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VOORWOORD 
 
 

Door 
Rien Top 

 
 
Voorwoord 
 
 
Als ik dit voorwoord zit te schrijven is het weer omgeslagen , waait de wind door onze 
notenbomen, zodat je op moet passen of je krijgt een noot op je hoofd , daalt de 
temperatuur in een rap tempo, kortom, het is 21 september HERFST.  
We nemen toch langzaam maar zeker afscheid van een lange warme en zeer zonnige 
zomer . De zonnige  jongdierendag ligt alweer enkele weken achter ons en de 
vraagprogramma's vallen in de brievenbus. 
 In het hok zijn we op zoek naar de dieren die zich optimaal klaar maken, om op de show 
goed te presteren . Achter de schermen wordt er hard gewerkt, door het bestuur, om van 
onze show weer een prachtig evenement te maken .  
Ook horen we in de verte dat er weer sprake is van vogelpest, een dreiging waar we als 
hobby fokkers steeds meer aan gewend raken en we hopen dan ook vurig dat er dit jaar 
geen shows georganiseerd worden waar het pluimvee ontbreekt .  
Want zonder gekraai en gekakel is een tentoonstelling een stuk minder gezellig ( dat ligt 
niet aan de fokkers hoor )  
Na de jongdierendag weten we van een aantal van onze dieren waar we op moeten 
letten.. Als het tentoonstellingsseizoen begint komen we elkaar als leden ook weer wat 
vaker tegen.  
Laten wij er vooral ook op letten dat onze kisten en dozen waarin onze dieren vervoerd 
worden schoon zijn en ontsmet zodat we niet véééééél meer beestjes vervoeren dan goed 
is voor onze dieren maar ook voor de dieren die naast onze dieren in de kooien komen . 
Laten we als goede fokkers ook letten op de steeds ouder wordende fokkers die misschien 
wat moeite hebben met het inkooien van hun dieren . Een beetje hulp kan ervoor zorgen 
dat ze hun dieren met meer plezier in de kooien krijgen en zo nog langer hun dieren 
kunnen tentoonstellen . Soms heb je dan ook zomaar een verrassend gesprek met 
mensen die veel van hun dieren kunnen te vertellen .  
Ook onze vereniging heeft te maken met oudere ,maar helaas ook met zieke leden .  
Laten we ze vooral niet vergeten. Op 24 oktober staat de medewerkers vergadering 
gepland , dan hopen we velen van jullie weer te ontmoeten , de juiste tijd en plaats kun je 
verderop in onze Hanepoot lezen. 
 
 
 

Bekijkt u de Hanepoot ook eens via de website: 
www.gallinova.nl 

Dan kunt u de foto’s in kleur bekijken 
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Uitnodiging 
Medewerkers-
vergadering 
 

Door: 
Jan Vogel 

 
 
 
Datum  : Woensdag 24 oktober 2018 

Locatie : PTC Wesselseweg 32, locatie Fauna Nova / kennel 
Aanvang : 19.30 koffie  20.00uur start vergadering 
Agenda: 
 Opening 

Ingekomen stukken 
Mededelingen 
Evaluatie jongdierendag 
Draaiboek Gallinova 2018 
Rondvraag 
Einde vergadering  21.30 uur 

 
 
 
Verslag  
Jongdierendag 

door: 
Tamara van Amsterdan 

 
 

