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VOORWOORD
Ik schrijf dit voorwoord op maandag 1 mei om 6:30 uur, in
alle vroegte dus. Door allerlei redenen is de copy laat
binnengekomen en het is voor mij zaak om zo snel als
mogelijk de copy te verwerken en naar de drukker te
sturen, want volgende week woensdag is er alweer een
ledenvergadering en moeten jullie natuurlijk daarvan op
de hoogte zijn en de inhoud van de agenda kennen.
Mijn auto staat al gepakt, wij gaan met de kinderen en
kleinkinderen in de meivakantie naar Duitsland en wij
gaan straks om 9:00 uur vertrekken.
Ik heb overigens wel een apart gevoel om in deze periode
naar Duitsland te gaan gezien de herdenking van 4 mei
die gaat komen.
Zoals jullie wellicht weten ben ik een geboren Amsterdammer en ben opgegroeid in de (oude)
Jodenbuurt van Amsterdam-Oost. Ik ben geboren in 1949 en heb gelukkig de oorlog niet
meegemaakt, maar mijn opvoeding en jeugd was doorspekt met zaken die in de oorlog waren
gebeurd. Mijn vader heeft in kamp Amersfoort gezeten en wij keken vanuit onze woning op
een monument, op deze plek zijn drie Nederlanders geëxecuteerd, dus vrijwel dagelijks
werden wij aan de oorlog herinnerd. Ik weet zeker dat mijn vader het niet op prijs gesteld zou
hebben dat ik in deze periode naar Duitsland zou gaan. Pa, ik beloof je dat ik op 4 mei via
internet naar de dodenherdenking op De Dam ga kijken en de “stilte” in acht zal nemen.
Maar nu iets gezelligers, wij hebben de Jaarvergadering gehouden in onze nieuwe
accommodatie, de IJsclub De Vaart in Eemnes en dat is ons uitstekend bevallen. De ruimte is
gezellig en groot genoeg om onze vergaderingen te houden, voor de zekerheid geef ik
onderstaand nog even de routebeschrijving weer.
Het adres van de IJsclub is: Stadwijksingel 1, Eemnes, je kunt de IJsclub als volgt bereiken.
A27 vanuit de richting Hilversum,
-Sla na uitrit Eemnes linksaf (Zuidersingel), na 40 meter ga rechtsaf naar de Stadwijksingel, de
IJsclub is na 1 km. aan de rechterkant.
A27 vanuit de richting Almere,
-Neem bij de koeienrotonde eerste afslag (rechts) naar Zuidersingel, na 150 meter ga je linksaf
naar de Stadwijksingel, de bestemming is na 1 km. aan de rechterkant.
Ik zie jullie graag woensdag 10 maart aanstaande in ons nieuwe “clubhuis”.
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 10 mei 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, en de zaal is open om 19.30 uur.
De agenda luidt als volgt:
1.

Opening door de voorzitter.

2.

Notulen van de Jaarvergadering van 8 maart 2017.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen.

4.

Enten tegen RHD2.

5.

Vooruitblik op de komende activiteiten.

6.

Enten tegen vogelgriep.

7.

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

8.

Rondvraag.

9.

Sluiting

Namens het bestuur
Ben Makker (secretaris)

Kwisavond:
Enige jaren geleden alweer hebben wij eens een kwisavond georganiseerd. Dit was toen
een groot succes en sommige leden hebben het er nog over! Na de vergadering van
woensdag 10 mei willen wij weer zo’n leuke kwisavond organiseren, en wij hopen op een
grote opkomst!
Voor de winnaars zijn er mooie prijzen te winnen.
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING,
GEHOUDEN OP 8 MAART 2017

1.

Voorzitter Bart Nouwens opent de vergadering en heet een ieder van harte
welkom. Een bijzonder woord van welkom voor onze ereleden Herman Fennis
en Gijs Niesing. En voor de heer Co Korsuize en zijn vrouw en Piet Borst
waarover later in deze vergadering meer. Voorzitter Bart heet ook 3 nieuwe
leden welkom die voor het eerst een GPKV vergadering bijwonen. Deze
vergadering wordt gehouden op een voor ons nieuwe locatie, namelijk het
clubhuis van de IJsbaanvereniging, te Eemnes. Een geweldig mooie en leuke
locatie, voor een betaalbare prijs. En als het flink gevroren heeft kunnen we
altijd nog klunen naar dit clubhuis, volgens de voorzitter. De huldiging van de
jubilarissen, die gepland staat voor na de pauze, wordt voor de pauze verricht.
Dit is vanwege de verjaardag van Grada Fennis en voor haar en Herman wordt
een ‘Lang zal ze leven’ gezongen. We hebben een vol programma voor
vanavond, dus we gaan snel door naar punt 2 van de vergadering.

