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 GOOISE PLUIMVEE- EN KLEINDIERENFOKKERS VERENIGING 
 
Bestuur en commissieleden 
Voorzitter: a.i. 
Han Voerman 
Sanderstraat 5 
3784 WR Terschuur 
033-8795921 
e-mail: hanvoerman01@gmail.com 
 
Secretaris: 
Ben Makker 
Roerdomp 18 
3755 GH  Eemnes 
tel. 035 – 53 113 32 
e-mail: benmakker@planet.nl 
 
1ste Penningmeester:  
Richard Groenestein 
Raadhuislaan 54 
3755 HD  Eemnes 
tel. 035 – 53 875 24 
e-mail: richard.groenestein@gmail.com 
 
Secretaris Pluimvee: 
2de penningmeester: 
Arie van ‘t Klooster 
Meentweg 67 
3755 PB  Eemnes 
tel. 035 – 53 101 06 
e-mail: avantklooster@ziggo.nl 
e-mail: 2depenningmeestergpkv@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   

Redactie /Advertenties 
Ledenadministratie/kopij/ 
Ben Makker  
e-mail: benmakker@planet.nl 
 
Boekje: 
Arie van ’t Klooster 
e-mail: avantklooster@ziggo.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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Van de voorzitter a.i.                          18 juni 2021 
 
Aan alle leden van de GPKV, 
 
Dit voorwoord is het eerste voorwoord waarin ik u uitsluitend goed nieuws kan 
brengen . 
Als u dit leest is het nieuws alweer achterhaald, maar hebben we de virale 
plaaggeest van de afgelopen anderhalf jaar teruggedrongen en kunnen we weer 
vooruit kijken. 
Inmiddels heeft u allemaal de mogelijkheid gekregen om een vaccin te halen en 
daarmee uw vrijheid en die van uw omgeving terug te winnen. Dat betekent dat we 
weer plannen kunnen maken en dat hebben we gedaan ook. 
 
Op 18 augustus willen we onze eerste ledenvergadering houden .De agenda volgt, 
maar bereid u vast voor op een flinke hoeveelheid informatie. 
Noteert u in ieder geval deze datum in uw agenda en de kort daarvoor geplande 
Barbecue van zaterdag 14 augustus. 
Maar niet minder belangrijk om te noteren is de GPKV kleindierenshow Gooi en 
Eemland op een nieuwe, maar ook al bekende locatie. Details en inschrijfblad 
elders in dit blad . 
Ook heb ik een verzoek voor u wat we uiteraard in de komende vergadering nog 
gaan bespreken. 
 
Het betreft de contributie : ten eerste willen we u vragen om toestemming aan de 
penningmeester te verlenen om de betaling van de contributie geheel digitaal via 
automatische incasso te laten doen. 
Dit bespaart kosten en veel werk voor onze onvermoeibare, maar o zo drukken 
penningmeester. 
Daarnaast hebben we nog te maken met wat achterstallige contributie, begrijpelijk 
omdat we elkaar niet of nauwelijks hebben ontmoet, maar nu dat gaat gebeuren zou 
het fijn zijn om de boekhouding weer geheel op orde te hebben. 
Mocht u nog achterstallige contributie hebben dan vind u ingevouwen in het boekje 
van Juni een strookje met de benodigde gegevens. 
Hopelijk zijn er veel mooie dieren in uw stal geboren en zien we die terug op de 
komende clubshow. 
Het bestuur verheugt zich op het weerzien met u allen dus kom in groten getale 
naar de geplande activiteiten. We zullen u met plezier en een feestelijk tintje 
ontvangen, want we hebben genoeg te vieren . 
 
