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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 
 

Onze secretaris Ben Makker, zat jarenlang in de 
organisatie van de Championshow in 
Nieuwegein, de op één na grootste kleindieren 
tentoonstelling van Nederland. Om extra 
publiek te trekken heeft hij destijds het initiatief 
genomen om een Internationale Hanenkraai-
wedstrijd te organiseren en dat werd een groot 
succes! Maar door het uitbreken van de 
vogelgriep en het ter zielen gaan van de 
Championshow is dit bijzondere spektakel een 
aantal jaren niet georganiseerd.  
 

Om het nieuw leven in te blazen waren wij 
ontzettend blij met de prachtige ruimte van de 

showroom aan de Laarderweg, waar onze GPKV dit mocht organiseren. Wij zijn 
de gebroeders Rob en Walter Koot dan ook ontzettend dankbaar daarvoor. 
 
De Internationale Hanenkraaiwedstrijd was een ludiek evenement en dat moet 
het vooral ook blijven. Wij ontkwamen er niet aan om ons te houden aan het 
wedstrijdreglement, maar daar werd met een knipoog naar gekeken. Het ging 
er vooral om dat we lol hadden met elkaar en dat is uitgekomen. 
 
Tot slot nog een regel uit het wedstrijdreglement wat tekenend was voor dit 
speciale gebeuren:  
 

De beschrijving van een goede kraai:  
‘Een goede kraai moet vol en diep ingezet worden, voortdurend stijgen, daarna weer 
zakken om tenslotte diep te eindigen’. 
 
Verderop in deze Pennenvoer treft u een verslag van Ben aan over de gehouden 
Hanenkraaiwedstrijd. Ben bedankt daar terecht alle mensen die aan het grote 
succes hebben bijgedragen. Maar ik wil speciaal Ben Makker in het zonnetje 
zetten. Dankzij Ben is deze happening een groot succes geworden, jullie kunnen 
je haast niet voorstellen hoeveel tijd en energie hij erin gestoken heeft. 
 
Ben mag zich inmiddels rekenen tot de groep bekende Nederlanders, noem 
maar een zender en hij is erop geweest. Ben is en blijft een nuchtere Eemnesser, 
je zou verwachten dat hij door dit grote succes naast zijn schoenen is gaan 
lopen, maar daar is Ben wars van. Ben namens ons allen nogmaals dank! 
 
Ik hoop dat ik jullie 8 mei 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 ledenvergadering op 
woensdag 8 mei  2019. De vergadering wordt gehouden in het clubhuis van 
IJsclub ‘De Vaart’, Stadwijksingel 1, te Eemnes.  De bijeenkomst begint om 
20.00 uur, de zaal is open om 19:30 uur. 
 
De agenda luidt als volgt: 
 

1. Opening door de voorzitter 
 

2. Notulen van de Jaarvergadering van 6 maart 2019 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

4. Enten tegen RHD2 
 

5. Vooruitblik op de komende activiteiten. (o.a. hokkenbezoek en BBQ, 
Landbouwtentoonstelling Opmeer, Lustrumclubshow) 

 
6. Wat verder ter tafel wordt gebracht (o.a. onderhoud Hoenderhof, 

verslag KL-NH vergadering, bezoek Theodotion, ) 
 

7. Rondvraag 
 

8. Sluiting 
 
Namens het bestuur 
 
Ben Makker (secretaris) 
 
Darrenslacht en eilandbevruchting: 
U zult denken: Wat zijn dat voor kretologieën? Maar na de vergadering krijgt u 
hier uitleg over. 
 
Wij hebben de heer Dick de Graaf van de Bijenvereniging uit Bussum bereid 
gevonden om ons het één en ander te vertellen over het houden van bijen. Dick 
is een begenadigd spreker en u zult versteld staan over wat hij over deze 
bijzondere en interessante hobby kan vertellen. 
 
Het beloofd een leerzame en leuke avond te worden, dus komt allen! 
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING, GEHOUDEN OP 6-3-2019 
 
 

1.  Voorzitter Bart Nouwens opent de vergadering (zonder hamer) en heet 
een ieder van harte welkom. Een bijzonder woord van welkom voor 
onze erelid Gijs Niesing. Bart is nog steeds een beetje aan het bijkomen 
en aan het nagenieten van de Internationale Hanenkraaiwedstrijd die 
wij op 23 februari jl. hebben georganiseerd. Het was ongelooflijk zoals 
de diverse media dit fenomeen hebben opgepikt. Wij waren te zien en 
te beluisteren op Hart van Nederland, RTL-Nieuws, Goedemorgen 
Nederland, Nederlands Dagblad, de Telegraaf, De Rotonde, De Gooi- en 
Eemlander, Laarder Courant De Bel, Huizer Courant, Het Theater van het 
Sentiment, Met het Oog op morgen, RTV-Utrecht, RTV Noord Holland, 
Giel Beelen van Veronica, Het Parool, en waarschijnlijk nog meer media 
die dit hebben opgepikt, maar wat door het hele gebeuren langs ons is 
heen gegaan. Zelfs het ANP nieuws was aanwezig!  

 

Bij de opening was er zo’n 200 man/vrouw aan publiek aanwezig en in 
totaal zijn er ruim 300 mensen geweest. Uiteindelijk heeft een haan 
gewonnen met de naam ‘Trump’, een haan van Arie van ’t Klooster die 
geleend was door de voorzitter. Laat nou net die haan winnen! ’s 
Maandags na het opruimen fietste Bart langs het terras bij Eemland en 
riepen ze ‘kukelekuuuu!’ naar hem.  

 

Het was allemaal heel apart. We hebben een prachtige dag gehad en 
onze vereniging  op een positieve manier op de kaart gezet. 
 

Aansluitend merkt de heer van den Boomen op dat hij het ook een 
geweldige dag vond, maar dat hij het jammer vond dat er maar zo’n 
klein stukje in de lokale krant stond. 
De voorzitter besluit met een woord van dank aan het 
Hanenkraaicomité en aan de vele vrijwilligers die dit mogelijk hebben 
gemaakt. 

 
2.  Op de notulen van de vergadering die gehouden is op 28 november 

2018 zijn geen op of aanmerkingen en worden daarmee goedgekeurd, 
met dank aan Ben voor het maken er van. 