2.

Op de notulen van de vergadering die gehouden is op 21 november 2016 zijn
geen op of aanmerkingen en worden daarmee goedgekeurd, met dank aan
Ben voor het maken er van.

3.

Bij de ingekomen stukken en mededelingen zijn er een aantal afmeldingen
voor deze vergadering. Dit zijn; Dick de Boer, Bert Veerman, Mees Brasser,
Harmen Kraai, Hans L. Schippers en Henk Kasperts. We hebben maar liefst 4 !
nieuwe leden. Dat zijn Erszi Kooiker uit Almere, Ad Hoogendijk uit Groenekan,
Paul van Meijgaarden uit ’s Gravenland en Henk Strietman uit Soest. 2 leden
hebben hun lidmaatschap opgezegd en dat zijn Daniëlle Makker en Jan
Kroon.En als ingekomen stuk is er het clubblad Pels en Pluim van Winkel en
O.Daarnaast heeft Tineke Hoogland ook een bijzonder leuk ingekomen stuk.
Het is een boekje van de GPV Hilversum met een huishoudelijk reglement uit
1927. De heer J.A. Oosterlaken, woonachtig in Hongarije, heeft het haar
toegestuurd met een begeleidende brief erbij. Geweldig leuk om te lezen, en
heel bijzonder om het op deze manier in het bezit te krijgen.

4.

Het jaarverslag van 2016, gemaakt door de secretaris wordt uitgedeeld en per
punt behandeld. Het Jaarverslag wordt goedgekeurd met een applaus en
complimenten aan Ben voor het maken er van.

5.

Het financieel verslag van 2016 wordt uitgedeeld en penningmeester Richard
Groenestein geeft uitleg. De boekhouding is tegenwoordig helemaal
geautomatiseerd, met dank aan onze voorzitter. De hand is op de knip
gehouden en dat is te zien aan het financieel resultaat. Applaus volgt! Arie
merkt op dat hij graag zijn rekeningnr. vermeld ziet op het financieel
overzicht….

6.

De kascontrolecommissie bestond uit Gerard Wagevoort en Diny Peek. Zij
hebben de boeken gecontroleerd, waarvan Diny verslag doet. Het zag er
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allemaal echt keurig uit volgens Diny, en zij stelt de vergadering voor decharge
te verlenen aan de penningmeester. Wederom applaus! De commissie en
penningmeester Richard worden bedankt voor al het werk wat ze gedaan
hebben.
7.

De kascontrolecommissie voor 2018 bestaat uit Diny Peek en Hans L. Schippers.
Nieuw reserve lid is Arie van ’t Klooster.

8.

Zoals eerder gemeld in de vergadering wordt de huldiging van de jubilarissen
voor de pauze gedaan. Voorzitter Bart neemt het woord en merkt op dat de
GPKV veel leden heeft, maar ook heel veel trouwe leden. Twee daarvan worden
vanavond in het zonnetje gezet, en dat zijn Herman Fennis (vanwege 40 jaar
GPKV lidmaatschap) en Piet Borst (vanwege 40 jaar lidmaatschap van GPKV en
KLN). Gevestigde namen in onze kleindierensport! Als eerste komt Herman naar
voren. Hij heeft zich op allerlei manieren verdienstelijk gemaakt voor onze
vereniging en voor onze hobby, en doet dat nog steeds. Heel veel dank daar
voor! Herman krijgt een oorkonde en bloemen. Ook Piet mag naar voren
komen en hem wordt een KLN speldje opgespeld voor 40 jaar KLN
lidmaatschap door genodigde (en goede bekende van Piet) Co Korsuize.
Volgens Bart heeft Piet er hier al 5 of 6 van in de wc hangen, maar dan in de
goede zin van het woord. Co krijgt het woord en dankt de leden en bestuur van
de GPKV dat hij hier vanavond aanwezig mag zijn. Hij verteld dat als Piet het
over de GPKV heeft, hij het altijd liefkozend ; “De Gooise” noemt. En verder: Piet
is nu 40 jaar KLN lid, dat zijn 480 maanden, ruim 21 miljoen minuten trouwe
zorg voor dieren. Piet heeft altijd Hollandse krielen gefokt in de patrijskleuren.
En als groot promotor van onze hobby jaren actief op de Exceptionele, de
Bollenstreekshow en Avicorni. Hij heeft een enorme verzameling van zowat
alles wat met kippen te maken heeft, en te zijner tijd zal dit te bewonderen zijn
in het Pluimveemuseum. Piet is verder al erelid van PKV Lisse, Lid van
verdienste van KLN en een paar jaar geleden Koninklijk onderscheiden. Piet;
Heel veel dank voor alles wat je voor ons, en onze hobby hebt gedaan! Piet
krijgt, naast het speldje, een oorkonde en bloemen. Nu houden we eerst even
pauze (punt 9) en gaan hierna verder met punt

