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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 
 

 

Als ik dit stukje schrijf is de ergste hitte gelukkig 
weer voorbij. Ik vind de zomer heerlijk maar de 
temperaturen die wij hebben gehad waren wat 
mij betreft niet aangenaam en dan druk ik mij 
nog voorzichtig uit. De hoogste temperatuur die 
ooit op een KNMI-station in Nederland is 
gemeten bedraagt 40,7 °C en dat was op 
donderdag 25 juli in Gilze-Rijen.  
Ik hoop dat jullie en niet te vergeten jullie dieren 
deze dagen goed zijn doorgekomen. Een natte 
handdoek in de nek gaf wel wat verkoeling, 
maar hoe doe je dat bij je kip, duif of konijn? 
 

Onder het motto “beter goed gejat dan slecht bedacht” gaan wij onze leden die 
hun contributie nog niet hebben overgemaakt hierop attenderen door op deze 
Pennenvoer bij de adresstrook een rode stip te plakken. Wij hebben gezien dat 
de Wyandotte Club dit op deze wijze doet en het schijnt goed te werken.  
Om het jullie gemakkelijk te maken hierbij het rekeningnummer;  
NL53 RABO 0315 9714 60 t.n.v. Penningmeester GPKV Eemnes. De contributie 
voor een seniorlid bedraagt € 20,- en voor een jeugdlid € 10,-  De penning-
meester zit al klaar om de vergeten contributie in te boeken, namens hem alvast 
dank.  
 
De datum van onze Jubileumshow nadert met rasse schreden. Op 27 en 28 
september a.s. gaat het gebeuren, onze 105 jarige Lustrumclubshow. Het adres 
is vertrouwd, wij zijn weer te gast bij de Welkoop in Eemnes. Dit jaar dus geen 
Jongdierendag maar een show voor jonge en oude dieren.  
We gaan op donderdag 26 september opbouwen, en donderdagsavonds 
kunnen de dieren worden ingekooid. Vrijdags is de keurdag met ’s avonds de 
prijsuitreiking en openstelling voor onze leden. Zaterdags is er een 
Hanenkraaiwedstrijd, een trio-keuring voor konijnen, diverse stands, loterij etc. 
Wij hopen en vertrouwen op veel medewerking van onze leden en op veel 
publiek.  
Wij hebben er zin aan en ik weet zeker jullie ook!  
 
Ik hoop dat ik jullie 14 augustus aanstaande bij de ledenvergadering mag 
verwelkomen in “ons” clubhuis bij de IJsclub De Vaart in Eemnes. Tot dan.  
 
Jullie voorzitter, Bart Nouwens  
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UITNODIGING LEDENVERGADERING 
 

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de ledenvergadering op 
woensdag 14 augustus 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 Ledenvergadering van 8 mei 2019. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 

4. Terugblik 22 juni; Hokkenbezoek en BBQ, en Landbouwshow Opmeer  
5 augustus. 

 
5. RHD2 – enten, stand van zaken en toekomst. 

 
6. Enten pluimvee 22 augustus a.s. 

 
7. Lustrumclubshow 27 en 28 september 2019. 

 
Pauze  (en gelegenheid tot inleveren van de entformulieren) 
 

8. Bestuursmededelingen. (o.a. toekomst eigen clubshow, aanschaf tent, 
Hoenderhof, toekomst clubblad) 

 
9. Rondvraag. 

 
10. Sluiting. 

 
U ziet, er valt deze avond veel te bespreken. Zowel over ‘standaardzaken’, voor 
zover die standaard zijn, als over de toekomst van onze activiteiten en 
ontwikkelingen. Uw aanwezigheid en inbreng wordt zeer gewaardeerd en wij 
rekenen op een grote opkomst. 
 
Namens het bestuur, 
 
Ben Makker (secretaris) 
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GPKV CLUBKAMPIOENSCHAP 2019 / 2020 
 
 

Ook het aankomend tentoonstellingsseizoen gaan wij weer het GPKV 
clubkampioenschap houden. Zoals altijd voor pluimvee, pelsdieren en 
sierduiven. De spelregels zijn hetzelfde als vorig jaar. Alle Open 
Tentoonstellingen tellen mee voor dit kampioenschap. Bij gelijke stand is de 
uitslag van onze clubshow doorslaggevend.  
 
