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VOORWOORD
Wij hebben bij de IJsclub de Vaart een prachtige
en gezellige accommodatie gevonden waar wij
onze activiteiten kunnen houden, zoals onze
vergaderingen, barbecue e.d.
De afgelopen jaarvergadering moesten wij snel
schakelen, je gelooft het of niet maar de IJsbaan
dreigde open te gaan, het hing maar op een paar
centimeters ijs. Wij konden het ons niet
veroorloven om al klunend het ijsbaan terrein te
betreden en zijn voor de zekerheid uitgeweken
naar de Voetbalvereniging Eemnes, die ons
gastvrij heeft ontvangen. Zoals ik op de
jaarvergadering al vermeldde is het soms wel handig als je voorzitter bent van
verschillende clubs, een bijkomend voordeel was dat ik in “mijn” bestuurskamer
de vergadering mocht voorzitten van de G.P.K.V.
Dinsdag 17 april j.l. had Sport en Genoegen uit Huizen een avond belegd voor
duivenliefhebbers. Ik ben daarheen gegaan om als collega-bestuurder mijn
interesse te tonen. De voorzitter van Sport en Genoegen, Jan Kroon, vroeg mij
wat ik nou op zo’n bijeenkomst kwam doen. Ik vertelde hem dat ik als geboren
Amsterdammer met grote regelmaat bij een buurman op zijn platje mocht
komen kijken bij de binnenkomst van zijn wedstrijdduiven, ik vond dat
ontzettend spannend. Ik mocht ook een keer met onze groep als padvinder mee
naar de Kennemerduinen waar wij mocht helpen bij het lossen van de
wedstrijdduiven, dat gebeurde 60 jaar geleden nog met de hand. Ook dat was
een bijzondere belevenis en gebeurtenis, daar komt mijn interesse voor duiven
vandaan.
Duivenliefhebbers zijn heel kleurrijk en uniek te noemen. De avond was denk ik
een succes, helaas moest ik halverwege de avond naar een andere vergadering
dus ik heb alleen de eerste helft meegemaakt die door Han Voerman werd
verzorgd en dat deed hij op zijn eigen enthousiaste wijze.
Zoals ik al eerder heb geschreven vieren wij in 2019 ons 105 jarig bestaan, Ben
Makker is druk doende leden te vragen of zij deel willen nemen in werkgroepjes.
Want….. vele handen maken licht werk.
Ik hoop dat ik jullie 16 mei aanstaande mag verwelkomen in “ons” clubhuis bij
de IJsclub De Vaart in Eemnes. Tot dan.
Jullie voorzitter, Bart Nouwens
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UITNODIGING LEDENVERGADERING
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering op woensdag
16 mei 2018. De vergadering wordt gehouden in het clubhuis van IJsclub ‘De
Vaart’, Stadwijksingel 1, te Eemnes. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.
De agenda luidt als volgt:
1.

Opening door de voorzitter.

2.

Notulen van de Jaarvergadering van 28 februari 2018.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen.

4.

Enten tegen RHD2 2 juni a.s. en eind juli.

5.

Vooruitblik op de komende activiteiten. (o.a. hokkenbezoek en BBQ,
Midzomercompetitie S en G)

6.

Pauze

7.

Plan 2019. Wat verder ter tafel gebracht wordt. (o.a. uitreiking
clubkampioenschappen, onderhoud Hoenderhof, verslag KL-NH
vergadering)

8.

Rondvraag.

9.

