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GOOISE PLUIMVEE- EN KLEINDIERENFOKKERS VERENIGING 
 

 
Bestuur en commissieleden 
 
Voorzitter: 
Bart Nouwens 
Vierkante Bosje 47 
3755 BG  Eemnes 
tel. 035 – 53 892 39 
e-mail: anneke.bart@live.nl 

 
Secretaris: 
Ben Makker 
Roerdomp 18 
3755 GH  Eemnes 
tel. 035 – 53 113 32 
e-mail: benmakker@planet.nl 

 
Penningmeester: 
Richard Groenestein 
Raadhuislaan 54 
3755 HD  Eemnes 
tel. 035 – 53 875 24 
e-mail: richard.groenestein@gmail.com 

 
Secretaris Pluimvee: 
Jaap Hagen 
Streefoordlaan 12 
3755 BB  Eemnes 
tel. 035 – 53 127 09 
e-mail: jhjhagen@ziggo.nl 

 
Secretaris Pelsdieren: 
Gijs Niesing 
Laarderweg 81 
3755 AM  Eemnes 
tel. 035 – 53 102 44 
 
Voorlichting/PR: 
Ben Makker 
Roerdomp 18 
3755 GH  Eemnes 
Tel. 035 - 53 113 32 
e-mail: benmakker@planet.nl 
 

Redactieadres/advertenties 
Bart Nouwens 
Vierkante Bosje 47,  
3755 BG Eemnes 
Tel. 035 – 53 892 39 
e-mail: anneke.bart@live.nl 

 
Tatoeëerder: 
Dirk de Jong 
Valkstraat 17 
1223 LL  Hilversum 
tel. 035 – 68 591 67 
e-mail: paula-dejong@hotmail.com 

 
Ringencommissaris: 
Arie van ‘t Klooster 
Meentweg 67 
3755 PB  Eemnes 
tel. 035 – 53 101 06 
e-mail: avantklooster@ziggo.nl 

 
Website: 
www.gpkv.nl 

 
Webmaster: 
Ruud Ham 
Eemnes 
e-mail: webmaster@gpkv.nl. 
of via het contactformulier op de website 

 
Contributie: 
Leden € 20,- 
Jeugdleden € 10,- 
Bankrekening: NL53 RABO 0315971460 
t.n.v. Penningmeester GPKV, Eemnes 
e-mail: richard.groenestein@gmail.com 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
   

Wij wilden er al eerder aandacht aan besteden, maar 
steeds was er geen ruimte voor. Dan maar minder 
woorden van de voorzitter om het stukje over Dasty 
Ontvetter van de Wibra ter bestrijding van bloedluis te 
plaatsen. Op de site van kippenforum.nl las ik het 
volgende stukje 
 

“Er is al vaker over gesproken, en dat heeft mij 
nieuwsgierig gemaakt. "Helaas" had ik nog steeds geen 
bloedluis in mijn hokken en de fles dasty ontvetter stond 
al een tijdje in de kast. Maar vorige week trof ik ineens wat 
bloedluis in de legbak met wegrolsysteem aan. 
Ik moet zeggen geen giga uitbraak, maar wel aanzienlijk 
wat mijten op verschillende plekken in de bak. Dus de 

gelegenheid aangegrepen om de dasty verhalen eens te testen. 
Ik heb het leghok flink ingespoten met de dasty ontvetter uit de gele fles. (Er is er namelijk ook 
nog een professionele versie in een zwarte fles)  En ik heb het leghokje afgesloten.  De 
volgende dag gekeken en enkel nog grote hoeveelheden dode bloedluizen aangetroffen. 
Hoe en waarom het werkt ? Geen idee, maar het werkt dus echt en snel, afdoende, goedkoop 
en eenvoudig te verkrijgen”. 
 
Verderop in deze Pennenvoer kunnen jullie een stukje lezen van Diny Peek over het 
Hokkenbezoek en de BBQ. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om onze fokkers: 
Henk Kasperts, Han Voerman en Marijke Hopman te danken voor de geweldige 
ontvangst bij hen thuis, wij hebben de hokken en dieren bewonderd. Han en Ingeborg 
nog bedankt voor de heerlijke lunch. En dank aan de (anonieme) sponsor. Wij hebben 
zelfs de Gooi en Eemlander gehaald, ons lid Tamar de Vries (columniste bij de krant) 
heeft een artikel geschreven over het Hokkenbezoek, dit artikel stond donderdag 5 juli in 
de Gooi en Eemlander. De e-mail lezers krijgen het stuk meegestuurd. 
 
Zaterdag 8 september aanstaande gaat het weer gebeuren, dan houden wij onze 
Jongdierendag natuurlijk weer bij De Welkoop.  Deze dag is met name bedoeld voor 
dieren geboren in 2018, maar wilt u meer weten over uw oudere dieren, dan zijn deze 
zeker zo welkom. Dit is dé gelegenheid voor nieuwe fokkers om meer te leren over hun 
(jonge) dieren. Wij hebben weer aansprekende keurmeesters weten te vinden, voor de 
fokkers is het weer mooi om te zien op welke manier zo'n keuring en het leerproces in z'n 
werk gaat. Het gaat op deze dag immers niet om de hoogste predikaten. 
 
Inschrijving van dieren is alleen mogelijk voor leden van de G.P.K.V.  Verderop in deze 
Pennenvoer tref je het  vraagprogramma, Inschrijfformulier en Entformulier aan. 
 
Ik hoop dat ik jullie 15 augustus aanstaande bij de ledenvergadering 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 
15 augustus  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 16 mei 2018. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

4. Terugblik 23 juni; Hokkenbezoek en BBQ. 

5. RHD2 – enten, stand van zaken. 

6. Jongdierendag 8 september 2018. 

7. Enten pluimvee. 

8. Het lustrumjaar 2019. 

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

10. Bestuur mededelingen. (o.a. Clubkampioenschap, Kleindiershow 
Midden Nederland. 
 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting. 

 
 
Namens het bestuur, 
 
Ben Makker (secretaris) 
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Notulen van de ledenvergadering, gehouden op woensdag 16 mei 2018. 
 

