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VOORWOORD 
 

 
2017, een goed jaar voor de G.P.K.V. 
 

In tegenstelling tot veel andere verenigingen 
neemt het ledental van de G.P.K.V. toe. Wij 
hebben per saldo in 2017 er 5 leden 
bijgekregen.  
 
De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat er 
leden naar ons toegekomen zijn waarvan de 
vereniging helaas is opgehouden te bestaan. 
Wij zijn zeer verheugd dat deze leden voor 
ons hebben gekozen en wij hopen dat zij 

zich snel thuis zullen voelen. 
 

De KLN Zuid-Holland en KNV Avicultura hebben in de veilinghallen van 
Groen-Direkt te Boskoop van18 tot en met 20 januari 2018 hun nieuwe 
show georganiseerd en ik heb begrepen dat het een groot succes is 
geweest.  
 
Natuurlijk was het jammer dat door de vogelgriep er geen pluimvee 
aanwezig was, ik vind het gezellige gekakel toch wel de kers op de taart 
van een tentoonstelling.   
 
Wellicht kunnen onze leden Han Voerman, Ben Makker en Jan Driessen 
als direct betrokkenen er iets over vertellen op de komende leden-
vergadering. 
 
In 2019 viert de G.P.K.V. het 105 jarig bestaan en wij zijn al druk aan het 
plannen aan het maken om daar een bijzonder jaar van te maken. Wij 
denken aan een Jubileumshow en nog veel meer dingen. Jullie horen 
daar nog meer van in de aanloop naar het jubileumjaar. 
 
Ik hoop dat ik jullie 28 februari 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 
28 februari  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 Ledenvergadering van 29 november 2017 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
4. Jaarverslag 2017 door de secretaris. 
5. Financieel verslag door de penningmeester. 
6. Verslag kascontrolecommissie. 
7. Benoeming reserve lid kascontrolecommissie. Mevr. Diny Peek is 

aftredend. Dhr. Hans L. Schippers blijft lid. Dhr. Arie van ‘t Klooster 
(was reserve lid) wordt lid. 

8. Bestuursverkiezing; Secretaris Pelsdieren Gijs Niesing is periodiek 
aftredend en stelt zich herkiesbaar. Ook algemeen secretaris Ben 
Makker is periodiek aftredend en stelt zich herkiesbaar. 
Tegenkandidaten kunnen zich, met schriftelijke bereidverklaring en 
ondertekend door tenminste 5 leden, tot 3 dagen voor aanvang van de 
vergadering melden bij de secretaris. 

9. P a u z e 
10. Uitreiking prijzen Clubkampioenschap GPKV van het 

tentoonstellingsseizoen 2017/2018. 
11. Ringen en tatoeëren. 
12. Bestuur mededelingen. (o.a. onderhoud Hoenderhof, Plan 2019) 
13. Rondvraag. 
14. Sluiting 

 
Namens het bestuur, Ben Makker (secretaris) 
 
Het Jaarverslag van de secretaris en het Financieel verslag van de 
penningmeester liggen, voor aanvang van de vergadering, voor de leden klaar.  
 
Het bestuur nodigt alle leden, maar met name ook de nieuwe leden, uit voor het 
bijwonen van deze vergadering. Bij voorbaat dank voor uw aanwezigheid! 
 
Levert u uw ringenbestellijst zo spoedig mogelijk in bij onze ringencommissaris 
Arie van ’t Klooster? 
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NOTULEN VAN DE VERGADERING, GEHOUDEN OP 29 NOVEMBER 2017 

 
1. Opening: De voorzitter opent de vergadering, en heet alle heren welkom. Dat 
kan in dit geval omdat er (helaas) op dit moment geen dames aanwezig zijn. 
Tineke Hoogland heeft aangegeven iets later op de avond te komen. Een 
speciaal woord van welkom voor  onze erevoorzitter Dick de Boer, en ereleden 
Herman Fennis en Gijs Niesing. Het was een bijzondere dag vandaag, want een 
veroordeelde bij het Joegoslavië tribunaal zag kans om door middel van een 
slokje gif zelfmoord te plegen.  
 
Voorzitter Bart verteld dat hij hier en daar nog wat rode vlekken heeft. Eerder 
deze dag is hij bij het Sinterklaasfeest bij de voetbalvereniging. En hij had hierbij 
een bijzondere functie. 
 
Diny Peek is geopereerd en we laten een kaart voor haar rond gaan, die 
getekend kan worden. Ook Anita Cramer is geopereerd en wij wensen hun 
beide veel beterschap. En we zijn heel blij dat Andries weer aanwezig is. 
Jammer genoeg is de Championshow ter ziele.Veel leden van onze GPKV 
werkten aan deze show mee. Ook voor de fokkers is dit een bittere pil. Een groot 
gedeelte van de Championshow organisatie is doorgeschoven naar de 
provinciale bondsshow van Zuid Holland waar Avicultura haar show heeft 
ondergebracht. 
 
