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GOOISE PLUIMVEE- EN KLEINDIERENFOKKERS VERENIGING 
Bestuur en commissieleden 
 
Voorzitter: 
Han Voerman 
Julianalaan 54 
3761 DG Soest 
06-43536340 
e-mail: hanvoerman01@gmail.com 
 
Secretaris: 
Ben Makker 
Roerdomp 18 
3755 GH  Eemnes 
tel. 035 – 53 113 32—06-51447934 
e-mail: benmakker@planet.nl 
 
Penningmeester:  
Jelle van Hoek 
Varenmeent 92 
1218 AS Hilversumse-Meent 
06-51844004 
e-mail: jwvanhoek@gmail.com  
 
Secretaris Pluimvee: 
Arie van ‘t Klooster 
Meentweg 67 
3755 PB  Eemnes 
tel. 035 – 53 101 06--06-25320336 
e-mail: avantklooster@ziggo.nl 
 
Secretaris Pelsdieren: 
Gijs Niesing 
Laarderweg 81 
3755 AM  Eemnes 
tel. 035 – 53 102 44—06-38088974 
e-mail: gijsbertus.niesing@hotmail.com 
 
Voorlichting/PR: 
Ben Makker 
Roerdomp 18 
3755 GH  Eemnes 
Tel. 035 - 53 113 32—06-51447934 
e-mail: benmakker@planet.nl 

 
Redactieadres/advertenties/kopij 
Ben Makker 
e-mail: benmakker@planet.nl 
 
Sascha Oskam 
e-mail:sacha.oskam@gmail.com 
 
Tatoeëerder: 
Joop van de Bovenkamp. 
Loodijk 17 
1243 JB S’Gravenland 
Tel. 035-6563332  
Bellen na 19:00 uur heeft geen e-mail. 
 
Ringencommissaris: 
Arie van ‘t Klooster 
Meentweg 67 
3755 PB  Eemnes 
tel. 035 – 53 101 06--06-25320336 
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 
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VOORWOORD 
 
Geachte leden van de GPKV 
 
Als u deze Pennenvoer ontvangt is het zomer en zal het fokseizoen voorbij zijn. 
Hopelijk voor iedereen een geslaagde periode waarin u een paar toppers heeft 
gefokt. Als bestuur zijn we inmiddels op gang met onze nieuwe bestuursleden en 
hun bijdrage is direct merkbaar en motiveert om het voor iedereen nog 
aantrekkelijker te maken. 
Er zijn een aantal zaken die echter ook van de leden moeten komen.  
Contributie: 
Van de penningmeester begreep ik dat op dit moment slechts de helft van de leden 
de contributie heeft voldaan . We zijn ongetwijfeld allemaal druk en het schiet er 
snel bij in. Graag even uw aandacht hiervoor. Het is geen fijne taak om mensen 
achterna te moeten bellen hiervoor en dat moeten we voorkomen. 
Drukwerk: 
Een simpel rekensommetje heeft ons geleerd dat het drukken en verzenden van ons 
clubblad Pennenvoer er voor zorgt dat de hele contributie hieraan op gaat. 
Dat kan niet omdat we dan gaan interen op ons vermogen. Naast deze kosten 
maken we namelijk nog meer kosten die ervoor zorgen dat we in de rode cijfers 
gaan komen. We gaan met elkaar onderzoeken hoe we het boekje goedkoper 
kunnen maken. Daarvoor zijn diverse opties. Niet meer afdrukken, minder 
verzenden, een goedkopere drukker, etc etc. 
Contributieverhoging: 
Niet alleen het boekje drukt te zwaar op onze begroting, alles kost meer en dat 
heeft u gemerkt in uw dagelijkse uitgaven zoals boodschappen en brandstoffen. In 
het bestuur gaan we het hier nog over hebben, maar zeer waarschijnlijk komt dit op 
de agenda van onze ledenvergadering in november.  
Jubileum: 
In 2024 bestaat de GPKV 110 jaar. Reden om iets speciaals te doen. Graag willen 
we met de leden een commissie vormen  die binnenkort al aan de slag gaat om dit 
voor te bereiden. Dus als u zich hiervoor wilt aanmelden, laat het even weten aan 
uw secretaris Ben Makker. 
Speciaal voor jeugdleden: 
In september is de Nationale Jeugdshow in het Gelderse Laren. Graag wil ik alle 
jeugdleden aansporen hieraan mee te doen. Daarvoor heb je echter wel een 
fokkerskaart nodig. Kosten bedragen 10 euro per jaar en daarvoor krijg je het 
prachtige Kleindiermagazine en mag je op iedere show insturen, mits je dieren zijn 
geringd of getatoeëerd . We willen graag rond 15 augustus weten of hiervoor 
belangstelling is. Geef dit even door aan 1 van de bestuursleden. 
Woensdag 24 augustus komen we voor het eerst weer samen en daar hoop ik u 
allen in goeden doen te ontmoeten. 
Tot binnenkort! 
Uw voorzitter, Han Voerman  
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UITNODIGING 
 
 
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Ledenvergadering die gehouden 
wordt op woensdag 24 augustus  2022. 
Deze vergadering wordt gehouden in het clubhuis van ‘IJsclub De Vaart’, aan de 
Stadwijksingel 1 in Eemnes. 
De bijeenkomst begint om 20.00 uur. 
 
