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GOOISE PLUIMVEE- EN KLEINDIERENFOKKERS VERENIGING 
Bestuur en commissieleden 
 
Voorzitter: 
Han Voerman 
Julianalaan 54 
3761 DG Soest 
06-43536340 
e-mail: hanvoerman01@gmail.com 
 
Secretaris: 
Ben Makker 
Roerdomp 18 
3755 GH  Eemnes 
tel. 035 – 53 113 32 
e-mail: benmakker@planet.nl 
 
Penningmeester: a.i. 
Arie van ‘t Klooster 
Meentweg 67 
3755 PB  Eemnes 
tel. 035 – 53 101 06/06-25320336 
e-mail: 2depenningmeestergpkv@ziggo.nl   
 
Secretaris Pluimvee: 
Arie van ‘t Klooster 
Meentweg 67 
3755 PB  Eemnes 
tel. 035 – 53 101 06/06-25320336 
e-mail: avantklooster@ziggo.nl 
 
Secretaris Pelsdieren: 
Gijs Niesing 
Laarderweg 81 
3755 AM  Eemnes 
tel. 035 – 53 102 44 
e-mail: gijsbertus.niesing@hotmail.com 
 
Voorlichting/PR: 
Ben Makker 
Roerdomp 18 
3755 GH  Eemnes 
Tel. 035 - 53 113 32 
e-mail: benmakker@planet.nl 

Redactieadres/advertenties 
Ledenadministratie/kopij 
Ben Makker  
e-mail: benmakker@planet.nl 
 
Arie van ’t Klooster 
e-mail: avantklooster@ziggo.nl 
 
Tatoeëerder: 
Ad Hoogendijk 
Lindenlaan 18 
3737 RD Groenekan 
tel. 06-46370118 
e-mail: ad.hoogendijk58@hetnet.nl 
 
Ringencommissaris: 
Arie van ‘t Klooster 
Meentweg 67 
3755 PB  Eemnes 
tel. 035 – 53 101 06/06-25320336 
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: 2depenningmeestergpkv@ziggo.nl  
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Voorwoord  
 
 
Beste leden van de GPKV , 
Net nu we dachten van het meeste gedoe af te zijn worden er weer allerlei records 
gebroken omtrent het virus dat onze samenleving al zo lang in haar greep houdt. 
Veel tentoonstellingen zijn inmiddels afgelast of staan op losse schroeven. Alle 
loopvogels zijn verboden op de shows en dat betekent geen kippen ,kwartels 
,fazanten en watervogels. 
De konijnen en duiven mogen wel geshowd worden en dat zal voor de kleinere 
shows nog wel haalbaar zijn, maar met name voor de grotere shows zal dit een te 
grote financiële aderlating betekenen en tot afgelasting moeten leiden. 
We moeten dus blij zijn met wat we hebben en ik kan u zeggen dat ik nog steeds 
nageniet van onze eigen clubshow die inmiddels al ruim een maand achter ons ligt. 
De accommodatie ,de sfeer ,de prachtige dieren die er zaten . Het was genieten. 
De organisatie klonk als een klok van het begin tot het einde en dat was te danken 
aan de ervaring van onze tt commissarissen ,maar ook aan de bereidheid van veel 
leden om een steentje bij te dragen. 
Om 18.15 op zaterdag konden we de deur van “de Wel “ achter ons sluiten en was 
alles opgeruimd en schoongemaakt . 
We hebben ook veel positieve reacties gekregen op de opening door ons lid Dhr 
Nanning Mol. Hij en zijn familie en vrienden hebben zichtbaar genoten van onze 
show. 
 
Helaas hebben we moeten besluiten om de komende vergadering af te gelasten 
omdat de 1,5 m regel niet te handhaven/garanderen is op de locatie . 
 
Hopelijk duurt de lockdown niet lang en kunnen we dit jaar toch nog een keer 
bijeen komen.  
In dit blad zit een strookje waarop u kunt aangeven of u dit blad digitaal wil 
ontvangen of toch nog op papier(in dat geval zal u een uitgeklede versie worden 
toegestuurd i.v.m. besparing op de portokosten. We hopen dat u voor de digitale 
versie kiest om veel werk en kosten te kunnen besparen. Laat het alstublieft ruim 
vóór de komende jaarwisseling weten .  Als we dan niets hebben gehoord gaan we 
er vanuit dat digitaal uw keuze is. 
Hetzelfde geldt voor de keuze om uw contributie automatisch te laten afschrijven . 
We hopen van harte dut u hiervoor kiest want dat scheelt veel werk voor onze 
penningmeester. 
Blijf gezond en geniet van uw hobby ! 
 
Han Voerman 
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 Nieuwe tatoeëerder 
  
Zoals u weet heeft afgelopen jaar Dirk de Jong aangegeven te willen stoppen als 
tatoeëerder. 
Ontzettend jammer natuurlijk, maar alle respect voor zijn besluit. 
En.... heel veel waardering voor al die jaren dat hij voor onze vereniging zoveel 
konijnen van oornummers heeft voorzien. 
Tattoo Dirk noemde ik hem wel eens gekscherend, maar ik weet dat heel veel 
konijnenfokkers graag en met veel plezier bij Dirk kwamen. 
Bij Dirk was er altijd tijd voor een praatje, een gekkigheidje, een bakkie koffie, 
maar ook altijd serieus wanneer het op het uitvoeren van zijn taak aankwam. 
Echt heel veel waardering hier voor, en wij moesten als bestuur op zoek naar een 
nieuw tatoeëerder. 
Gelukkig diende er zich al heel snel een vervanger voor Dirk aan, en wel in de 
persoon van Ad Hoogendijk. 
Wij kennen Ad al als een zeer gedreven Rijnlander fokker, maar wat velen niet 
weten is dat hij ook geiten tatoeëert. 
Een ervaren man dus, en wij zijn heel blij dat Ad deze taak van Dirk wil 
overnemen, vanaf 1 januari 2022. 
Met het bestuur, Dirk en Ad gaan wij nog even om de tafel voor de overdracht van 
de spullen, de administratie e.d. 
En natuurlijk de tips en trics van Dirk, daar kan Ad ook nog veel aan hebben. 
  
