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                                            MMEEEELLVVOOEERR  
  

      (dit is een digitale nieuwsbrief van de GPKV, en verschijnt onregelmatig) 

 

Met in deze editie:   

 

 

1. Het laatste en meest actuele nieuws onze GPKV Kleindierenshow Gooi en 

Eemland. 

      

2. Triokeuring voor konijnen 

 

3. Opening van de show 

 

4. GPKV in de media. 

 

 

 

 

GPKV Kleindierenshow Gooi en Eemland 7 en 8 oktober in 

Ontmoetingscentrum ‘De Wel’ te Eemnes. 

 

Vandaag 6 oktober zijn we met een leuk groepje mensen lekker bezig geweest. Onze 

Kleindierenshow staat, en de dieren zijn vanavond ingekooid. We hadden vandaag al 

veel belangstelling van de media, maar hierover later meer. 

 

Er zijn 152 dieren ingeschreven voor onze show, in de diergroepen sierduiven, 

konijnen en ja…. Ook kippen! 

Hoe kan dat met een tentoonstellingsverbod, ophok- en afschermplicht hoor ik u 

zeggen…. 

Nou, omdat het voor onze pluimveefokkers een verloren jaar dreigt te worden vonden 

we het belangrijk om toch iets voor deze diergroep te organiseren. En dat is een 

‘digitale keuring’ geworden. In overleg met de keurmeesters hebben Sascha Oskam 

en Walter Bout een instructiefilmpje gemaakt voor de fokkers. De fokkers moesten 

zelf een filmpje maken van hun dieren, en foto’s maken van de kop, kam, type, 

vleugels, staart etc. Deze foto’s zijn gestuurd naar Sascha die er werkelijk heel veel 

tijd in heeft gestoken om hier een prachtige PowerPoint presentatie van te maken. Op 

de keurdag komen de pluimveekeurmeesters naar Eemnes en gaan van achter hun 

laptop de dieren keuren. Ideaal is het niet, maar we zijn blij dat we op deze manier 

toch iets voor de pluimveefokkers kunnen doen. 



En dat is niet het enige; zaterdag 8 oktober komt eierkeurmeester Leo van Wetering 

de eieren keuren van onze pluimveefokkers/houders. De ideale gelegenheid om eens 

kritisch naar de eieren te laten kijken, onmisbaar voor een goede fok volgend jaar. . 

Bovendien is deze keuring ook erg leuk voor het publiek om mee te maken.   

 

Triokeuring voor konijnen 

 

Ook op zaterdag 8 oktober hebben wij een triokeuring voor konijnen. Onze fokkers 

hebben 7 trio’s ingezonden, dus dat beloofd een waar spektakel te worden. De 

winnaar van de laatste 2 editie is er niet bij, dus we hebben sowieso een nieuwe 

winnaar. En deze krijgt aan het eind van dit leuke evenement de ‘Bart Nouwens 

Trofee’ uitgereikt.  

We zijn bijzonder blij dat Jenne Meijer voor ons de trio’s gaat keuren ’s middags 

vanaf 13.30 uur. Erg leuk en leerzaam voor de fokkers, maar bijzonder leuk voor het 

publiek om dit mee te maken.  

 

 
 

 

 



 

 

Tussen Kunst en Kip 

 

Iedereen kent wel het tv programma ‘Tussen Kunst en Kitsch’. Wij hebben er een 

variant op bedacht, en omdat wij de ruimte toch hebben leek het ons leuk om onze 

leden de kans te geven wat van hun ‘kippenkunst’ te laten zien. En daar is goed 

gehoor aan gegeven. Verschillende leden hebben kunst ingebracht en hier maken we 

een leuke expositie van. Zelfs onze voorzitter Han Voerman heeft een aantal van zijn 

zelfgemaakte schilderijen meegenomen; dit wilt u niet missen! 

Bovendien; 2 zeer gerenommeerde kunstenaars ( Dick Preesman uit Eemnes, heeft 

nog samengewerkt met Herman Brood, en Nanouk Weijnen, bekend van Landleven, 

de Championshow en nog veel meer) zijn aanwezig om hun kippenkunst te tonen. 

Dus is echt heel erg leuk en verrassend, zelfs voormalig dorpsdichter Gerard Beentjes 

komt met een gedicht. 

 

Opening van de show 

 

Vrijdagavond 7 oktober wordt om 19.30 uur de officiële opening verricht. Leo 

Janssen, al een aantal jaren GPKV lid, kippenliefhebber, voormalig wethouder van 

Laren, en kunstkenner bij uitstek komt de show openen, en daar zijn we ontzettend 

blij mee.  

 

Uitnodiging 

 

Hierbij nodigen wij alle leden donateurs en sponsors uit om bij de opening van de 

show aanwezig te zijn. Voor onze vereniging is een Kleindierenshow het hoogtepunt 

van het jaar, en daar moeten/kunnen we met z’n allen van genieten! 

U bent meer dan welkom! 

Zaal open: 19.00 uur, Opening: 19.30 uur, Sluiting 22.00 uur. 

Locatie: Rutgers van Rozenburglaan 1, Eemnes 

 

GPKV in de media 

 

Vandaag (6 oktober) werden wij tijdens het opbouwen verrast door de komst van een 

journalist van NH Nieuws. Hij wilde meer weten over hoe wij omgaan met de 

vogelgriep en of dat van invloed is op onze show, en onze hobby. Ben werd 

geïnterviewd voor een kort item op de radio, en hij ging met Arie mee, om bij Arie 

thuis een heel leuk interview te houden voor de tv. Dit wordt elk heel uur uitgezonden 

op RTV NH. U kunt het terugzien op de volgende link:  

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/309449/ophokplicht-ook-voor-hobbyist-een-ramp-

je-wil-ze-zo-graag-ruimte-geven 

 

 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/309449/ophokplicht-ook-voor-hobbyist-een-ramp-je-wil-ze-zo-graag-ruimte-geven
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/309449/ophokplicht-ook-voor-hobbyist-een-ramp-je-wil-ze-zo-graag-ruimte-geven


 

 

Verder stonden we op de voorpagina van het plaatselijke blad De Rotonde, in de 

Laarder Courant De Bel en zijn er contacten met de Gooi en Eemlander die wij ook 

nog verwachten. 

 

 

 

 

 

(dit schilderij van de Eemlandse kriel gaat een bijzondere rol spelen tijdens de 

opening) 

 

 

 
Wij kijken er naar uit u op onze Kleindierenshow  te ontmoeten, kom gerust even langs! 

 

Ben Makker 
 

 


