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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 

 
VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 
 

 
Als ik dit schrijf is het 6.20 uur op 10 augustus 2020. We bevinden 

ons in een heuse hittegolf waarbij 35 gr Celsius al een aantal dagen 

gehaald wordt. Voor de één is dat zeer welkom, de ander heeft er 

last van. Ik hoop voor u allemaal dat eerste. 

Ook de dieren verdienen in zo'n periode extra aandacht, waarbij 

met name drinkwater verversen wat vaker aan de orde is. De 

buitenvogels worden daarin ook betrokken hier thuis en daar 

maken ze dankbaar gebruik van. 

 
Het begint bij het bestuur al een beetje te kriebelen en we hebben 

lang gesproken over welke verenigingsactiviteiten ondanks de 

Corona voorschriften wel kunnen doorgaan. 

We hebben besloten om op 2 september volgens de dan geldende 

voorschriften bij elkaar komen voor een informele avond. De 

behoefte elkaar te ontmoeten en onze fokresultaten te bespreken, 

samen iets drinken en het normale leven weer op te pakken is 

aanwezig. Ons 'clubhuis' leent zich er voor (er ligt voorlopig toch 

geen ijs ) en de vereniging komt weer enigszins in beweging. 

Daarnaast hebben we ideeën voor onze clubshow welke gepland 

staat op 3 oktober, maar ook deze zal in aangepaste en afgeslankte 

vorm moeten plaatsvinden. 

 
Onze Jaarvergadering zal zoals het zich laat aanzien in November 

plaatsvinden. Inmiddels zijn alle stukken die daarvoor nodig waren 

aangeleverd en kunnen we de balans opmaken. 

 
Of en hoe de grotere tentoonstellingen gaan plaatsvinden is nog 

onzeker en hangt zeker af van het verloop van de Corona pandemie 

en daar kunnen we alleen maar naar gissen. Niemand weet het en 
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laten we hopen dat er snel een vaccin beschikbaar komt waardoor 

het 'nieuwe normaal 'achter de rug is en we weer normaal handen 

kunnen schudden etc. 

 
Wel begreep ik van onze zustervereniging Sport en Genoegen in 

Huizen dat zij de jongdierendag 'uiteraard ook in aangepaste vorm' 

door laten gaan en dat is verheugend. 

Maar zoals bij het voetbal de meeste wedstrijden zonder publiek 

worden gespeeld zal ook bij dergelijke activiteiten het publiek een 

stapje terug moeten doen. 

 
Overigens is het bestuur zeer benieuwd naar de fokresultaten in 

onze vereniging en zou het leuk zijn als u e.e.a. Met foto's en een 

korte tekst kunt aanleveren voor ons volgende clubblad. Temeer 

omdat het live showen van dieren in het komende seizoen wel eens 

zeer beperkt zou kunnen worden. Uw bijdrage aan ons clubblad is 

belangrijk en gewenst. 

 
Van onze onvolprezen secretaris en alleskunner Ben Makker 

begreep ik dat de GPKV zeer dicht bij het ledenaantal van 100 zit. 

Dat is een prachtig aantal en ik ben zeer benieuwd wanneer het 

zover is. 

Ik hoop op één van onze komende bijeenkomsten onze nieuwe 

leden Lianne Terpstra, Jelle van Hoek, Jeffrey Oudejans en Jelle van 

der Kleij live aan u voor te stellen, maar wellicht ook ons honderdste 

lid. 

Voor nu wens ik u allemaal veel gezondheid, geluk en plezier met 

uw dieren, en hoop ik u komend najaar een aantal keren te mogen 

zien/spreken. 

 
Han Voerman 
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Kort verslag van de: INFORMELE LEDENBIJEENKOMST 2 SEPTEMBER 

J.L. 

 

 
Han Voerman begint deze bijeenkomst door te vertellen dat 

niet hij, maar eigenlijk Bart Nouwens op deze stoel had moeten 

zitten. Afgelopen 17 februari is onze voorzitter overleden. Kort 

daarna konden we niks meer doen vanwege de Corona pandemie. 