9.

Bestuursverkiezing. Voorzitter Bart Nouwens en Secretaris Pluimvee Jaap
Hagen zijn periodiek aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich bij de secretaris
geen tegenkandidaten gemeld, dus beide heren worden voor een periode van
3 jaar gekozen. En dit wordt met applaus begroet! Bart en Jaap bedanken ons
allemaal voor het in hun gestelde vertrouwen.

10. Gijs Niesing vertelt de uitslag van het Clubkampioenschap 2016/2017.
Allereerst complimenten aan shows die ondanks de vogelgriep toch
doorgegaan zijn, zoals de Championshow en de Topshow. De shows waren op
een leuke manier opgezet zodat het niet echt opviel dat het pluimvee afwezig
was. Vanwege dezelfde vogelgriep zijn er maar een klein aantal shows geweest
met pluimvee en kon er helaas geen competitie gespeeld worden. Jammer,
maar hopelijk volgend jaar beter! Bij de pelsdieren een overduidelijke winnaar
en dat is de Combinatie De SantBoer (Nel van Santen en Dick de Boer) met
6
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868,5 punten met Thüringer. Echt een monsterscore waarvoor complimenten!
Helaas zijn Nel en Dick niet aanwezig maar zij krijgen een oorkonde en
bloemen. Proficiat, en een volledig overzicht van deelnemers wordt in de
Pennenvoer gepubliceerd. Gijs verteld verder: Vanaf 2016 tellen alle Open
shows mee voor het kampioenschap. Dit is goed bevallen, dus alle open
tentoonstellingen mee waar onze leden insturen, mits er een catalogus van de
show overhandigd wordt aan dhr. Gijs Niesing tellen mee voor het
clubkampioenschap. Een uitdrukkelijk verzoek van Gijs dus om de catalogi bij
hem in te leveren! Het kost hem enorm veel tijd, kunst- en vliegwerk om alle
uitslagen bij elkaar te rapen, en de inzenders kunnen hem daar heel eenvoudig
bij helpen.
11. Het tatoeëren gebeurt dit jaar wederom op afspraak op de 2e en 4e dinsdag
van de maand. Hiervoor kunt u bellen met Dirk de Jong. Zijn telnr. is 0356859167. Zonder uitbraken van RHD2 blijft Dirk tatoeëren. Arie van ’t Klooster
is de ringencommissaris. Dus wie ringen wil bestellen kan dit bij Arie doen, zijn
gegevens staan voor in ons clubblad. En we kunnen de ringenbestellijsten bij
hem inleveren. Arie verteld dat veel leden ook zelf via KLN hun ringen kunnen
bestellen. Het is volgens hem sneller en makkelijker om het zelf te doen. Jaap
Hagen zou het jammer vinden als iedereen het zelf ging doen, omdat dat ten
koste zou gaan van het clubgebeuren. Volgens Jan Driessen zijn wij van de
GPKV nog één van de weinige verenigingen die hun ringen nog via een
ringencommissaris bestellen. Bart vind dit een voortschrijdend gebeuren.
Bankzaken worden ook steeds meer via internet gedaan. Arie zegt dat hij
gewoon blijft als commissaris, voor iedereen die dat wil.
12. De agenda voor het komende jaar wordt doorgenomen. Ben verteld dat onze
vereniging dit jaar niet aanwezig is met een stand op de Lentemarkt van
zorgboerderij ’t Werckpaert te Blaricum. Ook het bezoek aan de zorginstelling
gaat vooralsnog niet door. De nieuwe ruimte in Blaricum is simpelweg te klein.
Evt. nog naar een andere zorginstelling. Ook verteld Ben over de huidige stand
van zaken wat betreft het enten van de konijnen tegen RHD2. We willen 4
entrondes gaan organiseren. 1e eind maart/begin april, 2e eind juni/begin juli,
3e eind augustus en 4e eind november. Dit is omdat bij de oude dieren die
vorig jaar 1 september geënt zijn, de entstof inmiddels niet meer werkt. Ook
zijn er al jongen geboren in december, die (als de fokker dat wil) binnenkort
geënt kunnen worden. Latere jongen kunnen dan ook later geënt worden. We
gaan inventariseren hoeveel animo er is voor de diverse entrondes. Mevr. Erszi
Kooiker vraagt of de dieren ook meteen tegen myxomatose geënt kunnen
worden? En hoe het zit met drachtige dieren? Ben zal dit navragen. Volgens
Erszi is er nu al in Australië een nieuwe variant RHD3 opgedoken.
13. De rondvraag: Arie vraagt hoe het zit met de vogelgriep en tot wanneer we de
