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1. Landbouwshow Opmeer 1 augustus 2022
Als vereniging gaan wij een bezoek brengen aan deze groots opgezette
Landbouwtentoonstelling waar normaal gesproken zo’n 10.000 man/vrouw aan
publiek op afkomt. Om alles in goede banen te leiden zijn er ook nog eens 2000
vrijwilligers op deze dag actief; werkelijk imposant!
Verspreid over het 10 ha grote terrein van Landbouwshow Opmeer is van alles te
beleven. Het spektakel bestaat dit jaar uit een heuse ponyrace en het NK
Horseboarding. Bij horseboarding wordt de deelnemer op een groot skateboard met
hoge snelheid voortgetrokken door een paard met een ruiter. Een echte belevenis om
dit mee te maken. Verder zijn er landelijke kampioenschappen in de diverse
tuigpaardenrubrieken.
Maar bezoekers kunnen zich ook verwonderen bij presentaties van kleine en grote
reptielen. Hierbij moet u denken aan leguanen, slangen, krokodillen, maar ook
schorpioenen en spinnen. Het publiek kan uiteraard op een veilige manier, van
dichtbij deze dieren bekijken en bewonderen.
Het Friese paard, een stoer, trots en fier ras die overal waar zij verschijnt de harten
van het publiek sneller doet kloppen mag uiteraard niet ontbreken en een groep
fokkers gaat hier een fantastische show van laten zien.
De rundveekeuringen keren dit jaar weer terug op het hoofdterrein. U moet hierbij
denken aan koeien, schapen, geiten, varkens in allerlei rassen. Nieuw dit jaar is dat er
ook een keuring van Alpaca’s gehouden wordt, met ruim 80 inschrijvingen.
Kleindiervereniging Winkel e.o. is zoals jaarlijks ook aanwezig met een kleine
dierententoonstelling. Geen pluimvee dit jaar vanwege de vogelgriep, maar wel de

andere diergroepen zoals sierduiven, cavia’s en konijnen. U kunt hier zelfs een konijn
van onze GPKV tegen komen!
Keurmeester Leo van Wetering, die ook eierkeurmeester is, zal een eierkeuring
verzorgen. Als u wilt kunt u 4 eieren meenemen, die door Leo gekeurd gaan worden.
Hiervoor hoeft u zich niet van te voren aan te melden, dus neem gerust wat eitjes mee
van uw dieren.
Zoals altijd is er van alles te zien en te beleven op de Landbouwshow. Het blijft een
echte familiedag, die voor alle leeftijden wel iets te bieden heeft.
Hoe gaan we het doen:
We verzamelen maandagochtend 1 augustus om 7.15 uur bij het clubhuis van de
IJsbaanvereniging in Eemnes. Om 7.30 uur vertrekken wij daar vandaan, zodat we
rond 8.30 uur in Opmeer zijn.
Als u introducees mee wilt nemen zijn ze van harte welkom, maar geef dit wel even
door zodat we er rekening mee kunnen houden.
Voor vervoer wordt gezorgd. De entree ( € 18,-. ) en de versnaperingen die u op de dag
gebruikt zijn voor uw eigen rekening.
De dagindeling is mij niet helemaal bekend, maar normaal gesproken zijn we rond 16.00 uur
weer in Eemnes.

U kunt zich voor deze dag opgeven (voor vrijdag 29 juli 19.00 uur) bij Ben Makker
06-51447934 of benmakker@planet.nl

2. Effectief vogelgriepvaccin verwacht in 2023
De ontwikkeling van goed werkende vaccins tegen vogelgriep is lastig, maar
epidemioloog en pluimveedierenarts Francisca Velkers van Universiteit Utrecht is
optimistisch.
Onlangs gaf zij in het landbouwvakblad Nieuwe Oogst aan dat zij verwacht dat in de
loop van 2023 een vaccin beschikbaar is. Op dit moment loopt er in Nederland een
vaccinproef. Landbouwminister Henk Staghouwer verwacht de eerste resultaten deze
zomer. Het ontwikkelen van een vaccin is lastig omdat er steeds nieuwe varianten van
het vogelgriepvirus ontstaan. Dat zou betekenen dat vaccins voortdurend moeten
worden aangepast.
Daarnaast moet een vaccin geschikt zijn voor massavaccinatie van pluimvee,
bijvoorbeeld via drinkwater of een spray. Want een vaccin dat individueel moet
worden toegediend is te bewerkelijk en te duur voor de pluimveehouder. Als laatste
moet een vaccin zo werken, dat gevaccineerde dieren te onderscheiden zijn van
geïnfecteerde dieren. Dit is nodig omdat het momenteel in Europa niet is toegestaan
om gevaccineerd pluimvee of hun producten te verhandelen. Als gevaccineerde
dieren te onderscheiden zijn van Geïnfecteerde dieren, is handel in gevaccineerde
dieren wel mogelijk. De meeste hoop is gevestigd op nieuwere typen vaccins: een
DNA-vaccin of een vectorvaccin. Van de vaccins die hopelijk beschikbaar komen