Maar wij hopen/willen in de Jaarvergadering van November Bart 

nog op gepaste wijze te herdenken, evenals het overlijden van Hans 

van den Boomen, en Hannie (vrouw van Hans) van de Bovenkamp. 

 
In de functie van Voorzitter ad interim heet Han ons allen welkom, 

en dan met name onze ereleden Herman Fennis en Gijs Niesing. Ook 

een welkom voor nieuw lid Jelle van der Kleij en zijn vrouw. Zij zijn 

enthousiast Sebrightfokkers. Voorheen woonden ze in Huizen waar 

ze niet veel ruimte hadden voor kleinvee. Maar nu in de Lage 

Vuursche kunnen ze uitgebreid hun hobby beoefenen. Jelle komt 

van de boerderij en is opgegroeid met kippen, fazanten, geiten, 

duiven en nog meer. Ze hebben inmiddels een broedmachine 

aangeschaft en hebben zo'n 15 goudzwart gezoomde Sebrights in 

de hokken. 

Herman Fennis verteld dat hij afgelopen zomer op weinig plekken 

is geweest, maar met dit mooie weer juist enorm heeft genoten van 

zijn tuin. Hij en Grada zitten wel in de risico-groep, en moeten 

daardoor extra oppassen voor de Corona. Het is te hopen dat er snel 

een vaccin komt. 

 
Ben verteld over de a.s. Eigen Clubshow op 3 oktober a.s. Vanwege 

de Corona dit jaar in sterk afgeslankte vorm. En niet bij de Welkoop 

zoals gewoonlijk, maar bij Loonbedrijf Groenestein in Eemnes. Aan 

het aanpassen van het vraagprogramma wordt nog gewerkt. 
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Vanwege het verschuiven van de keurdag moeten de keurmeesters 

opnieuw gevraagd worden. Er is overleg geweest met Maarten 

Rigter van de Welkoop en de FB-gedelegeerde. 

Laatstgenoemde was enthousiast over onze ideeën. Omdat heel 

veel shows afgelast zijn, of nog afgelast gaan worden, is er voor de 

fokkers weinig gelegenheid om hun dieren te laten keuren. Het 

risico van een verloren jaar in de fokkerij komt dichtbij. Daarom 

willen wij toch een keurdag organiseren, Maar wel volledig 

Coronaproof, en volgens de dan geldende regels. In het nieuwe 

vraagprogramma vind u de laatste details. De Eigen Clubshow telt 

wel mee voor het clubkampioenschap vult Gijs aan. En ook de 

Fokkerstrofeeën zullen worden uitgereikt op de eerstvolgende 

ledenvergadering. 

 
Dit jaar heeft u pas één Pennenvoer in de bus gehad. Maar daar 

wordt aan gewerkt. Binnenkort kunt u ons prachtige en 

informatieve clubblad op de deurmat verwachten. 

Gijs en Arie zijn het pluimvee wezen enten bij diverse leden die zich 

daarvoor hadden opgegeven. Alles was goed geregeld door de 

leden, waardoor het allemaal vlot verliep. 

 
Na het overlijden van Bart moest door de familie Nouwens een 

enorme berg informatie/administratie verwerkt worden. Niet alleen 

voor hun privé, maar ook voor onze GPKV en de diverse andere 

verenigingen waar Bart op wat voor manier dan ook aan verbonden 

was. Een hele uitzoekerij! Daar had de familie veel tijd voor nodig, 

en dat hebben wij ze uiteraard ook gegund. Ze hebben al genoeg 

te verwerken! Uiteindelijk hebben ze alles op 2 harde schijven 

geplaatst, en dit samen met heel veel ander archiefmateriaal 

overhandigd aan ons bestuur. Gijs en Ben zijn daar ook druk mee 

geweest, er is achter de schermen veel werk verzet door deze heren. 

Een spontaan applaus van de leden volgt! 
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In de tussentijd heeft Gijs Niesing als vice-voorzitter de vereniging 

draaiende gehouden, en hij heeft daarmee voortreffelijk werk 

verricht. 