dieren moeten ophokken? Volgens Jan Driessen zegt het ministerie dat we
voorlopig de kippen moeten binnen houden. Bart zegt dat we de gevolgen van
de vogeltrek moeten afwachten. Volgens Piet Borst is het binnenhouden van
het pluimvee grote kolder. Een virus kun je namelijk niet zien, en is niet tegen
te houden. De beroepssector zegt dat het virus bij de hobbyhouders vandaan
7
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komt. Ben is op de laatst gehouden vergadering van de Diertechnische raad
geweest en daar kwam dit onderwerp ook aan bod. Harry Arts zei daar dat het
virus inmiddels in de natuur zit. Hij verwacht dat we er voorlopig niet vanaf zijn,
en is pessimistisch over de komende tentoonstellingsseizoenen. Jan Driessen
verteld dat er steeds meer duivenfokkers onder de leden zijn. Hij vraagt of er
een clubkampioenschap ook voor de duiven gehouden kan worden.Henk
Kasperts vind dit clubhuis van IJsclub De Vaart een toplocatie om te
vergaderen. Bart zegt dat we bij Sherpa ‘gek konden doen’ maar hier niet, Hij
vraagt aandacht voor het rustig naar huis toe gaan zonder overlast voor de
buren. Ook verteld Bart dat er een ledenlijst is voor iedereen die dat wil.
14. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. Hij dankt alle
aanwezigen voor hun aanwezigheid en de prettige wijze van vergaderen, en
wenst ons allen een wel thuis!
Ben Makker (secretaris)
VERENIGINGSBERICHTEN
Contributie 2017
Onze penningmeester Richard Groenestein is op dit moment redelijk tevreden over het
binnenkomen van de contributie. Maar er zijn leden onder ons die zijn tevredenheid nog
veel groter kunnen maken! Voor die leden die nog niet betaald hebben; Maak Richard blij
en stort uw contributie ( € 20,-. ) op IBAN: NL53RABO03159.71.460 ten name van
Penningmeester G.P.K.V. te Eemnes.
Een vriendelijk verzoek aan iedereen om het juiste bedrag over te maken! Dat scheelt
een hoop telefoontjes. Voor jeugdleden (tot 17 jaar) is de contributie € 10,-.
Heel hartelijk dank alvast namens de penningmeester!
GPKV CLUBKAMPIOENSCHAP PELSDIEREN
Fokker
Ras
Puntentotaal
1. Comb. De SantBoer
Thüringer
868,5
(De winnaar van vorig jaar had 862 punten)
GPKV CLUBKAMPIOENSCHAP PLUIMVEE
Geen opvolger voor Henry Neef. Vanwege de vogelgriep is deze competitie dit jaar
komen te vervallen.
Ringen
Als u ze nog niet per post heeft ontvangen kunt u de bestelde ringen afhalen op de
vergadering van woensdag 10 mei a.s. Tevens kunt u dan ook de kosten van de ringen
betalen bij onze ringencommissaris Arie van ’t Klooster.
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Hokkenbezoek 2017
Zaterdag 24 juni kunt u alvast vrijhouden in uw agenda. Na het grote succes van het
hokkenbezoek van 2014 en 2015 bij onze eigen leden, en de excursie naar de Garvo en
het Pluimveemuseum in 2016, heeft het bestuur gemeend dit jaar wederom op
hokkenbezoek te gaan, en dan bij onze leden in de prachtige omgeving van ’s Graveland.
Het programma en meer informatie hierover krijgt u op de ledenvergadering van
woensdag 10 mei a.s. Laat u verrassen en ga mee!
Het plan is om bij mooi weer op de fiets te gaan. Voor vervoer van uw fiets wordt
gezorgd.
U kunt zich nu alvast opgeven via het opgavestrookje elders in deze Pennenvoer. Of via
de mail; benmakker@planet.nl of telefoon 06-51447934.
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 8 juni a.s.
Voor koffie en broodjes wordt gezorgd. We sluiten de dag af met een gezamenlijke BBQ
waarvoor ook natuurlijk de leden worden uitgenodigd die er overdag niet bij konden
zijn.
Een opgavestrookje vind u elders in dit clubblad.
Het bestuur
Blad voor konijnen
Blad van wilg, acacia en els bevat veel eiwit. Blad van paardekastanje, beuk en eik bevat
veel ruwe vezels en bevordert de spijsvertering van konijnen. Op blad van vruchtbomen,
frambozen- en bramenstruiken en hazelaar zijn de konijnen dol op. Konijnen moeten
dikwijls even aan bladeren wennen, maar tot 15 % van het rantsoen is het een prima
bijvoer.

