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Voorwoord mei 2021 

 

Geachte leden van de GPKV 

 

Het is 3 mei als ik dit voorwoord schrijf en nog steeds kunnen we geen 
evenementen. activiteiten  of vergaderingen plannen door de pandemie. 

Afgelopen week heeft uw bestuur bij (maar niet dichtbij) elkaar gezeten en 
hebben we onze jaaragenda onder de loep genomen.  

Van die agenda kunnen we waarschijnlijk  twee derde deel schrappen . Dat 
zou betekenen dat we na de zomer ,ergens in augustus of september 
wellicht onze eerste jaarvergadering in 2 jaar kunnen houden . Aan 
voorspellingen durf ik me niet te wagen ,maar als het 
vaccinatieprogramma nu eindelijk op gang komt zou het kunnen. 

Hopelijk is een aantal van u reeds in de gelegenheid geweest om gebruik 
te maken (indien gewenst ) van de vaccinatie . Dat zal er voor zorgen dat 
we langzaam onze vrijheid weer terug gaan krijgen. 

Het is gelukkig ieders vrij keuze om voor een prik te kiezen en die vrijheid 
is een groot goed en de toekomst zal uitwijzen wat die vrijheid ons 
oplevert. 

In de tussentijd moeten ook onze dieren gevaccineerd worden tegen 
levensbedreigende virussen en onze secretaris Ben Makker zal u daarvan 
op de hoogte brengen van het entprogramma voor RHD en 
Pseudovogelpest (NCD). 
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Ik hoop van harte dat u een aantal mooie jonge dieren in de hokken heeft 
inmiddels of dat deze nog geboren gaan worden.  Van diverse fokkers heb 
ik al hoopgevende berichten gehoord en ik moet zeggen dat in mijn 
fokkerij de hokken lekker beginnen vol te lopen en ook de kwaliteit bevalt 
me. Hopelijk kunnen we onze fokresultaten op 1 en 2 oktober a.s. aan 
elkaar laten zien op onze eigen clubshow. De voorbereidingen hiervoor 
zijn inmiddels in volle gang en het programma ligt grotendeels op de 
plank. We hopen u in augustus a.s. het vraagprogramma te kunnen 
uitreiken. 

Ons ledenaantal is inmiddels de 100 ruim gepasseerd en zodra de 
gelegenheid daar is zullen we de nieuwe leden aan u voorstellen. In ieder 
geval is duidelijk dat de Burgermeester van Laren NH Dhr Nanning Moll 
inmiddels ook lid is geworden van onze vereniging en ook als fokker actief 
zal worden. 

Zijn keuze is gevallen op de Faverolle krielen in de Zalmkleur en vrijdag a.s. 
7 mei is de geplande geboortedatum van de eerste kuikens voor hem. Er 
liggen 17 bevruchte eieren in mijn broedmachine en hopelijk rollen daar 
hele mooie Faverolles uit. 

Elders in dit nummer vind u nog de verslagen van onze zeer geslaagde 
GPKV on tour dag van 23 januari j.l.. Een dag om trots op te zijn en 
waaraan  veel mensen plezier hebben beleefd. 

Ik wens u allen veel gezondheid,mooi weer en veel plezier met uw hobby 
toe en zonder een voorspelling te doen spreek ik de hoop uit dat we elkaar 
in augustus (2021!) gaan ontmoeten. 

 

Han Voerman 
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JAARPROGRAMMA  2021 (aangepast) 
 
 
 
 
Dinsdag 20 juli  Enten konijnen 
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) 
 
 
Enten pluimvee 
 
In de volgende editie leest u hier meer over, maar u kunt de datum vast 
reserveren hier voor:  Donderdag 26 augustus a.s. 
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Enten konijnen 
 
Op maandag middag 10 mei jongstleden zijn onze konijnen geënt tegen 
RHD 1en2  en tegen Myxomatose door DR Woof of te wel Victor Meyer  
dierenarts.  Dit gebeurde bij de Welkoop Eemnes waar voor onze dank dat 
Maarten Rigter zijn terrein weer beschikbaar stelde.  Er zijn ruim 40 
konijnen geënt.  Een bijzonder compliment aan de deel nemers keurig op 
tijd. Het ent bewijs goed ingevuld en een vlotte afhandeling betreft 
betaling. De volgende enting is op 20 juli a.s. De fokkers krijgen op de 
gebruikelijke wijze bericht hierover via de mail. 
 
Gijs Niesing 
 
GPKV Kleindierenshow Gooi- en Eemland 1 en 2 oktober a.s. 
 