1. Opening: Voorzitter Bart Nouwens opent de vergadering en heet een ieder 
welkom. Speciaal woord van welkom voor onze erevoorzitter Dick de Boer en 
erelid Gijs Niesing, en voor onze speciale gast van vanavond Dirk de Jong uit 
IJsselstein. We zijn zeer verheugd dat vanavond na de vergadering Dirk ons iets 
gaat vertellen over allerlei wetenswaardigheden in onze hobby. Er zijn 
vanavond maar liefst 2 personen aanwezig die Dirk de Jong heten. Dat gebeurt 
niet elke vergadering. De naam Dirk betekent overigens ‘Machtige onder het 
volk’. Het is maar dat u het weet. 
 
2. De notulen van de jaarvergadering van 28 februari 2018 worden 
goedgekeurd, met dank aan Ben voor het maken er van.  
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen; Naast de clubbladen van Broek in 
Waterland, en Winkel e O., hebben wij ook het KLN Jaarboek en de uitnodiging 
voor de jaarvergadering van 16 juni zijn ontvangen, evenals de uitnodiging voor 
de NBS Jaarvergadering op 9 juni a.s. 
Afmeldingen voor vanavond hebben wij ontvangen van Jan Driessen, Tamar de 
Vries, Sam v/d Groep, Richard Groenestein, Piet Borst, Tineke Hoogland, Walter 
Hendriks, Paul van Meijgaarden, Jan van Loenen en Jan Verspuy. 
 
4. Enten tegen RHD2. Zaterdag 2 juni komt Dr. Woof bij de Welkoop in Eemnes 
en de konijnenfokkers onder ons kunnen die dag hun dieren laten enten tegen 
RHD2. Wel van te voren opgeven bij Maarten Rigter die dit coördineert. Een 
mooie gelegenheid voor de fokkers die mee doen met de Midzomercompetitie 
in Huizen. 
De volgende entronde is eind juli, datum nog niet bekend, en dit wordt dan 
georganiseerd door de GPKV. 
Dick de Boer vind dat één entronde per jaar voldoende is, eind juli/begin 
augustus en dan zijn de dieren voor het hele jaar ‘gedekt’. 
Het blijft natuurlijk altijd lastig te voorspellen wanneer een ziekte de kop 
opsteekt, zo hadden we in 2016 in april al veel dode jongen door RHD2 in de 
vereniging. En toen was er nog niet geënt. Maar het blijft ook de 
verantwoordelijkheid van de fokker zelf. Het bestuur faciliteert de entronde van 
eind juli. In overleg met de dierenarts wordt een datum geprikt. Voor die tijd 
wordt bij de leden geïnformeerd over hoeveel dieren geënt moeten worden en 
waarmee. 
 
5. Zaterdag 23 juni gaan wij als vereniging op hokkenbezoek bij een deel van 
onze leden. We gaan dit jaar met de auto. De bedoeling is dat wij in Eemnes 
verzamelen en vervolgens gaan we op pad. Het programma voor deze dag is 
nog niet helemaal rond, maar deelnemers kunnen zich vast opgeven en krijgen 
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van te voren bericht over hoe laat verzamelen, etc. Deelname is gratis. 
Aansluitend hebben wij hier in Eemnes de jaarlijkse barbecue, met een ieder die 
hier verder ook aan wil deelnemen en een gezellig samenzijn. Kosten van de 
barbecue is 12,50 euro. 
Het beloofd een leuke dag te worden. Via het inschrijfformulier in de 
Pennenvoer kan men zich opgeven voor deze dag. 
Zaterdag 30 juni organiseert Sport en Genoegen uit Huizen een 
Midzomercompetitie, met meerdere verenigingen. Wij doen daar als GPKV ook 
aan mee. Mees bespreekt het programma voor deze dag. De bedoeling is dat er 
40 dieren per diergroep aanwezig zijn. Totaal zo’n 160 dieren, en de competitie 
wordt buiten in een tent gehouden. Bovendien wordt de eerste 
Konijnenwortelracebaan ter wereld gepresenteerd. Het is een leuk initiatief, 
goed voor de hobby en we hopen op een groot succes. 
 
6. Pauze. 
 
7. Plan 2019. Ben bespreekt in vogelvlucht wat er zoal georganiseerd gaat 
worden in het jaar dat wij 105 jaar bestaan. Voor de diverse activiteiten worden 
nog mensen gevraagd en gezocht voor de medewerking. Ben is bezig geweest 
met een spreker voor een activiteit in februari, nl. bioloog Midas Dekkers, maar 
dit bleek toch iets boven het budget. Er wordt verder gezocht. 
Op de Jaarvergadering kon hij niet aanwezig zijn, maar nu wordt de oorkonde 
voor het clubkampioenschap bij de pelsdieren uitgereikt aan Dick de Boer. 
Fantastisch dat Dick na een tijdje afwezigheid nu zijn dieren weer op zo’n hoog 
niveau heeft weten te brengen! Proficiat! 
De hokken 1 t/m 4 van de Hoenderhof zijn aan groot onderhoud toe. Richard is 
de materialen aan het verzamelen en gaat dan samen met zijn broer Jan er mee 
aan de slag. Nu nog op de achtergrond zijn er wat ontwikkelingen in het gebied 
die ons zorgen baren. De gemeente wil dit gebied gaan bebouwen en er is al 
een projectontwikkelaar mee bezig. We wachten het af. 
Mees verteld aansluitend hier op dat S en G toestemming heeft om hokken te 
bouwen bij hun clubhuis, maar nu met dieren.  
Gijs Niesing doet verslag van de vergadering van de KL-NH. Jan Nes blijft 
voorzitter en de financiën zijn goedgekeurd. Het hoofdbestuur heeft een 
kandidaat voorzitter in de persoon van Jan Dirk Nijkamp.  
Ben Makker is geen FB gedelegeerde meer. 
En de Topshow 2019 wordt georganiseerd door Sport en Genoegen uit Huizen, 
datum nog niet bekend. 
Henk Kasperts maakt zich zorgen over de voortdurende daling van het 
ledenaantal. (landelijk) 
Ben vraagt of er vanuit de leden belangstelling is om dieren in te zenden op de 
Europashow in Herning, Denemarken. Onder de (aanwezige) leden is hier geen 
belangstelling voor. 



