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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,  
 

In de afgelopen week leek het even of de lente zich al aankondigde.  Drie dagen 
zonnig weer en 12 graden gaven in combinatie met het lengen van de dagen al een 

beetje lentegevoel. Wat ik nog niet heb gehoord is de zanglijster maar als het weer 
zo blijft zal ook die niet lang op zich laten wachten.  
  

Aan de dieren zult u het ook merken neem ik aan, de eerste eitjes zonder kunstlicht 
van de kippen, jongen in de broedschotels bij de duiven en de eerste nestjes 
konijnen zullen ook wel geboren zijn.  

  
Kortom een nieuwe lente, een nieuw begin, voor velen de mooiste tijd van het jaar.   

Soms vind ik het lastig om hier voluit van te genieten en dan met name in de 
afgelopen jaren.  
 

Ik vind het lastig om al het slechte nieuws wat in grote golven over deze aardbol 
rolt los te zien van de nieuwe start die de natuur ieder jaar weer maakt.  Maar 
wellicht is het genieten daarvan wel de beste compensatie voor al dat nieuws en 

moeten we proberen dat los van elkaar te zien.   
Eigenlijk wens ik iedereen toe om het zo te zien en tegelijkertijd wel bij te dragen 

aan het herstel, de hulp die veel mensen dichtbij en ver weg zo nodig hebben, al is 
het alleen maar door aan ze te denken.  
 

We werden op 15  januari opgeschrikt door het plotseling overlijden van onze 
huisvriend en ons lid Henk Hagen,  1 dag na zijn 80e verjaardag.    
Henk heeft zijn verjaardag nog uitgebreid mogen vieren in het bijzijn van zijn 

geliefden en is de volgende dag zo plotseling overleden.  
We wensen Tineke, zoon Frank met vrouw en kind, broer Jaap en alle anderen die 

hem nog niet konden missen een mild rouwproces toe waarin de mooie 
herinneringen aan Henk de boventoon zullen voeren.  
  

Op de agenda voor de komende tijd staan de jaarvergadering, de Gooische Mannen 
Show en de GPKV Promotiedag. Elders in dit blad kunt u daarover meer lezen.  
  

Ik wens u een mooie lente toe en hoop u allen te ontmoeten bij de komende 
activiteiten .  

  
Han Voerman  
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UITNODIGING 
 

 
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering op woensdag 1 
maart 2023. Deze vergadering wordt gehouden in het clubhuis van IJsclub ‘De 

Vaart’, Stadwijksingel 1, te Eemnes. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. 
 
De agenda luidt als volgt: 

 
1. Opening door de voorzitter.  

2. Notulen van de Ledenvergadering van 23 november 2022. 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
4. Jaarverslag 2022 door de secretaris. 

5. Financieel verslag 2022, door de penningmeester. 
6. Kascontrolecommissie. 
7.    Bestuursverkiezing; Er zijn dit jaar geen wisselingen in het bestuur. Alle    

bestuursleden (gekozen voor een periode van 3 jaar) blijven nog even 
zitten. Er worden dus ook geen kandidaten gezocht, maar mocht u 

interesse hebben dan kunt u zich melden bij de secretaris. 
8.   P a u z e 
9.   Uitreiking prijzen Clubkampioenschappen GPKV van het   

      tentoonstellingsseizoen 2022/2023. 
10. Gooische Mannen Show 11 maart a.s.  
11. GPKV Promotiedag  12 maart a.s. 

12. Ringen en tatoeëren. 
13. Bestuursmededelingen. (o.a. onderhoud Hoenderhof, 

Pennenvoer/Meelvoer,  2024: 110 jarig bestaan  etc. ) 
14. Rondvraag. 
15. Sluiting. 

 
Namens het bestuur 
Ben Makker (secretaris) 

 
Het Jaarverslag en het Financieel verslag liggen voor aanvang van de vergadering 

voor de leden klaar.  
 
