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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 
 

 

In de laatst gehouden ledenvergadering is het bestuur 
verzocht om een gesprek te gaan voeren met Sport en 
Genoegen uit Huizen, dit vanwege het voornemen van 
de G.P.K.V. om onze clubshow niet meer bij hen onder te 
brengen en een eigen clubshow te gaan organiseren. 
 
Dit gesprek heeft 9 oktober in het Wapen van Huizen 
plaatsgevonden. Van de kant van S&G waren Jan Kroon 
en Henk Brasser aanwezig en van onze kant Ben Makker 
en ondergetekende. Het doel van de bespreking was om 

met elkaar afspraken te maken over hoe  nu verder te gaan. 
 
Ben en ik leefden in de veronderstelling dat wij met elkaar zouden bespreken 
hoe wij elkaar in de toekomst niet voor de voeten zouden lopen bij het houden 
van tentoonstellingen. 
 
In plaats van een constructief gesprek, meende Jan Kroon, ons als kleine jongens 
de oren te moeten wassen over wat er de afgelopen jaren bij de G.P.K.V. 
verkeerd was gegaan ten opzichte van S&G. Hij beweerde ook dat hij schade 
had opgelopen (70 dieren minder ingezonden) door het niet onderbrengen van 
onze show bij S&G en dat herhaalde hij met enige stemverheffing een keer of 
vier. De “toon” en de sfeer tijdens het gesprek hebben Ben en ik als zeer 
onprettig en vervelend ervaren. 
 
In latere correspondentie betichtte hij mij en onze vereniging van achterbaks-
heid, dat wij een kokervisie zouden hebben en wij niet coöperatief kunnen 
denken. Mij kan hij naar mijn mening in ieder geval geen megalomaan gedrag 
verwijten, daar heb ik hem overigens wel van beticht. Persoonlijk steek ik geen 
energie en tijd meer in een relatie met S&G, met een voorzitter die zulke dingen 
over mij en onze vereniging durft te zeggen, hij zegt nogal wat. In plaats van 
nader tot elkaar te komen, staan de verenigingen verder van elkaar dan ooit. 
 
Wij gaan weer over tot de orde van de dag. Aansluitend op de ledenvergadering 
van 20 november a.s. houden wij weer een Hanenkraaiwedstrijd, deze wedstrijd 
gaat natuurlijk om (zoals Ben zegt) de prestigieuze ‘Lucas van IJsendijk Trofee’.  
 
Ik hoop dat ik jullie bij de ledenvergadering en het hanenkraaien 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 20 november 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 14 augustus 2019. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

4. Terugblik Lustrum Clubshow 27 en 28 september 2019. 

5. Uitreiking GPKV-Fokkerstrofeeën voor Pluimvee, Pelsdieren en 

Sierduiven. 

6. Jaarprogramma 2020. 

7. Eigen Clubshow. 

8. Bestuur mededelingen.  

9. Rondvraag. 

10. Sluiting 

  
P A U Z E 
 
Na de pauze volgt de Hanenkraaiwedstrijd. Alle leden (dus ook de konijnen-
bezitters) worden opgeroepen één of meerdere hanen mee te nemen. Als u 
geen haan heeft kunt u er vast wel één lenen bij een collega pluimveefokker. 
Het is al vaker gebeurd dat een nieuw lid met een geleende haan deze ludieke 
wedstrijd won, dus schroom niet! Dit alles onder het motto: ‘Hoe meer hanen, 
hoe meer vreugd’.  
 
Deze wedstrijd gaat natuurlijk om de prestigieuze ‘Lucas van IJsendijk Trofee’. 
Een trofee van opmerkelijke schoonheid! Komt allen en aanschouw dit 
spektakel, maar graag uw hanen van te voren aanmelden bij Ben Makker.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur. 
Ben Makker (secretaris) 
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JAARPLANNING 2020 
 
 

Voorstel Jaarplanning  
 
Zaterdag 25 Januari Nieuwjaarsbijeenkomst met Lekenkeuring 
Woensdag 6 maart Jaarvergadering 
Dinsdag ?? maart Jaarvergadering KL-NH 
April/mei  Bezoek zorginstelling, stand ergens oid 
Eind april  Enten konijnen 
Woensdag 6 mei     Ledenvergadering met lezing 
Dinsdag ? juni  KL-NH vergadering 
Zaterdag 20 juni  KLN jaarvergadering 
Zaterdag 27 juni  Hokkenbezoek/BBQ  
Eind juli   Enten konijnen 
Woensdag 19 augustus Ledenvergadering   
Donderdag 27 augustus Enten pluimvee 
Eind september  Enten konijnen 
2 en 3 oktober  Eigen Clubshow 
Woensdag 25 november  Ledenvergadering en Hanenkraaiwedstrijd 
December  Kerstgroet 
 
Verder: Stand Lentefair Blommenhoeve? Parade van Eemnes?  
  
Een paar data zijn nog niet bekend, of moeten simpelweg nog gepland worden. 
Deze worden later in het jaar ingevuld.   
 
Op de ledenvergadering van 20 november a.s. wil ik graag wat nader ingaan op 
de details, en met u hierover van gedachten wisselen. Uw komst is dus zeer 
belangrijk!  
 
Ben Makker 
 
 

NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING 14 AUGUSTUS 2019 
 

1. Opening: Voorzitter Bart Nouwens opent de vergadering, heet ons allen 
welkom, met een speciaal woord van welkom voor onze erelid Gijs Niesing, en 
erevoorzitter Dick de Boer die voor deze vergadering helemaal uit Friesland is 
gekomen. Bart verteld dat hij nog een ‘beetje op vakantie’ is. Hij heeft namelijk 
zijn voorzittershamer vergeten, en moet het vanavond dus met zijn luide stem 
doen. 
 