Eerst maar even over de locatie: We kunnen dit jaar niet bij de Welkoop 
terecht. Alle vestigingen van Welkoop in Nederland worden dit jaar 
verbouwd. Dat betekend: Nieuwe vloeren, nieuwe stellingen, nieuwe 
verlichting etc.  
Afhankelijk van de planning van de aannemer is de verwachting dat de 
Welkoop in Eemnes in september/oktober aan de beurt is.  
In goed overleg met Maarten en Micha van de Welkoop hebben wij 
besloten om de show dit jaar, eenmalig in het gebouw De Wel te 
organiseren. Wij kennen dit gebouw nog van onze Jubileum Club Show die 
wij in 2014 daar ook georganiseerd hebben t.g.v. ons 100-jarig bestaan. 
Het is een prachtige locatie! 
Verder zijn we op dit moment druk met het samenstellen van het 
Vraagprogramma, welke wij u op de Jaarvergadering van 18 augustus 
hopen uit te reiken.  
En we hopen dat u massaal uw dieren inzendt op onze eigen clubshow. 
Het zou toch weer fantastisch zijn als we elkaar tussen de kooien kunnen 
ontmoeten! 
 
Ben Makker 
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EXZOLT   Luizenmiddel 
 
Sinds mensenheugenis kampen velen van ons bij het pluimvee met 
een jaarlijks hardnekkig probleem; Bloedluis of eigenlijk: Bloedmijt. 
 
Nu is er dan eindelijk een middel wat niet schadelijk is voor onze 
kippen, mens en milieu, maar wel de vervelende bloedmijten zeer 
effectief aanpakt. 
Onze voorzitter a.i. Han Voerman heeft het vorig jaar al 
uitgeprobeerd en is er zeer over te spreken. Inmiddels heeft ook uw 
secretaris Exzolt gebruikt bij zijn kippen, met vooralsnog een heel 
goed resultaat. 
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Het middel Exzolt is onlangs geregistreerd als diergeneesmiddel voor de 
bestrijding van bloedluizen bij pluimvee. Dat maakte MSD Animal Health 
bekend op het World Veterinary Poultry Association Congress dat van 4 tot 
en met 8 september gehouden werd in het Schotse Edinburgh. 
 

Het Comit voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft op 
15 juni 2017 een positief advies uitgebracht voor het in de handel brengen van het 
diergeneesmiddel Exzolt. Op 18 augustus heeft de Europese Commissie dit advies 
bekrachtigd. MSD Animal Health verwacht dat het middel binnenkort verkrijgbaar 
is. 

Exzolt 
Exzolt is een systemisch werkend antiparasitair diergeneesmiddel op basis van de 
werkzame stof 
fluralaner. Het grijpt aan op het zenuwstelsel van de vogelmijt en doodt de mijten 
nadat deze een bloedmaal hebben genomen zonder nadelige effecten voor de kip. 

In de aanbevolen dosering (0.05ml/kg lichaamsgewicht) is aangetoond dat Exzolt 
tot 99 procent van de mijten doodt zonder nadelige effecten voor kip en gebruiker. 
Het middel kent een wachttijd van 0 dagen en de eieren van behandelde koppels 
zijn geschikt voor consumptie. Exzolt is een receptplichtig diergeneesmiddel dat 
alleen verkrijgbaar is via de dierenarts. 
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Hieronder een brief van de voorzitter van de N.K.B.C. over zijn ervaringen met 
exzolt. 
 
 
Hierbij een artikel over mijn ervaring met het luizen middel exzolt. Vorig 
jaar 2019 met onze jongdierendag van VPKV kwam ik in gesprek met een 
van onze plaatselijke leden over het probleem van bloedluizen en ander 
ongedierte. Zij vertelde mij dat er een nieuw middel was dat zeer goed zou 
helpen. Het probleem echter was dat het alleen te leveren was in 
verpakking van 1 of 4 liter. met een prijs van ± 1600 euro per liter. Geen 
dierenarts in de omtrek was bereid om de liter om te zetten in flacons van 
50 of 100 ml. De reden was we verkopen er een paar flesjes van en de rest 
word te oud en kunnen we weg gooien, dus kapitaal vernietiging. Nu had 
mijn plaatselijke medelid een dierenarts in België gevonden die wel flesjes 
van 50 ml. wilde maken, kosten ± 100 euro + porto.  Zij wilde hiervan 
bestellen en vroeg of ik hier ook interesse in had. Ik hoefde niet lang na te 
denken en heb onmiddelijk twee flesjes dus 100 ml. besteld. Kort er na heb 
ik de eerste behandeling gegeven. Voorbeeld van mijn dieren, voor de ± 
100 krielen aangenomen dat ze 1 kg. wegen en ± 50 a 60 ml. water per dag 
drinken.  Dus 6 liter water hierin 5 ml. exzolt toegevoegd en verdeeld over 
de drinkbakken in de hokken. (Eerst wel de avond ervoor het drinkwater uit 
de hokken verwijderen.) Wat schets mijn verbazing ik had een paar kuiven 
apart gezet die onder de kopluizen zaten, zodat ik ze elke dag kon 
controleren. Na 3 dagen was er geen leven in de kuif meer te zien alleen de 
sporen. Na 7 dagen herhaal je de procedure. Ik wil geen ander middel 
meer, wel duur maar altijd nog goedkoper dan frontline om dat je maar 
heel weinig van het middel nodig hebt. En wat is er mooier dan hoenders 
zonder ongedierte. Nu zijn er sinds kort op aandringen van hobby 
liefhebbers ook flesjes op de markt gebracht door de fabrikant, dus kan nu 
elke dierenarts dit middel bestellen. Het middel is dan ook alleen via een 
dierenarts verkrijgbaar. Een bijsluiter van het middel bij gevoegd. Doe er je 
voordeel mee.  
 
