Januari ‘22
MEELVOER

Om te beginnen willen wij van het bestuur u een heel gelukkig, en vooral gezond
2022 toewensen! Wij hopen dat wij dit jaar eindelijk verlost mogen worden van enge
virussen, zodat wij met allerlei activiteiten elkaar mogen ontmoeten en samen onze
mooie hobby beleven!

1. Uitleg Meelvoer
U leest nu de eerste editie van onze nieuwe GPKV Meelvoer.
Vanwaar een ‘Meelvoer’, horen we u bijna denken…..
Zoals al eerder aangekondigd tijdens een ledenvergadering hebben wij besloten om u
maandelijks via de mail te gaan informeren. Daar zijn een tweetal redenen voor:
Al jaren worstelen we met het feit dat het drukken en verzenden van ons clubblad
Pennenvoer zwaar drukt op de begroting van onze clubkas. De prijzen van het
drukken, maar ook de postzegels zijn omhoog geschoten. Daar konden we nog een
tijdje creatief mee omgaan. Denk aan een maximaal aantal pagina’s aanhouden, eerst
alleen in Eemnes zelf rondbrengen, later ook in Laren en Blaricum om portokosten uit
te sparen. Maar het houd een keer op en als de contributie van de leden bijna volledig
opgaat aan ons clubblad zijn we verkeerd bezig.
De andere reden is dat we in het 1e coronajaar merkten dat we het contact met de
leden mistten. Vanwege alle activiteiten die afgelast werden was er natuurlijk ook
weinig te melden, maar toch.
Hoe kunnen we het contact met de leden intensiveren, en gelijktijdig besparen op het
clubblad, vroegen wij ons af.
We hebben hier lang over getwijfeld. We krijgen altijd veel complimenten over ons
clubblad Pennenvoer. Vlot leesbaar, veel informatie voor zowel de fokkers als de
liefhebbers, prettig om een clubblad in de bus te krijgen en hoe je het wendt of keert;
het clubblad werd gezien als ‘bindmiddel’ van de GPKV. En iets wat goed is schuif je
niet zo maar aan de kant.
Is dit dan het einde van de Pennenvoer? Zeker niet!
We hebben nog steeds een flink aantal leden die nog geen email hebben/gebruiken.
Ook zijn er een aantal leden die hebben aangegeven liever een papieren clubblad in
handen te hebben dan het via de email te ontvangen. Alle begrip en respect hier voor!
Ook de adverteerders en sponsors hebben liever een papieren versie. Daarom gaan we
de Pennenvoer niet afschaffen, maar wel aanpassen.
In het vervolg zal de Pennenvoer de meest noodzakelijke informatie bevatten. Denk
aan de uitnodiging voor de ledenvergaderingen, notulen etc. Het aantal pagina’s
wordt gehalveerd, zodat we flink snijden in de druk- en verzendkosten. De papieren
versie van de Pennenvoer wordt alleen nog verstuurd naar die leden die het hebben