voor de commerciële pluimveehouderij, is het nog onbekend of deze ook geschikt
zijn voor hobbypluimvee.
3. Enten konijnen op 12 juli j.l.
Na enig oponthoud deze dag heeft Dr. Woof ruim 100 konijnen van onze vereniging
geënt tegen RHD 1 + 2, en een 10-tal ook tegen Myxomatose.
Eigenlijk zouden we om 15.00 uur beginnen deze dag, bij de Welkoop waar een
aantal fokkers zouden verzamelen. Door personeelstekort (waar niet tegenwoordig?)
kon de dierenarts pas om 18.15 uur in Eemnes zijn. Dit werd nog later vanwege
problemen op de praktijk, waar zelfs de politie bij aan te pas moest komen! Om 18.30
uur werd uiteindelijk begonnen met enten. Na de Welkoop had Dr. Woof nog 6
adressen van GPKV fokkers waar hij heen moest. U begrijpt; het werd een latertje.
Maar dank aan Kees Langedijk die uitstekend met ons meedacht en zijn dieren in de
auto laadde en ze meenam vanuit Maarssen naar ’s Graveland. Dat scheelde enorm in
de reistijd voor de dierenarts en Gijs Niesing die met hem mee was.
Eind september heeft u nog de gelegenheid om uw konijnen te laten enten, bij de
Welkoop. De datum hoort u nog van ons. Houd uw mailbox in de gaten!

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

4. Boekentip; Liefde voor kippen.
Angelo Dorny, groenjournalist en hoofdredacteur van De tuin op Tafel, heeft een
prachtig boek geschreven over kippen. In dit boek laat hij ons kennismaken met zijn
geliefde dames die hem naar eigen zeggen uit een diep dal hebben getrokken toen hij
een burn-out had.
In dit 288 pagina’s tellende boek vertelt Angelo je alles wat je als (aankomend)
kippenhouder moet weten, van aanschaf tot broeden. Naast veel informatie bevat het
boek ook veel mooie foto’s en maakt het duidelijk dat kippen zoveel meer geven dan
alleen maar lekkere eitjes.
Te bestellen bij: Fontaine Uitgevers, ISBN: 9789464041422

5. GPKV Kleindierenshow Gooi en Eemland 7 en 8 oktober a.s.
In het bestuur zijn we op het ogenblik hard aan het werk met de voorbereidingen hier
voor, en dan met name met het Vraagprogramma. Er is een topteam aan keurmeesters
geregeld en ook in de locatie (De Wel, zelfde als vorig jaar) kunnen we terecht.
Wat onzeker is, is of we pluimvee mogen toelaten op onze show. Wij hopen echt van
wel! En we gaan er ook van uit dat het kan, maar….. vorige week was er nog weer
een uitbraak van vogelgriep, dus het wordt spannend.
Vanuit het hoofdbestuur van de KLN is opgeroepen om van alle
Verenigingstentoonstellingen, Open tentoonstellingen te maken. Met als doel om ook
pluimveefokkers van andere verenigingen de mogelijkheid te bieden om hun dieren te
laten keuren. Wij gaan als bestuur hier serieus naar kijken, en u leest hier vast meer
over in de Pennenvoer die binnenkort ook verschijnt, op onze website of in het
Vraagprogramma.
Ook op onze ledenvergadering die gepland staat op woensdag 24 augustus a.s. staat
dit onderwerp op de agenda, en zult u hierover het laatste nieuws krijgen.

6. KLN Bondstentoonstellingen seizoen 2022/2023
•

Landelijke Jeugdshow: wordt gehouden in Laren (Gld) op zaterdag 17
september 2022. Website: www.jeugdshow.nl

•

KLN Bondsshow veren: wordt gehouden op de Dierendagshow te Ulft van
vrijdag 30 september 2022 t/m zondag 2 oktober 2022. Website: www.kpvsilvolde.nl

•

KLN Bondsshow haren wordt gehouden op de Dierenparade Noordshow van
donderdag 19 t/m zaterdag 23 januari 2023. Website: www.noordshow.nl

7. Tot slot: De Jaarplanning

Jaarplanning 2022
Maandag 1 augustus
Woensdag 24 augustus
Donderdag 25 augustus
Eind september
7 en 8 oktober
Woensdag 23 november
December

Landbouwshow Opmeer
Ledenvergadering
Enten pluimvee
Enten konijnen
GPKV Kleindierenshow Gooi en Eemland
Ledenvergadering en Hanenkraaiwedstrijd
Kerstgroet

Wij kijken er naar uit u op één of meerdere activiteiten te ontmoeten!
Ben Makker