Gr. Wim Diepenbroek 

 
Verslag keuring GPKV on tour 23 januari 2021. 
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Onverwacht werd mij gevraagd om de keuring van de sierduiven te 
verrichten omdat keurmeester Jouke vd Siepkamp het risico niet wilde 
lopen voor zijn lieve vrouw Nel welke tot de kwetsbare groep behoort. Een 
meer dan terechte en begrijpelijk beslissing.  
Na in de vroege ochtend eerst Klaas vd Hoek op bezoek te hebben gehad  
om onze kippen te laten keuren (super leerzaam en wat is die Klaas toch 
een aardige vent), ben ik vertrokken naar mijn eerste adres : Hans Meyer 
aan de Smeekweg in Laren.  Ik ken Hans inmiddels bijna 40 jaar en ook 
zijn lieve ouders heb ik heel lang gekend . Altijd was ik daar welkom voor 
een bakkie en genoot ik van de dieren die vader Jan Meyer fokte en soms 
ook verhandelde . Watervogels in heel veel soorten ,Cochin krielen in 
nagenoeg alle kleuren, grote Faverolles en hokken vol met kleurduiven als 
Vinkduiven, Saksische borstduiven, Thuringer maanduiven enz enz. In 
sierduivenland en met name in de kleurduiven heeft de naam  Meyer nog 
steeds een bekende klank en is Hans nog een graag geziene gast. 
Opvallend is al jaren de keiharde conditie van de duiven van Hans . En de 
kwaliteit mag er ook zijn. De laatste jaren worden steeds hele mooie 
resultaten behaald ,ook op grotere shows en in concurrentie. Hans selecteert 
keihard ,soms wel 2 x per jaar en daarmee blijft de kwaliteit hoog. Slechts 
zelden wordt er nieuw bloed bijgehaald ,alleen als het nodig is om te zware 
inteelt te voorkomen. 
 
Hans en Fien wonen nu iets verderop aan de Smeekweg in zo’n prachtig 
Erfgooiershuisje en daar huizen nog steeds kleurduiven en Cochinkrielen. 
96 punten voor een Goudblauwvleugel vinkduif en 95 voor de maanduiven 
waren het resultaat waar Hans mee voor de dag mocht komen. 
Na de koffie vertrok ik naar de Meentweg om de Slenken (Gelderse en 
Groningse) van Arie te bewonderen en te beoordelen.  
Bij Arie mogen ze losvliegen en dat moet ook voor dit ras. Levendig 
,vlieglustig en altijd in actie. De ADHD ers onder de sierduiven eigenlijk. 
Naast een paar mindere exemplaren ontdekte ik een Groninger roodspar 
doffertje die aan nagenoeg alle eisen voldeed en daarom van mij het 
hoogste predicaat ontving . Daarmee werd hij ook de beste van mijn 
keuring met 97 punten. Gefeliciteerd Arie!! 
 
