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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 

 
Beste leden van de GPKV ,  
  

Met veel plezier nodig ik u hierbij uit voor de ledenvergadering van 23 november 
a.s. We gaan op deze bijeenkomst onze kampioenen in het zonnetje zetten,  de 

winnaars van onze afgelopen clubshow.  
 
En wat was die show weer een succes!  De ongedwongen sfeer,  de prachtige 

dieren,  maar ook de exposities van zeer uiteenlopende kunst,  de opening,  het 
samenzijn met de tijdelijke medebewoners van “de Wel”  het was alweer een 
topweekend!  

 
En wat te denken van ons "dreamteam”  Arie en Gijs ….....?  Ze hadden hun 

zaakjes weer uitstekend geregeld waardoor het tot het allerlaatst ordelijk en rustig 
verliep.  Op de achtergrond speelde Toos van t Klooster ook een hele belangrijke 
rol.  De soep, broodjes, macaroni etc,  allemaal heerlijk en ruim voldoende.  Met 

uw goedvinden verdient ze een bloemetje van ons. Ik hoop dat u er net zo van 
genoten heeft als ik.  
 

Op de komende vergadering moeten we ook wat ernstiger zaken bespreken zoals 
de alsmaar oplopende kosten en hoe we die het hoofd kunnen blijven bieden.    

Ook willen we iets langer met de leden in gesprek betreffende de ledenraadpleging 
over samenwerking met sport en genoegen. Dat is belangrijk om met overtuiging  
ja of nee te kunnen zeggen.  

 
Ook willen we graag dat er leden opstaan die samen met het bestuur ons naderende 
jubileum in 2024 vorm willen geven.  

Kortom veel om over te praten en ik hoop dat u allemaal naar Eemnes gaat 
komen.   

 
Laten we genieten van de gezellige en vriendschappelijke sfeer in onze club en 
daarnaast ook van de mogelijkheid dat we kunnen vergaderen.  In de afgelopen 

jaren is dat vaker niet dan wel het geval geweest door een virus uit het verre 
oosten.  
  

Han Voerman   
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UITNODIGING 
 

 
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Ledenvergadering op woensdag 
23 november 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 Ledenvergadering van 24 augustus 2022. 
  3.  Ingekomen stukken en mededelingen. 
  4.  Terugblik Kleindierenshow Gooi en Eemland 7 en 8 oktober 2022, met o.a. de   

          Digitale keuring voor Pluimvee, eierkeuring, Tussen Kunst en Kip, 
triokeuring  

          voor konijnen, op- en afbouw, etc.  
  5.   Uitreiking GPKV-Fokkerstrofeeën voor Pluimvee, Pelsdieren en Sierduiven. 
  6.   Jaarprogramma 2023. 

  7.   2024:  110 Jaar GPKV. 
 
Pauze 

 
  8.   Bestuursmededelingen. (o.a. aanschaf clubkleding, banners, beachflags en  

        zeil, Gooische Mannen Show, ) 
  9.   Open discussie over de laatst gehouden enquete. 
10.   Rondvraag. 

11.   Sluiting 
  

 

Met vriendelijke groet, 
 

Het bestuur. 
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Voorstel Jaarprogramma  2023 

 
Zaterdag 14 januari Nieuwjaarsbijeenkomst met bingo  

Woensdag 1 maart Jaarvergadering 
Dinsdag ?? maart Jaarvergadering KL-NH ? Regio West? 
Zaterdag 11 maart Gooische Mannen Show 

10 april   2e Paasdag GPKV Promotiedag bij de Welkoop 
April/mei  Bezoek zorginstelling, stand ergens oid 
Eind april  Enten konijnen 

Woensdag 10 Mei Ledenvergadering met lezing door ? 
Half Mei  Hokkenbezoek bij andere vereniging  

Dinsdag ? juni  KL-NH vergadering ? Regio West? 
Zaterdag ?? juni  KLN jaarvergadering 
Zaterdag 24 juni  Hokkenbezoek/BBQ 

Eind juli  Enten konijnen 
Maandag 7 augustus Landbouwshow Opmeer 
Woensdag 16 of 23 aug Ledenvergadering   

Donderdag 24 augustus Enten pluimvee 
Eind september  Enten konijnen 

6 en 7 oktober GPKV Kleindierenshow Gooi- en Eemland 
Woensdag 22 november    Ledenvergadering en Hanenkraaiwedstrijd 
December                        Kerstgroet  

 
  
Een paar data zijn nog niet bekend, of moeten simpelweg nog gepland worden. 

Deze worden later in het jaar ingevuld.   
 

Op de ledenvergadering van 23 november a.s. wil ik graag wat nader ingaan op de 
details, en met u hierover van gedachten wisselen. Uw komst is dus zeer 
belangrijk!  

 
Ben Makker 
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Notulen van de Ledenvergadering, gehouden op 24 augustus 2022  

 
1. Opening: Vanwege een hartritmestoornis is onze voorzitter Han Voerman helaas 

afwezig. Daarom opent vice-voorzitter Gijs Niesing de vergadering, en hij heet ons 
allen welkom, met een speciaal woord van welkom voor onze ereleden Herman 
Fennis en Jaap Hagen.  

 
2. De notulen van de Jaarvergadering gehouden op woensdag 2 maart 2022 
moesten nog gecontroleerd en besproken worden. Deze worden zonder op - en 

aanmerkingen van de leden goedgekeurd. Dank aan de secretaris voor het maken 
van de notulen en de heldere weergave. 

 
3.) Ook de notulen van de ledenvergadering gehouden op woensdag 11 mei 2022 
worden zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd. We hebben een goede 

secretaris, aldus de vice-voorzitter. 
 