Op vrijdagmiddag 31 augustus was het weer tijd voor de opbouw voor de jongdierendag 
van 2018. Ook dit jaar hadden we de mooie Midden Nederland Hallen weer tot onze 
beschikking. We waren met een mooi clubje en binnen enkele uren stond alles klaar voor 
een wederom onvergetelijke dag. 
De volgende ochtend, zaterdag 1 september was het dan zover. De eerste dieren kwamen 
al vroeg binnen en ook het keuren begon al snel. Voordat ik het wist stond de eerste 
Lotharinger al op tafel bij keurmeester Erik Maas.  
Het is altijd weer spannend hoe de nieuwgeboren dieren van dit jaar beoordeeld worden. 
Voor mij is dit de tweede deelname met mijn Teddydwergen. Vorig jaar heb ik mijn eerste 
voedster ingezonden als nieuw lid en enige fokker van dit ras binnen de vereniging. Dat 
vond ik dat best spannend! Ik werd zeer positief ontvangen, mijn voedster behaalde een 
mooie F95 en ik kreeg positieve feedback van de keurmeester. Ik voelde me al snel erg 
welkom binnen de vereniging. 
Dit jaar heb ik drie Teddydwergen ingezonden. Mijn wit roodoog voedster, dochter van de 
voedster van vorig jaar, kreeg een prachtige F96. Ik was zeer aangenaam verrast en kreeg 
ook mooie complimenten over de verzorging. Mijn Midden Sepia Marter ram kreeg 93 
punten, hij is iets flets van kleur. Mijn blauwe ram kreeg 94 punten en zou weleens een 
goede vertegenwoordiger kunnen worden van zijn kleur. Voor mij een mooie bevestiging 
dat ik op de goede weg zit met mijn ras, waar zeker nog veel aan verbeterd kan worden.  
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Dit jaar mochten we een paar piepende nieuwkomers verwelkomen, namelijk de gladhaar 
cavia’s in de kleuren zwart en wit donkeroog van Wilma Flokstra, welke ook hoog in de 
punten eindigden. Helaas kon zij niet meedingen naar de prijzen, aangezien er geen 
andere cavia inzenders waren. Hopelijk worden er volgend jaar meer cavia’s ingezonden! 
Een mooie binnenkomer voor nieuw lid Wijnand van Leeuwen, die hoge punten behaalde 
met zijn Nederlandse Hangoordwergen in de kleur Otter zwart. Beste konijn van de show 
was een Satijn Ivoor van Wim van Dongen en het beste konijn van Gallinova was ook een 
Satijn Ivoor van Mariyano Ivanov. Een prachtige prestatie! 
Al met al kunnen we terugkijken op een mooie dag vol gezelligheid en hetgeen wat ons 
verbindt, de passie voor onze dieren. 
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Krielen: 
Faverolle kriel    Bart van Ginkel 
Groninger Meeuw kriel   Comb. Riezebos 
Sabelpootkriel    Thijs van Voorthuizen 
 
Grote Hoenders: 
Zijde Hoen     Martin Zwaneburg 
 
Duiven: 
Antwerpse Smierel    Ane Visser 
 
Konijnen: 
Satijn      Mario Ivanov 
Ned. Hangoordwerg   Dhr. Van Leeuwen, Nijkerk. 

 

OP BEZOEK BIJ 
Tamara van 

Amsterdam 

Door  

Kees Corstiaensen 

                      
 
Diersoort/Ras/ kleurslag: Konijnen; Teddy dwerg. 
 
Welke andere dieren fokte U of fokt U nog? 
Cavia’s; gladharig, langharig, ruwharig en zelfs krulharig. 
Op een bepaald moment waren het wel 40 dieren.  
Nu is hun aantal beneden de 10 en zijn het specifiek de US Teddy cavia’s. 
Vermeldenswaard is dat er overdag 5 cavia’s los in de achtertuin lopen, deze houden het 
gras kort! 
  
Op welke manier bent U met deze hobby begonnen? 
Van jongs af aan hadden ze thuis al verschillende soorten kleindieren. 
Tamara is jeugdlid geweest in Purmerend met hangoordwergen, zwart en zwartbont. 
Hiervan staat nog een mooie beker in het konijnenhok. 
In 2005 is ze begonnen met het fokken van Teddy dwergen. 
 
Wanneer bent U lid geworden van Gallinova? 
Een jaar geleden: Juni 2017. 
 
Bent U lid van een speciaalclub? 
Ja, van de RRSVT. Wat staat voor: Rex, Rexdwerg, Satijn, Voskonijn en Teddy. 
De speciaalclub geeft een Catalogus uit en houdt jaarlijks een fokkersdag. Deze dag is te 
vergelijken met een jongdierendag plus een jaarvergadering. 
 

 
Uitslag Jongdierendag 

  
    Door: 
    Redactie 
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Wat doet U aan fokadministratie? 
Alle gegevens van de dieren zitten in een Excel-bestand in de computer, de hele 
afstamming en de nakomelingen.  
In een fysieke map worden de beoordelingsformulieren bewaard en de entformulieren. 
De verbeterpunten en de positieve punten worden overgenomen in de computer bij het 
betreffende dier, o.a. om te bepalen welke combinatie bij het fokken de meest juiste is. 
   
