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Van de voorzitter: 
 

Geachte liefhebbers en lezers,  

 

Voor u ligt het vraagprogramma van de eerste Gooise Mannenshow. We vragen op 

deze show rammen, doffers, hanen en beren. 

Mannelijke dieren dus die een dagje van huis mogen in het drukke fokseizoen om te 

laten zien dat zij het waard zijn om te worden ingezet voor de instandhouding en 

vermeerdering van het ras waartoe ze behoren. 

 

Het zal wederom uiterst twijfelachtig zijn of er hanen mogen verschijnen maar ze 

staan wel in het vraagprogramma. Het zal nog wel flink wat tijd gaan vergen voordat 

het vogelgriepprobleem onze liefhebberij niet meer zo negatief beïnvloedt en in die 

tussentijd moeten we creatief zijn en vooral thuis genieten van onze prachtige 

hoenders. Tenslotte beleven we onze hobby voor 95% thuis en zullen met name de 

pluimveeliefhebbers daar hun plezier uit moeten halen. 

 

Mannelijke dieren dus, breedgeschouderde konijnenrammen met dikke brede koppen, 

hanen die volop op kleur zijn en in hun allermooiste verenpak rondlopen, caviaberen 

die nerveus door de kooi lopen in afwachting van een vrouwelijke soortgenoot en 

doffers die al roepend en koerend indruk op elkaar proberen te maken met hun 

glanzende hals, opgeblazen krop en vooral hun vrolijke geluid.  

 

Wist u overigens dat het Spaanse woord voor doffer “ Macho “ is en dat verklaart dat 

het woord vaak gekoppeld wordt aan stoere ventjes die hun schouders zo breed 

mogelijk maken en middels moderne kapsels en lekkere luchtjes indruk proberen te 

maken op een door hun beoogde partner.  

 

Een ééndaags evenement in de prachtige "Wel” in Eemnes. We gaan er iets moois van 

maken en zullen de ruimte zo inrichten dat we zowel de dieren als hun baasjes goed 

kunnen verzorgen en verwelkomen. Elders in dit vraagprogramma leest u alles over 

inschrijven, lunchen etc.  

 

Ik wil u allen, ongeacht geslacht, geaardheid of afkomst van harte uitnodigen deze 

dag te komen vieren in Eemnes.  

 

 

Han Voerman 

(voorzitter GPKV) 
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Vraagprogramma voor de GPKV Gooische Mannen Show welke gehouden wordt op 11 

maart 2023.  

Plaats: Ontmoetingscentrum ‘De Wel’, Rutgers van Rozenburglaan 1, te  Eemnes. 

Contactpersoon tijdens de show: Ben Makker 06-51447934  

 

Gevraagd worden:  

Gevraagd worden Rammen, Doffers en Beren, in alle erkende rassen en kleurslagen. Ook 

dieren in de AOC-klasse en Vrije klasse kunnen worden ingeschreven. 

Tevens worden gevraagd Hanen van Hoenders, Dwerghoenders en Serama’s. Dit onder 

voorbehoud, met inachtneming van de regelgeving rond vogelgriep. 

 

Tentoonstellingsbestuur en medewerkers: 

Han Voerman   Voorzitter 

Ben Makker   Tentoonstellingssecretaris 

Jelle van Hoek   Penningmeester 

Arie van ‘t Klooster  Bar + catering  

Ben Makker/Gijs Niesing Leiding keurdag  

Han Voerman   Loterij 

Gijs Niesing   Locatie indeling + Leiding opbouw + voercommissie  

Sascha Oskam   IT, Layout, medewerker secretariaat 

Ben Makker   PR en Promotie + aankleding 

Anne Dijkstra   Algemeen medewerker 

 

 

Inschrijvingen: 

Inschrijfgeld: Enkel nummer: €   3,-.   

 

Alle inschrijvers ontvangen 2 consumptiebonnen voor koffie/thee en een plakje cake. 

 

Indien u wilt deelnemen aan de lunch verzorgd door ons eigen onvolprezen cateringteam kunt 

u dit aangeven op het inschrijfformulier. De kosten hiervan bedragen slechts     €  12,50  per 

persoon. 