4.) Ingekomen stukken en mededelingen; 2 mensen hebben zich afgemeld  voor 

vanavond, t.w. Arend Houtman en Ad Hoogendijk. Laatstgenoemde wil graag 
weten wanneer het enten van de konijnen bij de Welkoop in september is? Deze 

datum is nog niet bekend, aldus de secretaris. 
Verder een uitnodiging voor een instructieavond  over het vaccineren en doden van 
dieren, georganiseerd door de KLN op 25 augustus a.s. Namens de GPKV gaan 

Sascha Oskam, Arie van ’t klooster en Gijs Niesing daar heen. Gerard Wagevoort 
laat weten dat hij daar ook heen gaat namens de Papillonclub. 
We hebben een uitnodiging ontvangen voor de Jeugdshow in Laren (Gld) op 17 

september a.s. 
De Almanak 2022 kunt u vinden op de site van de KLN. Alleen op aanvraag wordt 

de papieren versie u nog toegezonden. 
Verder als ingekomen stuk het clubblad Pels en Pluim van de vereniging Winkel en 
Omstreken. 

En we hebben 2 nieuwe leden t.w. Henk Luijer en Anne Margriet de Vries. Beide 
van harte welkom bij onze vereniging! 
 

5.) Zaterdag 25 juni 2022 zijn we op hokkenbezoek geweest bij Sascha Oskam en 
Walter Bout in ’s Graveland. Volgens Anne Dijkstra was het een zeer leerzame en 

gezellig bezoek. We kregen een prachtige presentatie over het fokken en houden 
van kippen en hij heeft er veel van geleerd.  
Sascha en Walter hebben hele mooie hokken, met een sedumdak er op. Ze fokken 

Wyandottekrielen in allerlei patrijskleuren en grote Orpington’s.  Complimenten 
over de uitstekende verzorging, van zowel dier als mens! 
De aansluitende BBQ was ook weer zeer goed bezocht. Het eten was heerlijk en 

iedereen had de buik vol. 
Op 1 augustus zijn we naar de Landbouwshow in Opmeer geweest. Een prachtige 

happening, mooi dat het weer gehouden kon worden. Vanwege de vogelgriep werd 
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het pluimvee gemist, maar deze dag is altijd een geweldige belevenis, met een erg 

leuke sfeer. 
 

6.) RHD2 enten van de konijnen op 12 juli jl. Het zat tegen deze dag. In eerste 
instantie zou de dierenarts om 15.00 uur beginnen met enten. Vervolgens zou het 
helemaal niet doorgaan omdat er geen entstof was. Toen is Ben naar Staphorst 

gereden om daar entstof te halen, en zou de dierenarts om 18.00 uur beginnen met 
enten. Door bijzondere omstandigheden haalde de dierenarts dit ook niet, en werd 
het pas 19.30 uur. Gijs Niesing was meegereden en was pas om 23.30 uur thuis, en 

dat nog dankzij Kees Langedijk die zo sportief was om met zijn dieren naar ’s 
Graveland te rijden. Eind september is de laatste entronde, datum nog niet bekend. 

 
7.) Enten pluimvee: De schrik zit er goed in voor wat betreft de vogelgriep. Bijna 
dagelijks zijn er nieuwe uitbraken, vandaag weer op een bedrij f met siereenden in 

Abbekerk. Volgens de richtlijnen van de KLN mogen wij fokkers niet bij elkaar op 
het erf komen. Dus ook niet enten, en keuren. Op dit moment kunnen we het enten 
op 29 augustus niet door laten gaan.  

Henk Kasperts raadt aan eens contact op te nemen met Harry Arts om te vragen 
hoe hij daar tegenover staat.  

Enkele bestuursleden ontmoeten hem op 25 augustus (dag na deze vergadering) en 
gaan hem raadplegen. 
 

8.) GPKV Kleindierenshow Gooi en Eemland 7 en 8 oktober a.s. Gijs Niesing 
verteld wat zoal de bedoeling is rond deze dagen. Woensdagavond gaan Arie, 
Walter en Gijs kooien laden. Donderdag 6 oktober tussen 8 en 9 uur opbouwen. 7 

oktober keurdag en ’s avonds de feestelijke opening. Zaterdag 8 oktober 
eierkeuring en triokeuring voor konijnen.  

Diny Peek en Tineke Hagen zijn de schrijvers bij de konijnen, Arie Veen doet dat 
bij de sierduiven. Voordragers zijn Joost van Leeuwen en Gerard Wagevoort. 
Helpers met opbouwen zijn Anne, Arie Veen en Cees, + ?  

Gijs verteld dat we wel rekening moeten houden met de Oekraïners die ook in De 
Wel zitten.  
Het pluimvee willen we digitaal keuren. Er is nog overleg met de keurmeesters 

over hoe zij daar tegenover staan. Walter wil eventueel wel een instructiefilmpje 
maken. 

Ben verteld dat omdat er geen pluimvee op de show is hebben we ruimte over in de 
zaal. We willen een ‘Tussen Kunst en Kip’ organiseren met kunst van erkende 
kunstenaars en van onze eigen leden. Hou de berichtgeving hierover in de gaten.  

 
Na de pauze gaan we verder met punt: 
 

9.) Bestuursmededelingen; We zijn bezig met het aanschaffen van clubkleding, 
zodat we herkenbaar zijn naar de buitenwereld. Daarnaast willen we ook banners 

en beachflags aanschaffen die we bij evenementen kunnen gebruiken. 
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Diny Peek verteld dat ze waarschijnlijk nog een sh irt van de GPV in haar kast heeft 

liggen. 
Het groen en de bstrating rond de Hoenderhof liggen er weer netjes bij. Groot 

onderhoud moet worden gedaan aan de hokken. Jelle en Ben hebben een 
inventarisatie gemaakt van wat er moet gebeuren en gaan met Richard kijken wat 
en of het mogelijk is. Walter bied aan dat hij wil helpen met schilderen. 

Jelle verteld over de Rabo Club Support actie. Leden van ons die ook lid zijn van 
de Rabobank kunnen stemmen op onze vereniging. Elke stem brengt geld op, dus 
graag zoveel mogelijk stemmen! 

