 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 16 augustus 2017. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

4. RHD2 – het enten en de laatste ontwikkelingen. 

5. Terugblik Jongdierendag 9 september 2017. 

6. Terugblik Bottershow. 

7. Uitreiking gewonnen ereprijzen van de clubshow 2017. Uitreiking GPKV-

Fokkerstrofeeën voor Pluimvee, Pelsdieren en Sierduiven. 

8. Jaarprogramma 2018. 

9. Plan 2019. 

10. Bestuursmededelingen. (o.a. onderhoud Hoenderhof) 

11. Rondvraag. 

12. 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.  
Dit jaar mogen we gebruik maken van een Hanenkraaiwedstrijdbak, welke speciaal voor 
de Internationale Hanenkraaiwedstrijd op de Championshow gemaakt is.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens et bestuur, Ben Makker (secretaris) 
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NOTULEN VAN DE  

VERGADERING, 
GEHOUDEN OP 16 AUGUSTUS 2017 

 
1. Opening: Vicevoorzitter Gijs Niesing opent de vergadering, met een speciaal 
woord van welkom voor onze erelid Herman Fennis. Voorzitter Bart is vanwege 
ziekte afwezig en hem wordt beterschap gewenst.   
Deze vergadering staat vooral in het teken van de a.s. Jongdierendag. Gijs staat 
ook even stil bij het ‘geduvel’ met de eieren in de fipronil-zaak.  
Ons lid dhr. Ted v.d. Knaap uit Bussum is overleden, en ook de vrouw van Jan 
Verspuij is overleden. Voor deze twee personen wordt een minuut stilte in acht 
genomen. 
 
2. De notulen van de ledenvergadering gehouden op woensdag 10 mei 2017 
worden zonder op- en aanmerkingen van de leden goedgekeurd. Dank aan de 
secretaris voor het maken van de notulen en de heldere weergave. 
Henk Kasperts zegt veel waardering te hebben voor de manier waarop na deze 
vergadering de quiz was georganiseerd, maar mistte hierover een stukje in ons 
clubblad Pennenvoer. 
 
3. Bij de ingekomen stukken en mededelingen zijn er een aantal afmeldingen 
voor deze vergadering. Dit zijn; Harmen Kraai, Dick de Boer, Liesbeth de Haan, 
René Makker (vanwege een kalfkoe) Bert Veerman en Richard Groenestein 
(vakantie).   
De Almanak 2017 kunt u vinden op de site van de KLN. Alleen op aanvraag 
wordt de papieren versie u nog toegezonden. 
De laatste entronde heeft ons 2 nieuwe leden opgeleverd; Het zijn Herman 
Hoeve en Marijke Hopman uit Bunschoten. 
Twee van onze leden zijn verhuisd; Harmen Kraai woont tegenwoordig in 
Bennekom en Han Voerman is verhuisd naar Terschuur,. We hebben een mail 
ontvangen van de KLN waarin gemeld wordt dat Rolinka Snijders per direct 
gestopt is met haar PR werkzaamheden voor de KLN. 
Er is een brief verstuurd naar kinderboerderij ’t Mouwtje. Zij hebben een 
kippenhok op ‘ons’ terrein geplaatst en ze worden verzocht dit zo spoedig 
mogelijk, doch voor 1 september weg te halen. 
Ook een brief is verstuurd naar Bart Boerebach jr. Hij is geroyeerd als lid en 
wordt gesommeerd om voor 1 oktober a.s. zijn hokken op de Hoenderhof leeg 
en schoon op te leveren. 
Verder als ingekomen stuk het clubblad Pels en Pluim van de vereniging Winkel 
en Omstreken.  
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Vicevoorzitter Gijs meldt nog dat de contributie van 2017 door een paar leden 
nog betaald moet worden. 
4. Een terugblik op 24 juni 2017: Hokkenbezoek ’s Graveland en omgeving, en 
BBQ; Dirk de Jong vond deze dag helemaal toppie, ondanks het slechte weer. 
Het was allemaal prima geregeld.  
De dag werd afgesloten met een gezellige BBQ in en bij het clubhuis van de 
IJsbaanvereniging. 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. 
Henk Kasperts geeft nog complimenten aan het bestuur voor de altijd leuke 
stukjes die geplaatst worden in de bijlage van Kleindiermagazine. 
 
5. RHD2. Woensdagmiddag 27 september a.s. is er nog één gelegenheid om uw 
konijnen te laten enten, bij de Welkoop. Leden kunnen zich hiervoor opgeven 
tijdens de Jongdierendag. Dit wordt gecoördineerd door Maarten Rigter. 
Eind juli was dus de voorlaatste entronde. Deze dag zijn er maar liefst 181 dieren 
geënt. Het viel op dat alle leden keurig netjes hun spullen voor elkaar hadden. 
We kregen daar dan ook complimenten over van de dierenarts.  
In principe was de ent plicht voor 2 jaar ingesteld. We moeten afwachten of het 
voor 2018 nog geldt, maar indien nodig willen we rond 20 juli weer de eerste 
ent ronde doen. Als leden eerder hun dieren willen laten enten kunnen ze ook 
zelf contact opnemen met hun dierenarts.  
Volgens Mees hebben vooral de kleinere rassen late nestjes, waardoor enten in 
september zeker belangrijk is. 
Op de Jaarvergadering in het voorjaar van 2018 komt het bestuur op dit 
onderwerp terug. 
Ben heeft uitgezocht waarom het entformulier in 3-voud moest worden 
ingevuld. Navraag heeft geleerd dat dit niet meer hoeft, alleen nog in 2-voud, 
waarbij één formulier voor de fokker zelf is en het andere formulier is voor de 
secretaris van de vereniging, die ze bewaart. 
 