Overigens blijft onze 2e tatoeëerder Joop v/d Bovenkamp gewoon door gaan zoals 
hij gewend is, maar vanaf 1 januari 2022 onder auspiciën van Ad. 
  
Wij wensen Ad heel veel succes, en vooral ook heel veel plezier bij het uitvoeren 
van zijn nieuwe functie! 
  
Namens het bestuur, 
  
Ben Makker 
 
Oproep: 
 
Op de hoenderhof moeten wat onderhoudswerkzaamheden gedaan worden 
om e.e.a. toonbaar en veilig te houden. 
Nu er een aantal vrije dagen aankomen zijn er wellicht mensen beschikbaar 
die een paar uur van hun vrije tijd willen vrijmaken om wat kleine reparaties 
uit te gaan voeren  . We willen met een groepje 1 ochtend aan het werk en wij 
zorgen voor materiaal ,gereedschap en iets warms om op temperatuur te 
blijven. Mocht u tijd hebben………meld u even aan bij één van de 
bestuursleden. 
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(uiteraard onder voorbehoud betreffende de 
Coronamaatregelen 
 
 
Voorstel Jaarplanning 2022 
 
Zaterdag 15 Januari Nieuwjaarsbijeenkomst 
Woensdag 2 maart  Jaarvergadering 
April/mei   Bezoek zorginstelling, stand ergens oid 
Eind april   Enten konijnen 
Woensdag 11 mei    Ledenvergadering met lezing 
Half mei   Hokkenbezoek bij andere vereniging 
Dinsdag ? juni  KL-NH vergadering 
Zaterdag 18 juni  KLN jaarvergadering 
Zaterdag 25 juni  Hokkenbezoek/BBQ  
Eind juli   Enten konijnen 
Maandag 1 augustus Landbouwshow Opmeer 
Woensdag 24 augustus Ledenvergadering   
Donderdag 25 augustus Enten pluimvee 
Eind september  Enten konijnen 
7 en 8 oktober  GPKV Kleindierenshow Gooi en Eemland 
Woensdag 23 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.   
  
 
Ben Makker 
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Notulen van de Jaarvergadering, gehouden op 18 augustus 2021 
 
1. Opening: Voorzitter Han Voerman opent de vergadering, heet ons allen welkom, 
met een speciaal woord van welkom voor onze erelid Gijs Niesing. Verder een 
hartelijk welkom aan nieuwe leden Sascha Oskam, Jelle van Hoek en Hans Signer; 
fijn om naast alle vertrouwde gezichten ook weer nieuwe leden op onze 
vergadering te kunnen verwelkomen. 
Deze vergadering staan wij ook stil bij het overlijden van onze leden in de 
afgelopen periode. Gijs Niesing krijgt het woord en verteld over het overlijden van 
Hans van den Boomen op 25 december 2019, Bart Nouwens op 17 februari 2020 
en Gerrit van den Hazel op 1 juli 2021. Deze heren hebben ieder op hun eigen 
manier veel betekend voor onze GPKV en met respect gedenken wij hun met 1 
minuut stilte.  
Vanwege de corona konden wij lange tijd niet bij elkaar komen, vanavond houden 
wij eigenlijk 2 Jaarvergaderingen in één verteld Han. Er is dus veel te bespreken, 
vandaar het korte voorwoord van de voorzitter. 
 
2. De notulen van de ledenvergadering gehouden op woensdag 20 november 2019 
worden zonder op- en aanmerkingen van de leden goedgekeurd. Dank aan de 
secretaris voor het maken van de notulen en de heldere weergave. 
 
3.) Bij de ingekomen stukken en mededelingen zijn er afmeldingen voor vanavond 
van Dirk de Jong, Andries Arends, Kees Langedijk, Herman Fennis en Richard 
Groenestein. 
De Almanak 2021 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. 
Ben is gebeld door Reijer Schothorst, voorzitter van de Gelderlandshow. Deze 
show wordt dit jaar georganiseerd in Nijkerk, een mooie hal. Wij zijn blij met weer 
een grote show in het midden van het land, en voor ons lekker dichtbij. Onze leden 
wordt gevraagd om hieraan medewerking te verlenen, maar Ben krijgt nog een 
mail hierover. 
28 december 2019 heeft Mees Brasser een mail gestuurd. Voor wie het wil lezen 
ligt deze op de bestuurstafel ter inzage. 
Van de familie van Gerrit van den Hazel hebben wij een dankkaart ontvangen. 
Onze aanwezigheid bij de condoleance en de uitvaart werd zeer op prijs gesteld. 
Ornithophilia is een Burgerinitiatief gestart om zoveel mogelijk handtekeningen te 
verzamelen tegen de aanpassing van de Wet Dieren. Er zijn 40000 handtekeningen 
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nodig en dit is heel belangrijk voor onze hobby. Een oproep aan iedereen, maar ook 
familie, vrienden, bekenden om dit in te vullen met uw handtekening en op te 
sturen naar de secretaris van Ornithophilia. 
Bij de entronde van de konijnen die wij georganiseerd hebben op 20 juli jl zijn 82 
dieren geënt tegen RHD2. 
En we hebben een uitnodiging ontvangen voor de Jeugdshow in Laren (gld) welke 
gehouden wordt op zaterdag 18 september a.s.  
 