Het bestuur nodigt alle leden, maar met name ook de nieuwe leden, uit voor het 

bijwonen van deze vergadering. Bij voorbaat dank voor uw aanwezigheid! 
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Voorstel Jaarprogramma  2023 
 
Woensdag 1 maart Jaarvergadering 

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  
Zaterdag ?? juni  KLN jaarvergadering 
Zaterdag 24 juni  Hokkenbezoek/BBQ 

Eind juli  Enten konijnen 
Maandag 7 augustus Landbouwshow Opmeer 
Woensdag 16 augustus 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  

 
 
Verder: Stand Lentefair Blommenhoeve? Parade van Eemnes?  
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Notulen van de Ledenvergadering, gehouden op 23 november 2022 

 

1. Opening: Voorzitter Han Voerman opent de vergadering, heet ons allen welkom, 
met een speciaal woord van welkom voor onze erelid Gijs Niesing, en onze 
erevoorzitter Dick de Boer die toch weer helemaal uit Friesland hier heen is 

gekomen voor deze vergadering.  
We zijn vanavond met een klein maar select gezelschap. De bedoeling was dat de 

vergaderstukken via de beamer geprojecteerd zouden worden, maar het licht is nog 
niet ideaal en moet nog afgesteld worden. 
Er is vanavond veel te bespreken, vandaar het korte voorwoord van de voorzitter. 

 
2. De notulen van de ledenvergadering gehouden op woensdag 24 augustus 2022 
worden zonder op- en aanmerkingen van de leden goedgekeurd. Dank aan de 

secretaris voor het maken van de uitgebreide notulen en de heldere weergave. 
 

3.) Bij de ingekomen stukken en mededelingen zijn er afmeldingen voor vanavond 
van Tineke Hoogland, Joost van Leeuwen, Cees Horden en Jelle van Hoek.  
We hebben een nieuw lid er bij. Het is Gerard de Bruin. Gerard is een man met 

enorm veel ervaring in onze hobby en we zijn blij hem te kunnen verwelkomen. 
Verder als ingekomen stuk het clubblad Pels en Pluim van de vereniging Winkel en 
Omstreken. 

We hebben een brief ontvangen van de KLN over het tatoeëren van konijnen en het 
belang er van. 

Er is divers mailverkeer geweest met o.a. de keurmeesters, leden en bestuursleden 
over onze Kleindierenshow. 
En we hebben een mail gehad van Anita Cramer. Ze had last van 

hartritmestoornissen, is geopereerd en is nu aan het revalideren. 
 
4.) Terugblik op onze GPKV Kleindierenshow Gooi en Eemland, gehouden op 7 

en 8 oktober 2022. 
Han begint met te zeggen dat hij deze dagen ontzettend genoten heeft, en vond het 

een zeer geslaagde show.  
Bij de digitale keuring voor pluimvee was het voor de fokkers een heel gedoe met 
het foto’s maken. Uiteindelijk hadden de keurmeesters 36 dieren te keuren. Het 

was een pilot, nog niet eerder vertoond in onze hobby. Het blijft moeilijk om van 
een foto een dier te keuren, maar wij kregen zeer positieve reacties van de 
keurmeesters over hoe het georganiseerd was! En ze vonden het zeker voor 

herhaling vatbaar. 
De eierkeuring op zaterdag was ook een succes, 12 setjes eieren om te keuren door 

keurmeester Leo van Wetering en het publiek kon vragen stellen. 
Het onderdeel ‘Tussen Kunst en Kip’ was in het leven geroepen omdat er geen 
pluimvee ‘live’ op onze show aanwezig was. We kunnen gerust stellen dat het een 

groot succes was! Kunstkenner bij uitstek ( en lid)  Leo Janssen verrichtte de 
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opening van de show en de openingshandeling werd verricht door Na nouk Weijnen 

door het ondertekenen van het door haar gemaakte doek  ‘Eemlandse kriel’.  
Bij de triokeuring voor konijnen op zaterdag had keurmeester Jenne Meijer 7 trio’s 

te keuren. Dit zorgde voor veel publiek en is ook een prachtige en leerzame 
aanvulling op onze show. 
De op- en afbouw van de show verliep perfect, en ook de catering was geweldig. 