Ben verteld dat wij een Gooische Mannen Show willen organiseren op 11 maart 
2023. Al jaren mist hij in het midden van het land een Mannelijke Dierenshow, en 

dat gaat dan nu weer gebeuren. 
Penningmeester Jelle van Hoek laat weten dat er nog een flink aantal leden hun 
contributie moeten betalen. Op de bestuurstafel liggen automatische incasso 

formulieren, graag zoveel mogelijk invullen! In september stuurt hij de 
herinneringen. 
 

10.) Rondvraag: Walter wil graag tentoonstellingen in het buitenland bezoeken, 
zoals Affligem, Leipzig en Dusseldorf. Mag dat met de huidige regels omtrent 

vogelgriep? 
Arie is geïnterviewd door een journalist van het blad ‘Gooische Tamtam’. Eind 
september komt dit blad uit. 

Joost van Leeuwen kan de hem per mail gezonden Pennenvoer en uitnodiging voor 
de vergadering niet printen, althans niet één blad. Als oplossing kunnen we 
eventueel de uitnodiging als apart blad mailen. 

Han wordt beterschap gewenst, namens ons allen!!! 
 

11.) Vice-Voorzitter Gijs dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng, 
en wenst ons een veilig thuis en hopelijk tot op onze clubshow of de volgende 
vergadering. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de vice-voorzitter de vergadering.  
 
Ben Makker (secretaris) 
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Kort verslag van de digitale keuring voor pluimvee, door Keurmeester Bertus 

den Blanken 
 

Kippenkeuring anno 2022 
Als hoenderkeurmeester kijk je er elk jaar naar uit. Eind augustus begin september 
de eerste tafelkeuringen, jongdierendagen, speciaalclubs met hun activiteiten etc.  

Kortom werk aan de winkel in onze hobby. Helaas zijn de laatste 2 jaar 
teleurstellend door bekende oorzaken. Vogelgriep en Covid hebben onze hobby 
dusdanig verstierd dat je jezelf soms afvraagt: “Komt het nog een keer goed met de 

hobby?” 
 

Niets doen is geen optie, zo dacht het bestuur 
van G.P.K.V. uit Eemnes. Maar wat dan wel? 
Hoenders keuren op een show is niet aan de 

orde. Maar wat dan wel? 
Digitaal keuren? 
Behoort dit tot de mogelijkheden? Wat komt 

daar voor kijken? Zijn keurmeesters daarin 
geïnteresseerd? Hoe gaan we dat naar de 

fokkers/inzenders organiseren? Kortweg tal 
van vragen. G.P.K.V. onder aanvoering van 
Ben Makker is zich daar mee bezig gaan 

houden. 
 
 

 
 

Foto bdb 
 

Gedacht werd niet in problemen maar in 
oplossingen. Als eerste werd begonnen de 2 

gecontracteerde keurmeesters te benaderen 
of zij het zagen zitten. Het antwoord was 
kort en duidelijk. Ja, mits er foto’s en 

filmpjes aangeleverd zouden worden 
waarmee we duidelijk konden zien wat voor 

“vlees we in de kuip” hadden. Wij de 
keurmeesters, willen graag een foto van de 
zijkant, kop, vleugels, staart, bevedering en 

poten zien. Ook een kort filmpje werd op 
prijs gesteld. Van 1 hen werd een voorbeeld 
gemaakt en aan de keurmeesters 

voorgelegd. Unaniem waren wij onder de 
indruk van het beeldmateriaal.  

             
Foto bdb  Ben Makker Kippenfluisteraar? 
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Vervolgens werd het zelfde voorbeeld naar de fokkers/inzenders gestuurd. In zeer 
korte tijd gingen een aantal inzenders aan de slag. Het resultaat, 33 inzendingen! 

Top. 
 
Foto bm 

 
Keurdag. 

De keurmeesters Talinus 
Boschma en Bertus den 
Blanken waren de 

gelukkigen om deze keuring 
te verrichten. Na eerst het 
gebruikelijke kopje koffie 

starten wij met onze 
werkzaamheden. Zeer 

benieuwd waren wij naar het 
beeldmateriaal. De 
keurkaarten en de 

overzichtslijsten waren gelijk aan een fysieke keuring. Het beeldmateriaal was als 
een PowerPoint presentatie gemaakt. Van elk dier 3 sheets en een filmpje waarop 
alles zeer goed te zien was. Op de eerste sheet was tevens het ringnummer vermeld. 

Dit nummer correspondeerde met een kooinummer 
 

Foto bdb   Overzicht digitale keuring 

 

Hulde voor de maakster van deze 
presentatie!! (Sascha Oskam red.) 
Samen begonnen we steeds de 3 sheets en 

het filmpje te bekijken van elk ingezonden 
dier. Het keuren deden we samen. Voor de 
eerste keer is dat echt aan te bevelen. Het 

keuren neemt wel wat meer tijd in beslag. 
Een van de keurmeesters was de schrijver. 

Dat is een goede optie zodat er weinig 
misverstanden ontstaan, immers 
keurmeesters spreken veelal dezelfde 

keurtaal. Met behulp van het uitstekende 
beeldmateriaal kostte het ons niet veel 
moeite om tot een goede keuring over te 

gaan. Natuurlijk mis je het fysieke contact 
met het dier. Conditie, lichamelijke 

gebreken en gewicht zijn niet te bepalen. Toch was het aan de foto’s duidelijk te 
zien dat, helaas nogal wat dieren, te jong waren. Deze dieren kwamen helaas niet in 
aanmerking voor een hoog predicaat. Opgemerkt moet worden dat van de 33 dieren 
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die wij te zien kregen de dieren van tamme rassen waren. Zo kregen wij nogal veel 

Wyandottes te zien. Ook de Orpington en de grote Shamo kwamen aan ons voorbij. 
We zijn benieuwd of het bij de landhoenders ook zal lukken om zulke mooie foto’s 

te maken. We hadden het genoegen om 2 dieren met een “F” te bekronen. Deze 
waren dik verdiend. 
 

Conclusie. 
Niets doen is geen optie!  
Als keurmeester waren wij heel blij en verheugd om op deze manier te mogen 

keuren.  
Hulde voor het bestuur van G.P.K.V. uit Eemnes om dit zo te organiseren. 