Wat nu nog rest is het overzetten van onze website. Die stond op de 

privé naam van Bart. Via Strata, en met de medewerking van de 

erfgenamen gaan zij dit regelen. Ben zorgt dat er ook een enorme 

bos bloemen bezorgd wordt bij de erfgenamen, als dank voor al het 

werk wat ze aan de overdracht gehad hebben, en ook zo keurig 

verzorgd. 

 
Han verteld verder dat wij als bestuur bezig zijn met een Belronde, 

met name naar de leden die we niet zo vaak zien en die een hart 

onder de riem wel kunnen gebruiken in deze moeilijke tijden. 

Ook legt Han een dringend verzoek neer. Veel leden hebben hun 

contributie van 2020 nog niet betaald. Hij hoopt dat dit (voor zover 

het nog niet betaald is)allemaal snel geregeld is. Het scheelt de 

penningmeester enorm veel werk. 

 
Tenslotte hoopt Han dat zaterdag 3 oktober a.s. Een enorm leuke 

dag wordt, en hij hoopt dat we er dan allemaal zijn in goede 

gezondheid! 

 
Na deze informele ledenbijeenkomst was er nog ruim de 

gelegenheid om met elkaar weer even lekker bij te praten. Het 

bestuur heeft het contact met de leden gemist! Maar het was door 

de grote opkomst ook duidelijk te merken dat dat wederzijds was. 

 
Ben Makker secretaris 



 

 

 
 
 
 
 

OP 
verstand van tuin & dier 

Speciaalzaak in: 
• tuinartikelen 
• diervoeders en 

.b.enodigdheden 
• 1Jzerwaren en 

gereedschappen 
• werkkleding en 

-schoeisel 
• agrarische artikelen 
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BLARICUM 

KERKLAAN 15 • TEL. (035) 538 24 7i 

BENZINE - AUTODIESEL 

LANDBOUWDIESEL 

 

SMEEROLIE / VETTEN / KOLEN 

HUISBRANDOLIE / PETROLEUM 

VERKOOP ENVERHUUR VAN 

HETELUCHT HEATERS 

 
 
 
 
 
 
 

de PIJ\NOWINKEL 
• Nieuwe en gebruikte piano's 

• Verhuur met recht van koop 

• Stemservice en revisie 

• Pianotransport 

 
Geo pe nd: Vrijdag 14.00 - 18.00 uur 

Zaterdag 110.  0    - 17 .00    uur e n op  a fs praak 

 

Hui zerweg 8oA,140 2 AG Bu ssum 

w ww .d ep ianow ink el.nl Tel. 06-255 98 391 
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EMA 
WEGENBOUW 

 

Internet: www.avema.nl 

http://www.avema.nl/


 

 

fouragehandel 

Plantenmarkt Boskoop 
Voor al uw bomen en planten 

0351538 2872 - info@plantenmarktboskoop.nl 

Goyergracht Zuid lb - 3755 MX Eemnes 

 

 

w.w.w.plantenmarktboskoop.nl 
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HET ADRES VOOR UW TUIN• EN DIERENBENODIGDHEDEN 

website: www.vdwardt.com 

alles voor uw dier en tuin 

ST. JANSTRAAT 47A - LAREN (NH) - (035) 538 3274 

l l Jll! J•l!1!M:  •ll 

mailto:info@plantenmarktboskoop.nl
http://www.vdwardt.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Korn 66k eens bij ons kijken, u bent van harte welkom! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij zijn iedere dag open van: 9 tot 12 en van 13.30 tot 17.00 uur 
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Pluimvee dat ingezonden wordt naar kleindierententoonstellingen moet verplicht elk jaar ge nt worden 

tegen New Castle Disease, afgekort NCD. De gangbare Nederlandse naam voor deze ziekte is pseudo- 

vogelpest. De naam New Castle Disease is aan deze ziekte gegeven, omdat in de Engelse plaats New 

Castle-on-Tyne de ziekte voor het eerst in Europa werd ontdekt. 