 

Prijs Catalogus: 3,-. 

  

Inschrijfgeld overmaken op bankrekeningnummer IBAN: NL53RABO0315971460   t.n.v. 

Penningmeester GPKV, Eemnes  

  

Inschrijfformulieren kunnen opgestuurd/ingeleverd worden naar/bij onderstaand adres:  

  

Tentoonstellingssecretaris:  

Ben Makker 

Roerdomp 18 

3755 GH Eemnes  

Telefoon: 06-51447934 

Mailadres: benmakker@planet.nl 

mailto:benmakker@planet.nl
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Belangrijke data: 

Sluiting van de inschrijving: woensdag 1 maart 2023 

Inkooien: zaterdag 11 maart, tussen 8.00  en 8.45 uur.   

Keurdag: zaterdag 11 maart, vanaf  9.00 uur.   

 

’s Middags zal aansluitend aan de keuring de prijsuitreiking plaatsvinden. 

De keurdag is de gehele dag voor publiek toegankelijk. 

 

Gedelegeerde:  J.A.M. Oudhuis     

                 Westerstraat 108,  

                 1655 LG Sijbekarspel 
 

ALGEMENE TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN  

1. De tentoonstelling wordt gehouden volgens het Tentoonstellingsreglement van de FB. Elke 

inzender wordt geacht hiermee op de hoogte te zijn.  

2. Voorwaarden voor het exposeren van Hoenders,  Dwerghoenders en Serama’s: Tot deze 

tentoonstelling mogen alleen Hoenders, Dwerghoenders en Serama’s worden toegelaten van 

fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen Pseudo-vogelpest. 

Elke inzending Hoenders, Dwerghoenders en Serama’s dient vergezeld te gaan van een kopie 

van de entverklaring. De entverklaring dient een opgave te bevatten van het ras, het aantal  

dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. Het origineel 

van de entverklaring wordt bewaard door de secretaris van de vereniging waar men lid is.  

3. Voorwaarden voor het exposeren van konijnen: Entverklaring RHD type 2, af te geven op 

het TT-secretariaat. Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van 

fokkers die hun konijnen hebben laten enten tegen RHD type 2. Elke inzending dient 

vergezeld te zijn van een kopie van de RHD-entverklaring. Deze verklaring dient getekend te 

zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht en dient de opgave te  

bevatten van het ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof. De enting moet 

minimaal 2 weken voor de tentoonstelling zijn verricht. De entverklaring mag niet ouder zijn  

dan 1 jaar. Bij de ingang vindt controle plaats van de entverklaringen aan de hand van de 

merken van de konijnen. Niet gevaccineerde konijnen worden niet toegelaten tot de 

tentoonstellingsruimte. 

Cavia’s dienen voorzien te zijn van een geldig oormerk. 

5. Iedere inzender dient in het bezit te zijn van een geldig fokkersnummer, en dit te 

vermelden op het inschrijfformulier.   

6. Beoordelingen worden geschreven op enkelvoudige beoordelingskaarten.  

7. Dieren die om wat voor reden dan ook absent zijn, dienen te worden gemeld op het 

secretariaat. Het niet inzenden van ingeschreven dieren geeft geen ontheffing of restitutie van 

het inschrijfgeld, doch dit vervalt aan de tentoonstellingskas.  

8. Er worden geen kistlabels verstuurd. In plaats daarvan ontvangt u bij het inkooien een 

verzendlijst met uw kooinummers.  

9. Onreine of van ziekte verdachte dieren worden niet gekeurd en zullen uit de 

tentoonstellingsruimte worden verwijderd. Dit geldt eveneens voor pluimvee en konijnen 

zonder entbewijs! 
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10. Het is verboden om in de tentoonstellingsruimte te roken.  

11. Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor sterfte of verloren gaan van dieren, 

of voor enig ander eigendom van de inzender, dat in het tentoonstellingsgebouw aanwezig is.  

12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het tentoonstellingsbestuur.  