6. Jongdierendag van 9 september 2017: 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.  
Zaterdag 9 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 en Gerard Wagevoort willen wel aandragen bij de konijnenkeurmeester, 
waarbij Tineke gaat schrijven. Diny Peek en Jeanet van den Barg schrijven bij de 
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kippenkeurmeesters. Het is de bedoeling dat de inzenders de waterbakjes voor 
de dieren zelf vullen, als zij dat willen.    
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.  
Volgens Andries kun je voor 25,-. Euro een Dixie huren bij een bedrijf naast de 
Nijhof. We vragen dit na. 
Dit jaar is Visvereniging Flevo te gast met diverse stands en we hopen dat dit 
extra publiek trekt naar onze Jongdierendag. 
7. Enten pluimvee: Het enten gaat dit jaar gebeuren op donderdag 17 augustus. 
Jaap en Arie gaan enten. Alleen als u dieren inzendt op tentoonstellingen 
moeten deze dieren geënt worden. De route is; Bussum, Laren, Eemnes. Jan 
Driessen ent de dieren op de Hoenderhof, en de entstof heeft Jaap Hagen al 
geregeld. Om 17.00 uur beginnen ze.   
 
8. In de pauze kunnen de inschrijf- en entformulieren ingeleverd worden.  
 
9. 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. Nieuw dit jaar is dat de duiven ook mee doen. 
De Bottershow op 20 en 21 oktober a.s.: De GPKV brengt hier haar clubshow 
weer onder. Mees verteld dat de het vraagprogramma ter beoordeling ligt bij 
een aantal commissieleden, het kan bijna gedrukt worden. Het 
vraagprogramma wordt uitgereikt op de Jongdierendag. 
De Bottershow gaat dit jaar behoorlijk vernieuwen. Er is een nieuwe locatie; ’t 
Visnet, waar in februari ook de Topshow gehouden is. Een geweldige ruimte 
(bijna sjiek) met veel licht en een bar, etc. 
De commissie is bij elkaar geweest en hebben voor de zaterdag een leuk 
programma in elkaar gezet. Om 10 uur is de prijsuitreiking van de 
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kleurplatenwedstrijd. Om 11 uur start de knuffelkeuring en de eierkeuring door 
Dirk de Jong. Vervolgens is er om 13 uur nog een Hanenkraaiwedstrijd. Iedereen 
is van harte welkom om te komen helpen met opbouwen en afbreken. Het 
opbouwen is op woensdag 18 oktober.  
De Hoenderhof: Richard verteld dat de zij en achterwand van de hokken 5,6,7 en 
8 zijn vervangen. Nu moet er nog geschuurd, geplamuurd en geschilderd 
worden. 
 
9. Rondvraag; De datum van de volgende vergadering staat foutief in het 
clubblad vermeld, maar het moet dus zijn; woensdag 29 november. 
Verder maakt niemand gebruik van de rondvraag.  
 
10. Vicevoorzitter Gijs dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en wenst ons 
het beste voor het seizoen 2017/2018. En we zien elkaar op de Jongdierendag 
van 9 september. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de Gijs de vergadering.  
 
Ben Makker (secretaris) 
 
 

WAAR IS DE BEKER???? 
 
Op de Bottershow van 2016 heeft de GPKV de bokaal gewonnen van de 
verenigingscompetitie tussen Sport en Genoegen en de GPKV. Elk jaar mag 
deze fraaie bokaal bij iemand op de schoorsteenmantel pronken die een 
bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het winnen van de bokaal. 
In 2017 op de afgelopen Bottershow heeft Sport en Genoegen deze bokaal 
gewonnen, alleen…. hij kon niet worden uitgereikt omdat de beker zoek is. 
De leden waarvan we dachten dat die de bokaal konden hebben, hadden hem 
niet. Alles afgezocht en overhoop gehaald, maar geen beker te vinden. We 
hadden bijna een opsporingsbericht de wereld ingebracht. Het bestuur heeft 
werkelijk geen idee waar de bokaal in 2016 is beland.  
Vraag: Wil iedereen die aan de verenigingscompetitie van 2016 heeft 
meegedaan eens heel goed thuis kijken of daar misschien deze vermiste beker 
staat? En dat dan zo spoedig mogelijk even melden bij ondergetekenden? 
Als de bokaal terecht is kan hij alsnog overhandigd worden aan de winnaar van 
2017, Sport en Genoegen. 
 
Gijs Niesing en Ben Makker 
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KORT VERSLAG VAN DE JONGDIERENDAG 2017 

 
Op 9 september j.l. werd bij de Welkoop in Eemnes onze jaarlijkse 
Jongdierendag gehouden. Met zo’n 152 dieren in de kooien nog iets minder 
dan vorig jaar, maar daar waren allerlei aanwijzingen voor.  
 
Dit jaar was de Visvereniging Flevo, met allerlei stands, te gast. En dat was een 
schot in de roos! We hebben nog nooit zoveel publiek op onze Jongdierendag 
gehad, en wat is het dan heerlijk als je de kans krijgt om op zo’n manier je hobby 
uit te dragen, en te promoten.  
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 Bert Kremer en Dries Geut. 
Bij de konijnen keurde Fons Verrijdt. 
De naakthals krielen bleken ware publiekstrekkers. Maar ook een achttal 
sierduiven van Jan Driessen en Arend Houtman die ter promotie aanwezig 
waren, oogstten veel bewondering. 
 