NCD wordt gerangschikt onder de ziekten van de ademhalingsorganen. NCD is een virusziekte, waartegen 

geen specifieke medicijnen bekend zijn. Er zijn wel medicijnen die de algehele conditie van het dier 

verhogen en infecties bestrijden. De belangrijkste ziekteverschijnselen zijn: 
. ademhalingsstoornissen (benauwdheid) 
. storingen in bewegingen door zenuwafwijkingen 
. slechte eileg 
. veel diarree 
. weinig eetlust.  Soms sterven in snel tempo vele dieren. Bij een milde uitbraak kunnen de 

meeste dieren de ziekte wel overleven, maar hebben lang nodig om weer de oude te worden.  Deze 

gevaarlijke pluimveeziekte wordt voorkomen door elk jaar alle dieren verplicht in te enten. Deze inenting 

wordt verzorgd door uw kleindiervereniging. Zij regelt een afspraak met de dierenarts. Door collectieve 

deelname blijven de kosten binnen de perken. U ontvangt via de secretaris van uw kleindiervereniging 

een entformulier, waarop u de dieren en de ringnummers noteert. Daarom is het verstandig het 

ringenbriefje dat u ontvangt bij de levering van de ringen te bewaren. Het entformulier wordt door u en 

door de dierenarts ondertekend.  Brengt u dieren naar een kleindierententoonstelling, dan moet u het 

entformulier of een kopie daarvan inleveren bij het tentoonstellingssecretariaat. Geeft u het origineel af, 

dan moet u dit formulier terug vragen na afloop van de tentoonstelling. U kunt het nog weer nodig hebben. 

 Het is beter om een paar kopie n te maken en een kopie in te leveren. Deze kopie hoeft u niet terug te 

vragen en dit scheelt het tentoonstellingssecretariaat extra werk en u hebt zelf altijd een exemplaar. 
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Opm.: De fokkers in onze vereniging hebben dit vraagprogramma al ontvangen 

via de mail en/of via de post. Via ons clubblad zijn nu alle leden op de hoogte 

van deze activiteit. 

 

 
Vraagprogramma 

 
Aangepaste Eigen Clubshow 

Op 3 oktober 2020 

Georganiseerd door de 

GPKV 

 
VOORWOORD 

 
Beste allemaal, 

 
Het is nog steeds spannend rond de Corona en de 1,5 meter maatschappij. Wat 

mag er wel en wat mag er niet. Veel tentoonstellingen worden afgelast omdat 

het voor de organisaties vaak niet mogelijk is om aan de protocollen van het 

RIVM te voldoen, of het risico niet willen of kunnen nemen. Jammer, maar 

begrijpelijk, want gezondheid gaat altijd voor. 

 
Ook wij als GPKV bestuur vinden het niet verantwoord om een Eigen Clubshow 

te organiseren zoals we die eigenlijk voor ogen hadden. Op ons vertrouwde 

adres bij de Welkoop in Eemnes, met op vrijdag de keurdag en op vrijdag en 

zaterdag open voor publiek met allerlei activiteiten en randgebeuren. Eén van 

de leuke dingen van onze hobby vind ik persoonlijk het uitdragen van onze 

mooie hobby aan het publiek. Maar dit moetje gewoon op dit moment niet 

willen, en achten wij niet verantwoord. 

 
Toch willen wij voor onze fokkende leden iets organiseren. Veilig en 

Coronaproof. Omdat veel tentoonstellingen worden afgelast, zullen er weinig 

mogelijkheden zijn voor deze leden om hun dieren te laten keuren. Op 

fokgebied zou je anders kunnen spreken van een verloren jaar, en omdat te 

voorkomen hebben wij gemeend een ééndagskeuring te organiseren, niet bij de 

Welkoop, zonder publiek, voldoende ventilatie en ruim opgezet. 
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Dit kunnen wij doen bij het Loonbedrijf van Gerard Groenestein (broer van 

Richard) in Eemnes. Wij zijn Gerard bijzonder dankbaar dat hij zijn ruimte voor 

ons beschikbaar stelt! Een mooie ruimte en we mogen daar gebruik maken van 

de kantine en de toiletten. 

