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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Hoe dicht vreugde en verdriet bij elkaar liggen,
werd onlangs maar weer eens duidelijk. Onze
leden Paul van Meijgaarden en Jan Vos zijn
overleden. Paul heeft een kort ziekbed gehad.
Hij heeft mij nog gebeld om te vertellen dat hij
vanwege een ongeneeslijke ziekte moest
stoppen met zijn hobby, hij had inmiddels al zijn
dieren weggedaan. Zijn afscheidsbijeenkomst
heeft in familiekring plaatsgevonden.
Ons erelid Jan Vos is tijdens een familie-uitje ten
val gekomen de daarop volgende operatie heeft
hij helaas niet overleefd. Jan heeft een lange
staat van dienst in de kleindierenwereld en bij
onze vereniging, daarom is hem jaren geleden
het erelidmaatschap van onze vereniging toegekend. Mede dankzij hem zijn wij
gekomen tot waar wij nu zijn. Jan is op 19 oktober jl. begraven in Laren.
Namens het bestuur en alle leden van onze vereniging condoleren wij de
dierbaren van Paul en Jan met dit enorme verlies.
Wat ons ook droevig stemt is dat onze icoon onder de fokkers John van Ankeren
vanwege zijn leeftijd is gestopt met zijn hobby. Wij begrijpen zijn beslissing,
maar betreuren het bijzonder, wij hopen hem op toekomstige evenementen
nog regelmatig te mogen ontmoeten.
Wat ons vrolijk stemt is het volgende; Ik kreeg van Ben Makker een hijgerig
berichtje of ik het al had gehoord van Han Voerman. Han is winnaar geworden
bij de Veluwepoortshow 2018 met zijn sierduiven. Hij is winnaar van de derde
zilveren bondsmedaille. Han is de derde persoon in de geschiedenis die dit ooit
gelukt is. Jullie begrijpen dat ik zwaar onder de indruk was van Ben zijn bericht
en ik wil Han namens ons allen van harte feliciteren met dit behaalde prachtige
resultaat.
Ben Makker is genomineerd voor de Eemnesser Koeien Trofee. Wat is dat nu
precies? De E.K.T. is een waardering voor mensen die zich op welke manier ook
verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. Ben was eind september
(tijdens de uitreiking) op vakantie, maar zijn broer René (Gijs voor intimi) heeft
het koetje en de oorkonde uit handen van burgemeester Roland van Benthem
in ontvangst mogen nemen. Ben namens ons allen van harte proficiat met deze
waardering. Het was overigens tot laat in de nacht onrustig in ons dorpshuis in
Eemnes.
Ik hoop dat ik jullie 28 november 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
28 november 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 15 augustus 2018.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen.

4.

Terugblik Jongdierendag 8 september 2018.

5.

Terugblik Kleindierenshow Huizen Midden Nederland

6.

Uitreiking gewonnen ereprijzen van de clubshow 2018.

7.

Uitreiking GPKV-Fokkerstrofeeën voor Pluimvee, Pelsdieren en
Sierduiven.

8.

Jaarprogramma 2019.

9.

Bestuursmededelingen.