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 en Henk Hagen hadden 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.  
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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 maar liefst 4 nieuwe inzenders op deze Jongdierendag! Dit 
waren Johan Schouten, Arend Houtman, Erszi Kooiker en Ad Hoogendijk.  
En ook: 4 inzenders bij de Wyandottekrielen die gezamenlijk 41 dieren showden 
in 7 verschillende kleurslagen! 
 
En jammer: Het Antwerpse baardkrieltje van jeugdlid Sjanou Eek is in de week 
voor de Jongdierendag gesneuveld. Waarschijnlijk door een vos….. 
 
Konijnen: 
Dirk de Jong, Vlaamse Reus, konijngrijs, M/J 2 x ZG 93, V/J F 95, ZG 94,5 en ZG 
93,5. 
Gijs Niesing, Wener, konijngrijs, M/J ZG 94,5 en O. V/J F 95,5, ZG 94,5 en ZG 93,5. 
Johan Schouten Wener wit, M/J 2 x F 95 en ZG 92. V/J F 96,5, F 95,5 en ZG 94,5. 
Ad Hoogendijk, Rijnlander zwart, M/J F 95, V/J F 96, 2 x F 95, 2 x ZG 93,5, ZG 92,5 
en ZG 92. 
Erszi Kooiker, Rex Geel, M/J G 90. 
Gerard Wagevoort, Papillon, zwart, M/J ZG 94, en V/J 2 x ZG 94,5. Driekleur zwart 
M/J F 95 en V/J F 95,5. 
John van Ankeren, Satijn, ivoor, De dieren van John waren helaas absent. 
Mees Brasser, Hulstlander, M/J F 95,5 en V/J ZG 94,5. 
Tineke Hoogland Teddydwerg oranje, 2 x NE. Kleurdwerg konijngrijs M/J G 91 en 
ijzergrauw V/J O. Oranje M/J ZG 92,5 en G 89. 
Mees Brasser Kleurdwerg verzilvering midden bruin O. Pool roodoog M/J ZG 
94,5 en V/J F 95,5. Pool blauwoog, V/J 2 x F 95 en ZG 94,5. 
Ben Makker Pool Blauwoog,  V/J ZG 93. 
 
Hoenders: 
Andries Arends, Australorp, zwart M/J ZG 94, ZG 93 en G 92. V/J F 96, 2 x ZG 93, 
G 92 en G 91. 
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Dwerghoenders: 
Arend Houtman, Hollandse kriel patrijs, M/J G 91 en Dis. V/J ZG 93, 2 x G 92 en G 
91.  
Jaap Hagen, Antwerpse Baardkriel M/J ZG 93, V 90. V/J 2 x V 90 en O. 
Henny Neef, Grubbe baardkriel, kwartel, M/J F 96, 2 x ZG 94, G 92 en G 91. V/J 2 x 
F 96, ZG 94, 2 x ZG 93, G 92. Zwart wit gepareld, V/J G 92 en G 91. 
Jan Driessen, Orpingtonkriel, rood porselein V/J ZG 93 en G 91 
Ben Makker. Naakthalskriel, zwart, M/J ZG 94, G 92 en O en V/J 3 x O. Koekkoek 
V/J G 92. De O’s vielen door het hebben van een ‘eendenvoet’. Hierover later 
meer. 
Arie van ’t Klooster, Wyandotte meerzomig zilverpatrijs, M/J ZG 93 en G 92. V/J 
ZG 93, V 90 en O. Zilver zwartgezoomd M/J G 92 en G 91, V/J ZG 93 en 3 x ZG 92, 
G 91 en V 90.   
René Makker, Wyandotte witzwart columbia, M/J G 92 en V/J ZG 93. 
Ben Makker, Wyandotte zwart V/J ZG 93 en G 92. Meerzomig zilver patrijs, M/J G 
92 en 2 x G 91. V/J  G 92, 2 x G 91 en V 90. Zwart zilverhalzig 3 x NE en Berken 2 x 
NE. 
Liesbeth de Haan Wyandottekriel Zwart M/J 2 x ZG 94 en 3 x G 92. V/J ZG 94, 2 x 
ZG 93 en 4 x G 92.  Blauw V/J 2 x ZG 93. 
 
Goed om te vermelden dat Jan Driessen 2 Figurita Meeuwen en 2 Valkenetten 
had neergezet en Arend Houtman 4 Weense midsnavelige Tuimelaars had 
neergezet ter opluistering, waarvoor dank! 
 
PRIJSWINNAARS: 
 
Hoenders: 
Fraaiste hoender  : kooinr. 59, Australorp zwart van Andries Arends 
 
Dwerghoenders: 
Fraaiste haan  : kooinr. 79, Grubbe baardkriel van Henry Neef 
Fraaiste haan op 1 na : kooinr. 127, Wyandottekriel van Liesbeth de Haan 
Fraaiste haan op 2 na : kooinr. 91, Naakthalskriel van Ben Makker 
 
Fraaiste hen   : kooinr. 85, Grubbe baardkriel van Henry Neef 
Fraaiste hen op 1 na : kooinr. 83, Grubbe baardkriel van Henry Neef 
Fraaiste hen op 2 na : kooinr. 143, New Hampshirekriel van Cees Wiggerts 
Fraaiste hen op 3 na : kooinr. 136, Wyandottekriel van Liesbeth de Haan 
 
Konijnen A-klasse 
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Fraaiste konijn  : kooinr. 39, Hulstlander van Mees Brasser 
Fraaiste konijn op 1 na : kooinr. 32, Papillon van Gerard Wagevoort 
 