De Jongdierendag is een geweldig succes geweest, we hebben nog nooit 
zoveel bezoek gehad. Dit jaar was de Visclub te gast met diverse stands en dat 
was een hele mooie aanvulling. 
En we hebben de Bottershow in Huizen gehad, waar de GPKV haar clubshow 
heeft ondergebracht. Het mysterie van de verdwenen beker is opgelost. Deze 
bleek bij Gerrit van den Hazel te staan, en wordt op een gepast moment 
overhandigd aan Sport en Genoegen. 
 
2. De notulen van de ledenvergadering gehouden op woensdag 16 augustus 
2017 worden zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld, met 
dank aan Ben voor het maken er van. 
 
3.) Bij de ingekomen stukken en mededelingen afmeldingen voor vanavond 
van;  Bert Veerman, Harmen Kraai, Richard Groenestein, Cees Wiggerts en Paul 
van Meijgaarden. 
We mogen maar liefst 4 nieuwe leden verwelkomen in onze vereniging. Dit zijn 
Nel van Santen, Jan de Kwant, Jan van Loenen en Jan van den Boomen. Welkom 
in onze vereniging! 
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Verder ledennieuws is dat Dick de Boer zijn fokkersnummer heeft over laten 
zetten naar de GPKV. Dat geldt ook voor Nel van Santen, en voor de combinatie 
SantBoer die zij samen hebben. 
 
Peggy van de Bergh heeft haar fokkersnummer opgezegd, maar niet haar 
lidmaatschap. Harmen Kraai is verhuisd en had al eerder zijn fokkersnummer 
over laten zetten naar de EPV Ede. Harmen heeft nu ook zijn lidmaatschap 
opgezegd. 
 
Ingekomen stukken zijn er ook. De clubbladen van Winkel en O. en Broek In 
Waterland zijn binnengekomen.  
 
Ook is er een vooraankondiging van de vereniging Jong Leven uit Uitgeest. Zij 
gaan de Topshow 2018 organiseren op 17 februari, in Castricum. 
 
4.) RHD2 – het enten en de laatste ontwikkelingen; Volgens Gijs Niesing zijn er al 
een tijd geen nieuwe gevallen bekend. Dick de Boer vraagt of het mogelijk is om 
één maal per jaar te enten. Gijs verteld dat we in 2017 2 x geënt hebben (2e maal 
in september) en hier is door de leden goed gebruik van gemaakt. We zullen de 
Bondsberichten hieromtrent afwachten. 
Mees Brasser vraagt of wij iets gehoord hebben over de veranderde regelgeving 
voor wat betreft het enten van pluimvee. Van onze dierenarts hebben wij hier 
niets van gehoord.  
 
5.) Terugblik op onze Jongdierendag op 9 september bij de Welkoop in Eemnes. 
Deze dag is weer prima verlopen. Herman Fennis vond dat het er allemaal goed 
verzorgd uit zag. Ook de lunch was goed. Volgens Andries is in 2018 de 
Jongdierendag op dezelfde dag als Trekkertrek in Eemnes.  
Men vond het leuk dat er ook sierduiven aanwezig waren. Er waren 152 dieren, 
iets minder dan andere jaren, maar ook 4 nieuwe inzenders. We hadden geen 
ruimte in de winkel, maar daar werden wel de konijnen gekeurd. De 
keurmeesters deden het heel leuk en wisten goed met het publiek om te gaan.  
 
Het was een leuke dag met ontzettend veel publiek en gelukkig hielpen veel 
leden en inzenders op zaterdag met het afbreken. Vele handen maken licht 
werk! 
  
6.) Terugblik Bottershow 2017, waar onze clubshow is ondergebracht.  Voor het 
laatst de naam Bottershow omdat deze show een andere naam krijgt, namelijk 
Kleindiershow Midden Nederland. En voor het eerst in het gebouw ‘’t Visnet’. 
Een prachtige locatie waar veel publiek op af kwam. Het was Gijs opgevallen dat 
er veel konijnen ingeschreven waren die nog te licht van gewicht waren, maar 
het in de C-klasse prima hadden kunnen doen. Dat was jammer. 
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Mees Brasser vond het een geweldige show en bedankt de commissieleden van 
de GPKV voor hun inzet. Hij hoopt dat ze er volgend jaar weer bij zijn. Het 
opbouwen van de show moest overdag gebeuren. Het was wel even spannend 
of dat allemaal op tijd klaar was, maar dat is prima gelukt. Jammer was dat de 
dieren over 2 ruimtes verdeeld waren. De laatste Bottershow dus, waarvan er in 
het verleden toch wel een aantal gedenkwaardig geweest zijn, en dat was deze 
ook. Maar we moeten het samen doen en dat moeten we koesteren. 
 
Voorzitter Bart vind dat er best wat meer aandacht geschonken mag worden 
aan de GPKV clubshow. Mees is het daar niet mee eens, en vind dat er juist al 
heel veel aandacht is voor de GPKV.  We moeten het met elkaar doen. Verder is 
er niet zoveel in de buurt. Dick de Boer is zeer content met hoe het nu in Huizen 
gaat. Er zijn nieuwe initiatieven, en ze zetten een mooie show neer. 
Complimenten van Dick en lof. 
 