Sluiting

Namens het bestuur
Ben Makker, (secretaris)
Na de vergadering:
Wij waren van plan een professionele kuikensekser uit te nodigen voor na de
vergadering. Echter, vanwege financiële redenen hebben wij ervan af gezien.
Op het moment van schrijven zijn we met een spreker bezig, alleen hebben we
nog geen uitsluitsel of hij werkelijk kan komen. Het is een man met een vracht
aan ervaring in de hobby die buitengewoon boeiend, kundig, smeuïg en
enthousiast kan vertellen, Wij hopen van harte dat hij ook echt kan!
Mocht hij nou niet kunnen, dan hebben we nog een alternatief achter de hand,
maar wij houden u op de hoogte via de mail. En anders; laat u verrassen en kom
gewoon naar de vergadering op 16 mei a.s.!
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING, GEHOUDEN OP 28 FEBRUARI
Voorzitter Bart Nouwens opent de vergadering en heet een ieder van harte
welkom. Deze vergadering wordt op een andere locatie gehouden dan het
clubhuis van ‘IJsclub de Vaart’, namelijk in het clubhuis van de S.V. Eemnes. Dit is
vanwege de strenge vorst en de verwachting dat er binnenkort geschaatst kan
worden op het ijs. Het is de koudste 28 februari sinds 100 jaar! Complimenten
aan diegenen die het aangedurft hebben toch op deze jaarvergadering te
komen!
Een bijzonder woord van welkom voor onze erelid Gijs Niesing. En een welkom
voor de heer Arie Veen die pas net lid is en voor het eerst een GPKV
Jaarvergadering meemaakt.
In het nieuws is op dit moment een konijnenvirus wat wordt verspreid op het
zuidereiland van Nieuw Zeeland. Dit wordt ingezet om de konijnenplaag al daar
te bestrijden. Wij maken ons daar zorgen over. We weten maar al te goed waar
het inzetten van een virus toe kan leiden….
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 29 november
2017 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 flink aantal
afmeldingen voor deze vergadering. Dit zijn; Jan de Kwant, Herman Fennis, Jan
Driessen, Dick de Boer, Johan Schouten (vanwege griep) Bert Veerman, Hans L.
Schippers (veel ellende thuis met zieke zoon en vrouw), Gerrit van de Hazel, Paul
van Meijgaarden, Jan Verspuy (vanwege griep), Henry Neef (vanwege
longontsteking).
Wij wensen iedereen die met ziekte te maken heeft (zelf of in de nabije
omgeving) heel veel beterschap en sterkte waar dat nodig is!
We hebben weer 2 nieuwe leden. Dat zijn Zerida de Vink uit Hilversum, fokster
van Engelse hangoren en Duitse Reuzen, en Arie Veen uit Hilversum, fokker av
Oud Hollandse Meeuwen. Voor beide is een fokkersnummer aangevraagd en
ontvangen, en wij wensen hun veel plezier in onze mooie hobby en hopen dat
zij zich snel thuis mogen voelen in onze vereniging!
We hebben een mail gehad van Sport en Genoegen uit Huizen over het
onderbrengen, of samen organiseren van een Jongdierendag. Het bestuur heeft
besloten hier geen gebruik van te maken. Mees Brasser verteld dat er inmiddels
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contact is met 2 andere verenigingen waar de Jongdierendag mee
georganiseerd wordt.
Ook hebben we het clubblad Pels en Pluim van Winkel en O. weer ontvangen.
Verder een uitnodiging van KL-NH voor de vergadering van 13 maart a.s. Jaap
Hagen en Gijs Niesing gaan daar heen.
Van onze vereniging zijn Mees, Tineke en Ben naar de laatst gehouden Topshow
geweest. Een verslag hier van komt in de Pennenvoer.
4.
Het jaarverslag van 2017, gemaakt door de secretaris wordt uitgedeeld
en per punt behandeld. Wat met name opvalt is de flinke toename van het
aantal leden, en het aantal fokkerskaarten. Het Jaarverslag wordt goedgekeurd
met een applaus en complimenten aan Ben voor het maken er van.
5.
Het financieel verslag van 2017 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. We hebben een goed
jaar gedraaid. Applaus volgt!
6.
De kascontrolecommissie bestond uit Diny Peek en Arie van ’t Klooster.
Zij hebben de boeken gecontroleerd, waarvan Diny verslag doet. Het zag er
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 2019 bestaat uit Arie van ‘t Klooster en
Hans L. Schippers. Nieuw reserve lid is Han Voerman.
8.
Bestuursverkiezing. Secretaris Pelsdieren en algemeen secretaris Ben
Makker zijn beide 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!
Gijs en Ben bedanken ons allemaal voor het in hun gestelde vertrouwen.
Nu houden we eerst even pauze (punt 9) en gaan hierna verder met punt
10a.
Uitreiking Clubkampioenschap GPKV van het tentoonstellingsseizoen
2017/2018. Vanwege de vogelgriep hebben we bij het pluimvee maar 2 shows
mee kunnen laten tellen voor de einduitslag. Toch heeft dit wel een terechte