Konijnen B-klasse 
Fraaiste konijn  : kooinr. 16, Wener wit van Johan Schouten 
Fraaiste konijn op 1 na : kooinr. 31, Papillon van Gerard Wagevoort 
 
Konijnen C-klasse 
 
Fraaiste konijn  : kooinr. 19, Rijnlander van Ad Hoogendijk 
Fraaiste konijn op 1 na : kooinr. 52, Pool blauwoog van Mees Brasser 
 
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 
 
 

BONDSSHOW NBS ZEKER GESTELD 
 
KLN Zuid-Holland en KNV Avicultura organiseren samen een show 
Als gevolg van het wegvallen van de Champion Show eerder dit showseizoen, 
hebben NBS en Avicultura de laatste tijd intensief gezocht naar een alternatieve 
showlocatie. Dit was een moeilijke opdracht, die heel wat voeten in de aarde 
had. KLN Zuid-Holland heeft recentelijk aangeboden om samen met Avicultura 
de krachten te bundelen om in Zuid-Holland een grote gezamenlijke show op te 
zetten. Door dit initiatief wordt in de Randstad van Nederland een grote show 
zeker gesteld. Tentoonstellingen vormen de bakermat van onze hobby en het is 
belangrijk dat deze een goede en gespreide landelijke dekking hebben. Wij zijn 
verheugd dat KNV Avicultura, met al haar historie, weer terug keert naar een 
locatie in Zuid-Holland vooral omdat Avicultura juist daar haar ‘wortels’ heeft. 
Dit initiatief was uitsluitend mogelijk door de behulpzame en constructieve 
houding van KLN Zuid-Holland, alsmede door het vertrouwen wat de NBS in de 
organisatie heeft getoond door haar bondsshow hier onder te brengen. 
 
De gezamenlijke tentoonstelling zal centraal in Zuid-Holland worden gehouden, 
en wel in de veilinghallen van Groen-Direkt te Boskoop op 18 tot en met 20 
januari 2018. De provinciale bondstentoonstelling van KLN Zuid-Holland zal 
hierdoor vanzelfsprekend niet in december gehouden worden (maar in januari). 
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De NBS heeft besloten de NBS Bondsshow onder te brengen op deze 
tentoonstelling. Hierdoor is de NBS bondsshow voor dit seizoen ook zeker 
gesteld. Er is bewust voor januari 2018 gekozen, de datum waarop 
gewoontegetrouw de NBS bondsshow wordt gehouden.  
 
De showlocatie van Groen-Direkt beschikt over prima daglicht, is goed 
bereikbaar en beschikt over meer dan genoeg parkeerruimte. Wij hopen dan 
ook vele van de vertrouwde inzenders op Boskoop te mogen ontmoeten. 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan het vraagprogramma, wat wij zo snel 
mogelijk zullen gaan publiceren. Wij zullen u op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen, en kunnen reeds melden dat wij enige leuke verrassingen in 
petto hebben………… 
 
Meer nieuws kunt u spoedig lezen in diverse media.  
 
Namens de besturen van KLN Zuid-Holland en KNV Avicultura, 
Han Voerman en  Bert Beugelsdijk 
 
Onderschrift Ben: 
Bijzonder jammer dat de Championshow weggevallen is. De mooiste show van 
Nederland waar ik 5 jaar aan mee mocht werken. Maar onder leiding van ons lid 
Han Voerman die een ervaren team heeft neergezet, waaronder Jan Driessen en 
mijn persoontje, gaan we hier weer een mooie show van maken. 
Ik heb er zin in! En ik hoop met mij vele GPKV medewerkers! 
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VERENIGINGSNIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN 

 
De laatste tijd hebben we maar liefst 3 nieuwe leden mogen verwelkomen!  
Jan van Loenen uit Maarssen heeft zich aangemeld bij onze GPKV. Jan al meer 
dan 30 jaar fokker van Vlaamse Reuzen, haaskleur.  Op onze Jongdierendag 
heeft Jan van den Boomen uit Blaricum zich aangemeld als lid. Jan heeft 
prachtige Australorps in het hok zitten. En ook Jan de Kwant uit Ankeveen heeft 
zich aangemeld. Jan is fokker van (als ik het goed heb?) Duitse hangoren. 
Allen van harte welkom bij onze vereniging, en wij hopen jullie vaak te zien op 
onze activiteiten. Wellicht al op de volgende ledenvergadering op 29 november 
a.s.? 
 
Even voorstellen: 
Nieuw lid Jan van Loenen stelt zich aan ons voor: (dank voor deze bijdrage!) 
“Ik ben een boerenzoon, inmiddels 65+ en ben altijd veel met dieren omgegaan 
en nog steeds ook vanuit mijn beroep ik ben namelijk veehandelaar. Ik fok al 
meer dan 30 jaar Vlaamse reuzen Haaskleur. Mijn andere hobby is recreatief 
paardrijden met 2 tuigpaarden”. 
 
Voor de kippenfokkers onder ons 
Onze GPKV is in het rijke bezit van een 12-tal hokken op de Hoenderhof in 
Bussum. (naast kinderboerderij ’t Mouwtje)  
2 hokken hiervan zijn onlangs vrijgekomen, en hier zoeken wij een nieuwe 
huurder(s) voor. Het gaat om de hokken 5 en 6 waar dit jaar groot onderhoud 
aan is gepleegd. Zo zijn de zij- en achterwand hiervan vernieuwd en in de verf 
gezet.  
Het zijn mooie hokken op een mooie plek in het Gooi, en de huur hiervan 
bedraagt slechts 70 euro per jaar per hok.  
Als u geïnteresseerd bent  kunt u contact opnemen met Ben Makker. 
 