Mijn derde adres was in Kortenhoef bij Arend Houtman. Inmiddels kennen 
Arend en ik elkaar 50 jaar (vanaf de middelbare school in Hilversum)en 
hebben we al die jaren onze hobby gedeeld, sierduiven gefokt, kippen 
gefokt en veel shows bezocht. 
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Arend is 2 rassen al zijn hele fokkersleven trouw. De Berliner Korte en de 
Weense Midsnavelige Tuimelaar. In al die jaren heeft hij deze rassen op 
een hoog niveau gefokt  in de kleuren rood en geelgeband (Berliners ) en 
gestorkt  (Weners) 
Van beide rassen had hij 4 exemplaren ingeschreven en de kwaliteit was 
om te smullen. Vooral de Geelgebande Berliner Doffer is me bijgebleven 
en de vedervoetige Weners als stam. 
Een hok vol kwaliteitsduiven dus en daarmee wint Arend meer dan terecht 
de fokkerstrofee. Hij draagt al zolang bij aan de instandhouding van deze 
zeldzame rassen en alleen dat al is aanleiding genoeg om hem deze trofee 
toe te kennen. 
Ik heb veel plezier beleefd aan deze dag in een moeilijke tijd. Alles is veilig 
en corona-proof verlopen ,iedereen was tevreden en veel fokkers hebben 
toch een beoordeling van hun dieren ontvangen waarmee ze verder kunnen. 
Ik wil de organisatie bedanken voor hun inspanningen om deze dag te 
organiseren en wens u allemaal een succesvol fokseizoen en veel 
gezondheid. 
 
Han Voerman 
 
Keurverslag van mijn keuring voor GPKVONTOUR2021 op 
zaterdag23 januari 2021. 
 