7.) Het meest spannende stuk van deze avond: De uitreiking  van de gewonnen 
ereprijzen, wat door Bart Nouwens en Gijs Niesing wordt gedaan. Onze leden 
hebben het uitstekend gedaan met hun ingezonden dieren. Arend Houtman 
won dit jaar bij de sierduiven. Arend presteerde het zelfs om eerste, tweede en 
derde te worden, en dat is toch wel erg knap! 
 
Dit jaar waren er geen grote hoenders en Mees Brasser won bij de 
dwerghoenders met een Hollandse kriel. Met hetzelfde ras werd Henk Kasperts 
tweede. Ben Makker werd derde met een Naakthalskriel. 
 
Het fraaiste konijn was een Thüringer van de Combinatie Santboer. Tweede 
werd een Papillon van Gerard Wagevoort en derde een Hulstlander van Mees 
Brasser. 
 
De fokkerstrofeeën gaan dit jaar naar de Combinatie Santboer voor de 
pelsdieren en naar Henry Neef voor het pluimvee. Dit jaar ook een fokkerstrofee 
voor de sierduiven en die gaat naar Arend Houtman.  
Gijs Niesing vraagt als afsluiting dat iedereen er aan denkt om de catalogi van 
de diverse shows te leen te geven aan hem, zodat hij aan het eind van het 
seizoen de clubkampioenen kan uitzoeken. 
 
8.) Het Jaarprogramma wordt doorgenomen. Ben verteld dat er een aantal 
activiteiten op staan waarvan nog niet zeker is of ze ook daadwerkelijk 
doorgaan. Ook sommige data zijn nog niet bekend, of kan nog mee geschoven 
worden. We willen in ieder geval wel weer op een aantal markten gaan 
staan/activiteiten bezoeken, om onze vereniging te promoten.  
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9.) Bestuur mededelingen. Bart Boerebach is geroyeerd als lid van onze 
vereniging. Daarmee zijn er ook 2 hokken vrijgekomen op de Hoenderhof en 
belangstellenden hier voor kunnen zich melden bij uw secretaris. 
Het onderhoud van de Hoenderhof is nog niet klaar, maar de broer van Richard 
tobt nog met zijn rug. Richard geeft een seintje wanneer hij weer verder kan. 
 
10.) Bij de rondvraag merkt Mees op dat hij eigenlijk een ingekomen stuk mistte. 
Ben wet waar het over gaat. Dit stuk wordt eerst in het bestuur behandeld. 
Verder verteld Mees dat Sport en Genoegen van plan is om in juni 2018 een 
zomeravondcompetitie te organiseren met de omliggende verenigingen. Daar 
worden dan een x-aantal dieren verwacht, en het beloofd een leuke avond te 
worden. 
 
11.) Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, en dankt 
ons allen voor onze aanwezigheid en voor de prettige manier van vergaderen. 
Na een korte pauze gaan we de Hanenkraaiwedstrijd houden.  
 
Einduitslag Hanenkraaiwedstrijd, winnaars van de Lucas van 
Ysendijktrofee. 
 

1. Grubbebaardkriel van Henry Neef  
2. Hollandse kriel van Mees Brasser 
3. Hollandse kriel van Henk Kasperts 

 
Ben Makker (secretaris) 
 
 

VERSLAG VAN DE VALLEISHOW 2017 
 
Een groot aantal GPKV inzenders dit jaar op de Valleishow, welke werd 
gehouden van 16 t/m 18 november 2017. Maar liefst 70 dieren brachten leden 
van onze vereniging hier in de kooien, keurig verdeeld over 35 konijnen en 35 
dwerghoenders. De moeite waard om hier een klein verslagje van te schrijven.  
 
