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Voorwoord februari 

 

Geachte leden van de GPKV, 

 

We mogen weer, we kunnen weer en we gaan 

weer……………………..vergaderen, dieren fokken en showen ,op 

hokbezoek , even buurten bij een collega fokker en zo nog veel meer. 

Het voelt bijna onwerkelijk en ik hoor veel mensen dan ook 

verzuchten “voor zolang het duurt” ,en misschien is dat ook zo maar 

laten we er dan wel van genieten. 

In ieder geval mogen we op 2 maart weer vergaderen en gaan we het 

nieuwe normaal vorm geven. 

Ik verheug me erop om u allemaal te zien en te spreken . Zoals u in 

de agenda van de komende jaarvergadering kunt lezen hebben we 2  

nieuwe kandidaten enthousiast kunnen maken voor een 

bestuursfunctie. Zowel Sascha als Jelle hebben ieder hun expertise en 

vaardigheden waar we als bestuur naar op zoek waren. Ik zie ze dan 

ook als een aanwinst voor het bestuur en dus de vereniging. 

Daarnaast wil ik het huidige bestuur van harte bedanken voor hun 

inzet en de prettige samenwerking in 2021 . De inzet , saamhorigheid 

en vriendschappelijke manier van werken in deze vereniging zijn ons 

handelsmerk aan het worden en straalt af op de leden en de sfeer 

tijdens onze activiteiten. 

We gaan vol enthousiasme aan de slag om er een mooi 

verenigingsjaar van te maken maar daarvoor hebben we u en uw 

inzet ook hard nodig.   

Een klein tipje van de sluier voor dit jaar. 

Op 11 mei a.s . komt de wereldberoemde fotograaf en 

kleindierenkenner Dick Hamer naar Eemnes om hem een 

diavoorstelling te geven van zijn reizen door de hele wereld.  

 

Dick is internationaal bekend en beroemd en door zijn innemende 

manier van praten en presenteren gaan er voor hem deuren open die 

voor de meeste anderen gesloten blijven . Zo is hij een graag geziene 

gast bij diverse sjeiks in het midden oosten ,was hij al eens op 

hokbezoek bij een wereldberoemde bokser op diens uitnodiging 

(Mike Tyson is een fervent duivenliefhebber ) en kent hij veel 
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vooraanstaande ,maar ook minder vooraanstaande 

fokkers/liefhebbers van Beijing tot San Francisco en van 

Johannesburg tot Stockholm. Daarbij is hij een begenadigd fotograaf 

en ziet de schoonheid in van alles wat leeft.  Kortom een belevenis 

die u niet mag missen zou ik zeggen!!! 

 

Op 17 september a.s. vindt de landelijke jeugdshow plaats in het 

Gelderse Laren. Dit is een prachrig evenement voor alle jeugdige 

fokkers van kleindieren met daaraan verbonden een mooie en 

leerzame keuring en een prachtig prijzenpakket. De GPKV heeft 8 

jeugdleden en gaat deze leden stimuleren om deel te nemen en 

wellicht kunnen we van die dag een gezamenlijk uitje maken en 

centraal vervoer regelen. Houd onze berichtgeving daarover in de 

gaten. 

Tot slot nog even dit. 

In ons vorige clubblad hebben we de oproep gedaan om in te 

stemmen met 2 dingen. 1e het automatisch laten incasseren van uw 

contributie en 2e het digitaal toezenden van onze berichten en het 

clubblad. We hebben daaraan ook een datum verbonden met als 

toevoeging dat wanneer we op die datum geen bericht hebben 

ontvangen u instemt met ons voorstel. Mocht u dat nu toch gemist 

hebben dan wil ik u vragen om snel nog even te reageren. In ieder 

geval voor 20 februari a.s. 

 

 

Uw voorzitter 

 

Han Voerman 

Ik hoop u allen te mogen ontmoeten op onze komende 

jaarvergadering. 
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UITNODIGING 

 

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering op woensdag 2 

maart 2022. 

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.   
2. Notulen van de Jaarvergadering gehouden op 18 augustus 2021.  
3. Ingekomen stukken en mededelingen.  
4. Jaarverslag 2021 door de secretaris.  
5. Financieel verslag 2021, door de 2e penningmeester.  
6. Kascontrolecommissie. 