2. De notulen van de ledenvergadering gehouden op woensdag 8 mei 2019 
worden zonder op- en aanmerkingen van de leden goedgekeurd. Dank aan de 
secretaris voor het maken van de notulen en de heldere weergave. 
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3.) Bij de ingekomen stukken en mededelingen is er één afmelding voor 
vanavond van Tineke Hoogland.    
De Almanak 2019 kunt u vinden op de site van de KLN. Alleen op aanvraag 
wordt de papieren versie u nog toegezonden. 
Verder als ingekomen stuk het clubblad Pels en Pluim van de vereniging Winkel 
en Omstreken. 
Een mededeling van de KLN  inzake de zaak Kamps: Hier is een streep onder 
gezet. 
En we hebben een uitnodiging ontvangen voor de Jeugdshow in Laren (gld) 
welke gehouden wordt op zaterdag 21 september a.s.  
 
4.) Een terugblik op 22 juni 2019: Hokkenbezoek en BBQ. Dirk de Jong vond het 
een geweldig leuke dag, en hij verteld dat hij nu zijn hokken aan het vervangen 
is. We zijn deze dag bij Ad Hoogendijk, Gerard Wagevoort en de Kinderboerderij 
van (de andere) Dirk de Jong in IJsselstein geweest. De deelnemers vonden het 
geweldig dat ze overal zo gastvrij zijn ontvangen. En het zag er overal 
ontzettend mooi uit en we hebben weer veel geleerd, maar ook veel genoten 
deze dag. Wat o.a. opviel was dat bij zowel Ad als Gerard de Buxus nog prachtig 
groen waren. Bij Ad was dat een week later anders en hij heeft alle Buxus uit zijn 
tuin verwijderd. Bij Gerard zijn ze nog steeds groen!  
De dag werd afgesloten met een gezellige BBQ in en bij het clubhuis van de 
IJsbaanvereniging. Het eten was weer lekker en allen die hier aan deelgenomen 
hebben kunnen terug kijken op een zeer geslaagde dag, met dank aan allen die 
hier aan meegewerkt hebben. 
Op 5 augustus zijn we op initiatief van Henk Kasperts naar de Landbouwshow in 
Opmeer geweest. Het was een fantastische dag! Aan de glunderende gezichten 
van de 14 GPKV-ers die mee waren kon je zien dat ze genoten. Er was ook zoveel 
te zien en te doen daar. Mooi om te zien dat na al die jaren sommige tradities in 
stand blijven.  
 
5.) RHD2 enten, nu en in de toekomst. Onder leiding van Harry Arts (KLN 
bestuurslid en dierenarts) wordt er een commissie van konijnenfokkers in het 
leven geroepen die gaat onderzoeken hoe en of we in de toekomst de konijnen 
gaan laten enten.  
Bij de laatst gehouden entingsronde kregen we complimenten van de 
dierenarts die de enting heeft verricht. Alle fokkers hadden keurig hun 
entformulieren zoveel mogelijk ingevuld, stonden op tijd klaar, hadden netjes 
gepast geld klaar liggen, hadden het gewoon goed voor elkaar. Hij had alleen 
wat veel (217!) dieren om te enten, en dat is eigenlijk te veel om op één avond te 
doen. Hij stelde voor om ook een entronde in april te organiseren, om dan de 
oude dieren en de jonge dieren geboren in de eerste maanden van het jaar te 
enten. Dan zijn ook de getekende dieren (die al vroeg een show hebben) op tijd 
geënt. Dan maakt de dierenarts geen hele ronde door het Gooi- en omstreken, 
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maar ent hij de dieren op 2 verzamelplekken, bijvoorbeeld bij de Welkoop en in 
Groenekan.  
De tweede entronde blijft in de tweede helft van juli, en dan gaat de dierenarts 
(gewoon) bij de fokkers langs die zich daar voor hebben opgegeven.  
En dan nog een laatste mogelijkheid om de dieren te laten enten eind 
september bij de Welkoop.  
Johan Schouten merkt op dat het voor hem erg lastig is om 18 dieren te 
vervoeren naar de Welkoop, hij heeft maar 6 kisten. Bovendien vervoert hij de 
dieren liever niet als het zo warm is. Gijs Niesing werkt het idee verder uit. 
 
6.) Enten pluimvee: Het enten gaat dit jaar gebeuren op donderdag 22 augustus. 
Jaap en Gijs gaan enten. Alleen als u dieren inzendt op tentoonstellingen 
moeten deze dieren geënt worden. Jan Driessen ent de dieren dit jaar op de 
Hoenderhof niet, dus dit nemen Jaap en Gijs voor hun rekening. Jan merkt wel 
op dat het dowloaden van het entformulier via de site van KLN erg lastig is. 
 
7.) Lustrum Clubshow 27 en 28 september 2019. Gijs Niesing verteld wat zoal de 
bedoeling is rond deze dagen. Woensdagavond gaan we de tent opbouwen. 
Richard heeft de leiding bij het opbouwen. Donderdag 26 september gaan we 
de spullen ophalen bij René, en verder opbouwen. Cees Wiggerts, Johan 
Schouten, Gerard Wagevoort, Anne Dijkstra en evt. Edwin Mous geven zich hier 
voor op. Op de keurdag hebben we Gerard als aandrager, Diny, Ad en Anne als 
schrijvers.  
Arie heeft een lampensnoer voor de verlichting in de tent. 
Vrijdagsavonds is de opening van de show en op zaterdag organiseren we een 
Hanenkraaiwedstrijd en trio keuring voor konijnen. Bij het afbreken hebben we 
ook handjes nodig, dus als iedereen even helpt zijn we snel klaar.  
Mees vraagt naar het enten van de konijnen op zaterdag 28 september. De 
dierenarts die de enting verricht staat in de winkel, en dit wordt georganiseerd 
door Maarten Rigter van de Welkoop. 
 