Laat ik beginnen met het inkooien en de verenigingscompetitie. Zelf zond ik 13 
dieren in, en omdat ik overdag werk en ’s avonds eerst nog de dieren 
conditioneer zijn mijn broer René en ik meestal vrij laat op de avond bij de 
tentoonstellingslocatie om in te kooien. De lampen gingen al bijna uit en we 
troffen van onze vereniging alleen nog Henry Neef en Jan Reichholdt. Even een 
praatje gemaakt en gevraagd aan deze heren wat de kooinummers van hun 
beste 5 dieren zijn.  
Ik wist het toen nog niet maar had al een vermoeden dat er behoorlijk wat 
dieren van GPKV leden in de kooien zaten, en wilde eventueel met de 
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Verenigingscompetitie meedoen. Hiervoor moeten de kooinummers van 25 
dieren van minimaal 4 leden van de betreffende vereniging worden genoteerd 
op een inschrijfblad. Uit de proefcatalogus die ik even mocht lenen van de 
organisatie bleek dat deze aantallen makkelijk gehaald werden door onze GPKV. 
Maar inmiddels was de tentoonstellingshal al verduisterd en moesten de 
kooinummers even ‘op de gok’ worden ingevuld. Er was geen tijd meer om 
even langs de kooien te lopen. Gelukkig wisten we de kooinummers van onze 
eigen dieren en de beste 5 van Henry Neef. Maar de rest was gokken! En dat kan 
dan hopeloos verkeerd uit pakken bleek de volgende dag.  
Ik had gezien dat Combinatie SantBoer ook een oude Witte Wener van het 
vrouwelijk geslacht inzonden en dacht; Dat doet deze combinatie niet voor 
niets. Dat moet wel een goed dier zijn! Bleek tijdens de keurdag dat deze 
voedster absent was…….!  
Henk Kasperts heeft altijd goede dieren in de kooien, en op de gok een 
kooinummer uitgezocht waar een Hollandse kriel haantje in zat. Op de keurdag 
kreeg dit haantje een O! Ook een Wyandottehen van mijzelf waar ik veel 
vertrouwen in had kreeg een O als predikaat…. U snapt het al, we zijn als 
vereniging in deze competitie niet erg hoog geëindigd, hoewel we ook 
sommige kooinummers wel goed gegokt hadden zoals het F diertje van Tineke 
Hoogland. De EPV uit Ede daarentegen scoorde bijzonder hoog en won deze 
competitie met als laagste predikaat een ZG 93, en dat maar één maal. Verder 
ZG 94, en hoger tot zelfs twee maal een U. Dat tikt lekker aan en is gewoon erg 
knap gedaan van deze vereniging en terechte winnaar. 
 
De Valleishow in Veenendaal vind ik persoonlijk altijd een erg leuke en gezellige 
show. Alles keurig verzorgd, aardige mensen, en vaak mooie dieren in alle 
diergroepen. Omdat ik zelf ook als gedelegeerde op deze show mocht fungeren 
let je wat meer op de kleine details, en hoewel er altijd puntjes van 
(opbouwende) kritiek zijn merk je gewoon dat deze organisatie zijn/haar 
stinkende best doet om een prachtige show neer te zetten. En dat lukt ze prima! 
Van de 834 dieren kregen er maar liefst 7 het predikaat U! Bijna 1 op de 12 
dieren was dus van een GPKV-er.  
 
Op de zaterdag houden de Veenendalers al jaren een trio keuring voor konijnen. 
Dit trekt veel publiek en (echt heel knap!) voor het derde (!) achtereenvolgende 
jaar wist ons lid Cees Horden met een trio Groot Zilvers deze keuring te winnen. 
Dan heb je echt goeie dieren en van een constant hoog niveau. Ontzettend 
knap en nogmaals proficiat Cees!   
 
Maar nu de dieren, want daar gaat het uiteindelijk om! 
 
Bij de konijnen 4 inzenders met in totaal 35 dieren.  
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We beginnen met Cees Horden, Vlaamse Reus, IJzergrauw V/J ZG 94,5 en een C-
klasse ram ook ZG 94,5. Vlaamse Reus wit, M/J ZG 94 en ZG 93,5. V/J F 96,5 en ZG 
92,5. Met Groot Zilver licht zwart M/J F 96, F 95, ZG 93,5 en ZG 93. V/J  2 x F 96, 
ZG 94,5 en ZG 93.  
Hierbij moet vermeld worden dat er nog altijd keurmeesters zijn die moeite 
hebben met het invullen van het eindformulier van hun keuring, waarin zij 
prijzen toekennen aan hun beste dieren. Ook de keurmeester van de Vlaamse 
Reuzen liep hier mee te stoeien, ten nadele van Cees. Eigenlijk was de witte 
Vlaamse voedster van Cees de mooiste Vlaamse Reus. Maar ja, het zij zo… 
 
Combinatie SantBoer bracht 4 witte Weners in de kooien. V/J F 96, ZG 94, ZG 
93,5 en ZG 93. Deze combinatie had enorme concurrentie bij de Weners, de 
winnaar van de show was een witte Wener van fokker H. Kleijn uit Leerdam, met 
predicaat U 98,5! Na afloop van de keuring sprak ik onze erevoorzitter Dick nog 
even, al staande tussen de Weners. Mooi om te merken dat een fokker die al zo 
lang meedoet in de hobby, nog steeds de passie heeft en vast van plan is zijn 
Weners weer op het gewenste hoge niveau te brengen. Veel succes hier mee 
Dick! 
Dick en Nel brachten ook 8 Thüringers in de kooien. M/J F 96, F 95 en ZG 94. V/J  
F 95,5, F 95, ZG 94 en 2 x ZG 93,5. 
 
Ondergetekende had 2 Thrianta’s ingezonden, in de C-klasse. M/J ZG 93 en V/J F 
95. Volgende keer maar eens de nagels knippen waardoor met name de jonge 
voedster puntaftrek voor kreeg. Maar volgens John van Ankeren hoeven bij C-
klasse dieren de nagels niet geknipt te zijn??  
Ook drie blauwoog Pooltjes in de kooien. M/O G 90,5, M/J ZG 92,5 en V/J ZG 93. 
De jonge voedster bleek na twee maal gekeurd te zijn als voedster toch een ram 
te zijn volgens de keurmeester….! 
 