Hulde aan de inzenders voor de kwaliteit van het beeldmateriaal. 
Hulde voor de samensteller van de PowerPoint presentatie. 
Hulde voor allen die hier aan meegewerkt hebben. 

Mochten andere organisaties ook zoiets van plan zijn neem contact op met het 
bestuur van G.P.K.V. in Eemnes. Zij hebben de spits afgebeten. Zij zullen u een 
heel goed advies geven. Als keurmeesters hebben wij een hele fijne en leerzame 

dag gehad. 
Het is voor ons zeer zeker voor herhaling vatbaar. Wij staan tot uw beschikking. 

 
Mede namens Talinus Boschma, Bertus den Blanken. 
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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



 

PENNENVOER is het verenigingsorgaan van de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers 

Vereniging. 

49e JAARGANG    NUMMER 4 NOVEMBER 2022 

16 

Kort verslag van de keuring van de konijnen, door Keurmeester Jenne Meijer  

 
Keuring GPKV 7 oktober 2022 

 
Vrijdag 7 oktober jongstleden stond de keuring voor de GPKV in mijn agenda en 
dus vertrok ik in de ochtend al op tijd naar Eemnes om daar de keuring te 

verrichten. Na een voorspoedige autorit en een hartelijke ontvangst kon de keuring 
dan gaan beginnen. Volgens de opgave van de dieren een gevarieerde keuring met 
allerlei verschillende rassen. 

Na de gebruikelijke rondgang langs de kooien voor de eerste indruk, begon mijn 
keuring met een drietal Rode Nieuw Zeelanders. 1x ZG en 2 F 95 voor fokker van 

Leeuwen. De Rode Nieuw Zeelanders waren wat druk en soms moeilijk te hanteren 
op de keurtafel, maar lieten desondanks wel verschillende kwaliteiten zien.  
Daarna een grotere groep, ditmaal Groot Zilvers in de kleur licht zwart. 9 Stuks om 

precies te zijn. Een mooie klasse, waarin fokker Horden een aantal mooie dieren 
wist te brengen. Ook een aantal dieren met een F-type en bouw. Doordat de dieren 
niet geheel klaar waren kwam de verzilvering ook niet helemaal mooi tot uiting. 

Daarom kwamen de beste dieren in deze klasse helaas niet verder dan  F95,5.  
Daarna een groep met castor Rexen. Deze dieren waren allemaal nog aan de jonge 

kant en misten daardoor onder andere gewicht. Ook de nodige opmerkingen over 
type en bouw, maakten dat een hoge waardering in predikaten helaas niet gegeven 
kon worden. Het beste dier van deze klasse, een jonge voedster, kreeg ZG 94.  

Van bijzondere haarstructuur naar de groep tekening. Een gevarieerde klasse van 
Papillons zat er in de kooien. Het beste dier werd een prachtige oude ram in de 
kleur driekleur bruin. Een F type en bouw gecombineerd met o.a. een zeer goede 

tekening maakte dat het dier F96 scoorde. Later werd dit dier ook het beste dier van 
mijn keuring.  

Daarna ging de keuring door met één van de jongst erkende rassen in Nederland, 
namelijk de Blauwe Holicer. Een aantal heel jonge dieren, die zich nog verder 
moesten ontwikkelen maar ook een paar mooie rasvertegenwoordigers. De jonge 

voedster van Tineke Hoogland scoorde F96. Helaas voor deze fokker kwam het 
dier toch in eindkeuring voor het beste dier van mijn keuring net iets te kort.  
Vervolgens bleven we in de groep kleur, maar wel een heel a ndere kleur dan de 

blauwe Holicer. We gingen namelijk verder met de Thrianta. Een ras met een 
intensief oranjerode dekkleur. Tevens een ras wat zeer afhankelijk is van het licht, 

omdat dit al fors verschil kan maken in de beoordeling van de dekkleur. Fokke r 
Makker had 4 Thrianta’s in de kooi gebracht. De dieren waren nog wat jong en 
vooral ook niet geheel klaar in pels (en daarmee kleur). 3x ZG en 1x F 95 was de 

score voor de Thrianta’s. Als afsluiter van de keuring een Hulstlander, waar 
liefhebber en fokker Brasser een dier van in de kooien had gebracht. Het dier liet 
het in mijn optiek nog wat zitten in de pels, maar was verder een zeer verdienstelijk 

dier. Eindscore was dan ook een F95. Rest mij nog om nogmaals mijn schrijfster 
en aandrager te bedanken voor de prettige samenwerking tijdens de keuring. 
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Op zaterdag ging de reis voor mij nogmaals naar Eemnes. Ben had mij namelijk 

gevraagd of ik de triokeuring voor mijn rekening wilde nemen. Na eerst gekeurd te 
hebben op de jongdierendag van de Nationale Polen en Kleurdwergenclub in Tiel 

ben ik dus naar Eemnes gereden. Zoals afgesproken met Ben arriveerde ik daar om 
13.30 en kon ik na een korte voorbereiding dan beginnen met de triokeuring. Ik 
had vooraf begrepen dat het de bedoeling was dat het trio konijnen dat het meest 

uniform was eruit gepakt moest worden.  
Veel verschillende rassen passeerden de revue. Onder andere de Rode Nieuw 
Zeelanders, Papillons, Rijnlanders, Blauwe Holicers en Groot Zilvers. Bij ieder ras 

heb ik proberen wat te vertellen. Zoals dat de licht zwarte Groot Zilvers compleet 
zwart worden geboren en langzaam aan verzilveren tot de lichte nuance. De reactie 

uit de zaal liet raden dat dit niet bij iedereen bekend was.  
Ik begon met een drietal trio’s waarbij er steeds een trio af viel en dat werd weer 
aangevuld met een nieuw trio konijnen. Uiteindelijk werd het heel spannend en 

ging het tussen de Papillons en de Groot Zilvers. Maar, het trio Groot Zilvers won 
deze triokeuring. Een mooi uniform trio qua type en bouw, maar ook qua 
verzilveringsnuance was het een mooi uniform trio. Ook de verzilvering op kop en 

oren was bij alle drie gelijk (hoewel we die graag nog wat lichter willen hebben). 
Door de kortere beharing op de kop en oren, zijn de kop en oren vaak wat 

donkerder. Terwijl we daar in het ideaalbeeld graag dezelfde kleur/nuance zien als 
op dek.  
 