7.    Bestuursverkiezing; Penningmeester Richard Groenestein is aftredend en 

       niet herkiesbaar. Wij zijn op zoek gegaan naar een nieuwe penningmeester 

       en zijn zeer verheugd dat dhr. Jelle van Hoek bereid is zich kandidaat en  

       verkiesbaar te stellen voor deze functie. Elders in dit clubblad stelt hij zich  

       aan u voor.  

       Als bestuur zijn wij op zoek gegaan naar iemand die ons kan ondersteunen  

       bij de communicatie, maken van oorkondes etc. Wij zijn zeer verheugd  

       dat  mevr. Sascha Oskam  bereid is zich kandidaat en verkiesbaar te   

       stellen voor deze functie. Elders in dit clubblad stelt zij zich aan u voor. 

      Secretaris pelsdieren Gijs Niesing is periodiek aftredend en stelt zich  

      herkiesbaar. 

      En Algemeen secretaris Ben Makker is periodiek aftredend en stelt zich     

      herkiesbaar.             

      Tegenkandidaten kunnen zich, met schriftelijke bereidverklaring en   

      ondertekend door tenminste 5 leden, tot 3 dagen voor aanvang van de  

      vergadering melden bij de secretaris. 

8.   P a u z e 

9.   Uitreiking prijzen Fokkerstrofeeën en Clubkampioenschappen GPKV van  

      het tentoonstellingsseizoen 2021/2022. 

10. Jubilarissen. 

11. Ringen en tatoeëren. 

12. Bestuursmededelingen. (o.a. onderhoud Hoenderhof, website, 

      Pennenvoer/Meelvoer, GPKV Mannelijke Dierenshow, machtigingen  

      contributie, etc) 

13. Rondvraag. 

14. Sluiting. 

  Namens het bestuur, 

                                                              Ben Makker (secretaris) 
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Het Jaarverslag en het Financieel verslag 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. Maar heeft u corona gerelateerde klachten; blijf 

dan thuis. Deze vergadering wordt gehouden onder de dan geldende coronaregels. 

Bij voorbaat dank voor uw aanwezigheid! 

 

 

 

De bestuurskandidaten stellen zich hier aan u voor: 

 

Mijn naam is Jelle van Hoek, 44 jaar, samenwonend in de 
Hilversumse-Meent met Rositsa en onze twee dochters Melissa en 
Kalina. Werkzaam in de IT als Lead Engineer. In mijn vrije tijd doe ik 
graag leuke (buiten)activiteiten met het gezin, fietsen op racefiets of 
mountainbike en het houden van kippen.  
 
In 2014 zijn we verhuisd naar de Hilversumse-Meent en na een paar 
jaar besloten een oude hobby weer op te pakken. Het plan was een 
paar kippen, een rustig ras, te houden in de tuin. In mijn “zoektocht” 
naar raszuivere Wyandotte krielen kwam ik, bij toeval, in contact met 
twee leden van de GPKV. Bij Walter Bout kon ik eieren inleggen in 
de broedmachine maar door een slechte bevruchting was het 
resultaat 1 kuiken. Ik kon twee extra kuikens meenemen zodat het 
kuiken niet alleen was. Later in het seizoen kwam ik bij Arie van ’t 
Klooster  thuis om vier Wyandotte Zilverzwart gezoomde krielen te 
halen. Walter en Arie hebben mij enthousiast gemaakt over de 
GPKV en ik ben in 2020 lid geworden van de vereniging. Op de 
Hoenderhof kwam ook een hok beschikbaar wat mij nu ook de 
mogelijkheid geeft om te fokken. Uiteindelijk gekozen voor de 
kleurslag Goudblauw gezoomd welke ik nu ook fok. 
 
Afgelopen seizoen voor het eerst kuikens uit eigen kweek en 
deelgenomen aan de GPKV tentoonstelling en de Wyandotte Club 
jongdierendag. Via de verschillende activiteiten kom ik veel 
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enthousiaste fokkers tegen die elkaar verder willen helpen met de 
hobby. Superleuk!   
  