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 20 november. Als u 
na deze datum uw fokkersnummer op zegt, zit u er voor het jaar 2018 nog aan 
vast.  
 
GPKV-FOKKERSTROFEE PELSDIEREN: 
Minder spannend als andere jaren met een duidelijke winnaar, Combinatie De 
Santboer, met 383 punten. Vorig jaar won deze combinatie ook al met maar 
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liefst 387 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 
2017. 
 
Inzender  Ras   Punten 
1. Comb. De Santboer  Thüringer  383,0  
2. Cees Horden  Gr. Zilver  381,5 
3. Gerard Wagevoort Papillon   379,0 
4. Ad Hoogendijk Rijnlander  378,0 
    Cees Horden  Vlaamse Reus  378,0 
    Mees Brasser  Pool blauwoog  378,0 
7. Gijs Niesing  Wener   377,0 
8. Tineke Hoogland Kleurdwerg  373,0 
 
GPKV-FOKKERSTROFEE PLUIMVEE: 
Ook een duidelijke winnaar bij het pluimvee. Deze heeft al vaker gewonnen, 
maar het is dan ook echt genieten van zijn topdieren in de kooien. Wat wel 
verrassend is: De nummers 2 en 3 van deze lijst zijn met een sprong vooruit 
gegaan met hun dieren. Vorig jaar waren zij respectievelijk achtste en vijfde op 
deze lijst. Maar nu beide in de top drie en dat is heel knap! 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 2017. 
 
Inzender   Ras   Punten 
1. Henny Neef  Grubbe baardkr.   384    
2. Liesbeth de Haan Wyandottekriel  381 
3. Arie van ’t Klooster Wyandottekriel  379 
4. Henk Kasperts  Hollandse kriel   378 
5. Ben Makker  Wyandottekriel  377 
6. Mees Brasser  Hollandse kriel  376 
    Cees Wiggerts   New Hampshire  376 
    René Makker  Wyandottekriel  376 
 
 
GPKV-FOKKERSTROFEE SIERDUIVEN: 
Dit jaar wordt voor het eerst ook de fokkerstrofee voor de sierduiven uitgereikt. 
De winnaar heeft het gepresteerd om op zowel de eerste als de tweede plaats 
terecht te komen. 
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Inzender   Ras    Punten 
1. Arend Houtman Weense midsn tuimelaar  381    
2. Arend Houtman Berlijnse kortsn. tuimelaar 381 
3. Jan Driessen  Valkenet   379 
 
De uitreiking van de trofeeën vind plaats tijdens de a.s. Ledenvergadering op 29 
november.  
 
VERENIGINGSCOMPETITIE 2017: 
Dit jaar was er, op initiatief van Gijs Niesing, voor de zevende 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. 10 inzenders van 
beide verenigingen gaven de avond voor de keuring hun beste dieren door aan 
de organisatie en de beste 9 dieren telden mee voor de verenigingsbokaal.  
Dit jaar was het spannend! De doorgegeven kooinummers werden wel extra in 
de gaten gehouden door beide verenigingen, maar aan het eind van de 
keurdag was nog niet duidelijk wie er gewonnen had. Er bleek ook maar één 
puntje verschil te zitten tussen beide verenigingen, maar de winnaar van 2017 is 
Sport en Genoegen. Een fantastisch resultaat, en nogmaals proficiat! 
Maar ja, de beker kon niet worden uitgereikt omdat deze zoek is. Wie o wie 
heeft hem op de schoorsteenmantel staan?  
Ben Makker  
 
 

VERSLAG BOTTERSHOW 2017 
 
De Bottershow heeft ten opzichte van vorige jaren een enorme sprong vooruit 
gedaan in kwaliteit. Nadat vorig jaar deze show voor de derde maal in het 
clubhuis van Sport en Genoegen werd gehouden, is er besloten om een meer 
geschikte plek te vinden. En die werd gevonden, zo’n 200 mtr. van het clubhuis 
staat ’t Visnet.   
Een super locatie!  Goed bereikbaar, centraal gelegen, voldoende parkeerruimte, 
een ruim gebouw met voldoende daglicht, er is een lift aanwezig, goede 
horecavoorziening, alles klopt om een mooie show te kunnen houden!  
De tentoonstellingscommissie heeft zich ingezet om met name voor de 
zaterdag een levendig programma neer te zetten. Met voor elk wat wils zoals 
een kleurwedstrijd voor de jeugd, een knuffelkeuring en een eierkeuring door 
Dirk de Jong uit IJsselstein, en een Hanenkraaiwedstrijd. Dit zorgde voor veel 
aanloop en het publiek genoot enorm! 
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Ten opzichte van vorig jaar waren er ook ruim 100 dieren meer. Wat een nieuwe 
locatie al niet kan doen! De dieren zaten er prachtig bij en het was weer prettig 
vertoeven was tussen de kooien. 
Op zaterdag was er zelfs een live radio uitzending vanaf de locatie. En ook in 
diverse andere media was er aandacht voor deze show. 
De officiële opening op vrijdagavond werd verricht door wethouder Janny 
Bakker. Een wethouder die de kleindierensport een warm hart toedraagt. Het 
was een prachtig gebaar van haar dat zij de bloemen die zij kreeg, weer 
teruggaf aan Mees. Voor zijn vrouw zei ze er bij, omdat vaak de partners in deze 
drukke tijden wel eens hun man (of vrouw) moeten missen. Dan denk ik;  Zij 
heeft het begrepen! 
De wethouder opende 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 21 GPKV-leden hadden ingezonden op de Bottershow 2017 die dit 
jaar op 20 en 21 oktober werd gehouden. In totaal zaten er 309 dieren waarvan 
188 dieren van GPKV leden! Dit betekend gemiddeld 8,9 dieren per inzender. 
(vorig jaar 7,7). Wat verder opviel? Er waren 21 Vlaamse Reuzen te bewonderen 
van maar liefst 6 verschillende inzenders en in 5 verschillende kleurslagen! 
Neemt de belangstelling voor Vlaamse Reuzen weer toe nadat afgelopen jaar 
op de Championshow een Vlaam kampioen is geworden?  
En maar liefst 62 sierduiven aanwezig op deze show met een prachtige winnaar, 
maar hierover later meer. 
Een kort verslag van de dieren en hun inzenders;  
 