Eigenlijk niets dan lof over deze show. 
Henk Hagen verteld nog dat hij het een puur gezellige show vond, en vond ook de 
aanwezigheid van de Oekraïners een pluspunt. Wat een lieve mensen! 

Ben verteld nog dat wij de show in 2023 gaan organiseren op 6 en 7 oktober.  
 

5.) De uitreiking van de GPKV fokkerstrofeeën: De winnaars ontvangen een 
prachtige oorkonde en een waardebon. Bij het pluimvee gaat de trofee naar René 
Makker, bij de pelsdieren naar Dick de Boer en de trofee voor de sierduiven gaat 

naar Arend Houtman. 
 
6.) Het Jaarprogramma van 2023 wordt besproken. Dit jaar gaan we voor het eerst 

een mannelijke dierenshow organiseren, genaamd: De Gooische Mannen Sh ow. De 
Nieuwjaarsbijeenkomst is op 14 januari. Gevraagd wordt aan de leden of zij 

misschien een suggestie hebben voor wie we kunnen vragen om een lezing te 
geven op 10 mei a.s. En op 10 april (2 e Paasdag) willen wij bij de Welkoop een 
GPKV Promotiedag organiseren. 

 
7.) 2024: 110 jaar GPKV. De leden wordt gevraagd om met leuke ideeën te komen 
over hoe we dit jaar iets speciaals te geven. Wat wij willen is een zo breed 

mogelijke organisatie, zodat dit jubileum door zoveel mogelijk leden wordt 
gedragen. Dus heeft u een idee voor een mogelijke excursie, lezing of ander soort 

activiteit? 
In de volgende vergadering komen wij hier graag op terug. 
 

8.) Bestuursmededelingen: Door het bestuur is geïnvesteerd in clubkleding, 
banners en beachflags. De clubkleding is voor een groot deel gesubsidieerd door de 
KLN en er is een sponsor voor gevonden.  

Arie en Gijs zijn op de show in Ede geweest en hebben daar gezien dat het witte 
zeil wat ze daar al 15 jaar gebruiken om de vloer af te dekken, perfect is. Dus dit 

willen we ook gaan aanschaffen. 
Het Vraagprogramma voor de Gooische Mannen Show komt begin februari 2023 
uit. 

 
9.) Een open discussie, naar aanleiding van de enquête die is georganiseerd door de 
commissie die een eventuele samenwerking tussen Sport en Genoegen en de 

GPKV heeft onderzocht. 
Van de leden van beide verenigingen zijn er maar weinig reacties ontvangen, 

verteld Han. 
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Hij is blij dat vanavond Henk Brasser, vice voorzitter van Sport en Genoegen en 

ook GPKV lid, ook aanwezig is. 
In de uitslag van de enquête is gesproken over personen, en dat is niet netjes. 

Namens de GPKV zaten Henk Kasperts en Arend Houtman in de commissie. 
Henk Brasser zegt: De verenigingen zijn te verschillend, maar het hobbysegment 
wordt kleiner. Het gaat in onze hobby niet om de poppetjes, en  er zijn dingen uit 

het verleden niet uitgesproken. Volgens Henk is er een brief aan het rondgaan? 
Henk vind het jammer dat de mens belangrijker is dan het dier. 
Arend vind dat de GPKV haar show op een mooie locatie houd, maar nu heeft 

Sport en Genoegen ook een mooie locatie. 
Dick vind dat er voor een samenwerking draagvlak moet zijn bij de leden. We 

moeten ons afvragen of er wel een noodzaak is tot samenwerken.  We moeten de 
zaken splitsen van de mensen, anders is het tot mislukken gedoemd. Destijds zijn 
de GPV en de GKV gefuseerd, maar dat was een noodzaak. Die noodzaak is er nu 

niet.  
Voorzitter Han concludeert uit de reacties dat we het er voorlopig hierbij laten. Het 
plan voor samenwerking kan hiermee in de ijskast. We zijn nu nog beide bloeiende 

verenigingen, dus er is kennelijk ook geen noodzaak voor samenwerking. 
Henk Hagen zegt dat hij al jaren lid is van beide verenigingen, en dat blijft hij ook.  