Het bestuur heeft mij gevraagd of ik interesse heb of om de functie 
van penningmeester te vervullen. Hier heb ik positief op gereageerd 
en stel mij bij deze beschikbaar voor de functie van penningmeester 
voor de GPKV. Ik heb op uitnodiging van het bestuur al een 
bestuursvergadering bijgewoond. Mijn eerste indruk is een 
enthousiast team met veel kennis over onze hobby, veel contacten, 
en alles wat er komt kijken bij het organiseren van activiteiten.  
  
Ik kijk er naar uit om samen leuke activiteiten te organiseren!  
  
Met vriendelijke groet, 
Jelle van Hoek. 
 

 

 

Mijn naam is Sascha Oskam en ik fok Orpington Groot. Sinds een 
paar jaar heb ik een relatie met Walter Bout en zo ben ik in 
aanraking gekomen met het fokken van kippen en de GPKV. Hij fokt 
Wyandotte krielkippen. Ik werk bij Rijkswaterstaat als 
omgevingsmanager en rij als vrijwilliger op de dierenambulance. 
Mijn hele leven ben ik al gek op dieren. Zelf hebben we een hond, 
kat, konijnen, karpers en uiteraard kippen. Ik heb een zoon van 15 
jaar die ook erg gek is met dieren.   

 

Bij de laatste tentoonstelling van de GPKV heb ik met diverse zaken 
geholpen en veel andere leden gesproken. Het is leuk om te zien 
hoe betrokken iedereen is en veel voor zijn/haar hobby over heeft. 
Voor de vereniging ga ik een deel van de communicatie voor mijn 
rekening nemen. En hopelijk win ik ooit een prijs op één van de 
tentoonstellingen.  ;-) 

 

Met vriendelijke groet, 

Sascha Oskam 
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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 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. 
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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.  

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. 
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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.  

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. 
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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. 

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) 
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JAARPROGRAMMA  2022 
 
Zaterdag 15 januari  Nieuwjaarsbijeenkomst met bingo(afgelast) 
Woensdag 2 maart   Jaarvergadering 
April/mei   Bezoek zorginstelling, stand ergens oid 
Eind april   Enten konijnen 
Woensdag 11 Mei   Ledenvergadering met lezing door Dick 
Hamer 
Half Mei   Hokkenbezoek bij andere vereniging  
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 24 november    Ledenvergadering en Hanenkraaiwedstrijd 
December                        Kerstgroet  
 

Verder: Stand Lentefair Blommenhoeve? Parade van Eemnes?  
 

 

Pas op met voorjaarsgroen bij konijnen 

 

Konijnen zijn dol op vers gras en blaadjes van bijvoorbeeld paardenbloem en 

weegbree. Echter, in het voorjaar bevatten deze ‘onkruiden’ heel veel eiwitten. 

Zoveel zelfs dat een kleine portie al te veel van het goede kan zijn. Zorg er dus 

voor dat uw konijnen kleine hoeveelheden krijgen, zo voorkomt u diarree bij uw 

konijnen. Naarmate het seizoen vordert neemt de hoeveelheid eiwit af en zijn uw 

dieren er meer aan gewend. Laat u uw konijnen in een ren op het grasveld lopen, 

dan geldt deze waarschuwing ook. Laat ze in het voorjaar niet ineens en te lang in 

lopen. Geef konijnen daarnaast voldoende hooi en stro voor de nodige vezels om 

een goede spijsvertering te houden. 

 

Bron: Boerenvee. 
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w.w.w.plantenmarktboskoop.nl

Plantenmarkt Boskoop
Voor al uw bomen en planten

035 / 538 2872 - info@plantenmarktboskoop.nl

Goyergracht Zuid 1b - 3755 MX  Eemnes
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Ledennieuws

 

We mogen weer 2 nieuwe leden verwelkomen! 

Joost van Leeuwen uit Putten is lid geworden. Joost is een echte dierenvriend en al 

jaren trouw bezoeker van onze tentoonstellingen en heeft in zijn leven van alles en 

nog wat gefokt, tot zelfs geiten aan toe. De jaarlijkse geitenkeuring in Eemnes was 

voor hem een hoogtepunt.  Nu (voor zover ik weet) alleen nog fokker van prachtige 

konijngrijze Weners. 