Maar let op: Onze clubshow is dit jaar niet ondergebracht bij de 
Kleindierenshow in Huizen (voormalige Bottershow) omdat wij zelf een 
Lustrumclubshow organiseren op 27 en 28 september a.s. 
 
De data voor alle tentoonstellingen vindt u in de Almanak 2019. De Almanak 
kunt u online vinden op de site van de KLN. En bij één van de laatst verzonden 
Kleindiermagazines zat een overzicht als bijlage. Alvast als inzender veel succes 
gewenst voor deze shows. Vergeet niet een catalogus van de shows waar u 
inzend aan de heren Jaap Hagen en/of Gijs Niesing in bruikleen te geven. Deze 
heren zijn er elk jaar enorm druk mee om de showresultaten bij elkaar te 
verzamelen, en u kunt ze daarmee eenvoudig een handje helpen. 
 
Wij wensen u veel succes, maar vooral ook heel veel plezier in het komende 
tentoonstellingsseizoen! 
 
Ben Makker 
 
 

NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING GEHOUDEN OP 8 MEI 2019 
 

1. Opening: Voorzitter Bart Nouwens opent de vergadering en heet een ieder 
welkom. Speciaal woord van welkom voor ons erelid Gijs Niesing, en voor onze 
speciale gasten van vanavond Dick en Lea de Graaf. We zijn zeer verheugd dat 
vanavond na de vergadering Dick ons iets gaat vertellen over zijn hoby; het 
houden van bijen.  
 
2. De notulen van de jaarvergadering van 6 maart 2019 worden goedgekeurd, 
met dank aan Ben voor het maken er van.  
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen; Naast de clubbladen van Broek in 
Waterland, en Winkel e O., hebben wij ook het KLN Jaarboek en de uitnodiging 
voor de jaarvergadering van 15 juni zijn ontvangen, evenals de uitnodiging voor 
de NBS Jaarvergadering op 22 juni a.s. en de uitnodiging voor de Algemene 
ledenvergadering van de KL-NH op 4 juni a.s. Hierbij opgemerkt dat zowel het 
clubblad van Broek in Waterland, als het KLN Jaarboek niet meer in gedrukte 
vorm worden verstuurd, maar per mail.  
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Naar aanleiding hier van verteld voorzitter Bart dat ook het versturen van de 
Pennenvoer, vanwege de toenemende portokosten, steeds zwaarder op de 
begroting drukt. In de regio Laren, Blaricum en Eemnes wordt het clubblad al 
zoveel mogelijk door bestuursleden thuis bezorgd, om de kosten te drukken. 
Nieuwe leden, sponsers en adverteerders krijgen onze Pennenvoer alleen nog 
via de mail. Veel leden hebben gewoon nog graag een papieren versie in hun 
handen, en dat is ook te respecteren. Het bestuur denkt nog na over verdere 
maatregelen. 
Verder hebben we een uitnodiging voor een triokeuring voor konijnen in 
Huizen, ontvangen.  
We hebben een nieuw lid uit Almere, van oorsprong uit Friesland. Het is Anne 
Dijkstra, en zijn fokkersnummer is overgezet naar onze GPKV. Anne is fokker van 
Sussex krielen. 
Afmeldingen voor vanavond hebben wij ontvangen van Tineke Hoogland, Mees 
Brasser, Henk Kasperts en Dick de Boer. Laatstgenoemde meld in zijn mail met 
humoristische ondertoon: Vanavond wint Ajax het van de GPKV. Dit vanwege de 
Championsleage finale die vanavond gespeeld wordt. En we krijgen ook 
complimenten van Dick voor onze Internationale Hanenkraaiwedstrijd. ‘De club 
blinkt uit in de activiteiten die ze onderneemt. Een voorbeeld voor velen en dat 
maakt mij ongelooflijk trots óók bij die club te horen’, aldus Dick. 
 