winnaar opgeleverd; Henry Neef haalde een mooie 575 punten met zijn
Grubbebaard krielen. Helaas is Henry afwezig maar de oorkonde zal in de
volgende vergadering worden uitgereikt.
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Ook Dick de Boer en Nel van Santen zijn afwezig. De Thüringers van de
combinatie SantBoer deden het dit jaar weer bijzonder goed en zij haalden er
maar liefst 863 punten mee.
Dit jaar voor het eerst ook een uitreiking bij de sierduiven. Arend Houtman
behaalde met zijn Weense Midsnavelige tuimelaars ook een prachtige 863
punten en kreeg hier een fraaie oorkonde voor, en een envelop met inhoud.
Heren proficiat! (de volledige uitslag van het clubkampioenschap kunt u elders
in deze Pennenvoer vinden)
10b.
Dit jaar worden twee van onze leden in het zonnetje gezet. Zij zijn
beide jubilaris en respectievelijk 25 en 40 jaar lid van KLN. Dit zijn Jan de Kwant
en Henk Kasperts. Helaas is Jan afwezig maar de versierselen worden een
volgende vergadering aan hem uitgereikt. Wel aanwezig is Henk Kasperts. Hij
komt naar voren en krijgt de KLN speld voor 40 jaar lidmaatschap opgespeld.
Tevens ontvangt Henk een oorkonde en een bos bloemen, en een applaus!
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
035-6859167. 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.
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 een
zorginstelling gaat vooralsnog niet door. Tenzij wij ergens worden uitgenodigd.
Het onderhoud van de Hoenderhof; Richard verteld dat er vorig jaar geschilderd
is. Nu zijn de hokken 1 t/m 4 aan de beurt. Hier moet ook de hele zijwand
vervangen worden. Op zich is het handig dat er nu 2 hokken leeg staan. Dan
kunnen er makkelijk even dieren omgezet worden, indien nodig. Richard gaat
het plannen en vraagt om wat ‘helpende handjes’ hier voor.
Bart verteld dat onze site wordt vernieuwd. Er is iemand voor gevonden die dit
op zich wil nemen. De berichten die er nu op staan zijn inmiddels zo’n 3 tot 4
jaar oud.
Han Voerman vertelt over de laatst gehouden Aviculturashow in Zuid Holland.
Na het uiteen vallen van de Championshow moest de Bondsshow voor
sierduiven ergens anders worden onder gebracht. En dat is uiteindelijk gelukt,
en er is in zeer korte tijd heel veel werk verzet door een aantal mensen om deze
show tot een succes te maken.
Voorzitter Bart verteld dat de ledenlijsten niet meer verstrekt mogen worden
aan de leden. Dit i.v.m. de nieuwe AVG-wet waardoor persoonsgegevens niet
meer openbaar gemaakt mogen worden.
7
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13.
De rondvraag: Han verteld dat hij laatst naar een kuikenbeurs is
geweest in Duitsland. Misschien is dat ook iets om hier in Nederland te
introduceren? Henk Kasperts vertelt dat er in de diertechnische raad is
gesproken over de vogelgriep. Deze griep zit nu in de natuur en de verwachting
is dat voorlopig het tentoonstellingsverbod voor pluimvee niet opgeheven
wordt. Er wordt gesproken over het veranderen/verleggen van het
tentoonstellingsseizoen.
Verder deelt Henk mede dat het ledenaantal van de KLN het afgelopen jaar met
4 % is afgenomen en dat baart zorgen.
Mees vertelt dat op 30 juni a.s. een midzomercompetitie wordt georganiseerd
door Sport en Genoegen. Een leuk initiatief waar de GPKV ook aan meedoet en
de uitnodiging en verdere info volgt nog. En 17 april organiseert S en G een
infoavond over sierduiven met als sprekers Han Voerman en Fred van
Apeldoorn.
Diny dankt ons allen voor de aandacht tijdens en na haar operatie. Het gaat
redelijk met haar, maar het kan nog beter.
Tineke vertelt dat zij de opleiding voor keurmeester is begonnen, voornamelijk
omdat zij geïnteresseerd is in de genetica van de konijnen. Maar wie weet zien
we binnenkort Tineke ergens met een witte jas verschijnen?
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! Voor wie dat wil is er aan de bar
van de S.V. Eemnes nog een drankje namens de GPKV. En dank aan de S.V.
Eemnes voor het mogen gebruiken van de vergaderruimte en dank voor de
gastvrijheid.
Ben Makker, (secretaris)
VERENIGINGSBERICHTEN
Nieuw lid:
Arie Veen uit Hilversum is lid geworden van onze GPKV. Arie is duivenfokker en
heeft het prachtige ras Oud Hollandse Meeuwen in de hokken. Alweer een
duivenfokker er bij, dat gaat goed! Van harte welkom Arie in onze vereniging en
we hopen dat je je snel thuis voelt bij ons cluppie!
Contributie 2018
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
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w.w.w.plantenmarktboskoop.nl