Han Voerman 
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48e JAARGANG                 NUMMER  2                   AUGUSTUS   2021 
 
                                       UITNODIGING 
 
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering op woensdag 18 augustus 
2021. 
Vanwege bekende redenen hebben wij een tijd geen ledenvergadering meer kunnen houden. 
Vandaar dat er jaarverslagen, prijsuitreikingen e.d. van meerdere jaren op de agenda staan. 
Deze vergadering wordt gehouden in het clubhuis van IJsclub ‘De Vaart’, Stadwijksingel 1, 
te Eemnes.  
De bijeenkomst begint om 20.00 uur. 
  
De agenda luidt als volgt: 
  

1. Opening door de voorzitter a.i. We staan hierbij o.a. stil bij het overlijden van een 
aantal leden, en met name van onze voorzitter Bart Nouwens.  

2. Notulen van de Ledenvergadering van 20 november 2019.  
3. Ingekomen stukken en mededelingen.  
4. Jaarverslag 2019 door de secretaris.  
5. Jaarverslag 2020 door de secretaris.  
6. Financieel verslag 2019 en kascontrole.   
7. Financieel verslag 2020 en kascontrole.  
8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.  
9. Bestuursverkiezing; In 2020 is Dhr. Han Voerman aangetreden als voorzitter a.i. 

Han is bereid gevonden zich kandidaat en verkiesbaar te stellen voor de functie 
van voorzitter. 
Secretaris pluimvee Jaap Hagen is in 2020 periodiek afgetreden en stelt              
zich niet verkiesbaar. Arie van ’t Klooster hebben wij bereid gevonden zich voor 
deze  

       functie verkiesbaar te stellen.  
       Tegenkandidaten kunnen zich, met schriftelijke bereidverklaring en   
       ondertekend door tenminste 5 leden, tot 3 dagen voor aanvang van de  
       vergadering melden bij de secretaris. 
10.   P a u z e 
11.   Uitreiking prijzen Clubkampioenschap GPKV van het  
         tentoonstellingsseizoen 2019/2020. 
12.   Uitreiking prijzen en Fokkerstrofeeën van de GPKV ON TOUR. 
13.  Jubilarissen. 
14. GPKV Kleindierenshow Gooi en Eemland op 1 en 2 oktober a.s. 
15. Bestuursmededelingen. (o.a. onderhoud Hoenderhof, voorstel wijziging in  

het verzenden van de Pennenvoer, nieuwe tatoeëerder per 1 januari a.s.,         
automatische incasso contributie) 

16. Rondvraag. 
17. Sluiting. 
  

    Namens het bestuur 
                                   Ben Makker (secretaris) 
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De Jaarverslagen van de secretaris, en de financieel verslagen van de 
penningmeester liggen, voor aanvang van de vergadering, voor de leden klaar.  
 
Het bestuur nodigt alle leden, maar met name ook de nieuwe leden, uit voor het 
bijwonen van deze vergadering. Bij voorbaat dank voor uw aanwezigheid en wij 
kijken uit naar uw komst! 
 
 

 

 

 

 

Koninklijke onderscheiding voor webmaster GPKV. 
  
Onze webmaster de heer Ruud Ham ontving op 2 juli j.l. uit handen 
van de Burgemeester van Eemnes, de heer Roland van Benthem een 
koninklijke onderscheiding. Ruud is nu Lid in de Orde van Oranje 
Nassau, mede op voordracht van onze GPKV. 
Ruud heeft onze website prachtig vormgegeven, en is bij vele 
verenigingen actief op dit gebied. Namens het bestuur heeft Gijs 
Niesing deze feestelijke bijeenkomst bijgewoond.  
Wij van de GPKV feliciteren de heer Ruud Ham, en hebben hem een 
presentje gegeven voor deze onderscheiding. 
  