4. Enten tegen RHD2. De datum van het enten is op het moment van 
vergaderen nog niet bekend.  De bedoeling is dat het rond half juli gaat 
gebeuren maar er wordt nog druk overlegd met Dr. Woof. Alle konijnenfokkers 
ontvangen nog een mail hierover, of worden gebeld. In de mail staat dan hoe en 
waar men zich kan opgeven en het aantal dieren. Het bestuur plant dan 
vervolgens de route. 
Er zijn nog regelmatig uitbraken van RHD2, dit geeft maar aan hoe belangrijk 
het is om uw dieren te laten enten. Maar het blijft ook de verantwoordelijkheid 
van de fokker zelf. Het bestuur faciliteert de entronde van half  juli. Eind 
september is er nog een entronde, in/bij de Welkoop. Dit wordt dan 
georganiseerd door Maarten Rigter van de Welkoop. 
Het pluimvee wordt geënt op 22 augustus.  
 
5. Vooruitblik op de komende activiteiten. Het hokkenbezoek en BBQ vind dit 
jaar plaats op zaterdag 22 juni. Wij gaan wij als vereniging op hokkenbezoek bij 
een deel van onze leden. We gaan dit jaar met de auto. De bedoeling is dat wij 
in Eemnes verzamelen en vervolgens gaan we op pad. Het programma voor 
deze dag is zoals altijd een verrassing. Deelnemers kunnen zich opgeven en 
krijgen van te voren bericht over hoe laat verzamelen, etc. Deelname is gratis. 
Aansluitend hebben wij hier in Eemnes de jaarlijkse barbecue, met een ieder die 
hier verder ook aan wil deelnemen en een gezellig samenzijn. Kosten van de 
barbecue is 12,50 euro.  
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6. Vanwege het 105-jarig bestaan van onze GPKV organiseren wij als 
verenigingsuitje een ontzettend leuke dag naar de Landbouwtentoonstelling 
Opmeer, welke gehouden wordt op maandag 5 augustus a.s. Afhankelijk van 
het aantal leden die meegaan wordt bekeken hoe we het vervoer regelen. Er 
zijn contacten gelegd met Kleindiervereniging Winkel en Omstreken, die daar 
jaarlijks een soort van Kleindierenshow organiseren. Wij kunnen daar bij 
aanschuiven, met dieren indien geënt.  
 
7. Op 27 en 28 september gaat het dan gebeuren, onze Lustrumclubshow. Dit 
jaar dus geen Jongdierendag. We gaan op donderdag 26 september opbouwen, 
en donderdagsavonds kunnen de dieren worden ingekooid. Vrijdags is de 
keurdag met ’s avonds prijsuitreiking en openstelling voor onze leden. 
Zaterdags is er een Hanenkraaiwedstrijd, een triokeuring voor konijnen, diverse 
stands, loterij etc. Wij hopen op veel medewerking van de leden en op veel 
publiek. Zowel oude, als jonge dieren mogen worden ingezonden. 
 
8. Op de Hoenderhof is hard gewerkt aan het groot onderhoud van de hokken. 
Er moet nu nog geschilderd worden, maar gewacht wordt even op goed weer.  
Diny Peek geeft aan dat zij nu (na jaren) geen kippen meer heeft. Haar hok, wat 
ooit nog gerestaureerd is door Gijs, Andries, Jaap en Bart, en nog in prima staat 
verkeerd biedt zij nu aan, aan de vereniging. Dit is natuurlijk een hele mooie 
geste, heel veel dank en we gaan kijken wat we er mee kunnen.  
 
9. Gijs, Arie, Cees en Jaap hebben veel ouderen die in Theodotion verblijven, 
een mooie dag bezorgd. Onze GPKV was daar op 5 april te gast op het 
Lentefeest, georganiseerd door Theodotion. De kuikentjes waren favoriet bij de 
oudjes, maar ze vonden de haan wel een beetje luid kraaien… Erg leuk en 
dankbaar werk om dit zo te kunnen doen. 
 
10. Rondvraag. 
Ben verteld dat hij is gevraagd om zitting te nemen in een klankbordgroep tot 
het verbeteren en nog aantrekkelijker maken van het landelijke blad 
KleindierMagazine. Hij wil zich hier heel graag voor inzetten en de eerste 
bijenkomst is in juni.  
Verder wordt van de rondvraag geen gebruik gemaakt. 
 