Plantenmarkt Boskoop
Voor al uw bomen en planten

035 / 538 2872 - info@plantenmarktboskoop.nl
Goyergracht Zuid 1b - 3755 MX Eemnes
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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!
Plan 2019
In 2019 bestaat onze GPKV 105 jaar en dat willen we niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Achter de schermen zijn we druk bezig geweest (en nog!) met het
uitwerken van ideeën en activiteiten voor dit lustrumjaar. Een jaar waarin we
bijna maandelijks een activiteit gepland hebben. Vanzelfsprekend kan het
bestuur dit niet allemaal zelf voor haar rekening nemen, maar met de inzet van
vele leden moet dit goed komen. Er is een jaarplanning gemaakt en de taken
zijn verdeeld.
Belangrijk om onze ledenvergadering van 16 mei te bezoeken, want meer hier
over vertel ik u in deze vergadering!
Ben Makker
GPKV Clubkampioenschap 2017/2018
Vanwege de vogelgriep hebben we dit jaar bij het pluimvee 2 shows mee laten
tellen voor de einduitslag. Voor de pelsdieren en de sierduiven tellen wel 3
shows mee.
De einduitslag:
GPKV CLUBKAMPIOENSCHAP PELSDIEREN
Fokker
Ras
1. Comb. SantBoer
Thüringer
2. Cees Horden
Groot Zilver
3. Cees Horden
Vlaamse Reus
4. Johan Schouten
Wener
5. Gijs Niesing
Wener
6. Comb. SantBoer
Wener
7. Ben Makker
Pool blauwoog

Puntentotaal
863
861
856
852,5
850
847,5
833,5

Fokkers die niet genoemd zijn hebben minder dan 3 x ingezonden.
(De winnaar van vorig jaar had 868,5 punten….) Combinatie SantBoer wordt op
de voet gevolgd door Cees Horden, die het zelfs presteert om 2e en 3e te
worden. Knap gedaan!
18
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GPKV CLUBKAMPIOENSCHAP PLUIMVEE
Fokker
Ras
1. Henry Neef
Grubbebaardkriel
2. Liesbeth de Haan
Wyandotte kriel
3. Henk Kasperts
Hollandse kriel
4. Ben Makker
Wyandottekriel
5. Ben Makker
Naakthalskriel
6. Barend Buysingh Damsté
Hollandsekriel