aangegeven, leden zonder emailadres, adverteerders en sponsors. Alle andere leden
ontvangen in het vervolg de Pennenvoer 4 x per jaar per email, en dit zal dan een
uitgebreide versie zijn met showverslagen, wetenswaardigheden. Bovendien kunnen
we dan veel meer doen in kleur, en foto’s zodat het nog prettiger wordt om te lezen.
De naam: We wilden een originele naam, eentje die herkenbaar is en na enige
gewenning een begrip kan worden. Nieuwsbrief hadden we het kunnen noemen, maar
zo noemt bijna elke vereniging of instantie het. En omdat ons clubblad al Pennenvoer
heet, en dit epistel per mail wordt verstuurd kwamen we al snel uit op ‘Meelvoer’.
Hoe vaak: In principe maandelijks, maar hier kan vanaf worden geweken. Bij erg
dringende actuele zaken zou het zelfs 2 x per maand kunnen (denk bijvoorbeeld aan
nieuws over vogelgriep e.d.) Ook wanneer u de Pennenvoer via de mail ontvangt is
het een beetje overdreven om tegelijkertijd een Meelvoer te versturen. En in tijden
van vakanties of periodes dat er wat minder te melden valt zult u de Meelvoer
misschien moeten ontberen. Maar dat zal wel lukken verwachten wij.
Mogelijkheden en lay out: Door het versturen per mail zitten wij zowel met
Pennenvoer als Meelvoer ruimer in de mogelijkheden. Meer in kleur, foto’s etc.
zonder dat we ons beknepen hoeven te voelen over de druk- en portokosten.
Bovendien hebben wij als bestuur iemand benaderd die ons gaat ondersteunen met de
lay out. Binnenkort gaan wij met deze persoon om de tafel, en brainstormen over de
talloze ideeën. Deze eerste Meelvoer is nog vrij eenvoudig van aard. Het staat nog in
de kinderschoenen, en dan is er altijd nog verbetering mogelijk.
Als ik de laatste zin zo teruglees lijkt het een beetje op fokken met kleindieren! Maar
als u vragen, ideëen, foto’s heeft, meld het gerust bij benmakker@planet.nl of 0651447934.
2. Nieuwe tatoeëerder
Belangrijk nieuws voor onze konijnenfokkers: Nadat Dirk de Jong jarenlang onze
trouwe tatoueerder was, moest deze functie door iemand anders worden ingevuld. Die
dachten wij te hebben gevonden in de persoon van Ad Hoogendijk, maar door
persoonlijke omstandigheden kan Ad dit niet invullen. Erg jammer, Ad had er zelf
ook heel veel zin in, maar alle begrip en restect voor zijn besluit.
Al jaren is Joop van de Bovenkamp uit ’s Graveland de 2e tatoeëerder. Wij hebben
vervolgens hem gevraagd en Joop wil wel 1e tatoeëerder worden. Daar zijn wij heel
erg blij mee! Joop is een ervaren konijnenman en we hebben er alle vertrouwen in
dan het met deze tatoeëerder wel goed gaat komen.
Let op: Indien u uw konijnen wilt laten tatoeëren gelden de volgende afspraken:
U kunt ’s avonds na 19.00 uur Joop bellen voor een afspraak. Zijn telefoonnummer is
035-6563332. De kosten van het tatoeëren zijn € 0,50 per dier, direct contant en het
liefst gepast afrekenen met Joop.
Het adres van Joop van de Bovenkamp is Loodijk 17, 1243 JB ’s Graveland.
Voor alle duidelijkheid: Joop is nu dus, per direct onze nieuwe tatoeëerder.

3. Vogelgriep, ook wel het ‘andere virus’ genoemd.

Ook dit virus houd ons ‘tot vervelens toe’ al weer enkele jaren bezig. Bijna elk jaar
krijgt Nederland te maken met het vogelgriep-virus (Aviaire Influenza – ‘AI’),
waarbij het, naast veel ellende voor commercieel gehouden dieren, ook de
hobbymatige houder en dus onze kleindierhobby, volop raakt.
In het waddengebied en in heel veel andere plaatsen inmiddels, is de hoog-pathogene
stam H5 vastgesteld. Wilde vogels (zelfs tureluurs, meeuwen, ooievaars) maar ook
vossen die besmette vogels gegeten hebben, zijn geïnfecteerd met AI.
Begin november werden vooral dode smienten en brandganzen gevonden. De piek
van uitbraken met dit virus houdt meestal half december op, omdat de trek van
(water)vogels dan grotendeels voorbij is, maar duurt nu in begin januari nog steeds
voort. We hebben te maken met de ergste slachting door dit virus ooit. Bijna dagelijks
zijn er meldingen van pluimveebedrijven die geruimd moeten worden, hier in
Nederland maar ook in de ons omringende landen en eigenlijk in heel Europa. De
impact voor deze bedrijfstak maar ook voor de gezinnen die er mee te maken hebben
is enorm, en nauwelijks voor te stellen.
Het tentoonstellingsverbod is een landelijke maatregel. Afhankelijk van de
risicobeoordelingen van de deskundigengroep en het team diergezondheid van het
Ministerie, wordt bekeken of en wanneer het verantwoord is om de maatregelen af te
schalen of in te trekken. Zolang er een landelijke ophokplicht dan wel afschermplicht
voor alle vogelsoorten geldt, is het niet toegestaan een tentoonstelling te organiseren
waarbij deze vogelsoorten aanwezig zijn. Laatst hebben wij de pluimveehouders
onder onze leden gewezen op het mooie initiatief van de LakenvelderVorwerkhoenderclub, genaamd APK-KIP. Hierbij zouden de keurmeesters bij de
fokkers langsgaan om dieren te keuren, vergelijkbaar met de GPKV ON TOUR wat
wij vorig jaar hebben georganiseerd. Maar ook dit is afgelast.
Op dit moment is er geen geschikt en geregistreerd vaccin beschikbaar tegen de
huidige stammen Aviaire Influenza. De Faculteit Diergeneeskunde en Wageningen
University & Research (WUR) zijn bezig met een vaccinproef, waarbij de
ontwikkelde vaccins getest worden op effectiviteit. Vooral de verspreiding binnen een
koppel kippen moet voorkomen worden. Frankrijk is bezig met een proef bij eenden.
Het Ministerie heeft contact met de Franse overheid over deze proef. Het is te hopen
dat er snel een geschikt vaccin komt.