11. Sluiting 
Voorzitter Bart dankt ons allen voor onze aanwezigheid en de leuke 
vergadering. Hij wenst ons een goeie vakantie, en gezond weer terug. Na een 
korte pauze komt Dick de Graaf aan het woord. 
 
Ben Makker, secretaris 
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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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HOKKENBEZOEK EN BARBECUE ZATERDAG 22 JUNI 2019 
 

Vlak voor de afsluitende barbecue na een geslaagde editie van het fenomeen 
Hokkenbezoek, richtte voorzitter Bart Nouwens van de jubilerende Gooische 
Pluimvee- en Kleindierenfokkers Vereniging (GPKV) zich tot de aanwezigen bij 
IJsclub de Vaart met een korte samenvatting van de belevenissen van de dag. 
Hieronder míjn impressie van de dag. 
 
Met uitzonderlijk mooi weer vertrok de karavaan zaterdagochtend rond kwart 
voor 11  richting Groenekan waar een bezoek aan de Rijnlander-konijnen van Ad 
Hoogendijk op het programma stond. Natuurlijk reden we er niet heen via de 
kortste route, want GPKV-secretaris Ben Makker koos zoals zo vaak voor de 
toeristische route. Bovendien heeft hij net een nieuwe bus, vertelde hij. 
 
In Groenekan maakten we kennis met een overstelpende hoeveelheid konijnen. 
In het eerste verblijf telde ik zo al 34 stuks en dan had ik de ukkies van 2 weken 
oud nog niet eens gezien (‘Ah, wat schattig’) en ‘de peuteropvang’ van de al iets 
oudere jongen.  
Het fokken van Rijnlanders luistert heel nauw, vertelde de eigenaar trots, want 
ze zullen maar een verkeerd stipje of een foute kleur lijn op de rug hebben. Wat 
gebeurt er dan mee? Opeten? We zullen het nooit weten. In elk geval worden ze 
niet opgepeuzeld door de ratten die in groten getale door de sloot achter het 
perceel zwemmen, want die worden door Ad met een groot geweer op andere 
gedachten gebracht… 
 
De liefhebbers van zielige kippen kwamen ook aan hun trekken. In een hok 
apart zaten tamelijk kale zwarte kippen. Het vermoeden dat ze uit de bio-
industrie zijn gered, bleek onjuist. ,,De haan heeft ze te pakken gehad, dus die 
heb ik maar weggedaan”, verduidelijkte de eigenaar. Zo is dat. 
 
Van de andere GPKV-leden die ik al een beetje kende toonde Arie van ’t Klooster 
zich behulpzaam toen ik een foto wilde maken van een boerenzwaluwnest in de 
konijnenschuur. Van onderaf (ik ben maar 1.62 m lang) werd het niks, dus Arie 
schoot te hulp. ,,Wil je een foto?”, vroeg hij. ,,Geef je telefoon maar.” Arie is zo 
lang dat hij het toestel met gemak in het nest kon leggen, dus de zwaluwjongen 
kampen nu wellicht met een trauma…  
 
Onze tweede stop was aan de rand van de oprukkende Utrechtse wijk Leidsche 
Rijn. Gerard en Joke Wagevoort  ontvingen ons met heerlijke – door Gerard 
gemaakte – groentesoep. Ook de bolletjes met ham en kaas lieten we niet 
onbetuigd. Na de lunch maakten we kennis met de prachtige grote tuin, 
moestuin en hokken met het konijnenras Papillon dat Gerard fokt. Ook hier gold 
‘wat er voor de leek prachtig uitziet, is voor een keurmeester vaak aanleiding 
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voor een lage score’! Er wordt, met name door strenge keurmeesters als Gijs 
Niesing, op het uiterlijk van de beestjes gelet.  
 
En verder ging het weer, naar de Stichting Kinderboerderij Montfoort (spreek uit 
met klemtoon op de tweede alinea). Dirk de Jong en zijn secondant Hendrik 
leidden ons rond en vertelden anekdotes over de bijzondere dieren die op en 
rond de dierenweide te zien zijn. Bijzonder vond ik de pikzwarte haan die met 
zijn evenzo diepdonker zwarte hen op het terrein woont. Als je het niet gezien 
hebt, geloof je het niet. 
 