Puntentotaal
575
572
569
566
561
558

Henry Neef was ook de laatste winnaar in het seizoen 2015/2016. Vanwege de
vogelgriep is deze competitie in het jaar 2016/2017 komen te vervallen. Henry
heeft concurrentie van de Wyandotten van Liesbeth de Haan.
GPKV CLUBKAMPIOENSCHAP SIERDUIVEN
Fokker
Ras
Puntentotaal
1. Arend Houtman
Weense Midsnavelige Tuimelaars
863
2. Arend Houtman
Berlijnse Kortsnavellige Tuimelaars
861
Arend was de enige sierduivenfokker die 3 maal heeft ingezonden (voor zover
bekend bij Gijs Niesing) op een tentoonstelling. En dat in 2 rassen is gewoon
knap gedaan! Volgend jaar wellicht wat meer sierduivenfokkers op deze erelijst?
Willen jullie de catalogi afgeven/sturen naar Gijs?
Dit jaar zijn er alleen bij onze duivenfokkers U’s gehaald, en wel bij Han
Voerman en Arend Houtman. Proficiat heren en veel succes in het volgende
seizoen!
Combinatie SantBoer, Henry Neef en Arend Houtman mogen zich een jaar lang
GPKV clubkampioen noemen!
RINGEN
Als u ze nog niet per post heeft ontvangen kunt u de bestelde ringen afhalen op
de vergadering van woensdag 16 mei a.s. Tevens kunt u dan ook de kosten van
de ringen betalen bij onze ringencommissaris Arie van ’t Klooster.
HOKKENBEZOEK 2018
Zaterdag 23 juni kunt u alvast vrijhouden in uw agenda. Na het grote succes van
het hokkenbezoek van 2014 en 2015 bij onze eigen leden, de excursie naar de
Garvo en het Pluimveemuseum in 2016, en het hokkenbezoek bij onze leden in
de prachtige omgeving van ’s-Graveland in 2017, zijn we dit jaar weer bezig met
een prachtig programma voor deze dag.
Het programma en meer informatie hierover krijgt u op de ledenvergadering
van woensdag 16 mei a.s. Of via een mailbericht. Laat u verrassen en ga mee!
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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 9 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
NIEUWS VAN DE KLN
Na een aantal zeer constructieve gesprekken kan ik u melden dat wij sinds april
weer een voorzitter hebben. In de vorm van een ad interim voorzitter hebben
wij Jan Dirk Nijkamp uit Dalfsen bereid gevonden toe te treden tot het
hoofdbestuur van KLN.
Tijdens de komende ALV zullen wij Jan Dirk voordragen als voorzitter.
Jan Dirk is zowel werk gerelateerd, als hobbymatig een uitermate ervaren
bestuurskundige.
In één van de komende Kleindier Magazines zal Jan Dirk aan de hand van een
interview aan u worden voorgesteld.
Als bestuur van KLN wensen wij Jan Dirk heel veel succes, maar vooral plezier
toe in zijn nieuwe functie en zien uit naar de samenwerking!
Ronald Tiemes, secretaris KLN.
WETENSWAARDIGHEDEN
Over bomen. De appelboom: Voor onze voorouders was de appelboom een
belangrijke boom om te overleven. De appels kunnen immers lang bewaard
worden, en ze bevatten volop vitaminen.
In de oudheid stond de appelboom symbool voor vruchtbaarheid en
onsterfelijkheid. In China staat de appelboom symbool voor vrede.
In de Keltische cultuur stond de appelboom voor de liefde, trouw, tedere
partner, aantrekkingskracht, altijd verliefd zijn.
In de middeleeuwen werd het badwater van een baby symbolisch bij de
appelboom gegoten als men de volgende keer een jongen wilde….
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Jaarverslag GPKV 2017
Het verenigingsjaar 2017 is al weer voorbij. Wederom hadden we dit jaar te
maken met 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.
Aantal leden
Per 1 januari 2018 heeft de GPKV 90 leden, tegenover 85 leden per 1 januari
2017. We hebben een behoorlijk aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. In
deze tijd waarin je alom om ons heen hoort dat onze hobby terugloopt, zijn wij
een groeiende vereniging. En daar zijn we trots op! Ook het aantal leden met
een fokkerskaart is flink toegenomen. Een klein aantal leden heeft zijn/haar
lidmaatschap opgezegd, of zijn overleden.
De verdeling is als volgt:
01/01/2016
Erevoorzitter
Ereleden
Leden
Jeugdleden
Donateurs
Totaal

01/01/2017

01/01/2018

1
4
73
2
1
___

1
4
73
6
1
___

1
4
79
5
1
___

81

85

90

Het ledenaantal met een fokkerskaart is toegenomen van 45 naar 49.
Bestuur
Onder luid applaus werd op de jaarvergadering van 8 maart de heer Bart
Nouwens herkozen tot voorzitter van onze GPKV. Er waren geen
tegenkandidaten, dus is hij voor een periode van 3 jaar aangesteld. Ook
secretaris pluimvee Jaap Hagen is herkozen voor een periode van 3 jaar en
wederom applaus.
Overige bestuursleden zijn penningmeester Richard Groenestein, secretaris
pelsdieren Gijs Niesing, en algemeen secretaris Ben Makker.
Vergaderingen
We zijn in 2017 4 keer bijeengekomen. De jaarvergadering was dit jaar op 8
maart, op een voor ons nieuwe locatie; het clubhuis van IJsclub ‘De Vaart’,
gelegen aan de Stadwijksingel 1, te Eemnes. Een prima en gezellige locatie waar
we nog lang gebruik van hopen te maken. Op deze jaarvergadering werden de
prijzen uitgereikt aan de Clubkampioenen. De combinatie SantBoer won bij de
21

PENNENVOER is het verenigingsorgaan van de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers Vereniging.
45e JAARGANG NUMMER 2 APRIL 2018