10. Rondvraag.
11. Sluiting
PAUZE
Na de pauze volgt de Hanenkraaiwedstrijd. Alle leden (dus ook de
konijnenbezitters) worden opgeroepen één of meerdere hanen mee te nemen.
Als u geen haan heeft kunt u er vast wel één lenen bij een collega
pluimveefokker. Het is al vaker gebeurd dat een nieuw lid met een geleende
haan deze ludieke wedstrijd won, dus schroom niet! Dit alles onder het motto:
‘Hoe meer hanen, hoe meer vreugd’.
Deze wedstrijd gaat natuurlijk om de prestigieuze ‘Lucas van Ysendijk Trofee’.
Een trofee van opmerkelijke schoonheid! Komt allen en aanschouw dit
spektakel, maar graag uw hanen van te voren aanmelden bij Ben Makker.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.
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Notulen van de ledenvergadering, gehouden op woensdag
15 augustus 2018.
1. Opening: Voorzitter Bart Nouwens opent de vergadering, heet ons allen
welkom, met een speciaal woord van welkom voor onze erelid Gijs Niesing, en
erevoorzitter Dick de Boer. Ook de nieuwe leden Kees Langedijk en Walter Bout
worden welkom geheten. We hopen dat zij zich snel thuis voelen binnen onze
vereniging! Er is een grote opkomst van de leden deze avond.
Voorzitter Bart haalt even de mail aan van de ‘pianoman’ Huib Steenbergen.
Huib dankt hierin het bestuur en met name Richard en broer Jan voor de
perfecte uitvoering van de hokrenovatie op de Hoenderhof.
2. De notulen van de ledenvergadering gehouden op woensdag 16 mei 2018
worden zonder op- en aanmerkingen van de leden goedgekeurd. Dank aan de
secretaris voor het maken van de notulen en de heldere weergave.
3.) Bij de ingekomen stukken en mededelingen zijn er een aantal afmeldingen
voor deze vergadering. Dit zijn; René Makker, Henny Neef, Jan Reichholdt en
Miranda Rokebrand.
Een aantal leden hebben hun lidmaatschap opgezegd per 1 januari a.s. Dit zijn
Jan de Kwant, Janita de Bruin. Beide met als reden einde hobby. John van
Ankeren heeft ook zijn lidmaatschap opgezegd, maar stuurt nog wel (voor de
laatste keer) zijn mooie Satijnen in op onze Jongdierendag. En Andries Arends
blijft lid maar heeft zijn fokkersnummer opgezegd omdat hij stopt met fokken.
Maar we hebben ook maar liefst 5 (!) nieuwe leden. Dit zijn Leo Janssen uit Laren
(heeft hele mooie meerzomig zilverpatrijs Wyandottekrielen in het hok, Walter
Bout uit Laren ( fokt Wyandottekrielen in allerlei kleuren, Charles T. Liem uit
Groenekan (fokker van de prachtige rassen Shamo, Kuifhoenders en Ayam
Cemani) Lars Akerboom uit Naarden (fokt Antwerpse baardkrielen) en Kees
Langedijk (fokker van de bijzondere Rexen)
De Almanak 2018 kunt u vinden op de site van de KLN. Alleen op aanvraag
wordt de papieren versie u nog toegezonden.
Verder als ingekomen stuk het clubblad Pels en Pluim van de vereniging Winkel
en Omstreken, en het clubblad van Broek in Waterland.
Ons lid Tamar de Vries heeft een ontzettend leuk stukje geschreven in de Gooien Eemlander over het Hokkenbezoek van afgelopen zomer.
En we hebben een uitnodiging en vraagprogramma ontvangen voor de
Jeugdshow, welke jaarlijks wordt gehouden in Laren. (Gelderland)
4.) Een terugblik op 23 juni 2018: Hokkenbezoek en BBQ. We zijn deze dag bij
Henk Kasperts in Amersfoort, een Rondeelboerderij in Barneveld, bij Han
Voerman in Terschuur, bij de Eemlandhoeve in Bunschoten, en bij Marijke
Hopman in Bunschoten geweest. Henk Kasperts heeft het erg op prijs gesteld
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dat wij een bezoek brachten en dat hij ons iets mocht vertellen over de mooie
Hollandse krielen. Als deelnemers vonden we het geweldig dat wij overal zo
gastvrij zijn ontvangen. Diny Peek heeft een heel leuk stukje geschreven over
deze dag in de Pennenvoer.
De dag werd afgesloten met een gezellige BBQ in en bij het clubhuis van de
IJsbaanvereniging. Het eten was weer lekker en allen die hier aan deelgenomen
hebben kunnen terug kijken op een zeer geslaagde dag, met dank aan allen die
hier aan meegewerkt hebben.
5.) RHD2. Zaterdagochtend 29 september a.s. is er ’s ochtends nog gelegenheid
om uw konijnen te laten enten tegen RHD2, tussen 10.00 en 12.00 uur. Dit is bij
de Welkoop in Soest. ’s Middags van 13.00 tot 15.00 uur op dezelfde datum bij
de Welkoop in Eemnes. Leden kunnen zich hiervoor opgeven en dit wordt
gecoördineerd door Maarten Rigter.
Eind juli was dus de voorlaatste entronde. Complimenten van de dierenarts aan
alle fokkers die aan deze ronde meededen. Het viel op dat alle leden keurig
netjes hun spullen voor elkaar hadden.
In principe was de entplicht voor 2 jaar ingesteld. We moeten afwachten of het
voor 2019 nog geldt, maar indien nodig willen we rond 20 juli weer de eerste
entronde doen. Als leden eerder hun dieren willen laten enten kunnen ze ook
zelf contact opnemen met hun dierenarts.
6.) Jongdierendag van 8 september 2018: Gijs Niesing verteld wat zoal de
bedoeling is rond deze dag. Woensdag 5 september gaan we kooien halen in
Amersfoort. Vrijdag 15.00 uur bij Andries spullen opladen. Vervolgens gaan we
vanaf 16.00 uur opbouwen bij de Welkoop. Hier geven een aantal mensen zich
voor op en verder is iedereen welkom om te komen helpen.
Zaterdag 9 september kunnen de dieren ingekooid worden vanaf 9 uur. Jaap
regelt de kooinummers. Vanaf 8.30 uur gaan we dan de laatste dingen
opbouwen, zoals vlaggen ophangen, uiteraard ook koffie zetten, etc. Dirk de