Al met al een leuke manier van keuren en na ongeveer uur was de winnaar dan 
uiteindelijk bekend.  
 

Jenne Meijer 
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GPKV Kleindierenshow Gooi en Eemland op 7 en 8 oktober jl. 

 
Wat een heerlijke, unieke show hebben we gehad! 
We gaan het er in onze ledenvergadering nog uitgebreid over hebben, maar om 

maar wat te noemen: 
Radio en tv optredens op RTV NH. 
Voorpagina nieuws in De Rotonde, en een leuk artikel in De Bel. 

Gezelligheid, vooral heel veel gezelligheid. 
Een Digitale keuring voor pluimvee. ( zie het leuke verslag van de keurmeesters 

elders in deze Pennenvoer) 
Een eierkeuring. 
'Tussen Kunst en Kip'  wat een groot succes bleek. Met kunstenaars Gerard 

Beentjes, Dick Preesman, Annemarie Bitter, Nanouk Weijnen en Han Voerman. En 
alle kunst die onze leden hadden ingebracht. 
De opening door Leo Janssen en het signeren van het doek 'Eemlandse kriel' als 

openingshandeling door Nanouk Weijnen. 
De presentatie van onze nieuwe GPKV vesten, en de nieuwe banners en 

beachflags. 
De triokeuring voor konijnen waar bijzonder veel aandacht voor was. 
Weet u dat er op de hele show geen enkele O is toegekend? Dat is echt uniek en 

tekent de bijzonder hoge kwaliteit dieren die door onze leden gefokt worden. Een 
applausje voor de fokkers! 
Dank en hulde aan allen die dit moois mogelijk hebben gemaakt!!! 

 
Prachtige dieren, waarvan er 1 het predicaat U kreeg! Die ging naar de Witte 
Wener van de Combinatie SantBoer in kooi 35. Nogmaals proficiat! En we hadden 

meer konijnen dan vorig jaar in de kooien, deze diergroep is langzaam groeiende. 
De fraaiste dieren van Joop van den Bovenkamp zaten in de moeilijk te fokken 

kleurslag ijzergrauwe Vlaamse Reuzen, een jonge voedster met F 96 en een jonge 
ram met F 95. 
Ook een mooi predicaat voor René Makker en Miranda. Hun Franse Hangoor 

kreeg (enigszins onverwacht) een F95, maar wel een mooi dier. Nu op zoek naar 
aanvulling om verder mee te fokken. 
Ook F predicaten voor de Rode Nieuw Zeelanders van Joost van Leeuwen, knap 

gedaan! 
Cees Horden heeft zijn Groot Zilvers altijd goed, 4 van de 8 dieren kregen een F. 

Geen konijngrijze Weners van Gijs Niesing dit jaar, maar wel van de Combinatie 
SantBoer. 6 dieren, waarvan er vier een F kregen. Ook 4 Witte Weners, met 3 keer 
een F en de hierboven genoemde U.  

Johan Schouten stuurde ook Witte Weners in, en ontving 5 keer het predicaat F. 
Drie maal een F voor de Rijnlanders van Ad Hoogendijk. 



 

PENNENVOER is het verenigingsorgaan van de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers 

Vereniging. 

49e JAARGANG    NUMMER 4 NOVEMBER 2022 

22 

De fluweelzachte pels van de Rex castors van Kees Langedijk is geweldig. Helaas 

geen F dieren hier tussen. 
De oude Papillon ram van Gerard Wagevoort behaalde een F 96, en werd het 

fraaiste dier van de keuring van Jenne Meijer. 
Op 1 van haar laatste shows behaalde Tineke Hoogland met haar blauwe Holicers 
nog 2 maal het predicaat F. 

Een jonge Thrianta voedster van Ben Makker kreeg van de keurmeester een F. 
Mees Brasser behaalde met een Hulstlander, een kleurdwerg en een blauwoog 
pooltje een F. 

En Jan van der Sloot deed het niet onverdienstelijk met een Roodoog Pooltje die 
een F kreeg, en bij de Blauwoog Polen behaalde Jan 2 maal een F. 

 
Het verslag van de digitale keuring van de Hoenders en Dwerghoenders vind u 
elders in dit blad. Aanvulling hierop is dat de jonge Shamohaan de fraaiste was bij 

de hoenders, en dat de goudblauw gezoomde Wyandottekriel hen van Jelle van 
Hoek won bij de dwerghoenders, met F 96. Een mooie maar moeilijk te fokken 
kleurslag. Nogmaals proficiat Jelle! 

 
En dan rest nog de diergroep Sierduiven.  

We hebben nog nooit zoveel sierduiven op onze show gehad, ook deze diergroep is 
groeiende! 38 dieren, 10 verschillende rassen, 18 verschillende kleurslagen van 6 
inzenders; wat een mooie diversiteit in de kooien! Ik ga hier niet alles behandelen, 

maar alleen de dieren die er uit sprongen.  
Dat waren de gele Thüringer maanduif van Hans Meijer, evenals zijn rode 
Saksische Borstduif.  

De Oud Duitse Ekstertuimelaar van Gerard Toen, evenals zijn Oosterse Roller 
Blauw gekrast en zwart sprenkel. 

De Oud Hollandse Tuimelaar van Arend Hotman, en ook zijn Weense 
Midsnavelige tuimelaar, in de kleurslag Licht ooievaar. (ik heb het niet 
verzonnen….) 

En ook niet onverdienstelijk waren de Vinkduiven van Jeugdlid Gijs van ’t 
Klooster, die daarvoor een fraaie beker ontving. 
Maar de winnaar was…..  Arend Houtman met zijn dier in kooi 138; een gele Oud 

Hollandse tuimelaar. Nogmaals proficiat Arend! 
 