pelsdieren en bij het pluimvee dit jaar helaas geen kampioen omdat er te
weinig tentoonstellingen zijn geweest waar pluimvee bij aanwezig was..
Woensdag 10 mei was er een ledenvergadering met aansluitend een
kwisavond. Dit was een groot succes. In teamverband moesten de aanwezigen
vragen beantwoorden over zowel pluimvee als pelsdieren. De teams waren zo
samengesteld dat er in elk team specialisten van elke diergroep, maar ook leken
vertegenwoordigd waren. Het team van Johan Schouten, Henk Kasperts, Ad
Hoogendijk en Arie van ’t Klooster werd, met enige overmacht, eerste.
Op woensdag 16 augustus was er ook een ledenvergadering waar o.a. het
enten, en de aanstaande Jongdierendag werd besproken.Tijdens de
ledenvergadering van 29 november werden de fokkerstrofeeën uitgereikt. Dit
jaar voor het eerst ook bij de sierduiven. De combinatie SantBoer won dit jaar de
trofee voor de pelsdieren, Henny Neef won bij het pluimvee, en Arend Houtman
won de fokkerstrofee bij de sierduiven. Na deze vergadering hebben we de
jaarlijkse Hanenkraaiwedstrijd gehouden. Een Grubbe baardkrielhaantje van
Henny Neef won de Lucas van IJsendijktrofee.
Tentoonstellingen
Onze Jongdierendag werd dit jaar op 9 september gehouden wederom bij de
Welkoop in Eemnes. De organisatie lag deze dag in handen van het bestuur,
aangevuld met Arie van ‘t Klooster. 152 dieren waren er te bewonderen en dat is
een heel mooi aantal. Bijzonder was dit jaar de inzending van de
Naakthalskrielen, die veel opzien baardden. Ook een achttal sierduiven die ‘ter
promotie’ aanwezig waren zijn echte publiekstrekkers, evenals de Visvereniging
Flevo die dit jaar bij ons te gast was. We hebben nog nooit zoveel publiek op
onze Jongdierendag gehad.
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 eerste maal in ’t Visnet, te
Huizen. In totaal werden hier 309 dieren ingezonden, waarvan 188 dieren
werden meegebracht door onze leden. En onze leden deden het hier goed!
Combinatie SantBoer won met een prachtige Thüringer bij de konijnen. Bij de
grote hoenders weliswaar geen inzenders, maar Mees Brasser won met een
Hollandse kriel bij de dwerghoenders. En bij de sierduiven won Arend Houtman
met een Berlijnse kortsnavelige tuimelaar.
Mede door de vele nevenactiviteiten zoals een eierkeuring, kleurwedstrijd,
hanenkraaiwedstrijd en een goede PR wist het publiek de weg naar de locatie
goed 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. Het was nipt, maar met één puntje verschil won Sport en Genoegen dit
jaar de verenigingscompetitie.
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G.P.K.V. – BBQ
Zaterdag 24 juni zat het weer niet mee, maar toch hebben we als vereniging
een fantastische dag gehad. We gingen op hokkenbezoek bij een aantal van
onze leden, in en om ’s Graveland. T.w. bij Liesbeth de Haan, Johan Schouten,
Arend Houtman en Henny Neef en Jan Reichholdt. We hebben genoten van de
prachtige locaties, de verhalen, elkaars samenzijn, en de gastvrijheid.
Aansluitend hebben we onze jaarlijkse BBQ gehouden op de locatie van de
IJsclub ‘De Vaart’ in Eemnes. Het was een weer een zeer gezellige en smakelijke
BBQ.
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.
Tatoeëren en ringen
Arie van ’t Klooster heeft in 2017 wederom het ringencommissariaat bemand.
En Dirk de Jong heeft in 2017 weer het tatoeëren van de konijnen verzorgd.
Heel veel dank aan beide heren voor de uitstekende verzorging!
GPKV.nl
Sinds 1 september 2011 heeft Tineke Hoogland de site onder haar beheer. 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.
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 17 augustus.
De dieren hoeven bij het sprayen niet in de hand te worden genomen, en zijn
geënt tegen NCD (pseudo-vogelpest) Vanaf dit jaar enten we niet meer tegen IB