Hoe is de huisvesting van de dieren? 
3 x 2 royale hokken boven elkaar, elk hok is weer in tweeën te verdelen door middel van 
een wand er tussen te schuiven via een profiel. Door balkjes tussen de verdiepingen te 
leggen komen de hokken niet direct op elkaar. Waarom? Als een konijn stampt dreunt het 
niet door naar het hok eronder.  
Verder zijn er ook nog een aantal reservehokken aanwezig. 
 Als strooisel worden gebruikt: vlasscheven met wat tarwestro er bovenop. Kort vóór de 
show wordt het stro weggelaten omdat dit een gele kleur aan de voetzolen geeft. (Zou 
gerstestro minder geel afgeven?) Hennepvezel is minder geschikt omdat dit van zichzelf 
wel wollige plukken geeft, met klitvorming in de pels. 
De temperatuur in de schuur is enigszins te regelen met een verwarmingspaneel of, voor 
koelere lucht, een ventilator. 
  
 
Hokinventaris. 
De metalen voerbakjes zijn bevestigd aan de zijwand. 
Een ruif voor het hooi eveneens aan de zijwand. 
Drinken: de vierkante drinkfles aan de buitenkant van het front van de kooi en de 
drinknippel binnen in het hok.  
Aanwezig zijn geheel gesloten nestkastjes met een ronde opening voor de voedster. Het 
idee is om een type nestkast te gebruiken dat geheel open is aan de bovenzijde. Een 
ander idee is om op een bepaalde hoogte een schap aan te brengen waar de voedster op 
kan springen om even de (oudere) jongen te ontwijken die steeds proberen te drinken. 
Niet te vergeten een kleedje, waarop de dieren getoond kunnen worden.  
 
Jonge dieren. 
Worpgrootte: 3 á 4 jongen. 
Op zijn vroegst worden de jongen op 8 weken gespeend, meestal gaan eerst de 
rammetjes bij de voedster weg; de voedstertjes blijven iets langer bij de moeder. Dit ras is 
een sociaal dier en is gemakkelijk in groepen te houden. 
Voor een beter welzijn worden alle konijnen, ook de voedsters met jongen, regelmatig (in 
de zomer zelfs dagelijks) op het gras gezet in aparte opvouwbare rennen met 
knaagmateriaal, om de poten te strekken en te socialiseren. Jonge dieren worden ook wel 
in dergelijke rennen gezet om te showen voor de verkoop.  
De jonge dieren, die verkocht worden gaan meestal weg als huiskonijn. Een belangrijk 
advies voor de nieuwe eigenaar is: veel borstelen en zelfs eventueel de vacht te knippen 
als het nodig is.  
 
Gezondheidsaspecten. 
In elk geval één keer per jaar een RHD 1 en 2 enting (Rabbit Haemorragic Disease). 
Van zichzelf is het een schraal bevleesd dier en gemakkelijk vatbaar voor vooral luchtweg-
aandoeningen. Via de muesli ontvangen ze extra Vitamine C, hetgeen enige bescherming 
is tegen infecties. 
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Bij te lichte dieren kan de traanbuis te kort zijn waardoor ze extra gevoelig zijn voor 
luchtweginfecties. 
 
Wat wordt er gevoerd? 
’s-Morgens krijgen de dieren Premium fibermix (muesli van Havens), dit bevat extra 
vitamines. en het bevat preventief een anticoccidiosemiddel. 
’s-Avonds krijgen ze de gewone konijnenkorrel en bevat een (preventief) 
anticoccidiosemiddel. 
Verder steeds vers hooi, paardenhooi, omdat hier geen giftige kruiden in zitten. 
Af en toe gedroogde wilgentakken. 
  
Welke bijzondere kenmerken of moeilijkheden heeft Uw ras? 
Oorspronkelijk is de Teddy ontstaan uit de Angora; het is dus een langharig ras, erkend in 
2012 in de witte kleur. De bouw van het dier is belangrijk (kort en ronde achterhand) en 
vervolgens de kleur, bont is niet toegestaan.  
De vachtlengte mag variëren van 5 tot 8 cm. De vacht moet geen klitten vormen; hoe meer 
onderwol, des te meer klitvorming. Het gladde grannenhaar is gemakkelijker te 
onderhouden door te kammen of te borstelen. Scheren of knippen mag niet. Om de ogen 
vrij te houden mogen daar de haren weggeknipt worden.   
Het doel is om ook de Teddy in de kleur blauw erkend te krijgen 
 
 
 
