1e Jaargang

2e editie

April ‘22

MEELVOER
(dit is een digitale nieuwsbrief van de GPKV, en verschijnt onregelmatig)
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1. Huldiging Jubilarissen tijdens onze Jaarvergadering.
2. Uitreiking fokkerstrofeeën en Clubkampioenschappen.
3. Nieuwe bestuursleden.
4. Mededeling enten konijnen.
5. KLN bijeenkomst ‘Niets doen is geen optie’.
6. Proef vaccinatie vogelgriep.
7. 11 Mei 2022 Ledenvergadering met aansluitend een lezing door Dick
Hamer.
8. Jaarplanning.
1. Huldiging Jubilarissen tijdens onze Jaarvergadering
Even feestelijk beginnen; Tijdens onze laatstgehouden Jaarvergadering op 2 maart j.l.
hebben wij uitgebreid stil gestaan bij het feit dat wij 3 Jubilarissen in de vereniging
hebben.
En daar hadden wij hoog bezoek voor in huis. Niemand minder dan Jan Dirk
Nijkamp, voorzitter van de landelijke Kleindier Liefhebbers Nederland, (rechts op de
foto) kwam persoonlijk het eremetaal, oorkondes, een klein maar zeer gewild flesje
met inhoud, en bloemen uitreiken aan onze Erevoorzitter Dick de Boer voor zijn 50jarig lidmaatschap van KLN en onze GPKV.
Dick heeft een enorme staat van dienst in onze hobby en voor onze vereniging.
‘Noem een functie, en Dick heeft hem bekleed’, aldus Jan Dirk. Enorm veel
waardering voor alles wat hij heeft gedaan, en nog doet. Bovendien is Dick een
fokker die al een halve eeuw (!) topdieren fokt. Veel respect daar voor. Voor zo
iemand komt voorzitter Jan Dirk Nijkamp graag naar ‘het gooise’, en Dick was, in het
bijzijn van zijn zoon Jouko, enorm vereerd.
Tweede jubilaris was Otto Offreins. Voor Otto is het lastig om in het donker te reizen,
maar medehilversummer Herman Fennis was graag bereid om Otto een lift te
verlenen. (nogmaals dank Herman!) Otto is al 25 jaar lid van de GPKV. Nooit echt
actief gefokt met zijn Weners, maar altijd zeer behulpzaam bij het organiseren,
opbouwen en afbreken van tentoonstellingen. Op Otto kon je altijd een beroep doen,
en anders kwam hij spontaan zelf wel helpen. Trouw bezoeker van onze

ledenvergaderingen, en een warme en oprechte belangstelling voor onze hobby en
zijn medemens. Ook voor Otto een Oorkonde, bloemen en een klein maar zeer gewild
flesje met inhoud.
Vanwege zijn gezondheid kon de 3e Jubilaris Andries Arends helaas niet aanwezig
zijn. Ook Andries is 25 jaar lid, benoemd tot Lid van Verdienste van de GPKV, en
dat word je niet zomaar. Andries is jarenlang penningmeester geweest. Hij draaide in
de top van Nederland mee met zijn grote zwarte Australorps. Ook het fokken van
Lotharingers deed hij niet onverdienstelijk. Een delegatie van het bestuur is bij hem
thuis langs geweest om de bloemen, de Oorkonde en het ‘kleine flesje’ bij hem langs
te brengen. Ze zijn daarna nog even blijven zitten bij
Andries…..

(vlnr Otto Offreins, erevoorzitter Dick de Boer, en KLN voorzitter Jan Dirk Nijkamp)

2. Uitreiking fokkerstrofeeën en Clubkampioenschappen
Een uitgebreid verslag hiervan gaat u lezen in de eerstvolgende editie van de
Pennenvoer. Bij de Sierduiven werd Arend Houtman clubkampioen en won Han
Voerman de Fokkerstrofee.
Gijs Niesing won het afgelopen jaar zo ongeveer alles wat er te winnen viel met zijn
Wener konijnen. En bij de GPKV zelfs de dubbelslag; zowel Clubkampioen als de
Fokkerstrofee waren voor Gijs.