Jong gaat aandragen bij de konijnenkeurmeester, waarbij Dick de Boer gaat
schrijven. Diny Peek schrijft bij de kippenkeurmeester. Het is de bedoeling dat
de inzenders de waterbakjes voor de dieren zelf vullen, als zij dat willen.
En aan het eind van de dag hebben we de prijsuitreiking en een verloting. Gijs
doet een oproep aan de leden om prijzen beschikbaar te stellen voor de
verloting.
Om half 1 kunnen we aan tafel voor de soep (met ballen) die dit jaar door Henny
gemaakt zal worden. Verder zijn er kroketten en broodjes e.d.
Om 15.30 uur is de prijsuitreiking en de verloting en om 16.00 uur kunnen we
uitkooien. Er wordt gerekend op veel medewerking van de leden bij het
afbreken, zodat we om 17.00 uur de boel bezemschoon hebben.
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Er is verder dit jaar bij de Welkoop een uitgebreid programma. Zo is
Visvereniging Flevo te gast met diverse stands en de Garvo is aanwezig met een
stand. We hopen dat dit extra publiek trekt naar onze Jongdierendag.
We houden een vervroegde pauze waarin de inschrijfformulieren voor de
Jongdierendag en de entformulieren ingeleverd kunnen worden.
7.) Enten pluimvee: Het enten gaat dit jaar gebeuren op donderdag 16
augustus. Jaap en Gijs gaan enten. Alleen als u dieren inzendt op
tentoonstellingen moeten deze dieren geënt worden. De route is; Bussum,
Laren, Eemnes. Jan Driessen ent de dieren op de Hoenderhof, en de entstof
heeft Jaap Hagen al geregeld. Om 18.00 uur beginnen ze.
8.) Het lustrumjaar 2019: Ben verteld: 2019 is het jaar dat onze GPKV 105 jaar
bestaat en dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. In vogelvlucht
worden de diverse activiteiten doorgenomen. (verderop in deze Pennenvoer
meer hierover. Red.) Zo beginnen we in januari met een Nieuwjaarsreceptie.
Hoogtepunt van het jaar is de Lustrumclubshow 27 en 28 september. Hiervoor
worden naast de jonge dieren ook oude dieren gevraagd. Deze show wordt
gehouden bij de Welkoop, ten tijde van de show zijn alle stellingen in het
magazijn verwijderd, en hebben we alle ruimte om een mooie show neer te
zetten. Fokkers wordt gevraagd nu al vast rekening te houden met deze data en
we hopen op een Lustrumclubshow met veel, en mooie dieren!
Voor de diverse activiteiten worden nog medewerkers gevraagd.
9.) Bestuur mededelingen.
Clubkampioenschap: Gijs en Jaap regelen dit en omdat deze heren niet alle
shows bezoeken, is het belangrijk voor hun als inzenders even een catalogus
van de show in bruikleen aan hun geven, zodat ze de lijsten kunnen bijwerken.
Alle(!) open tentoonstellingen doen mee. Inzenders die minimaal drie dieren
(van één ras) naar drie open tentoonstellingen sturen doen hier aan mee, maar
dus wel even de catalogus van de show bij één van bovengenoemde heren in
bruikleen geven. Net als vorig jaar doen de sierduiven ook weer mee. De show
in Dronten en de Valleishow in Veenendaal gaan niet door.
De Kleindiershow Huizen Midden Nederland is volgens Mees de enige juiste
(nieuwe) naam van de voormalige Bottershow, die op 19 en 20 oktober a.s.
gehouden wordt. De GPKV brengt hier haar clubshow weer onder. Mees verteld
dat er nog gewerkt wordt aan het vraagprogramma. Het vraagprogramma
wordt uitgereikt op de Jongdierendag. De commissie is weer bij elkaar geweest.
Op 18 oktober gaan we opbouwen ‘s-morgens hier worden nog medewerkers
voor gevraagd. De show wordt weer gehouden in ’t Visnet, te Huizen.
Voor de zaterdag is er weer een leuk programma in elkaar gezet. Om 10 uur is
de prijsuitreiking van de kleurplatenwedstrijd. Zo is er verder een
7
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caviakomkommereetwedstrijd en een konijnenwortelracebaan. Vervolgens is er
om 13 uur nog een hanenkraaiwedstrijd. Iedereen is van harte welkom om te
komen helpen met opbouwen en afbreken.
Mees is trots op het keurkorps dat hij heeft weten vast te leggen; nl. Martin Kok,
Piet Huygens, Wim Voskamp, Klaas van de Hoek en Fons Verrijdt.
9.) Rondvraag; De privacy verklaring voor de AVG-wetgeving komt op onze
website te staan. Deze is gemaakt volgens de leidraad van de KLN. Dit betekent
dat de administratie zorgzaam moet worden bijgehouden, er geen ledenlijsten
meer verspreid mogen worden onder de leden, voor foto’s toestemming moet
worden gevraagd, etc.
Mees verteld dat de Jongdierendag van Sport en Genoegen op zaterdag 1
september wordt gehouden. Ook haalt hij de midzomercompetitie nog even
aan.
De heer v/d Boom vraagt of hij zijn dieren nog moet enten, of niet. Alleen als u
dieren inzendt op tentoonstellingen moeten deze dieren geënt worden.
10.) Voorzitter Bart dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en wenst ons
het beste voor het seizoen 2018/2019. En we zien elkaar op de Jongdierendag
van 8 september.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Ben Makker (secretaris)
G.P.K.V. FOKKERSTROFEE 2018
GPKV-FOKKERSTROFEE PELSDIEREN:
Vorig jaar had de winnaar van deze trofee 383 punten. Nu heeft Johan Schouten
het gepresteerd om maar liefst 386,5 punten te halen. Echt top!
De lijst is nog langer maar in dit overzicht zijn alleen de fokkers opgenomen
waarvan 4 dieren meetelden voor de einduitslag.
Hier dus de lijst van inzenders die meestreden voor de GPKV-Fokkerstrofee
2018.
Inzender
1. Johan Schouten
2. Comb. De Santboer
3. Mees Brasser
4. Gerard Wagevoort
5. Ad Hoogendijk
6. Tineke Hoogland
7. Cees Horden
8. Mees Brasser