We houden even een pauze waarin de inschrijfformulieren voor de pluimvee 
enting ingeleverd kunnen worden. 
 
8.) Bestuur mededelingen:  
* In combinatie met de S.V. Eemnes hebben wij een tent gekocht. Deze is in 
totaal 7 x 20 m1 maar is in 2 delen zodat we als dat nodig is ook de helft op 
kunnen zetten en dan is de tent 7 x 10 m1. De tent is wit en het is de bedoeling 
dat beide verenigingen elkaar helpen bij het op- en afbouwen van de tent. 
* Richard verteld over de Hoenderhof. Er moet nog geschilderd worden. De 
tegels voor het straatwerk zijn ook al gebracht. Er moet alleen nog een vrachtje 
zand in en dan kan er gestraat worden. De druif die tegen de zijwand aan stond 
bij hok 1 is verwijderd zodat nu ook deze zijwand vervangen kan worden.  



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

46e JAARGANG    NUMMER 4    NOVEMBER 2019 

8 

* De toekomst van het clubblad: Omdat de portokosten de pan uit rijzen willen 
we de Pennenvoer zoveel mogelijk per mail versturen. Nieuwe leden krijgen 
hem al per mail. Idee: De Nederlandse Wyandotteclub gaat hun clubblad 
afdrukken in zwartwit, en de leden die hun clubblad per mail willen/kunnen 
ontvangen krijgen het in full colour. Voorlopig gaan wij nog door met het laten 
afdrukken van ons clubblad, ook voor de adverteerders. 
Diny Peek vraagt of het goedkoper is om 25 clubbladen af te laten drukken in 
plaats van 100. Dat is inderdaad goedkoper.  
Gerard Wagevoort stelt het idee voor om alles te versturen, en wie de 
vergadering bezoekt krijgt het blad in papieren versie. Als bestuur zijn we er nog 
niet uit, maar wel volop bezig met een oplossing hier voor, besluit Bart. 
 
* Eigen Club Show. Ben krijgt het woord hier over en omdat het altijd lastig is 
voor hem om tegelijkertijd te schrijven en mede te discussiëren heeft hij 
namens het bestuur iets op papier gezet wat hij eerst voor leest, en waarna de 
discussie kan starten. De letterlijke tekst van het stuk is als volgt: 
 
Stukje historie: 
De GPKV heeft een rijke historie als het gaat om het organiseren van 
kleindierenshows. Denk aan de Gooilandshow, de Exceptionele, shows op 
locaties zoals het Singer in Laren, Pandahallen in Loosdrecht, en op het laatst 
Ranzijn in Almere. 
Ruim 10 jaar geleden zijn we gestopt met onze eigen show vanwege de locatie 
die niet ideaal was, en het gebrek aan ‘handjes’ bij het opbouwen en afbreken. 
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. Na een vraag van één van onze leden, ongeveer 1 jaar 
geleden, zijn wij als bestuur eens gaan brainstormen of het misschien toch weer 
mogelijk was om zelf weer een eigen clubshow te gaan organiseren. De 
omstandigheden waarin onze vereniging zich bevind zijn heel anders dan zo’n 
10 jaar geleden.  We zijn langzaam maar gestaag gegroeid van 72 leden op het 
dieptepunt, naar bijna 100 leden nu. Ook het aantal fokkende leden groeit 
gestaag en houd bijna gelijke tred met het ledenaantal. Ruim 10 jaar hebben wij 
onze clubshow onder mogen brengen bij onze zustervereniging Sport en 
Genoegen uit Huizen. En daar zijn we ze nog steeds dankbaar voor. Het was wel 
eens met wisselend succes, en de petten stonden niet altijd dezelfde kant op, 
maar over het algemeen hebben we daar leuke shows gedraaid. Verschillende 
gpkv bestuursleden en niet-bestuursleden draaiden mee in de organisatie. 
Bij belangrijke beslissingen in mijn persoonlijke leven maak ik altijd een lijstje 
van argumenten, omstandigheden en redenen om iets wel of niet te doen, en 
zet daar plussen en minnen bij. Aan het eind kun je dan zien of je iets wel of niet 
moet doen. 
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Belangrijke plus is de locatie: De samenwerking met Maarten Rigter, en 
medewerkers van de Welkoop in Eemnes is top merken wij al jaren tijdens onze 
Jongdierendagen. Je kunt nooit heel lang in de toekomst kijken maar wij 
hebben er alle vertrouwen in dat wij daar nog jaren terecht kunnen. 
Nog een belangrijke plus: de ‘handjes’. Ook daar mogen wij ons gelukkig mee 
prijzen! We hebben een vaste en trouwe groep medewerkers, waar we altijd een 
beroep op kunnen doen. 
Financieel: eerlijk gezegd niet mijn sterkste punt, maar met het vinden van 
diverse sponsors kunnen wij het inschrijfgeld van de dieren op een redelijk peil 
houden. 
Als je je clubshow bij een andere show onder brengt, ben je ook afhankelijk van 
de organisatie van die andere show. Er kunnen dingen gebeuren die je niet in de 
hand hebt. Belangrijke plus van een Eigen Clubshow is dat je op eigen benen 
staat en de show zelf zo kunt organiseren dat je daar dan ook een goed gevoel 
bij hebt. 
Als je je clubshow bij een andere show onder brengt, bouw je niet of nauwelijks 
aan de naamsbekendheid van je eigen vereniging. Tekenend is bijvoorbeeld dat 
al die jaren dat de GPKV in Huizen haar show heeft ondergebracht, dat het de 
GPKV nooit een nieuw lid heeft opgeleverd. Dit is geen verwijt naar Sport en 
Genoegen, maar gewoon een feit. En dat is ook logisch denk ik. Belangrijke plus 
van een Eigen Clubshow is dat wij onze GPKV duidelijker kunnen profileren, en 
nog harder kunnen werken aan onze naamsbekendheid.  
Tot nu toe alleen maar plussen, en ik kan er nog wel meer bedenken zoals het 
bevorderen van de samenhang tussen de leden onderling, ook niet 
onbelangrijk. 
Zijn er ook minnen? 
Daar moest ik lang over denken. Het zou kunnen dat ze in Huizen niet blij zijn 
met ons idee. Het zou kunnen dat ze denken dat ze minder dieren op hun show 
gaan krijgen, maar is dat ook zo? 
De GPKV wil een Eigen clubshow, alleen voor eigen leden. In Huizen organiseren 
ze een Open show, waar alle fokkers kunnen inzenden, dus ook die van de GPKV. 
Met nadruk wil ik hier stellen dat onze fokkers vrij zijn om in te zenden, waar ze  
willen.  
Op de tentoonstellingsagenda komt de Eigen clubshow precies tussen de JDD 
in Huizen (ook open) en de Kleindiershow in Huizen in te zitten. Het streven is 
rond de datum van Dierendag op 4 oktober onze Eigen clubshow te gaan 
organiseren. 
Als bestuur vinden wij dat wij de belangen van onze leden moeten behartigen. 
Wij vinden dat wij dat het best kunnen doen wanneer wij een eigen clubshow 
houden. 
En hoe mooi is het niet? Dat wij na jaren gewoon zelf weer een show gaan 
organiseren? Eindelijk weer zelfstandig en op eigen benen staan. 
Dit in overweging genomen te hebben vroegen wij ons als bestuur af:  



