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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 
 

Afgelopen zaterdag 19 januari hebben wij onze 
Nieuwjaarsreceptie gehouden in “ons clubhuis” 
bij de IJsclub de Vaart in Eemnes. Het begon 
weer spannend te worden, want er was vorst 
voorspeld en jullie begrijpen het wel dan 
hadden wij moeten wijken voor de schaatsers. 
Maar gelukkig voor ons en jammer voor de 
schaatsers waren de weergoden ons gunstig 
gestemd. 
De “harde kern” van de leden was aanwezig en 
het was een zeer gezellig samenzijn. Voor wie ik 
niet de hand heb kunnen schudden, ik wens een 
goed en gezond 2019 aan jullie allen toe.  

 
Een delegatie van onze club is onlangs afgereisd naar het zuiden van het land 
(Limburg) om bij de Hanenkraaivereniging “De haan in de pot” de kunst af te 
kijken m.b.t. het organiseren van een Internationale Hanenkraaiwedstrijd. Ben, 
Arie en Cees kwamen heel enthousiast en gemotiveerd terug van een prachtige 
dag.  
 
Mede door hun opgedane kennis houden wij zaterdagmiddag 23 februari 2019 
in verband met het 105 jarig bestaan een Hanenkraaiwedstrijd in het pand van 
voormalig Garage Koot aan de Laarderweg 70 in Eemnes. 
 
De wedstrijd om welke haan het meeste kraait begint om 13.00 uur, de zaal is 
open om 12.30 uur. Het is een wedstrijd voor zowel jeugd als volwassenen.  
Er kunnen maximaal 40 hanen aan mee doen. Er dient bij de inschrijving een  
entbewijs tegen NCD (New Castle Disease) worden meegestuurd. Er is een 
deskundige jury die de boel goed in de gaten zal houden. 
Inschrijven voor volwassenen kost € 3,- per haan en voor de jeugd (tot 12 jaar)  
€ 1,50. 
 
Het inschrijfformulier dient uiterlijk dinsdag 12 februari 2019 ingeleverd te zijn 
bij de secretaris: Ben Makker, Roerdomp 18, 3755 GH  Eemnes, e-mail: 
benmakker@planet.nl  tel. 06-51447934.  
 
Meer info treft u aan op onze website: www.gpkv.nl 
 
Ik hoop dat ik jullie 6 maart 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 
6 maart  2019. 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 28 november 2018 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

4. Jaarverslag 2018 door de secretaris. 

5. Financieel verslag door de penningmeester. 

6. Verslag kascontrolecommissie. 

7. Benoeming reserve lid kascontrolecommissie. Dhr. Arie van ‘t Klooster 
blijft lid. Dhr. Han Voerman was reserve lid, wordt lid. 
 

8. Bestuursverkiezing;  

9. Penningmeester Richard Groenestein 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. 
 

10. P a u z e 

11. Uitreiking prijzen Clubkampioenschap GPKV van het 

tentoonstellingsseizoen 2018/2019. 

12. Ringen en tatoeëren. 

13. Bestuur mededelingen (o.a. onderhoud Hoenderhof). 

14. Rondvraag. 

15. Sluiting 

 
Namens het bestuur 
Ben Makker (secretaris) 
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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, zie verderop in dit blad. 
 
Jaarplanning 2019 
 
Zaterdag 19 januari  Nieuwjaarsreceptie 
Woensdag 6 maart    Jaarvergadering 
Dinsdag 12 maart  Jaarvergadering KL-NH 
April/mei   Bezoek zorginstelling, stand ergens oid 
Woensdag 9 mei   Ledenvergadering met lezing 
Mei    Hokkenbezoek 
Dinsdag ? juni    KL-NH vergadering 
Zaterdag ? juni    KLN vergadering 
Zaterdag 22 juni    Fietstocht/hokkenbezoek en BBQ  
Eind juli     Enten konijnen 
Maandag 5 augustus Verenigings dagje uit naar 

Landbouwtentoonstelling Opmeer 
Woensdag 14 augustus    Ledenvergadering   
Donderdag 22 augustus   Enten pluimvee 
26, 27, 28 september   Lustrumclubshow 
Eind september    Enten konijnen 
18 en 19 oktober   Kleindier Show Midden Nederland 
November   Vrouwelijke dierenshow 
Woensdag 21 november   Ledenvergadering en Hanenkraaiwedstrijd 
December   Lekenkeuring 
December   Kerstgroet 
 
Verder: Stand Lentefair Blommenhoeve? In en Uitmarkt Hilt?  
 
 

NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING, GEHOUDEN OP 28-11-2018 
 

1. Opening: De voorzitter Bart Nouwens opent de vergadering met een 
ferme hamerklap. Hij verontschuldigd zich voor zijn stoppelbaard, maar 
onze voorzitter heeft zojuist voor Sinterklaas gespeeld bij de S.V. 
Eemnes.  Bart heet ons allen welkom, met een speciaal woord van 
welkom voor ons erelid Gijs Niesing.  
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In het verenigingsleven zit vreugde en verdriet altijd heel dicht bij elkaar. Zo is 
ons laatst ontvallen Paul van Meijgaarden die al enige tijd ziek was, en erelid Jan 
Vos. Jan is heel actief geweest voor destijds nog de GPV en heeft jarenlang de 
redactie verzorgd. Tijdens een fietsuitje met de familie is Jan gevallen en heeft 
een heupbreuk opgelopen. Bij de operatie hieraan is hij helaas overleden.  
Wij gedenken Paul en Jan door één minuut stilte, en uit eerbied gaan wij daarbij 
staan. 
 
Maar er is ook vreugde, want op de laatst gehouden Veluwepoortshow heeft 
Han Voerman een knappe prestatie geleverd door de Zilveren Bondsmedaille 
van de NBS te winnen.  
 