Ras
Wener wit
Thüringer
Pool blauwoog
Papillon
Rijnlander
Kleurdwerg
Vlaamse reus
Hulstlander
8

Punten
386,5
384,0
382,5
379,5
377,5
377,0
376,5
375,0
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9. Gijs Niesing
10. Cees Horden
11. Henk Brasser

Wener
Groot Zilver
Kleurdwerg

373,5
372,0
370,0

GPKV-FOKKERSTROFEE PLUIMVEE:
Vorig jaar stond ze nog op de tweede plaats met 381 punten, dit jaar een plekje
hoger en een puntje meer. Maar wel een duidelijke winnaar bij het pluimvee.
Wat wel verrassend is: De nummer 2 van deze lijst is met een sprong vooruit
gegaan met zijn dieren. Vorig jaar was hij nog 6e op deze lijst. Ook hier is de lijst
nog langer maar zijn in het overzicht alleen de fokkers opgenomen waarvan 4
dieren meetelden voor de einduitslag.
Hier de lijst van inzenders die meestreden voor de GPKV-Fokkerstrofee 2018.
Inzender
1. Liesbeth de Haan
2. Cees Wiggerts
3. Arie van ’t Klooster
4. Henk Kasperts
5. Mees Brasser
6. Arend Houtman
7. Ben Makker
8. Henk Brasser

Ras
Wyandottekriel
Vorwerkkriel
Wyandottekriel
Hollandse kriel
Hollandse kriel
Hollandse kriel
Wyandottekriel
Serama

Punten
382
379
378
378
378
377
375
370

GPKV-FOKKERSTROFEE SIERDUIVEN:
Voor het tweede jaar wordt ook de fokkerstrofee voor de sierduiven uitgereikt.
De winnaar heeft het gepresteerd om wederom op zowel de eerste als de
tweede plaats terecht te komen.
Inzender
1. Arend Houtman
2. Arend Houtman
3. Jan Driessen

Ras

Punten
Weense midsn tuimelaar
382
Berlijnse kortsn. Tuimelaar 381
King duif
376

De uitreiking van de trofeeën zal plaatsvinden tijdens de a.s. ledenvergadering
op 28 november.
JAARPLANNING 2019
19 Januari
Zaterdag 23 februari
Woensdag 6 maart
Dinsdag ?? maart
April/mei

Nieuwjaarsbijeenkomst
Internationale Hanenkraaiwedstrijd Eemnes
Jaarvergadering
Jaarvergadering KL-NH
Bezoek zorginstelling, stand ergens oid
9