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

46e JAARGANG    NUMMER 4    NOVEMBER 2019 

10 

Waarom ook eigenlijk niet? 
 
Na dit voorgelezen te hebben volgt er een applaus vanuit de zaal. 
Maar ook kritische noten. Mees denkt dat er bewust voor gekozen is om met 
onze Eigen Clubshow 2 weken voor de show in Huizen te gaan zitten. Ook vind 
hij dat we elkaar zo in de regio gaan dood concurreren. Hij snapt het ook niet 
goed, en noemt het impulsief beleid. Er is al vergrijzing in de hobby. Dit soort 
dingen zijn de doodsteken in onze hobby, zegt Mees. Landelijk gaan veel 
verenigingen naar de klote. Ieder zijn eigen ding, maar het is beter om samen 
dingen te doen. 
Dick de Boer haalt het voorwoord aan in de Kleindier Magazine, waarin 
verwoord staat waarom mensen lid zijn van een vereniging. 1. Degene die 
dieren fokt, daarmee naar tentoonstellingen gaat en voor de onderlinge 
competitie. 2. Voor de sociale cohesie binnen een vereniging. Een Eigen 
Clubshow past bij een dorp en haar dorpsgevoel. Iets waar je met z’n allen veel 
plezier aan kunt beleven. Het is misschien lullig voor Huizen, maar hij begrijpt 
het voorstel van het bestuur wel. Dick vind samenwerken als doel- dat is geen 
optie. Het lijkt hem verstandig om met het bestuur van Huizen te gaan 
overleggen over een datum, en vind dat we dat aan Huizen verplicht zijn, met 
een redelijke glimlach. 
Henk Kasperts vind het een uitzonderlijke situatie, met een uitzonderlijk bestuur. 
Het zou triest zijn als er schade van komt, maar hij wil wel graag op beide shows 
inzenden. 
Voorzitter Bart besluit met de toezegging dat wij contact opnemen met het 
bestuur van Sport en Genoegen en met hun een afspraak maken voor overleg. 
 
9.) Rondvraag; Johan Schouten vraagt naar de bodembedekking in de kooien op 
de Lustrum Clubshow. Dit is houtmot, antwoord Gijs. Johan heeft er graag stro 
bij. 
Dick de Boer neemt zelf stro mee. 
 
10.) Voorzitter Bart dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng, en 
wenst ons het beste voor het seizoen 2019/2020. En we zien elkaar op de 
Lustrum Clubshow van 27 en 28 september a.s.  
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.  
 
Ben Makker (secretaris) 
 
 