En, op de valreep voor het inleveren van de kopij kreeg uw secretaris een mailtje 

van Henk Luijer uit Nederhorst den Berg. Henk is een nog jonge fokker, maar toch 

al met veel ervaring. Hij heeft zijn eerste nestje Kleurdwergen in rustekening al 

gefokt en voor hem wordt een fokkersnummer aangevraagd.  

Joost en Henk, welkom bij onze GPKV en we hopen dat jullie je snel thuis voelen 

bij ons! 

 

GPKV Fokkerstrofeeën en Clubkampioenschappen  seizoen 2021 – 2022 

 

Zoals u op de agenda van de Jaarvergadering heeft kunnen zien worden daar de 

prijswinnaars bekend gemaakt. Komt dus allen naar deze vergadering op 2 maart 

a.s.! De uitslagen worden in de volgende editie van de Pennenvoer gepubliceerd. 

 

Broedprogramma 2022 

Vanaf 1 februari kunnen er weer eieren uitgebroed worden, er kan elke week 

ingelegd worden :zie hiervoor het onderstaande schema. 

Inlegkosten bedragen € 0,50 per ei en dienen bij het inleggen te worden 

afgerekend! 

  

1 februari            11 februari    22 februari 

8 februari            18 februari      1 maart 

15 februari          25 februari      8 maart 

22 februari            4 maart       15 maart 

1 maart                11 maart      22 maart 

8 maart                18 maart      29 maart 

15 maart              25 maart        5 april 

22 maart               1 april         12 april 

29 maart               8 april         19 april 

5 april                 15 april         26 april 

12 april               22 april           3 mei 

19 april               29 april         10 mei 

26 april                 6 mei          17 mei 

3 mei                  13 mei          24 mei 

10 mei                20 mei          31 mei 

17 mei                27 mei            7 juni 

 



 

PENNENVOER is het verenigingsorgaan van de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers 

Vereniging. 

49e JAARGANG    NUMMER  1  FEBRUARI 2022 

21 

  

Alle eieren duidelijk kenmerken met potlood op de plaats waar de luchtkamer zich 

bevindt; 

  

Zorg ervoor dat uw eieren schoon zijn; i.v.m. besmettingsgevaar worden vuile 

eieren geweigerd; 

  

· Wilt u rekening houden met: 

  

Inleg en ophalen op bovenstaande data tussen 19.00 en 19.30 uur. 

· 10 mei laatste inleg kalkoen eieren 

· 17 mei laatste inleg kippen eieren 

  

Een goed broedseizoen gewenst door: 

Sport & Genoegen Midden-Nederland 

Jan van Galenstraat 35 

1272 BA Huizen 

Tel: 0624480717 

 

Fokkerskaarten 2022 

 

De betaling van de fokkerskaart (tegenwoordig fokkersnummer)  wordt 

rechtstreeks afgerekend met de ‘Nederlandse Kleindierpublicaties B.V.’ Bij de 

meeste leden wordt via automatische incasso betaald. Sinds 2012 krijgen de leden 

waarvan het emailadres bekend is de faktuur via de mail. Fokkerskaarthouders 

zonder bekend emailadres hebben de faktuur gewoon via de post ontvangen. De 

factuur is tevens uw fokkerskaart! Het verenigingsnummer (N17) is hetzelfde 

gebleven en dat geldt ook voor uw volgnummer. Dit nummer heeft u nodig bij het 

invullen van uw ringenbestellijst en/of het invullen van uw dekbewijzen. Alleen als 

u betaald heeft kunt u ringen bestellen of laten tatoeëren. Dus kijkt u dit even na? 

 
 

 

Tatoeëren en ringen bestellen in 2022 

 

Het tatoeëren wordt dit jaar verzorgd door de heer Joop van den Bovenkamp, waarvoor we 

hem hartelijk willen bedanken! Dekbewijzen kunt u weer bij hem inleveren. De dieren 

worden op afspraak getatoeëerd. De kosten bedragen  €   0,50 per dier.  

 

Boekjes met dekbewijzen zijn inmiddels uitverkocht, en niet meer leverbaar. Deze zijn ook 

officieel niet meer nodig maar voor uw eigen administratie zeer praktisch!  