PENNENVOER is het verenigingsorgaan van de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers Vereniging.
45e JAARGANG NUMMER 4 NOVEMBER 2018

Woensdag 9 mei
Mei
Dinsdag ? juni
Zaterdag ? juni
Zaterdag 22 juni
Eind juli
Maandag 5 augustus
Woensdag 14 augustus
Donderdag 22 augustus
26, 27 en 28 september
Eind september
November
Woensdag 21 november
December
December

Ledenvergadering met lezing
Hokkenbezoek
KL-NH vergadering
KLN vergadering
Fietstocht/BBQ
Enten konijnen
Landbouwtentoonstelling Opmeer
Ledenvergadering
Enten pluimvee
Lustrumclubshow
Enten konijnen
Vrouwelijke dierenshow
Ledenvergadering en Hanenkraaiwedstrijd
Lekenkeuring
Kerstgroet

Verder: Stand Lentefair Blommenhoeve? Stand zorgboerderij ’t Werckpeart, In
en Uitmarkt Hilt?
Veel data zijn nog niet bekend, of moeten simpelweg nog gepland worden.
Deze worden later in het jaar ingevuld.
Op de ledenvergadering van 28 november a.s. wil ik graag wat nader ingaan op
de details, en met u hierover van gedachten wisselen. Uw komst is dus zeer
belangrijk!
Veel leden hebben een mailadres, en van veel leden is dat ook bij mij bekend.
Als u ook op de hoogte wilt zijn van de meest actuele activiteiten/nieuwtjes, wilt
u dan uw mailadres aan mij doorgeven?
Ben Makker
VERSLAG KLEINDIERENSHOW HUIZEN MIDDEN NEDERLAND 2018
Deze show (voorheen Bottershow) heeft ten opzichte van vorige jaren een
enorme sprong vooruit gemaakt in kwaliteit. Nadat vorig jaar deze show voor
de eerste maal in ’t Visnet in Huizen werd gehouden, is er besloten om de show
daar dit jaar weer onder te brengen.
Een super locatie! Goed bereikbaar, centraal gelegen, voldoende parkeerruimte,
een ruim gebouw met voldoende daglicht, er is een lift aanwezig, goede
horecavoorziening, en hoewel er meerdere ruimtes nodig zijn om de dieren
kwijt te kunnen, toch een prima locatie om een mooie show te kunnen houden!
De tentoonstellingscommissie heeft zich ingezet om met name voor de
zaterdag een levendig programma neer te zetten. Met voor elk wat wils zoals
10
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een kleurwedstrijd voor de jeugd, een caviakomkommereetwedstrijd, een
konijnenwortelracebaan en een Hanenkraaiwedstrijd. Dit zorgde voor veel
aanloop en het publiek genoot enorm!
Ten opzichte van vorig jaar waren er 5 dieren meer. De dieren zaten er prachtig
bij en het was weer prettig vertoeven tussen de kooien.
De officiële opening op vrijdagavond werd verricht door voorzitter Jan Kroon,
waarna de prijsuitreiking plaatsvond. (maar hierover later meer)
Er zat een grote verscheidenheid aan dieren die er goed verzorgd bij zaten,
(complimenten aan de voercommissie) gekeurd door een prima
keurmeesterskorps. Helaas moest ook hier Wim Voskamp zich afmelden, maar
hij werd prima vervangen door Jan Driessen.
Maar liefst 21 GPKV-leden hadden ingezonden op de Kleindiershow Huizen
Midden Nederland 2018 die dit jaar op 19 en 20 oktober werd gehouden. In
totaal zaten er 314 dieren waarvan 163 dieren van GPKV leden! Dit betekend
gemiddeld 7,8 dieren per inzender. (vorig jaar 8,7)
Een kort verslag van de dieren en hun inzenders;
Bij de grote hoenders dit jaar één inzender uit de GPKV gelederen, en wel
ondergetekende. 3 Shamo’s met ZG 95, ZG 94 en ZG 93. De Shamo in kooi 138
werd uiteindelijk 2e bij de grote hoenders. Winnaar werd hier Comb. Pels en
Veer met een Amrock.
Bij de dwerghoenders beginnen we traditioneel met de Hollandse krielen.
Arend Houtman patrijs, M/J F 96 en ZG 94. V/J ZG 94, 2 x ZG 93, 2 x G 92 en O.
Henk Kasperts geelpatrijs, M/J ZG 95 en ZG 93. V/J F 96, ZG 94, ZG 93 en G 92.
Het F hennetje werd 3e bij de keurmeester.
Mees Brasser zwart, M/J ZG 95 en 2 x ZG 94, V/J ZG 95, ZG 94 en G 92. Buff M/J G
91, V/J ZG 94 en 2 x ZG 93.
Cees Wiggerts, Vorwerkkriel M/J ZG 94 en G 92. V/J F 96, ZG 95, 2 x ZG 94, ZG 93
en G 92. Het F hennetje was op 3 na de beste van de keurmeester. Cees had ook
New Hampshirekrielen ingezonden M/J ZG 94 en O.
In totaal 38 Wyandottekrielen zaten in de kooien. We beginnen met Arie van ’t
Klooster. In Meerzomig zilverpatrijs M/J ZG 94 en V/J F 96. Zilver zwartgezoomd
M/J ZG 93 en G 92. V/J ZG 95 en G 92.
Ben Makker Berken AOC , V/O ZG 93, M/J ZG 95, V/J ZG 94 en ZG 93. De haan in
kooi 208 werd de fraaiste in de AOC-klasse. In witzwart columbia M/J ZG 93.
René Makker witzwart columbia M/J ZG 94 en V/J ZG 95.
Liesbeth de Haan Zwart M/O F 96 en M/J ZG 95, V/J F 96, 4 x ZG 95, 2 x ZG 94, 2 x
ZG 93. Mooie predikaten!
Henk Brasser Cochinkriel Buff zwartcolumbia V/J ZG 93. In buff M/J ZG 94 en V/J
ZG 95.
De absolute winnaar bij de dwerghoenders was een zwarte Australorp hen van
J. Blom met U 97!
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De diergroep sierduiven: Twee inzenders hier.
Jan Driessen met Valkenet wit, Doffer jong 96, duivin jong 95. Jan zond ook 4
King duiven in. Doffer oud 94 en 93. Duivin oud 95 en 94.
Arend Houtman Weense midsnavelige Tuimelaar, licht ooievaar, doffer oud 94,
duivin oud 95, doffer jong 94 en duivin jong 96. Weense midsnavelig VV, licht
ooievaar doffer oud 94, duivin oud 96. Berlijnse Kortsnavelige tuimelaars. In de
kleurslag rood geband doffer oud 96 en duivin oud 94. In Geel geband won een
oude doffer met een U 97 en was de fraaiste van alle sierduiven. Werkelijk een
prachtig dier! Zelfs niet-kenners van sierduiven zagen dat dit dier iets speciaals
heeft. Arend nogmaals proficiat!
Verder nog in geel geband een oude duivin met 95 punten.
De diergroep Serama’s.
Eén inzender t.w. Henk Brasser met 4 dieren in de B-klasse. M/J ZG 94, en G 91.
V/J ZG 93 en G 92.
Tenslotte nog de konijnen.
Dirk de Jong Vlaamse reus konijngrijs M/J ZG 92,5. V/J ZG 94,5, ZG 93,5.
Joop van de Bovenkamp, Vlaamse Reus ijzergrauw M/J ZG 93,5 en V/J F 96 en
ZG 94,5.
Cees Horden Vlaamse reus Wit M/J ZG 92,5 V/J F 95,5, ZG 93,5 en ZG 92,5. De
Groot Zilvers van Cees hebben het wel eens beter gedaan, M/J ZG 93,5, ZG 92
en G 90,5. V/J ZG 93,5 en ZG 93.
Gijs Niesing Wener konijngrijs M/J F 95, V/J ZG 94, ZG 93,5 en G 91.
Johan Schouten, Witte Wener M/O F 95,5, M/J F 97, V/J U 98, F 96,5 en F 95,5. De
voedster in kooi 30 werd kampioen van de show! Proficiat Johan! Ook met de
mooie predikaten, want 5 dieren insturen en 4 x een F en 1 x een U halen is
bijzonder knap!
Ad Hoogendijk Rijnlander zwart M/O ZG 94, V/O F 95,5, M/J ZG 94 en ZG 93, V/J
ZG 94 en ZG 93. In de C-klasse V/J ZG 94 en ZG 93.
Combinatie De SantBoer Thüringer M/O F 96,5, V/O F 95,5, M/J F 96, ZG 94,5 en
ZG 93. V/J F 96, 2 x F 95,5, ZG 94, 2 x ZG 93,5 en ZG 93.
Gerard Wagevoort zond 4 Papillon’s in. Zwart, M/O F 95,5 en V/J ZG 94,5.
Driekleur zwart V/J F 95 en ZG 94,5.
Ben Makker zond 3 Thrianta’s in. M/O ZG 92,5, M/J F 95 en M c-klasse ZG 94.
Mees Brasser weet zijn Hulstlanders ook op een steeds hoger niveau te krijgen.
M/J ZG 92,5 V/J F 95, ZG 94,5 en ZG 93. Ook kleur verzilvering middenzwart M/J
ZG 92 en V/J c-klasse F 95.
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HOVENIERSBEDRIJF BEN MAKKER
Tel./fax: 035 - 531 13 32
e-mail: benmakker@planet.nl