Bij de grote hoenders dit jaar geen inzender uit de GPKV gelederen. Winnaar 
werd hier Comb. Pels en Veer met een Welsumer patrijs. 
 
Bij de dwerghoenders beginnen we traditioneel met de Hollandse krielen 
Henk Kasperts geelpatrijs, M/J ZG 94 en ZG 93. V/J F 96, 2 x ZG 94 en G 92. Het F 
hennetje werd 2e bij de keurmeester. 
Henk Brasser wit, M/J G 92 en G 91. V/J 2 x G 92 en O. Deze dieren waren nog erg 
jong. 
Mees Brasser zwart, M/J F 96, 2 x ZG 93 en G 92, V/J ZG 94 en 2 x ZG 93, G 92. Het 
F haantje werd mooiste van de keurmeester en 2e van de show.  Buff M/J G 92,   
V/J ZG 93 en G 91. 
Bij de Antwerpse baardkrielen zond Jaap Hagen in. M/J G 92. V/J ZG 94, ZG 93, G 
92. 



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

44e JAARGANG    NUMMER 4    NOVEMBER 2017 

27 

Henny Neef had Grubbe baardkrielen in de kooien zitten. Kwartel V/O F 96, ZG 
95, 2 x ZG 94 en G 92. M/J F 96, 2 x ZG 94 en 2 x ZG 93. V/J 2 x F 96, ZG 94, ZG 93 
en 2 x G 92. Zwart witgepareld M/O ZG 93. 
Ben Makker had Naakthalskrielen ingezonden. Sommige vinden dit een mooi 
ras, andere uitgesproken lelijk. Sommige vinden ze mooi van lelijkheid… Het 
was er om te doen dat er ook iets aparts in de kooien zat, en het trok wel 
aandacht. Een paar dagen later stond er een foto van in het Huizer Nieuwsblad. 
De predikaten waren ook niet slecht; in zwart M/J F 96 en ZG 93. Koekoek V/J ZG 
93. Het F haantje werd het fraaiste dwerghoender op 2 na bij de keurmeester. 
In totaal 30 (net zoveel als vorig jaar) Wyandottes zaten in de kooien, verdeeld 
over 4 inzenders. We beginnen met Arie van ’t Klooster. In Meerzomig 
zilverpatrijs M/J ZG 95 en V/J ZG 95 en ZG 93. Zilver zwartgezoomd M/J ZG 93, 
V/J F 96, ZG 93 en 2 x G 92. 
Ben Makker meerzomig zilverpatrijs, M/J ZG 94 en ZG 95, V/J ZG 94, ZG 93 en O. 
De keurmeester vond het jammer dat dit hennetje een veer teveel had in een 
vleugel, anders had het een F 96 gehad.  Zwart V/J F 96 en ZG 93. Deze zwarte 
hen met F type werd 2e van de show. 
Keurmeester kunnen altijd zo genieten van de mooie klasse Wyandotten die 
René Makker altijd inzend. Keurig gewassen en superschoon in de kooi 
gebracht. De predikaten vielen echter wat tegen. We zijn beter gewend! 
Witzwart columbia M/J ZG 95. V/J ZG 95, ZG 94 en ZG 92. 
In de catalogus stond de naam van haar dochter maar Liesbeth de Haan zond 
ook Wyandotte krielen in. Zwart M/J ZG 95 en V/J F 96, 3 x ZG 95, ZG 94 en G 92. 
Mooie predikaten! 
Ben had ook nog 3 dieren in de AOC klasse ingezonden. Zwart zilverhalzig M/J 
ZG 93. Zwart zilver gezoomd M/J ZG 95 en ZG 94. De eerste zwart zilver 
gezoomde haan werd de mooiste in de AOC klasse. 
Cees Wiggerts, New Hampshirekriel roodbruin. M/J ZG 94 en ZG 93. V/J F 96, ZG 
93, G 92, G 91 en O.   
Henk Brasser Cochinkriel Buff zwartcolumbia M/J G 92 en G 91.  V/J  V 90. In buff 
V/J ZG 93 en G 91. 
De absolute winnaar bij de dwerghoenders was een zwarte Australorp hen van 
J. Blom met U 97! 
 
 
De diergroep sierduiven: Twee inzenders hier. 
Jan Driessen met Valkenet wit, Duivin oud 96, duivin jong 96. In zwart duivin 
jong 93, geel doffer oud 93, duivin oud 93 en doffer jong 94. 
Jan zond ook 2 Figurita meeuwen in, blauw geband doffer oud 94 en bruin 
geëksterd duivin oud 93. 
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Arend Houtman Weense midsnavelige Tuimelaar, licht ooievaar, doffer oud 93, 
duivin oud 93, doffer jong 94 en duivin jong G 92. Weense midsnavelig VV, licht 
ooievaar doffer oud 93, duivin oud 96, doffer jong 96, duivin jong96. Het grote 
geweld zat ‘m bij Arend in de Berlijnse Kortsnavelige tuimelaars. In de kleurslag 
geel geband won een jonge doffer met een U 97 en was de fraaiste van alle 
sierduiven. Werkelijk een prachtig dier! Zelfs niet-kenners van sierduiven zagen 
dat dit dier iets speciaals heeft. Arend nogmaals proficiat! 
Verder nog in geel geband een jonge duivin met 93 en in rood geband doffer 
oud 95 en duivin oud 96. 
 