 
Om dit te kunnen doen is vooraf veel en goed overleg geweest. Denk aan 

Maarten Rigter van de Welkoop, de FB gedelegeerde Johan Oudhuis, en niet te 

vergeten de keurmeesters die in plaats van vrijdags nu op zaterdag komen 

keuren. Eén van deze keurmeesters heeft zijn afspraak op de zaterdag afgezegd, 

om speciaal voor ons te komen keuren. Een andere keurmeester gaf ons een 

gouden tip: Hij had laatst gekeurd op een Jongdierendag en daar waren de 

kooien opgesteld in een U-vorm. Alleen de schrijver en de keurmeester mochten 

binnen in de U-vorm komen, en als de fokkers dat wilden konden ze op veilige 

afstand rond de U-vorm gaan staan, om de keuring te volgen. Zo gaan wij dit 

ook doen. 

 
Voor de fokkers is er nog een extra uitdaging. Omdat wij het geheel ruim willen 

opzetten zodat wij allen goed de 1,5 meter maatregel kunnen aanhouden, 

hebben wij een maximum aantal dieren ingesteld van 5 dieren per ras. Dus als 

een fokker bijvoorbeeld 2 rassen fokt, mag hij/zij in totaal 10 dieren insturen, als 

hij/zij dat wil. Er zijn dus fokkers die thuis al streng moeten selecteren. Het 

gevolg zal zijn dat het niveau van de ingezonden dieren hoog zal zijn, maar we 

houden vooral ook ruimte voor elkaar. En dat is nog veel belangrijker. 

 
Voor de dag zelf: Volg de instructies van de organisatie op, houd u aan de dan 

geldende regels, en blijf gezond! 

 
Namens het tentoonstellingsbestuur, Ben Makker (secretaris) 

 

 
Vraagprogramma voor de Aangepaste Eigen Club Show van de GPKV Hilversum 

welke gehouden wordt op 3 oktober 2020. 

Plaats: Loonbedrijf G. Groenestein 

Geerenweg 2b, 3755 NM Eemnes 

Contactpersoon tijdens de show: Ben Makker 06-51447934 

Inzenders krijgen een leuk aandenken! 

Gevraagd worden: 

Alle erkende rassen en kleurslagen Konijnen, Hoenders, Dwerghoenders, 

Serama's, Sierduiven en Cavia's, zowel oud als jong, en voor elke inzender geldt 

maximaal 5 dieren per ras. 
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Ingeschreven kunnen worden: alleen enkele nummers bij de konijnen, cavia's, 

sierduiven, serama's, hoenders en dwerghoenders. 

 

 
Tentoonstellingsbestuur en medewerkers: 

Han Voerman Voorzitter 

Ben Makker Tentoonstellingssecretaris 

Richard Groenestein  Penningmeester 

Arie van 't Klooster Bar+ catering 

Ben Makker/Gijs Niesing  Leiding keurdag 

Gijs Niesing Locatie indeling + Leiding opbouw 

Richard Groenestein Opbouw 

Ben Makker PR en Promotie+ aankleding 

 
Inschrijvingen: 

Inschrijfgeld: Enkel nummer:€ 2,-. 

Jeugdleden : Enkel nummer:€ 1,-. 

 

 
Prijs Catalogus: gratis. 

 
Inschrijfgeld overmaken op bankrekeningnummer IBAN: NL53RABO0315971460 

t.n.v. Penningmeester GPKV, Eemnes 

 
Inschrijfformulieren kunnen opgestuurd/ingeleverd worden naar/bij 

onderstaand adres: 

 
Tentoonstel Iingssecretaris: 

Ben Makker 

Roerdomp 18 

3755 GH Eemnes 

Telefoon: 06-51447934 

Mailadres: benmakker@planet.nl 

Opbouwen op vrijdag 2 oktober 2020, om 18.00 uur.. 