Ben Makker 

  



 

PENNENVOER is het verenigingsorgaan van de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers 

Vereniging. 

49e JAARGANG    NUMMER 4 NOVEMBER 2022 

23 

 
 

Fokkersnummers 
 
Mocht u besluiten om uw fokkersnummer op te zeggen, wilt u dit dan zo spoedig 

mogelijk bij Ben Makker doen?  In ieder geval voor 25 november. Als u na deze 
datum uw fokkersnummer op zegt, zit u er voor het jaar 2023 nog aan vast.  
 

 
Huur hokken Hoenderhof 

 
Voor de kippenfokkers onder ons: 
Onze GPKV is in het rijke bezit van een 15-tal hokken op de Hoenderhof in 

Bussum. (naast kinderboerderij ’t Mouwtje)  
2 hokken hiervan gaan per 1 januari vrijkomen, en hier zoeken wij een nieuwe 
huurder(s) voor.    

Het zijn mooie hokken op een mooie plek in het Gooi, en de huur hiervan bedraagt 
slechts 70 euro per jaar per hok.  

Als u geïnteresseerd bent  kunt u contact opnemen met Ben Makker. 
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GPKV-FOKKERSTROFEE PELSDIEREN: 
 

Minder spannend als andere jaren met een duidelijke winnaar, Comb. De Santboer, 
met bijzonder hoge score nog nooit gepresteerd! Maar ook de tweede plaats is voor 
deze combinatie. Knap gedaan! 

De lijst is nog langer maar in dit overzicht zijn alleen de fokkers opgenomen 
waarvan 4 dieren meetelden voor de einduitslag.   
Hier dus de lijst van inzenders die meestreden voor de GPKV-Fokkerstrofee 2022. 

 
Inzender                        Ras                       Punten 

1.   Comb. De Santboer Wener  Wit            386,0  
2.   Comb. De Santboer Wener konijngrijs  383,5 
3.   Johan Schouten        Wener Wit             383,0 

4.   Cees Horden             Groot Zilver          381,5 
5.   Ad Hoogendijk         Rijnlander             381,0 
6.   Tineke Hoogland     Blauw  Holicer       379,0 

      J v/d Bovenkamp     Vlaamse Reus        379,0 
8.   G. Wagevoort          Papillon                  377,5 

9.   Ben Makker             Thrianta                  375,5 
10. Kees Langedijk        Rex Castor             372,5 
 

 
 
GPKV-FOKKERSTROFEE PLUIMVEE: 

 
Ook een duidelijke winnaar bij het pluimvee. Deze heeft al vaker gewonnen, maar 

het is dan ook echt genieten van zijn topdieren.  
Ook hier is de lijst nog langer maar zijn in het overzicht alleen de fokkers 
opgenomen waarvan 4 dieren meetelden voor de einduitslag.   

Hier de lijst van inzenders die meestreden voor de GPKV-Fokkerstrofee 2022. 
 
 

 
Inzender                                  Ras                       Punten 

1. René Makker                      Wyandottekriel     378    
2. Jelle van Hoek                    Wyandottekriel     375 
3. Ben Makker                         Wyandottekriel     374 

    Han Voerman                      Antw. baard kriel 374 
5. Walter Bout                        Wyandottekriel     372 
6. Sascha Oskam                     Orpington             368 
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GPKV-FOKKERSTROFEE SIERDUIVEN: 
 

Ook in deze diergroep een bijna traditionele winnaar, maar ook dat is een prestatie 
om al zo lang topdieren te fokken! 
 

Inzender                          Ras                         Punten 
1. Arend Houtman          Weense midsn tuimelaar     380    
2. Arend Houtman          Oud Holl. Tuimelaar           377 

3. Arie Veen                    Oud Hollandse meeuw       374 
 

 
 
De uitreiking van de trofeeën vind plaats tijdens de a.s. Ledenvergadering op 24 

november.  
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DIEREN EN FOTOGRAFIE 

 
Uit de Digitale keuring voor pluimvee bleek o.a. dat het niet eenvoudig is om je 
dieren goed te fotograferen. Daarom hier wat nuttige tips. 

 

 

Tip 1: Zakken!  

Fotografeer het dier op ooghoogte. Dus zak door je knieën of ga zelfs liggen als het 

nodig is. Je ziet een dier altijd al van boven, dus zorg ervoor dat jouw foto het dier 

eens anders laat zien!   

 

Tip 2: Ogen 

Fotografeer met de zon in je rug, dat geeft een 'lichtje' in de ogen van het dier en 

daarmee een aansprekend portret. En die ogen zijn sowieso belangrijk: focus daar 

op om het mooiste beeld te maken.  

 

Tip 3: Let op de omgeving 

Let ook op de omgeving waarin je fotografeert. Is de achtergrond te druk, dan leidt 

dat af van het dier. Of is de achtergrond juist saai? Neem dan de achtergrond wel 

mee op de foto. En lukt het om  een voorwerp op de voorgrond (gedeeltelijk) in 

beeld te nemen? Een boom, een ander dier? Doen, het maakt je foto interessanter.   

 

Tip 4: Geduld 

Neem er uitgebreid de tijd voor, en je zult zien dat dat het resultaat ten goede komt. 

Snel plaatjes schieten kan iedereen, maar een goede foto maken vergt geduld. 
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Bol An 
(dit is een hele leuke column van ons lid Leo Janssen, die hij wekelijks schrijft 

voor de Laarder Courant de Bel. Dit gaat over onze vereniging en onze laatst 
gehouden clubshow.) 
 

Op weg naar Petit Clos, de wijnhandel in het voormalige kruidenhuisje hoek 
Torenlaan, kwam ik Christian de Beer tegen, uitgever van de Gooische Tam Tam, 
een smaakvol chic vormgegeven magazine – vandaar de sch in Gooische – voor het 

hogere segment, een mooie mix van hotspots, sfeervolle fotografie, advertorials, 
reportages en interviews. 