Als keurmeester ben je altijd weer blij als je aan de bak mag. Keuren is 
immers onze hobby. 
Helaas door de bekende Corona maatregelen zijn bijna alle keuringen 
geannuleerd. In december mocht ik al een paar zaterdagen aan het werk 
voor APK-KIP. De Lakenvelder en Vorwerk speciaalclub hadden zich in 
gezet om dieren bij de fokkers thuis te keuren. Zij hadden dit op een heel 
goede verantwoorde manier georganiseerd. 
Toen ik op 11 januari gevraagd werd om bovengenoemde keuring te doen 
heb ik meteen positief gereageerd. Ik had maar 1 voorwaarde, het moest 
wel veilig gebeuren. 
Nou wat dat betreft wil ik de organisatie complimenteren. Het was allemaal 
perfect voor elkaar. 
Helaas was het bij mijn eerste adres wat regenachtig waardoor we 
tussentijds een droog plekje moesten zoeken. Ook dit droge plekje werd 
weer gevonden. 
Nu de keuring. 
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Als eerste moest ik naar het Hoenderhof in Bussum. Daar bij 
kinderboerderij ’t Mouwtje kom je bij de hokken van GKPV. Ik werd 
ontvangen door Walter Bout en Jelle van Hoek. Zij hadden gezorgd voor 
een lekker kopje koffie met daarbij een heerlijke gevulde koek. Om 9.00 
uur startte ik met de grote Orpingtons van Walter. Als eerste een witte haan 
en een hen. Voor deze niet veel voorkomende kleurslag stonden daar een 
stel mooie dieren. Helaas had de haan voetbevedering anders had deze 
zeker een F 96 gekregen. De hen was ook mooi en kreeg het predicaat ZG 
95. De zwarte hen had helaas een vorktand. De volgende was een blauw 
gezoomde hen. Deze mistte nog wat ras kwaliteiten. Ook de buff haan en 
hen kregen helaas geen hoog predicaat, ZG 93 voor de haan en G 92 voor 
de hen. Vervolgens werden de kooien gevuld met 3 Wyandottes van Jelle 
van Hoek. Hij fokt de moeilijke kleurslagen goud zwart gezoomd en goud 
blauw gezoomd. Voor deze moeilijke kleurslagen best wel mooie dieren. 
De mooiste van hem kreeg een ZG 95 voor een goud blauw gezoomde hen. 
Walter Bout houd ook van aparte kleurtjes want hierna moest ik 4 
Wyandottes keuren die in de AOC klasse waren ingedeeld. De eerste was 
een meerzomig blauw geelpatrijs haan. Qua kleur en tekening een heel 
mooi dier. Jammer dat het type minder was. De haan was te hoog gesteld en 
moest dieper in de borst. Vandaar een ZG 93. Meerzomig blauw 
zilverpatrijs was de volgende kleurslag die ik mocht beoordelen De jonge 
haan was voor verbetering vatbaar, maar van de jonge hen was ik onder de 
indruk. Heel mooi van kleur en zoming. Het type zat er ook in. De hen 
kreeg een dik verdiende      F 96 van mij. Meerzomig roodpatrijs was de 
volgende klasse bij de Wyandottes.  De 3 dieren waren mooi van kleur en 
zoming. Helaas het Wyandotte type moet er nog beter inkomen. De mooist 
was een hen met ZG 94. Walter houd blijkbaar van meerzomige dieren 
want hierna stonden 3 meerzomig zilverpatrijs Wyandotte voor mij klaar. 2 
hanen en 1 hen. De tekening van de 2 hanen moet nog verbeteren. Beide 
kregen een ZG 93. De hen was wel mooi gezoomd  en vond ik de mooiste 
van deze klasse. ZG 94 was het predicaat. Even na 11.00 uur ben ik 
vertrokken naar René Makker in Eemnes. 
Daar stonden 4 wit zwart columbia  Wyandotte op mij te wachten. Maar 
eerst een kopje koffie met een stuk eigen gemaakte appelgebak en een 
gezellig kennismaking gesprek. Immers René is broer van de organisator! 
Daarna toch maar snel de keuring weer opgepakt. René had die dieren 
keurig gewassen en schitterend ingekooid. Zij werden hierdoor heel goed 
gepresenteerd. De vleugeltekening bij deze kleurslag blijft lastig. Ook de 
kammen waren niet fraai. De winnaar zat hier helaas niet bij. De mooiste 
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was een hen met ZG 94. Nadat we de fraaie dikbillen  (F 96) hadden 
bekeken, had de vrouw van René, voor een perfecte lunch gezorgd.  
In de buurt van René woont Arie van ’t Klooster. Dat was mijn volgende 
halte. Hier stonden 6 Wyandotte zilver zwart gezoomd en 3 gestreepte te 
wachten op mijn beoordeling. Arie vertelde dat hij last heeft gehad van 
pokken. Dat was te zien aan de kammen. De eerste zilver zwart gezoomde 
haan moest ik helaas met een O beoordelen , maar de andere haan kreeg 
toch nog een ZG 94. Er zat 1 hele mooie hen bij in deze klasse. Helaas was 
deze wat beschadigd door de haan. Toch vond ik een F 96 nog op zijn 
plaats. Qua type een heel mooi dier. Mijn dagwinnaar zat bij de gestreepte 
Wyandottes. Meestal zijn de gestreepte niet zo fraai van type, maar Arie 
showde een hele mooie hen. Deze was heel mooi van streping en type. 
Predicaat was dan ook een F 96. 
Als laatst adres kwam ik in Blaricum terecht. Daar woont onze hobbyist 
Stefan Groenestein. 
Stefan fokt Zijdehoenders. Stefan vertelde dat deze van het Amerikaanse 
type waren en waren te groot voor krielen, maar te klein voor grote. Ook de 
kleurslagen waren niet helemaal zuiver. 
Stefan had de dieren ook niet geringd. Stefan was alleen nieuwsgierig wat 
ik van de dieren vond. 
Mijn bevindingen zijn op de keurkaart terecht gekomen. De conditie van de 
dieren was prima. Helaas was er 1 ziek geworden. Toch heb ik Stefan 
geadviseerd om dit voorjaar bij een goede fokker, via de speciaalclub, 
broedeieren te halen. Ik denk dat hij daar uiteindelijk meer plezier aan gaat 
beleven. 
Hopelijk neemt hij deze raad aan. 
Tot slot. 
Eind januari is de tijd dat veel fokkers de haan al bij de hennen hebben 
lopen. Dat was aan veel hennen te zien. Heel wat hennen hadden 
veerbeschadigingen. Ook waren alle dieren niet even schoon ingekooid. Je 
kon goed zien dat een aantal dieren rechtstreeks uit het hok kwamen. Dat 
was een aantal keren voor mij de reden waardoor ik het dier niet naar het 
hoogste predicaat kon tillen. 
Het is immers een schoonheidswedstrijd en dan moet de mooiste winnen! 
Al met al vond ik de keurdag zeer geslaagd. Zelfs in de moeilijke 
omstandigheden zo’n “show” neerzetten is een groot compliment waard. 
Hulde voor de organisatie. 
Ook nogmaals dank voor de koffie met lekkers, voortreffelijke lunch en de 
mooie bloemen. 
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Hopelijk is zo’n show eenmalig, maar als het niet anders kan was dit een 
heel goed alternatief. 
 
Uw dankbare keurmeester, 
Bertus den Blanken. 
 

Verslag van mijn keuring GPKV On Tour 2021 

In deze tijd is niets hetzelfde in vergelijking met voorgaande jaren. En 
natuurlijk kunnen veel dingen niet. Maar gelukkig zijn er ook 
mogelijkheden. Mogelijkheden die leiden tot creatieve oplossingen. Zo 
ook zaterdag 23 januari om een keuring te verrichten onder de titel GPKV 
On Tour. Het aantal inschrijvingen was meer dan verwacht dus een 
collega, Bertus den Blanken, mocht ook “mee rijden”. 

Ik zal eerst een aantal opmerkingen over de gekeurde dieren opschrijven. 
Daarna trek ik enkele conclusies als gevolg van de situatie waarin ook wij 
binnen de hobby nu zijn. 