 
3.  Bij  de ingekomen stukken en mededelingen zijn er een aantal 

afmeldingen voor deze vergadering. Dit zijn; Herman Fennis, Jan 
Driessen, Dick de Boer, Bert Veerman, Henry Neef, Jan Reichholdt en 
Han Voerman. Han wordt 7 maart geopereerd en wij wensen hem 
beterschap. Diny stuurt hem een kaartje.   

 

Wij wensen iedereen die met ziekte te maken heeft (zelf of in de nabije 
omgeving) heel veel beterschap en sterkte waar dat nodig is! 
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Bij de ingekomen stukken een herinnering om in te schrijven voor de 
Topshow. Divers mailverkeer aangaande de Internationale 
Hanenkraaiwedstrijd van Garvo, KL-NH, Rotonde, Telegraaf, 
Goedemorgen Nederland, RTV Utrecht, ND. 
 

We hebben een uitnodiging van Theodotion uit Laren ontvangen om 
daar met wat dieren langs te komen op 5 april a.s. Arie, Gijs, Jaap en 
Cees gaan daar heen. 
Ook via Miranda hebben we een uitnodiging ontvangen van 
dagcentrum De Bolder om daar met wat dieren heen te gaan. 
 

Van Maarten Rigter hebben we een adreswijziging ontvangen. 
 

Het clubblad Pels en Pluim van Winkel en O. hebben we weer 
ontvangen, en het clubblad van Broek in Waterland ontvangen wij 
tegenwoordig digitaal. 

 

Verder een uitnodiging van KL-NH voor de vergadering van 12 maart 
a.s. Gijs Niesing en Ben Makker gaan daar heen.  

 
4.  Het jaarverslag van 2018, gemaakt door de secretaris wordt uitgedeeld 

en per punt behandeld. Wat met name opvalt is de flinke toename van 
het aantal leden, en het aantal fokkerskaarten. Op naar de 100 leden! 
Het Jaarverslag wordt goedgekeurd met een applaus en  
complimenten aan Ben voor het maken er van, en het vele werk wat hij 
er aan gehad heeft. 

 
5.  Het financieel verslag van 2018 wordt uitgedeeld en penningmeester 

Richard Groenestein geeft uitleg. De boekhouding is tegenwoordig 
helemaal geautomatiseerd, met dank aan onze voorzitter. Uit de 
boekhouding blijkt dat er een aantal leden zijn die hun contributie van 
2018 nog niet hebben betaald. Het enten heeft een negatief saldo 
omdat de kosten met Huizen pas na 1 januari zijn verrekend, dus een 
vertekend beeld. De opstal van de Hoenderhof staat nu voor 5000,-. 
Euro op de balans, vanwege de ontwikkelingen in dat gebied.  
 

De heer van den Boomen merkt op dat als je de drukkosten en de porto 
bij elkaar optelt, we een heel duur clubblad hebben. De voorzitter legt 
uit dat we sinds 2018 de Pennenvoer al digitaal versturen naar 
adverteerders  en sponsors. Ook een aantal leden krijgen de 
Pennenvoer al alleen digitaal. De laatste keer was een wat dikkere en 
daardoor dure editie, maar wel erg leuk om te lezen. Het bestuur is er 
mee bezig en er wordt over gedacht om één uitgebreide en dikkere 
editie per jaar uit te geven, en drie wat dunnere edities. Diny vind de 
Pennenvoer digitaal ook heel goed te lezen, maar heeft wel graag de 
boekjes op de vergadering.   
Applaus voor de penningmeester!  
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6.  De kascontrolecommissie bestond eigenlijk Arie van ’t Klooster en Hans 
L. Schippers. Maar Hans is geen lid meer, en reserve lid Han Voerman 
tobt met zijn gezondheid. We hebben een beroep gedaan op Diny en 
zij doet dit graag. Arie en Diny hebben de boeken gecontroleerd, 
waarvan Diny verslag doet. Het zag er allemaal echt keurig uit volgens 
Diny. Zij had een mooi briefje opgesteld, en zij stelt de vergadering 
voor decharge te verlenen aan de penningmeester. Wederom applaus! 
De commissie en penningmeester Richard worden bedankt voor al het 
werk wat ze gedaan hebben. 

 
7.  De kascontrolecommissie voor 2020 bestaat uit Arie van ‘t Klooster en 

Han Voerman. Nieuw reserve lid is Tineke Hoogland.. 
 
8. Bestuursverkiezing. Penningmeester Richard Groenestein is periodiek 

aftredend en stelt zich herkiesbaar. Er hebben zich bij de secretaris 
geen tegenkandidaten gemeld, dus Richard word voor een periode van 
3 jaar gekozen. En dit wordt met applaus begroet! 
Richard bedankt ons allemaal voor het in hem gestelde vertrouwen.  

 
9.  Nu houden we eerst even pauze en gaan hierna verder met punt 10 
 
10.  Uitreiking Clubkampioenschap GPKV van het tentoonstellingsseizoen 

2018/2019. Vanwege te weinig aanmeldingen/showdeelnames dit jaar 
geen clubkampioenschap voor de sierduiven. De uitslagen van de 
pelsdieren en het pluimvee stonden al in het clubblad. Mees Brasser 
heeft gewonnen bij de pelsdieren met Pool Blauwoog en 863,5 punten. 
Helaas is Mees afwezig maar Henk Hagen neemt de oorkonde voor hem 
in ontvangst.  
Bij het pluimvee won Arie van ’t Klooster met Wyandottekriel en 854 
punten. Luid applaus voor hem en een mooie oorkonde en envelop 
met inhoud. Heren proficiat!  

 
11.  Het tatoeëren gebeurt dit jaar wederom op afspraak op de 2e en 4e 

dinsdag van de maand. Hiervoor kunt u bellen met Dirk de Jong. Zijn 
telnr. is 035-6859167.  Zonder uitbraken van RHD2 blijft Dirk tatoeëren. 
De cijfers van de oormerken worden wat slecht. Hiervoor worden 
nieuwe aangeschaft. En de kosten voor het tatoeëren worden verhoogd 
naar 0,50 eurocent. 
Arie van ’t Klooster is de ringencommissaris. Dus wie ringen wil 
bestellen kan dit bij Arie doen, zijn gegevens staan voor in ons 
clubblad. Arie heeft voor het eerst ook duivenringen besteld. Dit was 
een heel gedoe omdat het via de NBS toch net even iets anders werkt 
als het bestellen bij de KLN. 
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12. Bestuur mededelingen: Het onderhoud van de Hoenderhof in Bussum 
gaat gestaag door. De planning is dat er dit voorjaar geschilderd gaat 
worden.  
 