De agenda luidt als volgt: 
 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Notulen van de Jaarvergadering van 2 maart 2022. 
3. Notulen van de Ledenvergadering van 11 mei 2022.  
4. Ingekomen stukken en mededelingen. 
5.   Terugblik op activiteiten; 25 juni Hokkenbezoek en BBQ, en 1                  
       augustus Landbouwshow Opmeer. 
6.   RHD2 – enten 12 juli j.l. stand van zaken en toekomst. 
7.   Enten pluimvee maandag 29 augustus a.s.  
8.   GPKV Kleindierenshow Gooi- en Eemland 7 en 8 oktober 2022. 
 
Pauze  (en gelegenheid tot inleveren van de opgaveformulieren voor het 
enten) 
 
9.   Bestuursmededelingen. (o.a. aanschaf clubkleding, banners en beachflags,  
      Hoenderhof, Rabo clubactie, Mannelijke Dierenshow ‘Gooische Mannen’) 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting. 

 
 
Namens het bestuur, 
Ben Makker (secretaris) 
 
 
U ziet, er valt deze avond veel te bespreken. Zowel over ‘standaardzaken’, voor 
zover die standaard zijn, als over de toekomst van onze activiteiten en 
ontwikkelingen. Uw aanwezigheid en inbreng wordt zeer gewaardeerd en wij 
rekenen op een grote opkomst. 
 
Ben Makker (secretaris) 
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Notulen van de Jaarvergadering gehouden op 2 maart 2022  
 
1.) Voorzitter Han Voerman opent de vergadering (nu nog zonder hamer) en heet 
een ieder van harte welkom. Een bijzonder woord van welkom voor onze ereleden 
Herman Fennis, Jaap Hagen en Gijs Niesing, en onze erevoorzitter Dick de Boer. 
Verder een bijzonder woord van welkom voor KLN voorzitter Jan Dirk Nijkamp 
die vanavond bij ons aanwezig is. 
We leven in een rare tijd, en Han bekent dat hij een beetje uit zijn doen is. Op een 
paar uur reizen van ons vandaan woedt een verschrikkelijke oorlog. Op beelden 
zag Han duizenden vrijwilligers om een kerncentrale in Oekraïne af te zetten. Je 
moet er niet aan denken dat daar iets mee gebeurt. En dat allemaal vanwege zo’n 
psychopaat als Poetin. Moeten we angstig zijn, of juist nuchter? Belangrijk is dat 
de wereld laat zien dat alle neuzen één kant op staan.  
In onze kleindierenhobby moeten we de draad weer oppakken, al valt dat met de 
heersende vogelgriep nog niet mee. Corona lijkt redelijk onder controle en verder 
af te nemen. Laten we hopen dat er niet weer een vervelende variant opduikt. 
 
Voordat onze voorzitter verder gaat naar het volgende punt neemt Ben Makker het 
woord. Wij zijn erg blij met Han als voorzitter, maar hij zit er wat ‘kaal’ bij. Want 
wat is een voorzitter zonder hamer?  
Ben is in de archieven gedoken, en vond een exemplaar dat door vele illustere 
voorgangers is gehanteerd, en overhandigt deze aan Han. Het is een mooi stuk 
ambachtelijk houtwerk, versierd met een hanenkop. Han voelt zich zeer vereerd en  
de hamer  wordt meteen uitgeprobeerd door hem, en met een flinke klap op de tafel 
gaan we nu naar punt 2 van de vergadering. 
 
2.) Op de notulen van de Jaarvergadering die gehouden is op 18 augustus 2021 zijn 
geen op- of aanmerkingen en worden daarmee goedgekeurd, met dank aan Ben 
voor het degelijke verslag. Naar aanleiding van de notulen vraagt Henk Kasperts 
hoe de pluimveefokkers aan het antimijtenmiddel Exzolt kunnen komen. Han heeft 
het website adres voor hem. 
 
3.)  We mogen maar liefst 4 nieuwe leden verwelkomen. Te beginnen met een 
jeugdlid. Zijn naam is Gijs van ’t Klooster, en is een kleinzoon van Hans Meijer. 
Arjen Paardekooper uit Laren is lid geworden en heeft een kruising van Waasse 
krielen en Cream Legbars in het hok. 
Joost van Leeuwen uit Putten is lid geworden, hij is fokker van konijngrijze 
Weners. 
En Henk Luijer uit Nederhorst den Berg is lid geworden. Hij is fokker van 
kleurdwergen in rustekening, en voor Henk wordt een fokkersnummer 
aangevraagd. 
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Het clubblad van Winkel en Omstreken is ontvangen. 
In januari ’22 mochten de leden met een emailadres de eerste ‘Meelvoer’ 
ontvangen. 
En van de KL-NH is een nieuwsflits ontvangen, die met name gaat over de 
commissie ‘Toekomstbestendig showen’. En omdat de KLN voorzitter Jan Dirk 
Nijkamp toch aanwezig is, en van alle ‘ins en outs’ weet, krijgt hij hierover het 
woord.  
Afgelopen zaterdag is de Raad van Advies bijeen geweest, en afgesproken is om zo 
snel mogelijk alle verenigingen uit te nodigen door de KLN, voor een bijeenkomst 
over dit onderwerp. Het gaat om het veilig stellen van tentoonstellingen. Zoals het 
huidige seizoen is ingedeeld is niet houdbaar. Oorzaak hiervan zit in de vogelgriep, 
die al een tijdje ook in de inheemse vogels zit, en dus in de natuur. En dus moet er 
wat veranderen, willen we nog kunnen showen met onze dieren. De bijeenkomst 
staat gepland voor 12 maart a .s., en ook de GPKV wordt hier voor uitgenodigd.  
Op dit moment heeft KLN minder dan 5000 leden, en dat worden er elk jaar 
minder. Terwijl er in Nederland zo’n 1 miljoen konijnenhouders zijn en zo’n 250 
duizend kippenhouders. Op één of andere manier moeten we proberen deze mensen 
te betrekken bij onze hobby. (aldus dhr. Jan Dirk Nijkamp) 
Afmeldingen voor vanavond zijn er van Johan Schouten, Cees Wiggerts (jarig) 
Anne Dijkstra, Andries Arends en Walter Bout. 
 