Ik mocht mij om 9 uur melden bij de voorzitter van de vereniging. Alle te 
bezoeken adressen hadden hun dieren al opgekooid. Gelukkig onder afdak 
of open stal. Dat was nodig gezien de buitjes die vooral in de ochtend 
langs kwamen. De keuring begon met 3 grote witte Wyandottes. 
Opvallend de mooie types, oogkleur en beenkleur. Een van de hennen een 
klein bemerking van de staartdracht, iets te geknepen. De kleur niet 
helemaal wit, niet echt smerig, maar niet de afrondende extra touch. Ik 
snapte dat ook, na de keuring van een dier hoefde die niet terug in de 
kooi, maar mocht vrij het erf op. Maar een  mooie groep. 2 x ZG met 95 en 
1 x ZG met 93 punten. Ook 4 Australorp krielen in de kooien, 1-1 zwart en 
1-1 blauw. De zwarte hen enkele violette streepjes over de veren, de haan 
wel een mooie groen glanzende kleur. De blauwe haan iets sprekender in 
de borstkleur en kamvorm. De hen was vooral de borst iets flets. Maar ze 
had een vorktandje. Dat is zelfs On Tour een onvoldoende. 2 x ZG met 95 
en 1 x ZG met 94 punten. En een onvoldoende. 
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In de auto op naar Amersfoort. De fokkerij van Henk Kasperts. Ik heb altijd 
bewondering voor die fokkers die in de stad kans zien om een fokkerij op 
te zetten en de kwaliteit van hun ras te verbeteren. Henk liet mij 1 haantje 
en 5 hennetje in geelpatrijs Hollandse krieltjes zien. Een hele mooie groep, 
prima types, mooie pepering. Kopjes wat bleek, maar ja we zijn al over de 
helft va januari. Het winnende hennetje een fraai type en pepering. 
Haantje F 96 en hennetjes 2 x F 96, ZG 95, ZG 94 en ZG 93 punten. 

Op naar Ben Makker in Eemnes. Zijn dieren stonden al onder het afdak in 
de kooi. 6 grote Shamo’s. Jammer dat een van de hennen een groot deel 
van haar staart was kwijt geraakt: ze was omdat ze apart was gezet 
vanwege haar kwaliteit apart gezet. En kwam toen klem tussen de deur. 
Naast vechten willen Shamo’s ook los komen, dat lukte. Maar wel een 
groot aantal staartpennen achterlatend tussen de deur. Ook hier een 
goede groep, soms nog een wens voor meer markantere schouders. 
Misschien iets lichtere oogkleur, licht geel mag nog wel voor jonge dieren. 
Maar sterk oranje niet. De dieren hebben nog iets meer tijd voor 
uitgroeien nodig. Dan wordt de bespiering wat harder. 3 x ZG 95, 2 x ZG 94 
en ZG 93 punten. Ben had ook 3 Hollandse Kuifhoenkrielen ingekooid. 2 
haantjes en 1 hennetje. Dieren waren nog niet uitgegroeid. Ze hadden 
voldoende zicht vanonder hun kuif. Bevedering graag iets breder en kuiven 
witter. 1 x G 92 en 2 x G 91 punten. 3 Wyandotte krielhaantjes in 
meerzomig zilverpatrijs. Een haantje met erg veel wit in de vleugelpennen, 
en dan niet alleen de gewenste buitenzoom. Maar hier in de binnenzoom, 
bij vooral de kleine slagpennen. Bij de andere haantjes was dit niet het 
geval. Zo zie je maar dan andere ogen dingen zien welke je zelf als fokker 
over het hoofd ziet. 

Hier kruiste mijn route die van collega konijnenkeurmeester Meijer mijn 
route. Na een broodje, buiten genuttigd, op naar de laatste 2 adressen van 
deze dag. Op loopafstand van Ben, 2 jeugdleden. 

Eerst naar Eva Koning. Helemaal gek van kippen en de gestreepte 
Wyandotte krielhen was haar favoriet. En dat was te zien. De hen was 
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helemaal gewend aan hanteren door mensenhanden. Ze stond te wachten 
op mijn  oordeel helemaal los op de tuintafel. Een hennetje met een 
mooie voldoende open staart. Zo keuren dan kun je ook tips mee geven 
over conditioneren. Want er is geen gestreept hennetje zo gestreept of er 
zit wel een zwart veertje aan. Predikaat ZG met 93 punten. 