Gijs Niesing 
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JAARPROGRAMMA  2021 (aangepast) 
 
 
 
 
   
Maandag 2 augustus  Landbouwshow Opmeer (helaas 
afgelast) 
Zaterdag 14 augustus BBQ 
Woensdag 18 augustus Jaarvergadering   
Donderdag 26 augustus  Enten pluimvee 
Eind september  Enten konijnen 
1 en 2 oktober  GPKV Kleindierenshow  

        Gooi- en Eemland 
Okt/Nov    KL-NH vergadering  
Okt/nov    KLN jaarvergadering  
Woensdag 24 november    Ledenvergadering en 
Hanenkraaiwedstrijd 
December                        Kerstgroet  
 
 
Wij hopen dat de BBQ van zaterdag 14 augustus door kan 
gaan, en dat we elkaar op een ontspannen manier weer 
eens kunnen ontmoeten! 
 
Namens het GPKV bestuur, 
 
Ben Makker 
(PR, secretaris GPKV) 
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Notulen van de ledenvergadering, gehouden op woensdag 20 november 2019. 
 
1. Opening: De voorzitter Bart Nouwens opent de vergadering met een ferme hamerklap. Hij 
heet ons allen welkom, en met name erelid Gijs Niesing. Doordat Ben pech had met zijn 
auto beginnen we de vergadering ietsje later.   
Gijs Niesing is genomineerd geweest voor de Eemnesser Koeientrofee. Deze trofee wordt 
uitgereikt aan personen/verenigingen die zich op een bijzondere wijze inzetten voor het 
algemeen maatschappelijk belang. Het is helaas bij een nominatie gebleven, maar Gijs heeft 
wel een mooi predicaat en een beeldje van een Eemnesser kalf ontvangen. 
Er staat veel op de agenda, o.a. het uitreiken van de fokkerstrofeeën, en na de vergadering 
gaan we een hanenkraaiwedstrijd houden, dus we gaan snel naar punt: 
 
2. De notulen van de ledenvergadering gehouden op woensdag 14 augustus 2019 worden 
behandeld. Mees heeft vragen/opmerkingen over hetgeen in punt 8 staat. De wegen op het 
gebied van tentoonstellingen zijn nu gescheiden tussen Sport en Genoegen en de GPKV, en 
hij vind dat jammer. Verder valt hij over de zin: ‘de petten stonden niet altijd dezelfde kant 
op’. Voorzitter Bart schuift deze opmerkingen door naar punt 7 van de vergadering. Zonder 
verdere op- en aanmerkingen worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan 
Ben voor het maken er van. 
 
3.) Bij de ingekomen stukken en mededelingen kunnen wij 4 nieuwe leden verwelkomen. 
Het zijn 2 jeugdleden; Eva Koning en Thijmen Rigter uit Eemnes, en dhr. Staal uit Baarn en 
Hans Meijer uit Laren.  
Maar ook 3 lidmaatschapsopzeggingen, waarvan 1 van Jos de Munnik. We kregen een 
mailtje van de familie van Jos dat hij in het voorjaar van 2019 is overleden, maar dit hadden 
ze niet doorgegeven aan ons. Verder hebben Bert Veerman en Wim Arends hun 
lidmaatschap opgezegd. 
Afmeldingen voor vanavond zijn binnen gekomen van Cees Horden, Herman Fennis, Dick 
de Boer, Henk Hagen, Gerrit van de Hazel en Cees Wiggerts. 
De clubbladen van Pels en Pluim en Vogelvereniging Gooi en Vechtstreek zijn ontvangen 
en liggen ter inzage. 
Verder is er divers mailverkeer geweest naar aanleiding van onze Lustrum Clubshow. Dit 
betreft inschrijvingen, mailverkeer met de secretaresse van de Burgemeester, D.I.T. en 
diverse media. 
Ook verschillende mails met en van de voorzitter van Sport en Genoegen, naar aanleiding 
van het gesprek dat plaats heeft gevonden tussen delegaties van Sport en Genoegen en de 
GPKV. 
Gijs meldt nog dat per abuis alleen de uitslagen van de konijnen op de Kleindierenshow 
Midden Nederland in de Pennenvoer terecht zijn gekomen. 
 