4. Nieuwjaarsbijeenkomst 15 januari.
Helaas moeten wij deze bijenkomst afgelasten. Hoe graag we het ook zouden willen;
het is onder de huidige omstandigheden niet verantwoord om een dergelijke activiteit
te organiseren.
5. Penningmeesterschap
Wij zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester, en…. wij hebben een kandidaat
voor deze belangrijke functie in onze vereniging. Binnenkort hebben wij een
bestuursvergadering, waarvoor ook deze persoon wordt uitgenodigd.
6. De fokkerij
Verscheidene fokkers hebben al weer nestjes jonge konijnen, dat lijkt erg goed te
gaan. Het betreft hier vaak de wat grotere rassen die er wat langer over doen om uit te
groeien, en op tijd klaar te zijn voor de tentoonstellingen in het najaar.
Bij het pluimvee wat wisselende berichten; iemand had pech met zijn broedmachine
waardoor 21 eieren niet meer uit kwamen. Anderen beginnen al met eieren rapen of
zijn al bezig met het samenstellen van hun foktomen. De bevruchting schijnt best
goed te zijn en dat komt natuurlijk door het zachte weer wat we deze winter hebben.
Voor de sierduiven is het nog wat aan de vroege kant, maar deze fokkers beginnen al
met koppelen.
Als u leuke foto’s heeft van jonge dieren, mail ze gerust naar benmakker@planet.nl.
7. Nieuw lid
We beginnen het jaar goed met het inschrijven van een nieuw lid. Het is Joost van
Leeuwen uit Putten. Joost is een echte dierenvriend en al jaren trouw bezoeker van
onze tentoonstellingen en heeft in zijn leven van alles en nog wat gefokt, tot zelfs
geiten aan toe. Nu (voor zover ik weet) alleen nog fokker van prachtige konijngrijze
Weners.
Joost, welkom bij onze GPKV en we hopen dat je je snel thuis voelt bij ons!

Jaarplanning 2022
Zaterdag 15 Januari
Woensdag 2 maart
April/mei
Eind april
Woensdag 11 mei
Half mei
Dinsdag ? juni
Zaterdag 18 juni
Zaterdag 25 juni
Eind juli
Maandag 1 augustus
Woensdag 24 augustus
Donderdag 25 augustus
Eind september
7 en 8 oktober
Woensdag 23 november
December

Nieuwjaarsbijeenkomst (AFGELAST)
Jaarvergadering
Bezoek zorginstelling, stand ergens oid
Enten konijnen
Ledenvergadering met lezing
Hokkenbezoek bij andere vereniging
KL-NH vergadering
KLN jaarvergadering
Hokkenbezoek/BBQ
Enten konijnen
Landbouwshow Opmeer
Ledenvergadering
Enten pluimvee
Enten konijnen
GPKV Kleindierenshow Gooi en Eemland
Ledenvergadering en Hanenkraaiwedstrijd
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.
Wij kijken er naar uit u op één of meerdere activiteiten te ontmoeten!
Ben Makker