9

PENNENVOER is het verenigingsorgaan van de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers Vereniging.
44e JAARGANG NUMMER 2 MEI 2017

10

PENNENVOER is het verenigingsorgaan van de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers Vereniging.
44e JAARGANG NUMMER 2 MEI 2017

11

PENNENVOER is het verenigingsorgaan van de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers Vereniging.
44e JAARGANG NUMMER 2 MEI 2017

12

PENNENVOER is het verenigingsorgaan van de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers Vereniging.
44e JAARGANG NUMMER 2 MEI 2017

13

PENNENVOER is het verenigingsorgaan van de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers Vereniging.
44e JAARGANG NUMMER 2 MEI 2017

14

PENNENVOER is het verenigingsorgaan van de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers Vereniging.
44e JAARGANG NUMMER 2 MEI 2017

15

PENNENVOER is het verenigingsorgaan van de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers Vereniging.
44e JAARGANG NUMMER 2 MEI 2017

16

PENNENVOER is het verenigingsorgaan van de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers Vereniging.
44e JAARGANG NUMMER 2 MEI 2017

17

PENNENVOER is het verenigingsorgaan van de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers Vereniging.
44e JAARGANG NUMMER 2 MEI 2017

18

PENNENVOER is het verenigingsorgaan van de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers Vereniging.
44e JAARGANG NUMMER 2 MEI 2017

JAARVERSLAG GPKV 2016
Het verenigingsjaar 2016 is al weer voorbij. Het jaar van het konijnenvirus RHD2 en later
de vogelgriep H5N8 die ons parten speelde tijdens het tentoonstellingsseizoen. Verder is
het voor onze vereniging een heel goed jaar geweest.
1. Aantal leden
Per 1 januari 2017 heeft de GPKV 85 leden, tegenover 81 leden per 1 januari 2016.
Hoewel we een behoorlijk aantal nieuwe leden mochten verwelkomen, hebben ook een
aantal leden hun lidmaatschap opgezegd. Het verschil wordt gemaakt door een
verdrievoudiging (!) van het aantal jeugdleden.
De verdeling is als volgt:
01/01/2015
Erevoorzitter
Ereleden
Leden
Jeugdleden
Donateurs
Totaal