Er is een begin gemaakt met het vraagprogramma voor de 
Lustrumclubshow die op 27 en 28 september wordt gehouden. Leden 
worden opgeroepen om met hun fokprogramma hier mee rekening te 
houden en veel dieren hier in te sturen zodat we een mooie show 
hebben. 
 

Dit jaar brengen we onze clubshow niet onder bij Sport en Genoegen, 
omdat we een eigen show organiseren. 
 

Gijs verteld dat we een aantal kooien aangeschaft hebben, zodat we 
een eigen show kunnen organiseren, en niet afhankelijk zijn van kooi 
huur bij een andere vereniging. Voorheen konden we kooien huren bij 
de AKV in Amersfoort, maar dat kan niet meer. 
 

Het huis van Andries is verkocht. Wij hadden altijd onze opslag daar, dat 
gaan we nu doen bij René Makker, waarvoor we hem erg dankbaar zijn. 
Ook hebben we handige karretjes gekocht, waarmee we de kooien 
makkelijk kunnen vervoeren. En we hebben een Hanenkraaibak 
aangeschaft.  
 

Bart verteld dat onze site weer is bijgewerkt. Sinds vorig jaar hebben we 
een nieuwe sitebeheerder in de persoon van Ruud Ham.  

 
13. De rondvraag: Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
14. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. Hij 

dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en de prettige wijze van 
vergaderen, en wenst ons allen een wel thuis! 

 
Ben Makker 
(secretaris)  
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JAARVERSLAG GPKV 2018 
 

Het verenigingsjaar 2018 is al weer voorbij. Wederom hadden we dit jaar te 
maken met het konijnenvirus RHD2. Van de vogelgriep H5N8 hadden wij (en 
onze dieren) alleen last in het begin van het jaar. Verder is het voor onze 
vereniging een heel goed jaar geweest. 
 
1. Aantal leden 
Per 1 januari 2019 heeft de GPKV  93 leden, tegenover 90 leden per 1 januari 
2018. We hebben maar liefst 8 nieuwe leden mogen verwelkomen. In deze tijd 
waarin je alom om ons heen hoort dat onze hobby terugloopt, zijn wij een 
groeiende vereniging. En daar zijn we trots op! Ook het aantal leden met een 
fokkerskaart is weer toegenomen. Een 5-tal  leden heeft zijn/haar lidmaatschap 
opgezegd, of zijn overleden.  
  
De verdeling is als volgt:  
 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 
Erevoorzitter 1 1 1 
Ereleden 4 4 3 
Leden 73 79 83 
Jeugdleden 6 5 5 
Donateurs 1 1 1 
    
Totaal 85 90 93 
Het ledenaantal met een fokkerskaart is toegenomen van 49 naar 51.  
  
2. Bestuur 
Onder luid applaus werden op de jaarvergadering van 28 februari de heren Gijs 
Niesing en Ben Makker herkozen tot bestuurslid/secretaris pelsdieren en 
algemeen secretaris van onze GPKV. Er waren geen tegenkandidaten, dus zijn zij 
weer voor een periode van 3 jaar aangesteld als bestuurslid.  
Overige bestuursleden zijn voorzitter Bart Nouwens, penningmeester Richard 
Groenestein, secretaris pluimvee Jaap Hagen. 
 
3. Vergaderingen 
We zijn in 2018  4 keer bijeengekomen. De jaarvergadering was dit jaar op 28 
februari. Vanwege de strenge vorst konden wij voor deze vergadering uitwijken 
naar de voetbalkantine van de S.V. Eemnes. De overige vergaderingen zijn 
‘gewoon’ gehouden in het clubhuis van IJsclub ‘De Vaart’, gelegen aan de 
Stadwijksingel 1, te Eemnes. Een prima en gezellige locatie waar we nog lang 
gebruik van hopen te maken. Op deze jaarvergadering werden de prijzen 
uitgereikt aan de Clubkampioenen. De combinatie SantBoer  won bij de 
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pelsdieren en bij het pluimvee won Henry Neef. Dit jaar ook een clubkampioen 
bij de sierduiven, hier won Arend Houtman.  
Woensdag 16 mei was er een ledenvergadering met aansluitend een lezing 
gegeven door Dirk de Jong uit Montfoort. Deze avond was een groot succes. 
Dirk weet ontzettend veel en wist met zijn enthousiasme ons te raken.  
Op woensdag 15 augustus was er ook een ledenvergadering waar o.a. het 
enten, en de aanstaande Jongdierendag  werd besproken. 
Tijdens de ledenvergadering van 28 november werden de fokkerstrofeeën 
uitgereikt. Dit jaar voor het eerst ook bij de sierduiven. Johan Schouten won dit 
jaar de trofee voor de pelsdieren, Liesbeth de Haan won bij het pluimvee, en 
Arend Houtman won de fokkerstrofee bij de sierduiven. 
Na deze vergadering hebben we de jaarlijkse Hanenkraaiwedstrijd gehouden. 
Een Grubbe baardkrielhaantje van Henny Neef won de Lucas van 
IJsendijktrofee.  
 
4. Tentoonstellingen 
Onze Jongdierendag werd dit jaar op8 september gehouden wederom bij de 
Welkoop in Eemnes. De organisatie lag deze dag in handen van het bestuur, 
aangevuld met Arie van ‘t Klooster. 119 dieren waren er te bewonderen en dat is 
minder dan andere jaren. Het verschil zat hem vooral in het minder pluimvee. 
Terwijl er wel meer konijnen waren en dit jaar werden ook voor het eerst de 
sierduiven gekeurd. Bijzonder was dit jaar de inzending van de Shamo’s, die veel 
opzien baardden. Elk dier op zich is bijzonder, maar als je iets aparts kunt laten 
zien trekt dat de aandacht van zowel publiek als de media. Evenals vorig jaar 
was ook de Visvereniging Flevo dit jaar bij ons te gast. We hebben nog nooit 
zoveel publiek op onze Jongdierendag gehad.  
Het werd een prachtige dag met goede keurmeesters, veel gezelligheid en ook 
een aan tal nieuwe inzenders. 
 