4.) Terugblik op onze Lustrum Clubshow op 27 en 28 september bij de Welkoop in Eemnes. 
Een groot deel van de dieren stond in de tent, en dat was een groot succes. Ondanks het 
slechte weer geen vocht in de tent, en prima voor de dieren. 
Grote dank aan Richard die een dag vrij had genomen om met zijn broer de voorbereidingen 
te doen voor het opbouwen van de tent. In de tent is beter licht dan in het magazijn. Het is 
wel veel werk om de tent op te zetten en af te breken. Ook voor de mensen van de Welkoop 
is het veel werk om het magazijn leeg te ruimen, omdat ze dit een tijdje niet kunnen 
gebruiken. Arie en Gijs zijn 1,5 week bezig geweest om alle spullen weer op hun plaats te 
krijgen. 
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Verder verliep de show erg goed. Ook de lunch was goed verzorgt. Over de keurmeesters 
was iedereen goed te spreken. Keurmeester Adri Hertogh kwam zaterdags nog terug voor de 
triokeuring voor konijnen. Complimenten o.a. van de mensen van de Vogelvereniging die 
met een stand aanwezig waren. Zij waren zeer onder de indruk van de triokeuring. 
Sam v/d Groep vraagt of er ’s nachts bewaking is van de dieren? Dat vind hij wel aan te 
bevelen. Hoewel het terrein van de Welkoop goed is afgesloten, en beveiligd zullen we dit 
meenemen naar de show van volgend jaar. Onze Eigen Clubshow zal plaatsvinden op 2 en 3 
oktober 2020. 
Mees Brasser mistte een beetje de uitstraling die de Jubileum Clubshow van 5 jaar geleden 
wel had. 
Arie vond de show erg goed en gezellig verlopen. 
De opening verricht door Burgemeester van Benthem was een show op zich. Hij deed het 
erg goed, en met de nodige humor. Jammer was dat verschillende prijswinnaars niet 
aanwezig waren (of aanwezig konden zijn) bij de prijsuitreiking op vrijdagavond.  
Ook de Garvo was aanwezig met een stand.  
Voorzitter Bart wil afsluiten met iedereen te bedanken die heeft geholpen met opbouwen en 
afbreken, en voor het vele werk verricht tijdens de show. Vele handen maken licht werk! 
 
5.) Het meest spannende stuk van deze avond: De uitreiking  van de Fokkerstrofeeën van de 
laatst gehouden Lustrum Clubshow, wat door Bart Nouwens en Gijs Niesing wordt gedaan.  
Arend Houtman won dit jaar bij de sierduiven met maar liefst 389 punten! Arie van ’t 
Klooster won bij het pluimvee met 384 punten en Johan Schouten behaalde bij de pelsdieren 
384,5 punten.  
Gijs Niesing vraagt als afsluiting dat iedereen er aan denkt om de catalogi van de diverse 
shows te leen te geven aan hem, zodat hij aan het eind van het seizoen de clubkampioenen 
kan uitzoeken. Uiteraard krijgt u de catalogi ook weer terug. 
 
6.) Het Jaarprogramma wordt doorgenomen. Ben verteld dat er een aantal activiteiten op 
staan waarvan nog niet zeker is of ze ook daadwerkelijk doorgaan. Ook sommige data zijn 
nog niet bekend, of kan nog mee geschoven worden. Er zijn veel activiteiten dit jaar en we 
beginnen het jaar al met een Nieuwjaarsbijeenkomst met aansluitend een Lekenkeuring. 
Ook de rest van het jaar wordt doorgenomen. Speciale aandacht voor onze Eigen Clubshow 
op 2 en 3 oktober. Ben roept nu al alle fokkers op om met het fokken rekening te houden 
met deze show, zodat we een mooie show neer kunnen zetten met mooie dieren. 
  