Ben Makker is genomineerd geweest voor de Eemnesser Koeientrofee. Deze 
trofee wordt uitgereikt aan personen/verenigingen die zich op een bijzondere 
wijze inzetten voor het algemeen maatschappelijk belang. Het is helaas bij een 
nominatie gebleven, maar Ben heeft wel een mooi predicaat en beeldje van een 
Eemnesser kalf ontvangen. Ben haakt hier op in en verteld dat hij zeer vereerd is 
door deze nominatie. En hij dankt de GPKV voor het zorgdragen hier voor. 
 
2. De notulen van de ledenvergadering gehouden op woensdag 15 augustus 
2018 worden zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld, met 
dank aan Ben voor het maken er van. 
 
3.) Bij de ingekomen stukken en mededelingen kunnen wij een nieuw lid 
verwelkomen. Het is Jeroen van de Laan uit Soest. Hij is fokker van Vlaamse 
Reuzen in de kleurslag blauw en heeft een fokkersnummer aangevraagd.  
2 overlijdensberichten van de al eerder genoemde Paul van Meijgaarden en Jan 
Vos.  
 
We hebben afmeldingen voor vanavond ontvangen van;  Richard Groenestein, 
Arie van ’t Klooster, Jan Driessen, Jan Verspuy, Herman Fennis, Gerrit van de 
Hazel en Dick de Boer. Van laatstgenoemde krijgen wij ook allen de hartelijke 
groeten. 
 
Er is een wijziging van het algemeen secretariaat ontvangen van de KLN. Erna 
Sanders neemt het over van Ronald Tiemes. 
De clubbladen van Winkel en O. en Vogelvereniging Gooi en Vechtstreek zijn 
ontvangen en liggen ter inzage. 
We hebben een verhuisbericht ontvangen van Henk en Tineke Hagen. Nieuw 
adres is bekend bij het bestuur. 
 
4.) Terugblik op onze Jongdierendag op 8 september bij de Welkoop in Eemnes. 
Deze dag is weer prima verlopen. Ook de lunch was goed verzorgt. Keurmeester 
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Hilco Ketelaar heeft een leuk stukje over deze dag geschreven voor ons 
clubblad. Diny vond het een hartstikke leuke dag.  
 
Diverse stands waren aanwezig van o.a. de Garvo en de Visclub uit Eemnes. 
Opmerkelijk was dat er dit jaar minder pluimvee was, waardoor Ben een 
keurmeester moest afzeggen. Maar er waren juist meer konijnen. Dit gaf de 
keurmeester een vrij volle keuring waardoor hij in tijdnood kwam. Eigenlijk 
moeten we gewoon 45 konijnen maximaal stellen voor een Jongdierendag 
keuring. Wel erg leuk dat er ook sierduiven waren. Ook de trio’s Shamo en 
Antwerpse baardkrielen in de volières was een leuke aankleding. Verder een 
prima dag. Misschien duurde de verloting een beetje lang, maar daar wordt aan 
gewerkt. We waren al blij dat er een verloting was. 
 
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! 
  
5.) Terugblik Kleindierenshow Huizen Midden Nederland, waar onze clubshow is 
ondergebracht.  Voor het eerst deze show met een nieuwe naam. Het was een 
prachtige show in een mooie accommodatie. Jan Kroon deed de opening op 
vrijdagavond en werd hierbij regelmatig overstemt door een haan.  
De zaterdag had een leuke invulling, waar veel publiek op af kwam. 
 
6a.) Het meest spannende stuk van deze avond: De uitreiking  van de gewonnen 
ereprijzen van de clubshow 2018, 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. Vorig jaar presteerde 
Arend het nog om eerste, tweede en derde te worden, maar dat kunststukje 
herhaalde hij dit jaar niet. Maar Arend won met een Berlijnse kortsnavelige 
tuimelaar geel geband doffer oud met U 97! Jan Driessen werd niet 
onverdienstelijk tweede. 
 
Bij de grote hoenders won een Shamo haan van Ben Makker. 
Arend won ook bij de dwerghoenders met een Hollandse kriel. Tweede  werd 
hier Liesbeth de Haan met een Wyandottekriel.  
 
Het fraaiste konijn was een witte Wener van Johan Schouten, terwijl een 
blauwoog Pooltje van Mees Brasser het fraaiste konijn op 1 na werd.  
 
6b.) De fokkerstrofeeën gaan dit jaar naar Johan Schouten voor de pelsdieren en 
naar Liesbeth de Haan voor het pluimvee. Dit jaar ook weer een fokkerstrofee 
voor de sierduiven en die gaat naar Arend Houtman.  
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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. 
 
7.) 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. Er zijn veel activiteiten dit jaar en we beginnen het jaar al met een 
Nieuwjaarsbijeenkomst om het Lustrumjaar 2019 goed te beginnen. Verder 
gaan we op 23 februari een Internationale Hanenkraaiwedstrijd houden.  Dit 
wordt gehouden in de showroom van de voormalige garage Koot aan de 
Laarderweg in Eemnes. We hebben dit eerder georganiseerd onder de vlag van 
de Championshow, maar die show is er helaas niet meer. Nu hebben we het 
plan opgevat om dan zelf maar zo’n bijzondere wedstrijd te organiseren. 
Binnenkort komt het Hanenkraaicomité bij elkaar om het één en ander voor te 
bereiden. Ook de rest van het jaar wordt doorgenomen. Hoogtepunt van het 
jaar wordt onze Lustrumclubshow op 27 en 28 september. Ben roept nu al alle 
fokkers op om met het fokken rekening te houden met deze show, zodat we 
een mooie show neer kunnen zetten met mooie dieren. 
  
8.) Bestuur mededelingen. De Hoenderhof: Er is druk gerenoveerd op de 
Hoenderhof en inmiddels ook geschuurd en geschilderd. Het afschilderen gaat 
dit voorjaar gebeuren. 
 