De diergroep Serama’s.  
Eén inzender t.w. Henk Brasser met 5 dieren in de B-klasse. M/J ZG 94, ZG 93 en 
O. V/J ZG 94 en O. Henk won bij de serama’s met het haantje in kooi 307. 
 
Tenslotte nog de konijnen. 
Nieuw lid Jan van Loenen had 4 Vlaamse reuzen haaskleur ingezonden. M/) ZG 
92,5, V/J ZG 92,5, M c-klasse O en V c-klasse ZG 92,5. 
Joop van de Bovenkamp, Vlaamse Reus konijngrijs M/J ZG 93,5 en V/J F 95,5. In 
ijzergrauw V/J ZG 93. 
Dirk de Jong Vlaamse reus konijngrijs M/J ZG 94,5. V/J 2 x ZG 94,5. Ook 
bijzonder; zend je 3 dieren in, krijgen ze alledrie hetzelfde predikaat. 
Cees Horden Vlaamse reus IJzergrauw V/J F 95. Wit M/O ZG 94, M/J ZG 93,5, V/J 
F 95 en ZG 92. 
Cees Horden Groot Zilver licht zwart M/J F 95,5, F 95 en ZG 94,5. V/J 2 x F 95,5, 
ZG 94,5, 2 x ZG 93. 
Gijs Niesing Wener konijngrijs M/J F 95 en ZG 93,5. V/J F 95 en ZG 93,5. Prima 
gedaan Gijs! 
Ad Hoogendijk Rijnlander zwart V/O ZG 93,5, M/J ZG 94, V/J F 95, 2 x ZG 94,5, 2 x 
ZG 94, ZG 93,5 en ZG 93. Keurig! 
Combinatie De SantBoer Thüringer M/J F 96, F 96,5, ZG 94,5 en ZG 92. V/J F 96, 2 
x F 95,5 en ZG 94,5. De ram in kooi 40 werd tijdens de eindkeuring uitgeroepen 
tot mooiste konijn van de show! Proficiat! En de ram in kooi 41 werd 3e van de 
show. Knap gedaan! 
Gerard Wagevoort zond 4 Papillon’s in. Zwart, M/O F 96,5 en V/J ZG 93,5. 
Driekleur zwart M/J ZG 94, V/J F 95. De oude ram was de fraaiste van de 
keurmeester en werd uiteindelijk tweede van de show! 
Ben Makker zond 3 Thrianta’s in. M/O ZG 94, M c-klasse ZG 92,5 en V c-klasse F 
95,5. De jonge voedster werd kampioen in de C-klasse. 
Mees Brasser weet zijn Hulstlanders ook op een steeds hoger niveau te krijgen. 
M/J F 95, V/J F 96,5 en G 90,5. De jonge voedster werd 2e bij de keurmeester. 
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Ook kleur-dwerg kleur, bruin M c-klasse ZG 93, kleurdwerg verzilvering bruin M 
c-klasse O. 
Tineke Hoogland, Kleurdwerg oranje. M/J ZG 94 en G 91. V/J 2 x G 91,5. M c-
klasse G 91,5. V c-klasse ZG 94, ZG 93 en ZG 92. 
Henk Brasser Kleurdwerg oranje M c-klasse ZG 93. Kleurdwerg zilvervos zwart M 
c-klasse ZG 92. Zilvervos blauw M c-klasse G 91 en V c-klasse O. 
Mees Brasser Pool roodoog V/J ZG 92. Pool blauwoog M/O F 95, M/J ZG 93,5 en 
ZG 93, V/J F 95, V c-klasse ZG 94,5. 
Ben Makker Pool blauwoog M/O G 91, M/J ZG 92 en V/J F 95. 
 
De prijzen die de GPKV hier heeft uitgezet worden uitgereikt op de 
eerstvolgende ledenvergadering.  
 
Al met al was het een prachtige show waar we met een goed gevoel op terug 
kunnen kijken. Dit was tevens ook de laatste Bottershow. Symbolisch rolden Jan 
Driessen en ondergetekende het doek met de naam Bottershow op aan het 
einde van de show. Volgend jaar gaat deze show verder onder de naam 
‘Kleindierenshow Midden Nederland’. 
 