Han bedankt Arend en Henk Kasperts voor al het werk dat ze verzet hebben voor 
deze commissie. 
Henk Kasperts zegt dat het mooi zou zijn als er uitdagende ideeën komen, waarbij 

beide verenigingen elkaar wel nodig hebben. Bijvoorbeeld; samen een bezoek 
brengen aan de Noordshow met de bus. 
 

10.) Rondvraag; 19, 20 en 21 januari is de Noordshow in Hardenberg, zegt  Henk 
Kasperts. Misschien een goed idee om met gezamenlijk vervoer te gaan? 

De vraag van Ad is binnen gekomen hoe lang het enten van de konijnen geldig is? 
Dat is 1 jaar, is het antwoord. 
Er heerst nog steeds RHD, dus enten is nog steeds noodzakelijk. 

De vogelgriep is ook nog steeds niet over, en de vraag is of dat ooit nog over zal 
gaan. Er zijn nu 3 vaccins die getest worden in Duitsland, waarvan één ervan op 
gericht is om het ei te behandelen. Wellicht is het mogelijk om te vaccineren en het 

vlees alleen nog af te zetten in de EU. Dick vraagt zich af of een mogelijk in te 
zetten vaccin wel te betalen is voor de hobbyfokker. Er is nog een lange weg te 

gaan, zegt hij. Dick is 8 jaar voorzitter van de NHDB geweest en ging vanwege die 
functie vaak naar Den Haag om in gesprek te gaan met de minister en/of 
ambtenaren. Maar dat is een hele lange en moeilijke lobby. 

 
11.)  Voorzitter Han dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng, en 
wenst ons een veilig thuis en hopelijk tot ziens op onze nieuwjaarsreceptie.  

 
Ben Makker 

(secretaris) 
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GPKV Clubkampioenschappen  seizoen 2022 – 2023 
 

Zoals u op de agenda van de Jaarvergadering heeft kunnen zien worden daar de 
prijswinnaars bekend gemaakt. Komt dus allen naar deze vergadering op 1 maart 
a.s.! De uitslagen worden in de volgende editie van de Pennenvoer gepubliceerd. 

 
Broedprogramma 2023 
 

Het broedseizoen is inmiddels gestart en voor onze leden die er gebruik van willen 
maken broed Sport en Genoegen uw eieren uit, tegen een kleine vergoeding van € 

0,50 per ingelegd ei.  
Elke dinsdagavond kan er ingelegd worden, tussen 19.30 en 20.00 uur op de locatie 
Holleblok 12 in Huizen. De laatste inlegdatum is 15 mei 2023. 

Zorg ervoor dat uw eieren schoon zijn; i.v.m. besmettingsgevaar worden vuile 
eieren geweigerd. 
 

Fokkerskaarten 2023 
 

De betaling van de fokkerskaart (tegenwoordig fokkersnummer)  wordt 
rechtstreeks afgerekend met de ‘Nederlandse Kleindierpublicaties B.V.’ Bij de 
meeste leden wordt via automatische incasso betaald. Sinds 2012 krijgen de leden 

waarvan het emailadres bekend is de faktuur via de mail. Fokkerskaarthouders 
zonder bekend emailadres hebben de faktuur gewoon via de post ontvangen. De 
factuur is tevens uw fokkerskaart! Het oude verenigingsnummer (N17) is 

veranderd, en is per 1 januari W03. Uw volgnummer is hetzelfde gebleven. Dit 
nummer heeft u nodig bij het invullen van uw ringenbestellijst en/of het inzenden 

op tentoonstellingen. Alleen als u betaald heeft kunt u ringen bestellen of laten 
tatoeëren. Dus kijkt u dit even na? 
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__________________________________________________________________________ 

 

 
IN MEMORIAM 

 
Henk Hagen 

 
 
Enorm geschrokken zijn wij door het plotselinge overlijden van Henk, 1 dag nadat 

hij zijn 80ste verjaardag had gevierd. In de week er voor had hij zich nog afgemeld 
voor onze Nieuwjaarsreceptie, omdat hij ’s nachts van de trap was gevallen. 