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

45e JAARGANG    NUMMER 3    JULI 2018 

7 

8. Rondvraag. Bart begint met te vertellen dat onze nieuwe website in de lucht 
is, en een vriendelijk verzoek aan de leden om hier eens kritisch naar te kijken. 
Dick de Boer vind het een prachtige site geworden en het komt er nu op aan om 
deze goed bij te houden.  
Henk Kasperts haalt de nieuwe AVG wetgeving aan. Deze wet is een gedrocht 
maar we hebben er wel mee te maken. We hebben een voorbeeld gekregen van 
de KLN over hoe hier mee om te gaan.  
Mees vraagt hoe het zit met het enten van het pluimvee. Jaap heeft de entstof 
besteld, ook voor Sport en Genoegen. 
 
9. Voorzitter Bart dankt ons allen voor onze aanwezigheid en de leuke 
vergadering. Hij wenst ons een goeie vakantie, en gezond weer terug. Na een 
korte pauze komt Dirk de Jong aan het woord. 
 
 
Ben Makker, secretaris 
 
 

G.P.K.V. CLUBKAMPIOENSCHAP 2018 / 2019 
 
Ook het aankomend tentoonstellingsseizoen gaan wij weer het GPKV 
clubkampioenschap houden. Zoals altijd voor pluimvee, pelsdieren en sinds 
vorig jaar ook voor sierduiven. De spelregels zijn hetzelfde als vorig jaar. Alle 
Open Tentoonstellingen tellen mee voor dit kampioenschap. Maar, bij gelijke 
stand is de uitslag van onze clubshow doorslaggevend.  
 
De data voor deze tentoonstellingen vindt u in de Almanak 2018. De Almanak 
krijgt u echter niet meer in gedrukte vorm toegezonden, maar is online te 
vinden op de site van de KLN. En bij één van de laatst verzonden 
Kleindiermagazines zat een overzicht als bijlage. Alvast als inzender veel succes 
gewenst voor deze shows. Vergeet niet een catalogus van de shows waar u 
inzend aan de heren Jaap Hagen en/of Gijs Niesing in bruikleen te geven. Deze 
heren zijn er elk jaar enorm druk mee om de showresultaten bij elkaar te 
verzamelen, en u kunt ze daarmee eenvoudig een handje helpen. 
We hopen dat het komende tentoonstellingsseizoen gewoon door kan gaan, 
zonder allerlei vervelende ziektes. 
 
Ben Makker 
 
 

DIRK DE JONG, RASVERTELLER EN ALLROUND KLEINDIERHOBBYSPECIALIST 
 

Na de ledenvergadering van 16 mei jl. hield Dirk de Jong uit IJsselstein een 
lezing over onze mooie Kleindierhobby. Het valt niet mee om hier een verslag 
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van te maken, omdat Dirk in korte tijd ontzettend veel weet te vertellen, en met 
humor en een enthousiasme en aanstekelijkheid waar je U tegen zegt. De 
aanwezigen hebben van zijn verhaal genoten, en voor wie niet aanwezig was: U 
heeft wat gemist! 
En het maakt ook niet uit over welke diergroep het gaat, Dirk is in alle 
diergroeepen bijzonder kundig en een echte dierenliefhebber. Zelfs over eieren 
weet hij bijzonder veel, maar dat was bij ons natuurlijk allang bekend. 
Zoals ik al zei; Een verslag waar ook nog een beetje een verhaallijn in zit valt niet 
mee om dat hier van te maken. Daarom hier maar wat korte opmerkingen over 
onze hobby en onze dieren. 
Dirk zou het eigenlijk voornamelijk over het fokken en opfokken van onze 
dieren hebben, maar eigenlijk is die tijd van het jaar al een beetje voorbij. Het 
fokken begint met het samenstellen van de foktomen en dat is vaak al in het 
najaar. Het is ook het beste om jonge dieren geboren te laten worden ruim voor 
21 juni, zodat ze naar ‘het licht toe kunnen groeien’. 
Wanneer in het voorjaar de dagen beginnen te lengen komt de 
vruchtbaarheidscyclus op gang, en dat is voor alle diergroepen gelijk. 
In de fokperiode is het goed om de ouderdieren wat ‘schraal’ te houden. Bijv. 
sierduiven handje voor handje voeren tot er 2 duiven gaan drinken. Dan hebben 
ze genoeg. 
Meel of korrel is beter dan gemengd graan voeren. 
Dirk vind het voer van Garvo het beste voer.Hij mengt ook regelmatig een rauw 
ei door het voer, de dieren zijn er gek op.Dat doet Dirk ook bij kuikenmeel en 
dan ook nog een scheutje karnemelk er door. 
Op het moment dat een kip haar eerste ei legt is het dier op z’n mooist. 
Als groenvoer geeft Dirk zijn dieren ook weegbree, wikke en eendenkroos. Dit 
zijn eiwitrijke planten. Maar Dirk vind dat met name brandnetels zwaar 
onderschat worden als groenvoer. Brandnetels zijn rijk aan vitamines en 
mineralen. Dirk voert de koppen van brandnetels (eerst gekookt) zodat zijn 
kippen beter door de rui heen komen. Brandnetels zijn ook goed tegen 
blackhead bij kalkoenen en coccidiose bij pluimvee. 
Volgens Dirk zijn wij als hobbyfokkers het belangrijkste op aarde! Tweederde 
van de wereldbevolking zou uitsterven als er geen eieren meer zijn! 
Alle entstoffen worden gekweekt op kippeneieren. 
De fok begint eigenlijk al bij het ei. Als je gaat broeden met een misvormd ei is 
dat eigenlijk weggegooid geld. Het mooiste is een glad ei, en je moet goed 
kijken naar de vorm van het ei. Als je de breedte van het ei deelt door de lengte 
moet daar een getal uitkomen van tussen de 0,72 en 0,76. Dan heb je een goed 
ei. 
Eieren moeten ook altijd op de punt bewaard worden. 
Dirk broed zelf met zijn broedmachine (vlakbroeder) op 20 a 25 % vochtigheid. 
(maranseieren) 
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Het is een kulverhaal als er beweerd wordt dat jonge kuikens een krom 
borstbeen krijgen doordat ze te vroeg op stok gaan. 
De luchtkamer van het ei moet groot genoeg zijn. 
Ziektes aan luchtwegen van de kippen zie je terug aan de vorm van het ei. 
Het is belangrijk dat wij fokkers moeten ‘leren voeren’. 
Ontzettend leuk dat Cees Wiggerts voor deze gelegenheid een Emoe ei had 
meegenomen. Daar wist Dirk ook van alles van en hij was werkelijk verrukt toen 
hij dit prachtige Emoe ei onder ogen kreeg.  
Dirk verteld: De Emoe is de meest geëmancipeerde vogel die er is. Als het 
vrouwtje zo’n 10 eieren heeft gelegd kruipt het mannetje op het nest en gaat de 
eieren uitbroeden. Dit duurt zo’n 55 tot 57 dagen totdat de eieren uitkomen. 
Bijzonder is dat er van de eieren altijd 1 ei onbevrucht is. Zodra de andere eieren 
uitkomen dient dit onbevruchte ei als voedsel voor de kuikens! Echt heel 
bijzonder, al moet je er niet aan denken om een ei op te eten wat al 57 dagen 
bebroed is geweest….. 
 