Belangrijke data: 

Sluiting van de inschrijving: vrijdag 25 september 2020 

Inkooien: zaterdag 3 oktober, tussen 9.00 en 9.30 uur. 

Keurdag: zaterdag 3 oktober, vanaf 9.30 uur. 

 
Prijsuitreiking: 

mailto:benmakker@planet.nl
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De Ereprijzen worden op de keurdag uitgereikt vlak voor het uitkooien. De 

Fokkerstrofeeën worden uitgereikt op de Jaarvergadering die op woensdag 25 

November wordt gehouden. 

 
Gedelegeerde: J.A.M. Oudhuis 

Van Reedestraat 4 

1701 EL Heerhugowaard 

 
ALGEMENE TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN 

1. De tentoonstelling wordt gehouden volgens het Tentoonstellingsreglement 

van de FB. Elke inzender wordt geacht hiermee op de hoogte te zijn. 

 
2. Gevraagd worden: alle erkende rassen en kleurslagen Konijnen, Hoenders, 

Dwerghoenders, Serama's en sierduiven. Zowel oud als jong. Indien nodig en 

mogelijk worden ook cavia's gekeurd, maar dit in overleg. 

Ingeschreven kunnen worden: Alleen enkele nummers, en voor elke inzender 

geldt maximaal 5 dieren per ras. 

Serama's kunnen als enkel dier worden ingeschreven in de klassen: Jeugd 

(geringd met een ring van het huidig showseizoen) Oud met de gewichtsklassen 

A, Ben C. Zie voor de gewichtsgrenzen de rasbeschrijving. 

 
AOC-klasse: In alle hierboven genoemde diergroepen worden ook dieren 

toegelaten die een in Nederland erkend ras vertegenwoordigen en tevens in 

een erkende kleur die echter in die combinatie (nog) niet bij dat ras is erkend. 

Deze dieren worden tentoongesteld aan het eind van het desbetreffende ras. 

 
3. Voorwaarden voor het exposeren van Hoenders, Dwerghoenders en 

Serama's: Tot deze tentoonstelling mogen alleen Hoenders, Dwerghoenders en 

Serama's worden toegelaten van fokkers die al hun hierboven genoemde dieren 

hebben laten enten tegen Pseudo-vogelpest. Elke inzending Hoenders, 

Dwerghoenders en Serama's dient vergezeld te gaan van een kopie van de 

entverklaring. De entverklaring dient een opgave te bevatten van het ras, het 

aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende 

dieren. Het origineel van de entverklaring wordt bewaard door de secretaris van 

de vereniging waar men lid is. 

 
4. Voorwaarden voor het exposeren van konijnen: Entverklaring RHD type 2, af 

te geven op het TT-secretariaat. Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen 

worden toegelaten van fokkers die hun konijnen hebben laten enten tegen RHD 

type 2. Elke inzending dient vergezeld te zijn van een kopie van de RHD 

entverklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de 

dierenarts die de enting heeft verricht en dient de opgave te bevatten van het 
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ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof. De enting moet 

minimaal 2 weken voor de tentoonstelling zijn verricht. De entverklaring mag 

niet ouder zijn 

dan 7,5 maand. Bij de ingang vindt controle plaats van de entverklaringen aan 

de hand van de merken van de konijnen. Niet gevaccineerde konijnen worden 

niet toegelaten tot de tentoonstellingsruimte. 

Cavia's dienen voorzien te zijn van een geldig oormerk. 

5. iedere inzender dient in het bezit te zijn van een geldigfokkersnummer, en dit 

te vermelden op het inschrijfformulier. Om in te kunnen schrijven dient men lid 

te zijn van de GPKV en de contributie over het jaar 2020 te hebben voldaan. 

6. Beoordelingen worden geschreven op enkelvoudige beoordelingskaarten. 

7. Dieren die om wat voor reden dan ook absent zijn, dienen te worden gemeld 

op het secretariaat. Het niet inzenden van ingeschreven dieren geeft geen 

ontheffing of restitutie van het inschrijfgeld, doch dit vervalt aan de 

tentoonstel lingskas. 