9.) Bij de rondvraag verteld Henk Kasperts dat hij met een groep vanuit Nijkerk 
jaarlijks naar de Noordshow gaat, per bus. De Noordshow is dit jaar op 3, 4 en 5 
januari en Jaap en Gijs gaan ook mee. Als er nog animo is vanuit de leden om 
ook mee te gaan kunnen ze zich aanmelden bij Jan v/d Sloot.  
 
10.) 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.  
 
Kort verslag van de Hanenkraaiwedstrijd, gehouden op woensdag 28 
november 2018. 
Er was dit jaar zoveel animo voor dit ludieke gebeuren dat we twee rondes 
gedraaid hebben. In de eerste ronde won een Grubbebaardkriel van Henny Neef 
door 18 keer te kraaien. De tweede ronde werd gewonnen door een 
Wyandottekriel haan van Ben Makker die 16 keer kraaide. Dit zorgde er voor dat 
de Grubbe van Henny de prestigieuze Lucas van Ysendijktrofee won, de 
Wyandotte van Ben werd tweede en een Hollandse kriel van Henk Kasperts 
werd derde. 
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VOORTPLANTING BIJ KONIJNEN 
 

Bronst en dekken 
Vanaf een leeftijd van ongeveer 12 weken kan een konijn zich voortplanten. Het 
is echter beter om te wachten tot de voedsters een leeftijd van 6 tot 7 maanden 
bereikt hebben, aangezien ze anders achterblijven in groei en ontwikkeling. Fok 
ook niet met te oude voedsters, aangezien het bekken meestal niet meer zo 
flexibel is en dit tot geboorteproblemen kan leiden. Wanneer u de voedster wilt 
laten dekken, plaatst u haar bij de ram in het hok. Wanneer de voedster gewillig 
is, zal de dekking zeer snel plaats vinden. De dieren besnuffelen mekaar ter 
kennismaking. Een gewillige voedster zal zichzelf laag tegen de grond drukken 
en haar achterhand naar boven kantelen. De ram bespringt de voedster en valt 
na de dekking met een knorrend geluid achter of zijdelings van de voedster. 
Plaats nooit de ram bij de voedster! In haar eigen omgeving zal de voedster 
dikwijls zeer agressief gedrag vertonen. 
 
Dracht en werpen 
De dracht bij konijnen duurt circa 31 dagen. Wanneer u uw dieren laat dekken 
op donderdag, zullen de voedsters in het weekend werpen, zodat u dit 
gemakkelijk kan inplannen. Rantsoenveranderingen tijdens de dracht zijn niet 
aan te raden en extra's verstrekken zoals melk is uit den boze. Het omwoelen 
van de bodembedekking enkele dagen na dekking wijst meestal op 
bevruchting. Na 3 weken dracht kan men het hok best niet meer verschonen. 
Let erop dat er voldoende vers stro in het hok aanwezig is. Enkele dagen, soms 
slechts enkele uren voor de geboorte, begint de voedster in de droogste hoek 
van het hok stro te verzamelen en plukt haar uit de borst- en buikstreek, 
waarmee ze het nest aankleedt. 
Bij de meeste rassen worden de jonge konijntjes zonder problemen geboren. 
De voedster bijt de navelstreng over, likt de jongen proper en eet de 
nageboorte op. Bij jonge, onervaren voedsters durven er al eens jongen 
beschadigd zijn door het enthousiaste gelik van de moeder. Controleer pas na 
de geboorte het nest om resten van de nageboorte en dode jongen te 
verwijderen. Neem hiervoor steeds eerst de voedster uit het hok. 
 
Jonge konijnen 
Jonge konijntjes worden kaal, blind en hulpeloos geboren. De voedster zal één 
keer per dag de jongen zogen. Wees dus niet ongerust als de voedster haar 
jongen in de steek lijkt te laten. Na ongeveer 5 dagen vormen zich de eerste 
nestharen en tussen de tiende en twaalfde dag gaan de oogjes open. Op een 
leeftijd van 3 weken zullen de jongen het nest verlaten en stilaan vast voeder 
beginnen opnemen. Let bij deze omschakeling van moedermelk naar vast 
voeder goed op voor diarree. Bij een niet-intensieve kweekmethode, dus 
wanneer men de voedster pas terug laat dekken enkele weken nadat de jongen 
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gespeend zijn, is extra bijvoederen van de fokvoedster niet noodzakelijk. 
Op een leeftijd van 7 à 8 weken kunnen de jongen gespeend worden. Als 
vuistregel hierbij geldt dat men het hok het laatste week best niet verschoont 
en steeds de voedster in een ander hok onderbrengt en de jongen laat zitten. 
Op die manier wordt stress bij de jongen zoveel mogelijk beperkt. 
Zoals gezegd, kunnen konijnen vanaf 12 weken reeds vruchtbaar zijn, sommige 
al iets sneller. Splits de geslachten dus zo snel mogelijk op om ongewenste 
vroegtijdige drachten te voorkomen. 
 
Bron: Het Vlaams Neerhof 
 
 

WAARAAN VOLDOET EEN GOED KIPPENHOK? 
 

Kippen houden is erg leuk, dagelijks verse eieren en gezellige scharrelaars die 
ook het restafval kunnen opeten. Wil je dit goed doen dan geef je de kippen een 
kippenhok waar ze een veilig onderkomen hebben tegen weer, wind en 
roofdieren. Kippen belonen een goed ingericht kippenhok al snel met verse 
eieren! De basisonderdelen van een kippenhok zijn: 
 
Nachthok, Legnesten, Zitstok, Buitenren, Kippendeur en de juiste grootte van 
het kippenhok 
 
Let bij de aanschaf van een kippenhok op de juiste grootte voor het gewenste 
aantal kippen. De minimale oppervlakte van het nachthok voor krielkippen is 
0,25m² en voor de ren 0,50m² per krielkip. Voor gewone kippen kun je het beste 
rekenen met het dubbele: 0,5m² voor het nachthok en 1m² voor de ren, per kip. 
Dit zijn gemiddelde maten. Extreem kleine rassen, zoals de Serama’s, mogen 
best wat kleiner. Extreem grote grassen, zoals de Jersy Giant, hebben echt meer 
ruimte nodig dan hierboven staat aangegeven. Kies dus altijd eerst het 
kippenras voordat je tot aanschaf van het kippenhok overgaat. Hoe meer ruimte 
je de kippen geeft, hoe beter het is voor de dieren. 
 