Er werd nog lang nagepraat deze avond, en wat wil je ook na zo’n inspirerende 
spreker. Dirk werd op passende wijze bedankt voor deze heerlijke avond, en wie 
weet; tot ziens! 
 
Ben Makker 
 
 

JAARPLANNING 2018 
 

Woensdag 15 augustus  Ledenvergadering 
Donderdag 16 augustus  Enten 
Zaterdag 8 september  JDD 
19 en 20 oktober Clubshow GPKV ondergebracht bij de 

Kleindiershow Midden Nederland 
Woensdag 26 november Ledenvergadering en Hanenkraaiwedstrijd 
December   Kerstgroet 
 
 
 

ONS JAARLIJKSE DAGJE UIT MET HOKKENBEZOEK EN DE BBQ 
 

Zaterdag 23 juni jl. verzamelden wij ons bij het clubgebouw, waar we door Jaap 
Hagen voorzien werden van koffie en thee. Het was geen grote groep ,zo’n 14 
mensen, die er allemaal zin in hadden met het mooie weer. 
 
Wij vertrokken rond half 10 en gingen eerst naar Amersfoort, naar Henk en Jet 
Kasperts die ons eerst verwenden met verse gevulde koeken en koffie en thee. 
Henk vertelde ons eerst  over zijn Hollandse Krielen, met veel enthousiasme. Zo 
liet hij ons een soort dop zien ,die aan het einde van de zitstok werd 
aangebracht en gevuld met lampenolie. Zo dat de kippen vrij blijven van o.a. 
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bloedmijten. Om de hokken te ontsmetten gebruikt hij ontvetter van het merk 
Dasty, van de Wibra. 
Het koste hem moeite om te stoppen met het vertellen over zijn grote hobby. 
Toen waren zijn kippen aan de beurt om bewonderd te worden, hij fokt 
Geelpatrijs, zijn achtertuin met de hokken waren een plaatje, je had geen idee 
dat je in Amersfoort was. 
 
Daarna gingen we, na een wisseling van plaatsen, naar Barneveld. Zo kwamen 
we bij de Rondeel boerderij, die zal best aan alle eisen voldoen, maar ik heb 
geen één kip gezien die niet kaal gepikt was. Soms tot bloedens toe, mijn idee 
was hoe hoger de eierproductie was hoe beter.  Dit is wel mijn eigen mening 
hoor. 
 
Toen waren Han en Ingeborg Voerman ons volgende doel, ze wonen sinds een 
jaar op een heel mooi plekje van Nederland, in Terschuur. Daar was van alles te 
bewonderen, wat soorten zangvogels, Lahore en Carrier sierduiven. Wyandotte 
krielen, zelfs een samen gesteld kuikengezin, met moederloze kuikens van Ben!  
Er waren ook Barnevelder Krielen, Papillon konijnen en Geiten. En een 
natuurlijke afscheiding van wilgen takken, die mooi uit gelopen waren. We 
kregen een heerlijke verzorgde lunch, voor elk wat wils. 
 
Daarna gingen we weer verder naar de Eemland Hoeve in Bunschoten, waar Jan 
Huygen ons een mooie rondleiding gaf, door zijn levenswerk. Zijn droom om 
boer en burger dichter bij elkaar te brengen ,wordt  daar gerealiseerd. Hij had 
Franse crème koeien en gebruikte het vlees voor de verkoop. Weer een mooie 
plek, eigenlijk vlakbij. 
 
Daarna gingen we naar een woonwijk in Bunschoten, waar Marijke Hopman-
Hartog haar hobby uitvoert. Ze fokt sinds een paar jaar Hangoor dwerg 
konijntjes, in de kleuren konijngrijs en otterzwart, vorig jaar kreeg ze al een 
hoge prijs. We hebben daar nog lekker koffie en thee en Bunschoter koeken 
gekregen.   
 
Binnendoor terugrijdend kwamen we weer in Eemnes, waar Hennie Arends alles 
al klaar gezet had, voor de heerlijke BBQ met salades. Er kwamen nog wat 
mensen bij om te eten, maar ze weten niet wat ze overdag gemist hebben.. Jaap 
Hagen zorgde, zoals altijd voor het drinken. 
 
Bestuur, het was weer een fijne dag!   BEDANKT   
 
Diny Peek-Veenstra 
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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



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

45e JAARGANG    NUMMER 3    JULI 2018 

16  



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

45e JAARGANG    NUMMER 3    JULI 2018 

17  



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

45e JAARGANG    NUMMER 3    JULI 2018 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

45e JAARGANG    NUMMER 3    JULI 2018 

19  



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

45e JAARGANG    NUMMER 3    JULI 2018 

20 

 

ENTEN TEGEN RHD2- EN NU VERDER 
 

Maandag 23 juli zijn onze konijnen geënt tegen RHD 2 en indien de fokker dat 
wenste ook tegen Myxomatose. De dierenarts (Dr. Woof) die al vaker bij de 
Welkoop in Eemnes komt, heeft aangeboden om onze dieren te enten, voor 
hetzelfde tarief, 4 euro per dier en 15 euro voorrijkosten. Tegen een meerprijs 
van 8 euro per dier konden de konijnen ook geënt worden tegen myxomatose. 
 