Uw MAKKER in de TUIN!
Ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie
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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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-Vervolg verslag kleindierenshow Huizen Midden Nederland 2018Tineke Hoogland, Kleurdwerg oranje. V/J ZG 93,5 en 2 x O. M/J c-klasse ZG 93,5.
V/J c-klasse ZG 92 en G 91,5. Ook in kleurdwerg, kleurpatroon Tan zwart M/O ZG
94 en G 91,5. V/J F 95 en ZG 94.
Henk Brasser Kleurdwerg oranje M c-klasse ZG 94. Kleurdwerg zilvervos zwart
V/J ZG 93 en c- klasse ZG 93. Zilvervos blauw M/O ZG 93,5 en V/J c-klasse G 90,5.
Mees Brasser Pool blauwoog M/O F 95, V/O F 95, V/J F 97 en F 95, V/J c-klasse F
95,5.
De prijzen die de GPKV hier heeft uitgezet worden uitgereikt op de
eerstvolgende ledenvergadering.
Al met al was het een mooie show waar we met een goed gevoel op terug
kunnen kijken.
Ben Makker
KORT VERSLAG VAN DE JONGDIERENDAG
Op 8 september j.l. werd bij de Welkoop in Eemnes onze jaarlijkse
Jongdierendag gehouden. Met zo’n 134 dieren in de kooien wel iets minder dan
vorig jaar, maar daar waren allerlei aanwijzingen voor. Opmerkelijk minder
pluimvee, maar daar tegenover weer meer konijnen, en voor het eerst ook
sierduiven op onze Jongdierendag.
En wat een feest was het! Inzenders, publiek, medewerkers en keurmeesters, we
hebben erg genoten deze dag.
Net als vorig jaar was de Visvereniging Flevo, met allerlei stands, te gast. Ook de
Garvo was met een stand aanwezig! De Welkoop had deze dag dan ook
omgedoopt tot ‘Dier en Plezierdag’. We hebben nog nooit zoveel publiek op
onze Jongdierendag gehad, en wat is het dan heerlijk als je de kans krijgt om op
zo’n manier je hobby uit te dragen, en te promoten.
Dankzij de fantastische medewerking van dhr. Maarten Rigter van de Welkoop
en zijn medewerkers, de medewerking van vele GPKV-leden, en de
keurmeesters kunnen we weer terugkijken op een geweldige dag.
De keurmeesters voor het pluimvee was vlak voor de Jongdierendag nog even
een dingetje. Er waren 2 keurmeesters gecontracteerd te weten, Wim Voskamp
en Hilco Ketelaar. Omdat er minder pluimvee was ingeschreven stond uw
secretaris voor de niet zo leuke taak om één van deze heren te vertellen dat zijn
komst niet nodig was. Dat werd de heer Ketelaar en na een kort telefoontje
waarin hij alle begrip toonde dacht ik dat het zo geregeld was. Wat denkt u? Eén
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dag later belt Wim Voskamp mij met de mededeling dat hij vanwege zijn
gezondheid niet kan komen keuren… Bliksems! Zo heb je 2 keurmeesters, en zo
heb je er niet één! Dat was even paniek en voor uw secretaris even de tijd om de
stoute schoenen aan te trekken en toch maar de heer Ketelaar te bellen met de
vraag of hij alsnog wil komen keuren op onze Jongdierendag. Gelukkig nam de
heer Ketelaar het geval heel sportief op en zegde hij meteen toe om te komen.
Nogmaals alle dank hiervoor!
Voor de konijnen was Piet Huygens gecontracteerd en voor de sierduiven
Henny Schwarz.
De Shamo’s bleken dit jaar ware publiekstrekkers. Er stond dan ook een
ontzettend leuk stuk in de krant over onze Jongdierendag, en over deze
Japanse vechthoenders. Maar ook zeventien sierduiven oogstten veel
bewondering.
Wat ik persoonlijk ook altijd leuk vind is dat oud leden en leden die om wat voor
reden dan ook niet meer inzenden, even een kijkje komen nemen. Dit toont nog
steeds de betrokkenheid van deze mensen bij onze bijna 105-jarige vereniging.
Ik kreeg er een warm gevoel van! Prachtig!
Jaap Hagen had de horeca weer goed verzorgd. Ondanks zijn blessure was hij
toch aanwezig en hij werd bijgestaan door Gerard Wagevoort en René Makker.
De kinderen kregen een lolly van hem, als het van hun ouders mocht! Om half
één was boven in de kantine van de Welkoop de gelegenheid om de lunch te
gebruiken, met de overheerlijke soep (met ballen!) van Henny Arends. De fijn
belegde broodjes (keurig verzorgd door Toos van ’t Klooster) waren weer prima
en bovendien had Andries gezorgd voor heerlijke kroketten.
Nadat de keurmeesters klaar waren met hun keuring kon de prijsuitreiking
plaatsvinden. Hierna volgde nog een verloting, die dit jaar wederom werd
geleid door onze voorzitter Bart Nouwens. En er waren weer leuke prijzen! Als
extra was er dit jaar een verloting van de toegekende kooinummers, zodat het
aantrekkelijk is om veel dieren in te zenden. Des te meer kans maak je op een
mooie prijs.
Na de verloting werden de dieren uitgekooid en de show afgebroken en
opgeruimd. Gelukkig met voldoende medewerkers zodat alles lekker vlot
verliep. Zelfs leden die geen dieren hadden ingezonden hielpen mee, en dat is
meer dan een compliment waard! Zodoende was in een recordtijd alles schoon,
en kon nog door de aanwezige medewerkers even worden nagenoten, en ging
iedereen tevreden huiswaarts.
Op zo’n dag ben je als organisatie druk met van alles, en had ik eigenlijk te
weinig tijd om de dieren te bekijken. Daarom even heel beknopt een overzicht
van de winnaars van deze dag.
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Wat opviel? Voor John van Ankeren was het zijn laatste Jongdierendag bij ons.
Hij heeft zijn lidmaatschap opgezegd en stopt met de hobby. Jammer dat we nu
niet meer kunnen genieten van die prachtige Satijnen in de kooien, (en van
John tussen de kooien) maar gezien zijn leeftijd heel begrijpelijk. Alle respect
hier voor!
Sam van de Groep had 6 Vlamen ingezonden, en in alle drie de kleurslagen die
hij fokt. Dit komt maar zelden voor.
De combinatie SantBoer had 8 witte Weners ingezonden, waarvan er 6 uit één
nest kwamen!
Een trio Shamo’s in een voliére oogstten veel bekijks, en als tegenhanger van
deze mastodonten hadden we ook een voliére met Antwerpse baardkrieltjes.
Erg leuk om te zien.
Bij de konijnen beginnen we met het fraaiste konijn van een jeugdlid. Dit was
een Nederlandse Hangoordwerg, madagaskar van Eline Rigter.