Ben Makker 
 
 

UITSLAGEN VELUWEPOORTSHOW 
 
Hier stuurden drie leden van de GPKV in:  
Barend Buysing Damsté met Hollandse Kriel patrijs, 1xZG93, 2xG92 en 1xG91 
Johan Schouten met Wener wit, 1xF95,5, 1xF95, 1xZG94, 1xZG94,5 en 1xZG92,5 
Gijs Niesing met Wener konijngrijs, 2xF95 en ZG94,5 en 1xZG93 
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EEN PRACHTIG GEDICHT, GEMAAKT DOOR GERARD WORTEL 
DORPSDICHTER VAN EEMNES 

 
 
DE KIP 
Het liefste beest in alle beesten 
en alle vogels inbegrip 
broeit zonder meer voor mij het meeste 
in mijn bonte scharrelkip 
Mijn scharrelkip je mag er wezen 
ik heb geen vogelpest aan jou 
geen batterij hoef jij te vrezen 
alleen de haan bij dag en dauw 
 
Iedere dag weer lekker stappen 
en wat scharrelen in de ren 
Altijd feest dat zult u snappen 
voor de haan en voor de hen 
Als zij maar op tijd voorkomen 
door hun scharrelvrijerij 
dat er kindertjes van komen 
voor de biobatterij 
 
Nagenoeg hun hele leven 
wordt er van de kip geplukt 
Gaan per dag een keer of zeven 
onder een vette haan gebukt 
En zij moeten alles slikken 
voor een bout of spiegelei 
Ja ze mogen alles pikken 
maar geen biobatterij 
 

 
 
Iedere zondag in de rennen 
van het vrome Barneveld 
moet de haan weg bij de hennen 
dat heeft de Heer aan hen verteld 
Een echte christen laat ze wippen 
ik bedoel hier allebei 
zowel de haan op al z’n kippen 
als de biobatterij 
 
Om de hen te garanderen 
dat zij zich kiplekker voelt 
moet de kippenboer eens leren 
wat een Barnevelder voelt 
Kippen laat je niet meer kisten 
stop het batterijterreur 
Voor een goeie kip en christen 
vanaf nu een KEMA-keur 
 
Laat ze tomeloos vrij rennen 
Lang leve de scharrelaar 
de kippenboer, de haan de hennen 
allemaal voor en door elkaar 
Van Islamabad tot Eritrea 
van het Vaticaan tot Bielefeld 
van ’t ballenbad bij de IKEA 
tot in een ren in Barneveld 
 

Gerard Wortel (dorpsdichter van Eemnes) gerardwortel@ziggo.nl 
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VOORSTEL JAARPLANNING 2018 
 
Woensdag 28 februari  Jaarvergadering 

Dinsdag ?? maart Jaarvergadering KL-NH 

April/mei  Bezoek zorginstelling, stand ergens oid 

Woensdag 9 mei     Ledenvergadering met lezing 

Dinsdag ? juni  KL-NH vergadering 

Zaterdag ? juni  KLN vergadering 

Zaterdag 23 juni  Fietstocht/hokkenbezoek en BBQ  

Eind juli   Enten konijnen 

Woensdag 15 augustus Ledenvergadering   

Donderdag 23 augustus Enten pluimvee 

Zaterdag 9 september JDD 

Eind september  Enten konijnen 

19 en 20 oktober   Clubshow GPKV ondergebracht bij de 

Kleindierenshow Midden Nederland 

Woensdag 28 november  Ledenvergadering en Hanenkraaiwedstrijd 

Begin december  Bestuursvergadering 

December  Kerstgroet 

Verder: Stand Lentefair Blommenhoeve? In en Uitmarkt Hilt?  

 
Veel data zijn nog niet bekend, of moeten simpelweg nog gepland worden. 
Deze worden later in het jaar ingevuld.   
Op de ledenvergadering van 29 november a.s. wil ik graag wat nader ingaan op 
de details, en met u hierover van gedachten wisselen. Uw komst is dus zeer 
belangrijk!  
 
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 
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MOPPENTROMMEL 
 
Gerrit komt thuis na een gezellige avond stappen en laat zich stront lazarus voor 
dood naast zijn vrouw in bed vallen. Hij wordt wakker aan de poort van de 
hemel en Petrus zegt Gerrit beste man je bent gisteren gestorven. 
Gerrit is volledig de kluts kwijt dood dat kan niet. Ik hou van mijn vrouw mijn 
kinderen het mooie leven Ik wil naar huis. 
 
Petrus zegt soms regel ik wel eens wat. Je kunt alleen naar huis terug als kip. 
Gerrit zegt als ik maar terug kan maakt mij niet uit hoe. Zo gezegd zo gedaan. 
Even later staat Gerrit met veren en een kam in de grond te krabben.  De haan 
komt dichterbij en zegt ben jij nieuw ? Hoe was je eerste dag hier bevalt het een 
beetje .Niet slecht zegt Gerrit maar ik heb toch een pijn in mijn buik . Geen 
probleem zegt de haan je ovuleerd. Ontspan en laat alles gebeuren en Gerrit 
legt zijn eerste ei helemaal geëmotioneerd legt hij ook nog een tweede ei. 
 Dan voelt hij een harde klap op zijn hoofd  Gerrit wakker worden !!!! Je schijt het 
bed vol…  
 
 

DE EENDENVOET BIJ KIPPEN 
 
Nu draai ik toch al een paar jaar mee in onze mooie hobby, maar ik had echt nog 
nooit een eendenvoet van dichtbij meegemaakt, laat staan gezien. Sterker nog; 
ik was altijd in de veronderstelling dat een eendenvoet iets te maken had met 
‘te grote vliezen tussen de tenen’.  

Maar het blijkt dus iets compleet 
anders te zijn. Mijn Naakthals krielen 
hadden er behoorlijk last van. Van de 
7 ingezonden dieren bleken er 4 een 
eenden voet te hebben, en dus een 
O als predicaat. 
 
Bij kippenrassen is een eendenvoet 
een ernstige fout. Bij een eenden 
voet staat de vierde (achterste) teen 
naar voren gericht, ipv naar 
achteren. Je moet nooit fokken met 

zulke dieren want het vererft sterk! 
 
Zo zie je maar weer; toch weer wat geleerd deze Jongdierendag!  De te grote 
vliezen tussen de tenen bij kippen noemen ze een ‘webvoet’.  
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