Op naar het laatste adres, Carlijn Terpstra. Gestart met 5 Serema kuikens. 
Jammer genoeg 4 haantjes en 1 hennetje. Het hennetje was er nog. Toen 
op zoek gegaan naar aanvulling, maar de 4 aangeschafte kuikens bleken 
Sebrights te zijn. Het overgebleven hennetje was wat onwennig, zal wel 
gekomen zijn door de man in de witte jas. Als starter in de liefhebberij 
moet je weten hoe dieren in showconditie komen. Dus veertjes moeten 
heel blijven. Vanwege de pech als starter en het feit dat Carlijn het 100ste 
nieuwe lid, had zij van de vereniging een trio nieuwe Serema’s gekregen. 
Als welkomstcadeau. Dat is zorg voor je (nieuwe) leden. De nieuwe 
hennetjes waren nog wat jong en het haantje was overjarig. De 4 Sebrights 
waren geel wit gezoomd. Geen slechte dieren, misschien is te overwegen 
om een passend haantje aan te schaffen. Er was meer jeugd op dit adres, 
dus wie weet. 2 x ZG 95, 1 x ZG 94 en 1 x G 92 punten. 

Dan de uitdaging: ik mocht samen met Bertus een mooiste aanwijzen. Hoe 
doe je dat waar we niet samen zijn geweest. We hebben enkele foto’s 
uitgewisseld en telefonische plussen en minnen overlegd. We kwamen er 
toch wel zonder welles nietes uit: het geelpatrijs hennetje van Henk 
vonden ‘we’ de beste van de dag. 

Tot slot enkel algemene opmerkingen, puur willekeurig en geheel voor 
mijn rekening: 

• We kunnen zeggen dat niets kan. Maar als je open staat voor 
mogelijkheden en ideeën buiten gebaande kaders dan kan er best 
nog wel wat. Alles was heel coronaproof. Er kwam 1 keurmeester 
langs, fokker schreef zelf, maar ik kan dat ook zelf wel doen. Ik had 
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mijn mondkapje, een duurzame van stof, en bij elke fokker stond 
een flesje ontsmettingsvloeistof. 

• De keuring is erg plezierig zo met de fokker erbij. Naast de 
getoonde dieren is het gesprek over dieren, en andere dingen, ook 
heel waardevol. En of je dan weet van wie dieren zijn, het maakt 
mij totaal niet uit. 

• Ik heb geen schrijver nodig. Maar een eigen chauffeur, dat zou 
natuurlijk wel een hele luxe zijn. 

• Je hebt in de keuring meer context voor de omgeving waar de 
showdieren vandaan komen. 

• Het uitzoeken van de mooiste stelt ons voor extra uitdagingen. 
Maar ook die zijn op te lossen. Je geeft elkaar als keurmeester dan 
veel vertrouwen om het woord, zonder het zelf te zien. 

• In het ‘normale’ tentoonstellingsseizoen rij je bij donker weg en 
kom je vaak bij donker weer thuis. Nu rij je bij daglicht door de 
omgeving waar de te keuren dieren thuis zijn. Ook dat is best wel 
leuk. 

• Dank aan de organisatie voor dit initiatief, ik vond het een hele 
leuke dag. 

Klaas van der Hoek, 23 januari 2021, Wapenveld 

Bij de konijnen was het fraaiste dier een Papillon driekleur van Gerard 
Wagevoort.  De fokkerstrofee ging naar Ben Makker,  Thrianta 376  
punten. 