7.) Eigen Clubshow; Voorzitter Bart verteld: Op de vorige ledenvergadering heeft het 
bestuur vanuit de leden de opdracht/verzoek gekregen om met het bestuur van Sport en 
Genoegen te gaan praten om nader tot elkaar te komen. Wij hebben aan dat gesprek een 
katterig gevoel aan over gehouden. Daarna vond er nog een mailwisseling plaats, en het 
werd er niet beter op. Op dit moment staan beide verenigingen verder uit elkaar dan ooit. 
Mees vind het allemaal nogal raar. Bovendien vind hij het kwalijk dat het clubblad nu naar 
andere verenigingen wordt verstuurd, de vuile was wordt buiten gehangen en dat is niet goed 
voor de hobby. 
Ben legt uit hoe die bewuste avond (overleg met Sport en Genoegen) is verlopen. 
Bart geeft aan er helemaal klaar mee te zijn. 
Henk Kasperts krijgt het woord. We hebben hier in het Gooi 2 zeldzame voorbeelden van 
verenigingen in onze hobby die aan het groeien zijn. Het lijkt er nu op alsof de verenigingen 
elkaar het succes misgunnen, terwijl het beter is elkaar te stimuleren. Tijdens de show in 
Huizen proefde hij ook een bepaalde sfeer van onmin tussen beide verenigingen.  
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Bart geeft aan dat wij de leden nooit zullen tegen houden in te sturen in Huizen. Daar is een 
ieder vrij in. 
Mees verteld dat hij de catalogi van de Kleindierenshow Midden Nederland van 2018 en 
2019 naast elkaar heeft gehouden, en de optel- en aftreksom leverde 70 dieren minder op. 
Volgens hem zaten de Lustrum Clubshow en de show in Huizen te dicht op elkaar. 
Ben legt uit dat dat niet alleen aan de Lustrum Clubshow lag, zelf was hij bijvoorbeeld op 
vakantie, anderen hebben slecht gefokt of sturen minder dieren in, etc. 
Henk Kasperts vind het een spijtige situatie. Als je niet oppast kankert dit door, maar 
misschien is een adempauze nu even beter. 
Arend Houtman komt met het idee om van beide verenigingen 2 nieuwe mensen aan te 
stellen, en die met elkaar om de tafel te gaan laten zitten voor overleg. 
Ad Hoogendijk adviseert het eerst even rustig aan te doen – een adempauze te nemen en 
eventueel dan weer met elkaar om de tafel. 
De datumplanning van onze Eigen Clubshow is afhankelijk van de Welkoop, maar zal altijd 
rond Dierendag zijn. Komend jaar is de show op 2 en 3 oktober. 
En hiermee sluiten we dit onderwerp af. 
 
8.) Bestuursmededelingen. Gijs verteld dat we wat kooien hebben bijgekocht. Met het 
kooienbestand wat we nu hebben zijn we goed voorbereid op de toekomst. 
Jaarlijks gaat er vanuit Nijkerk een bus op de zaterdag naar de Noordshow. De kosten vallen 
altijd erg mee. Ook op woensdag met het inkooien kunnen aan de Nijkerkers de dieren 
meegegeven worden. Als er belangstelling voor is kunt u zich opgeven bij Ben Makker. 
 
9.) Bij de rondvraag vraagt Sam van de Groep hoe die mensen uit Soest heten die vorig jaar 
lid zijn geworden, en blauwe Vlaamse Reuzen fokken? Gijs zoekt dit uit en geeft het door 
aan Sam. 
Tineke Hoogland vraagt hoe het zit met het prijzengeld van de Lustrum Clubshow? Onze 
penningmeester Richard heeft dit voorbereid en de enveloppen met geld bij zich. 
Jan Driessen vraagt of de Eigen Clubshow een verenigingstentoonstelling is of een open 
tentoonstelling? Antwoord: Het is een verenigingstentoonstelling. 
Mees geeft nog een advies mee: Een gezamenlijke brief namens het bestuur kun je beter niet 
op persoonlijke titel versturen. 
Jaap Hagen deelt mee dat hij afscheid neemt van het bestuur, per 4 maart a.s. 
(Jaarvergadering) Bart sluit hier op aan door te vertellen dat wij een nieuw kandidaat 
bestuurslid hebben, in de persoon van Arie van ’t Klooster. Tegenkandidaten kunnen zich 
melden. 
 