8. Er worden geen kistlabels verstuurd. In plaats daarvan ontvangt u bij het 

inkooien een verzendlijst met uw kooinummers. 

9. Onreine of van ziekte verdachte dieren worden niet gekeurd en zullen uit de 

tentoonstellingsruimte worden verwijderd. Dit geldt eveneens voor pluimvee en 

konijnen zonder entbewijs! 

10. Het is verboden om in de tentoonstellingsruimte te roken. 

 
11. Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor sterfte of verloren 

gaan van dieren, of voor enig ander eigendom van de inzender, dat in het 

tentoonstellingsgebouw aanwezig is. 

12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het 

tentoonstelIingsbestuur. 

13. Te koop gestelde dieren: U kunt dit jaar geen dieren te koop stellen. 

 

 
KEURMEESTERS 

 
Konijnen: 

Dhr. T. van 't End (A) (tevens HEP) 

 
Hoenders, Dwerghoenders en Serama's: 

Dhr. L. van Wetering (A) (tevens HEP) 

 
Sierduiven: 

Dhr. F. van Apeldoorn (A) (tevens HEP) 

 
6 
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TE WINNEN PRIJZEN 
 

Ereprijzen Hoenders: 

1. Fraaiste hoender oud bij tenminste 5 dieren 

2. Fraaiste hoender oud op één na bij tenminste 15 dieren 

Taart 

 
Rollade 

 

3. 

4. 

Taart 

Fraaiste hoender jong bij tenminste 5 dieren 

Fraaiste hoender jong op één na bij tenminste 15 dieren 

Rollade 

5. Fraaiste hoender jong op twee na bij tenminste 25 dieren 

Bonbons 

 
Ereprijzen Dwerghoenders: 

6. Fraaiste dwerghoender haan oud bij tenminste 5 dieren 

Rollade 

7. Fraaiste dwerghoender haan oud op één na bij tenminste 15 dieren Taart 

8. Fraaiste dwerghoender hen oud bij tenminste 5 dieren 

Rollade 

9. Fraaiste dwerghoender hen oud op één na bij tenminste 15 dieren Taart 

 
10. Fraaiste dwerghoender haan jong bij tenminste 5 dieren 

Rollade 

11. Fraaiste dwerghoender haan jong op één na bij tenminste 15 dieren Taart 

12. Fraaiste dwerghoender haan jong op twee na bij tenminste 25 dieren 

Bonbons 

13. Fraaiste dwerghoender hen jong bij tenminste 5 dieren 

Rollade 

14. Fraaiste dwerghoender hen jong op één na bij tenminste 15 dieren Taart 

15. Fraaiste dwerghoender hen jong op twee na bij tenminste 25 dieren 

Bonbons 

16. Fraaiste dwerghoender hen jong bij tenminste 40 dieren 

Bonbons 

 
Bij dwerghoenders, zowel hanen als hennen, worden naar verhouding extra 

prijzen toegekend wanneer 40 of meer dieren aanwezig zijn. 
 

Ereprijzen Serama's: 

17. Fraaiste serama oud bij tenminste 5 dieren 

18. Fraaiste serama oud op één na bij tenminste 15 dieren 

Taart 

 
Rollade 
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19. Fraaiste serama jong bij tenminste 5 dieren 

20. Fraaiste serama jong op één na bij tenminste 15 dieren 

Taart 

21. Fraaiste serama jong op twee na bij tenminste 25 dieren 

Bonbons 

 
Ereprijzen Sierduiven: 

22. Fraaiste sierduif oud bij tenminste 5 dieren 

23. Fraaiste sierduif oud op één na bij tenminste 15 dieren 

Taart 

 
24. Fraaiste sierduif jong bij tenminste 5 dieren 

25. Fraaiste sierduif jong op één na bij tenminste 15 dieren 

Taart 

26. Fraaiste sierduif jong op twee na bij tenminste 25 dieren 

Bonbons 

Rollade 

 
 
 
 
 

 
Rollade 

 
 