Onze clubshow werd ook dit jaar weer ondergebracht in Huizen bij de 
Kleindierenshow Midden Nederland, de voormalige Bottershow. In totaal 
werden hier 314 dieren ingezonden, waarvan 143 dieren werden meegebracht 
door onze leden. En onze leden deden het hier goed! Johan Schouten won met 
een prachtige Witte Wener bij de konijnen. Bij de grote hoenders deden de 
Shamo’s goed mee.  En een Wyandottehaan van Liesbeth de Haan won net niet 
de show. Bij de sierduiven won Arend Houtman met een Berlijnse kortsnavelige 
tuimelaar. 
Mede door de vele nevenactiviteiten zoals een konijnenwortelracebaan, 
kleurwedstrijd, een caviakomkommereetwedstrijd, een  hanenkraaiwedstrijd en 
een goede PR wist het publiek de weg naar de locatie goed te vinden, en het 
werd een leuke en gezellige show, waarbij de onderlinge samenwerking tussen 
Sport en Genoegen en de GPKV weer goed van de grond kwam.  
Met een mooi verschil won de GPKV dit jaar de verenigingscompetitie. 
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5. G.P.K.V. – BBQ 
Zaterdag 23 juni hadden we fantastisch weer, echt goed weer voor een 
hokkenbezoek bij een aantal van onze leden. We begonnen bij Henk Kasperts in 
Amersfoort, vervolgens gingen we naar een Rondeelboerderij in Barneveld. De 
lunch hebben we gebruikt bij Han Voerman in Terschuur, waarna we naar de 
Eemlandhoeve in Bunschoten gingen. Tenslotte zijn we op bezoek geweest bij 
Marijke Hopman in Bunschoten. We hebben genoten van de prachtige locaties, 
de bijzondere en leerzame verhalen, elkaars samenzijn, de gastvrijheid, en niet 
te vergeten; de dieren. 
Aansluitend  hebben we onze jaarlijkse BBQ gehouden op de locatie van de 
IJsclub ‘De Vaart’  in Eemnes. Het was een weer een zeer gezellige en smakelijke 
BBQ. 
 
6. Clubblad Pennenvoer 
4 x is ons clubblad uitgekomen dit jaar, altijd weer prettig om te lezen. Sinds 
augustus 2012 hebben wij een nieuwe drukker en heeft onze oude vertrouwde 
Pennenvoer een facelift gekregen. Sinds augustus 2014 heeft de omslag een 
chique goudkleurige uitstraling. 
 
7. Tatoeëren en ringen 
Arie van ’t Klooster heeft in 2018 wederom het ringencommissariaat bemand. 
En Dirk de Jong heeft in 2018 weer het tatoeëren van de konijnen verzorgd. 
Heel veel dank aan beide heren voor de uitstekende verzorging! 
 
8. gpkv.nl 
Dit jaar hebben we een nieuwe websitebeheerder. Het is de heer Ruud Ham. 
Onze site is volledig vernieuwd en Ruud heeft er voor gezorgd dat onze site een 
overzichtelijke en frisse uitstraling heeft gekregen. Veel mensen bezoeken onze 
site, zelfs bezoek uit het buitenland. Wil je iets op de website vermelden, dan 
kan dat via het contactformulier op de site, of even een mailtje naar het bestuur. 
Ook zijn we sinds 2014 op Facebook te vinden. 
 
9. Tot slot 
Ook dit jaar werd het pluimvee geënt door middel van sprayen. Dit gebeurde in 
samenwerking met Sport en Genoegen uit Huizen, in de week van 15 augustus. 
De dieren hoeven bij het sprayen niet in de hand te worden genomen, en zijn 
geënt tegen NCD (pseudo-vogelpest)  
23 juli zijn onze konijnen geënt tegen het RHD2 virus, met Filafac (tegen RHD1 + 
2) en zaterdag  29 september bood Maarten Rigter ons de gelegenheid om onze 
konijnen te laten enten, bij de Welkoop. 
 

En al weer een jaar voorbij! Mijn tiende  jaarverslag, en op 2018 terugkijkend is 
het voor onze vereniging een heel goed jaar geweest. Ondanks de 
aanwezigheid (en uitbraken van)  RHD2 en H5N8, kunnen wij ons verheugen 
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over een groeiende belangstelling voor onze hobby, en ook als vereniging zijn 
wij groeiende. Op naar de 100 leden!? Te prijzen is de inzet en medewerking van 
zovele leden; zowel voor als achter de schermen. Zonder medewerking van de 
leden kunnen we niet! Soms van die ‘gewone kleine dingen’ zoals even de soep 
(met ballen!) verzorgen tijdens de Jongdierendag, het elkaar ondersteunen 
wanneer dat nodig is, etc.  Nogmaals dank daar voor!  
Bovendien een erg gezellig jaar met de nodige humor op zijn tijd. Toch ook heel 
belangrijk!  
 

Het blijft ook belangrijk dat we ‘flink aan de weg blijven timmeren’ en ons op 
een prima en positieve manier  laten zien aan de buitenwereld.  
In 2018 zijn we ook bezig geweest met plannen maken voor de activiteiten die 
we gaan organiseren in 2019, het jaar waarin onze GPKV 105 jaar bestaat. In 
december is het Hanenkraaicomité voor het eerst bij elkaar geweest voor het 
organiseren van een Internationale Hanenkraaiwedstrijd. 
 

Met vertrouwen kijken we uit naar het jaar 2019! 
 

Een groot woord van dank is hier zeker ook op zijn plaats voor de 
medebestuursleden, voor de bijzonder prettige samenwerking, het geduld en 
de ondersteuning.  
 