4.) Jaarverslag 2019. Secretaris Ben Makker behandeld deze en het wordt zonder 
op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
5.) Jaarverslag 2020. Ook dit Jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen 
goedgekeurd, gevolgd door een applaus en dank aan Ben voor het maken er van. 
 
6.) Financieel verslag 2019. Na het overlijden van Bart begin 2020 heeft het een 
tijdje geduurd voor we 1. De GPKV boekhouding van de familie overhandigd 
kregen, 2. De manier van werken van Bart doorgrond hadden, en 3. De Corona 
hielp hier ook niet aan mee. Maar 2e penningmeester Arie van ’t Klooster is hier 
vol overgave ingedoken, en volgens Arie gaat het steeds beter en raakt hij er 
helemaal in thuis.  
Tineke Hoogland heeft de boekhouding gecontroleerd en keurig in orde bevonden. 
 
7.) Financieel verslag 2020. Ook dit verslag ziet er prima uit. Ondanks (of 
misschien wel dankzij) de Corona hebben we weinig kunnen/mogen organiseren. 
Dit had wel een positief effect op het Eigen Vermogen. 
Ook dit verslag is gecontroleerd door Tineke Hoogland. Zij merkt op dat bij het 
printen het bedrag bij post 1010 er af is gevallen, maar het eindsaldo klopt wel.  
Applaus en heel veel dank voor 2e penningmeester Arie, die hier heel veel tijd in 
heeft gestoken. 
 
8.) Ook Tineke wordt bedankt voor het controleren van de boekhouding. Zij gaat 
nog 1 jaar door als kascontrole commissielid. In 2022 wordt zij bijgestaan door 
Walter Bout. Als reservelid wordt Arend Houtman genoteerd. 
 
9.) Bestuursverkiezing. Als eerste wordt er afscheid genomen van dhr. Jaap Hagen. 
Jaap is in 2020 gestopt met zijn bestuursactiviteiten, en was de nestor van het 
bestuur. Sinds 2000 al lid van het bestuur en hij heeft verschillende functies 
bekleed, waaronder Secretaris pluimvee. Soms ging het gepaard met gemopper, 
maar altijd met de juiste intenties. Op Jaap konden we als medebestuursleden altijd 
een beroep doen. Of het nou ging om even wat kopietjes maken, het regelen van de 
entstof, het rondbrengen van het clubblad of het perfect verzorgen van de horeca op 
een clubactiviteit. En zo zijn er binnen een bestuur heel veel ‘kleine klusjes’ die 
Jaap bijna altijd voor zijn rekening nam. Altijd op de achtergrond, maar in een 
bestuur heb je iemand als Jaap gewoon keihard nodig.  
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Heel veel respect voor deze man voor alles wat hij voor onze GPKV heeft gedaan, 
en als bestuur stellen wij (in het bijzin van zijn familie, waarvoor dank) de 
vergadering voor om Jaap Hagen te benoemen tot Erelid van de GPKV. 
Dit voorstel wordt met een luid applaus ondersteund door de aanwezige leden, en 
Jaap krijgt een Oorkonde en bloemen overhandigd. 
Arie van ’t Klooster draait sinds 2020 mee in het bestuur. Hij heeft de taken van 
Jaap overgenomen en is daarnaast 2e penningmeester. Arie verteld dat hij nu pas 
merkt hoeveel werk Jaap Hagen altijd verzet heeft en heeft daar veel respect voor. 
Hij aanvaard zijn bestuursfunctie met liefde, en met applaus van de leden treed hij 
nu ook werkelijk toe tot het bestuur. 
 
Na het overlijden van Bart Nouwens moesten wij op zoek naar een nieuwe 
voorzitter, en in Han Voerman hebben wij als bestuur de meest geschikte kandidaat 
gevonden. Sinds 2020 functioneert Han als Voorzitter ad interim. Er hebben zich 
voor de vergadering geen tegenkandidaten gemeld en met een applaus van de leden 
wordt Han gekozen tot Voorzitter van de GPKV. 
 
10.) Pauze. 
 
11, 12 en 13.) Deze punten zijn samengevoegd. Het betreft hier de uitreiking van 
Oorkondes, speldjes en bloemen aan Jubilarissen, Clubkampioenen en winnaars 
van Fokkerstrofeeën. 
In het kort: 
Barend Buysingh Damsté: 40 jaar KLN en GPKV lid. Ontvangt een Speldje en 
Oorkonde van de KLN + bloemen + een cadeaubon. 
Joop van den Bovenkamp: 25 jaar lid van de GPKV. Ontvangt een Oorkonde, 
bloemen en cadeaubon. 
Cees Horden: 25 jaar lid van de GPKV. Ontvangt een Oorkonde, bloemen en 
cadeaubon. 
Anita Cramer: 25 jaar KLN en GPKV lid. Ontvangt een speldje en Oorkonde van 
de KLN + bloemen + cadeaubon. 
Arend Houtman: 25 jaar lid van de GPKV. Ontvangt een Oorkonde, bloemen en 
een cadeaubon. 
 