 

Arie van ’t Klooster is ook dit jaar weer uw ringencommissaris. Let u er op dat als u ringen 

bij hem bestelt, u de juiste ringmaat opgeeft en ook het juiste aantal ringen. De ringen 

worden gekocht bij het ringenbureau van de KLN. 
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De kosten bedragen  €    0,28 per ring en €   1,75  aan administratiekosten. Leden in ’t Gooi 

en Eemnes kunnen bij Arie de ringen ophalen of op de vergadering in ontvangst nemen. De 

levering duurt ongeveer 4 weken. Houdt u daar dus rekening mee. Leden buiten het Gooi 

krijgen de ringen via het ringenbureau toegezonden. Betalen kunt u bij de penningmeester 

van de GPKV. Zowel voor het tatoeëren als voor het bestellen van de ringen moet u de 

factuur van uw fokkerskaart betaald hebben. 

 
Meelvoer (uitleg) 

 

Zoals al eerder aangekondigd tijdens een ledenvergadering hebben wij besloten om 

u af en toe via de mail te gaan informeren. Daar zijn een tweetal redenen voor: 

Al jaren worstelen we met het feit dat het drukken en verzenden van ons clubblad 

Pennenvoer zwaar drukt op de begroting van onze clubkas. De prijzen van het 

drukken, maar ook de postzegels zijn omhoog geschoten. Daar konden we nog een 

tijdje creatief mee omgaan. Denk aan een maximaal aantal pagina’s aanhouden, 

eerst alleen in Eemnes zelf rondbrengen, later ook in Laren en Blaricum om 

portokosten uit te sparen. Maar het houd een keer op en als de contributie van de 

leden  bijna volledig opgaat aan ons clubblad zijn we verkeerd bezig. 

De andere reden is dat we in het 1e coronajaar merkten dat we het contact met de 

leden mistten. Vanwege alle activiteiten die afgelast werden was er natuurlijk ook 

weinig te melden, maar toch.  

Hoe kunnen we het contact met de leden intensiveren, en gelijktijdig besparen op 

het clubblad, vroegen wij ons af.  

We hebben hier lang over getwijfeld. We krijgen altijd veel complimenten over ons 

clubblad Pennenvoer. Vlot leesbaar, veel informatie voor zowel de fokkers als de 

liefhebbers, prettig om een clubblad in de bus te krijgen en hoe je het wendt of 

keert; het clubblad werd gezien als ‘bindmiddel’ van de GPKV. En iets wat goed is 

schuif je niet zo maar aan de kant. 

Is dit dan het einde van de Pennenvoer? Zeker niet! 

We hebben nog steeds een flink aantal leden die nog geen email hebben/gebruiken. 

Ook zijn er een aantal leden die hebben aangegeven liever een papieren clubblad in 

handen te hebben dan het via de email te ontvangen. Alle begrip en respect hier 

voor! 

Ook de adverteerders en sponsors hebben liever een papieren versie. Daarom gaan 

we de Pennenvoer niet afschaffen, maar wel aanpassen.  

In het vervolg zal de Pennenvoer de meest noodzakelijke informatie bevatten. 

Denk aan de uitnodiging voor de ledenvergaderingen, notulen etc. Het aantal 

pagina’s wordt gehalveerd, zodat we flink snijden in de druk- en verzendkosten. De 

papieren versie van de Pennenvoer wordt alleen nog verstuurd naar die leden die 

het hebben aangegeven, leden zonder emailadres, adverteerders en sponsors. Alle 

andere leden ontvangen in het vervolg de Pennenvoer 4 x per jaar per email, en dit 

zal dan een uitgebreide versie zijn met showverslagen, wetenswaardigheden. 
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Bovendien kunnen we dan veel meer doen in kleur, en foto’s zodat het nog 

prettiger wordt om te lezen. 

 

De naam: We wilden een originele naam, eentje die herkenbaar is en na enige 

gewenning een begrip kan worden. Nieuwsbrief hadden we het kunnen noemen, 

maar zo noemt bijna elke vereniging of instantie het. En omdat ons clubblad al 

Pennenvoer heet, en dit epistel per mail wordt verstuurd kwamen we al snel uit op 

‘Meelvoer’. 