Ben Makker, (secretaris GPKV) 
 
 

VERENIGINGSBERICHTEN 
 

Nieuw lid: Bij deze zal ik mij even kort voorstellen. Ik ben Anne (man) en ben 29 
jaar oud en fok sinds 8 jaar vanwege de geringe ruimte een zeer bescheiden 
aantal sussex krielen in de kleur buff zwart columbia. Helaas wordt de hobby mij 
erg bemoeilijkt door het niet moge houden van hanen , zelfs niet op een 
volkstuin. 
 

Zelf ben ik woonachtig in Almere maar via een oom wonende in Friesland in 
2002 lid geworden bij de pkv balk e.o.  Nu is het niet naast de deur maar heb 
een mooie tijd beleefd daar.  Nu er een fusie aan zit te komen met 
aangrenzende verenigingen en er een hoop zal veranderen heb ik het besluit 
genomen om het dichter bij huis te zoeken en kwam bij de GPKV uit! 
 
Hartelijke groeten, 
Anne Dijkstra 
 
Contributie 2019 
Onze penningmeester Richard Groenestein is op dit moment redelijk tevreden 
over het binnenkomen van de contributie. Maar er zijn leden onder ons die zijn 
tevredenheid nog veel groter kunnen maken!  
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Voor die leden die nog niet betaald hebben; Maak Richard blij en stort uw 
contributie ( € 20,-. )  op IBAN: NL53RABO03159.71.460 ten name van 
Penningmeester G.P.K.V. te Eemnes. 
Een vriendelijk verzoek aan iedereen om het juiste bedrag over te maken! Dat 
scheelt een hoop telefoontjes. Voor jeugdleden (tot 17 jaar) is de contributie  € 
10,-. 
 

Heel hartelijk dank alvast namens de penningmeester!  
 
Ringen 
Als u ze nog niet per post heeft ontvangen kunt u de bestelde ringen afhalen op 
de vergadering van woensdag 9 mei a.s. Tevens kunt u dan ook de kosten van 
de ringen betalen bij onze ringencommissaris Arie van ’t Klooster. 
 
 

HOKKENBEZOEK EN BARBECUE 2019 
 

Het is de bedoeling dat we nog in de maand mei op hokkenbezoek gaan bij een 
andere kleindierenvereniging. Alleen valt een geschikte vereniging en een juiste 
datum ervoor te vinden nog niet mee. We zijn nog druk in onderhandeling. Kom 
dus naar de ledenvergadering voor het laatste nieuws hierover, en houdt uw 
mail in de gaten. 
 

Zaterdag 22 juni kunt u alvast vrijhouden in uw agenda. Na het grote succes van 
het hokkenbezoek van 2014 en 2015 bij onze eigen leden,  de excursie naar de 
Garvo en het Pluimveemuseum in 2016, en het hokkenbezoek bij onze leden in 
de prachtige omgeving van ’s Graveland in 2017, en het hokkenbezoek in de 
regio Eemland in 2018 zijn we dit jaar weer bezig met een prachtig programma 
voor deze dag.  
Het programma en meer informatie hierover krijgt u op de ledenvergadering 
van woensdag 9 mei a.s. Of via een mailbericht. Laat u verrassen en ga mee! 
 

U kunt zich nu alvast opgeven via het opgavestrookje elders in deze 
Pennenvoer. Of via de mail; benmakker@planet.nl of telefoon 06-51447934. 
 

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 8 juni a.s. 
 

Voor koffie en broodjes wordt gezorgd. We sluiten de dag af met een 
gezamenlijke BBQ waarvoor ook natuurlijk de leden worden uitgenodigd die er 
overdag niet bij konden zijn.  
 
Het bestuur 
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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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VERENIGINGSBERICHTEN (vervolg) 
 

Landbouwtentoonstelling Opmeer 5 augustus 2019 
Ook deze dag kunt u vast vrijhouden. In het kader van het 105-jarig bestaan van 
onze GPKV zijn we van plan om als vereniging een bezoek te brengen aan deze 
groots opgezette Landbouwtentoonstelling waar normaal gesproken zo’n 
10.000 man/vrouw aan publiek op afkomt. Er is werkelijk van alles te zien en te 
beleven deze dag.  
U kunt zich opgeven bij Ben Makker 06-51447934 of benmakker@planet.nl  
 
 

JAARPLANNING 2019 
 

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/BBQ 
Eind juli    Enten konijnen 
Maandag 5 augustus  Landbouwtentoonstelling Opmeer 
Woensdag 14 augustus  Ledenvergadering   
Donderdag 22 augustus  Enten pluimvee 
26, 27 en 28 september  Lustrumclubshow 
Eind september   Enten konijnen 
November   Vrouwelijke dierenshow 
Woensdag 21 november  Ledenvergadering en Hanenkraaiwedstrijd 
December   Lekenkeuring 
December   Kerstgroet  
 
Verder: Stand Lentefair Blommenhoeve? In en Uitmarkt Hilt?  
 
 

INTERNATIONALE HANENKRAAIWEDSTRIJD 23-2-2019 
 

Stukje schrijven over dit evenement….. Tsja…. Waar zal ik eens beginnen….. 
 

Bij de voorbereiding maar, dan komen we vanzelf op de datum waarop dit 
evenement is gehouden. 
 

Het hanenkraai comité met daarin Liesbeth de Haan, Arie van ’t Klooster, René 
Makker, Cees Wiggerts, Jaap Hagen, Bart Nouwens en ondergetekende is van te 
voren 3 keer bij elkaar geweest. Dat waren gezellige, maar zeer constructieve 
bijeenkomsten met soms pittige discussies. Maar ook veel brainstormwerk, 
gekke nieuwe en bijzondere en ook niet-uitvoerbare ideeën, die vervolgens 
weer uitgewerkt moesten worden. U begrijpt, er werd regelmatig tot in de 
kleine uurtjes vergaderd. 
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Want hoe organiseer je zoiets? Natuurlijk waren velen van ons erbij toen we een 
paar jaar geleden een Internationale Hanenkraaiwedstrijd organiseerden, onder 
de vlag van de Championshow. Nu op eigen benen en compleet andere 
omstandigheden.  
 

De basis: Een prachtige locatie in de voormalige showroom van Garage Koot 
aan de Laarderweg in Eemnes, een hanenkraai reglement en wat spandoeken 
over gehouden van de Championshow, en een tot in de toppen van hun tenen 
gemotiveerd comité.  
 