10.) Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, en dankt ons allen voor 
onze aanwezigheid, en onze inbreng.  Na een korte pauze gaan we de hanenkraaiwedstrijd 
houden.  
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                                         In Memoriam 
  
                                  Gerrit van den Hazel 
 
Op 1 juli is op 81 jarige leeftijd ons lid Gerrit Cornelis van den Hazel 
overleden in verpleeghuis Theodotion te Laren. 
Gerrit was lid vanaf 1998 en fokte Witte Weners.  Dat deed hij eerst 
op zijn tuin langs het spoor in Hilversum, samen met zijn postduiven. 
Later thuis achter in de tuin.  
Samen met collega fokkers o.a Johan Schouten,  Jaap Vlug uit 
Kortenhoef en Herman Fennis en Dick de Boer van de GPKV. 
Samen wisselden zij onderling dieren uit, waardoor zij zeer goede 
Witte Weners fokten, die met de top van Nederland mee deden.  
Gerrit zijn grootste overwinning was op de Provinciale Bondsshow 
in Winkel N.H. waar hij een U behaalde, waar hij zeer trots op was. 
Maar hij had dan ook toppers in zijn hokken zitten.  
Tot het laatst aan toe had hij interesse in de hobby, en in onze GPKV. 
Ook van uit het verpleeghuis te Laren ging hij met zijn elektrische 
kar nog veel op pad om bij fokkers hun beesten te bekijken, en zagen 
wij hem nog vaak op activiteiten van onze vereniging. Daar beleefde 
hij veel plezier aan.  
Beginnende fokkers/foksters maakte hij regelmatig een praatje mee, 
vroeg belangstellend naar hun fokkerij en zij kregen dan advies van 
Gerrit hoe verder te gaan. 
Gerrit was een dierenvriend pur sang. Koeien, paarden, duiven, 
konijnen, alles vond hij mooi.  
Wij wensen zijn vrouw Jopie en zijn kinderen en kleinkinderen, die 
allen ook liefdevol met hem omgingen, veel sterkte toe om dit verlies 
te verwerken. 
  
Gijs Niesing. 
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FORMULIER ENTEN PLUIMVEE 

 
Het enten van het pluimvee vindt plaats op donderdag 26 augustus door 
bestuursleden van de GPKV. 
De kippen moeten in het nachthok worden gehouden.  
De kosten bedragen € 0,25 per dier voor leden met een fokkersnummer  van de 
G.P.K.V.  Ook als u geen fokkersnummer heeft kunt u als u wilt meedoen met deze 
entronde. 

Enten Pluimvee 
Naam: ………………………………………  Telefoon: …………………………… 
Adres:………………………………………………. 
Postcode:…………………..     Woonplaats: …………………… 
  
Deelt hierbij mee, dat hij/zij ……………… (aantal) dieren wil laten enten tegen 
Pseudovogelpest . 
  
Oude hanen, jaartal +ringnummer. Oude hennen, jaartal + ringnummer. Jonge 
hennen, alleen ringnummer, eventueel in serie. Jonge hanen, alleen ringnummer, 
eventueel in serie. Kosten à  €  0,25 per dier (graag gepast) en ringenlijst bij het 
enten inleveren. 
Per e-mail ontvangt u kopieën van het officiële entformulier . Het originele 
exemplaar wordt door de verenigingssecretaris bewaard. 
  
De verklaring van enting dient uiterlijk dinsdag 24 augustus 2021 bij  Arie van 
’t Klooster Meentweg67 Eemnes --e-mail: avantklooster@ziggo.nl te zijn 
aanwezig te zijn. Betaling van de gelden gaarne storten  op bankrekening NL53 
RABO 0315 9714 60 t.n.v. G.P.K.V. Eemnes, of contant afrekenen bij het enten. 
  