Johan Schouten wordt uitgeroepen tot Clubkampioen van het seizoen 20/21 bij de 
pelsdieren. Met name, en zeer verdiend door het behalen van 2 x een U in dit 
seizoen. 
Arend Houtman wordt uitgeroepen tot Clubkampioen van het seizoen 20/21 bij de 
Sierduiven en Ben Makker wordt uitgeroepen tot Clubkampioen van het seizoen 
20/21 bij het pluimvee. Voor deze heren een fraaie Oorkonde, bloemen en een 
cadeaubon. En een welgemeend proficiat! 
 
Op 23 januari 2021 organiseerden wij de GPKV ON TOUR. Bij de konijnen had 
Gerard Wagevoort het fraaiste konijn, en won Ben Makker de Fokkerstrofee.  
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Arie van ’t Klooster had de Fraaiste Sierduif en Arend Houtman won in deze 
diergroep de Fokkerstrofee. 
Bij het pluimvee won een witte Wyandotte van Han Voerman, en hier ging de 
Fokkerstrofee naar Henk Kasperts. 
Heren proficiat! 
 
14.) GPKV Kleindierenshow Gooi en Eemland 1 en 2 oktober a.s. De bedoeling 
was dat we deze show konden organiseren bij de Welkoop, maar vanwege een 
aanstaande verbouwing in de tweede helft van september aldaar, moesten wij op 
zoek naar een alternatieve locatie. Gelukkig ging dat vrij vlot, en na wat 
gesprekken kunnen wij terecht in Ontmoetingscentrum De Wel, in Eemnes. De 
locatie waar we in 2014 ook ons 100-jarig bestaan hebben gevierd. 
Gijs verteld dat we op donderdag 30 september gaan opbouwen en hiervoor 
worden medewerkers gevraagd. Op donderdagavond kunnen we inkooien en op 
vrijdag is de keuring die om 9 uur begint, met op vrijdagavond een informele 
avond.  
Zaterdags doen we één of meerdere rondes Hanenkraaiwedstrijd. ’s Middags doet 
ons lid (en Burgemeester van Laren) de officiële opening waarna we een 
triokeuring voor konijnen organiseren. Bij deze keuring wordt voor het eerst de 
‘Bart Nouwens Trofee’ uitgereikt. 
Diny Peek en Henk Kasperts willen wel schrijven bij de kippen, en Anita Cramer 
bij de konijnen. De keurmeester van de sierduiven neemt zijn eigen schrijver mee. 
Gerard Wagevoort geeft zich op als aandrager bij de konijnen. 
Voor het opbouwen op donderdag geven Anne Dijkstra, Hans Signer, Cees 
Wiggerts, Henk Hagen en Johan Schouten zich op, waarvoor dank. 
Voor de aanwezige fokkers is een Vraagprogramma beschikbaar, af te halen bij 
Ben. 
Han sluit hierbij aan om te melden dat hij heel veel zin heeft in deze show. 
 
15.) Bestuursmededelingen; Richard is helaas niet aanwezig, maar er moet nog het 
één en ander aan onderhoud gepleegd worden aan de Hoenderhof. Met de huurders 
van de hokken wordt een avond gepland voor het groenonderhoud.  
De kosten van ons clubblad rijzen de pan uit. De 100 stuks die we laten drukken en 
verzenden (waarbij er een groot aantal handmatig wordt rondgebracht) kosten zo’n 
400,-. Euro, elk kwartaal. 
Voorgesteld wordt om ons clubblad Pennenvoer te gaan mailen naar de leden, 
waarbij we ook uitgebreider en iets meer in kleur kunnen doen met foto’s e.d. 
Een aantal leden geven aan het clubblad toch liever op papier te hebben. Hier 
wordt rekening mee gehouden, evenals de adverteerders. Er zijn ook nog steeds 
leden waar we geen mailadres van hebben, of die helemaal geen mail hebben. Ook 
hier wordt rekening mee gehouden. In het volgende clubblad komt een 
opgavestrook als u ons clubblad Pennenvoer via de post wil blijven ontvangen. Bij 
geen reactie ontvangt u het eerste clubblad van 2022 via de mail. 
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Dirk de Jong heeft na jaren aangegeven te willen stoppen met tatouëren voor onze 
vereniging. Wij zijn Dirk erg dankbaar voor zijn werk, zijn flexibiliteit en de 
service voor onze fokkers.    
Vanaf 1 januari 2022 neemt Ad Hoogendijk de tatoueertang van hem over en wij 
zijn blij dat wij zo’n goede vervanger van Dirk gevonden hebben. Ad wordt nog 
door het bestuur en Dirk ingewerkt. 
Automatische incasso; Voor het innen van de contributie gaan wij over op 
automatische incasso. Dat zal het werk voor de penningmeester een stuk verlichten. 
Daar is wel uw handtekening voor nodig, maar de bedoeling is om hier in 2022 
mee te beginnen. In het volgende clubblad meer hierover. 
 
16.) Rondvraag. Ad vraagt of er eind september nog een entronde komt bij de 
Welkoop? Het antwoord is ja, maar de datum is niet bekend bij het bestuur. Ben 
gaat er achter aan, en Tineke, Ad en Gerard maken hier graag gebruik van. 
Henk Kasperts heeft met veel belangstelling het artikel in de Pennenvoer gelezen 
over Exzolt; hét middel tegen bloedmijt bij pluimvee. Maar er hangt nogal een 
prijskaartje aan dit middel en misschien is het mogelijk om dit eventueel 
gezamenlijk in te kopen, of als vereniging? Ben gaat dit uitzoeken en neemt contact 
op met Dr. Woof. 
Naar aanleiding hier van meld Anne Dijkstra dat hij dit besteld heeft via de firma 
Medibird uit België, die het in kleinere hoeveelheden verkoopt en voor 60,-. Euro 
voor 10 ml. 
Tineke Hoogland verteld dat Sport en Genoegen uit Huizen op 31 augustus a.s. een 
sierduivenavond organiseert o.l.v. keurmeester Jouke van de Siepkamp. 
 