Ook onzekerheid: Wat moeten/kunnen we verwachten? Het maximaal aantal 
deelnemers hebben we gesteld op 40, maar gaan we die halen? Zijn we 
tevreden met 10 deelnemers of blazen we dan de boel af? En wanneer doen we 
dat?  Het kostenplaatje? We zijn nou eenmaal geen rijke vereniging, en vanuit 
het bestuur duidelijk de opdracht meegekregen dat deze activiteit geen geld 
mocht gaan kosten.  
Dus: sponsors zoeken!  
Op internet googelen en na een paar telefoontjes en een ritje naar het mooie 
Heino (bij Zwolle) hadden we een prachtige en zeer professionele 
Hanenkraaibak in ons bezit. In Heino heeft de plaatselijke carnavalsvereniging 
jarenlang het Nederlands Kampioenschap Hanenkraaien georganiseerd. Op hun 
hoogtepunt hadden ze eens 700 mensen aan publiek binnen! 
 

De PR. Na veel wikken en wegen afgesproken dat we wel met deze activiteit aan 
de weg willen timmeren en aan onze naamsbekendheid willen werken, maar we 
moeten het niet overdrijven. Bovenstaande meegenomen moesten we er ook 
niet aan denken dat er 700 man/vrouw bij Garage Koot naar binnen zou gaan. 
Hoewel het een mooie grote ruimte is, zouden we de mensen dan moeten 
stapelen! We wisten gewoon niet wat we konden verwachten en hoe het zou 
uitpakken. De kans bestond dat de landelijke pers het zou oppakken, en hoe 
daar dan mee om te gaan? Oke, dan de plaatselijke pers er wel bij betrekken en 
dan zien we wel hoe het uitpakt. 
 

Ondertussen de voorbereidingen: Flyers en inschrijfformulieren laten drukken, 
deze ook op onze site www.gpkv.nl laten plaatsen, en verspreiden bij de 
plaatselijke middenstand en daarbuiten. Flyers verspreiden op de diverse 
tentoonstellingen. Garvo en KL-NH benaderen voor sponsoring/subsidiëring, 
bezoek van een 3-tal Comité leden aan Hanenkraaivereniging ‘Haan in de Pot’ in 
Limburg, (ontzettend gelachen daar!) catering regelen, aanpassen Hanenkraai 
reglement en tijdschema maken, juryleden en kissmiss benaderen. Apart 
onderdeel van de dag: de presentatie van ons als vereniging met dieren die in 
onze vereniging gefokt/gehouden worden, waar kooien, dierenkaarten, pr-
materiaal etc voor geregeld moeten worden. En ook kleurplaten, en 
kleurpotloden voor de kinderhoek, kuikens met kuikenbak, etc.  
Tamar de Vries had een leuk artikel erover geschreven voor de Gooi en 
Eemlander. En 3 weken van te voren een aankondiging in de Rotonde, gevolgd 
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door een uitgebreid artikel in ditzelfde blad een week van te voren. 
Ondertussen werd ik tijdens mijn vakantie in Spanje gebeld door de redactie 
van het programma ‘Theater van het Sentiment’ op Radio 5, met de vraag of ik 
live in de uitzending iets over het hanenkraaien wilde vertellen. Prima, doe ik 
wel, geen probleem.  
Maar vanaf toen stond mijn telefoon bijna niet meer stil. Vaak moet je voor een 
activiteit behoorlijk lobbyen om het onder de aandacht te krijgen van het 
publiek, maar nu ging het vanzelf, en kwam het zelfs in een stroomversnelling. 
Het Nederlands Dagblad wilde een interview,  de Telegraaf wilde graag 
langskomen, Hart van Nederland, RTL nieuws en zelfs het ANP  kwamen langs 
voor beelden en interviews, we waren op Goedemorgen Nederland, een 
journalist van de Gooi- en Eemlander kwam langs, de dag voor de wedstrijd was 
ik met een haan te gast in de studio van het Radio 1 programma ‘Met het oog 
op morgen’, gepresenteerd door Simone Weimans en wat zo’n 300.000 
luisteraars heeft. Verder stonden we in de Huizer Courant en de Laarder Courant 
De Bel, waren te zien op RTV Noord Holland, en was ik ’s maandags te gast met 
een Shamohaan in de studio van RTV Utrecht in het programma ‘U vandaag’. O 
ja, Giel Beelen van Veronica belde op maandag ook nog op en Arie en ik waren 
bij hem in de uitzending. Waarschijnlijk hebben nog meer media die dit festijn 
opgepikt, maar wat door alle drukte ons een beetje ontgaan is.  
 

Erg leuk dat de media zoveel aandacht wilden schenken aan een stukje van 
onze mooie hobby. Wij als organisatie snapten ook wel dat een Internationale 
Hanenkraaiwedstrijd natuurlijk iets aparts is, maar eerlijk gezegd, we hebben er 
ook wel een beetje om gelachen. Want waar gaat het helemaal om? We zetten 
wat hanen in een kooi en die krijgen een kwartier de tijd om te kraaien. Meer is 
het eigenlijk niet! Maar, we hebben er ook erg van genoten. En als ik voor mezelf 
spreek: Ik geniet er nog steeds van na! 
 

Uiteindelijk deden er 20 hanen mee. We hadden gehoopt op wat hanen uit 
Limburg en wat uit Heino. Voor de gezelligheid hadden we deze lui er goed bij 
kunnen hebben. Maar de datum viel in de week voor carnaval en dat kwam voor 
beide verenigingen wat slecht uit. Wellicht een volgende keer beter. 
 