Waar let je op bij elk onderdeel van het kippenhok 
Alle kippen en kippenhokken zijn anders, maar er zijn een aantal basisregels 
voor een goed ingericht kippenhok. Naar wens kun je dit altijd aanpassen. 
 
Nachthok: Een goed nachthok heeft ventilatie en vat geen direct zonlicht. De 
wanden zijn zo glad mogelijk ter voorkoming van bloedluizen. Een nachthok die 
je gemakkelijk kan schoonmaken is voor je zelf erg prettig en maakt kippen 
houden leuker! 
 
Legnesten: Kippen leggen hun verse eieren het liefst op een donkere plaats. 
Een legnest is daar ideaal voor. Per drie kippen adviseren wij één legnest. 
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Gebruik geen doos van karton, al zouden ze daar wel hun ei inleggen, een doos 
neemt vocht op, wordt kapot gepikt en bloedluis zal in de open golf gaan zitten. 
Een houten hokje of een compleet uitrol legnestmet vele andere voordelen 
voldoet wel. 
 
Zitstokken: In het nachthok plaats je een zitstok van ongeveer 4cm breed met 
afgeronde hoeken. Per kip kun je het beste rekeninghouden met 20-30cm aan 
zitstok. Hang de zitstokken ook altijd op gelijke hoogte. 
 
De kippenren: Een kippenren met fijn gaas is prettig omdat ongewenste 
gasten, zoals muizen en mussen, geen ziektes en plagen kunnen overbrengen. 
Kippen hebben een zure ontlasting, waardoor planten het vaak niet overleven. 
Een overdekte ren voorkomt een modderpoel en dat stellen de kippen erg op 
prijs, zij hebben een hekel aan een drassige ren. Een ruime toegangsdeur voor 
jezelf is erg handig als er onderhoud gepleegd moet worden. 
 
Kippendeur: Om de kippen van het nachthok naar de ren te laten lopen kun je 
het beste gebruikmaken van een afsluitbare kippendeur. Je hebt handmatige 
of automatische kippendeuren die bijvoorbeeld op licht werken. De deur 
beschermt de kippen nachts tegen roofdieren en zorgt dat de kippen veilig 
zitten. Afhankelijk van de maat van het kippenras zijn er verschillende grote 
beschikbaar. Voor de gewone kip is 30cm hoog bij 25cm breed een prima maat. 
 
Stroomvoorziening: Het is geen verplichting maar het heeft veel voordelen. In 
de zomer kun je een warmteplaat voor kuikens aansluiten, in de winter een 
lamp om in het hok te kunnen kijken, of een drinkbakverwarmer tegen het 
bevriezen van drinkwater. 
 
Ventilatie en lichtinval: Een kip heeft een hogere lichaamstemperatuur dan de 
mens, namelijk 41ºC. Het nachthok is in de meeste gevallen niet heel groot en 
zonder ventilatie zal het al gauw warmer worden. Dit zorgt ervoor dat de 
ontlasting gaat stinken. Door het verschil in temperatuur in de winter, kan er 
condens op de lellen en kammen ontstaan wanneer de kippen het nachthok 
uitgaan. Dit kan bevriezing veroorzaken. Een kippenhok met goede ventilatie is 
daarom een must. Voorkom tocht, want dit is ten nadele van de kippen. 
Direct lichtinval kan voor de zomer ook voor onnodige extra warmte zorgen. 
Probeer dit daarom te voorkomen. Ook vinden de kippen het fijn om hun eieren 
in alle rust op een donkere plaats te leggen. Voor heel vroeg kraaiende hanen 
zou je het nachthok zo lichtdicht mogelijk kunnen maken, maar probeer wel 
altijd de ventilatie te behouden! 
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Inrichting van het kippenhok 
In een kaal kippenhok voelen de kippen zich niet op hun gemak. Om die verse 
eitjes te krijgen, richten we het naar wens in voor de kippen. 
 
Drinkbak: Het meest belangrijke voor kippen is vers drinkwater. Ververs dit 
dagelijks en houdt de drinkbak zo schoon mogelijk, hiermee voorkom je ziektes. 
Er zijn veel drinkbakken & drinksystemen beschikbaar die het jou als 
kippenhouder, zo gemakkelijk mogelijk maken. Zet de drinkbak het liefst in de 
ren zodat het nachthok droog blijft. In de nacht drinken de kippen niet. 
 
Voerbak: Ook zonder voer kan een kip niet overleven. Er zijn veel 
varianten voerbakken beschikbaar. Kies een voerbak waarbij zo min mogelijk 
gemorst wordt. Dit houd het ongedierte weg. Een voorbeeld is de Wise 
voerbakof een trapbak. Zet de voerbak nooit onder de zitstokken of het legnest, 
er zullen dan snel uitwerpselen tussen het voer liggen en dit is niet bevorderlijk 
voor de gezondheid van de kippen. 
 
Bodembedekking: Op de bodem van het nachthok leg je het beste 
een bodemmateriaal wat goed absorbeert. Zaagsel of hennepvezel zijn hier 
goede voorbeelden van. Ook beukensnippers kun je hier goed voor gebruiken. 
Tegen bloedluizen kun je er tabakstelen en nestkruiden in vermengen. In de ren 
kan zand, gras of aarde liggen zolang de ren maar droog is. 
Nestmateriaal: Als nestmateriaal voldoet een laagje absorberend materiaal en 
bijvoorbeeld wat stro. Kippen zijn niet zo kieskeurig en zolang het nest beschut 
is, zullen ze hierin verse eitjes leggen. Ook hier kun je weer goed gebruik maken 
van tabakstelen en nestkruiden om ongedierte weg te houden. 
 