17.) Voorzitter Han dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng, en 
wenst ons een veilig thuis en hopelijk tot op onze clubshow of de volgende 
vergadering. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.  
 
Ben Makker (secretaris) 
 
 
Jaarverslagen 2019 en 2020 
 
Deze Jaarverslagen zijn behandeld op de laatst gehouden Jaarvergadering in 
augustus. U bent van ons gewend dat wij deze dan publiceren in de Pennenvoer 
daaropvolgend. Echter, omdat wij de kosten van het drukken en de verzendkosten 
van ons clubblad willen terugdringen kunt u nu alleen nog de jaarverslagen 
opvragen via uw secretaris Ben Makker, die ze op verzoek zal toezenden, en bij 
voorkeur zal mailen. 
 
Ben Makker 
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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 2022 nog aan vast.  
 
Maar we hebben ook weer twee nieuw leden; 
Als eerste een jeugdlid. Zijn naam is Gijs van ’t Klooster en hij woont aan de 
Molenweg in Eemnes. Gijs is helemaal gek op dieren, en dat zit een beetje in zijn 
genen fokt ook sierduiven. Hij is namelijk een kleinzoon van Hans Meijer. Gijs 
heeft in het verleden ook al meegedaan met de Internationale Hanenkraaiwedstrijd. 
En we verwelkomen Arjen Paardekooper uit Laren. Hij heeft een kruising van 
Waasse krielen en Cream Legbar in het kippenhok. 
Welkom Gijs en Arjen, en we hopen dat jullie je snel thuis zult voelen in onze 
vereniging! 
 
Ik heb nog wat groot formaat verzendkisten over voor vervoeren van 
konijnen en kippen. 
Inlichtingen : A van ’t Klooster. 
 
Als u ook wat diergerelateerd materiaal beschikbaar of te koop heeft, stuur 
een berichtje naar de redactie. 
 