Maarten Rigter van de Welkoop stelde hiervoor zijn terrein beschikbaar, 
waarvoor dank! 
Geënt werd met Filavac. Dit middel kan ook gebruikt worden op drachtige en 
zogende voedsters, en beschermt tegen RHD 1 en RHD 2. 
 
Vanwege de enorme belangstelling (bijna 200 dieren om te enten!) op 8 
verschillende adressen is de dierenarts 2 uur eerder begonnen om er geen 
nachtwerk van te hoeven maken. Om 16.45 uur begon hij en rond 10.30 uur was 
hij op zijn laatste adres in Terschuur. 
 
Gijs Niesing en de dierenarts zijn deze avond naar de andere adressen geweest. 
Complimenten van de dierenarts voor die leden die alles keurig voor elkaar 
hadden. Zoals een werktafeltje, entformulieren zoveel mogelijk ingevuld, 
gepast geld etc. Zo kon hij vlot en efficiënt zijn werk doen, en kunnen wij een 
volgende keer weer een beroep op hem doen. 
 
Nu deze dieren geënt zijn, kunnen ze veilig en verantwoord meedoen aan de 
tentoonstellingen. 
 
Van diverse leden kregen wij de vraag of er nog een entronde komt, omdat veel 
fokkers nog jonge dieren hebben. Die komt er! De precieze datum is nog niet 
bekend maar naar verwachting komt er eind september nog een entronde, bij 
de Welkoop. Daarover krijgen de konijnenfokkers onder ons begin september 
nog een mailtje van mij, of een belletje van Gijs. 
 
Opmerkelijk: De dierenarts bekende dat hij allergisch is voor konijnen. Lijkt mij 
lastig in het beroep van dierenarts, maar hij weet er goed mee om te gaan. 
 
Ben Makker 
 
 

BERICHT VAN KLN OVER VOGELGRIEP 
 

Het gevaar van NcD-virusinfectie (New castle Disease) bij onze dieren is groter 
geworden. Vanwege toenemende uitbraken in onze omringende landen lijkt de 
besmettingsgraad groter. Om die reden is het advies van de KLN om uw dieren 
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zo snel mogelijk te vaccineren tegen dit virus. Uw dierenarts kan het goede 
advies geven. 
 
Wij adviseren daarbij om zeker meerdere malen en met enkele weken tussentijd 
uw dieren te vaccineren. Dit staat los van de verplichte vaccinatie tegen NcD, 
wanneer uw dieren naar tentoonstellingen gaan. Het is nu belangrijk om naast 
een entdeken over Nederland te leggen ook de dieren zelf een goede 
bescherming tegen dit virus te geven. 
Onderstaand bericht is uitgegaan naar alle dierenartsen in Nederland. 
Bericht aan alle dierenartsen in Nederland: 
In België en in een geval in Nederland is bij pluimvee (hobby-vogels zowel als 
door boeren gehouden dieren) het Newcastle Disease (ND of NCD) vastgesteld. 
Dat is een besmettelijke virusziekte die zowel tamme als wilde vogels en 
pluimvee treft. Ziekteverschijnselen kunnen zijn: ademhalingsproblemen, 
stoornissen van het spijsverteringsstelsel, verminderde eetlust, sufheid en 
een verminderde leg. Bij besmetting met een erg agressieve stam treedt 
ook sterfte op. 
 
Alle handel in hobby-pluimvee en hobby-vogels en alle pluimvee en 
vogeltentoon-stellingen zijn op dit moment verboden in België. Iedereen wordt 
dringend aangeraden niet met vogels of pluimvee naar België te reizen.  
Commercieel pluimvee wordt in Nederland preventief gevaccineerd. Dat is 
wettelijk verplicht. Omdat alle commercieel gehouden pluimvee in 
Nederland is gevaccineerd is de kans op een uitbraak hier zeer klein. 
 
In overleg tussen de vakgroep pluimvee van de KNMvD, de faculteit 
diergeneeskunde, de gezondheidsdienst voor dieren, AVINED en het ministerie 
van LNV zijn, om het risico voor mogelijke besmetting met Newcastle Disease zo 
veel mogelijk tegen te gaan op boerderijen, nieuwe entschema’s opgesteld 
voor drie categorieën pluimvee. Dierenartsen krijgen het advies om jonge 
pluimveedieren op korte termijn een herhalingsvaccinatie te geven.  
Voor hobbyvogels is er geen formele vaccinatieplicht, maar eigenaren kunnen 
bij hun dierenartsen om vaccinatie vragen. Daar zijn wel kosten aan 
verbonden. Eigenaren van hobbypluimvee die mee willen doen aan 
tentoonstellingen en duiven laten meedoen aan wedvluchten, moeten 
deze dieren wel laten vaccineren tegen deze ziekte.  
 
Alertheid  
Gezien het aantal uitbraken in België is alertheid op zijn plaats. 
(hobby)pluimveehouders en dierenartsen om extra te letten op 
ziekteverschijnselen die kunnen wijzen op ND. Verdenkingen moeten worden 
gemeld aan het meldpunt van de NVWA (045-5463188). 
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Algemeen 
Newcastle Disease (ND) is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel veel 
vogels (wilde en tamme) gevoelig voor zijn. De ziekte wordt veroorzaakt door 
het virus. Er zijn verschillende stammen en afhankelijk van de virusstam en de 
getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig. Wilde 
vogels kunnen het virus met zich mee dragen. Pluimvee kan worden besmet 
door contact (direct of indirect) met zieke vogels (wilde of gehouden).  
De mens is nauwelijks gevoelig voor de ziekte. In een heel klein aantal gevallen 
krijgen mensen een ontsteking van het oogslijmvlies door contact met 
besmette vogels. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten 
vormen geen risico. 
Commercieel pluimvee wordt in Nederland preventief gevaccineerd. Dat is 
wettelijk verplicht. Door middel van bloedonderzoek wordt gecontroleerd of de 
vaccinatie goed is uitgevoerd. Voor hobbyvogels is er geen vaccinatieplicht. ND 
is een Europees bestrijding plichtige dierziekte. Als een commercieel 
pluimveebedrijf is besmet, treden maatregelen in werking die vergelijk baar zijn 
met vogelgriep Bij een besmetting van ND van een commercieel pluimvee 
bedrijf wordt het pluimvee op het besmette bedrijf geruimd en wordt een 
beschermings- en toezichtgebied ingesteld met vervoersbeperkingen. 
Commercieel gehouden pluimvee in de omgeving van het besmette bedrijf zal 
worden ‘gehervaccineerd’.  Bij een besmetting op een hobbylocatie worden 
zieke vogels geëuthanaseerd en de overige vogels worden tweemaal 
gevaccineerd. 
 