Arie was hofleverancier wat hanen betreft. Veel deelnemers hadden een haan 
geleend bij hem, waaronder onze voorzitter en presentator van de dag Bart 
Nouwens. Bart noemde zijn geleende haan Trump, en …… laat nou net die 
haan winnen door maar liefst 25 keer te kraaien! De hanen van Jan van der Sloot 
en Dirk Wingelaar kraaiden beide 21 keer en moesten nog een keer tegen elkaar 
volgens het ‘Sudden Death’ systeem. De haan van Dirk kraaide als eerste, en 
werd dus tweede. De haan van Jan werd derde. Als extra onderdeel hadden we 
op het programma ‘Ken je haan’. Hierbij moet de inzender van te voren het 
aantal kraaien opgeven dat hij denkt dat zijn haan gaat kraaien. Arie won met 
zijn haan ‘De Paus’ die 20 keer kraaide en dat was exact het aantal dat Arie had 
opgegeven.  
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Opvallend was dat 7 van de 20 hanen 0 keer kraaiden. Ze hielden gewoon hun 
snavel dicht en waren onder de indruk van het grote aantal mensen die bij dit 
spektakel aanwezig waren, en de vele camera’s die op hun waren gericht. Bij de 
opening waren zo’n 200 mensen aanwezig en in totaal zijn er zo’n 300 
belangstellenden geweest. En dat was een mooi aantal waar we als organisatie 
heel blij mee waren.  
 

Verder nog iets speciaals te melden? Ja, eigenlijk wel.  
Henk en Tineke Hagen bijvoorbeeld. Zij waren een stukje aan het fietsen en 
kwamen langs de voormalige showroom. Ze gingen even bij het hanenkraaien 
kijken en doken spontaan achter de bar om broer Jaap (ook opperkraaier) te 
helpen met de catering.  
 

Het Apres-kraai viel goed in de smaak. Zo goed zelfs dat iemand van de 
organisatie opgehaald werd door zijn dochter naar huis werd gebracht….. 
Vrienden van Rob Koot hadden zich speciaal voor deze gelegenheid 
omgedoopt tot zeer deskundige hanenkraaiers. Op een zeer ludieke manier 
gaven zij uitleg over de wedstrijd aan de pers. Deze heren waren ook bijzonder 
actief bij zowel het opbouwen op vrijdag en het afbouwen op maandag. Veel 
waardering hier voor en deze 4 heren zijn ook lid geworden van onze 
vereniging! 
 

De al eerder genoemde kinderhoek met tekentafel werd bemenst door Loes 
Wiggerts. We hadden geen kind aan Loes, en ook niet aan de kinderen! Het was 
top geregeld! Dirk en Gijs verzorgden de informatiestand en gaven aan het vele 
publiek uitleg over onze vereniging en de aanwezige dieren. Knap gedaan 
heren! 
 

De juryleden, hieronder genoemd, met de beschrijving zoals 
voorzitter/presentator Bart de juryleden heeft voorgesteld aan het publiek. 
 
De juryleden:  
 

Sjanou Eek Eén van onze jeugdleden, altijd behulpzaam bij de loterij op onze 
Jongdierendag, met haar 10 jaar al een regionale bekendheid. Ze stond laatst 
op de foto in de krant met 4 lammetjes. Sjanou is gek op dieren, heeft 
Antwerpse baardkrielen gehad, eenden en ganzen. Groeit op op een boerderij 
en tussen de dieren, waarbij de liefde en respect voor dieren haar wordt 
bijgebracht. 
 

Diana Litjens woont op het mooiste plekje aan de Meentweg in Eemnes, met 
een bijzonder mooie en goed onderhouden tuin. Diana is een natuurliefhebber, 
gek op vogels, en gek van mollen. Maar ook gek op haar hondje Pieps. Diana 
zou heel graag kippen willen houden, maar ze heeft nog geen hok. Ze is ook 
heel creatief en kan van kippenveren bijzonder mooie dingen maken. Haar man 
Olaf Litjens heeft jarenlang kippen gefokt in China. Dit weekend zouden Diana 
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en Olaf naar Kopenhagen gaan, maar zijn speciaal voor deze 
Hanenkraaiwedstrijd in Eemnes gebleven! 
 

Suzanne de Haan hoeft bijna geen introductie. Is een gelouterd Hanenkraai 
jurylid. Heeft eigenlijk een beetje een hekel aan kippen, omdat ze zo fladderen. 
Is meer een liefhebster van konijnen en cavia’s. Dochter van Liesbeth en Erik de 
Haan, de boswachter. Heeft  van jongs af aan de liefde voor natuur en dieren 
bijgebracht gekregen. Fotografeert graag. 
 

Dennis Hagen (bijnaam Dennis Kraai) Eén van de laatste Dorpsbelangers in het 
dorp. Maar dat er ook goede Dorpsbelangers zijn bewijst deze Dennis. Heeft 
ooit vakantiewerk gedaan bij een plaatselijke hovenier en kijkt daar nog steeds 
met veel heimwee op terug. Dennis houd van snelheid en PK’s. En dan bedoelt 
hij niet de PindaKoeken, maar de snelle motoren en de Formule 1. Vaste 
bezoeker van de TT in Assen. Dennis is erg sportief, (voetbal, wielrennen) en kan 
zich daardoor goed verplaatsen in onze Kleindierensport. 
 

Frits Verkerk bekend om zijn middagtukje in de hooibalen tijdens de 
Championshow. Maar met een enorme staat van dienst in onze 
kleindierliefhebberij. Voorzitter van Kleindiervereniging Ons Belang uit Ter Aar. 
Fokker van kippen, konijnen, sier- en watervogels en sierduiven, in allerlei rassen 
en kleurslagen. Heeft de gave om ’s nachts om 3 uur aan de bar van het hotel 
een gedicht op te zeggen van 5 A4-tjes, zonder haperingen. Laatst in Boskoop 
benoemd tot Erelid van de KLN. Proficiat! 
 

Torsten bekend van de HP motoren, hier uit Eemnes. Is net zo’n snelle jongen 
als Dennis. Bestuurslid van OKE. Bouwt alleen maar bruin vet op omdat hij 
zomer en winter alleen in een T-shirtje loopt. Heeft een prachtige hond, en in 
het verleden ook konijnen gehad. Is net terug van vakantie dus top dat hij hier 
is. 
 

Prins Mario Waar zouden we in deze tijd van het jaar zijn zonder Prins? Mario 
heeft een drukke dag vandaag want vanavond krijgt hij de sleutel van de stad 
Eemnes overhandigd. Eén van de eerste resultaten van zijn beleid zal zijn dat er 
een onderkomen in boerderijvorm zal komen, waar kinderen de liefde voor de 
kleindierenhobby en de dieren wordt bijgebracht. Mario is ooit begonnen, 
samen met zijn neef Rutger, als postbode. In die tijd heeft hij Eemnes leren 
kennen, dus aan hem is de stadssleutel wel toevertrouwd.  
 