SCHIJNDRACHTIG OF PSEUDO ZWANGERSCHAP 
 

Het komt vaak voor, dat voedsters zich gewillig laten dekken, maar dat ondanks 
dat, de paring geen resultaat oplevert. Vaak denkt men, dat de voedster te vet is. 
Maar dat ook magere voedsters niet altijd succesvol gedekt worden en dat vette 
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voedsters toch ook wel vruchtbaar blijken te zijn, wijst erop, dat de oorzaak 
ergens anders ligt. Nu blijkt dat niet de vetheid van de voedster maar in vele 
gevallen gebrek aan o.a vruchtbaarheidsvitamine de oorzaak is, dat een dekking 
geen resultaat heeft. Dit vitamine komt veel voor in jong groen en hierover kan 
men vroeg in het voorjaar in het algemeen niet beschikken. Men gebruikt wel 
tarwekiemolie, de tarwekiem is zeer rijk aan het vruchtbaarheidsvitamine. Men 
geeft maar een druppel per dag en begint 14 dagen voor de paring. Zoals men 
weet kan men een konijn op elk willekeurig tijdstip laten dekken. Voor het 
loslaten van de rijpe eieren van de eierstok is een bepaalde geslachtelijke 
prikkeling nodig. Wanneer na zo’n geslachtelijke prikkeling om de een of ander 
redenen de eieren niet bevrucht werden, dan kan het gebeuren dat de organen 
van de voedster zich gedurende een bepaalde periode gedragen, alsof de 
bevruchting wel heeft plaats gehad. In zo’n geval spreekt men dan 
vanschijndrachtig. Wanneer bij een normale zwangerschap de embryo’s en de 
baarmoeder de moederkoek vormen, houdt een ander hormoon hiervan de gele 
lichaampjes actief. Zodoende blijven de gele lichaampjes gedurende de gehele 
periode actief. Als er nu geen embryo’s zijn, dan zijn er ook geen hormonen van 
de moederkoek om de activiteiten van de gele lichaampjes gaande te houden, 
bij gevolg staken ze hun functie en sterven af. Zijn de gele lichaampjes wel 
actief, dan kunnen er geen eieren geproduceerd worden en de voedster kan dus 
niet drachtig worden. Behalve de taak om de baarmoeder op de ontvangst van 
de embryo’s voor te bereiden, hebben de gele lichaampjes nog een andere 
functie, nl. de bevordering van de groei van de melkklieren van de voedster en 
het in werking stellen van haar moederlijke instincten, zoals nestbouw. Bij 
Pseudo zwangerschap ontwikkelen de tepels dan ook en aan het einde van de 
periode gaat de voedster een nest bouwen. Dat gebeurt gewoonlijk na 15 a 16 
dagen en gedurende deze tijd is het ook bij herhaalde dekking niet mogelijk om 
de voedster drachtig te krijgen. De fok wordt zo in de war gestuurd en 
vertraagd, vooral wanneer men de voedster opnieuw bij de ram brengt. Pseudo-
zwangerschap schijnt tamelijk veel voor te komen, men spreekt ook wel van 
25%. Wat is de beste tijd om de paring te herhalen? Sommige fokkers herhalen 
een paring een week na de eerste paring. Bij schijndrachtigheid heeft zo’n 
dekking geen enkele zin. Er zijn geen eieren die de eierstok kunnen verlaten. Een 
schijnbevruchting duurt ruim 14 dagen, de 18e dag na de eerste dekking is het 
meest geschikt om de paring te herhalen. Maakt de voedster rond deze tijd een 
nest en plukt ze haar, dan kan ze direct weer bij de ram. Vertrouwd men de 
eerste dekking niet,dan moet met overdekken binnen 4 tot 6 uur na de eerste 
dekking. Heeft een dekking geen resultaat, breng de voedster bij de ram 18 
dagen na de eerste paring.  
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Voor al uw bomen en planten
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Goyergracht Zuid 1b - 3755 MX  Eemnes
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VRUCHTBAARHEID 
 

Onder een gunstige woonomgeving wordt niet enkel verstaan een voldoende 
voedering, maar alle hiermede in verband staande factoren moeten optimaal 
zijn.  
Ook bij een juiste en voldoende voeding en een goede conditie van de dieren 
zal hun organisme met inbegrip van de geslachtsklieren dan normaal 
functioneren als ook voldoende beweging en licht aanwezig is. Licht, lucht en 
ruimte zijn de drie voornaamste factoren voor een gezond leven. Het licht regelt 
de fosfor eb calcium-stofwisseling, bevordert de oxidatie-processen en versnelt 
de eiwit en koolhydraat-stofwisseling in het organisme. Het licht beïnvloed de 
activiteit van het zenuwstelsel, de groei en ontwikkeling van het organisme 
evenals de samenstelling van het bloed en de bloeddruk. Onder inwerking van 
ultraviolette stralen vormen zich in het organisme vitamines bijv. uit ergosteren 
het vitamine D. In de bedrijfsmatige veeteelt zoals o.a pluimveehouderij en 
varkensfokkerij hebben alle dieren een minimum dag lengte en dit varieert 
meestal tussen de 15 en 20 uur licht per dag.  
Bij konijnen is dit 17 uur licht per dag. Dit hoe niet het gehelen jaar maar een 
paar weken voor dat het dekseizoen begint. Het licht is voor de voedster van 
belang om de eierstok te activeren en bij de ram het bevorderen van de 
spermavorming. Voor een goede vruchtbaarheid is nodig, een goede voeding, 
normale beweging en gunstig licht. Zij vormen de basis voor een normaal 
functioneren van de geslachtsklieren, voor een geregelde groei en een 
succesvolle bevruchting.  
 
Ben Makker 
 
 

ONZE LUSTRUM CLUBSHOW 
 

27 en 28 september was het zover; Na meer dan een jaar aan voorbereidingen 
hebben we deze dagen gevierd dat onze GPKV al weer 105 jaar bestaat. En we 
mogen met z’n allen best wel een beetje trots zijn dat het zo’n succes is 
geworden, met veel gezelligheid en bijna nog belangrijker: Hele mooie dieren! 
Of zoals het een paar dagen later in de Laarder Courant De Bel stond: ‘Ik ben nog 
aan het nagenieten’.  
En er viel veel te genieten, maar er is door velen ook ontzettend hard gewerkt. 
Complimenten daar voor! Ik ga hier geen namen noemen maar voor iedereen 
die op wat voor manier dan ook zijn/haar steentje heeft bijgedragen; Heel 
hartelijk dank! 
195 dieren hadden we in de kooien, waaronder 5 trio’s bij de dwerghoenders, 
verdeeld over de diergroepen Sierduiven, Hoenders, Dwerghoenders en 
Konijnen. Prachtige dieren, waarvan er 2 het predicaat U kregen! Zelf heb ik nog 
nooit dat predicaat mogen krijgen voor een dier, en voor Johan Schouten zal het 
ook niet zijn eerste U zijn. Hopelijk ook niet zijn laatste maar alle respect als je al 
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zo lang, op zo’n hoog niveau topdieren weet te fokken! En ook deze U is een U 
met een verhaal. Johan was de week er voor met zijn dieren naar de 
Jongdierendag van de Wenerclub geweest. Daar had hij ook gewonnen met een 
jonge ram. Het opmerkelijke was dat deze jonge ram een week later een 
voedster bleek te zijn! Toch nog een F 95,5 voor dit dier, maar het dier wat op de 
Wenerclub derde werd haalde een week later U 98! Johan, nogmaals proficiat 
met dit prachtige dier en het behaalde resultaat! 
 
