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Voorwoord Mei 

 
Geachte leden van de GPKV, 

 

Het voorjaar is in volle gang en in deze tijd worden de eerste resultaten zichtbaar 

van de fokkerij met onze dieren.  

 

Ik hoop van harte dat de resultaten voor u allen zijn wat u ervan hoopte. 

Ik hoor veel positieve verhalen, maar daar staan ook minder goede tegenover. 

Bij mijn dieren is het al niet anders. Na een moeizame start met de konijnen liggen 

er nu eindelijk 2 nestjes met veelbelovende jongen. Bij de sierduiven tot nu toe 

veel onbevruchte eieren en nog maar een paar jongen die wel naar mijn zin zijn. 

Een laag bevruchtingspercentage bij de kippen, daarentegen een geboortegolf bij 

de  kanaries waarvan alle eieren tot nu toe bevrucht waren en ook allemaal 

uitgekomen. Resultaat is op dit moment 13 jongen van 2 koppels. Zo zie je maar 

dat lang niet alles goed gaat, maar met wat geduld en nog een zomer voor de boeg 

is er nog voldoende ruimte voor optimisme. 

 

Op de komende vergadering ga ik het kort houden en dat met een goede reden. 

Dick Hamer komt ons een aantal schitterende foto’s laten zien van zijn reizen door 

kleindierenland. Van Eemnes tot Zierikzee, maar ook nog veel verder daarbuiten. 

Het is al aangekondigd. Ik zou zeggen zegt het voort en kom meegenieten van iets 

wat we zo lang hebben moeten missen. 

 

Overigens ben ik door een inwoner van Eemnes gewezen op de schitterende 

vogelstand in de Eemnesser polder en zijn Ingeborg en ik een kijkje gaan nemen bij 

de sluis. We troffen daar slobeenden, ooievaars, rietgorzen, paapjes, tapuiten, 

tureluurs en als klap op de vuurpijl de sensationele blauwborst aan. 

Ik kan het u aanraden om met een verrekijker de polder in te trekken. Meer dan de 

moeite waard. 

 

Ik wens u veel plezier op de vergadering en een mooie lente. 

 

Han Voerman 
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                                           UITNODIGING 

 

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Ledenvergadering die gehouden 

wordt op woensdag 11 mei  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, en de zaal is open om 19.30 uur. 

 

De agenda luidt als volgt: 

 

1. Opening door de voorzitter. 

 

2. Notulen van de Jaarvergadering van 2 maart 2022. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

 

4. Enten tegen RHD2   

 

5. Vooruitblik op de komende activiteiten. (o.a. hokkenbezoek en BBQ, 

Landbouwtentoonstelling Opmeer, GPKV Kleindierenshow Gooi- en 

Eemland) 

 

6. Wat verder ter tafel gebracht wordt. (o.a. onderhoud Hoenderhof, verslag 

KLN vergadering, Mannelijke Dierenshow ‘Gooische Mannen’) 

 

7. Rondvraag. 

 

8. Sluiting 

 

Namens het bestuur 

Ben Makker (secretaris) 

 

 

Na de vergadering is er een korte pauze en krijgt de spreker van vanavond Dick 

Hamer het woord. 

 

Dick is een internationaal vermaard sierduivenkeurmeester met een brede 

belangstelling en kennis van onze kleindierenhobby. Een lezing van Dick is een 

ervaring op zich! Verderop in deze Pennenvoer vind u de uitnodiging hier voor. 
Komt allen, het beloofd een bijzondere avond te worden. 
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING  D.D. 2 maart 2022 

 

Deze editie van de Pennenvoer houden wij zo dun mogelijk, om druk- en 

portokosten te besparen. De notulen worden daarom bij het begin van de 

vergadering uitgereikt. 

Indien u niet in de gelegenheid bent de vergadering te bezoeken, dan kunt u de 

notulen desgewenst bij uw secretaris opvragen. 

 

 

GPKV  JAARVERSLAG  2021 

 

Normaal gesproken vind u in deze editie het Jaarverslag. Om dezelfde reden als 

hierboven genoemd wordt deze hier niet gepubliceerd, maar kunt u dit desgewenst 

bij uw secretaris opvragen. 

 

GPKV  CLUBKAMPIOENSCHAP  SEIZOEN  2021-2022 

 

In het tentoonstellingsseizoen 2021-2022 was er covid en de vogelgriep die op het 

laatst spelbrekers waren voor het niet doorgaan van de tentoonstellingen. Ik hoop 

dat het tentoonstellingsseizoen 2022-2023 geen spelbrekers meer kent. Maar zo als 

het er nu naar uitziet met de vogelgriep ziet het er niet goed uit. 

Schrijf voor al in bij verenigingen in de buurt. Denk aan Huizen - Nijkerk - Putten - 

Ede - Barneveld . Zie hier voor de almanak en het tentoonstellings rooster van de 

KLN  waar ook de grote shows en bondstentoonstellingen worden aangegeven. 

Graag als je naar een tentoonstelling gaat buiten de GPKV SHOW om die aan mij 

door te geven wat je gehaald hebt.  Succes alvast!  