01/01/2016

1
3
76
2
1
_____
3

1
4
73
2
1
_____
81

01/01/2017
1
4
73
6
1
____
85

Het ledenaantal met een fokkerskaart is toegenomen van 44 naar 45.
2. Bestuur
Onder luid applaus werd op de jaarvergadering van 29 februari de heer Richard
Groenestein gekozen tot penningmeester van onze GPKV. Er waren geen
tegenkandidaten, dus is hij voor een periode van 3 jaar aangesteld.
Overige bestuursleden zijn voorzitter Bart Nouwens, secretaris pluimvee Jaap Hagen,
secretaris pelsdieren Gijs Niesing, en algemeen secretaris Ben Makker.
3. Vergaderingen
We zijn in 2016 4 keer bijeengekomen. De jaarvergadering was dit jaar op 29 februari,
locatie; ‘De Kombuis’, gelegen op het terrein van Sherpa, aan de IJssellaan 30 te Baarn.
Op deze jaarvergadering werden de clubprijzen uitgereikt. Cees Horden won bij de
pelsdieren en Henry Neef won bij het pluimvee.
Maandag 8 mei was er een ledenvergadering met aansluitend een lezing. Deze werd
gegeven door keurmeester Klaas van der Hoek, en het werd een zeer interessante avond.
Op maandag 15 augustus was er ook een ledenvergadering waar o.a. het enten, en de
aanstaande Jongdierendag werd besproken.
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Tijdens de ledenvergadering van 21 november werden de fokkerstrofeeën uitgereikt.
Erevoorzitter Dick de Boer won dit jaar de trofee voor de pelsdieren, en René Makker won
bij het pluimvee.
De hanenkraaiwedstrijd die gepland stond na deze vergadering ging helaas niet door
vanwege de vogelgriep H5N8.
4. Tentoonstellingen
Onze Jongdierendag werd dit jaar op 10 september gehouden wederom bij de Welkoop
in Eemnes. De organisatie lag deze dag in handen van het bestuur, aangevuld met Arie
van ‘t Klooster. 162 dieren waren er te bewonderen en dat is een heel mooi aantal.
Bijzonder was dit jaar de inzending van Jan Driessen met zijn Naakthalskrielen, de
Eemlandse krielen en de nieuwe kleurslag bij de Wyandotten ‘zwart zilverhalzig’ van Ben
Makker. Beide inzendingen waren publiekstrekkers.
Het werd een prachtige dag met goede keurmeesters, veel gezelligheid en ook een aan
tal nieuwe inzenders.
Onze clubshow werd ook dit jaar weer ondergebracht bij de Bottershow van Sport en
Genoegen uit Huizen. Dit jaar voor de derde maal in het clubhuis van deze Huizer
vereniging. In totaal werden hier 220 dieren ingezonden, waarvan 184 dieren werden
meegebracht door onze leden. En onze leden deden het hier goed! Combinatie SantBoer
won met een prachtige Thüringer bij de konijnen. Andries Arends won bij de hoenders
met een Australorp en René Makker won met een Wyandotte bij de dwerghoenders. En
bij de sierduiven won Jan Driessen met een oude witte Schoonheidspostduif.
Het publiek weet inmiddels de weg naar deze locatie wat beter te vinden, en het werd
een leuke en gezellige show, waarbij de onderlinge samenwerking tussen Sport en
Genoegen en de GPKV weer goed van de grond kwam.
Met enige overmacht won de GPKV dit jaar de verenigingscompetitie.
7. G.P.K.V. – BBQ
Aansluitend aan de excursie naar de Garvo en het Pluimveemuseum (zie punt 10)
hebben we op zaterdag 25 juni onze jaarlijkse BBQ gehouden op de locatie bij
Kunstcentrum Kijkoor in Eemnes. Samen hebben we weer genoten van een zeer
gezellige en smakelijke BBQ, waarbij ook nog de mogelijkheid aanwezig was om de
kunstwerken van de kunstenaars van Sherpa te bekijken.
8. Clubblad Pennenvoer
4 x is ons clubblad uitgekomen dit jaar, altijd weer prettig om te lezen. Sinds augustus
2012 hebben wij een nieuwe drukker en heeft onze oude vertrouwde Pennenvoer een
facelift gekregen. Sinds augustus 2014 heeft de omslag een chique goudkleurige
uitstraling.