Tineke Hoogland tenslotte met Kleurdwerg oranje, M/J F 95. V/J C-klasse ZG 92 
en G 91,5 
 
Geen grote hoenders van de GPKV-ers maar wel 35 dwerghoenders, 
ingezonden door 5 van onze leden. 
 
Henk Kasperts Hollandse kriel, geelpatrijs. M/J ZG 94 en de al eerder genoemde 
O. V/J 2 x ZG 93 en 2 x G 92. 
 
Henry Neef met Grubbe baardkriel kwartel V/O F 96 en ZG 94. M/J 2 x ZG 94 en 
V/J ZG 95, ZG 94 en 2 x ZG 93. Met zwartwit gepareld M/O F 96. Mooi diertje! 
 
Ondergetekende had zijn Naakthalskrielen ingezonden. Altijd leuk om de 
reacties van mensen te horen die langs deze dieren lopen die variëren van 
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‘Jeeeeeejjjj wat zijn die lelijk!’ tot aan ‘heel apart die Naakthalzen.’ In zwart M/J 
ZG 95 en G 92. In koekoek V/J ZG 94. 
Zelfde inzender maar dan met Wyandottekrielen meerzomig zilverpatrijs. M/J 
ZG 95 en ZG 94. V/J 2 x ZG 93 en de ook al eerder genoemde O. 
 
René Makker had 2 Wyandottekrielen ingezonden in de kleurslag witzwart 
columbia. M/J ZG 95 en V/J G 91. 
 
Nieuw als inzender op de Valleishow was Liesbeth de Haan met haar zwarte 
Wyandottekrielen. En ze doet het niet slecht. M/J ZG 95 en ZG 93. V/J F 96, ZG 
95, ZG 94, 4 x ZG 93 en G 92. 
 
Leuk om met zo’n aantal GPKV-ers naar zo’n show te gaan. Dat versterkt de 
onderlinge band! 
 
Ben Makker 
 
 

VERSLAG VAN DE PROVINCIALE BONDSSHOW 2017 TE WINKEL 
 
Vrijdag 8 december was de dag dat we de dieren konden inkooien op deze 
show. Tijdens de lunch hoorden wij op de radio het nieuws; er was weer 
vogelgriep uitgebroken……! 
Dit betekende dat alleen de sierduiven en de pelsdieren op deze show welkom 
waren, en helaas geen pluimvee. Balen! 
Maar de Bondsshow ging door en de net opgezette kooien werden na een klein 
overleg weer afgebroken.  Dus er waren alleen maar konijnen van onze GPKV 
inzenders te bewonderen, en die haalden de volgende predicaten: 
 

We beginnen met Dirk de Jong, Vlaamse Reus konijngrijs M/J G 91 en O. V/J ZG 
93,5 en ZG 93. 
 

Joop v/d Bovenkamp, Vlaamse Reus konijngrijs V/J ZG 93. In IJzergrauw ZG 93,5 
en blauw, M/J O. 
 

Uiteindelijk won een IJzergrauwe Vlaam van Sjaak Noom de show met een U 98! 
 

Gijs Niesing, Wener, konijngrijs, M/J F 95, 2 x ZG 93,5, ZG 93 en ZG 92,5. 
 

Johan Schouten, Wener wit M//J F 96 en ZG 93. V/J F 95 en ZG 94. 
 

Comb. SantBoer Wener wit, V/J F 95 , ZG 93 en ZG 92. Met Thüringer M/J F 95, 
ZG 94,5. V/J F 96, 2 x F 95,5, ZG 94,5 en ZG 94. 
 

Jan de Kwant, Duitse Hangoor M/J F 95,5, 2 x ZG 92 en G 91,5. 
 



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

45e JAARGANG    NUMMER 1    FEBRUARI 2018 

11 

 



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

45e JAARGANG    NUMMER 1    FEBRUARI 2018 

12 

 



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

45e JAARGANG    NUMMER 1    FEBRUARI 2018 

13 

 
 



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

45e JAARGANG    NUMMER 1    FEBRUARI 2018 

14 

 
 



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

45e JAARGANG    NUMMER 1    FEBRUARI 2018 

15 

 



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

45e JAARGANG    NUMMER 1    FEBRUARI 2018 

16 

  



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

45e JAARGANG    NUMMER 1    FEBRUARI 2018 

17 

 



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

45e JAARGANG    NUMMER 1    FEBRUARI 2018 

18 

 



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

45e JAARGANG    NUMMER 1    FEBRUARI 2018 

19 

 



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

45e JAARGANG    NUMMER 1    FEBRUARI 2018 

20 

Ben Makker, Thrianta M/O ZG 93, M/J G 91 en V/J F 95. De jonge voedster is een 
7 maander en was nog niet op gewicht. Helaas kreeg ze hierdoor een puntje  
minder. Het was wel de mooiste Thrianta van de show en zat nog even op de 
tafel bij de eindkeuring…. Met Pool blauwoog M/O ZG 92,5, M/J 2 x ZG 93,5.  
 