4.) Het jaarverslag van 2021, gemaakt door de secretaris wordt uitgedeeld en per     
punt behandeld. Zonder op- of aanmerkingen wordt het Jaarverslag goedgekeurd 
met een applaus en  complimenten aan Ben voor het maken er van, en het vele 
werk wat hij er aan gehad heeft. Van de voorzitter mag de secretaris blijven. 
 
5.) Het financieel verslag van 2021 wordt uitgedeeld en penningmeester Arie van ’t 
Klooster geeft uitleg. De boekhouding is tegenwoordig helemaal geautomatiseerd. 
Met de inning van de contributie heeft Arie veel werk gehad, en een inhaalslag 
gemaakt. Verder ziet het hele verslag er zeer duidelijk en degelijk uit, en er volgt 
een applaus voor de penningmeester!  
 
6. De kascontrolecommissie bestond eigenlijk uit Tineke Hoogland en Diny Peek, 
maar Tineke was verhinderd. Haar taak werd waargenomen door reservelid Arend 
Houtman. Het zag er allemaal echt keurig uit, en voorgesteld wordt om de 
penningmeester decharge te verlenen. Wederom applaus! De commissie en 
penningmeester Arie worden bedankt voor al het werk wat ze gedaan hebben. 
De kascontrolecommissie voor 2022 bestaat uit Tineke Hoogland en Arend 
Houtman. Nieuw reservelid is Walter Bout. 
 
7.) Bestuursverkiezing. Voorzitter Han begint te vertellen dat hij het huidige 
bestuur best ‘een lekker stel’ vind, maar het vele werk wat er bij komt kijken rust 
nu op te weinig schouders. Bovendien moeten we met onze tijd mee, en met name 
op het digitale vlak missen we wat kundigheid. Daarom is hij ontzettend blij met de 
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2 nieuwe kandidaten die hun talenten en een frisse blik willen inzetten voor de 
GPKV.  
Als eerste mevrouw Sascha Oskam die in het bestuur komt ter ondersteuning van 
allen, maar vooral op het gebied van Oorkondes maken, lay out van Pennenvoer en 
Meelvoer etc.  
Dhr. Jelle van Hoek stelt zich verkiesbaar voor de funtie van 1e penningmeester. Er 
hebben zich bij de secretaris voor beide funties geen tegenkandidaten gemeld, dus 
Sascha en Jelle worden voor een periode van 3 jaar gekozen. En dit wordt met 
applaus begroet! 
Arie van ’t Klooster heeft het penningmeesterschap tijdelijk waargenomen. Het is 
een hele worsteling geweest en Arie heeft er ontzettend veel tijd en aandacht in 
gestoken om het zo goed mogelijk te doen. Alle waardering hier voor en Arie 
wordt heel erg bedankt, met applaus! 
Secretaris pelsdieren Gijs Niesing en Algemeen secretaris Ben Makker zijn 
aftredend, en stellen zich herkiesbaar. Ook voor deze funties hebben zich geen 
tegenkandidaten gemeld, en beide heren zijn weer voor een periode van 3 jaar 
herkozen. Ook voor hen applaus! 
De nieuwe en herkozen bestuursleden danken voor het in hen gestelde vertrouwen. 
 
Nu houden we eerst even pauze (punt 8) en gaan hierna verder met punt 
 
9.) Uitreiking GPKV Clubkampioenschap en fokkerstrofeeën van het 
tentoonstellingsseizoen 2021/2022.  
Bij de pelsdieren heeft Gijs Niesing het clubkampioenschap gewonnen met Wener 
konijngrijs. Bij de Sierduiven is Arend Houtman de winnaar, en bij het pluimvee 
zijn er vanwege een gelijk aantal punten, 2 winnaars, te weten; Henk Kasperts en 
Ben Makker. Luid applaus voor deze heren en een mooie oorkonde en envelop met 
inhoud. 
De Fokkerstrofeeën moesten ook nog uitgereikt worden. Ook hier won Gijs 
Niesing bij de konijnen. De trofee voor de Sierduiven ging naar Han Voerman, en 
die van het pluimvee is voor Ben Makker. 
Heren proficiat!  
 