Zandbad: Een zandbad nemen is natuurlijk gedrag van kippen. Het zorgt ervoor 
dat ongedierte op de kippen minder kans heeft om te overleven. Het fijne zand 
gaat tussen de veren zitten en sluit de ademhalingswegen van luizen, vlooien 
en teken af. Dit overleven ze niet. Geef de kippen daarom de beschikking over 
een zandbad in het kippenhok. Fijn zand werkt het beste Grit: In een ren waarbij 
kippen geen beschikking hebben tot kiezeltjes, kun je het beste onbeperkt 
kippengrit geven. Kippen hebben geen tanden er verteren alle granen en 
insecten in hun spiermaag. Hierbij gebruiken ze kiezels om het kippenvoer te 
vermalen. In een afgesloten ren hebben de kippen daarom apart kippengrit 
nodig om het kippenvoer te vermalen. 
 
Het kippenhok schoonmaken 
Het kippenhok schoonmaken is een belangrijk aspect van het kippenhouden. 
Het is belangrijk dat dit regelmatig, het liefst wekelijks, gebeurd. Een schoon 
kippenhok kan ziektes en ongedierte voorkomen wat het kippen houden een 
stuk leuker maakt. Schraap de mest van de zitstokken en de legnesten en 
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ververs daarna de bodembedekking en het nestmateriaal. Eens in de zoveel tijd 
kan je, ter voorkoming van ziektes, het kippenhok ontsmetten. 
De kippenren kun je het beste zo nu en dan is omspitten. Ververs jaarlijks het 
zand voor een optimale conditie. Controleer bij het schoonmaken van het hok 
en de ren altijd de kippen en het kippenhok op ongewenste beestjes. 
Zorg er bij aanschaf al voor dat je kijkt hoe je dit voor jezelf het makkelijkst 
mogelijk kan maken. Kan je goed bij de zitstokken en legnesten? Hier zullen 
uitwerpselen liggen die je gemakkelijk wilt kunnen weghalen. Ook is een 
uitschuifbare mest lade erg handig en zal het de schoonmaak van het 
kippenhok versnellen. 
 
Ongedierte weren uit het kippenhok 
Op het kippenvoer zullen vogels, muizen en ratten afkomen. Deze ongedierte 
kunnen makkelijk ziektes overbrengen op de kippen of stress veroorzaken. Zorg 
ervoor dat het nachthok is afgeschermd, zodat er niet zo snel wilde dieren naar 
binnen kunnen. Ook zijn er speciale voerbakken te krijgen die ongedierte tegen 
gaan. Bijvoorbeeld de Wise voerauotmaatof de feedomatic. 
 
Bloedluis voorkomen 
Bloedmijt, in de volksmond eigenlijk altijd bloedluis genoemd, is een van de 
meest hardnekkige en vervelende ongedierte bij kippen. Niet iedereen krijgt er 
mee te maken, maar de kans is groot dat ze een keertje komen kijken in het 
kippenhok. Voor de bloedluis geldt dat je ze het beste preventief tegen kunt 
gaan. Bloedluizen voeden zich ’s nachts met het bloed van de kippen en 
verstoppen zich overdag op donkere plekken in het kippenhok. Witkalk van 
bijvoorbeeld klaxo, maakt het kippenhok licht en droog waar de bloedluizen 
slecht tegen kunnen. Tabakstekenof nestkruiden maken het nest en het zaagsel 
onaantrekkelijk door hun specifieke geur. We hebben ook een pagina over 
bloedluis bestrijden. 
 
Heb ik een vergunning nodig voor mijn kippenhok? 
Afhankelijk van de maat van het kippenhok kan er een bouwvergunning nodig 
zijn. Dit verscheelt per gemeente en kun je het beste bij je eigen gemeente 
opvragen. De afmetingen van het kippenhok zijn hierbij bepalend, net als de 
locatie van het kippenhok in de tuin en de locatie van de tuin zelf. 
Meestal is het geen probleem om een los kippenhok in de tuin te zetten, maar 
voor de zekerheid kun je het beter navragen bij je gemeente. 
 
Dit is vogelvlucht de basis voor een goed ingericht kippenhok. Er valt veel meer 
over te vertellen. Die informatie kun je het beste vinden in één van de boeken. 
Een goed voorbeeld is de “Kippenencyclopedie” en “Kippen in de tuin – 
Ecologisch en plezierig”. 
 
Bron: Kippenhuis.nl 
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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



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

46e JAARGANG    NUMMER 1    FEBRUARI 2019 

15  



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

46e JAARGANG    NUMMER 1    FEBRUARI 2019 

16  



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

46e JAARGANG    NUMMER 1    FEBRUARI 2019 

17  



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

46e JAARGANG    NUMMER 1    FEBRUARI 2019 

18  

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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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. 
 
 

ZUIDERZEESHOW 2019 
 

Op 8, 9 en 10 januari werd in de Orchideeënhoeve te Luttelgeest de 
Zuiderzeeshow georganiseerd. Vorig jaar waren collega-bestuurders Jaap en 
Gijs daar al eens wezen kijken en zij waren vol lof over deze tentoonstelling. Gijs 
had voor mij een vraagprogramma geregeld en ik dacht bij mezelf: Ben, doe 
eens gek, ga eens insturen op de Zuiderzeeshow. 
Zo gedacht, zo gedaan. En ik heb er geen spijt van gehad.  
 
Nu moet u weten; de Zuiderzeeshow wordt georganiseerd door Pels en Pluim 
uit Emmeloord. Geen hele grote vereniging met zo’n 60 leden. Maar zij weten 
wel met zo weinig leden een ontzettend leuke en mooie show neer te zetten! 
Bijna 700 dieren waren ingekooid, en in alle diergroepen die er maar zijn. Dat 
maakt zo’n show ook leuk en afwisselend. Geen lange rijen met zo’n 80 witte 
blauwoog Pooltjes, of wat voor ras dan ook. Voor de fokkers natuurlijk hartstikke 
leuk maar daar zit het publiek niet op te wachten. En deze show is dan ook voor 
het publiek een echte aanrader en zo wordt er goede PR bedreven voor onze 
hobby. En het publiek was er dan ook in grote getale.  
 