Toch merkten we een verschil op met onze bezoeken aan de fokkers. Waar zij de 
onderkomens van de dieren welhaast met een tandenborstel minutieus 
gereinigd hebben – ik denk niet alleen voor onze komst – was de 
kinderboerderij hier en daar wat smoezelig. Ook liep er een eend rond met een 
over de grond slepende krop. Dat beest had er echt last van bij het lopen. Afijn, 
ik heb al moeite om mijn eigen ‘kinderboerderij’ thuis schoon te houden…dus 
waardeoordelen zul je van mij niet horen. 
De terugreis naar Eemnes duurde langer dan gepland. Waarom, zo vraagt u zich 
af. Welnu, Ben wilde weer eens de toeristische route langs Maarssen-dorp rijden. 
En daar stond een file!!!! Gelukkig waren we nog op tijd voor de bbq. 
 
Tamar de Vries 
 
Aanvulling van Ben: 
Ons jaarlijkse dagje uit met hokkenbezoek en de BBQ bracht ons dit jaar in en 
rondom Utrecht, waar zo langzaamaan steeds meer leden vandaan komen. 
Tamar heeft al heel veel verteld (waarvoor dank!!!) en overal zie je iets 
bijzonders, leuks, interessants. Ad had echter iets heel simpels en doeltreffends 
tegen de warmte in zijn schuur wat ik u niet wil onthouden. In de zolder van zijn 
schuur had Ad een gat gemaakt en boven dat gat had hij een grote ventilator 
geplaatst, gericht naar beneden waar hij op de vloer van zijn schuur een grote 
kuip met water kan neerzetten. Wanneer de ventilator wordt aangezet blaast 
deze op het koude water in de kuip. De koude lucht wordt verspreid door de 
schuur, en zo wordt het in zijn schuur nooit warmer dan 20 graden! Ideaal voor 
zijn konijnen! Bij warm weer gaat de vrouw van Ad zelfs in de schuur zitten bij 
de konijnen. Het is daar lekker koel! 
 
Verder nogmaals complimenten voor Ad en Gerard. Wat een geweldig gastvrije 
ontvangst en wat hebben we genoten van ons samenzijn, van de prachtige 
plekken en de dieren! 
 
Tot slot brachten we dus een bezoek aan de Kinderboerderij in Montfoort waar 
Dirk de Jong (uit IJsselstein) de beheerder is. Dirk is een wandelende 



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

46e JAARGANG    NUMMER 3    AUGUSTUS 2019 

19 

encyclopedie. Wat weet die man ongelooflijk veel! Ik heb geprobeerd alle 
wetenswaardigheden te noteren, maar deze kwamen in zo’n rap tempo voorbij 
dat het ook bij mij duizelde. Ik heb toch wat dingen opgeschreven welke hier in 
random volgorde staan, en ik hoop dat u er wat aan heeft. 
 

• Dirk adviseert Bacivet te gebruiken tegen coccidiose bij konijnen. 
• De Oussantschapen: Een ontzettend sterk ras die door de Vikingen zijn 

meegenomen op hun strooptochten. 
• Wij kennen wel de poelepetaters: Dit is een verbastering van het franse 

Poule pintade. 
• De Oom’s kindpeertjes, ook wel Yellow’s genoemd, waren vroeger 

altijd rond 26 juli rijp. Door klimaatverandering tegenwoordig 2 weken 
eerder. 

• Op de kinderboerderij leven ook de schitterende Cayuga eenden. Deze 
leggen zwarte eieren. 

• En uiteraard waren de Marans ook aanwezig die mooie bruine eieren 
leggen. 

• Tegenwoordig gebruiken we hop als ingrediënt voor bier. Vroeger 
gebruikten ze daar hondsdraf voor en dit zorgt er voor dat bier langer 
houdbaar blijft. 

• Fijngesneden brandnetels helpen ook tegen coccidiose. 
• Kleefkruid zorgt er voor dat de schalen dikker worden. 
• De topjes van kleefkruid kun je gebruiken om kleefthee van te maken. 