10.) We hebben in de vereniging 3 jubilarissen. KLN voorzitter Jan Dirk Nijkamp 
krijgt hier voor het woord. Hij heeft van de secretaris vernomen dat wij in onze 
vereniging niet van de lange toespraken zijn, dus houd hij het kort. 
Helaas niet aanwezig maar daarom niet minder gewaardeerd is Andries Arends die 
25 jaar lid is. Een delegatie van het bestuur gaat bij hem langs om de Oorkonde te 
overhandigen. 
Ook 25 jaar lid is Otto Offreins. Zeer gewaardeerd om zijn inzet voor de 
vereniging ontvangt hij een fraaie Oorkonde, bloemen en een klein flesje. 
Onze erevoorzitter Dick de Boer is maar liefst 50 jaar lid van de GPKV, en hoelang 
hij lid van KLN is, is wat onduidelijkheid over. Maar dat mag de pret niet drukken. 
Van de KLN ontvangt Dick een Oorkonde met speldje, en van de GPKV een 
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Oorkonde, bloemen en een klein flesje. Volgens Jan Dirk is er geen functie in de 
hobby, of Dick heeft het gedaan. Daarbij was hij wel eens kritisch, maar ook daar 
waardering voor. Het was altijd met de bedoeling om een ander (en de hobby) op 
een positieve manier verder te helpen. Een gevleugelde uitspraak van Dick is: 
Zonder wrijving geen glans. En dat is ook zeker op hem van toepassing. 
Uiteraard krijgt Dick even het woord. Hij begint met een kleine correctie. Hij is 
geen geboren Groninger, maar toch echt een Fries en nog wel uit Tytjerkstradeel. 
Dick denkt terug aan toen hij begon, en aan de ‘wilde jaren’ toen hij nog jong was. 
Hij heeft altijd heel veel plezier beleefd aan deze club. Het is een groot verschil 
met hoe het er in het Noorden aan toe gaat. Ze kunnen daar nog wat van ons leren, 
aldus Dick. 
 
11.) Per 1 januari 2022 hebben wij een nieuwe tatoeerder. Het is Joop van den 
Bovenkamp. Het tatoeëren gebeurt op afspraak. U kunt Joop het beste bellen, ’s 
avonds na 19.00 uur. En de kosten voor het tatoeëren blijven 0,50 eurocent/dier. 
Arie van ’t Klooster blijft ringencommissaris. Dus wie ringen wil bestellen kan dit 
bij Arie doen, zijn gegevens staan voor in ons clubblad. Ook voor duivenringen 
kunt u bij hem terecht. 
 
12.) Bestuursmededelingen: Wij streven naar samenwerking met Sport en 
Genoegen uit Huizen. In het verleden zijn er door allerlei oorzaken wat frustraties 
ontstaan. Het is niet de bedoeling om 1 vereniging te worden, maar er is de 
behoefte om te kijken wat we wel samen kunnen doen. Zowel vanuit Sport en 
Genoegen als de GPKV zijn er 2 leden die dit gaan onderzoeken. Namens de 
GPKV zijn dit Henk Kasperts en Arend Houtman. Bij voorbaat dank voor hun 
inzet! 
Ben verteld dat onze website www.gpkv.nl weer helemaal opgefrist en uptodate is. 
Oude berichten zijn verwijderd, en nieuws, Pennenvoeren en de Meelvoer zijn 
toegevoegd. Van harte aanbevolen om eens een kijkje te nemen op onze site. 
Nadat een aantal jaar geleden in Veenendaal de Mannelijke Dierenshow is gestopt, 
vinden wij van het bestuur dat een groot gemis. Daarom hebben we het plan 
opgevat om zelf zo’n show te gaan organiseren, genaamd: ‘Gooische Mannen’. 
Deze naam wordt aangevraagd en de planning is dat dit in maart 2023 gaat 
plaatsvinden. 
 
13.) De rondvraag: Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
14.) Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. Hij dankt alle 
aanwezigen voor hun aanwezigheid en de prettige wijze van vergaderen, en wenst 

http://www.gpkv.nl/
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ons allen een wel thuis! En Han spreekt de hoop uit op een verenigingsjaar, wat zo 
normaal mogelijk gaat verlopen.  
 
Ben Makker 
(secretaris) 
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Notulen van de Ledenvergadering gehouden op 11 mei 2022  
 
1.) Voorzitter Han Voerman heet ons allen welkom. Een speciaal welkom aan 
erelid Gijs Niesing en de spreker van vanavond; Dick Hamer. 
Dick heeft ons zoveel te vertellen over onze hobby, maar vooral over sierduiven, 
dat Han voorsteld om er een hele korte vergadering van te maken zodat onze 
spreker alle tijd en ruimte heeft voor zijn verhaal. 
De agendapunten 2 t/m 6 worden doorgeschoven naar de volgende vergadering, 
waardoor we verder gaan met punt: 
 
7.) Rondvraag. Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
8.) Sluiting. De voorzitter dankt ons allen voor onze komst en geeft het woord aan 
Dick Hamer. 
 