De andere U die gegeven werd, was ook heel bijzonder. Velen van u kennen 
Cees Wiggerts wel, een bescheiden man met een goed gevoel voor humor en 
als je hem nodig hebt kun je altijd een beroep op hem doen. Een gouden kerel! 
Ik kan me het nog goed herinneren toen hij een paar jaar geleden op de 
Bottershow in Huizen zijn eerste F behaalde. Werkelijk een glimlach van oor tot 
oor en zo trots als een pauw! En de voor hem kenmerkende opmerking: ‘Zoooo, 
dat is niet verkeerd!’ Cees fokt New Hampshires en Vorwerk krielen, en met 
name van het laatste ras zijn er maar heel weinig van in Nederland. Hij kan dan 
ook niet of nauwelijks zijn stam verversen/verbeteren met nieuw bloed. Op onze 
Lustrum Clubshow had Cees 4 Vorwerkkrielen ingeschreven, t.w. 1 haan en 3 
hennen. Cees was eigenlijk net een paar dagen voor de show thuis gekomen 
van 4 weken vakantie naar Zuid Afrika, waar hij van alles meegemaakt heeft. 
Denk aan: bagage kwijt, bankpas gescimd, dat soort dingen. Een bewogen reis, 
en tijdens zijn vakantie heeft zijn buurvrouw zijn dieren verzorgd. En dat heeft 
ze dus eigenlijk gewoon supergoed gedaan! Mede door deze uitstekende 
verzorging heeft Cees voor het eerst in zijn leven, en met een Vorwerkkriel 
haantje een U behaald! Echt geweldig! Daarom; Cees en zijn buurvrouw: 
Nogmaals proficiat met dit prachtige haantje en het behaalde resultaat! Enkele 
weken later vertelde Cees dat zijn buurvrouw een ernstige hersenziekte heeft…. 
Hoe triest, en dan moet je toch wel even slikken…. 
 
Vrijdag 27 september hadden we de keurdag, en deze verliep werkelijk perfect. 
De sierduiven werden gekeurd door Jouke van de Siepkamp. 5 inzenders hier, 
we krijgen steeds meer sierduivenfokkers! Arend Houtman was hier de grote 
winnaar met een oude Weense midsnavelige tuimelaar in de kleurslag Licht 
ooievaar. Arend won ook met een jonge duivin, maar dan een rood gebande 
Berlijnse kortsnavelige tuimelaar. (ik heb het niet verzonnen) 
 
Voor de konijnen hadden we 2 keurmeesters t.w. Robert Meijer (ooit de jongste 
A-keurmeester ooit, en volgens zeggen is hij dat nog steeds) en Adri Hertogh. 
Beide heren waren zeer te spreken over de hoge kwaliteit aan dieren wat zij te 
keuren kregen. Complimenten aan de fokkers! Zij konden dan ook maar liefst 36 
keer het predicaat F laten noteren op de keurkaart. Dat betekend dat bijna de 
helft van de konijnen het predicaat Fraai ontvingen! Waarvan er één zelfs 
verhoogd is naar het predicaat U, van Uitmuntend. Het fraaiste oude konijn was 
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een oude konijngrijze Wener van Gijs Niesing. De A-klasse werd dus gewonnen 
door de al eerder genoemde witte Wener van Johan Schouten. Fraaiste in de B-
klasse werd een ijzergrauwe Vlaamse Reus van Joop van de Bovenkamp. En de 
C-klasse werd gewonnen door een blauwoog Pooltje van Mees Brasser. Het 
fraaiste konijn van een jeugdlid werd een Nederlandse Hangoordwerg van Eline 
Rigter, in de prachtige kleur Isabella.  
 
De dwerghoenders werden gekeurd door Aad Rijs en ons aller Jan Driessen. Er 
waren zoveel Wyandottekrielen ingeschreven dat die allemaal door Jan werden 
gekeurd, en met verve! Leuk was dat er ook 2 nieuwe leden met dieren waren en 
die deden het nog hartstikke goed ook. Zowel Walter Bout als Anne Dijkstra 
brachten mooie dieren in de kooien. Zoals reeds beschreven werd de fraaiste 
dwerghoender geshowd door Cees Wiggerts, wat dus ook het fraaiste 
mannelijke dier was. Het fraaiste vrouwelijke dier werd een Sussexkriel van 
Anne, in de moeilijke kleurslag Buff zwartcolumbia. Het fraaiste dier van een 
jeugdlid was een Cream Legbar van Eline Rigter. 
En tot slot de diergroep hoenders. 2 inzenders hier. Jaap Hagen zond een haan 
in van een onbekend ras, maar eigenlijk best een mooie haan. Volgens Jaap 
wordt het dier met de dag mooier, en heeft hij hem nu toch maar apart gezet 
van zijn kleine Antwerpse baardkrieltjes. Ben Makker won in deze diergroep met 
een mooie Shamohen. 
 