Ben Makker 
 
 

WETENSWAARDIGHEDEN 
 
Pas op met voorjaarsgroen bij konijnen 
Konijnen zijn dol op vers gras en blaadjes van bijvoorbeeld paardenbloem en 
weegbree. Echter, in het voorjaar bevatten deze ‘onkruiden’ heel veel eiwitten. 
Zoveel zelfs dat een kleine portie al te veel van het goede kan zijn. Zorg er dus 
voor dat uw konijnen kleine hoeveelheden krijgen, zo voorkomt u diarree bij uw 
konijnen.  
 
Naarmate het seizoen vordert neemt de hoeveelheid eiwit af en zijn uw dieren 
er meer aan gewend. Laat u uw konijnen in een ren op het grasveld lopen, dan 
geldt deze waarschuwing ook. Laat ze in het voorjaar niet ineens en te lang in 
lopen.  
 
Geef konijnen daarnaast voldoende hooi en stro voor de nodige vezels om een 
goede spijsvertering te houden. 
 

Bron: Boerenvee. 

 
Opmerkelijk nieuws - Sjoemelkamelen geschorst 
 

In Saoedi-Arabië organiseren ze ook tentoonstellingen. O.a. ook voor kamelen. 
Nu zijn er 12 kamelen op een tentoonstelling geschorst.  
 
Ja…. U leest het goed. 
 
Tentoonstellingen voor kamelen zijn big business in Saoedi-Arabië en de regels 
zijn streng. In de prijzenpot van het jaarlijkse Koning Abdulazis Kamelenfestival 
in de hoofdstad Riyad zat dit jaar 57 miljoen dollar. 
 
Ja….. U leest het nog steeds goed. 
 
Met zoveel geld in kas is de kans dat er wordt gesjoemeld groot. De geschorste 
kamelen hadden van hun eigenaren een botox-behandeling gekregen. Hun 
lippen waren opgespoten om de dieren er nog aantrekkelijker uit te laten zien. 
 
Bron: Teletekst. 
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Broedprogramma 2018 (eieren inleggen in broedmachine bij S&G) 
Vanaf 6 februari kunnen er weer eieren uitgebroed worden, er kan elke week 
ingelegd worden: zie hiervoor het onderstaande schema. Inlegkosten bedragen 
€ 0,35 per ei en dienen bij het inleggen te worden afgerekend! 
 
 

Eieren   Bellen voor  Kuikens 
Inleggen  bevruchting  afhalen 
 

6 februari  16 februari  27 februari 
13 februari  3 februari   6 maart 
20 februari  2 maart   13 maart 
27 februari  9 maart   20 maart 
6 maart   16 maart  27 maart 
13 maart  23 maart  3 april 
20 maart  30 maart  10 april 
27 maart  6 april   17 april 
3 april   13 april   24 april 
10 april   20 april   1 mei 
17 april   27 april   8 mei 
24 april   4 mei   15 mei 
1 mei   11 mei   22 mei 
8 mei   18 mei   29 mei 
15 mei   25 mei   5 juni 
22 mei   1 juni   12 juni 
29 mei   8 juni    19 juni 
 

• Alle eieren duidelijk kenmerken met potlood op de plaats waar de 
luchtkamer zich bevindt; 

• Zorg ervoor dat uw eieren schoon zijn; i.v.m. besmettingsgevaar 
worden vuile eieren geweigerd; 

• Wilt u rekening houden met: Inleg en ophalen op bovenstaande data 
tussen 19.00 en 20.00 uur. 

• 22 mei laatste inleg kalkoen eieren 
• 29 mei laatste inleg kippen eieren 

 
Een goed broedseizoen gewenst door: 
 

Sport & Genoegen Midden-Nederland 
Jan van Galenstraat 35, 1272 BA Huizen 
Tel: 0620426587 
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VERENIGINGSNIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN 

 
 
Fokkerskaarten 2018 
De betaling van de fokkerskaart (tegenwoordig fokkersnummer)  wordt 
rechtstreeks afgerekend met de ‘Nederlandse Kleindierpublicaties B.V.’ Bij de 
meeste leden wordt via automatische incasso betaald. Sinds 2012 krijgen de 
leden waarvan het emailadres bekend is de faktuur via de mail. 
Fokkerskaarthouders zonder bekend emailadres hebben de faktuur gewoon via 
de post ontvangen. De factuur is tevens uw fokkerskaart! Het 
verenigingsnummer (N17) is hetzelfde gebleven en dat geldt ook voor uw 
volgnummer. Dit nummer heeft u nodig bij het invullen van uw ringenbestellijst 
en/of het invullen van uw dekbewijzen. Alleen als u betaald heeft kunt u ringen 
bestellen of laten tatoeëren. Dus kijkt u dit even na? 
 