 
Wieringerlandshow 13 oktober 2021 
 
Al een aantal jaren kom ik op de Wieringerlandshow, soms als bezoeker en soms 
als inzender. En als je zo’n keurdag (want het is een ééndagsshow) meemaakt zijn 
er veel dingen die je opvallen, maar er is één ding wat bovenaan staat bij deze 
show: En dat is de gemoedelijkheid. 
Gijs Niesing en ondergetekende gingen ’s ochtends al vroeg ‘te veld’.  Tussen 8.00 
en 8.30 uur konden we de dieren inkooien dus om 7.00 uur stond ik al bij Gijs op 
de stoep, want het is toch gauw dik een uur rijden. Als je de kant van Wieringen op 
rijd krijg ik altijd een beetje het gevoel dat je aan ‘het eind van de wereld’ terecht 
bent gekomen, maar dat is gelukkig niet zo. Bij de manege van de Wironruiters 
aangekomen werden we eerst gecheckt of we onze corona app bij ons hadden, in 
combinatie met een legitimatiebewijs. Vervolgens kregen we een bandje om de 
pols en hiermee konden we de hele dag naar believe de hal in en uit lopen. Perfect 
geregeld door de organisatie! 
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Na het inkooien eerst maar even een bakkie koffie gedaan, voordat de keuring 
begon.  
We raakten meteen aan de praat met kennissen van Gijs; ze kwamen uit de buurt 
van Ede/Lunteren. Mooie kerels met een goed gevoel voor humor, en op z’n tijd 
ook best serieus als het om de fokkerij en het houden van dieren gaat. Toch weer 
het één en ander opgestoken van deze mannen en in het vervolg van de dag 
kwamen we ze nog regelmatig tegen.  
In de hal kwamen we ook Tineke Hoogland tegen. Zij had haar blauwe Holicers 
ingestuurd, en uit de catalogus bleek dat er nog een GPKV-er had ingestuurd; 
namelijk Kees Langedijk met ook blauwe Holicers, een Vlaamse reus en zijn 
vertrouwde Rexen. Maar Kees had de avond ervoor zijn dieren al ingekooid en 
kwam ze aan het eind van de dag weer ophalen. 
Vanwege de vogelgriep helaas geen pluimvee en sier- en watervogels op de show. 
Zonder deze diergroepen is het altijd wat stiller op zo’n show. Je mist ze dan 
gewoon. Geen vrolijk gesnater van kwakertjes of het gekraai van de hanen, van die 
vertrouwde geluiden op een show. En hoe mooi de konijnen ook zijn; geluid 
maken ze niet of nauwelijks. 
Naast de 362 konijnen zaten er nog een 25-tal sierduiven, cavia’s waren ook 
ingeschreven maar helaas absent. 
Op zo’n dag tussen de kooien kom je soms in gesprek met de meest bijzondere 
mensen. Soms interessante gesprekken, soms vrolijk maar ook hoor je de 
verdrietige verhalen. Zo kwam er een Friese fokker naar mij toe, hij fokt al jaren 
Witte Weners. Hij kende Dick de Boer en zijn vrouw Nel ook, hij had bij hun wel 
eens een voedster opgehaald. Hij vertelde dat hij bij Dick en Nel (samen met zijn 
vrouw) wel eens aan de keukentafel had gezeten, voor een goed gesprek. De reden 
voor dat gesprek was het verlies van de zoon van deze Friese fokker, een aantal 
jaar geleden. De zoon was op 23 jarige leeftijd overleden aan keelkanker. Hij kon 
er heel open over praten, maar je voelde het enorme verdriet. Zijn zoon was van 
hetzelfde bouwjaar als mijn zoon, en dan weet je weer hoe gelukkig je moet zijn, 
en hoe hard je in je handen mag knijpen als je kinderen ‘gewoon’ gezond zijn. Wat 
een impact heeft dit gehad op deze man en zijn gezin. Hij vertelde dat hij naast de 
Witte Weners ook Thrianta’s wil gaan fokken, eigenlijk voor zijn vrouw die het 
zo’n mooi ras vind. En de vraag aan mij was of ik misschien iets voor hem had. Nu 
wilde ik eerst de keuring van deze dag afwachten, maar ik zit nog al ruim in de 
mannelijke Thrianta’s, terwijl ik zuinig moet zijn op mijn voedsters. Ik heb hem 
geadviseerd een mooie voedster te halen bij een fokster, die op dit moment de 
mooiste Thrianta’s heeft van Nederland. Aan het eind van de dag heb ik deze man 
blij kunnen maken met de beste Thrianta ram van de show, en ik hoop dat dit dier 
bij hem mooie nakomelingen krijgt. Het was een bijzondere ontmoeting! 
Tijdens zo’n keurdag kun je mooi op je gemakkie een beetje rondstruinen langs de 
kooien en voor jezelf ook eens kijken of er toppers in de kooien zaten. Mij viel een 
mooie Papillon op met een prachtige tekening. Echter, ik had het dier maar aan één 
zijde gezien, de tekening aan de andere zijde was veel minder mooi. Toch kwam 
het dier wel op de tafel voor de eindkeuring, maar kwam niet heel ver. 
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Andere tipten vooral een hele mooie Tan van de Combinatie Huizer, en….. een 
konijngrijze Wener man/jong van ons aller Gijs Niesing werd ook getipt voor de 
eindoverwinning! Gijs heeft dit jaar zijn konijnen bijzonder goed. Hij is natuurlijk 
nu gepensioneerd (zoals hij zelf zegt) maar dat geeft toch dat beetje extra tijd en 
aandacht die de dieren nodig hebben om in de top mee te draaien. De keuring van 
de Wener leverde al een F 97 op, dus het werd spannend op de eindtafel. Maar de 
jury vond toch de Tan het mooiste konijn van de show, en samen met de nummer 
twee (een zwarte kleurdwerg van de Combinatie Kelderman) werden deze 
predikaten verhoogd naar een U98. Het konijn van Gijs werd derde, maar toch een 
hele mooie prestatie als je van de 362 konijnen derde wordt is echt heel goed. Gijs 
was er ook zeer tevreden mee, en zo trots als een pauw! 
De andere jonge ram van Gijs kreeg een ZG 94. De 2 jonge voedsters kregen F 96 
en G 91,5. In totaal weer een aardige score voor het clubkampioenschap waar Gijs 
hard naar op weg is, maar hij is er nog niet! Tineke Hoogland namelijk zorgt met 
haar Blauwe Holicers voor stevige concurrentie. In Huizen had ze de show al 
gewonnen met een F 97, hier op de Wieringerlandshow behaalden haar dieren F 
95,5, F 95 en ZG 94. Tineke had ook 2 dieren in de C-klasse ingestuurd. De jonge 
voedster (van de 5e maand!) behaalde een F 96, terwijl de jonge ram een ZG 94,5 
ontving. Het wordt nog spannend voor het clubkampioenschap! 
Kees Langedijk heeft een konijngrijze Vlaam ingestuurd met G 91 als predikaat. 
De Blauwe Holicers van Kees behaalden een ZG 93,5 en 2 x O. (dieren iets over 
het maximum gewicht, Kees voert ze gewoon te goed) De Rex Castors behaalden 2 
x ZG 92,5 en ZG 92 voor de jonge rammen. De jonge voedster  kreeg een O van de 
keurmeester. 
Bij de Thrianta’s had ik minder concurrentie als andere jaren op deze show. Ik heb 
hier wel eens gestreden tegen toppers als ‘Mister Thrianta’ Wil Plasmeier en Wim 
van de Rijt. Nu was er maar één andere inzender bij dit ras. Aan het eind van het 
liedje bleek dat ik niet alleen de fraaiste Thrianta van de show had, maar ook de 2e 
en 3e plaats waren voor mijn dieren. Toch ook leuk om dat eens mee te maken! De 
3 oude rammen behaalden F 95,5, F 95 en ZG 93,5. De jonge ram (die een voedster 
bleek te zijn) behaalde een ZG 93, terwijl de jonge ram in de C-klasse een ZG 93,5 
behaalde. 
De dagvoorzitter zei ’s ochtends in zijn openingsspeech: “Geniet er maar van, het 
kan voorlopig wel eens de laatste show zijn”. Of dat zo is moet nog blijken maar 
feit is wel dat iedereen op deze show aanwezig, enorm genoten heeft van deze 
leuke en gezellige dag. 
 