Uitslagen van diegenen die drie shows hebben gedaan. Pelsdieren  1. Gijs Niesing 

Wener konijngrijs 861 punten.  2. Tineke Hoogland met Holicer blauw  859,5 

punten.  3. Kees Langedijk met Castor rex  839 punten.  Pluimvee: Twee winnaars 

n.l. Henk Kasperts met Hollandse kriel en Ben Makker met Wyandotte kriel. Alle 

twee 571 punten uit twee shows. 2de was Arend Houtman Hollandse kriel 570 

punten. 3de Ben Makker met Shamo hoen 569 punten, en 4de Arie van ‘t Klooster 

met Wyandotte kriel 564 punten. Sierduiven: hier was maar 1 fokker die op drie 

shows daadwerkelijk drie duiven per show in stuurde  n.l Arend Houtman met 

Weense midsnavelige tuimelaars 858 punten.  

Opvallend weinig fokkers die drie maal hebben ingestuurd. Wat wel leuk is om te 

vermelden is dat er vijf maal het predikaat U is gehaald. Twee x bij de 

dwerghoenders, twee maal bij de sierduiven en 1 maal bij de konijnen. 

 

Gijs Niesing  
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Huldiging Jubilarissen tijdens onze Jaarvergadering 

 

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 50-jarig 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 
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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) 

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. 
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(vlnr Arend Houtman, Han Voerman en Gijs Niesing)
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(vlnr Henk Kasperts, Han Voerman en Ben Makker 
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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! 
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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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Jaarplanning 2022 

 

26 april   Enten konijnen, 16.30 uur bij de Welkoop 

Woensdag 11 mei   Ledenvergadering met lezing door Dick Hamer 

Half mei   Hokkenbezoek bij andere vereniging 

Dinsdag ? juni  KL-NH vergadering 

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 23 november    Ledenvergadering en Hanenkraaiwedstrijd 

December                        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 MakkerContributie 2022 

 

Onze nieuwe penningmeester Jelle van Hoek is op dit moment redelijk tevreden 

over het binnenkomen van de contributie. Maar er zijn leden onder ons die zijn 

tevredenheid nog veel groter kunnen maken! Voor die leden die nog niet betaald 

hebben; Maak Jelle blij en stort uw contributie ( €    20,-. )  op IBAN: 

NL53RABO03159.71.460 ten name van Penningmeester G.P.K.V. te Eemnes. 

 Een vriendelijk verzoek aan iedereen om het juiste bedrag over te maken! Dat 

scheelt een hoop telefoontjes. Voor jeugdleden (tot 17 jaar) is de contributie  €    

10,-. 

 

Heel hartelijk dank alvast namens de penningmeester!  

 

Voor de mensen die automatische incasso hebben ingevuld wordt voor juli 

geïncasseerd. We zijn er mee bezig. 
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Hokkenbezoek en BBQ 2022 

 

Het is de bedoeling dat zaterdag 25 juni op hokkenbezoek gaan bij onze leden en 

zoals gewoonlijk nog een ander verrassend uitstapje. Of dit door kan gaan vanwege 

de vogelgriep is nog erg onzeker. Kom 

 dus naar de ledenvergadering voor het laatste nieuws hierover, en houd uw mail in 

de gaten. 

 

Wat zeker door gaat is de BBQ op deze dag.  Een opgavestrookje vind u elders in 

dit clubblad.     

 

Het bestuur      

 

Landbouwtentoonstelling Opmeer 1 augustus 2022 

 

Deze dag kunt u vast vrijhouden in de agenda. Een paar jaar geleden zijn wij van 

onze GPKV op bezoek geweest aan deze groots  

 

 

Deze dag kunt u vast vrijhouden in de agenda. Een paar jaar geleden zijn wij van 

onze GPKV op bezoek geweest aan deze groots opgezette 

Landbouwtentoonstelling waar normaal gesproken zo’n 10.000 man/vrouw aan 

publiek op afkomt. Het was een groot succes en alle deelnemers hebben die dag 

genoten! 

Vanwege de Corona kon het helaas 2 jaar niet georganiseerd worden. Nu gelukkig 

weer wel en wij zijn van plan dit jaar weer als vereniging daar heen te gaan. Er is 

werkelijk van alles te zien en te beleven deze dag.  

U kunt zich opgeven bij Ben Makker 06-51447934 of benmakker@planet.nl  

mailto:benmakker@planet.nl
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Opgaveformulier Hokkenbezoek en Barbecue 2022 

 

 

Op zaterdag 25 juni a.s. verzamelen we om 17.00 uur bij het clubhuis van de 

IJsclub ‘De Vaart’, Stadwijksingel 1, te Eemnes.  Voor kinderen t/m 16 jaar is deze 

BBQ gratis, voor boven de 16 jaar vragen wij een bijdrage van € 12,50 per persoon 

. 

Het bestuur. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Ik meld mij aan voor de GPKV BBQ op 25 juni  en ik kom met …. personen, 

waarvan er  …. personen jonger zijn dan 17 jaar. 

 

 

Naam: ____________________________________________________ 

 

Adres: ____________________________________________________ 

 

Postcode/Woonplaats: _______________________________________ 

 

Telefoon: _________________________________________ 

 

e-mailadres: _______________________________________ 

 

 

Opsturen naar: Ben Makker, Roerdomp 18,  

3755 GH  Eemnes, Tel. 06-51447934 

e-mail: benmakker@planet.nl 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:benmakker@planet.nl
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