Bijgaande verklaring volledig invullen. 
  
Aantal      totaal 

                   enten € 0,25,-     €                                 
   
Datum:                                                                                            Handtekening: 
 
Of downloaden via kln site of mail naar Arie die stuurt een formulier op de 
mail die je kan invullen. Gegevens van dieren arts zijn al ingevuld zie 
formulier.   
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Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen 
en TSE’s 
Model van verklaring van enting hoenderachtigen of loopvogels tegen 
Newcastle Disease als bedoeld in artikel 54, derde lid  
 
De ondergetekende:   
 
wonende te:  
 
verklaart dat hij/zij eigenaar/eigenares c.q. houder/ houdster is van in totaal   
(aantal) stuks 
hoenderachtigen of loopvogels,verblijvende op het  
 
adres:   
 
waarvan hieronder een specificatie volgt: 
 
Ras: Aantal: Gem.leeftijd: Ringnummers: 

 
    

 
    

 
 
 

   

    
 

    
 

    
 

    
    

 
 
Hij/zij verklaart voorts dat hij/zij al deze dieren, voor zover zij ouder zijn dan 30 
dagen, op   (datum) ter enting heeft aangeboden aan  
dierenarts: R. Snelder. te: Laren NH 
Datum……………………. 
Handtekening eigenaar c.q. houder:  ............................................................................................   
 
De ondergetekende  R.Snelder., wonende te Torenlaan 27 1251 HG Laren NH ,  
dierenarts,verklaart dat hij/zij bovenomschreven dieren, voor zover ouder dan 30 
dagen tegen Pseudovogelpest heeft geënt op 26-08-2021 (datum), met de 
geregistreerde entstof Fabricaat Noblilis ND Clone30 Partij –A389DJ01 
 
Datum:  ..................................................................................... Handtekening dierenarts…………  
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Opgaveformulier  Barbecue 2021 
 

De meeste coronaperikelen zijn achter de rug, en omdat we het contact 
met elkaar en met de leden onderling enorm gemist hebben willen wij het 
seizoen beginnen met een BBQ.  
Op zaterdag 14 augustus a.s. verzamelen we om 17.00 uur bij het clubhuis 
van de IJsclub ‘De Vaart’, Stadwijksingel 1, te Eemnes.  Voor kinderen t/m 
16 jaar is deze BBQ gratis, voor boven de 16 jaar vragen wij een bijdrage 
van € 12,50 per persoon 
. 
Het bestuur. 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
Ik meld mij aan voor de GPKV BBQ op 14 augustus en ik kom met …. 
personen, 
waarvan er  …. personen jonger zijn dan 17 jaar. 
 
 
Naam: ____________________________________________________ 
 
Adres: ____________________________________________________ 
 
Postcode/Woonplaats: _______________________________________ 
 
Telefoon: _________________________________________ 
 
e-mailadres: _______________________________________ 
 
 
Opsturen naar: Ben Makker, Roerdomp 18,  
3755 GH  Eemnes, Tel. 06-51447934 
e-mail: benmakker@planet.nl 
 

mailto:benmakker@planet.nl
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Vooraankondiging GPKV Kleindierenshow Gooi en Eemland 

  

Onze clubshow gaan wij organiseren op 1 en 2 oktober a.s. Een 
weekend waar we met z’n allen erg naar uitkijken na zo’n lange 
periode van stilte. 

Normaal gesproken zouden we de show in een tent achter de 
Welkoop houden,echter de Welkoop gaat verbouwen, restylen zeg 
maar, om nog beter voor de dag te komen. Maar dat gaat 
plaatsvinden in de periode september /oktober. U raad het al….. het 
komt niet zo goed uit om tijdens die verbouwing een show te houden. 