 
Ben Makker 
(secretaris) 
 
 
 
Na de vergadering kreeg de spreker van de avond Dick Hamer het woord. 
Dick is een internationaal vermaard sierduivenkeurmeester met een brede 
belangstelling en kennis van onze kleindierenhobby. Een lezing van Dick bijwonen 
is een ervaring op zich!  
Dick heeft veel meegemaakt in onze hobby, en schroomt niet om hier over uit te 
wijden. Hij was deze avond bij ons helemaal ‘in zijn element’ en wat hij die avond 
allemaal heeft verteld is teveel voor een korte samenvatting op deze plek. Het zou 
afbreuk doen aan zijn wijze woorden. Maar mocht u ooit in de gelegenheid zijn een 
lezing van hem bij te wonen; het is een echte aanrader! 
 
 
 
 
 
 
  



 
PENNENVOER is het verenigingsorgaan van de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers 

Vereniging. 
49e JAARGANG    NUMMER 3 AUGUSTUS 2022 

12 

GPKV  CLUBKAMPIOENSCHAP 2022/2023 
 
Ook het aankomend tentoonstellingsseizoen gaan wij weer het GPKV 
clubkampioenschap houden. Zoals altijd voor pluimvee, pelsdieren en sierduiven. 
De spelregels zijn hetzelfde als andere jaren. Alle Open Tentoonstellingen tellen 
mee voor dit kampioenschap. Bij gelijke stand is de uitslag van onze clubshow 
doorslaggevend. Deze organiseren wij op 7 en 8 oktober a.s. Belangrijk dus en 
prettig als u hier inzendt! 
 
De data voor alle tentoonstellingen vindt u in de Almanak 2022. De Almanak kunt 
u online vinden op de site van de KLN. Alvast als inzender veel succes gewenst 
voor deze shows. Vergeet niet een catalogus van de shows waar u inzend aan de 
heer Gijs Niesing in bruikleen te geven. Gijs is er elk jaar enorm druk mee om de  
showresultaten bij elkaar te verzamelen, en u kunt hem daarmee eenvoudig een 
handje helpen.Wij wensen u veel succes, maar vooral ook heel veel plezier in het 
komende tentoonstellingsseizoen! 
 
Ben Makker 
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KIPPENGELUIDEN EN HUN BETEKENIS 

Een rustige, licht oplopende borrrrb 

Dit is het geluid dat hennen maken als ze rondscharrelen en krabben in het gras of 
de kippenren, en het betekent twee dingen. Het duidt erop dat de kip geniet van het 
eindeloos zoeken naar snelle snacks, en tegelijk laat het de andere vogels weten dat 
‘alles in orde is’. Een toom hennen die samen borrrb zeggen, zendt een 
geruststellend geluid uit dat laat weten er niets is dat tot zorgen leidt. 

De kakel-met-squawk 

Dit korte, vaak opgetogen geluid betekent vaak dat er sprake is van een 
confrontatie, meestal tussen een meer bescheiden hen en een dominantere dame die 
zich opdringt om te zien wat voor lekkers de meer timide vogel heeft gevonden. 
Dit geluid wordt ook gebruikt als een hen door iets wordt verrast, zoals het 
plotseling openen van de deur van de kippenren. 

De ‘squawk bom’ 

Dit is wanneer een hen kakelt, klokt en squawkt in één hysterische storm. Het 
klinkt alsof de kip op het punt staat te exploderen in een wolk van veren. Dit geluid 
is de alarmroep van een kip, waarin angst wordt uitgedrukt en andere vogels 
duidelijk wordt gemaakt dat ze het op een rennen moeten zetten. De aanleiding kan 
een auto, hond of roofdier zijn, of iemand die de hen wil oppakken. 

Kakelen 

Dit is de naam die wordt gebruikt voor het bekende Tok-tok-tok-totoook! geroep. 
Wordt dit meermaals, en luid, herhaald, dan heeft de hen waarschijnlijk net een ei 
gelegd. De hen verlaat het ei en begint te kakelen. Er wordt wel gedacht dat dit een 
manier is om potentiële roofdieren af te leiden van het ei en het nest. 

Tok-tok-tok (maar zonder de totoook!) 

Dit licht boze en volhardende geluid wordt vaak geproduceerd door een hen die op 
haar favoriete nestkast wil gaan zitten maar deze bezet aantreft. Het betekent zowel 
“Hier ben ik” als “Wegwezen nu!” 
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Grommen 

Als een hen broeds is en de nestkast niet wil verlaten, zal ze een blazend, 
grommend geluid maken. Dit betekent eenvoudigweg “Afblijven” en “Ga weg!” 

Chick-chat 

Een hen die eieren aan het uitbroeden is zal allerlei zachte geluiden maken om haar 
kuikens gerust te stellen. Als de kuikens eenmaal uit het ei zij gekomen en 
rondrennen, vertelt ze hen met een tuk-tuk! waar de goede plekken zijn om rond te 
scharrelen en krabben (hanen maken dit geluid ook, als ze hun hennen vertellen dat 
ze een goede plek hebben gevonden om te foerageren). Moederhennen maken een 
duidelijke Rrrrrr roep, wat een indicatie is voor de kuikens om snel te komen als 
de hen het idee heeft dat er gevaar dreigt. 