Contributie 2018 
Een aantal leden hebben al hun contributie van 2018 overgemaakt naar de 
penningmeester. Voor degenen die er op wachten; U krijgt van ons geen 
acceptgiro! Dus hierbij een oproep om het voor u geldende bedrag over te 
maken op bankrekening: NL53 RABO 0315971460 t.n.v. Penningmeester 
GPKV, te Eemnes.  
Let op: de contributie bedraagt  €  20,-.   En voor jeugdleden  €   10,-. 
 

Hartelijk dank alvast namens de penningmeester! 
 
Tatoeëren en ringen bestellen in 2018 
Het tatoeëren wordt dit jaar weer verzorgd door de heer Dirk de Jong, waarvoor 
we hem hartelijk willen bedanken! Dekbewijzen kunt u weer bij hem inleveren. 
De dieren worden op afspraak getatoeëerd. De kosten bedragen  €   0,25 per 
dier.  
 
Boekjes met dekbewijzen zijn bij Dirk verkrijgbaar. Deze zijn officieel niet meer 
nodig maar voor uw eigen administratie zeer praktisch!  
Tevens zijn de heren Dick de Boer en Joop van de Bovenkamp bereid gevonden 
om een deel van het tatoeëren voor hun rekening te nemen. Dit in nauw 
overleg met onze hoofdtatoeëerder Dirk de Jong. 
 
Arie van ’t Klooster is ook dit jaar weer uw ringencommissaris. Het 
bestelformulier (elders in dit clubblad) kunt u bij hem inleveren. Let u op dat u 
de juiste ring maat opgeeft en ook het juiste aantal ringen. De ringen worden 
gekocht bij het ringenbureau van de KLN. 
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• De kosten bedragen € 0,28 per ring en € 1,50  aan administratiekosten. 
Leden in ’t Gooi en Eemnes kunnen bij Arie de ringen ophalen of op de 
vergadering in ontvangst nemen. De levering duurt ongeveer 4 weken. 
Houdt u daar dus rekening mee. Leden buiten het Gooi krijgen de 
ringen via het ringenbureau toegezonden 

• Betalen kunt u bij de penningmeester van de GPKV. Zowel voor het 
tatoeëren als voor het bestellen van de ringen moet u de factuur van 
uw fokkerskaart betaald hebben. 

 
Topshow 17 februari 2018 
Mocht u dit lezen en u heeft deze dag niets te doen…. Kleindiervereniging Jong 
Leven uit Uitgeest organiseert dit jaar de Topshow in Castricum. Helaas geen 
pluimvee vanwege de vogelgriep maar wel heel veel konijnen, cavia’s en 
sierduiven. 
 
Een aanrader! 
 
GPKV Clubkampioenschap seizoen 2017 – 2018 
De prijzen worden uitgereikt op de Jaarvergadering van woensdag 28 februari 
a.s. Komt dus allen naar deze vergadering! De uitslagen worden in de volgende 
editie van de Pennenvoer gepubliceerd. 
 
Ledennieuws 
Als eerste verwelkomen wij 2 nieuwe leden. Het zijn Nel van Santen en Zerida de 
Vink. Nel heeft ook haar fokkersnummer naar onze GPKV over laten zetten en 
voor Zerida is een fokkersnummer aangevraagd en ontvangen. Beide van harte 
welkom in onze vereniging, en wij hopen dat jullie je snel bij ons thuis zult 
voelen.  
Verder hebben Dick de Boer, Comb. SantBoer, Jan de Kwant, Joop van de 
Bovenkamp, Johan Schouten, en Ad Hoogendijk hun fokkersnummer naar onze 
vereniging over laten zetten. En daar zijn we erg blij mee! Zulke 
gerenommeerde fokkers met zoveel ervaring hebben we er graag bij in de 
vereniging.  
Richard Groenestein en Peggy van den Bergh hebben hun fokkersnummer 
opgezegd, maar blijven wel lid van onze GPKV. 
 
Katjang Idjoe 
De naam lezend zullen velen van u denken dat dit een chinees gerecht is. 
Maar dat is zeker niet zo. 
 
Katjang Idjoe (ook wel groene boon genoemd) is het zaad van de Mung boon. 
(Vigna radiata) Het is een eenjarige plant en de kiemen van de Mung boon is bij 
ons in de westerse wereld beter bekend als … taugé. 
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Katjang Idjoe heeft een kruidig-nootachtige smaak, is daarbij licht verteerbaar 
en bevat heel veel vitamine C.  
Het behoort tot de familie van de sojabonen. Door zijn goede kiemkracht vooral 
gebruikt in kiemzaadmengelingen, ook voorkleine vogelsoorten. De kiemen 
zijn, net als de sojascheuten, zeer eiwitrijk.  
 

De werking is: 
- Wondhelend 
- Versterkt het afweersysteem 
- Bevordert de opname van ijzer 
- Vruchtbaarheid bevorderend 

 

En dat laatste, daar ging het mij vooral om. 
Zoals u misschien weet heb ik sinds 2 maanden Shamo vechthoenders. Met 
name voor de hanen is het belangrijk dat ze vroeg in het jaar (uiterlijk januari) 
geboren worden omdat het vrij lang duurt voordat de dieren volgroeid zijn. Als 
ze later in het jaar uit het ei komen hebben ze moeite om tot volle wasdom te 
komen. Het type laat dan te wensen over. 