Uitbraken België 
Sinds maart 2018 zijn er in België op 11 hobby - en 2 professionele locaties ND 
besmettingen gevonden. De Europese Commissie heeft op 6 juli jl. de lidstaten 
geïnformeerd over de ND uitbraken in België. Er is geen duidelijke oorzaak van 
de uitbraken vastgesteld. Het kan zijn dat de uitbraken zijn veroorzaakt door 
contact met  besmette wilde vogels of door contacten met besmette 
locaties.  Het virus is van het genotype VIIi en dit type circuleert pas recent. 
De twee professionele locaties in België betreffen een handelaar in 
(hobby)pluimvee en een commercieel pluimveebedrijf. Beide locaties waren 
gevaccineerd. Er wordt onderzocht waarom deze bedrijven desondanks besmet 
zijn geraakt. Dat kan twee oorzaken hebben. Of de vogels waren niet goed 
gevaccineerd of het vaccin werkt onvoldoende tegen deze virusvariant. 
Deskundigen schatten in dat het waarschijnlijker is dat niet goed vaccineren de 
oorzaak is, maar verder onderzoek moet hierover uitsluitsel geven. 
In België zijn naar aanleiding van deze uitbraken verboden ingesteld op het 
houden van pluimveetentoonstellingen en op de handel in en het uitwisselen 
van hobbypluimvee. Dat houdt ook Nederlands hobbypluimvee niet naar Belgie 
verhandeld of gebracht mag worden en vice versa. 
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Met vriendelijke groet,  
Harry Arts, Portefeuillehouder Dieraangelegenheden  
 
 

KIPPENGEZONDHEID 
 

Een gezonde kip is actief, eet en drinkt goed, verzorgt zichzelf, neemt een 
stofbad en laat zich treden door een haan. Aan de samenstelling van de 
ontlasting kun je ook zien of de kip gezond is. Normale ontlasting is stevig, 
droog, meestal bruin van kleur met daarop een grijswitte punt. Eén keer per dag 
leegt de kip de blinde darm. Dan zie je een plasje dunne mest. Heeft een kip 
dunne waterige ontlasting, dan is er sprake van diarree. 
Neem de kip eens een keer in de handen en voel aan het borstbeen of ze niet te 
mager is. Een kip in de hand nemen gaat ’s avonds het gemakkelijkst. Je pakt ze 
dan zo van de stok af. Spreid dan ook eens de veren uit elkaar en kijk of je 
beestjes ziet. Worminfecties luizen, vlooien en mijten en kalkpoten zijn veel 
voorkomende kwalen. 
Voor hobbykippen die naar tentoonstellingen gaan is het verplicht te 
vaccineren tegen Pseudo-vogelpest, ofwel New Castle Disease. 
Veel ziekten zijn te voorkomen door een goede hygiëne, goede voeding en 
schoon drinkwater. Let ook goed op bij de aanschaf van nieuwe dieren. 
Belangrijk is dat ze uit een goed en gezond nest komen. 
 
Bron: Levende Have 
 
 

BESCHERM JE DIEREN TEGEN HITTE 
 

Konijnen en knaagdieren kunnen slecht tegen hitte. Zorg voor afkoeling, 
bijvoorbeeld door een tegel, een halfvolle plastic fles met water of speciale koel-
pods in de vriezer te laten afkoelen en in het hok te leggen. Laat de dieren zelf 
kiezen of ze daar bij willen gaan liggen.  
Zorg dat het konijnenhok goed schoon is en controleer regelmatig de dieren 
zelf of ze geen plakpoep aan hun vacht hebben. Met dit warme weer zijn er veel 
vliegen die eitjes in de vacht kunnen leggen, wat levensgevaarlijk is.  
 
Bron: Levende Have 
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VRAAGPROGRAMMA JONGDIERENDAG 2018 
 

Voor de Jongdierendag van hoenders, dwerghoenders, serama’s konijnen duiven en 
cavia’s  georganiseerd door de  
GOOISE PLUIMVEE EN KLEINDIERENFOKKERS VERENIGING  
gevestigd te Hilversum. 
 
Datum: 8 september 2018 
 
Tentoonstellingsgebouw: WELKOOP EEMNES (GROEN EN DOEN), Noordersingel 18/B, 
3755 EZ Eemnes, Tel.: 035-5314486 
 
Sluitingsdatum inschrijving: 20 augustus 2018 
 
Tentoonstelling secretaris: 
Ben Makker, Roerdomp 18, 3755 GH Eemnes, Tel.: 035-5311332  06-51447934. 
 
Tentoonstellingspenningmeester: 
Richard Groenestein, Raadhuislaan 54, 3755 HD Eemnes, tel.: 035-5387524. 
Bankrekening: NL53RABO0315971460 t.n.v. Penningmeester GPKV Eemnes 
 
Tentoonstellingsbestuur: 
Bart Nouwens  Voorzitter 
Ben Makker  Secretaris 
Richard Groenestein Penningmeester 
Jaap Hagen  Lid 
Gijs Niesing  Lid 
Arie van ’t Klooster  Lid 
 
Keurmeesters: 
Hoenders, dwerghoenders, Serama’s: W. Voskamp (A) Tevens HEP 

H. Ketelaar (B)  
Konijnen:   P. Huygens (A) Tevens HEP 
Sierduiven:   H. Schwarz (A) Tevens HEP 
 
TENTOONSTELLINGSREGLEMENT: 
 
Artikel 1 
Gevraagd worden in alle erkende rassen en kleurslagen 
-Hoenders, dwerghoenders en serama’s, alleen jong 
-Konijnen alleen jong, in de volgende klassen: 
* A-Klasse, geboren in januari en februari. 
* B-Klasse, geboren in maart en april. 
* C-Klasse, geboren in mei of later. 
- Cavia’s, alleen jong. 
-Sierduiven, alleen jong. 
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Artikel 2 
Het inschrijfgeld bedraagt: per nummer €  2,-.Jeugdleden betalen per nummer  €  1,-. 
De inschrijving dient te geschieden op het inschrijfformulier, zie achterin deze 
Pennenvoer. 
 