’s Woensdags had ik mijn dieren ingekooid en op het ruime terras maakte ik 
even een praatje met wat Pels en Pluim bestuurders. Toch leuk om deze mensen 
ook te leren kennen! Ik raakte aan de praat met een sierduivenfokker en hij is 
fokker van een zeer zeldzaam ras; de Seltsjoeken tuimelaar. Ik had er echt nog 
nooit van gehoord. Wellicht de duivenfokkers onder ons wel, maar ik liet me 
vertellen dat er maar drie fokkers van in Nederland zijn, en ze worden weinig 
geshowd. Nieuwsgierig als ik ben vroeg ik hem of hij mij deze duiven kon laten 
zien, en dat was geen probleem. We liepen richting de kooien waar ze zaten, 
ondertussen genietend van alle mooie dieren die we onderweg tegenkwamen.  
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Deze fokker was een echte ras promotor bleek al snel. Het bijzondere en meest 
opvallende aan de Seltsjoeken tuimelaar is de staart. Hij bestaat namelijk uit 
twee liefst gelijke helften die in het midden in een punt samenkomen. De Duitse 
standaard spreekt van een puntdakvormige staart. Hij moet wel gesloten zijn in 
het midden. De staart is opgebouwd uit het enorme aantal van 26 tot 32 brede 
veren, die in drie lagen boven elkaar staan. Specifiek voor dit ras is ook dat deze 
veren elkaar van buiten naar binnen toe enigszins overdekken. Als gevolg 
hiervan kunnen de binnenvanen wat naar boven krullen. Dit is toegestaan. Het 
aantal veren in de staart is niet maatgevend voor de kwaliteit. Ik ben zelf geen 
‘duivenman’ maar ik heb zelden zo’n mooie duif gezien!  Zo’n mooi sierlijk 
duifje, die ook wel koninklijk wordt genoemd. Echt heel apart. 
 
Donderdagsavonds ben ik er ‘even’ heen gereden, ik was erg nieuwsgierig hoe 
mijn Shamo’s uit de keuring waren gekomen en er was een prijsuitreiking. 
Werkelijk het hele terras zat vol! Het werd goed bezocht. Ik had 2 jonge Shamo 
hanen en 2 jonge hennen ingezonden. Maar omdat bij één van mijn hanen de 
staart was afgevreten (door muizen) had ik in plaats van die haan een oude hen 
ingezet. Deze haalde een ZG 92. De jonge haan die in Winkel nog een F 96 
haalde en daar tweede van de show werd was nu goed voor een ZG 93. De 2 
jonge hennen deden het beter; ZG 94 en F 96. Het F hennetje werd nu tweede 
van de show en daar was ik erg blij mee. Ze blinkt uit in type en heeft zo’n gele 
pootkleur waar je bijna pijn van in je ogen krijgt. Dus wederom tweede op een 
show met de Shamo’s. Wel heel constant….  
Eerder dit seizoen had ik dat ook in Huizen en in Winkel. Wel met 3 verschillende 
dieren, dat dan weer wel. 
 
Zaterdags zijn Jeanet en ik nog even langs de kooien gelopen. De dieren zaten 
er goed verzorgd bij. En vervolgens hebben we de Orchideeënhoeve bezocht. 
Erg genoten daar, werkelijk prachtig is het. Een schitterende vlindertuin zit er bij 
(uiteraard met heel veel orchideeën) en sinds een tijdje heeft deze hoeve ook 
een dierentuinvergunning, waardoor ze ook bijvoorbeeld apen hebben en een 
hele grote koppel flamingo’s. Het is daar veel groter dan we gedacht hadden en 
na een heerlijke lunch hebben we de Zuiderzeeshow weer opgezocht die in een 
naastgelegen kas gehouden werd. We hebben er erg van genoten! 
 
Ben Makker 
 
 

MEESTE LIKES VOOR INSTAGRAM-FOTO VAN EEN EI 
 

Geen foto van Beyonce, geen foto van één van de Kardashian’s, maar een foto 
van een ei heeft afgelopen maand het record van meeste likes op Instagram 
gebroken. De foto, waarop echt alleen maar een ei te zien is, had op een 
gegeven moment meer dan 23 miljoen likes. 
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Het ei heeft de eerste foto van de dochter van realityster Kylie Jenner van de 
troon gestoten, Die foto had ruim 18 miljoen likes. 
 
Bij de ei-foto staat de tekst: ‘Laten we kijken of we een wereldrecord kunnen 
krijgen door de meest gelikete foto op Instafram te worden’. De foto was op 4 
januari gepost…. 
 
Bron: Teletekst. 
 
 

FOKKERSKAARTEN 2019 
 

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 factuur via de mail. 
Fokkerskaarthouders zonder bekend emailadres hebben de factuur 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 dek bewijzen. Alleen als u betaald heeft kunt u ringen 
bestellen of laten tatoeëren. Dus kijkt u dit even na? 
 
 

CONTRIBUTIE 2019 
 

Een aantal leden hebben al hun contributie van 2019 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: 3159.71.460 t.n.v. Penningmeester GPKV, te Eemnes. 
Het IBAN is: NL53RABO0315971460 
 
Let op: de contributie bedraagt  €  20,-.   En voor jeugdleden  €   10,-. 
 
Hartelijk dank alvast namens de penningmeester! 
 
 

TOPSHOW 2019 
 

Wanneer u dit leest is de Topshow van de provincie Noord Holland 
waarschijnlijk al voorbij. Zoals het er op het moment van schrijven dit jaar 
gelukkig weer met pluimvee. De show wordt georganiseerd door 
Kleindiervereniging Sport en Genoegen Midden Nederland, uit Huizen en wordt 
gehouden in het gebouw ’t Visnet.  
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GPKV CLUBKAMPIOENSCHAP SEIZOEN 2018-2019 
 

 
De prijzen worden uitgereikt op de Jaarvergadering van woensdag 6 maart a.s. 
Komt dus allen naar deze vergadering! De uitslagen worden in de volgende 
editie van de Pennenvoer gepubliceerd. 
 