Misschien een lichte hersenschudding, het was in ieder geval beter om thuis te 
blijven. 
 

Henk kwam al vaak met zijn broer Jaap naar onze verenigingsactiviteiten, en nadat 
hij in 2014 lid werd, werd hij een vaste bezoeker, vaak samen met zijn vrouw 
Tineke. Henk was een echte dierenliefhebber en kon enorm genieten op de 

tentoonstellingen. Ook ging hij graag mee naar de Landbouwshow in Opmeer. Zelf 
fokte hij niet, maar heeft heel lang een voliére gehad wat later een kippenhok werd, 

bevolkt met wat Seramakipjes. Daar kon hij vol trots over vertellen. 
Henk was een man waar je van op aan kon. Afspraak is afspraak. En Henk was de 
perfecte gastheer op de keurdag van onze shows. Regelmatig ging hij met  een 

kannetje koffie langs de keurtafels, en zorgde dat niemand iets te kort kwam. Vaak 
met een vrolijke kwinkslag. Zo kon hij met een geweldige stemverheffing iedereen 
weer aan het werk zetten wanneer er pauze of lunch was geweest. Maar hij trok 

daar een vrolijk gezicht bij en deed dat op zo’n manier dat iedereen het van hem 
pikte, en weer aan de slag ging. 

 
Tekenend voor zijn behulpzaamheid was ook het volgende: Op de dag van de 
Internationale Hanenkraaiwedstrijd waren hij en Tineke lekker een rondje aan het 

fietsen, en door Eemnes merkten ze dat er iets te doen was. Ze stapten af om te 
kijken, en binnen 5 minuten runden Henk en Tineke de bar. Alsof het zo 
afgesproken was, maar voor hun heel vanzelfsprekend omdat ze zagen hoe druk de 

organisatie het had.  
 

Wij missen Henk, en wij zullen hem nog veel meer gaan missen. Maar onze eerste 
gedachten gaan uit naar zijn vrouw, maatje en metgezel voor het leven, Tineke. Wij 
wensen Tineke, maar ook zoon Frank met vrouw en kind heel veel sterkte met dit 

enorme verlies.  
 
__________________________________________________________________  
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Contributie 2023 

 
Een aantal leden hebben al hun contributie van 2023 overgemaakt naar de 

penningmeester. Voor degenen die er op wachten; U krijgt van ons geen 
acceptgiro! Dus hierbij een oproep om het voor u geldende bedrag over te maken 
op bankrekening: 3159.71.460 t.n.v. Penningmeester GPKV, te Eemnes. 

Het IBAN is: NL53RABO0315971460 
 
Let op: de contributie bedraagt  €  20,-.   En voor jeugdleden  €   10,-. 

 
Heel veel leden hebben het gelukkig al gedaan, maar anders kunt u hieronder 

nog even het machtigingsformulier invullen.  
 
Ondergetekende …………………………………………, lid van de Gooise 

Pluimvee- en Kleindierfokkers Vereniging verleent hierbij toestemming om de 
jaarlijkse contributie ad €20 senioren en €10 jeugd leden onder de 16 jaar Euro af 
te laten schrijven van zijn / haar rekeningnummer………………………..tot 

wederopzegging.  
 

Tevens verklaart ondergetekende hierbij dat hij / zij het clubblad en de eventuele 
andere berichtgeving wel / niet ( doorstrepen wat niet van toepassing is) via e mail 
wenst te ontvangen op het navolgend e-mail 

adres:……………………………………..  
Naam :       Datum :  
Handtekening:  

 
 

 
Als u kiest voor boekje krijgt U een uitgeklede versie van clubblad digitaal st aat er 
meer in.  