Verder won een zwarte Rijnlander van Ad Hoogendijk in de A-klasse. Fraaiste
konijn op één na werd een Vlaamse reus van Dirk de Jong.
In de B-klasse won een witte Wener van Johan Schouten. De op één na fraaiste
in deze klasse werd een blauwgrauwe Vlaamse Reus van Sam v/d Groep, en op 2
na een Satijn ivoor van John van Ankeren.
En in de C-klasse werd het fraaiste konijn een Papillon driekleur zwart van Han
Voerman.
De fraaiste hoender werd een Shamo haan van Ben Makker
En bij de dwerghoender hanen won een zwarte Wyandottekriel van Liesbeth de
Haan.
De fraaiste dwerghoender hen was een Orpingtonkriel roodporselein van Jan
Driessen.De op één na fraaiste was een meerzomig zilverpatrijs Wyandottekriel
van Arie van ’t Klooster, en een Vorwerkkriel buff hennetje werd derde bij de
dwerghoenders.
Tot slot de sierduiven: De fraaiste sierduif was een gele Carrier van Han
Voerman, en de op één na fraaiste was een Berlijnse kortsnavelige tuimelaar van
Arend Houtman.
Keurmeester Hilco Ketelaar heeft zelfs zo genoten van deze dag dat ook hij een
verslag heeft gemaakt van deze dag, wat u elders kunt lezen in deze
Pennenvoer.
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Namens het tentoonstellingsbestuur van de Jongdierendag wil ik alle
medewerkers, alle inzenders hartelijk danken voor de medewerking. Samen
hebben we er weer een zeer geslaagde Jongdierendag van gemaakt, en ……
tot ziens!
Ben Makker
Keuring hoenders en dwerghoenders Jongedierendag GPKV
op 8 september 2018
Laat ik beginnen met de complimenten voor de goede organisatie van deze
bijzonder gezellige dag in de Welkoop in Eemnes. En in één adem noem ik de
voortreffelijke en zeer ervaren schrijfster Diny Peek. Voor een keurmeester op
een jongdierendag is het fijn om te zien dat alle dieren vooraf in passende
kooien zijn ingekooid waarbij de kooien van strooisel zijn voorzien. Ik kom dat
wel eens anders tegen: een 8-tal kooien opgesteld, kranten op de bodem en
dan de kippen pas uit de kist als ze aan de beurt zijn. Stel je de grote Australorps
voor die na een paar uur in de kist te hebben gezeten direct hun grote
boodschap doen als ze eenmaal in de kooi zitten. Dat wordt geen schoon klusje.
Hier was het goed overzichtelijk opgesteld. Je maakt dan eerst een rondgang
langs de dieren en hebt een beeld van wat je te wachten staat en je kunt een
inschatting maken hoe hoog de lat moet worden gelegd. Dat alle dieren keurig
verzorgd waren voorgebracht was direct te zien. Mijn complimenten!
Aan mij de taak om 49 dieren van een predicaat te voorzien en dat het liefst
voor 3 uur want dan volgt de prijsuitreiking. Vooraf kreeg ik van Ben Makker
opgave van de te keuren rassen en in welke kleurslagen. Daarbij ook een
artikeltje uit een plaatselijke krant gemaild. Vooral in de ochtend was het
gezellig druk met heel veel aanloop van ouders, kinderen en ouderen. Zelf vind
ik het aandoenlijk dat je kinderen ziet stralen als zij kippen en konijnen gaan
aaien. Hele verhalen komen dan los. Dat ik in het begin van de keuring wat veel
tijd aan die gezelligheid besteedde moesten wij in de middag inhalen. Maar om
klokslag 3 uur was het laatste dwerghoen gekeurd.
In vogelvlucht loop ik langs de keuring.
Te beginnen met 5 grote Shamo hanen in de kleur tarwe. Deze stonden als
publiekstrekker afgebeeld in de krant en dat was te merken. Met veel ontzag
werden deze dieren bewonderd. En als het publiek dan merkt dat het eigenlijk
heel lieve vechthoenders zijn slaat de verbazing extra toe. Deze dieren hebben
veel tijd nodig om helemaal te volgroeien maar ook nu al lieten ze zich van de
juiste kant zien. Daartussen in mijn optiek een uitblinker waar ik een ZG 95 aan
kwijt kon. Prima type en stelling met markante schouders en vleugeldracht en
een hele mooie 3 rijige erwtenkam zoals je deze niet vaak ziet.
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De dwerghoenders openden met de Hollandse krielen. Alle dieren waren
ingeschreven als patrijs. Maar daarvoor zat er te veel verschil in de kleur. Een 2tal heb ik gekeurd als geelpatrijs omdat vooral de halskleur voor patrijs veel te
licht was. Beide patrijs haantjes waren heel mooi, de hennen mochten de
vleugels wat verticaler dragen.
De Vorwerk krielen lieten mooie types zien met mooie zwarte halskragen. In de
kleur veel verschil in kleurdiepte. Het is een diep goudgele lakenvelder tekening
die beslist niet te veel naar rood moet neigen. Sommige dieren lieten het op
onderdelen zitten maar door de bank genomen waren het mooie dieren.
Bij de 4 Orpington hennen in de kleur roodporselein kwam ik een echte topper
tegen die met een F 96 ook de mooiste hen van mijn keuring werd. Dit dier
blonk uit in type, kam, kleur en tekening.
De dwerghoenders sloten af met een grote collectie Wyandotte krielen.
Opvallend was de vaak slechte beenkleur bij de 11 meerzomig zilverpatrijs
dieren. Er zaten ertussen met de gewenste gele benen, maar ook veel dieren
waar deze kleur veel te bleek was. Zelf heb ik goede ervaringen met het voeren
van voer waarin extra caroteen is verwerkt en natuurlijk is (gemaaid) gras voor
een gele beenkleur prima. De dieren waren over het algemeen nog niet klaar
(vooral de zilver zwart gezoomden waren nog erg jong) en mochten een wat
vollere onderborst laten zien. Ik zag een mooie heldere kleur op de meerzomig
zilverpatrijzen waar bij de hennen slechts sporadisch wat niet gewenste
pepering werd waargenomen.
In de AOC-klasse 4 berken wyandotte krielen en 1 in de kleurslag zwart
zilverhalzig. Gelet op de getoonde types verwacht ik dat deze kleurslag vroeg of
laat wel voor erkenning zal worden gebracht. Een hen in berken had enorm
brede veren van een goede structuur. Dit dier ging met een U voor bevedering
naar huis. Maar voor berken te weinig borstzoming. Dat is een afweging want er
waren ook dieren met een mooie borsttekening die weer de niet gewenste
zoompjes op het lichaam en in de vleugels lieten zien. Een kwestie van
volhouden en u weet: “de aanhouder wint”. De zwartzilverhalzige is dus een