 

LEDENNIEUWS 
 

Wij mogen weer een nieuw lid verwelkomen, en dat is Jeroen van der Laan, uit 
Soest. Jeroen is fokker van Vlaamse Reuzen, in de kleurslag blauw. Geen 
gemakkelijke kleurslag! Voor hem is een fokkersnummer aangevraagd en 
ontvangen.  
Jeroen, van harte welkom in onze vereniging, en wij hopen dat je je snel bij ons 
thuis zult voelen.  
 
 

BROEDPROGRAMMA 2019 (SPORT EN GENOEGEN) 
 

Vanaf 5 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 
5 februari  15 februari  26 februari 
12 februari  22 februari  5 maart 
19 februari  1 maart   12 maart 
26 februari  8 maart   19 maart 
5 maart   15 maart  26 maart 
12 maart  22 maart  2 april 
19 maart  29 maart  9 april 
26 maart  5april   16 april 
2 april   12 april   23 april 
9 april   19 april   30 april 
16 april   26 april   7 mei 
23 april   3 mei   14 mei 
30 april   10 mei   21 mei 
7 mei   17 mei   28 mei 
14 mei   24 mei   4 juni 
21 mei   31 mei   11 juni 
28 mei   7 juni   18 juni 
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• 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. 

• 21 mei laatste inleg kalkoen eieren 
• 28 mei laatste inleg kippen eieren 

 
Een goed broedseizoen gewenst door: 
 
Sport & Genoegen Midden-Nederland, Jan van Galenstraat 35, 1272 BA Huizen, 
tel: 0620426587 
 
 

BROEDEIEREN 
 

Wanneer u uw fokhaan bij de fokhennen geplaatst hebt, zal u normaal gezien 
twee dagen later al bevruchte eieren rapen. Hebben de hennen daarvoor bij een 
andere haan gezeten, dan is het aangewezen om minstens een week te 
wachten voor u eieren begint te verzamelen, dit om zeker te zijn dat de 
nakomelingen afstammen van de gewenste combinatie.  
 
De meeste hennen zullen beginnen leggen wanneer de dagen langer worden 
en het weer aangenamer is. Voor het ene ras is dit iets vroeger dan voor het 
andere. Wilt u zeer vroeg beginnen fokken, dan helpt het om de dieren bij te 
lichten. Vanaf een lichtperiode van 14 uur zullen de hennen aan de leg gaan. 
U kan best dagelijks de eieren rapen. Op die manier voorkomt u dat de eieren 
breken of te sterk vervuilen. Het laten liggen van een groepje eieren kan hennen 
aanzetten tot broedsheid, iets wat bij de meeste fokkers niet gewenst is.  
 
De geraapte broedeieren kan u best onder zo gunstig mogelijke 
omstandigheden bewaren: een temperatuur van ongeveer 12°C en een hoge 
relatieve luchtvochtigheid. Bij voorkeur worden de eieren dagelijks voorzichtig 
180° rond hun as gedraaid. Onder dergelijke omstandigheden kan men 
broedeieren minstens 2 weken bewaren zonder verlies aan broedeikwaliteit. 
Echter, ook oudere eieren of eieren die onder minder optimale omstandigheden 
bewaard werden (niet keren, per toeval in de koelkast geplaatst ... ), kunnen nog 
goede uitkomsten van 75% of meer geven, al is op veilig spelen het meest aan 
te raden. 
 
Bij uw broedeieren kan u best ook selecteren: eieren met abnormale grootte (te 
groot of te klein) of vorm of eieren met een te dunne of zeer onregelmatige 
schaal geven meestal slechte uitkomstresultaten. Vorm en grootte liggen ook 
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gedeeltelijk genetisch vast. Leggen uw dieren relatief kleine eieren, dan kan u 
door enkel de grootste broedeieren in te leggen de eiergrootte op enkele jaren 
tijd sterk verbeteren. Voor rassen die gekend zijn om hun grote eieren (o.a. 
Brabants hoen, Bassette ... ) is dergelijke selectiemethode noodzakelijk om de 
typische raskwaliteiten te bewaren. 
Voor het uitbroeden van de eieren zijn er twee methoden: natuurlijk uitbroeden 
door een broedse hen of de eieren in een broedmachine leggen. Welke 
methode u ook kiest, weet dat statistisch gezien de helft van de nakomelingen 
haantjes zullen, waar u moeilijk vanaf komt. 
 
Broedse hen 
Hoewel sommige rassen gekend staan om zelden tot nooit broeds worden, 
worden de meeste hennen na het leggen van een zeker aantal eieren of 
wanneer de temperaturen sterk gestegen zijn broeds. Een broedse hen herken 
je aan het feit dat ze 's avonds op het nest zit in plaats van op haar vertrouwde 
slaapplaats. Wil u de hen broedsaf maken, dan is de meest simpele methode om 
haar de eerste avond direct terug op de zitstok te plaatsen bij de rest. Vaak zal 
de broedsheid de volgende dag reeds over zijn. 
Wenst u eieren te laten uitbroeden door de kip, dan legt u enkele eitjes onder 
de hen. Meestal passen 7 tot 9 eieren onder een hen, al hangt dit aantal af van 
de grootte van de eieren en de grootte van het dier, vooral wanneer u met 
pleegmoeders werkt. Het grote voordeel van broeden met een kloek is dat je 
zelf weinig tot geen werk hebt met de eieren. De kloek zorgt ervoor dat de 
temperatuur en luchtvochtigheid in orde zijn en zal dagelijks zelf de eieren 
draaien. Controleer echter of de hen dagelijks haar nest verlaat om te eten en te 
drinken. Doet ze dit niet, haal haar dan dagelijks even van de eieren, zo niet 
bestaat een mogelijkheid dat het dier te sterk vermagert met alle gevolgen van 
dien. Na ongeveer 21 dagen komen de kuikens uit het ei, al zal de moeder 
waarschijnlijk nog een dag extra blijven zitten tot het laatste kuiken uitgekipt is.  
 