 
Met handtekening het formulier opsturen naar of inleveren bij: A. van ‘t Klooster 
Meentweg 67 3755PB Eemnes  

Of scannen met handtekening naar 2depenningmeestergpkv@ziggo.nl 
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Tatoeëren en ringen bestellen in 2023 
 

Het tatoeëren wordt dit jaar weer verzorgd door de heer Joop van den Bovenkamp, 
waarvoor we hem hartelijk willen bedanken! Dekbewijzen kunt u weer bij hem 
inleveren. De dieren worden op afspraak getatoeëerd. De kosten bedragen  €   0,50 

per dier.  
 

Boekjes met dekbewijzen zijn inmiddels uitverkocht, en niet meer leverbaar. Deze 
zijn ook officieel niet meer nodig maar voor uw eigen administratie zeer praktisch!  
 

Arie van ’t Klooster is ook dit jaar weer uw ringencommissaris. Let u er op dat als 
u ringen bij hem bestelt, u de juiste ringmaat opgeeft en ook het juiste aantal 
ringen. De ringen worden gekocht bij het ringenbureau van de KLN. 

De kosten bedragen  €    0,28 per ring en €   1,75  aan administratiekosten. Leden 
in ’t Gooi en Eemnes kunnen bij Arie de ringen ophalen of op de vergadering in 

ontvangst nemen. De levering duurt ongeveer 4 weken. Houdt u daar dus rekening 
mee. Leden buiten het Gooi krijgen de ringen via het ringenbureau toegezonden. 
Betalen kunt u bij de penningmeester van de GPKV. Zowel voor het tatoeëren als 

voor het bestellen van de ringen moet u de factuur van uw fokkerskaart betaald 
hebben. 
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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
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GPKV Gooische Mannen Show 11 maart a.s. 

 
11 maart gaat het gebeuren! Onze eerste Mannelijke dierenshow die wij in de 

prachtige locatie van Ontmoetingscentrum ‘De Wel’ gaan organiseren. 
 
Al jaren mistten wij een mannelijke dierenshow in het midden van het land. 

En vervolgens dachten wij; Laten wij er dan zelf één organiseren. 
De term Gooische vrouwen kent iedereen wel, wij gaan ons best doen om de 
Gooische Mannen net zo bekend te maken! 

  
Het is een unieke kleindierenshow met open eendagskeuring.  

Inzenders, bezoekers, iedereen heeft gedurende de gehele show vrij entree. 
 
Vraagprogramma 

Het vraagprogramma en het inschrijfformulier kunt u vinden op onze website 
www.gpkv.nl 
Het inschrijfformulier kunt u mailen naar de secretaris benmakker@planet.nl of 

sturen naar Ben Makker, Roerdomp 18, 3755 GH Eemnes 
Wilt u een papieren versie van het vraagprogramma? Neem dan even contact op 

met Ben. 
 
De inschrijving sluit op 1 maart 2023. 

 
Optimistisch als wij zijn vragen wij ook om uw hanen in te sturen. 
Doe dit gerust, het zou fantastisch zijn als vlak voor de show het 

tentoonstellingsverbod voor pluimvee opgeheven wordt. 
Niet geschoten is altijd mis! 

Een paar dagen voor de show zullen wij aan de hand van de dan geldende 
bepalingen besluiten of wij pluimvee kunnen toelaten. 
Het spreekt voor zich dat bij het niet mogen toelaten van pluimvee, u uw reeds 

betaalde inschrijfgeld zo spoedig mogelijk krijgt teruggestort. 
  
Wij hebben er zin in! Samen met u maken we er een mooie dag van. 

 
Voor deze show hebben wij nog wat medewerkers nodig, zowel bij het opbouwen 

op vrijdag 10 maart, als het afbouwen op zaterdag en bij de keuring. 
  
Hopelijk tot ziens op onze Gooische Mannen Show! 

 
 
 

 
 

 

http://www.gpkv.nl/
mailto:benmakker@planet.nl
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GPKV Promotiedag 12 april a.s. 

 
Eigenlijk is dit een idee uit het verleden wat door omstandigheden nooit uitgevoerd 

is. Maar omdat wij tegenwoordig niet meer onze show bij de Welkoop hebben, 
hebben wij dit idee weer van de plank gehaald.  
 