 
Ik maakte hem een compliment over het herfstnummer en vertelde dat ik het artikel 
‘Gooisch getok’, over de pronkkippen van Arie van ’t Klooster, met plezier gelezen 

had. En het toeval wil dat ik die avond ben gevraagd de jaarlijkse show van de 
GPKV, de inmiddels 108-jarige Gooise Pluimvee- en Kleindierfokkers Vereniging, 
feestelijk te openen in Eemnes. 

 
Deze tentoonstelling vond vroeger in Singer plaats. Secretaris Ben Makker, onze 

vroegere tuinman die ons kippenhok destijds met wit zwart gezoomde Wyandottes 
had ‘bevrouwd’, belde mij eerder dat de opening nog steeds spannend was 
vanwege de heersende vogelgriep en dito ophokplicht, maar als er geen kippen 

mochten worden geshowd, de keurmeesters – als eersten in Nederland – 
overgingen tot een digitale toetsing. In het ontmoetingscentrum waren alleen 
konijnen en sierduiven in tientallen benches opgesteld. Als troost voor het 

ontbreken van het in het afgelopen jaar volop gefokte pluimvee om het ras nog 
mooier te krijgen, zou ik een verhaal houden over – zoals het speels werd 

aangekondigd – ‘Tussen Kunst en Kip’, over geschilderde werkstukjes van de 
leden, de Kip in de kunst met een grote K en werk van 2 professionals, Dick 
Preesman (Donald Drug) en Nanouk Weijnen (monumentale kippentableau’s).  

Me voorbereidend op de ‘causerie’, keek ik ’s middags mijn ogen uit in 
Kleindierenland. Ik moest denken aan mijn eerste konijn Pluim, een Vlaamse Reus, 
toen ik een jaar of negen was en de konijnen die bij Annemarie en mij, toen we nog 

geen hond hadden, vrij over de vloer liepen. Eerst 6 jaar Ko-tje en daarna Henk, de 
kleurdwerg die van ouderdom er na 9 jaar mee ophield. In de showroom lagen 

uitgestrekt op het stro witte Weners, Papillon’s, gevlekte driekleuren konijnen met 
een vlindersnoetje en ‘fluwelen’ Thrianta’s. ‘Oranje wipneuzen die in de oorlog als 
protest niet mochten worden gehouden. Na mijn opening kreeg ik van voorzitter 

Han Voerman hilarisch een ‘bol an’. Ben benieuwd wat voor moois er uit die knol 
komt in het vroege voorjaar. Traditioneel vond daarna de prijsuitreiking plaats – 
van jong tot oud – aan de fokkers: variërend van een rollade voor de winnaars in de 

verschillende rassen tot envelopjes met enkele euro’s, beschikbaar gesteld door de 
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KLN, de vereniging van Kleindier Liefhebbers Nederland, die daarmee deze oude 

agrarische traditie aanmoedigt.  
Ik raakte in gesprek met Arie van ’t Klooster, de hobbyfokker bij wie het pluimvee 

dagelijks in zijn voortuin scharrelt: “Het doet me zeer dat ik niet kan 
tentoonstellen.” Arie blijkt een enthousiast verteller over fokken, je enrgie ergens 
insteken om de mensen te laten genieten, het terechte boerenprotest, en het 

beschermen van zijn pluimvee tegen buizerds en vossen, maar vooral over “dat 
mensen denken dat dieren mensen zijn. Daar gaan ze te ver in. Mensen snappen de 
natuur niet. Schoothondjes met pakkies aan. Ze slaan door. Laat een dier een dier 

zijn.” Een enthousiaste club die GPKV, met een groeiend aantal leden. 
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Zes dingen om te vermijden bij het grootbrengen van kuikens 

 

Kippen kunnen al vanaf jonge leeftijd zo’n beetje voor zichzelf zorgen. 

Toch zijn er een aantal dingen die vermeden moeten worden, om ervoor te 

zorgen dat uw kuikens een zo goed mogelijke start van hun leven krijgen.  

In dit artikel bespreken we zes, makkelijk te vermijden, valkuilen.  

  

  

https://blog.omlet.nl/2021/06/02/zes-dingen-om-te-vermijden-bij-het-grootbrengen-van-kuikens/
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1. Nog geen broedhok hebben op het moment dat u de kuikens krijgt 

 

Voordat de kuikens komen is het belangrijk dat het broedhok in orde is. 

Heeft u dit niet voor ze klaarstaan, dan kunt u ze nergens houden, en dat is 

geen goed begin. 

U kunt een speciaal voor kuikens gemaakt broedhok kopen, of u kunt er 

zelf een maken van een kartonnen doos of plastic bak met gaatjes in de 

zijkant.  

Het belangrijkste is dat u de kuikens in een warme en goed geventileerde 

ruimte houdt, vrij van tocht. Reken als vuistregel per kuiken ongeveer een 

oppervlakte van o,1 m² – dit is voldoende ruimte voor kuikentjes, maar 

onthoud dat u ze meer ruimte nodig hebben als ze ouder en groter worden – 

en dat zal heel snel gaan! 

Een kippengaas om het broedhok mee af te dekken is aan te raden. Kuikens 

kunnen makkelijk ‘het nest verlaten’ als de zijkanten van het broedhok 
lager zijn dan 45 cm. Oudere kuikens hebben zitstokken nodig om op te 

slapen, en zullen het op prijs stellen als deze aanwezig zijn in het broedhok.  
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2. De temperatuur niet juist instellen 

 

Te veel of te weinig warmte kan dodelijk zijn voor kuikens, dus het is 

belangrijk dit goed te doen. De kuikens moeten tijdens de eerste week bij 
een temperatuur van 35 °C worden gehouden. De warmte moet dan om de 

vijf dagen iets worden verlaagd, totdat kamertemperatuur wordt bereikt. 

Ook de warmtebron op zich is belangrijk. Een verwarming die speciaal is 

ontworpen voor hokken en volières is de beste keuze, of een rode 

warmtelamp. Gebruik geen witte warmtelampen, omdat deze kuikens ‘s 

nachts wakker kunnen houden. Dit maakt ze prikkelbaar, waardoor ze 

elkaar gaan pikken. Ook standaard gloeilampen zijn ongeschikt.  