20

PENNENVOER is het verenigingsorgaan van de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers Vereniging.
44e JAARGANG NUMMER 2 MEI 2017

9. Tatoeëren en ringen
Arie van ’t Klooster heeft in 2016 wederom het ringencommissariaat bemand. En Dirk de
Jong heeft in 2016 weer het tatoeëren van de konijnen verzorgd. Veel dank aan beide
heren voor de uitstekende verzorging!
10. Dierenwelzijn
De Hilversumse nota Dierenwelzijn heeft ons flink laten schrikken. De bedoeling hiervan
was dat de Hilversumse wethouder geen vergunning meer wilde verlenen aan
evenementen waarbij dieren zijn betrokken. Gelukkig zagen we de aankondiging in een
krantenartikel en hebben we met succes actie ondernomen. Daarbij zijn we enorm
ondersteund door het KLN bestuur en hun jurist. Complimenten van de leden aan het
GPKV bestuur voor de alertheid en de goede uitslag.
11. Overige activiteiten
Een korte opsomming van onze activiteiten in 2016:
•
Zaterdag 30 april waren wij met een stand aanwezig op de Kippen- en
Konijnendag bij Andy’s Dierensuper in Loosdrecht.
•
Donderdag 12 mei waren we present met dieren bij dagverzorging ‘De
Wingerd’ in Blaricum. René Makker had zijn broedmachine daar neergezet en
de bewoners konden de uitkomst van de kuikens live meemaken. ’s Middags
waren deze kuikens te gast bij de Mariaschool in Eemnes.
•
Een heel gezellige dag hadden we op 25 juni toen we op excursie gingen naar
de Garvo veevoederfabriek in Drempt. Na een heerlijke lunch op de Posbank
reden we door naar het Pluimveemuseum in Barneveld. Daar vertelden Henk
Kasperts en Piet Borst ons het één en ander over 70 jaar Hollandse krielen. We
eindigden deze dag bij Kunstcentrum Kijkoor in Eemnes voor de jaarlijkse BBQ.
12. gpkv.nl
Sinds 1 september 2011 heeft Tineke Hoogland de site onder haar beheer, en sinds 2015
wordt zij bijgestaan door Gerard Wagevoort. Gerard heeft echter aangegeven dat hij hier
mee wil stoppen en voor hem is een vervanger gevonden. Veel mensen bezoeken onze
site, zelfs bezoek uit het buitenland. Wil je iets op de website vermelden, dan kan dat via
Tineke: de emailadressen zijn tineke.hoogland@gmail.com of even een mailtje naar het
bestuur. Het contactformulier staat op de website. Ook zijn we sinds 2014 op Facebook
te vinden.
13. Tot slot
Ook dit jaar werd het pluimvee geënt door middel van sprayen. Dit gebeurde in
samenwerking met Sport en Genoegen uit Huizen, in de week van 18 augustus. De
dieren hoeven bij het sprayen niet in de hand te worden genomen, en zijn geënt tegen
NCD (pseudo-vogelpest) en IB (infectueuze bronchitis)
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Donderdag 1 september zijn onze konijnen geënt tegen het RHD2 virus. Gekozen kon
worden om te enten met Filafac (tegen RHD1 + 2) of Novarvilap (tegen RHD2)
Vanwege de uitbraak van H5N8 bij het pluimvee mocht er vanaf begin november geen
pluimvee meer tentoongesteld worden.
En al weer een jaar voorbij! Mijn achtste jaarverslag, en op 2016 terugkijkend is het een
jaar geweest met ups en downs. De ‘downs’ werden dit jaar gevormd door de nota
Dierenwelzijn en de uitbraken van RHD2 en H5N8. Maar bij de ‘ups’ zijn toch echt de te
prijzen inzet en medewerking van zovele leden; zowel voor als achter de schermen.
Zonder medewerking van de leden kunnen we niet! Soms van die ‘gewone kleine
dingen’ zoals even de broodjes verzorgen voor de mensen die de promotiestand
bemannen. Nogmaals dank daar voor!
Bovendien een erg gezellig jaar met de nodige humor op zijn tijd. Toch ook heel
belangrijk!
Een jaar waarin weer veel is gebeurd en waarin we flink ‘aan de weg hebben getimmerd’
en ons op een prima en positieve manier hebben laten zien aan de buitenwereld. Met
vertrouwen kijken we uit naar het jaar 2017.
.
Een groot woord van dank is hier zeker ook op zijn plaats voor de mede-bestuursleden,
voor de bijzonder prettige samenwerking en ondersteuning.
Ben Makker (secretaris GPKV)
WETENSWAARDIGHEDEN
Legkippen
Leghennen uit de commerciële pluimveehouderij zijn speciaal gefokt om hun eerste ei te
leggen als ze 18 tot 20 weken oud zijn. Daarna leggen ze 300-330 eieren per jaar, dus
bijna elke dag een ei. Daarvoor eten ze ongeveer 120-130 gram legvoer per dag. De
eerste twee levensjaren leggen leghennen goed, daarna neemt de eiproductie snel af.
Vruchtbaar pluimvee
Is uw pluimvee niet vruchtbaar genoeg? Geef dan tarwekiemolie, dat barst van de
vitamine E oftewel; de ‘vruchtbaarheidsvitamine’.
Kuikenopfok
Zorg in de eerste levensweek voor een temperatuur van ongeveer 32 graden onder de
warmtelamp. Daarna kan de temperatuur iedere week met 2 graden omlaag. Stop na de
6e week met verwarmen.
Hang de warmtelamp zo dat de kuikens er gemakkelijk onder kunnen kruipen, en
eronder vandaan.
Voer uitsluitend opfokvoer (meel, kruimel of kleine korrel) en nooit alleen kuikenzaad.
Zorg voor een ondiep drinkbakje, zodat de kuikens niet kunnen verdrinken.
Fok alleen kuikens van gelijke grootte en leeftijd op.
(bron: Landleven)
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DIERBESCHRIJVING