(infectueuze bronchitis) omdat deze ziekte nauwelijks meer voorkomt en
sommige rassen van onze fokkers daar meer van te lijden hebben dan dat het ze
goed doet.
23 juli zijn onze konijnen geënt tegen het RHD2 virus, met Filafac (tegen RHD1 +
2) en woensdag 27 september bood Maarten Rigter ons de gelegenheid om
onze konijnen te laten enten, bij de Welkoop.
Vanwege de uitbraak van H5N8 bij het pluimvee mocht er vanaf 8 december
geen pluimvee meer tentoongesteld worden.
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En al weer een jaar voorbij! Mijn negende jaarverslag, en op 2017 terugkijkend
is het voor onze vereniging een heel goed jaar geweest. Ondanks de
aanwezigheid (en uitbraken van) RHD2 en H5N8, kunnen wij ons verheugen
over een groeiende belangstelling voor onze hobby, en ook als vereniging zijn
wij groeiende. Op naar de 100 leden!? Te prijzen is de 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 soep
(met ballen!) verzorgen tijdens de Jongdierendag, het elkaar ondersteunen
wanneer dat nodig is, etc.
Nogmaals dank daarvoor!
Bovendien een erg gezellig jaar met de nodige humor op zijn tijd. Toch ook heel
belangrijk!
Het blijft ook belangrijk dat we ‘flink aan de weg blijven timmeren’ en ons op
een prima en positieve manier laten zien aan de buitenwereld. Met vertrouwen
kijken we uit naar het jaar 2018 waarin we ons o.a. gaan voorbereiden op 2019,
het jaar waarin de GPKV 105 jaar bestaat!.
Een groot woord van dank is hier zeker ook op zijn plaats voor de
medebestuursleden, voor de bijzonder prettige samenwerking, het geduld en
de ondersteuning.
Ben Makker, (secretaris GPKV)
Konijnen enten tegen RHD1+2, zaterdag 2 juni bij de Welkoop in Eemnes
Volgens onze jaarplanning zouden wij eind juli onze eerste entronde
organiseren voor de konijnen, tegen het virus RHD. Deze gaat nog gewoon
door!
Maar op zaterdag 30 juni organiseert onze zustervereniging Sport en Genoegen
een Midzomercompetitie, waar ook onze vereniging aan meedoet. (zie de info
elders in dit clubblad)
In overleg met Maarten Rigter van de Welkoop heeft u nu de gelegenheid om
uw dieren op zaterdag 2 juni te laten enten tussen 12.00 en 14 uur. De
dierenarts Dr. Woef is dan aanwezig en kan uw dieren enten tegen RHD en evt.
ook tegen myxomatose.
Mocht u hier gebruik van willen maken, wilt u dan uiterlijk 25 mei een mail
sturen met het aantal dieren dat geënt moet worden, en waartegen. Dit ivm de
entstof die de dierenarts moet bestellen en meenemen.
Het mailadres waar u uw konijnen kunt opgeven is: eemnes@welkoop.com
Bij voorbaat dank aan Maarten Rigter van de Welkoop voor het meedenken en
organiseren!
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UITNODIGING MIDZOMERCOMPETITIE
Kleindiervereniging Sport & Genoegen Midden-Nederland in Huizen organiseert
een unieke happening! Samen met collega fokkers en verenigingen houden wij
op zaterdag 30 juni a.s. een leuke, informatieve en sportieve dag.
Om mee te doen aan deze competitie mag elke vereniging maximaal inzenden:
10 konijnen, 10 hoenders/dwerghoenders, 10 cavia’s, 10 sierduiven.
Ook jonge dieren van 2018 mogen meedoen.
Als de vereniging geen 10 dieren per diergroep kan inzenden, mogen ook
fokkers buiten de vereniging meedoen met en voor de vereniging. Losse
inzenders mogen ook inschrijven als er niet genoeg animo is bij een vereniging
om aan de 10 dieren per diergroep te komen. Dit gaat in overleg met de
Midzomercommissie. Verenigingen gaan altijd voor op deze inzenders. Het
maximaal aantal dieren per diergroep is 40 stuks.
Programma:
08.30 uur
08.50 uur
09.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
13.30 uur
14.30 uur
15.00 uur
16.00 uur
Puntensysteem
98 punten
97-97,5 punten
96-96,5 punten
95-95,5 punten
94-94,5 punten
93-93,5 punten