De smaak er van zit tussen vanille en spinazie in. 
• Melkdistels zijn goed voor konijnen. 
• De wortel van de smeerwortel helpt ook tegen van alles. 
• Smalbladige weegbree is zeer eiwitrijk en is prima voer voor konijnen. 
• Zomerzuring is voor de mens ook eetbaar. Je kunt het als sla eten. 
• Van de wortels van Valeriaan word je rustig van. 
• De bessen van de Meidoorn zijn goed tegen hartritmestoornis. 

 
Het was weer een leerzame dag! 
 
Ben Makker 
 
 

ENTEN TEGEN RHD2 – EN HOE NU VERDER? 
 

Woensdag 17 juli  zijn onze konijnen geënt tegen RHD 2 en indien de fokker dat 
wenste ook tegen Myxomatose. 
De dierenarts (Dr. Woof) die al vaker bij de Welkoop in Eemnes komt, heeft 
aangeboden om onze dieren te enten, voor hetzelfde tarief, 4 euro per dier en 
15 euro voorrijkosten. Tegen een meerprijs van 8 euro per dier konden de 
konijnen ook geënt worden tegen myxomatose. 
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Er is dit jaar goed gefokt door onze leden, want maar liefst 217 konijnen heeft 
deze sympathieke arts mogen enten! 
Geënt werd met Filavac. Dit middel kan ook gebruikt worden op drachtige en 
zogende voedsters, en beschermt tegen RHD 1 en RHD 2. 
 
Complimenten voor die leden die alles keurig voor elkaar hadden. Zoals een 
werktafeltje, entformulieren zoveel mogelijk ingevuld, gepast geld etc. Zo kon 
hij vlot en efficiënt zijn werk doen, en kunnen wij een volgende keer weer een 
beroep op hem doen. 
Nu deze dieren geënt zijn, kunnen ze veilig en verantwoord meedoen aan de 
tentoonstellingen. 
 
Van diverse leden kregen wij de vraag of er nog een entronde komt, omdat veel 
fokkers nog jonge dieren hebben. 
Die komt er! Zaterdag 28 september (tijdens onze Lustrumclubshow bij de 
Welkoop) is Dr. Woof aanwezig bij de Welkoop om te enten. U kunt zich daar 
voor opgeven bij Maarten Rigter.  
 
Er zijn wat ideeën voor volgend jaar om het enten iets anders aan te pakken. 
Hierover willen wij graag met u van gedachten wisselen op de a.s. 
ledenvergadering op 14 augustus. 
 
Ben Makker 
   

KIPPENGEZONDHEID 
 

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

EIGEN GPKV CLUBSHOW? 
 

Zoals u wellicht gezien heeft staat ook dit onderwerp op de agenda voor de  
ledenvergadering van 14 augustus a.s. en het bestuur voelt sterk de behoefte 
met u hierover van gedachten te wisselen.  
 
Maar hier al vast wat achtergrondinformatie: 5 jaar geleden (bij ons 100-jarig 
bestaan) kreeg ik na het grote succes van de Jubileumclubshow, al de vraag 
waarom wij als vereniging niet een eigen clubshow organiseren.  
 
Ongeveer 1 jaar geleden kreeg ik van één van onze leden de vraag of het 
bestuur bezig was om een eigen clubshow te organiseren. Deze persoon had 
gewoon zo’n ‘voorgevoel.’ Ik antwoordde ontkennend, maar schoof de vraag 
door naar ons bestuur.  Sindsdien begon het idee te borrelen.  
 
KLN voorzitter Jan Dirk Nijkamp sprak zich ook uit in KleindierMagazine  
voorstander te zijn van een eigen clubshow, maar samenwerking waar mogelijk.  
De belangrijkste voorwaarden: Een locatie en de zogenaamde ‘handjes’. Beide 
zijn aanwezig en daar mogen we als vereniging heel gelukkig mee zijn.  
Verder nog veel meer voordelen: Om maar te noemen; het niet meer afhankelijk 
zijn en het duidelijker kunnen profileren van onze GPKV, en dito 
naamsbekendheid. 
 
Als bestuur vroegen wij ons af: Waarom ook niet? 
 
Wij als bestuur zien dit idee wel zitten, maar we zijn ook erg benieuwd naar jullie 
mening. Wij praten er nog over tijdens de komende ledenvergadering. 
 
Namens het bestuur, 
 
Ben Makker, secretaris, PR 
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