Bij het pluimvee een gedeeld Clubkampioenschap. Henk Kasperts en Ben Makker
eindigden met een gelijk aantal punten. De Fokkerstrofee voor het pluimvee ging naar
Ben Makker. Alle winnaars nogmaals proficiat!

3. Nieuwe bestuursleden
Uw GPKV is 2 nieuwe bestuursleden rijker. Op de laatstgehouden Jaarvergadering
zijn met applaus verwelkomd Mevr. Sascha Oskam en Dhr. Jelle van Hoek.
Sascha gaat zich bezighouden met bestuursondersteunende taken, zoals het maken
van oorkondes, layout van Pennenvoer en Meelvoer e.d. Jelle is onze nieuwe
penningmeester. We hebben hun beide leren kennen als zeer gedreven fokkers, maar
ook zeer kundig op hun eigen vakgebied.
De wereld veranderd en wij zullen in onze hobby mee moeten veranderen willen we
bijblijven. Met name op het digitale vlak misten we in ons bestuur de benodigde
kennis. Dat Sascha en Jelle nu hun talenten willen inzetten voor onze GPKV zijn wij
dan ook heel erg blij mee!

4. Mededeling enten konijnen
Let op konijnenfokkers: Dinsdag 26 april a.s. komt Dr. Woof naar de Welkoop in
Eemnes om uw konijnen te enten. Hij is daar om 16.30 uur. Opgeven/aanmelden
hiervoor kunt u tot uiterlijk Woensdag 20 april 19.00 uur.
Alle konijnenfokkers bij ons bekent krijgen hier nog een aparte mail over, maar
noteert u dit alvast in uw agenda.
Bent u geen fokker maar wilt u toch uw konijn(en) laten enten, dan kan dat natuurlijk
ook.
Houd uw mailbox in de gaten!

Dr. Woof die hier de prachtige konijnen van Gerard Wagevoort aan het enten is.

5. KLN bijeenkomst AI gevoelige diergroepen van zaterdag 12 maart j.l.
Zaterdag 12 maart waren alle verenigingen, speciaalclubs en commissies uitgenodigd
om mee te praten, denken over het showen van AI gevoelige diergroepen. Ook een
delegatie van uw GPKV bestuur was hier uiteraard bij aanwezig.
Door de vogelgriep wordt het steeds moeilijker om een show voor de veren te
organiseren en zien en horen we dat men de tentoonstelling naar voren wil halen of
alleen een show wil organiseren voor de haren. Het bestuur was daarom van mening
om het heft in eigen hand te nemen en hiervoor een middag te organiseren zoals
beloofd was op de Diertechnische Raad en Raad van Advies.
Er waren ongeveer 68 personen aanwezig. De zaal werd opgedeeld in 3 groepen. Er
waren een paar stellingen waarmee iedere groep mee aan de slag kon gaan en zijn of
haar mening hierover kon geven. Na 20 minuten kwamen we weer bijeen om de
stelling te bespreken vervolgens kwam de volgende stelling en zo werd de middag
gevuld. De sfeer was erg goed te noemen en hebben we een paar stapjes kunnen
maken.
Uit de groep is een partij naar voren gekomen en heeft aangegeven dit jaar de
Bondsshow veren te willen organiseren in het eerste weekend van oktober 2022. Het
bestuur zal met deze partij in gesprek gaan om te kijken hoe een en ander
vormgegeven kan worden. Zodra we hierover meer weten zullen wij u hierover
informeren. Voor deze Bondsshow gaan we ook drie categorieën in het leven roepen
nl.
1.

Groep jonge dieren (2022),

2.

Groep jaarlingen 2021 en

3.