 
Rollade 

 

Ereprijzen Konijnen: 

27. Fraaiste konijn oud bij tenminste5 dieren 

28. Fraaiste konijn oud bij tenminste 15 dieren 

29. Fraaiste konijn in de A-klasse bij tenminste5 dieren 

 
Rollade 

Taart 

Rollade 

30. Fraaiste konijn op één na in de A-klasse bij tenminste 15 dieren 

Taart 

31. Fraaiste konijn op twee na in de A-klasse bij tenminste 25 dieren 

Bonbons 

32. Fraaiste konijn in de B-klasse bij tenminste 5 dieren Rollade 

33. Fraaiste konijn op één na in de B-klasse bij tenminste 15 dieren 

Taart 

34. Fraaiste konijn op twee na in de B-klasse bij tenminste 25 dieren 

Bonbons 

35. Fraaiste konijn in de C-klasse bij  tenminste 5 dieren Rollade 

36. Fraaiste konijn op één na in de C-klasse bij tenminste 15 dieren 

Taart 

37. Fraaiste konijn op twee na in de C-klasse bij tenminste 25 dieren 

Bonbons 

 

 
Ereprijzen Cavia's: 

38. Fraaiste cavia oud bij tenminste 5 dieren 

39. Fraaiste cavia oud op één na bij tenminste 15 dieren 

40. Fraaiste cavia jong bij tenminste 5 dieren 

 

 
Rollade 

Taart 

Rollade 
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41. Fraaiste cavia jong op één na bij tenminste 15 dieren 

Taart 

42. Fraaiste cavia jong op twee na bij tenminste 25 dieren 

Bonbons 

 
Jeugdprijzen: 

43. Beker voor het fraaiste dier 

 
Voor alle winnaars is er een fraaie ingelijste foto die uitgereikt wordt op de 

eerstvolgende ledenvergadering. 

 
Predikaatprijzen alle diergroepen: 

44. U: € 20,-. 

45. F: € 2,-. 

 
46. GPKV-Fokkerstrofee pluimvee voor de fraaiste collectie Hoenders, 

dwerghoenders of serama's. Als aandenken  een  herinneringsprijs in  de  vorm 

van een oorkonde, en een waardebon  van€ 15,-. Om voor deze prijs in 

aanmerking te komen is het hoogste gemiddelde van vier ingezonden  dieren in 

één ras beslissend. Bij een gelijk gemiddelde beslist de keurmeester. 

47. GPKV-Fokkerstrofee pelsdieren voor de fraaiste collectie Konijnen of 

Cavia's. Als aandenken een herinneringsprijs in de vorm van een oorkonde, en 

een waardebon van€ 15,-. Om voor deze prijs in aanmerking te komen is het 

hoogste gemiddelde van vier ingezonden dieren in één ras beslissend. Bij een 

gelijk gemiddelde beslist de keurmeester. 

48. GPKV-Fokkerstrofee sierduiven voor de fraaiste collectie Sierduiven. Als 

aandenken een herinneringsprijs in de vorm van een oorkonde, en een 

waardebon van€ 15,-. Om voor deze prijs in aanmerking te  komen is het 

hoogste gemiddelde van vier ingezonden dieren in één ras beslissend. Bij een 

gelijk gemiddelde beslist de keurmeester. 

De Fokkerstrofeeën worden uitgereikt op de eerstvolgende ledenvergadering. 

GPKV Clubkampioenschap: 

Uiteraard tellen de resultaten van onze Eigen Clubshow mee voor het 

Clubkampioenschap. 

 
Ereprijsschenkers: 

Het spreekt voor zich dat een bijdrage voor ons ereprijsfonds van harte welkom 

is! U kunt het bedrag vermelden op het inschrijfformulier bij 'vrijwillige bijdrage 

prijzenpot'. 
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Jeroen.Jlrends I tuinen 
 

Tuinaanleg &Tuinonderhoud 
Streefoordlaan 16, 3755 BB Eemnes 

Mobiel: 06 - 51 84 53 99 