Ben Makker 
 
Kernhemshow Ede, en Jan van Galen slotshow Huizen 
   
In het weekend van 22 en 23 oktober was er veel te doen. Twee maal een 
kleindieren show en op zaterdag 23 oktober de landelijke vergadering van de KLN 
die in Putten werd gehouden. De uitslagen en het geen wat besproken is kunt uw 
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vinden op www.kln.nl zo dat u op de hoogte kunt blijven van wat daar is 
besproken. 
 
Arie van ‘t Klooster en ondergetekende hebben een bezoekje gebracht aan de 
kernhemshow in Ede. Een mooi opgezette show in een sporthal, veel licht en 
ruimte en zeer overzichtelijk mooie catalogus. Er zaten konijnen, (dwerg) 
hoenders, sierduiven, eenden en siervogels. Bij elkaar 996 stuks. Ook zat daar een 
inzending konijnen van Cees Horden. Vlaamse reus ijzergrauw-mj f96 en zg94 en 
vj f96 2xf96. Ook zijn Groot Zilvers licht zwart met 1ste en 2de f95  en 2xzg 94 en 
met vj f96 -2x f95.5 en zg 94. Prachtige dieren! Veel plezier gehad van de dieren. 
  
Arie en ik zijn in de middag door gereden naar Huizen naar de Jan van Galen 
slotshow van Sport en genoegen. Hier hadden elf leden van de GPKV in gestuurd. 
En met bijzonder goede resultaten. Even langs de kooien; Vlaamse reus konijngrijs 
van Kees Langedijk mj  G 91. Franse hangoren van Miranda Rokebrand mj zg 94 
en vj F95. De konijngrijze Weners van Gijs Niesing f96 (tweede van de show) zg 
93.5 en vj f 95  en zijn Groot Chinchilla mj zg 94. Kees Langedijk met Castor rex 
mj zg94.5 en g.91.5 maar met vj f 95. Tineke Hoogland met Holicer blauw mj zg 
94.5 en zg 93.5  En met een jonge voedster - hier zat de verrassing: F97 winnaar 
van de show! Nogmaals gefeliciteerd! Ook had zij nog f 95.5 en f.95 met mj en bij 
de vj f 95 en zg 94.5 en zg 94 en 3x zg 93 PRIMA show gedraait! De Hulstlanders 
van Mees Brasser mj 95.5 en zg 94.5 bij mj en bij vj f95.5 en f95. De 
Kleurdwergen van Henk Brasser in de oranje kleur mj zg 94 en zg 93.5 en vj zg 93 
en zg 92. Mees Brasser Kleurdwerg tan mj f 95 en zg 94. Ook had hij nog Pool 
blauwoog in gestuurd vo 2x zg92 en mj f95.5 vj en vj f95 -zg 94. Henk Brasser met 
zilvervos dwerg mj 95.5  en zg 94 en vj zg 93 en zg92. Mees Brasser met 
kleurdwerg tan mj f95 en zg 94.                                             
De sierduiven : Italiaanse meeuw Mees Brasser mo 95  vj 94 en met oud duitse 
meeuw vo 96 en mj 95 punten. Ook van Mees Amsterdamse baard tuimelaars mj 
93 en 92 en vo 94 en 93 en nog eens vo 93 punten dit in verschillende kleurslagen. 
Arend Houtman met zijn Weense Midsnavelige tuimelaars mo 96 vo 94 mj 96 en 
vj 95 punten. Edwin Mous stuurde zijn Gaditano kroppers in. mj 92 vj 91 
punten.                                                                           
 
De hoenders: De Shamo’s van Ben Makker vo zg 94 en mj zg 95 en zg 94, met vj f 
96 en zg 94. Dwerghoenders: Arend Houtman Hollandse kriel patrijs vo f 96 en g 
92, met mj zg 94 en vj zg 94 en g92. Henk Kasperts, Hollandse kriel geelpatrijs mj 
zg 94 en VJ (HIER KOMT DE KLAPPER!)  U  97  KAMPIOEN VAN DE 
SHOW Nogmaals gefeliciteerd Henk! En verder had hij f96 en zg 94. Henk 
Brasser met Hollandse kriel wit 2x zg 94 mj en vj f96. Mees Brasser met Hollandse 
kriel zwart mj f96  zg 95 zg 93 en met vj f96 zg 94 en g92 en in buff mj zg 95-94-
93 en in vj zg 95-94 Edwin Mous Dorking kriel zilver mo g 92 en vo zg93 en g 92. 
Ben Makker Wyandotte kriel meerzomig zilverpatrijs vo zg 95 mj zg94 en g91 vj 
zg94 en g 92. Arie van t Klooster stuurde ook in met deze kleurslag vj g 92. Ook 

http://www.kln.nl/
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stuurde Arie zilver zwart gezoomd in vj zg 95 en met gesteept mj g 92 en vj zg 93. 
René Makker Wyandotte kriel wit zwartcolumbia mj zg 94 en vj f96 Henk Brasser 
Cochin kriel mj zg 93 en vj zg 94. De Serama’s van Henk mj zg 94 en zg93 vj f96 
en zg 95. Wat leuk was dat er 22 watervogels op deze show waren. En weer zeer 
goede resultaten behaald door onze GPKV leden: 1ste en 2de plaats bij de konijnen 
en 1ste bij de dwerghoenders. 
Op naar de volgende show, veel succes allemaal!   
  
Gijs Niesing 
 

Bewaren van broedeieren 

 
Uw fokhennen leggen eieren en u gaat de eieren bewaren om deze later in de 
broedmachine of onder een broedse hen te leggen. Het aspect 'bewaren' wordt 
vaak vergeten of er wordt slordig mee omgegaan, maar als u uw broedeieren niet 
zorgvuldig onder bepaalde condities bewaart, loopt u het risico van verminderde of 
slechte uitkomst. 