Ledennieuws 
 
Hoewel er vanwege de pandemie tot nu toe in 2021 weinig 
georganiseerd kon worden, hebben er toch weer 4 nieuwe leden zich 
aangemeld. We zijn als vereniging nog steeds groeiende! 
Aangemeld heb zich Jacobien Koningsberger uit Naarden, Marlou 
Reeders uit Naarden, Hans Signer uit Zeist, en de ook al in het 
voorwoord van Han genoemde Burgemeester van Laren Nanning 
Mol.  
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Als ik het goed heb heeft Jacobien Wyandottekrielen in de hokken. 
Van Marlou weet ik zeker dat ze Wyandottekrielen heeft, en via Arie 
heeft een broedse hen wat eieren uitgebroed. Dus nu heeft Marlou 
ook kuikens. Hans heeft zich aangemeld als fokker en hij fokt 
Vlaamse Reuzen. Via een omweg heeft Hans fokdieren van ons aller 
Dirk de Jong in de hokken. En Nanning….. de vader van Nanning 
was al fokker van pluimvee voor tentoonstellingen. En ook zijn 
broers en zus hebben nu kippen, en een hond. Nanning is opgegroeid 
met onze hobby en ging vaak met zijn vader mee naar 
tentoonstellingen. Hij vind het belangrijk dat onze mooie hobby en 
het fokken van kleindieren blijft bestaan. Nanning heeft nu op een 
heel leuke manier Faverollekriel kuikens in de hokken gekregen, en 
nu kan ik het niet laten om hier toch wat meer over te vertellen.  
Op een mooie zondagmiddag in april kreeg ik een appje van hem 
waarin hij vertelde op zoek te zijn naar Faverollekrielen, en of wij 
fokkers van dit bijzonder mooie ras in de vereniging hebben. Helaas 
niet moest ik antwoorden. Maar nu ken ik (en bijna iedereen kent 
hem) Dirk de Jong uit IJsselstein, ontzettend aardige man, geweldige 
promotor van onze kleindierenhobby en bovendien al jaren voorzitter 
van de Franse Hoenderclub. Deze man beschikt ook over bijzondere 
gaven; toen ik hem ’s maandagsavonds belde wist hij al waarvoor ik 
hem belde en dat ‘onze’ burgemeester op zoek was naar 
Faverolleskrielen. Ik viel zowat van mijn stoel!!! 
Maar Dirk dacht dat hij wel wat kon regelen. 2 weken later nog maar 
eens gebeld met Dirk, en hij kon melden dat er 10 
faverolleskrieleieren onder een broedse kip lagen. Maar hij had de 
eieren nog niet geschouwd. Ondertussen had onze voorzitter a.i. Han  
ook eieren kunnen regelen voor de broedmachine, dus het moest heel 
gek lopen wilde wij ons nieuwe lid niet blij kunnen maken met zijn 
favoriete ras. En toen kwam het verlossende bericht van Dirk, de 
kloek had 6 eieren uitgebroed (bleken er later 7 te zijn) en wanneer ik 
ze kwam halen? Nanning reageerde enthousiast en vervolgens 
hebben Han Voerman en ondergetekende de kloek met kuikens in het 
mooie hok in Laren gebracht, waarna we nog een heerlijk kopje 
koffie genuttigd hebben, en Nanning bijgepraat over onze GPKV.  
Wij hopen dat de nieuwe leden zich snel bij ons thuis zullen voelen.  
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Verder: Na jarenlange trouwe dienst heeft onze ‘tattooDirk’ (zoals ik 
hem wel eens noemde) aangegeven te willen stoppen met tatoeëren, 
per 1 januari 2022. Dat vinden wij heel jammer, maar Dirk heeft het 
op tijd aangegeven zodat we nog op zoek kunnen naar een vervanger. 
Op het moment van schrijven hebben wij al een kandidaat, en die 
wordt later bekend gemaakt. 
Dirk heeft ook aangegeven te willen stoppen met fokken van zijn ras: 
de Vlaamse Reus. U moet weten: Dirk woont midden in Hilversum 
en heeft een klein stadstuintje. En dan zo’n groot ras fokken vond ik 
altijd bijzonder knap. Prachtige hokken had Dirk gebouwd, en er gaat 
wat door hoor bij die grote reuzen aan mot, stro, voer en hooi. En dan 
de afvoer van de mest weer…. Echt een uitdaging dit! Na diverse 
teleurstellingen heeft Dirk aangegeven te willen stoppen met fokken. 
Heel jammer, maar ook zo heel begrijpelijk. Blij zijn we dat Dirk wel 
lid blijft van onze club, zodat we nog eens van zijn expertise gebruik 
kunnen/mogen maken.  
 
Ben Makker 
 
Contributie 2021 (en voorgaande jaren….) 
 
Onze 2e penningmeester Arie van ’t Klooster is de archieven ingedoken, en kwam 
tot de schrikbarende ontdekking dat een aantal leden een achterstand in de 
contributiebetalingen had. Arie is hier ontzettend druk mee geweest, sommige 
leden hebben alsnog betaald, andere zijn om diverse redenen afgevoerd van de 
ledenlijst. Als u uw contributie voor 2021 nog moet betalen vind u bij deze 
Pennenvoer een brief ingesloten. Bij sommige ook 2020. 
Verder zijn we aan het onderzoeken of wij onze leden kunnen laten machtigen, 
zodat de contributie automatisch wordt afgeschreven. Meer hierover op de a.s. 
Jaarvergadering. 
Voor degenen die er op wachten; U krijgt van ons geen acceptgiro! Dus hierbij 
een oproep om het voor u geldende bedrag over te maken op bankrekening: 
3159.71.460 t.n.v. Penningmeester GPKV, te Eemnes. 
Het IBAN is: NL53RABO0315971460 
 
Let op: de contributie bedraagt  €  20,-.   En voor jeugdleden  €   10,-. 
 
Hartelijk dank alvast namens de penningmeester, en de 2e penningmeester 
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