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                                            MMEEEELLVVOOEERR  
  

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

 

Met in deze editie:   

 

            1. Nieuwjaarsbijeenkomst, en…… Kwisavond! 

      

2. W03 

 

3. Noordshow 

 

4. GPKV Gooische Mannen Show. 

 

5. Enquete. 

 

6. 110 jaar GPKV 

 

7. U’s 

 

8. Amaryllus 

 



 

Woensdag 11 januari, Nieuwjaarsbijeenkomst en Kwisavond. 

 

U, en uw eventuele partner worden van harte uitgenodigd voor deze avond! 

Zoals u ziet is er een inloop in het clubhuis vanaf 19.00 uur. We beginnen de 

bijeenkomst om 19.30 uur met een Nieuwjaarsspeech van onze onvolprezen 

voorzitter Han Voerman. 

Aansluitend hierop gaan wij een Kwisavond houden, compleet met Kwismaster, 

Kwisvragen en bijbehorende prijzen. Verder gaan we hier niet teveel over 

verklappen, maar dat het de moeite waard is om te komen is een ding wat zeker is! 

Tot ziens op 11 januari a.s.! 

 

 

 

W03 ipv N17 

 
Aangezien vanaf 2023 de provinciale afdelingen zijn vervangen door vijf regionale 
afdelingen, namelijk Noord, Oost, Midden, West en Zuid, zijn alle verenigingsnummers 
gewijzigd. 
Het zal wel even wennen zijn,  maar de nieuwe verenigingsnummers staan ook vermeld op 
de facturen die u als lid met een fokkersnummer heeft ontvangen.  De fokkersnummers zelf 
zijn ongewijzigd. 
De volgorde van de nieuwe nummering is gebaseerd op de oprichtingsdatums van de 
verenigingen per regio. De GPKV valt vanaf nu in de regio West, en wij zijn de derde oudste 
vereniging van onze regio. 
Als voorbeeld hier mijn oude en nieuwe fokkersnummer: 
N17-47108 is vanaf nu W03-47108 
Het nieuwe volledige nummer graag gebruiken bij het inschrijven op tentoonstellingen etc. 
 

 

 

Noordshow 

 

19 t/m 21 januari as. wordt de Noordshow georganiseerd, dit jaar voor het eerst in de 

evenementenhal in Hardenberg. Helaas weer zonder pluimvee vanwege de nog steeds 

heersende vogelgriep, maar toch met ruim 3100 dieren. Daarnaast een uitgebreid 

randgebeuren. Niet voor niets wordt deze show ook wel; Dierenparade Noordshow 

genoemd. Van onze vereniging zijn er ook altijd een aantal vaste inzenders. Als u op 

zaterdag 21 januari deze show ook wilt bezoeken, stuur dan even een mailtje naar 

benmakker@planet.nl, of klim in de telefoon en bel Ben op 06-51447934. Dan kijken 

we of we iets kunnen regelen met gezamenlijk vervoer. 
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GPKV Gooische Mannen Show 

 

Zaterdag 11 maart gaat het gebeuren; De eerste Gooische Mannen Show.   

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 waar op het moment van schrijven de laatste hand 

aan wordt gelegd.  

 

Wij hopen u allen in grote getalen op deze show te ontmoeten. U bent meer dan 

welkom! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Enquete 

 

Op initiatief van de GPKV is er een commissie in het leven geroepen die heeft 

onderzocht of er een samenwerking mogelijk/wenselijk is tussen Sport en Genoegen 

uit Huizen, en de GPKV. 

Deze commissie heeft een enquete georganiseerd, en de uitslag er van is uitgebreid 

besproken in uw GPKV bestuur. 

Vervolgens heeft uw bestuur dit onderwerp op de agenda van de laatstgehouden 

ledenvergadering geplaatst en ontstond er een open discussie waar alle leden aan 

konden deelnemen, met als eindconclusie dat het idee voor een eventuele 

samenwerking tussen beide verenigingen voorlopig in de ijskast gaat.  

Voor vragen hier over kunt u altijd het bestuur benaderen. 

 

 

1914 – 2024   110 jaar GPKV 

 

In 2024 hopen wij het 110 jarig bestaan van onze vereniging te vieren. Er zijn al wat 

ideeën hoe we dit op gepaste wijze kunnen gaan invullen, maar het zou fantastisch 

zijn als uw bestuur wordt aangevuld met leden die hier ook ideeën over hebben, of die 

gewoon graag willen helpen. ‘De handjes’  zou Gijs Niesing zeggen. 

Dus twijfel niet en meldt u direct aan bij Ben. Dat kan via benmakker@planet.nl of 

06-51447934. 

 

 

 

 

U’s 

  

De fokkers van onze vereniging doen het ontzettend goed op de diverse shows! 

Het fel begeerde predikaat U  (Uitmuntend, en het hoogst haalbare) is dit seizoen al 4 

keer toegekend aan een dier van 3 van onze fokkers. Cees Horden en Johan Schouten 

presteerden dit ieder één maal, en Dick de Boer heeft dit jaar al 2 keer het predikaat U 

ontvangen voor zijn konijnen. 

Heren Proficiat!!! 
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Amaryllus 

 
Alle inzenders van onze Kleindierenshow Gooi en Eemland ontvingen als aandenken een 
Amaryllusbol.  
Deze foto ontvingen wij van Joost van Leeuwen, waarvoor dank! 

 
Joost heeft de bol opgepot, en u ziet op de foto het resultaat. Een hele mooie Amaryllus, 

van de variëteit  'Apple Blossom'. Zelf vind ik dit één van de van de mooiste, en de 
kleuren in de bloem doen ook duidelijk denken aan appelbloesem. Vandaar de 
naam. 

  
Ik weet niet of u het Kerstoratorium kent van Huub Oosterhuis? 

Daar komt o.a. in voor: 
'Als appelbloesem in de winter, bloeit de vrede'. 
Beide schier onmogelijk, maar wie weet.... 
De  'Apple Blossom' van Joost bloeit in ieder geval in de winter.... nu de vrede nog! 

  
 

Ben Makker 
 

 