Goed bewaren van broedeieren moet zorgvuldig gebeuren. Het is belangrijk alleen 
eieren met een goede vorm te gebruiken als broedei. Eieren met voor het ras dat u 
hebt afwijkende vormen, en afwijkende eischaalkwaliteit en gewicht moet u beslist 
niet gebruiken als broedei. 

Broedeieren kunnen niet langer dan 10 tot 14 dagen bewaard worden zonder veel 
verlies aan kwaliteit. Deze termijn geldt alleen als u zorgt voor optimale 
bewaarcondities en uw fokhennen en fokhaan in optimale conditie zijn. Bij langer 
bewaren wordt het embryo, dat al in het ei aanwezig is, zwakker en sterft uiteindelijk 
af. 

Bewaarcondities 

De condities voor het goed bewaren van broedeieren worden voor de duidelijkheid 
puntsgewijze behandeld: 

1 u raapt dagelijks uw broedeieren, omdat de eieren zo kort mogelijk in het hok 
mogen liggen. De eieren kunnen door de dieren beschadigd en/of bevuild 
worden en dat is nadelig voor de kiemkracht  

2 u mag de broedeieren niet wassen. Met wassen verwijdert u de cuticula, een 
wasachtig beschermlaagje op de eischaal. Gewassen eieren worden 
gevoelig voor bacteriën. Eieren die bevuild zijn met mest kunt u 
schoonmaken door de mest met een stomp voorwerp voorzichtig van de 
eischaal te schrapen. Zorg er voor dat u de eischaal niet beschadigt. Een 
klein scheurtje in de eischaal maakt het ei waardeloos als broedei  
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3 bewaar de eieren in een ruimte die een temperatuur heeft van 8 - 12 graden 
Celsius, bij voorkeur een ruimte zonder tocht. Lagere en vooral hogere 
temperaturen zijn schadelijk voor de kiemkracht van het broedei  

4 in de bewaarruimte handhaaft u een luchtvochtigheid van ongeveer 60 - 65% om 
te voorkomen dat er water uit het ei verdampt  

5 eieren kunnen liggend bewaard worden, bijvoorbeeld in een bakje met droog 
zaagsel of in een kartonnen eierdoos waarin eieren in de winkel verkocht 
worden. Worden eieren liggend bewaard, dan moet u de eieren minstens 
tweemaal per dag 180 graden om de lengte-as van het ei keren. Dit keren 
voorkomt dat de dooier, die wil stijgen in een liggend ei, vastkleeft aan de 
eischaalvliezen. Als dit wel gebeurt, is het ei waardeloos als broedei. Om 
goed te keren is het verstandig een merkteken op het ei te zetten. Gebruik 
hiervoor alleen een gewoon potlood en geen stiften en dergelijke  

6 er zijn ook fokkers die de broedeieren staand bewaren in een hoek van ruim 45 
graden, waarbij de stompe punt naar boven wijst. In deze stompe punt 
ligt de luchtzak. Deze eieren worden ook gekeerd door ze (tweemaal per 
dag op de andere kant in een hoek van ongeveer 45 graden te plaatsen. 
(Gemakkelijk keren van broedeieren in bewaring  

 
Het is niet verstandig om broedeieren van ongeveer 10 graden Celsius zonder meer 
te plaatsen in een broedmachine van 38 graden Celsius. De temperatuurschok is 
groot en kan leiden tot vroege embryosterfte. Het is beter de broedeieren 
ongeveer 8 - 10 uur te laten opwarmen tot kamertemperatuur. 

Pas daarna worden de eieren in de broedmachine gelegd. Deze opwarming is niet 
nodig als u de eieren onder een broedse kip legt. Nog een belangrijke 
waarschuwing: als u broedeieren elders haalt, leg deze eieren dan nooit direct na 
het transport in de broedmachine. Het is absoluut nodig de broedeieren na het 
transport minstens 12 uur tot rust te laten komen, voordat ze de broedmachine in 
gaan of onder de kloek gelegd worden. Deze werkwijze geeft een betere uitkomst. 
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GPKV      Vraagt 
 
 
Ondergetekende …………………………………………, lid van de 
Gooise .Pluimvee-  en  Kleindierfokkers  Vereniging verleent hierbij 
toestemming om de jaarlijkse contributie  ad €20 senioren en €10 
jeugd leden onder de 16 jaar  Euro af te laten schrijven van zijn / haar 
rekeningnummer………………………..tot wederopzegging. 
 
Tevens verklaart ondergetekende hierbij dat hij / zij het clubblad en 
de eventuele andere berichtgeving wel / niet ( doorstrepen wat niet 
van toepassing is) via e mail wenst te ontvangen op het navolgend    
e-mail adres:…………………………………….. 
 
Naam :                                                               Datum :                                                 
 
Handtekening: 
 
 
Als u kiest voor boekje krijgt U een uitgeklede versie van clubblad 
digitaal staat er meer in   
 
 
Met handtekening het formulier opsturen naar of inleveren bij:  A. van 
‘t Klooster   Meentweg 67 3755PB  Eemnes 
Of scannen met handtekening naar 2depenningmeestergpkv@ziggo.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:2depenningmeestergpkv@ziggo.nl
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Het bestuur van de g.p.k.v. 
wenst u fijne kerstdagen en  

een heel gelukkig 2022 
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