Verslag BBQ 

Door 

Ane Visser 

 
Op 16 juni waren leden van Gallinova uitgenodigd voor de barbecue op locatie 
“De Espeet” aan de Espeterweg in Barneveld. 
Een voor velen onbekende plek om te bereiken. De aanwezigen die op de fiets waren 
gekomen hadden misschien wat moeite om het te vinden maar met name de auto 
bestuurders/sters werden onderweg aangesproken als zij via de Barnseweg hun route 
hadden gekozen. Officieel is deze weg alleen voor bestemmingsverkeer en dat was een 
enkele hondenuitlater/ster niet duidelijk en kregen de opmerking mee dat zij via de andere 
toegangsweg eigenlijk hoorden te komen. 
De grote pan en de traditionele barbecue waren al aan de zijkant van de Schaapskooi 
opgesteld toen de leden en hun familie aankwamen. Binnen was het al in gereedheid 
gebracht en kon eenieder zelf zijn drankje of koffie inschenken. Na het welkomstwoord 
van voorzitter Koerhuis werd het vuur aangestoken en kon men kiezen voor diverse 
soorten vlees, salades en sauzen. 
Ondertussen waren veel stoelen naar buiten gebracht en zaten wij in een kring die steeds 
groter werd. Gelukkig was het goed toeven buiten en kwamen vele gesprekken op gang. 
Het begint meestal met de vraag hoe het er voor staat met de fok van dit jaar en dan 
maakt het niet uit met welke diersoort men zich bezighoudt. Aansluitend komen dan ook 
meer persoonlijke zaken aan de orde en een enkeling weet soms meer ook van 
ontwikkelingen in onze hobby te vertellen. 
 Het blijkt dat bij veel verenigingen door met name de vergrijzing, het moeite kost om 
bestuursleden te vinden om de kar te trekken. Gallinova mag zich gelukkig prijzen dat zij 
nog bestuursleden heeft die het voortouw nemen en dan blijkt dat ook gewone leden 
bereid zijn hun aandeel bij te dragen. 
Dat zie je o.a. met opbouw en opruimen van de Jongdierendag.  
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Gaandeweg vond er een soort stoelendans plaats en wisselden de personen van stoel en 
kwamen zo ook met anderen in gesprek. 
Doordat het goed weer was konden wij in de openlucht verblijven, want als het hele 
gezelschap binnen een plaatsje had moeten vinden, dan was dit lastig geworden.  
Al met al was het weer netjes georganiseerd en kon men zich te goed doen aan de 
diverse soorten vlees met de gewenste saus. Ruime keus was er ook aan drinken en zo 
na verloop van tijd werd de groep steeds kleiner. Nog even opruimen en konden ook de 
resterende leden voldaan huiswaarts keren. 
 
 

 
Ik was lang geleden een jonge man. 
Toen zei een oude collega van mij, er komt een dag dat het jaar nog maar 11 maanden 
heeft en de week 6 dagen. 
Toen dacht ik, dat bestaat toch niet maar nu denk ik wat heeft deze man toch gelijk gehad. 
Mijn versheidsdatum is bijna verlopen, maar ik ben nog niet over de datum! 
Toch is er veel veranderd en sommige vrienden zijn al weer eens verhuisd. 
Sommige naar een kleinere woning en andere zijn naar het eeuwige verhuisd. 
Dat zet je aan het denken want mijn geest is nog goed. 
Maar mijn verstand hoef ik nog maar weinig te gebruiken. 
Ik hoef namelijk niet meer te werken en examens en bijscholingen hoeven dus niet meer. 
Jawel, soms toch, het verlengen van mijn rijbewijs, dan moet ik kortstondig mijn verstand 
gebruiken. 
Echte zorg voor onze kinderen hoeft niet meer en oppassen op onze kleinkinderen hoeft 
ook niet meer, ze zijn al aardig zelfstandig geworden. 
Ze komen gelukkig wel op bezoek, maar dat is rustig en ontspannen. 
Vroeger lachte ik om alles maar dat is een beetje minder geworden, het lachen is me 
onderweg een beetje ontgaan. Het lijkt wel of met het stijgen van de leeftijd samen gaat 
met het dalen van het lach gehalte. Ik glimlach wel vaker, maar dat komt dan omdat het 
gesprek maar half heb gevolgd of kan volgen door het geroezemoes er om  heen. 
In veel verenigingen ben ik niet echt meer actief en bestuurlijke functies ambieer ik niet 
meer. 
Onze koning heeft me daar een lintje voor gegeven en dat is natuurlijk wel fijn! 
Enkele verenigingen hebben me erelid gemaakt, ook er aardig van ze. 
Ik hoef geen contributie meer te betalen maar mag ook niet meer stemmen, monddood 
gemaakt dus. 
Ik zit nu in de avond van mijn leven en mopper soms wel, maar vind het nog best wel 
gezellig. Vroeger vond ik de avonden ook gezelliger dan de dag, dus dan maar niet meer 
mopperen. 
Ook haal ik het mooie verleden toch nog even naar het heden! 
Maar alles is een beetje veranderd, zowel de mens, de leefgewoontes als de wetten. 
We kunnen muizen en vleermuizen eigenlijk niet met elkaar vergelijken. 
Maar omdat niet te doen is niet eenvoudig 
 