 
Dus vanaf half december ben ik de dieren 
gaan bijlichten en was ik vrolijk aan het 
eieren rapen. Maar wat bleek; de eerste 
10 eieren allemaal onbevrucht….   
Ik zag de haan ook nooit treden, maar de 
tweede 10 eieren lagen al in de 
broedmachine, welke ook onbevrucht 
bleken. Ondertussen was ik op een 
tentoonstelling waar ik in gesprek raakte 
met één van de standhouders, en zij 
beval mij de Katjang Idjoe aan.  
 
Het recept: Dagelijks 6 Mung bonen (per 

dier) laten ontkiemen. Juist als er een kleine kiem ontstaat vinden de kippen het 
boontje op z’n lekkerst. Dit ontkiemen duurt ongeveer drie dagen, dus ik heb nu 
constant 3 bakjes Katjang Idjoe in een klein laagje water op het aanrecht staan, 
waarvan ik er telkens één aan de kippen geef. 
 
En werkt het?  
Dat durf ik nog niet met zekerheid te zeggen, maar feit is wel dat van de derde 
lichting  Shamo eieren, er 6 van de 10 bevrucht zijn! Naast deze 6 zitten er nu 
nog 20 Shamo eieren in de broedmachine, maar die heb ik op het moment van 
schrijven nog niet geschouwd. 
 
Ben Makker 
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Waterlinzen redden de wereld 
 

Heeft u al eens gehoord van waterlinzen? Ik tot voor kort eigenlijk niet. Een 
ander woord voor waterlinzen is eendenkroos of kortweg kroos. Dat kent bijna 
iedereen. Misschien heeft u laatst ook het artikel gelezen dat gaat over dat je 
kroos kunt eten? Het blijkt een vergeten groente te zijn. 
 
In 1644 werd kroos al uitgebreid beschreven in het eerste Nederlandse 
Medicinale Herbarium, het Cruydtboeck. Iets waar ik nooit over had nagedacht, 
kroos eten. Dat gekke plantje dat allerlei vijvers en sloten in korte tijd voorziet 
van een groene deken. Dat plantje wat mij als kind ooit in het water liet vallen. U 
kunt zich vast wel voorstellen hoe dat gebeurde. 
 
Wat is nu zo geweldig aan kroos? Het groeit als een tierelier. Het verdubbelt elke 
2 tot 3 dagen in het groeiseizoen. Kroos voelt zich thuis in sloten en plassen met 
een mestoverschot, met zo’n groeikracht kun je immers wel wat extra 
voedingsstoffen gebruiken. Daarenboven zuiveren ze het water waarin ze 
groeien. 
Allemaal goed en wel hoor ik u denken, maar daar red je de wereld nog niet 
mee. Het bijzondere is: Kroos is een eiwitgewas. Het bestaat voor 40 % uit eiwit 
en laten we daar nou een grote vraag naar hebben? Momenteel gebruiken we 
soja om aan die eiwitvraag te voldoen, met de kap van duizenden hectaren 
regenwoud tot gevolg. Eén hectare kroos levert net zoveel eiwit op als 10 
hectare soja…. 
 
Het is nog even wachten tot het in Brussel is goedgekeurd als nieuw 
voedingsmiddel. Daarna ligt het, al dan niet vermomd als Vega burger, 
binnenkort bij u in de supermarkt. Nieuwsgierig geworden hoe het smaakt? Er 
staat een waterlinzenkookboek online. Daar staat in hoe je te werk moet gaan. 
Mijn schepnet staat alvast klaar. Ben benieuwd naar stamppotwaterlinzen met 
spek! Eet smakelijk! 
 
Bron: Tuin en Landschap 
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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  

Eind juli     Enten konijnen 

Woensdag 15 augustus    Ledenvergadering   

Donderdag 23 augustus   Enten pluimvee 

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?  
 
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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DIERBESCHRIJVING 
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Bestelformulier ringen
_________________________________________________________
Naam:
_________________________________________________________
Adres:
_________________________________________________________
Postcode en Woonplaats:
_________________________________________________________
Telefoonnummer:
_________________________________________________________
Ibannummer:
_________________________________________________________
Fokkerskaart KLN:
_________________________________________________________

Te betalen:

Aantal ringen: ________  à  € 0,28  = € ____________
Administratiekosten    = €        1,75        

Totaal te voldoen aan Arie van ‘t Klooster (GPKV. € ____________

Te bestellen ringen voor:
_________________________________________________________
 Ras   M/V Ringmaat  Bijzonderheden

     (letter en mm)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Bestelformulieren inleveren bij Arie van ‘t Klooster, ringencommissaris GPKV, 
Meentweg 67, 3755 PB Eemnes, Tel. 035 - 53 101 06
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Mobiel: 06 - 51 84 53 99