Artikel 3 
Om in te kunnen schrijven dient men lid te zijn van de GPKV en de contributie over het 
jaar 2018 te hebben voldaan. Voorts dient men te beschikken over een geldig 
fokkersnummer, van de KLN of NBS. 
 
Artikel 4 
De inschrijfformulieren dienen uiterlijk 15 augustus 2018 op het secretariaat Roerdomp 
18, 3755 GH Eemnes, aanwezig te zijn. 
Betaling van de gelden dient te geschieden gelijktijdig met het inleveren van het 
inschrijfformulier tijdens de ledenvergadering op 15 augustus a.s., op bankrekening 
NL53RABO0315971460 t.n.v. GPKV Eemnes of uiterlijk bij het afhalen van de 
kistlabels/kooikaarten op zaterdag 8 september a.s. 
 
Artikel 5 
De dieren welke zijn ingeschreven dienen om 9.30 uur aanwezig te zijn bij WELKOOP 
EEMNES, Noordersingel 18/B 3755 EZ Eemnes. 
 
Artikel 6 
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en serama’s worden 
toegelaten, die ingeënt zijn tegen pseudovogelpest. Elke inzending hoenders, 
dwerghoenders en serama’s dient vergezeld te gaan van een kopie van de entverklaring. 
Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar, en de dierenarts die deze 
enting heeft verricht. De entverklaring dient de opgave te bevatten van het ras, het 
aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd, en de ringnummers van de betreffende dieren. 
Het origineel van de entverklaring wordt bewaard door de secretaries van de vereniging, 
waar men het fokkersnummer heeft besteld. 
 
Artikel 7 
Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten, die ingeënt zijn 
tegen RHD type 2. Elke inzending dient vergezeld te gaan van een kopie van de 
entverklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts 
die de enting heeft verricht en dient de opgave te bevatten van het ras, de te exposeren 
oormerken en de toegepaste entstof. 
 
Artikel 8 
Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor sterfte of verloren gaan van dieren, 
of voor enig ander eigendom van de inzender, dat in het tentoonstellingsgebouw 
aanwezig is. 
 
Artikel 9 
Bij niet inzenden van de dieren vervallen de inschrijfgelden aan de tentoonstellingskas, 
evenzo bij weigering van de dieren wegens ziekte of anderszins. Indien een ingeschreven 
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dier niet wordt ingezonden, dient men een label met vermelding ‘ABSENT’ af te geven 
aan het tentoonstellingsbestuur. 
 
Artikel 10 
De keuring is voor alle inzenders en publiek toegankelijk. 
 
Artikel 11 
De kooinummers worden niet opgestuurd maar uitgereikt bij het inkooien. 
 
Artikel 12 
Onder de ingezonden dieren wordt een zak voer verloot. Zend dus zoveel mogelijk 
dieren in. Uw kooinummer is uw lotnummer! 
 
Artikel 13 
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het tentoonstellingsbestuur. 
 
LIJST VAN TE WINNEN PRIJZEN 
 
Hoenders: 
1.  Rollade voor de fraaiste hoender bij tenminste 5 dieren. 
2. Taart op één na, bij tenminste 15 dieren. 
 
Dwerghoenders: 
3. Rollade voor de fraaiste dwerghoender haan bij tenminste 5 dieren. 
4.  Taart op één na, bij tenminste 15 dieren. 
5. Doos bonbons op twee na, bij tenminste 25 dieren. 
6. Rollade voor de fraaiste dwerghoender hen bij tenminste 5 dieren. 
7.  Taart op één na, bij tenminste 15 dieren. 
8. Doos bonbons op twee na, bij tenminste 25 dieren. 
9. Doos bonbons op drie na, bij tenminste 40 dieren. 
 
Bij dwerghoenders, zowel hanen als hennen, worden naar verhouding extra prijzen 
toegekend, wanneer 40 of meer dieren aanwezig zijn. 
 
Serama’s: 
10. Rollade voor de fraaiste serama bij tenminste 5 dieren. 
11.  Taart op één na, bij tenminste 15 dieren. 
 
Konijnen: 
12. Rollade voor het fraaiste konijn in de A-klasse bij tenminste 5 dieren. 
13.  Taart op één na, bij tenminste 15 dieren. 
14. Doos bonbons op twee na, bij tenminste 25 dieren. 
15. Rollade voor het fraaiste konijn in de B-klasse bij tenminste 5 dieren. 
16.  Taart op één na, bij tenminste 15 dieren. 
17. Doos bonbons op twee na, bij tenminste 25 dieren. 
18. Rollade voor het fraaiste konijn in de C-klasse bij tenminste 5 dieren. 
19.  Taart op één na, bij tenminste 15 dieren. 
20. Doos bonbons op twee na, bij tenminste 25 dieren. 
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Cavia’s: 
21. Rollade voor de fraaiste cavia bij tenminste 5 dieren. 
22.  Taart op één na, bij tenminste 15 dieren. 
23. Doos bonbons op twee na, bij tenminste 25 dieren. 
 
Sierduiven: 
24. Rollade voor de fraaiste sierduif bij tenminste 5 dieren. 
25.  Taart op één na, bij tenminste 15 dieren. 
26. Doos bonbons op twee na, bij tenminste 25 dieren. 
Jeugdprijzen: 
27.  Beker voor fraaiste konijn 
28. Beker voor fraaiste dwerg/hoender 
29. Beker voor fraaiste serama 
30. Beker voor fraaiste cavia 
31. Beker voor fraaiste sierduif 
 
EREPRIJSSCHENKERS 
Bijdrage voor ons ereprijsfonds zijn van harte welkom! U kunt het bedrag vermelden op 
het inschrijfformulier. 
 