Hoewel het verleidelijk is, bedwing uw nieuwsgierigheid en stoor de moeder 
niet! Wanneer de moeder de volgende dag het nest verlaten heeft, kan u de 
lege eierschalen en eventueel dode kuikens verwijderen. Het grote nadeel aan 
broeden met de hen is dat je weinig tot geen controle hebt over het moment 
waarop de hen broeds wordt. De meeste hennen broeden goed, maar soms 
durft een hen om een of andere reden haar eieren voortijdig in de steek laten. 
Ook het moederinstinct is niet bij elke hen even groot. Verder zijn kuikens die 
opgegroeid zijn onder de lamp vaak minder mensenschuw dan kuikens die 
door een moederkloek grootgebracht werden. 
 
Broedmachine 
Het broeden met een broedmachine biedt het voordeel dat je deze kan 
inschakelen op het moment dat jij wil beginnen broeden. In tegenstelling tot de 
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broedse hen passen er meerdere tientallen tot honderden eieren in één 
broedmachine. Een ander groot voordeel is dat uw hennen kunnen blijven 
doorleggen terwijl u de eieren in de machine broedt. Op die manier kan u een 
veel groter aantal kuikens fokken. 
Voor kippen hanteert men meestal een temperatuur van 37,7°C die de laatste 4 
dagen mag zakken tot 37,4°C. De vochtigheid houdt men meestal op 40-50%, 
waarbij men na dag 18 de vochtigheid verhoogt tot 60-65%. Bij een nieuwe 
machine is het een beetje uitzoeken welke combinatie van parameters de beste 
resultaten geeft voor uw eieren. Na ongeveer 21 dagen komen de kuikens uit 
het ei. Om de vochtigheid voldoende hoog te houden, mag u de broedkast niet 
openen tot alle kuikens uit het ei zijn. De kuikens hebben de eerste dag geen 
behoefte aan eten, aangezien ze nog voldoende reserve hebben dankzij de nog 
niet volledig opgenomen dooierzak. Wanneer alle kuikens dus uitgekomen zijn, 
verplaatst u de dieren in de kuikenbak en controleert u de overgebleven eieren. 
Het nadeel van een broedmachine is dat ze vaak enige kennis vragen. Het is niet 
gemakkelijk om de temperatuur of luchtvochtigheid op het juiste niveau te 
houden en ook moeten de eieren dagelijks gekeerd worden. Uiteraard kan je 
ook een volautomatische broedmachine aanschaffen die dit allemaal voor u 
doet, maar die zijn meestal iets kostbaarder in aanschaf. 
 
Schouwen 
Of u nu broedt met een kloek of een broedmachine, het schouwen van eieren is 
voor beide methodes zeker aan te raden. Wanneer u rond de tiende dag uw 
eieren tegen een lichtbron houdt (liefst in een donkere kamer), kan u door de 
schaal in het ei kijken. Bij bevruchte eieren zal u een zwartrood klopje 
bloedvaten zien zitten, terwijl onbevruchte eieren volledig doorzichtig zijn. 
Verwijder onbevruchte eieren om te voorkomen dat deze openbarsten en de 
overige eieren zullen besmeuren. Ook wanneer u de eieren van de 
broedmachine in de uitkomstla legt, is het interessant om de eieren met reeds 
afgestorven embryo's te verwijderen. 
 
Opfok 
Kuikens zijn van de eerste dag zeer levendig en eten en drinken uit zichzelf, ook 
zonder moederkloek als voorbeeld. Geef ze steeds een aangepaste kuikenkorrel 
om deze dieren door de lastige eerste weken te loodsen. Let hierbij zeer goed 
op de conditie van de dieren. Een veelvoorkomend probleem is coccidiose wat 
tot grote verliezen kan leiden maar ook andere ziekten kunnen optreden. Met 
de nodige ervaring leert u ziekten zeer snel herkennen en met behulp van een 
dierenarts op een gepaste wijze behandelen. 
Afhankelijk van het weer kan u de kuikens na een leeftijd van 6 à 8 weken 
zonder lamp zetten. Op dit moment kunnen de dieren naar buiten, al is het aan 
te raden om ze een voldoende grote overdekte ruimte (volière of nachthok) ter 
beschikking te stellen waar ze kunnen schuilen voor kou en regen. Indien nodig 
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kunt u 's nachts met een warmtelamp bij verwarmen. Plaats deze jonge dieren 
nog niet bij volwassen dieren om onrust en groeiachterstand te voorkomen. 
Probeer om voor de leeftijd van ongeveer 4 maanden zo weinig mogelijk 
leeftijdsgroepen te mengen, aangezien de jongere dieren vaak het onderspit 
moeten delven tegen oudere broertjes en zusjes die hen van de voederbak 
wegjagen, met groeiachterstand en verzwakte dieren tot gevolg. Na deze 
leeftijd zijn de dieren normaal gezien sterk genoeg en kan u de dieren scheiden 
op basis van geslacht om te voorkomen dat de jonge hanen de rugveren van de 
hennen te sterk beschadigen. Op deze leeftijd geeft het samenvoegen van 
hanen vaak weinig tot geen problemen en kunnen de jonge haantjes tot in of 
zelfs na het tentoonstellingsseizoen probleemloos bij mekaar gehouden 
worden. 
 
Bron: Het Vlaams Neerhof 
 
 

TATOEEREN EN RINGEN BESTELLEN IN 2019 
 

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 is  Joop van de Bovenkamp bereid gevonden om een deel van het 
tatoeëren voor zijn 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. 
 

• 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.   
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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