 

Hoe vaak: In principe maandelijks, maar hier kan vanaf worden geweken. Bij erg 

dringende actuele zaken zou het zelfs 2 x per maand kunnen (denk bijvoorbeeld 

aan nieuws over vogelgriep e.d.) Ook wanneer u de Pennenvoer via de mail 

ontvangt is het een beetje overdreven om tegelijkertijd een Meelvoer te versturen. 

En in tijden van vakanties of periodes dat er wat minder te melden valt zult u de 

Meelvoer misschien moeten ontberen. Maar dat zal wel lukken verwachten wij. 

 

Mogelijkheden en lay out: Door het versturen per mail zitten wij zowel met 

Pennenvoer als Meelvoer ruimer in de mogelijkheden. Meer in kleur, foto’s etc. 

zonder dat we ons beknepen hoeven te voelen over de druk- en portokosten. 

Bovendien hebben wij als bestuur iemand benaderd die ons gaat ondersteunen met 

de lay out. Binnenkort gaan wij met deze persoon om de tafel, en brainstormen 

over de talloze ideeën.  

Heeft  u vragen, ideëen, foto’s, meld het gerust bij benmakker@planet.nl of 06-

51447934. 

 

GPKV Mannelijke Dierenshow 

 

Wij zijn bezig met het opzetten van een Mannelijke Dierenshow, en de planning is 

dat deze in april 2023 gaat plaatsvinden.  

Op de a.s. Jaarvergadering willen wij daar graag met u over van gedachten 

wisselen. 

 

Nieuwe tatoeëerder 

 

Belangrijk nieuws voor onze konijnenfokkers: Nadat Dirk de Jong jarenlang onze 

trouwe tatoueerder was, moest deze functie door iemand anders worden ingevuld. 

Die dachten wij te hebben gevonden in de persoon van Ad Hoogendijk, maar door 

persoonlijke omstandigheden kan Ad dit niet invullen. Erg jammer, Ad had er zelf 

ook heel veel zin in, maar alle begrip en respect voor zijn besluit. 

Al jaren is Joop van de Bovenkamp uit ’s Graveland de 2e tatoeëerder. Wij hebben 

vervolgens hem gevraagd en Joop wil wel 1e tatoeëerder worden. Daar zijn wij heel 

erg blij mee! Joop is een ervaren konijnenman en we hebben er alle vertrouwen in 

dan het met deze tatoeëerder wel goed gaat komen. 

Let op: Indien u uw konijnen wilt laten tatoeëren gelden de volgende afspraken: 

mailto:benmakker@planet.nl
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U kunt ’s avonds na 19.00 uur Joop bellen voor een afspraak. Zijn telefoonnummer 

is 035-6563332. De kosten van het tatoeëren zijn €    0,50 per dier, direct contant 

en het liefst gepast afrekenen met Joop. 

Het adres van Joop van de Bovenkamp is Loodijk 17, 1243 JB  ’s Graveland.  

Voor alle duidelijkheid: Joop is nu dus, per direct onze nieuwe tatoeëerder.   

 

 

OPROEPOPROEPOPROEPOPROEPOPROEPOPROEPOPRO

EPOPROEP 

 
 

Eén van onze zeer gerenommeerde fokkers heeft tijdelijk wat weinig ruimte. 

Maar het zou hem zeer aan het hart gaan wanneer hij zijn prachtige witte 

Wyandotten zou moeten weg doen. 

Wie o wie heeft even (hooguit een paar maanden) ruimte om deze 3 hennen op te 

vangen??? 
Graag contact opnemen met Ben Makker, 06-51447934 of mailen naar 

benmakker@planet.nl 

Uw hulp wordt zeer gewaardeerd! 

 
 

Af te halen verzend kisten over voor vervoeren van konijnen en kippen voor 
shows. Op=op 5 enkele en 3 met 3 vakken. 
Inlichtingen : A van ’t Klooster.  avantklooster @ziggo.nl 
 
 
 

Contributie 2022 

 

Een aantal leden hebben al hun contributie van 2022 overgemaakt 

naar de penningmeester. 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,- 

 
 

 

 

 

mailto:benmakker@planet.nl
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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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