De groep oude dieren (2020 en ouder).
We zullen in gesprek gaan met de keurmeesters hoe zij om moeten gaan met de
keuringen en er zullen gesprekken komen met de speciaalclubs. De vraag op hoelang
de Bondsshow zou moeten duren kwam sterk naar voren dat men graag donderdag
wil inkooien, vrijdag keuring en zaterdag de sluiting. Dit is natuurlijk ook aan de
organiserende partij hoe zij hiermee om wil gaan. Afgesproken is om de
verenigingsshows de mogelijkheid te bieden een open show te zijn zodat ook fokkers
uit de omgeving in kunnen sturen zonder lid te moeten zijn van die vereniging. We
zien graag dat de verenigingen meer gaan samenwerken.

Voor de daaropvolgende jaren zal een concreet plan gemaakt moeten worden.
De Bondsshow voor de haren blijft bij Dierenparade Noordshow.
Het bestuur van KLN.

6. Proef vaccinatie Vogelgriep
PROEF MOET EINDE MAKEN AAN PATSTELLING VACCINATIE
VOGELGRIEP
Met ruim 1,5 miljoen dode dieren op de teller sinds oktober van vorig jaar neemt de
roep om het inenten van pluimvee tegen vogelgriep toe. Het ministerie van LNV heeft
een proef met een vaccin aangekondigd. Levende Have sprak met twee
wetenschappers die bij de proef zijn betrokken: epidemioloog Arjan Stegeman van de
Universiteit van Utrecht en viroloog Nancy Beerens van Wageningen Bioveterinary
Research. Lees meer https://www.levendehave.nl/.../proef-moet-einde-maken-aan...
In de Eempolder zijn vorige week, op één dag, 5 kliko’s vol met dode ganzen en
zwanen opgeruimd…..
Echt verschrikkelijk zoals de vogelgriep huis houdt.
Duidelijk is maar weer dat de vogelgriep nog lang niet over is, en zo belangrijk dat zo
snel als mogelijk begonnen moet worden met vaccineren.

7. 11 Mei 2022 Ledenvergadering met aansluitend een lezing door Dick Hamer.
Binnenkort ontvangt u ook een Pennenvoer in de bus, met daarin de uitnodiging en
agenda voor de Ledenvergadering van 11 mei a.s.
Die avond hebben we als speciale gast Dick Hamer. Dick is een internationaal
vermaard sierduiven keurmeester, hij heeft werkelijk overal ter wereld dieren
gekeurd. Bovendien is Dick een zeer begenadigd spreker, een lezing bijwonen van
hem is een belevenis op zich!
Houd u deze avond vrij en kom naar de (korte) ledenvergadering met aansluitend de
lezing van Dick Hamer!
Meer hierover in de a.s. editie van de Pennenvoer.

8. Tot slot: De Jaarplanning

Jaarplanning 2022
Zaterdag 15 Januari
Woensdag 2 maart
April/mei
26 april
Woensdag 11 mei
Half mei
Dinsdag ? juni
Zaterdag 18 juni
Zaterdag 25 juni
Eind juli
Maandag 1 augustus
Woensdag 24 augustus
Donderdag 25 augustus
Eind september
7 en 8 oktober
Woensdag 23 november
December

Nieuwjaarsbijeenkomst (AFGELAST)
Jaarvergadering
Bezoek zorginstelling, stand ergens oid
Enten konijnen, 16.30 uur bij de Welkoop
Ledenvergadering met lezing door Dick Hamer
Hokkenbezoek bij andere vereniging
KL-NH vergadering
KLN jaarvergadering
Hokkenbezoek/BBQ
Enten konijnen
Landbouwshow Opmeer
Ledenvergadering
Enten pluimvee
Enten konijnen
GPKV Kleindierenshow Gooi en Eemland
Ledenvergadering en Hanenkraaiwedstrijd
Kerstgroet

Verder: Stand Lentefair Blommenhoeve? Parade van Eemnes?

Een paar data zijn nog niet bekend, of moeten simpelweg nog gepland worden. Deze
worden later in het jaar ingevuld.
Wij kijken er naar uit u op één of meerdere activiteiten te ontmoeten!
Ben Makker