Gelukkig hadden we al snel een heel goed alternatief; namelijk het 
gebouw 'De Wel' in Eemnes. Op deze schitterende locatie hebben wij 
in 2014 ons 100-jarig bestaan mogen vieren met een Jubileumshow, 
en nu zijn we daar weer terug. 

Bij een dergelijke tentoonstelling is altijd veel medewerking nodig 
van onze leden. Wij hopen dat wij op u kunnen rekenen. Gijs Niesing 
zal om uw medewerking vragen op de Ledenvergadering van 18 
augustus a.s., maar u mag u uiteraard ook spontaan aanmelden.  

Voor onze fokkende leden en belangstellenden ligt er op de 
Ledenvergadering een Vraagprogramma klaar.  

Reserveer de data alvast in uw agenda! 
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Hoe leggen kippen eieren? 
STAP EEN: LICHT 

Het proces van het leggen van een ei begint in de ogen van een kip. Zonlicht dringt 
het oog binnen en activeert de pijnappelklier, een lichtgevoelige klier vlak bij het 
oog. Dit zet een proces in de eierstok van de hen in gang waardoor de eisprong 
plaatsvindt. Deze lichtgevoeligheid is een van de redenen dat hennen tijdens de 
winter minder eieren leggen. 

 

1. Eierstok, 2. Infundibulum, 3. Eileider, 4. Magnum & isthmus, 5. Uterus, 6. 
Cloaca 
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STAP TWEE: DE DOOIER 

Hennen worden geboren met twee eierstokken, waarvan één meteen stopt met 
werken nadat het kuiken is geboren. Waarschijnlijk gebeurt dit omdat het energie 
bespaart en zolang de andere eierstok werkt, één voldoende is. 

In de eierstok bevinden zich een paar duizend potentiële eieren (Latijn: ovum, mv. 
ova). Als je een kip van binnen zou kunnen bekijken, dan zou je deze 
onontwikkelde ova aan het begin van de ruggengraat zien zitten. Op het moment 
dat een kip eenmaal oud genoeg is om eieren te leggen, beginnen een aantal ova 
zich te ontwikkelen tot wat later de dooier wordt. Vervolgens wordt een rijpe eicel 
(oöcyt) afgestoten door de eierstok en komt deze terecht in de opening van de 
eileider, ook infundibulum genoemd. 

Dit proces, de ovulatie, vindt gemiddeld eens per 25 uur plaats. Normaal gezien 
begint dit proces weer van voor af aan ongeveer een uur nadat het laatste ei is 
gelegd. 

STAP DRIE: HET EIWIT 

De dooier bereikt via het trechtervormige infundibulum de eileider. Als een haan 
de hen het hof heeft gemaakt vindt hier de bevruchting van het ei plaats. In dit 
geval is op de dooier een wit vlekje zichtbaar. Dit is het kiemschijfje, een enkele 
cel van de hen die zich samen met het sperma van de haan door middel van 
celdeling zal ontwikkelen tot een embryo.  
 
De weg die het ei aflegt is altijd precies hetzelfde, of het nu bevrucht is of niet. De 
dooier reist in de eileider via het magnum en isthmus, waar het eiwit (ook albumen 
genoemd) zich ontwikkelt. Het eiwit en membraan zorgen ervoor dat alles samen 
wordt gehouden. De hagelsnoeren (of chalazae), twee spiraalvormige banden, 
zorgen ervoor dat een ei in het midden van het eiwit wordt opgehangen. Het geheel 
begint er inmiddels uit te zien als een ei. Er mist alleen nog een cruciaal onderdeel: 
de eierschaal! 

STAP VIER: DE SCHAAL 

Het ei wordt in de baarmoeder (uterus) van zijn schaal voorzien. De ontwikkeling 
van de schaal duurt ongeveer twintig uur, dus dit is het meest tijdrovende deel van 
het proces. Voordat het ei zich voor de laatste keer verplaats wordt de 
buitenste, antimicrobiële laag van het ei gevormd. Hierna komt het in de cloaca 
terecht, klaar om te worden gelegd. 
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