Tijdens de Jongdierendag is de koffiemaaltijd gratis voor de medewerkers. 
 
Er wordt een verloting gehouden om de kosten te dekken. Het is de bedoeling dat na de 
keuring, prijsuitreiking en verloting de dieren op deze Jongdierendag om 16.00 uur 
worden uitgekooid, en daarna de ruimte schoon wordt opgeleverd. 
 
U weet het:      “Vele handen maken licht werk”. 
 
 
   



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

45e JAARGANG    NUMMER 3    JULI 2018 

28 

 

FORMULIER ENTEN PLUIMVEE 
 

Het enten van het pluimvee vindt plaats op donderdag 16 augustus en wordt gedaan in 
de plaatsen Weesp, Bussum, Hilversum, Laren en Eemnes door bestuursleden van de 
GPKV. Andere plaatsen in overleg met Sport en Genoegen door bestuursleden uit Huizen.  
 

De kippen moeten in het nachthok worden gehouden.  
 

De kosten bedragen € 0,25 per dier voor leden met een fokkerskaart van de G.P.K.V. 
Leden met een fokkerskaart in Huizen betalen niets.  
Verrekening vindt plaats tussen de beide verenigingen. 
 
Enten Pluimvee 

Naam: …………………………………………   Telefoon: …………………………… 
 
Adres:………………………………………………. 
 
Postcode:…………………..                    Woonplaats: …………………… 
 
Deelt hierbij mee, dat hij/zij ……………… (aantal) dieren wil laten enten tegen 
Pseudovogelpest . 
 
Oude hanen, jaartal +ringnummer. Oude hennen, jaartal + ringnummer. 
Jonge hennen, alleen ringnummer, eventueel in serie. Jonge hanen, alleen 
ringnummer, eventueel in serie. Kosten à € 0,25 per dier (graag gepast) en ringenlijst bij 
het enten inleveren. 
 
Op Jongdierendag ontvangt u kopieën van het officiële entformulier. Het originele 
exemplaar wordt door de verenigingssecretaris bewaard. 
 
De verklaring van enting dient uiterlijk maandag 13 augustus 2018 bij   
Richard Groenestein, Raadhuislaan 54, 3755 HD  Eemnes, Tel. 035-5387524  
(e-mail: richard.groenestein@gmail.com)  aanwezig te zijn.  
 
Betaling van de gelden dient te geschieden op bankrekening NL53 RABO 0315 9714 60 
t.n.v. G.P.K.V. Eemnes of uiterlijk bij het afhalen van de kistlabels / kooikaarten op 
zaterdag 9 september a.s. 
 
Bijgaande verklaring volledig invullen. 
 
Aantal      totaal 
 
  enten € 0,25,-    €    

 
 
Datum:       Handtekening: 
 



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

45e JAARGANG    NUMMER 3    JULI 2018 

29 

  



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

45e JAARGANG    NUMMER 3    JULI 2018 

30  

Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten  
en zoönosen en TSE’s 
 
Verklaring van enting hoenderachtigen of loopvogels tegen Newcastle Disease  
als bedoeld in artikel 54, derde lid 
 
De ondergetekende: (naam en voorletters) ……. 
 
wonende te: (adres, postcode en plaats) ……. 
 
verklaart dat hij/zij eigenaar c.q. houder is van in totaal …… (aantal) stuks hoenderachtigen of  
 
loopvogels, verblijvende op: (adres en plaats) ……. 
 
 

waarvan hieronder een specificatie volgt: 
 

Ras: Aantal: Gem.leeftijd Ringnummers: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
Hij/zij verklaart voorts dat hij/zij al deze dieren, voor zover zij ouder zijn dan 30 dagen, op 16-8-2018 (datum) 
ter enting heeft aangeboden aan dierenarts R. Snelder, Torenlaan 27, 1251 HG Laren. 
 
Datum:    Handtekening eigenaar c.q. houder:………………………………………..…….. 
 
 
De ondergetekende R. Snelder, wonende Torenlaan 27, 1251 HG Laren (dierenarts), verklaart dat hij boven-
omschreven dieren, voor zover ouder dan 30 dagen tegen pseudovogelpest heeft geënt op 16 augustus 2018, 
met de geregistreerde entstof Fabricaat Nobii, Mas+clone 30l 
 
Datum:……………………….    Handtekening dierenarts R. Snelder…………………………………… 
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INSCHRIJFFORMULIER JONGDIERENDAG G.P.K.V. 

 
 

Naam:          

Adres:          

Postcode:   Woonplaats:       

Telefoonnummer:      

KLN nummer:     

Jeugdlid: JA/NEE , bij ja geboortedatum invullen:    

§ 

Diergroep 
(aankruisen 

s.v.p.) 

 
Meerdere diergroepen:  ja / nee 

☐  Grote Hoenders 

☐  Dwerghoenders 

☐  Serama’s 

☐  Konijnen 

☐  Sierduiven 

☐  Cavia’s 

 
Het inschrijfformulier dient uiterlijk woensdag 15 augustus 2018 bij het secretariaat: Ben Makker, 
Roerdomp 18, 3755 GH  Eemnes  (e-mail: benmakker@planet.nl) aanwezig te zijn.  
 

Betaling van de gelden dient te geschieden gelijktijdig met het inleveren van het inschrijfformulier tijdens de 
ledenvergadering op 15 augustus a.s., op bankrekening NL53 RABO 0315 9714 60 t.n.v. G.P.K.V. Eemnes of 
uiterlijk bij het afhalen van de kistlabels / kooikaarten op de Jongdierendag. 
 

 Ras 
Kleur en/of  

variëteit 

Oormerk 

Ringnr. 
M/V Kooi 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 
 
  Inschrijving (à € 2,-, jeugdleden € 1,-)  €    

  Ereprijsschenking    €   

  TOTAAL     €   

Datum:           Handtekening: 
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Mobiel: 06 - 51 84 53 99