Hollandse Kriel
Beschrijving:

De Hollandse kriel is één van de populairste krielrassen
in Nederland.
Hollandse Krielen zijn kleine krielen met een
geheel eigen type.
Ze zijn tamelijk kort, nauwelijks middelhoog gesteld.
De bevedering is vrij ruim, glad aanliggend en met
goed ontwikkelde sierveren.

Oorsprong:

Nederland. Sinds 1906 is dit een erkend ras.

Kleurslagen:

Blauw (ongezoomd); Blauwpatrijs; Blauwzilverpatrijs;
Buff; Buffcolumbia; Buffcolumbia blauwgetekend;
Geelpatrijs; Koekoek; Koekoekpatrijs; Kwartel;
Parelgrijs; Parelgrijszilverkwartel; Patrijs;
Roodgeschouderd blauwzilverpatrijs;
Roodgeschouderd wit (witpatrijs);
Roodgeschouderd zilverpatrijs; Tarwe; Wit;

Zalmkleur; Zilverkwartel; Zilverpatrijs; Zwart;
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Opgaveformulier Hokkenbezoek en Barbeque 2017
Zaterdag 24 juni kunt u alvast vrijhouden in uw agenda. Na het grote succes van het
hokkenbezoek van 2014 en 2015 bij onze eigen leden, en de excursie naar de Garvo en
het Pluimveemuseum in 2016, heeft het bestuur gemeend dit jaar wederom op
hokkenbezoek te gaan, en dan bij onze leden in de prachtige omgeving van ’s Graveland.
Het programma en meer informatie hierover krijgt u op de ledenvergadering van
woensdag 10 mei a.s. Laat u verrassen en ga mee!
Het plan is om bij mooi weer op de fiets te gaan. Voor vervoer van uw fiets wordt
gezorgd.
U kunt zich nu alvast opgeven via het opgavestrookje elders in deze Pennenvoer. Of via
de mail; benmakker@planet.nl of telefoon 06-51447934.
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 8 juni a.s.
Voor koffie en broodjes wordt gezorgd. We sluiten de dag af met een gezamenlijke BBQ
waarvoor ook natuurlijk de leden worden uitgenodigd die er overdag niet bij konden
zijn.
-------------------------------------------------------------------Ja, ik ga mee op Hokkenbezoek en ik kom met …. personen
Ja / Nee ik doe mee aan de barbecue en ik kom met …. personen
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
e-mailadres:
Opsturen naar: Ben Makker, Roerdomp 18, 3755 GH Eemnes
Tel. 035 - 53 113 32
e-mail: benmakker@planet.nl
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