 

 
 
Versheidsdatum 

 
Door: 
Jan Eenvoud 
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Sportfokkers 
op reis 

Door 

Jan & Ariena Vogel 

 
 
Dit jaar waren wij in de gelegenheid om 
maar liefst een hele maand op vakantie 
te gaan. Al onze dieren ( katten, vissen 
en kippen) en onze plantjes zouden goed 
verzorgd worden door onze zoon en 
schoondochter. Dat dit de warmste zomer 
sinds jaren zou worden wisten we 
natuurlijk niet en ondanks de warmte hier 
in Nederland zijn wij met z'n tweetjes op 
vakantie gegaan met de caravan én 
natuurlijk mijn fototoestel!  
Wij beginnen vaak in Zuid-Limburg (ook 
een schitterend stukje Nederland!) en vandaar leek het ons heerlijk om naar de bergen te 
gaan. We doen dit meestal in etappes en dan vinden wij het erg leuk om oude stadjes of 
kastelen te bezoeken maar door het warme weer hebben we dit 
jaar alleen in Würzburg in midden-Duitsland rondgewandeld. En 
als echte dierenliefhebber zie je altijd meer dan de gewone 
toeristen, oftewel zodra je een afbeelding met dieren ziet dan is 
dat de moeite waard om op de foto te zetten! 
 
In Wurzburg kwam ik een mooi beeld tegen van een 
ganzenhoedster!  
 
In Oostenrijk kwamen  we terecht op een kleine camping in het 
Kaunertal, in Tirol . De camping lag op 1200 meter hoogte en met 
het warme weer was dit een geweldige plek! 's avonds koelde het 
heerlijk af en overdag was het heerlijk warm. De camping ligt aan de weg naar een gletsjer 
en natuurlijk hebben we die bezocht.  Ook hier zie je dat de Gletsjers aan het smelten zijn 
en dat is best verontrustend. De hele weg naar de gletsjer en de gletsjer zelf waren 
schitterend mooi en indrukwekkend!  
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Maar als liefhebber van planten en dieren zag ik ook vele planten en dieren , met name 
vlinders die ik nog nooit gezien had. Ik heb daar vele uurtjes doorgebracht om ze goed op 
de foto te krijgen want dat valt echt niet mee zo beweeglijk als ze zijn! Heel bijzonder was 
de Apollovlinder. Ik had deze nog nooit gezien en ik was net mijn camera vergeten maar 
met mijn telefoon kon ik nog best een mooie foto maken waarbij Ariena mij vast moet 
houden omdat deze vlinder net op een bloem zat die op een gevaarlijke richel stond. 
 
 

 
 
Apollovlinder en Keizersmantel 
 

  

  
 
Morgenrood en parelmoervlinder 
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En natuurlijk in de bergen heb je koeien, die horen er helemaal bij! Sommigen hebben een 
bel om en je kunt ze van verre al horen. 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Bekijkt u dit verslag ook eens via de website: 
www.gallinova.nl 

Dan kunt u de foto’s in kleur bekijken 
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Als Gallinova lid ben je natuurlijk ook verrast als je oog in oog komt met de Alpenmarmot 
"murmeltieren" zoals ze in Oostenrijk 
genoemd worden. Het zijn mooie en 
grappige dieren en je hoort ze fluiten als ze 
gevaar zien of horen! 

    
Verder heb ik nog mooie wilde planten en bloemen kunnen bewonderen zoals de Lelie en 
stond ik oog in oog met een ree die net zo verbaasd was als ik 😊😊 

 
 
 
Wij hebben dit jaar dan ook een geweldige vakantie gehad!  
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Agenda 

Door 

De redactie 

 
 
 
24 oktober     2018  Medewerkersvergadering . Aanvang 20.00 uur 
 7 november   2018  Opbouw Gallinova 
 8 november    2018  Opbouw Gallinova, vanaf 18.00 uur inkooien dieren 
 9 november   2018  Keurdag Gallinova. 
10 november  2018  Gallinova , na 16.00 uur weer afbreken. 
   
 

 
 

Uitgeknipt: Barneveldse krant zaterdag 29-9-2018 
 

Vrogger 1974 

 
 

 
 
 
 
 


