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

 

Met in deze editie:   

 

 

1. Veel nieuws over onze a.s. GPKV Kleindierenshow Gooi en Eemland. 

      

2. Rabo Clubactie. 

 

3. KLN uitnodiging. 

 

4. Jaarplanning 2022. 

 

 

 

 

1. GPKV Kleindierenshow Gooi en Eemland 7 en 8 oktober a.s. in 

Ontmoetingscentrum ‘De Wel’ te Eemnes. 

 

a.) Voorbereidingen- Vogelgriep 

 

Allereerst; Onze tentoonstelling gaat hoe dan ook door! In aangepaste vorm, maar het 

gaat door! 

De Vogelgriep gooit behoorlijk roet in het eten, maar onze Kleindierenshow is het 

hoogtepunt van het jaar. Het is een feestje en dat laten we ons niet zo maar afnemen.  

Laatst is er nog een uitbraak geweest in Bunschoten, waardoor de gemeente Eemnes 

in het gebied (10 km zone) valt waar een vervoersverbod geldt. Daarom mogen we 

naast pluimvee ook geen sierduiven showen. Echter; wel konijnen!  2 Oktober is een 

cruciale datum. Als er tot die datum geen nieuwe uitbraken zijn, wordt het 

vervoersverbod opgeheven en mogen er wél sierduiven geshowd worden. Het 

tentoonstellen van pluimvee is sowieso uitgesloten. Helaas!  

Voor het pluimvee, maar wellicht ook voor de sierduiven zijn we bezig met een leuk 

alternatief. Hieronder meer hier over…. 

 

b.) Open Show 

 

Wij verwachten op onze tentoonstelling minder dieren dan gebruikelijk. 

Waarschijnlijk kunnen we alleen onze konijnen tentoonstellen. En we hebben de 



ruimte toch, dus daarom maken we graag gebruik van de oproep van KLN voorzitter 

Jan Dirk Nijkamp om dit najaar van alle verenigingstentoonstellingen, open 

tentoonstellingen te maken. Dit betekent dat er ook andere konijnen te bewonderen 

zijn, dan alleen van onze eigen vereniging. Er zal een oproep uitgaan naar leden van 

omliggende verenigingen om ook bij ons in te sturen. 

Heeft u nog geen Vraagprogramma? Dan valt deze één dezer dagen op de deurmat, of  

in uw mail. 

 

c.) Oproep 

 

Bij deze dus de oproep aan de fokkers onder u: Stuur gewoon uw dieren in! Dit geldt 

voor alle gevraagde diergroepen. Of u nou pluimvee, sierduiven of konijnen heeft; 

stuur gewoon in! Wij kijken wat we er mee kunnen.  

Hieronder meer hier over…. 

De uiterste inschrijfdatum is:  Vrijdag 24 september.  

 

d.) Digitale keuring Pluimvee 

 

Het dreigt voor onze pluimveefokkers wederom een verloren jaar te worden. Daarom 

zijn wij, in samenspraak met de keurmeesters, bezig met de voorbereidingen hier 

voor. Wat is het plan? 

De keurmeesters mogen vanwege de vogelgriep niet keuren op de show, maar ook 

niet bij de fokkers thuis. ( zoals we met de GPKV on Tour nog wel deden) Dit 

betekent dat de keurmeester alleen nog bij zichzelf thuis de dieren ‘op afstand’ kan 

keuren. Een Digitale keuring! 

Walter Bout heeft zich aangeboden om hier een instructiefilmpje voor te maken, 

waarvoor bij voorbaat dank! Op de keurdag zelf maken we een online verbinding met 

de keurmeester. De fokker hanteert zijn/haar dieren op de manier zoals de 

keurmeester dat vraagt. (denk aan spreiden van vleugels etc.) Dit wordt gefilmd door 

de persoon er naast. In overleg met de keurmeester wordt bepaald wie de keurkaart 

schrijft. Uiteindelijk zal er een mooiste dier uitkomen, en kan er toch een 

prijsuitreiking plaatsvinden. Maar dit is niet het belangrijkste; de pluimveefokkers 

moeten geholpen worden met een zo goed als mogelijke beoordeling van hun dieren, 

en daar doen we ons best voor.  

Dus… Gewoon insturen! 

