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

 

 

Met in deze editie:   

 

1. Het laatste en meest actuele nieuws over onze GPKV Gooische Mannen 

Show a.s. zaterdag 11 maart, en uitnodiging. 

 

2. GPKV Promotiedag 12 april bij de Welkoop 

 

3. GPKV leden appgroep 

 

4. Agenda 

 

5. Leuk artikel over de Gooische Mannen Show in De Rotonde. 

 

 

1. GPKV Gooische Mannen Show 11 maart a.s. in Ontmoetingscentrum ‘De 

Wel’ te Eemnes. 

 

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

kleindierenshow voor mannelijke dieren, en dan met name konijnen (rammen) 

sierduiven (doffers) en cavia’s (beren) Helaas geen hanen, dit mag nog steeds niet 

vanwege de vogelgriep die maar niet over lijkt te gaan. 

 

Er zijn 71 dieren ingeschreven voor deze show, en dat aantal valt niet tegen. Op het 

laatste moment kwamen er nog aardig wat dieren bij.  

Tegenwoordig is diversiteit nogal hot in de maatschappij, die diversiteit is er zeker 

ook op deze show. Er zijn 20 sierduiven ingeschreven, in maar liefst 13 verschillende 

rassen! Dat wordt een hele klus voor de keurmeester om daar de mooiste uit te 

zoeken. Bij de konijnen 11 verschillende rassen en bij de cavia’s 3. 

Na de keuringen gaan de keurmeesters ook aan het publiek vertellen waarom zij voor 

een bepaald dier hebben gekozen, of waarom juist niet. Ze vertellen wat over de 

rassen, de moeilijkheden uitdagingen en kansen. Tips en tricks etc. Leuk en leerzaam 

voor het publiek wat uiteraard ook vragen kan stellen.  

 



 

 

Om 9.00 uur begint de keuring en de verwachting is dat om 16.00 uur de dieren weer 

uitgekooid kunnen worden.  

U (leden, adverteerders, sponsors en hoofdsponsors) bent van harte uitgenodigd om 

deze dag,  of een deel er van, mee te maken! Locatie: Rutgers van Rozenburglaan 1, 

Eemnes 
Wij kijken er naar uit u op onze Kleindierenshow  te ontmoeten, kom gerust even langs! 

Ben Makker 

 

 

2. GPKV Promotiedag 10 april bij de Welkoop 

 

Al een paar jaar leeft dit idee, maar o.a. door corona hebben we dit nog niet eerder 

gedaan. 

Wat gaat er gebeuren?  

2e Paasdag is traditiegetrouw de Welkoop ‘gewoon’ open. En wij mogen op deze dag 

onze vereniging promoten aan het publiek. Bij goed weer staan we buiten met een 

stand, bij minder goed weer binnen. We gaan het publiek laten zien waar wij voor 

staan, wat onze mooie hobby inhoudt, en hoe wij het omgaan met onze dieren vorm 

geven. En hopen op deze manier nog meer naamsbekendheid te krijgen.  

Wij vinden het leuk als u ook even langskomt! 

 

 

 

3. GPKV leden appgroep 

 

Binnenkort in de lucht;  De GPKV leden app. 

Eerlijk gezegd is dit idee niet helemaal nieuw, er zijn al enkele verenigingen die een 

appgroep voor hun leden hebben. En dat blijkt heel goed en leuk te werken! 

 

De bedoeling is om het onderlinge contact tussen de leden te verstevigen. Op zo’n 

app kunnen allerlei berichten geplaatst worden. Een uitslag op een show die je wilt 

delen, vraag over een ziek dier, de eerste jonge dieren van het jaar, nieuwtjes uit de 

hobby, wie zend er in op een bepaalde show, en kunnen we met elkaar meerijden, 

voertips, foto’s van je dieren, etc. 

 

De appgroep gaat vlak na 11 maart in de lucht. Er zijn al wat leden die hebben 

aangegeven deel te willen nemen aan zo’n appgroep. Maar wilt u ook toegevoegd 

worden; stuur een appje of een mailtje naar benmakker@planet.nl, of 06-51447934. 
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JAARPROGRAMMA  2023 
 
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?  

 

 

 

 

 

 



 



Het volledige artikel past net niet op 1 pagina, maar u kunt het ook lezen op onze 

Gooische Mannen Show a.s. zaterdag 11 maart. 

 

 

 

 