De details moeten wij nog bespreken met Maarten Rigter van de Welkoop, maar 
het belooft een ontzettend leuke dag te worden. Op de parkeerplaats (bij goed weer, 
en anders in de winkel) mogen wij met een stand staan, waar om heen wij allerlei 

activiteiten organiseren. 
 

Houd deze dag dus vrij, en kom even langs op 2 e Paasdag bij de Welkoop Eemnes. 
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Leuk idee:  Een kippenschommel 

 

Hoe leuk het eten van maïsmeel of ander voer, en eindeloos tokken ook is: kippen 
vervelen zich best vaak. Als kippen niets te doen hebben kunnen ze ook heel 
baldadig worden. Ze gaan dan uit verveling bijvoorbeeld andere vogels pikken, tot 

soms kannibalisme aan toe. Een schommel voor kippen heeft twee voordelen: het 
helpt kippen uit hun dipje en het is voor mensen heel leuk om naar te kijken. 

Bovendien kun je zo’n schommel maken van materialen die je waarschijnlijk al in 

je tuin of huis hebt liggen. 

Zo maak je een schommel voor kippen 

Het maken van een schommel voor kippen is vrij eenvoudig. Binnen zeven 

stappen kunnen jouw kippen de hele middag schommelen. 

1. Zoek naar takken 

Verzamel verschillende takken die van bomen zijn gevallen of die bij je in de tuin 
liggen. Kippen kunnen aan stokken van verschillende groottes hangen, maar we 

raden je takken aan met een diameter van ongeveer 5 centimeter. Knip vervolgens 

de takken naar de grootte van de poten van de kippen. 

2. Boor gaten in de takken 

Waar je deze gaten plaatst hangt ook af van hoe groot je kippen zijn. Toch leert 
ervaring dat de gaten in de meeste gevallen op anderhalve centimeter van beide 

uiteinden van elke tak moeten komen. 

3. Schuur de takken 

Als je hele splinterige takken hebt, dan kunnen de k ippen zich makkelijk 

openhalen. Daarom kan het geen kwaad om ze even te schuren. Maar de takken 

hoeven ook niet helemaal egaal te zijn. 

4. Knip de touwen op lengte 

De lengte van je touw hangt af van waar en hoe hoog je de schommel aan gaat 
hangen. Meestal worden kippenschommels niet hoger dan 1 meter van de grond 
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gehangen. Meet eerst hoe hoog je de schommel wil gaan hangen. Voeg dan een 

paar centimeter toe, zodat je genoeg ruimte hebt om het touw veilig af te binden. 

5. Rijg het touw door de geboorde gaten 

Bij deze stap kan een naald goed van pas komen. Vooral als je  een touw gebruikt 
van stug materiaal, zoals jute. Als je het touw door de gaten hebt gehaald, bind je 
een dubbele knoop aan de onderkant van de gaten. Gebruik een waterpas om 

ervoor te zorgen dat de takken gelijkmatig hangen. Op die manier schommelen je 

kippen niet scheef. 

6. Hang de kippen-schommel op 

Bind de bovenkant van het touw vast op de plek waar je de schommel wil 

ophangen. Wikkel het vervolgens meerdere keren in en maak meerdere knopen. 

7. Laat de kippen schommelen! 

Het kan even duren voordat je kippen hun nieuwe schommel uitproberen. Maak je 
dus geen zorgen als je kleine vrienden je harde werk niet meteen waarderen. Door 

je dieren voorzichtig op de schommel te zetten en ze te belonen met iets lekkers, 

kun je ze helpen te wennen. Uiteindelijk zullen ze er hartstikke blij mee zijn.  

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Tenn-Well-Strong-Natural-Packaging/dp/B076GYH9TL?tag=camdenxpsc-20&asc_source=browser&asc_refurl=https%3A%2F%2Fwww.popsci.com%2Fdiy%2Fchicken-swing-diy&ascsubtag=0000PS0000493504O1240057920230116201621+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++&th=1
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