’s Avonds deed Burgemeester Van Benthem van Eemnes de opening van de 
show en de prijsuitreiking. Dit deed hij op een geweldig leuke manier en in de 
toekomst kunnen we nog wel eens een beroep op hem doen. Hij had al 
uitgerekend dat met het 110-jarig bestaan hij nog steeds burgemeester van 
Eemnes is, als we het allemaal mogen beleven. De prijsuitreiking was nogal 
hilarisch, omdat hij het handschrift van ondergetekende niet goed kon lezen. 
(snap ik niks van, haha)  
 
Indrukwekkend en emotioneel was het applaus dat Jan van Loenen kreeg, toen 
aan hem de beker (beschikbaar gesteld door Sport en Genoegen) werd 
uitgereikt als aanmoedigingsprijs om toch vooral door te gaan met fokken, en 
met onze mooie hobby. Jan heeft het gevreesde konijnenvirus RHD2 in de 
hokken gehad, waardoor 16 van zijn konijnen zijn overleden. 3 dieren hebben 
het overleefd. Wat een leed en deze beker is bedoeld als steuntje in de rug voor 
Jan! 
 
Zaterdagsochtends stond de Hanenkraaiwedstrijd op het programma. De hanen 
hadden weinig zin om te kraaien, maar het leverde wel een mooie foto voor de 
krant op. Winnares werd nieuw jeugdlid Eva Koning, haar haan kraaide 7 keer. 
En voor de middag hadden we een triokeuring voor konijnen op het programma 
staan. Dit was een groot succes, vooral omdat keurmeester Adri Hertogh op zo’n 
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kundige manier deze keuring verrichtte. 7 trio’s waren ingeschreven. Elk trio 
bestaat uit 1 ram en 2 voedsters, en de fokkers hadden enorm hun best gedaan 
om een zo uniform mogelijk trio op tafel te brengen. Telkens waren er in totaal 3 
trio’s op tafel, waarbij het minst fraaie trio afviel en vervangen werd door een 
nieuw trio. Dit leverde een spannende strijd op. Keurmeester Adri vertelde aan 
het vele publiek wat de moeilijkheidsgraad en de stand van het ras is, waar op 
gelet moet worden bij de verzorging en het fokken, en het publiek kon vragen 
stellen.  
Uiteindelijk bleven 2 trio’s over, en dat was een witte Wener trio van Johan 
Schouten en een konijngrijze Wener trio van Gijs Niesing. Welk trio werd 
verkozen tot fraaiste trio? Heel moeilijk voor de keurmeester, omdat de 
verschillen miniem waren. Beide trio’s waren zeer goed samengesteld, en aan 
elkaar gewaagd. Alle 6 dieren echt prachtige dieren en in topvorm. Probeer ze 
maar eens op het juiste moment zo in vorm te krijgen! Topsport! Maar het 
fraaiste trio van de Lustrum Clubshow 2019 is….. (trommelgeroffel) 
Het konijngrijze Wener trio van Gijs Niesing! Gijs nogmaals proficiat, en vooral 
ook met deze supermooie konijnen! 
 
Na deze triokeuring werd er nog een ronde verloting gedaan en konden we om 
16.00 uur de dieren uitkooien en alles opruimen. 
 
We kunnen met veel genoegen terug kijken op zeer geslaagde Lustrum 
Clubshow! Mocht u nog belangstelling hebben voor een catalogus van deze 
show; Ik heb er nog een paar over en ik neem ze mee naar de ledenvergadering 
van 20 november a.s. 
 
Ben Makker 
 
 

COLUMN ’60 SECONDEN’ GESCHREVEN DOOR ONS LID TAMAR DE VRIES 
 

PLUIMVEEZIEKTES 
Het is toch geen sinecure hoor, dat huisdieren houden. De katers, dat gaat nog. 
Dat zijn gezelschapsdieren. Al is de rekening van de dierenarts niet voor de poes 
en kost het betere kattenvoer ook een lieve duit. Maar je krijgt er een hoop 
liefde voor terug in de vorm van een warm kussentje op schoot bij het tv-kijken 
en dankbare kreetjes als je het prijzige voer uitserveert. 
 
De kippen, dat is een ander verhaal. Deze gevederde vrienden vallen in de 
categorie pluimvee, en voor vee gelden landelijke regels. Voorbeeld? De 
vogelgriepepidemieën uit het verleden. Haagse oekazes golden soms wel en 
soms niet voor hobbykippenhouders. Met als gevolg dat de buurman van twee 
huizen verder zijn ren afdekte tegen roofvogelpoep dat voor verspreiding van 
het virus zorgde. En ik niet.  
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Gelukkig is het bloedmijtschandaal (Fipronil!) van twee jaar geleden aan mijn 
veestapel voorbijgegaan.  
Net als je denkt 'ik heb alles op orde', krijg je ineens te maken met zoiets 
ordinairs als vitaminegebrek. Terwijl je als gelukkige pluimveebezitter ervan 
uitgaat dat de toompjes kippen aan jou een uitstekende hobbyboerin hebben, 
zit er ineens een haan in het hok met nekkramp. Oorzaak vitaminegebrek, blijkt 
na dagenlang koortsachtig googelen op pluimveeziektes.  
 
In de dierensupermarkt liep ik de rijtjes met vitamines, zeewier, rechtsdraaiende 
boekweitkorrels en handzame yoga voor hamsters straal voorbij. Geloof me, dat 
is de hoogmoed. Door de nekkramp van de haan kijk ik wel link uit. Maandag 
heb ik tabakstelen gekocht, die helpen goed tegen allerlei ongedierte in het 
kippenhok. Als ik nu in het nachthok kijk, ruikt het alsof de hennen zware rokers 
zijn geworden. 
 
Bron: Dagblad De Gooi- en Eemlander, 31-10-‘19 
Tamar, hartelijk dank dat we deze leuke column mogen publiceren in onze 
Pennenvoer! 
 
 

UITSLAG G.P.K.V. FOKKERSTROFEE 2019-2020 
 

Pluimvee:  
Arie van ’t Klooster, Wyandottekriel 384 punten 
 
Pelsdieren:  
Johan Schouten, Witte Wener 384,5 punten 
 
Sierduiven:  
Arend Houtman, Weense Mid Sn Tuimelaar 381 punten 
 
 
 

VERSLAGEN VAN GEHOUDEN SHOWS 
 

Kort verslag van de show gehouden op 18 en 19 oktober bij Sport en 
Genoegen in Huizen. 
 