Maar ook de juiste verwarming of lamp moeten op de juiste plaats en 

hoogte worden gehangen. Kijk hoe de kuikens zich gedragen ten opzichte 

van de warmtebron. Als ze allemaal direct onder de lamp of voor de 
verwarming gaan zitten, dan hebben ze het te koud. Verlaag de warmtebron 

of voeg een extra warmtebron toe, afhankelijk van de situatie.  
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Als de kuikens uit de buurt van de warmtebron blijven, hebben ze het 

waarschijnlijk te warm. In dit geval moet de verwarming of lamp verder 

weg worden verplaatst of moet de temperatuur wat worden verlaagd. Het 

gedrag van de kuikens kan veranderen naarmate ze groter worden en de 

ruimte ‘kleiner’ wordt, dus houd ze dagelijks in de gaten.  

3. Het verkeerde nestmateriaal gebruiken 

Bij kuikens gaat “elk strooisel is goed genoeg” niet op. Gebruik zaagsel of 

ander niet-giftig, absorberend materiaal dat wordt aanbevolen voor kuikens. 

Gebruik geen kranten of versnipperde tijdschriften en gebruik geen 

aromatische, olieachtige houtsoorten zoals ceder. Een laag van 2,5 cm 
zaagsel is voldoende. Als u geen nestmateriaal gebruikt kunnen de kuikens 

uitglijden op de gladde ondergrond, wat erg gevaarlijk kan zijn. Het 

nestmateriaal dient minstens eenmaal keer per week te worden vervangen 

om te voorkomen dat mest zich ophoopt. 

4. Het verkeerde voer geven 

 

Startvoer – zoals kuikenkruimel of -meel – is de basisvoeding van kuikens. 
Het startvoer zal ook dienst doen als ‘groeikorrel’, bedoeld voor kuikens tot 

16 weken. Sommige soorten voer zijn alleen bedoeld voor de eerste vier 

weken, daarna kunt u overstappen op een ‘groei’-voer. 
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Kuikens zullen ook wat vers voer waarderen, zoals groenten of wormen en 

insecten. Deze kunnen echter niet als vervanging dienen van 

startersvoeding. Kuikens eten zoveel als ze nodig hebben, dus is er geen 

risico dat ze te veel zullen eten. Het enige dat u hoeft te doen, is ervoor 

zorgen dat de voerbakjes gevuld zijn. 

Net als volwassen vogels hebben ook kuikens grit nodig om hun voedsel te 

vermalen. Maar voor kuiken moet dit de grootte van een zandkorrel 
hebben, in plaats van steentjes en gemalen schelpen die volwassen vogels 

nodig hebben. 

En ook kuikens hebben voer- en drinkbakken nodig. Koop op maat 
gemaakte bakjes in plaats van te improviseren met borden en schaaltjes: 

deze worden onvermijdelijk vuil en morsen. Vervang bij jonge kuikens het 

water minstens twee keer per dag, omdat ze het snel vervuilen. 

5. Vergeten om dagelijks de gezondheid van de kuikens te controleren 

Het controleren van de gezondheid van kuikens is niet meer dan kijken naar 
de jonge vogels om te zien of ze levendig en alert zijn. Een kuiken dat 

ergens alleen zit en er lusteloos of opgeblazen uitziet terwijl de anderen 

actief zijn, voelt zich waarschijnlijk niet goed. Een ziek kuiken zal vaak 

snel achteruitgaan en sterven. 

Het meest voorkomende gezondheidsprobleem bij jonge kuikens is dat hun 

uitwerpselen op hun lichaam blijven plakken, waardoor ze geen ontlasting 

kunnen hebben. Een kuiken dat dit ondervindt kan worden geholpen door 

het bevuilde gebied nat te maken met warm water en het schoon te vegen. 
Het kan zijn dat u een pincet moet gebruiken om voorzichtig vuil te 

verwijderen. Houd het kuiken stevig maar voorzichtig vast tijdens deze 

delicate en toch wel kuiken-onterende procedure. Maar het is nodig het dier 

te helpen omdat het anders snel kan sterven. 

Nota bene: als u een dunne donkere draad aan de achterkant van een kuiken 

ziet, dan is dit NIET wat hierboven is beschreven. Dit is de opgedroogde 

navelstreng dat het kuiken aan zijn dooier in het ei verbond. Na een paar 

dagen valt dit er vanzelf af. 
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6. Kuikens te vroeg naar buiten verhuizen 

Kuikens kunnen tot drie uur per dag buiten doorbrengen als ze twee weken 

oud zijn, zolang er iemand in de buurt is om toezicht op ze te houden. Een 

grote draadkooi of draagbare ren is een goede optie. Laat de vogels alleen 

naar buiten als het minimaal 18 °C, droog en niet te winderig is. Zorg 

ervoor dat ze voedsel, water en schaduw hebben. 

Nota bene: als u de kuikens vóór de leeftijd van twee weken naar buiten 

laat, of langer dan drie uur, dan kunnen ze te koud krijgen of een 

zonnesteek oplopen (afhankelijk van het weer). Dit kan dodelijk zijn.  

Wanneer de jonge dieren 12 weken zijn, zijn ze oud genoeg om naar een 

hok met ren te verhuizen. De vogels zullen nog te klein zijn om over de 
zitrekken te lopen, dus verwijder deze totdat de kuikens groot genoeg zijn 

om er op te rusten en veilig overheen te lopen.  
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Het slaapgedeelte van het hok en ren moet genoeg nestmateriaal bevatten 

om ervoor te zorgen dat de vogels het ‘s nachts warm genoeg hebben. 

Vervang het nestmateriaal minstens twee keer per week. 

Kuikens zullen snel leren van de andere kippen. Veel van hun gedrag is 

gebaseerd op instinct, dus zolang u ze de juiste omgeving biedt, zal de 

natuur voor de rest zorgen. 

Bron: Internet – Omlet B.V. 
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