Kraaien 

Dit is het terrein van hanen; de klassieke kukeleku – hoewel er ook hennen zijn die 
zich deze kraaigewoonte eigen maken. Kraaien zegt verschillende dingen. Het 
betekent dat een nieuwe dag is aangebroken en het tijd is om naar buiten te gaan en 
rond te scharrelen/pikken. Het vertelt de wereld ook dat dit het territorium is van de 
haan en dat de hennen van hem zijn. Als er in een toom meerdere hanen zijn, dan 
zullen de meer onderdanige vogels alleen kraaien nadat de baas zijn zegje heeft 
gedaan. Kraaien haalt meestal 90 decibel, soms zelfs meer. 

Help! 

Als een hen van de toom is gescheiden zal ze alarm slaan. Dit geluid lijkt op het 
gekakel waarmee ze haar nieuwe ei kenbaar maakt. Er wordt gedacht dat het een 
SOS bericht is naar de haan, wat duidelijk maakt dat hij moet komen om de 
verloren hen te redden. Dit kan echter gevaarlijk zijn als er roofdieren in de buurt 
zijn, en het is dus een risicovolle strategie voor een hen die de weg kwijt is. 

Brommen 

Als eerste geluid in de morgen, als de kippen nog in hun hok zitten gesloten, zullen 
de hennen een repetitief, brommend geluid maken, dat luider wordt als de minuten 
verstrijken en de deur van het hok gesloten blijft. Dit geluid betekent “Laat ons 
eruit – er moet nog een hoop worden rondgescharreld vandaag!” 
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Met deze kennis van kippenpraat, kunt u misschien begrijpen waar uw dieren het 
over hebben, zelfs als u ze niet kunt zien. Kippenpraat is een voortdurende 
conversatie die de hele dag doorgaat. 

Bron: Omlet kippengids 
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CONTRIBUTIE 

Beste leden, 

Op dit moment heb ik 50% van de contributie ontvangen. 19 leden hebben de 
GPKV gemachtigd om via automatische incasso de contributie te innen. Dit is nu 
ook geregeld en afgeschreven en werkt prettig. Indien u nog geen contributie heeft 
overgemaakt dit graag alsnog doen. Bijgesloten is ook het machtigingsformulier 
automatische incasso. Dit maakt het voor de administratie veel makkelijker en 
heeft mijn voorkeur. 

Om extra inkomsten te genereren doet de GPKV mee met Rabobank Clubsupport 
regio Amersfoort Eemland. Hierbij kan iedereen in deze regio die een 
bankrekening heeft bij de Rabobank en Rabobank lid is stemmen. Elke stem levert 
direct inkomsten op voor onze vereniging.  

Meer informatie kan u vinden op 
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport.  Stemmen kan vanaf 5 september t/m 
27 september 2022.  In september zullen wij hier ook een bericht over plaatsen in 
de Meelvoer.  

Bedankt, 

Jelle van Hoek 

(penningmeester) 

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
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JAARPROGRAMMA  2022 
 
 
Woensdag 24 augustus Ledenvergadering   
Maandag 29 augustus Enten pluimvee 
Eind september  Enten konijnen (bij de Welkoop) 
7 en 8 oktober GPKV Kleindierenshow Gooi- en Eemland 
Half oktober  Bestuursvergadering 
30 oktober  Kopij inleveren 
Woensdag 23 november   Ledenvergadering en Hanenkraaiwedstrijd 
Begin december  Bestuursvergadering 
December                       Kerstgroet  
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KONIJNEN 
 
Kwalitatief voer en vers water 

Het eerste wat konijnen nodig hebben is een goed, evenwichtig dieet en een 
voortdurende aanwezigheid van vers drinkwater. Wij voelen ons het beste als we 
goed eten en gehydrateerd blijven, en dan geldt ook voor konijnen. Veel 
gezondheidsproblemen bij deze dieren kunnen worden herleid tot ongezonde of 
verkeerd geproportioneerde voeding. 

Het dieet van een konijn moet voor ongeveer 80% bestaan uit kwalitatief hooi, 
waarvan ze altijd onbeperkt moeten kunnen eten. Maar hooi geeft konijnen niet alle 
voedingsstoffen die ze nodig hebben. Konijnen hebben daarnaast ook pellets nodig 
met een vezelgehalte van ongeveer 20-25%. Mueslis zijn doorgaans niet de beste 
keuze voor konijnen. Dit kan namelijk leiden tot problemen met de spijsvertering 
en met de voortdurend groeiende tanden van konijnen.  

En konijnen hebben groenvoer nodig. Houd er wel rekening mee dat groene 
bladgroentes zoals spinazie, snijbiet en kool – hoewel voedzaam – maar met mate 
mogen worden gevoerd. 

Waterfles of schaaltje? 

Voor het aanbieden van water aan konijnen zijn er twee opties: een fles of een 
schaaltje. Konijnen uit een schaaltje laten drinken komt het meest overeen met hoe 
deze dieren van nature drinken. Het nadeel hiervan is dat het kan worden 
omgestoten en het nestmateriaal nat kan maken. Bij een waterfles kan dit niet 
gebeuren en bijkomend voordeel is dat in een fles het drinkwater op een 
constantere temperatuur blijft. 