Joop van de Bovenkamp, Vlaamse Reus F96,5-F95,5 en 2x ZG94,5 Joop was met 
de Vlaamse Reus 96,5 tweede van de show gefeliciteerd. 
Gijs Niesing, Wener F96-F95,5 en ZG94 
Mees Brasser, Hulstlander ZG93,5-ZG93-ZG92,5-G91 en met V/J F95 
Tineke Hoogland, Kleurdwerg ZG94-ZG93-2xZG92,5 en G91 
Henk Brasser, Kleurdwerg 3x ZG93,5 
Zowel Tineke als Mees hadden ook nog Tan,s kleurdwerg ingezonden, Mees had 
F95 en ZG94 en Tineke ZG93,5 en ZG93 
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De Polen Blauwoog van Mees Brasser ZG 94,5 en 3xZG94-ZG93,5-ZG93 en ZG92 
 
De verenigingscompetitie tussen G.P.K.V. en S. en G. heeft dit jaar S. en G. 
gewonnen met twee punten verschil, gefeliciteerd! 
 
Kort verslag van de Veluwepoortshow in Putten 
Op 24, 25 en 26 oktober is in Putten de Veluwepoortshow gehouden, en voor 
wie er nog nooit geweest is; dit is echt een aanrader!  
 
Een show met ruim 600 dieren, goed bereikbaar, een mooie hal met goed licht, 
prima verzorging voor mens en dier, laag inschrijfgeld en veel prijzen, (hoe doen 
ze het?) aardige mensen en vooral veel gezelligheid. En het ziet er allemaal 
perfect uit daar. 
In deze streek zitten nogal wat sier- en watervogelfokkers en hun inzendingen 
vind ik ook altijd een sieraad voor een show. Echt genieten! 
 
Van onze GPKV ook 7 inzenders met 47 dieren en we beginnen bij de konijnen: 
Sam van de Groep Vlaamse Reus IJzergrauw V/O F 95 en ZG 94,5. M/J F 96,5. 
Blauwgrijs M/J ZG 93 en Blauwgrauw V/O ZG 93,5. In de C-klasse ook nog een 
blauwgrauwe V/J met ZG 93,5. 
Gijs Niesing Wener konijngrijs M/O ZG 93,5 en M/J F 97! Mooi dier Gijs! V/J F 95,5 
en ZG 94. 
Johan Schouten Wener wit M/J 2 x F 96 en ZG 93,5. V/J F 96 en ZG 94.  
Gijs had de fraaiste Wener van de show. 
Ad Hoogendijk Rijnlander zwart V/O F 95,5 en ZG 94,5. V/J 2 x F 95,5, ZG 94,5 en 
ZG 92,5.  
Ben Makker Thrianta M/O F 96 (dit dier heeft nooit hoger gehaald dan een ZG 
94. Zo zie je maar; schoonheid komt met de jaren!) M/J F 96 en ZG 92. V/J ZG 94. 
5 inzenders dus bij de konijnen en deze 5 zaten wat puntenaantallen voor het 
clubkampioenschap wel heel dicht bij elkaar, variërend van 288 tot 286 punten. 
Dat wordt dus nog heel spannend! 
 
Bij de grote hoenders één inzender, en wel ondergetekende.  De Shamo’s 
werden bewonderd door het publiek en kregen van de keurmeester V/O ZG 94, 
M/J ZG 93 en G 91, V/J 2 x ZG 94. 
 
En tenslotte de dwerghoenders. 
Barend Buysing Damsté stuurt al jaren in op deze show. Hollandse krielen in de 
kleur patrijs, M/J ZG 95 en ZG 94, V/J 2 x G 92. Met name de hanen zijn er ten 
opzichte van vorig jaar op vooruit gegaan.  
Arie van ’t Klooster Wyandottekriel meerzomig zilverpatrijs V/J ZG 93 en G 91. 
Met zilver zwart gezoomd V/J ZG 94 en 2 x G 92. En met gestreept 2 x ZG 94 en G 
92.  



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

46e JAARGANG    NUMMER 4    NOVEMBER 2019 

25 

Ben Makker met meerzomig zilverpatrijs M/J ZG 93 en V/J 3 x G 91. Wit zwart 
Columbia M/J G 91.  
 
Maar we hebben genoten van deze show, van de gezelligheid met elkaar en van 
de mooie dieren. Tekenend vond ik de opmerking van Sam. We stonden met 
een aantal GPKV-ers bij elkaar, en Sam komt er bij staan en zegt: ‘Hier staan 
allemaal aardige mensen’. 
Ik denk…. Nee, ik weet zeker dat hij gelijk had! 
 
Ben Makker 
 
 

VERENIGINGSBERICHTEN 
 

FOKKERSNUMMERS 
Mocht u besluiten om uw fokkersnummer op te zeggen, wilt u dit dan zo 
spoedig mogelijk bij Ben Makker doen?  In ieder geval voor 25 november. Als u 
na deze datum uw fokkersnummer op zegt, zit u er voor het jaar 2020 nog aan 
vast.  
 
CONTRIBUTIE 
Nog niet alle leden hebben de contributie betaald, neem bij twijfel contact op 
met onze penningmeester Richard Groenestein. 
 
HANENKRAAIWEDSTRIJD OP 20 NOVEMBER 2019 
Deze wedstrijd gaat om de prestigieuze ‘Lucas van IJsendijk Trofee’. Een trofee 
van opmerkelijke schoonheid! Komt allen en aanschouw dit spektakel na de 
ledenvergadering. 
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