 

e.) Digitale keuring Sierduiven 

 

Ook voor de sierduiven kunnen we een Digitale keuring organiseren. Echter, zoals u 

hierboven hebt kunnen lezen is er nog een kleine kans dat we deze diergroep wel 

gewoon kunnen tentoonstellen. We beginnen wel met de voorbereidingen, en houden 

de fokkers op de hoogte. 

Dus… Gewoon insturen! 

 



 

f.) Eierkeuring  

 

Zaterdag 8 oktober hebben wij eierkeurmeester Leo van Wetering over de vloer. Voor 

onze pluimveefokkers de ideale gelegenheid om eens kritisch naar uw eieren te laten 

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

Meer hierover in het Vraagprogramma, en geef u op bij uw secretaris. 

 

g.) Triokeuring voor konijnen 

 

Ook op de zaterdag hebben wij de triokeuring voor konijnen. Voor de fokkers: schrijf 

een trio in, en dat betekent; 1 ram en 2 voedsters van hetzelfde ras. Een keurmeester 

zal de trio’s 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.  

 

 
 

 

 

 



 

 

 

h.) 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.  

Dus, heeft u een schilderij, een gedicht, een beeld of wat dan ook, meldt het bij uw 

secretaris (liefst met foto, en het formaat) en we maken er iets leuks van op onze 

tentoonstelling. 

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) hebben toegezegd ook met hun kippenkunst te 

komen. Dus dit kan heel erg leuk en verrassend worden. 

 

i.) Opening van de show 

 

Vrijdagavond 7 oktober wordt om 19.30 uur de officiële opening verricht. Door wie? 

Dat is altijd een verrassing! Maar wij nodigen alle leden uit om hier bij aanwezig te 

zijn! Zoals gezegd: 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Rabo Clubsupport 2022 

 

De Rabo Clubsupport 2022 is gestart. Het is nu mogelijk op de G.P.K.V. te stemmen. 

Klanten (leden) van Rabobank Amersfoort Eemland kunnen via de Rabo App of 

Rabo Online Bankieren t/m 27 september hun stem uitbrengen op deelnemers die zij 

een warm hart toe dragen. Hoe meer stemmen er op een club uitgebracht worden, des 

te hoger de bijdrage die de club ontvangt. Schroom niet om familie en vrienden in de 

regio Amersfoort Eemland te vragen om ook te stemmen!  

 

Stemmen kan via  https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/stemmen of direct 

vanuit de Rabo App(via menu service->lidmaatschap) 

Bedankt voor het delen en stemmen!  

 

 

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/stemmen


 

3. Nieuw te vormen regiobestuur 
  
Tijdens de ALV van 18 juni 2022 te Putten is het voorstel aangenomen om te komen tot een 
nieuwe Regio-indeling zoals verwoordt in het document “Niets doen is geen optie’  
Bij deze nieuwe Regio-indeling behoort ook een nieuw te vormen Regiobestuur.  
Donderdag 1 september 2022 hebben we hier een eerste aanzet toe gedaan.  
De Provinciale besturen van Noord en Zuid Holland en Utrecht waren hiervoor uitgenodigd.  
Tijdens de eerste bijeenkomst op 1 september is de actie geopperd om alle verenigingen in 
nieuwe Regio-West aan te schrijven en te vragen of binnen hun organisatie kandidaten zijn 
voor het nieuw te vormen Regiobestuur.  
 
Mijn concrete vraag aan u:  
Zijn er binnen onze GPKV personen zijn die belangstelling hebben voor een functie in het 
nieuw te vormen Regiobestuur, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten aan uw secretaris 
Ben Makker.  
Het aanmelden van potentiële kandidaten kan alleen maar via de secretaris van de 
vereniging.   
We vernemen graag zo spoedig mogelijk of er potentiële kandidaten zijn.  
De datum voor de tweede bijeenkomst is gepland op woensdag 21 september om 20.00 uur 
bij V.d. Valk, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen  

 

 

 

 

4. Tot slot: De Jaarplanning 

 

 

 

Jaarplanning 2022 
 
Eind september  Enten konijnen (datum nog onbekend) 
7 en 8 oktober  GPKV Kleindierenshow Gooi en Eemland 
Woensdag 23 november    Ledenvergadering en Hanenkraaiwedstrijd 
                                             (of lezing) 
December                        Kerstgroet 
 
  

 

Wij kijken er naar uit u op één of meerdere activiteiten te ontmoeten, en tot ziens op onze 

show! 

 

Ben Makker 

 

 