berken zonder borsttekening. Bij deze beide AOC-kleurslagen waren de benen
voor een Wyandotte echt nog veel te donker soms niet te zien als geel met
aanslag. Zoals gezegd de 3 zilver zwart gezoomden waren nog erg jong, nog
niet doorgeruid en misten nog volume. Wel een mooie heldere kleur. De 6
zwarte Wyandotte krielen konden mij bekoren. De enige haan was een juweel in
type, kop, kleur en glans en bevedering. De F96 was dik verdiend en deze haan
werd daarmee de mooiste haan van de dwerghoenders. Wel merkte ik op dat de
bouw aan de forse kant is. Iets waar deze kleurslag vaker mee behept is. Ik
adviseer dan ook om hierin te gaan fokken in de juiste richting naar minder fors.
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Ook de hennen in deze kleurslag lieten zich van hun beste kant zien met hier
wel de gewenst intens gele beenkleur.
Al met al heb ik een leuke gezellige keurdag gehad met nogmaals de
complimenten aan mijn voortreffelijke schrijfster.
Vriendelijke groet,
Hilco Ketelaar.
VELUWEPOORTSHOW 2018
Op 25, 26 en 27 oktober is in Putten de Veluwepoortshow gehouden, en voor
wie er nog nooit geweest is; dit is echt een aanrader!
Een show met ruim 1000 dieren, goed bereikbaar, een mooie hal met goed licht,
prima verzorging voor mens en dier, laag inschrijfgeld en veel prijzen, (hoe doen
ze het?) aardige mensen en vooral veel gezelligheid. Al een aantal jaren ging ik
er heen als bezoeker, maar nu de Wyandotteclub er vanwege het 95 jarig
bestaan haar clubshow had ondergebracht, heb ik ook maar eens ingezonden.
Vanwege het jubileum van de Wyandotteclub zaten er ook meer dan 400
Wyandotten in maar liefst 40 verschillende kleurslagen! Je keek je ogen uit!
Maar dat was niet het enige jubileum: De PPV Putten bestaat 100 jaar en de PV
Nijkerk e.o. bestaat 90 jaar. Er viel nogal wat te vieren!
In deze streek zitten nogal wat sier- en watervogelfokkers en hun inzendingen
vind ik ook altijd een sieraad voor een show. Echt genieten!
Van onze GPKV ook 6 inzenders met 70 dieren en we beginnen bij de konijnen:
Gijs Niesing Wener konijngrijs V/J ZG 93, G 91,5 en O. Er was iets niet goed
gegaan bij het inkooien, vandaar. Ook een voedster in de C-klasse die een ZG 93
haalde.
Ben Makker Thrianta M/O ZG 94, M/J G 91,5. M C-klasse F 95. Deze jonge ram
werd de fraaiste in de C-klasse.
Han Voerman Papillon driekleur zwart V/J ZG 93 en G 90,5. Laatstgenoemde had
op de clubshow van de tekeningrassenclub nog een F 97….
Han Voerman had ook bij de sierduiven ingezonden.
Een oude zwarte doffer haalde 95. Rood duivin oud 96, 2 x 93. Met de rode
duivin werd Han zelfs kampioen van de show! Proficiat!
Rood duivin jong 95. Geel duivin 94 en 96. Laatstgenoemde duivin vindt Han
eigenlijk zelf zijn mooiste dier!
Bij de grote hoenders één inzender, en wel ondergetekende. De Shamo’s
werden bewonderd door het publiek en kregen van de keurmeester ZG 95, ZG
94 en ZG 93.
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En tenslotte de dwerghoenders.
Barend Buysing Damsté stuurt al jaren in op deze show. Hollandse krielen in de
kleur patrijs, M/J ZG 93 en G 92, V/J ZG 93 en 2 x G 92.
3 Inzenders bij de Wyandottekrielen.
Arie van ’t Klooster met meerzomig zilverpatrijs M/J ZG 94. V/J F 96, ZG 94 en 2 x
G 92.
Ben Makker met meerzomig zilverpatrijs M/J ZG 95 en V/J G 92.
Liesbeth de Haan met zwart. M/O ZG 93, M/J G 92, V/J ZG 93, 3 x G 92, 3 x G 91
en V 90. Gemiddeld alle dieren 3 punten lager dan op de Kleindierenshow
Huizen Midden Nederland. Heel opmerkelijk.
Maar we hebben genoten van deze show, van de gezelligheid met elkaar en van
de mooie dieren.
Donderdagsavonds was de opening van de show en de prijsuitreiking. Ons lid
Han Voerman werd geëerd omdat hij zo goed als het onmogelijke heeft
gepresteerd. Door de winst op deze show heeft hij voor de derde keer een erecertificaat uitgereikt gekregen. Han bevindt zich nu in een illuster rijtje (waar ik
de namen niet van ken) maar er zijn voor hem maar 2 andere fokkers geweest
die dat kunstje geflikt hebben!
Bijzonder trots op deze man, en nogmaals proficiat Han!
Ben Makker
VERENIGINGSBERICHTEN
Fokkersnummers
Mocht u besluiten om uw fokkersnummer op te zeggen, wilt u dit dan zo
spoedig mogelijk bij Ben Makker doen? In ieder geval voor 25 november. Als u
na deze datum uw fokkersnummer op zegt, zit u er voor het jaar 2019 nog aan
vast.
VERENIGINGSCOMPETITIE 2018
Dit jaar was er, op initiatief van Gijs Niesing, voor de achtste maal al weer een
verenigingscompetitie opgezet tussen Sport en Genoegen uit Huizen en de
GPKV uit Hilversum. De reglementen heeft u kunnen lezen in de vorige
Pennenvoer en in het vraagprogramma van de Bottershow.
11 inzenders van beide verenigingen gaven de avond voor de keuring hun
beste dieren door aan de organisatie en de beste 10 dieren telden mee voor de
verenigingsbokaal.
Dit jaar was het niet zo spannend. De doorgegeven kooinummers werden wel
extra in de gaten gehouden door beide verenigingen, maar aan het eind van de
keurdag was al een beetje duidelijk wie er gewonnen had. Er bleek een
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behoorlijk verschil te zitten tussen de puntenaantallen van beide verenigingen,
en de winnaar van 2018 is……. onze G.P.K.V.!!! Een fantastisch resultaat, en daar
mogen we trots op zijn.
Ben Makker
DIERBESCHRIJVING

Beschrijving:
New Hampshire
De New Hampshire is een fors, middelzwaar hoen met een brede, diepe borst,
een hol oplopende ruglijn, middelhoog en breed gesteld. Het dier is
volbevederd, echter niet losvederig.
Oorsprong:
De grote New Hampshire is een Noord Amerikaans ras. In het begin van de
20ste eeuw in de staat New Hampshire uit Rhode Islands gefokt. In 1935 werd
het als zelfstandig ras erkend.
Pas na de tweede wereldoorlog in Nederland ingevoerd. De krielvorm is in
Nederland gecreëerd.
Kleurslagen:
Roodbruin; Roodbruin blauwgetekend;
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Mobiel: 06 - 51 84 53 99