 

KEURMEESTERS  

 

Konijnen: 

Dhr. A Hertogh (A) (tevens HEP)      

  

Hoenders, Dwerghoenders en Serama’s: 

Dhr. G. Glasstra (A) (tevens HEP)  

       

Sierduiven:  

Dhr. H. Schwarz (A) (tevens HEP)  

 

Cavia’s: 

Dhr. J. Schop (A) (tevens HEP) 

 

    

TE WINNEN PRIJZEN      

 

Voor alle Groepswinnaars is er een fraaie Oorkonde. 

 

Verder: 

  

Ereprijzen Hoenders: 

1. Fraaiste hoender haan  bij tenminste 5 dieren    Rollade 

Ereprijzen Dwerghoenders: 

2.    Fraaiste dwerghoender haan bij tenminste 5 dieren   Rollade 

3.  Fraaiste dwerghoender haan op één na bij tenminste 15 dieren  Taart 

4. Fraaiste dwerghoender haan op twee na bij tenminste 25 dieren  Bonbons 

Ereprijzen Serama’s: 

5.   Fraaiste serama haan bij tenminste 5 dieren    Rollade 

6.  Fraaiste serama haan op één na bij tenminste 15 dieren   Taart 

Ereprijzen Sierduiven:  

7.   Fraaiste doffer bij tenminste 5 dieren     Rollade 

8.  Fraaiste doffer  op één na bij tenminste 15 dieren   Taart 

9.   Fraaiste doffer op twee na bij tenminste 25 dieren   Bonbons 

Ereprijzen Konijnen: 

10.  Fraaiste konijn ram  bij tenminste 5 dieren    Rollade 

11. Fraaiste konijn ram op één na bij tenminste 15 dieren   Taart 

12.  Fraaiste konijn ram op twee na bij tenminste 25 dieren   Bonbons 

Ereprijzen Cavia’s: 

13.  Fraaiste cavia beer bij tenminste 5 dieren    Rollade 

14. Fraaiste cavia beer op één na bij tenminste 15 dieren   Taart 
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Ereprijsschenkers: 

Het spreekt voor zich dat een bijdrage voor ons ereprijsfonds van harte welkom is! U kunt het 

bedrag vermelden op het inschrijfformulier bij ‘Ereprijzenfonds’.  

 

Kooinummerverloting: 

Na de prijsuitreiking vind een verloting plaats onder de kooinummers. Dus u weet het: Hoe 

meer dieren u inzendt, hoe groter de kans op een prijs! 

 

 

Privacy verklaring.  

 

Door in te zenden op de Gooische Mannen Show gaat u akkoord met het volgende. • 

Uw NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer, kleindiervereniging waar u lid 

van bent, alsmede uw Bondsnummer worden geregistreerd in onze administratie 

welke door het tentoonstelling secretariaat beheerd wordt. • De gegevens worden 

bewaard om u in de toekomst een vraagprogramma te kunnen sturen. • U gaat 

akkoord dat uw NAW gegevens en bondsnummer worden afgedrukt in onze catalogus 

• U gaat akkoord dat u of uw dieren gefotografeerd kunnen worden op onze show. 

Deze foto’s worden enkel gebruikt ter promotie van onze show. • De namen van de 

hoofdereprijs winnaars zullen op onze site vermeld worden. • U heeft het recht om uw 

persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het 

recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens • Als u uw 

gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact 

met secretariaat op nemen. 
 

 

Sponsors: 

Een Gooische Mannen Show als deze kunnen wij niet organiseren zonder sponsors. Wij zijn 

hun dan ook zeer erkentelijk en danken hun voor hun genereuze bijdrage. 

 

Jeroen Arends Tuinen 

Avema Wegenbouw B.V. 

Boerderij De Huydecoper 

De Pianowinkel 

Dierspecialist XL Van Henten 

H.G.V. kleur &interieur 

Hondenuitlaatservice De Speurneus 

Plantenmarkt Boskoop 

Rigter Kolen en Oliehandel 

Van Joolen B.V. 

Z.V.S. Eemnes B.V. 

 

 



Veel dank aan onze hoofdsponsors: 
 

 

 

 

Welkoop Eemnes      

 

 

 

 

 

 

Drukkerij Image Team  

 

 

 

 

 

 

Slagerij Perier      

 

 

 

 

 

 

 

Hoveniersbedrijf Ben Makker 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