Inkooien
Welkomstwoord door de voorzitter
Start keuring
De BBQ wordt aangestoken
Kennismaking met de eerste. ‘konijnenwortelracebaan’ ter
wereld!!!
Gedachtenwisseling over de toekomst van de kleindierhobby
Twee rondes bingo met superprijzen
Verenigingswedstrijd op de konijnenwortelracebaan
Verenigingswedstrijd hanenkraaien
Prijsuitreiking en afsluiting
10 punten
9 punten
8 punten
7 punten
6 punten
5 punten

92-92,5 punten
91-91,5 punten
90-90,5 punten
89-89.5 punten
0
DIS/ABS

4 punten
3 punten
2 punten
1 punt
0 punten
0 punten

Prijzen
Er staan bekers klaar voor de winnende vereniging, de mooiste cavia, konijn,
(dwerg)hoender en sierduif. Ook is er een prijs voor de winnende vereniging
van de konijnenwortelrace en de Hanenkraaiwedstrijd.

25

PENNENVOER is het verenigingsorgaan van de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers Vereniging.
45e JAARGANG NUMMER 2 APRIL 2018

Kosten en inschrijving
Kosten inschrijving per dier slechts € 2,-.
Inschrijvingen graag vóór 9 juni, inschrijving kunt u mailen naar
tineke.hoogland@gmail.com
Locatie
Het clubgebouw aan de Jan van Galenstraat 35, 1272 BA in Huizen
Wij hopen jullie in groten getale te mogen begroeten!
Namens de Commissie Dierenactiviteiten van Kleindiervereniging Sport &
Genoegen Midden-Nederland, Mees Brasser, 06 - 244 80 717
Bovenstaande is ter info.
Als vereniging doen wij hier aan mee en ondersteunen dit initiatief van Sport en
Genoegen van harte.
Zoals u gelezen heeft is er voor de konijnenfokkers de gelegenheid om hun
dieren te laten enten op 2 juni a.s. bij de Welkoop. Hoenders en dwerghoenders
worden pas in augustus geënt, en het is aan de pluimveefokkers zelf om te
bepalen of zij hun dieren aan deze activiteit mee willen laten doen.
Er komt nog een inschrijfformulier.
Namens het bestuur,
Ben Makker
JAARPLANNING 2018
Woensdag 28 februari

Jaarvergadering

Dinsdag 13 maart

Jaarvergadering KL-NH

April/mei

Bezoek zorginstelling, stand ergens oid

Woensdag 16 mei

Ledenvergadering met lezing

Dinsdag 5 juni

KL-NH vergadering

Zaterdag ? juni

KLN vergadering

Zaterdag 23 juni

Fietstocht/hokkenbezoek en BBQ

Zaterdag 30 juni

Midzomercompetitie (Sport en Genoegen)

Eind juli

Enten konijnen

Woensdag 15 augustus

Ledenvergadering

Donderdag 23 augustus

Enten pluimvee
26

PENNENVOER is het verenigingsorgaan van de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers Vereniging.
45e JAARGANG NUMMER 2 APRIL 2018

Zaterdag 8 september

JDD

Eind september

Enten konijnen

19 en 20 oktober

Clubshow GPKV ondergebracht bij de
Kleindier Show Midden Nederland

Woensdag 28 november

Ledenvergadering en Hanenkraaiwedstrijd

December

Kerstgroet

Verder: Stand Lentefair Blommenhoeve? In en Uitmarkt Hilt?
WETENSWAARDIGHEDEN
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.
HUMOR
Een boer ging naar Amsterdam en wilde een kaartje voor de film kopen.
Bij de kassa vroeg de juffrouw: ‘Mijnheer, wat heeft u op uw schouder?’
De boer antwoordde: ‘Dat is mijn haan Kobus. Waar ik ga, gaat hij!’
‘Het spijt me mijnheer, maar er mogen geen dieren in de bioscoop, zelfs geen
haan’.
De boer ging weg en op de hoek van de straat verstopt hij de haan in zijn broek.
Vervolgens ging hij terug naar de kassa, kocht een kaartje en ging de bioscoop
in. Hij ging naast twee Amsterdamse verpleegsters, Annie en Joke, zitten. De
film begon en de haan begon een beetje te woelen. De boer ritstte zijn gulp
open, zodat Kobus zijn kop eruit kon steken en de film ook kon zien.
‘Joke?’ fluisterde Annie.
‘Wat is er?’vroeg Joke.
‘Ik denk dat die man naast me een viezerik is’.
‘Waarom denk je dat?’ vroeg Joke verbaasd.
‘Hij ritste zijn gulp open en zijn ding steekt er uit’ fluisterde Annie.
‘Nou, ik zou me geen zorgen maken’, antwoordde Joke. ‘Er is weinig dat wij
Amsterdamse verpleegsters nog niet hebben gezien.’
‘Ja, dat mag dan wel waar zijn’ zei Annie, ‘maar deze vreet mijn popcorn op!’
Bron: debestemoppen.nl
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Opgaveformulier Hokkenbezoek en Barbeque 2018
Zaterdag 23 juni kunt u alvast vrijhouden in uw agenda. Na het grote succes van
het hokkenbezoek van 2014 en 2015 bij onze eigen leden, de excursie naar de
Garvo en het Pluimveemuseum in 2016, en het hokkenbezoek bij onze leden in
de prachtige omgeving van ’s-Graveland in 2017, zijn we dit jaar weer bezig met
een prachtig programma voor deze dag.
Het programma en meer informatie hierover krijgt u op de ledenvergadering
van woensdag 16 mei a.s. Of via een mailbericht. Laat u verrassen en ga mee!
U kunt zich nu alvast opgeven via het onderstaande opgavestrookje.
Of via de mail; benmakker@planet.nl of telefoon 06-51447934.
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 9 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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Mobiel: 06 - 51 84 53 99