Bescherming tegen ziekte en verwonding 

Niemand ligt graag in de lappenmand, ook konijnen niet. De gezondheid van 
konijnen is natuurlijk van het allergrootste belang voor hun geluk. U als eigenaar 
zal er daarom alles aan moeten proberen te doen om uw dieren te behoeden voor 
ziekte en verwonding. 

Heeft u het idee dat een konijn zich anders gedraagt dan normaal of heeft u de 
indruk dat een konijn zich niet goed voelt, aarzel dan niet om contact op te nemen 
met de dierenarts. 
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Ook binnenkonijnen 

Ook konijnen die in huis leven hebben een plek nodig waar ze zich veilig en 
comfortabel voelen. Als u besluit uw konijnen in huis te houden, dan is het ook 
belangrijk dat uw woning ‘konijn-proof’ is. Ga alle potentiële gevaren na zoals 
elektriciteitskabels, meubels en kamerplanten om er zeker van te zijn dat uw 
woning geschikt is voor konijnen. Mocht u uw konijnen zindelijk willen maken, 
dan kunt u overwegen om uw dieren te castreren. Gecastreerde konijnen zijn 
namelijk makkelijker zindelijk te maken. Voor een niet-gecastreerd konijn is dit 
vrijwel onmogelijk. 

Geef uw konijnen volop aandacht  

Als konijnen zich eenmaal op hun gemak voelen, vinden ze de aandacht van hun 
verzorgers erg fijn. En zoals voor alle dieren geldt, is interactie noodzakelijk voor 
het opbouwen van een duurzame band. Dit kan door middel van spelen, trainen of 
door met uw dieren te praten. Spreek uw dieren rustig toe zodat ze gewend raken 
aan uw stem. U kunt zien of een konijn geniet van uw gezelschap aan de hand van 
een aantal gedragingen, waarop we nu kort zullen ingaan. 

Respecteer de grenzen van uw konijnen 

Ook voor konijnen geldt dat het belangrijk is om hun grenzen te respecteren. 
Konijnen zijn van nature sociale dieren die hun eigenaren graag affectie tonen en 
fijne huisdieren zijn. Maar daarnaast hebben konijnen ook een vrij nerveus 
karakter, omdat het prooidieren zijn. 

Een manier om de grenzen van konijnen te kennen, is door naar hun lichaamstaal te 
kijken. Een blij konijn zal bijvoorbeeld ‘een bunny flop’ doen als hij zich gelukkig 
en ontspannen voelt, waarbij hij op zijn rug rolt met zijn pootjes in de lucht. Een 
duwtje met de neus kan betekenen dat uw konijn met rust gelaten wil worden. 
Heeft u voor het eerst konijnen, dan kent u de lichaamstaal van konijnen misschien 
nog niet.  

Welk geluid maken konijnen als ze tevreden zijn? 

Een konijn zal ook communiceren door geluid te maken om u te laten weten hoe 
hij zich voelt. Een laag gegrom en tandenknarsen betekent dat een konijn tevreden 
en ontspannen is. Slaat uw konijn een soort kreet, dan is dit om u te laten weten dat 
hij bang is of pijn heeft. Naarmate de band tussen u en uw konijnen verder 
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ontwikkelt, wordt het eenvoudiger om te begrijpen hij uw dieren zich voelen en 
wat ze leuk vinden. 

Vinden konijnen het fijn om te worden opgetild? 

Over het algemeen vinden konijnen het niet prettig om vastgehouden te worden, 
zeker niet als ze dit niet van jongs af aan gewend zijn. Daarom zijn sommige 
konijnenrassen minder geschikt voor gezinnen met kinderen. Rassen zoals het 
franse hangoorkonijn en hollander staan erom bekend goed overweg te kunnen met  

Lichaamstaal van een boos konijn 

Er zijn een aantal aanwijzingen die erop duiden dat een konijn niet ontspannen of 
bang is – maar ronduit kwaad! 

• Zittend, met voorpoten omhoog. Als je konijn rechtop zit, met zijn 
voorpoten omhoog en een beweging maakt alsof hij iets probeert te slaan, 
dan betekent dit dat het konijn boos is – hoe schattig dit gedrag er ook 
uitziet! De oren staan rechtop (niet bij konijnen met hangoren) of naar 
buiten gericht zoals een radar. De houding kan gepaard gaan met een 
grommend geluid. 

• Ineengedoken en stampen. Als een konijn gespannen is en met zijn 
achterpoten op de grond slaat maar niet wegrent om dekking te zoeken, 
dan is het dier boos. De staart staat omhoog en de oren staan rechtop. De 
algehele houden van het konijn is gespannen en de pupillen zijn verwijd. 

• Ineengedoken met ontblote tanden. Als een konijn ineengedoken zit met 
zijn voorpoten gestrekt, zijn kop omhoog en tanden ontbloot, dan is het 
dier boos en klaar voor de aanval. De lichaamshouding zal gespannen 
zijn, het konijn trilt misschien zelfs, de staart staat omhoog, de pupillen 
zijn verwijd en de oren liggen in de nek. 