Belinda Huiden zingt in meerdere koren, en zal daarom bij het hanenkraaien 
met name letten op de juiste toonhoogte. Is vorig jaar samen met haar zus 
Christel en Marianne Volkering de Stichting Met je Hart begonnen, en 
organiseert structureel waardevolle ontmoetingen voor ouderen die zich 
eenzaam voelen! Een bijzonder mooi initiatief!  
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Er waren nog veel meer vrijwilligers, teveel om hier op te noemen maar allen 
hartelijk dank! Ook een groot woord van dank aan alle sponsoren! Zonder 
vrijwilligers en sponsoren is een dergelijk evenement niet mogelijk.  
 

En als laatste een heeeeeel groot woord van dank aan mijn mede-
hanenkraaicomité leden. Samen zijn we hier op ingesprongen, en ik vind dat we 
iets fantastisch hebben neergezet waar we trots op kunnen zijn. Ik hoop dat 
jullie, net als ik, nog steeds nagenieten als je aan deze dag terugdenkt, DANK, 
DANK en nogmaals DANK! 
 
Ben Makker, (secretaris GPKV) 
 
 

WETENSWAARDIGHEDEN 
 

Dromen 
Mensen dromen, maar ook dieren kunnen dromen. Nu zou je denken dat 
wezens met complexe hersens meer dromen dan ‘eenvoudigere’ wezens, maar 
dat is niet perse zo. Een volwassen mens droomt gemiddeld twee uur per dag. 
Van een dier weet men het niet precies, maar de zogenaamde remslaap, die 
men kan meten en waarvan men weet dat mensen dan dromen, duurt 
bijvoorbeeld bij een vogelbekdier maar liefst vier keer zo lang. Dus men denkt 
dat vogelbekdieren acht uur per dag ‘dromen’. 
 
Blad voor konijnen 
Blad van wilg, acacia en els bevat veel eiwit. Blad van paardekastanje, beuk en 
eik bevat veel ruwe vezels en bevordert de spijsvertering van konijnen. Op blad 
van vruchtbomen, frambozen- en bramenstruiken en hazelaar zijn de konijnen 
dol op. Konijnen moeten dikwijls even aan bladeren wennen, maar tot 15 % van 
het rantsoen is het een prima bijvoer. 
 
Konijnen en wortels 
Van horen zeggen: Laatst vertelde een keurmeester dat wortels eigenlijk 
helemaal niet zo goed zijn voor konijnen.  En dan met name in de hokken bij 
fokkers die al eens te maken hebben gehad, of stammen die vatbaar zijn voor  
‘dikkebuikenziekte’. Volgens hem zit er een bepaald zuur in de wortels wat de 
ontwikkeling van deze gevreesde ziekte aanwakkert.  
 
 

BERICHT VAN HET KLN BESTUUR 
 

Uitzending één Vandaag van 30 maart 2019 over het houden van konijnen voor 
tentoonstellingen. Met afschuw hebben wij kennis genomen van de uitzending 
van één Vandaag, op zaterdag 30 maart 2019 over het stuk doden van jonge 
konijnen in de fok van tekeningrassen. Het doden van jonge dieren om reden 
van een verkeerde kleur en/of tekening wordt door KLN afgekeurd.   
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In de afgelopen dagen is er contact geweest met de diverse instanties 
waaronder ook het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. In de 
komende weken/maanden zal er nader overleg volgen om bovengenoemde 
problematiek te bespreken en te bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

De uitzending van één Vandaag toont een eenzijdig beeld van zaken in onze 
hobby terwijl het merendeel van de fokkers zich hiervan distantieert.  Onze 
hobby bevindt zich bij de fokkers thuis en zij genieten 365 dagen per jaar van 
hun dieren. Zij verzorgen hun dieren optimaal en genieten van het laten 
opgroeien en houden van hun dieren. Indien zij dieren hebben die zij niet 
kunnen gebruiken bij de fok of voor het showen op een tentoonstelling dan 
zoeken zij een passende plaats om hun dieren elders onder te brengen.     
 

Onze ras konijnen zijn het erfgoed uit een ver verleden en maken een belangrijk 
deel uit van deze biodiversiteit en worden daarom gekoesterd. Vele landen, 
waaronder ook Nederland, hebben de conventie van Rio ondertekend en 
daarmee verklaard zich te zullen inzetten voor het behoud van die 
biodiversiteit. Wij zetten ons in om de  biodiversiteit van klein dieren te 
behouden. Er zijn ook fokkers die dieren slachten voor eigen gebruik. Echter dat 
dit op de wettelijk toegestane manier moet gebeuren is evident. Wij zullen wat 
dit betreft nadere voorlichting geven om te zorgen dat het slachten van dieren 
op de juiste wijze plaatsvind en natuurlijk binnen de grenzen van de 
Nederlandse wet. 
 

De KLN en haar Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving zet zich continue in om 
het dierenwelzijn te verbeteren en juiste criteria vast te stellen. KLN is al jaren 
geleden een traject gestart om stap voor stap de ras standaarden op 
dierenwelzijn aan te passen en heeft richtlijnen opgesteld voor het houden en 
vervoeren van dieren en reglementen voor tentoonstellingen, waarin ook 
dierenwelzijn is geregeld. Er is begonnen om stappen te zetten en 
grotere  stappen zullen op korte termijn volgen bij de Europese harmonisering 
in deze. Voorlichting via ons maandblad Kleindier Magazine, 
beginnerscursussen en verplichte nascholing voor de keurmeesters maken daar 
ook onderdeel van uit. 
 

De grote onrust en de vele reacties van onze leden geeft aan dat onze hobby 
nog spring levend is. Wij als KLN bestuur zijn druk bezig om de problematiek te 
bespreken met de diverse instanties die hierbij betrokken zijn. Het positieve aan 
deze uitzending is dat we ons realiseren, dat we nog harder moeten werken aan 
het verbeteren van het dierenwelzijn voor onze diersoorten. Bewustwording 
uitdragen is daarbij één van de onderdelen waarbij wij samen met de leden 
zorgen voor een beter beeld van onze hobby. 
 
Bestuur van KLN en de Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving 
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