Bron: Omlet 
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KIPPENGEZONDHEID 
 
Een gezonde kip is actief, eet en drinkt goed, verzorgt zichzelf, neemt een stofbad 
en laat zich treden door een haan. Aan de samenstelling van de ontlasting kun je 
ook zien of de kip gezond is. Normale ontlasting is stevig, droog, meestal bruin van 
kleur met daarop een grijswitte punt. Eén keer per dag leegt de kip de blinde darm. 
Dan zie je een plasje dunne mest. Heeft een kip dunne waterige ontlasting, dan is er 
sprake van diarree. 
Neem de kip eens een keer in de handen en voel aan het borstbeen of ze niet te 
mager is. Een kip in de hand nemen gaat ’s avonds het gemakkelijkst. Je pakt ze 
dan zo van de stok af. Spreid dan ook eens de veren uit elkaar en kijk of je beestjes 
ziet. Worminfecties luizen, vlooien en mijten en kalkpoten zijn veel voorkomende 
kwalen. 
Voor hobbykippen die naar tentoonstellingen gaan is het verplicht te vaccineren 
tegen Pseudo-vogelpest, ofwel New Castle Disease. 
Veel ziekten zijn te voorkomen door een goede hygiëne, goede voeding en schoon 
drinkwater. Let ook goed op bij de aanschaf van nieuwe dieren. Belangrijk is dat ze 
uit een goed en gezond nest komen. 
 
Bron: Levende Have 
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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 binnenkort.  
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 voor pluimvee, 
bijvoorbeeld via drinkwater of 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 is handel in 
gevaccineerde dieren en hun producten wel mogelijk.  
 
De meeste hoop is gevestigd op nieuwere typen vaccins: een DNA-vaccin of een 
vector-vaccin. Met deze vaccins is het mogelijk om besmette dieren te 
onderscheiden van gevaccineerde dieren. 
Van deze vaccins is het nog onbekend of deze ook geschikt zijn voor 
hobbypluimvee. 
 
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 



 
PENNENVOER is het verenigingsorgaan van de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers 

Vereniging. 
49e JAARGANG    NUMMER 3 AUGUSTUS 2022 

29 

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 

Overige tentoonstellingen seizoen 2022/2023 (van de 180 
georganiseerde tentoonstellingen hier wellicht voor u de meest 
interessante) 

 06-10-22 / 08-10-22 GT3 Kleindierenshow Midden Veluwe Open K.H.S 
Bentweideweg 25, Wenum Wiesel 06-31292243 
www.kleindierenshowmiddenveluwe.nl 06-10-22 / 08-10-22 OT2  

07-10-22 / 08-10-22 N17 Kleindierenshow Gooi en Eemland Ver. 
K.H.S Rutgers van Rozenburglaan 1, Eemnes 06-51447934 
www.gpkv.nl 

21-10-22 / 22-10-22 N18 Kleindier Show Huizen Open K.H.S 
IJsselmeerstraat 5A, Huizen 035-5250046 www.sportengenoegen.nl  

27-10-22 / 29-10-22 G21 Kernhemshow Open K.H.S Laan der Verenigde 
Naties 84, Ede 0318-769176 www.epvede.nl  

27-10-22 / 29-10-22 G53 Veluwepoortshow Open K.H.S 
Halvinkhuizerweg 78-80, Putten 06-50216853 www.veluwepoortshow.nl 

11-11-22 / 12-11-22 FT2 Sierduivenshow Noord-Nederland Nat. S/k 
Oprijlaan 3, Drachten 06-30156676 
www.sierduivenshownoordnederland.nl 

24-11-22 / 26-11-22 U02 Keistadshow Nat. S/k Trompetstraat 3, 
Amersfoort 023-7370139 keistadshow.sierduif.nl 

02-12-22 / 04-12-22 OT1 Oneto Nat. K.H.S/k Vliegveldweg 345, 
Enschede 074-2664735 www.oneto.nl  

https://www.jeugdshow.nl/
https://www.kpvsilvolde.nl/
https://www.noordshow.nl/
http://www.gpkv.nl/
http://www.sportengenoegen.nl/
http://www.veluwepoortshow.nl/
http://www.sierduivenshownoordnederland.nl/
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10-12-22 / 10-12-22 N32 West Frieslandshow Open K.H.S Hartweg 35, 
Winkel 06-20843090  

15-12-22 / 17-12-22 GT1 Gelderlandshow Nat./Prov. K.H.S/k Nieuwe 
Dukenburgseweg 5, Nijmegen 06-16706721 www.gelderlandshow.nl  

05-01-23 / 07-01-23 O09 Zuiderzee Show Open K.H.S Oosterringweg 34, 
Luttelgeest 06-48134686 www.pelsenpluimemmeloord.nl  

06-01-23 / 07-01-23 H00 Kleindier Liefhebbers Zuid-Holland Open/Prov. 
K.H.S Noorwegenlaan 37, Hazerswoude-Dorp 0113-313464 

11-03-23 / 11-03-23 N17 G.P.K.V. Gooise mannenshow Open. K.H.S 
Rutgers van Rozenburglaan 1, Eemnes 06-51447934 www.gpkv.nl 

Als uw favoriete tentoonstelling niet in dit rijtje staat kunt u deze altijd 
nog terugvinden in de Almanak 2022 op de site van de KLN. 

Veel succes, en vooral veel plezier! 

Ben Makker 

(PR, secretaris) 

 

 

http://www.pelsenpluimemmeloord.nl/
http://www.gpkv.nl/
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