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VOORWOORD 
 
 

Door 
Ane Visser 

 
 
In de laatste dagen van februari 2019 worden dag na dag warmte records gebroken en dat 
heeft invloed op de voorjaarsontwikkelingen van de natuur. Vorig jaar hadden wij begin 
van het jaar ook een vrij warme periode maar rond eind februari liet een koude episode 
zijn sporen achter. Ontluikend groen bevroor en in sommige gevallen moest opnieuw 
gestart worden. Na verloop van tijd zien wij dan dat de natuur zich weet te herstellen en 
het eigenlijk alles weer op zijn pootjes terecht komt. 
Pollen in de lucht heeft bij mensen die daar gevoelig voor zijn ook vervelende gevolgen. 
De hazelaar katjes laten veel stuifmeel los zodat de tuinmeubelen die al buiten stonden 
van een gele laag werden voorzien. De zon heeft al veel kracht en als je de tijd hebt om 
enkele uren per dag met deze zonnige dagen buiten te vertoeven, ontstaat bijna vanzelf 
een gebruind gezicht. 
Ook voor de vroege starters in onze kleindierhobby is dit warme weer gunstig en je 
herkent de verhoogde geslachtsdrift. Het blijft oppassen geblazen daar de nachten nog 
erg koud kunnen zijn en  in maart, maar ook nog in april, kan een koudegolf nog roet in het 
eten gooien en de ontwikkeling van jonge dieren parten spelen. 
Ik ging er van uit dat dieren die in de natuur in groepen leven het bij ons in de hokken ook 
prettig zouden vinden niet alleen in een afdeling gehuisvest te zijn. Daarom van vorig jaar 
bij twee voedsters  een dochter als gezelschap laten zitten. Dat is lang heel goed gegaan, 
maar ik merk de laatste tijd dat met name voedernijd optreedt en ze erg vervelend naar 
elkaar doen. Er zit niks anders op dan ze apart te huisvesten om de stress niet te 
verergeren. Dat bijvoorbeeld twee broertjes op een gegeven moment elkaar zat zijn, was 
mij bekend maar dit is dan weer een nieuwe ervaring voor mij. 
Op het kippenfront lijkt het rustig, in ieder geval rustiger dan voorgaande jaren. Ondanks 
dat afgelopen showseizoen er volop ingezonden kon worden omdat de 
vogelgriepperikelen ons bespaart zijn gebleven, lijken de activiteiten op een laag pitje te 
staan.  
De bedoeling was om dit jaar weer met Kinderkippenclub aan de slag te gaan. Aan 
enthousiasme  ontbreekt het niet en ook de publiciteit is dik in orde, 
Ondanks  die enthousiasme en publiciteit was de aanmelding zo summier dat 
het niet leek door te kunnen gaan. Na de sluitingsdatum zijn alsnog meldingen binnenge-
kregen zodat het nu weer interessant is om begin maart te starten". 
Daar begin februari de weersverwachting overdag temperaturen van boven de 10 graden 
Celsius voorspelde, leek het gunstig om de sierduiven te koppelen. Het leggen van eieren 
duurde toch wat langer dan gebruikelijk en ook bleek de bevruchting, na vier dagen al 
zichtbaar, minder te zijn. 
Deze stellen krijgen een nieuwe kans om de volgende ronde te beginnen. 
In deze Hanepoot zijn diverse activiteiten aangekondigd, dat zijn mooie gelegenheden om 
over onze liefhebberij van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. 
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Uitnodiging  
Jaarvergadering 

door: 

Jan Vogel 
 

 
UITNODIGING JAARVERGADERING GALLINOVA  

Hiermede nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van haar jaarvergadering, 
welke gehouden zal worden op dinsdag 

 9 april 2019  aanvang 19.30 uur. 
LOCATIE: Kennel/Fauna Nova, Wesselseweg 32 Barneveld 

Agenda 
• Opening voorzitter. 
• Welkom nieuwe leden 
• Ingekomen stukken en mededelingen 
• Notulen jaarvergadering 2018 
• Jaarverslag secretaris 2018. 
• Financieel jaarverslag 2018, financieel overzicht tentoonstelling en begroting 2019 
• Verslag kascommissie. (Gert Riezebos en Wim Geelhoed), reserve Rien Top 
• Instelling nieuwe kascommissie 
• Bestuurssamenstelling: aftredend en herkiesbaar: Corry Top 
• Jubilea 
• Uitreiking clubprijzen 
• Overige bespreekpunten: 

o Jongdierendagen 2019 
o Evaluatie Gallinova en aandachtspunten voor 2019. 

• Activiteiten 2019: 
o Fokkersavond 13 mei 
o Jaarlijkse barbecue: 22 juni 2019 
o Hokbezoek: is nog niet bekend 
o 7 september jongdierendag 
o Gallinova Tentoonstelling  8 en 9 november 2019 

• ? 
• Pauze   
• Terugblik 2018 door Evert Meerveld 
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VERSLAG  JAARVERGADERING 
GALLINOVA   
10 APRIL 2018 
 
 
 

  

 
Door:  
Jan Vogel 

                   
1. Voorzitter Gerrit Koerhuis opent de vergadering en verwelkomt alle aanwezige le-

den. 30 leden tekenen de presentielijst. De nieuwe leden  Egbert Karstenberg en 
Tamara van Amsterdam worden welkom geheten.  
Afwezig met kennisgeving:  de leden  Langendijk, v Voorthuizen, vd Brink en 
Sturkenboom. 
Een kaartje wordt getekend door de leden voor Ab Mastenbroek. Martin 
Zwanenburg brengt hem later in de week de kaart en bloemen en komt met de 
volgende reactie: De heer Mastenbroek heeft mij gevraagd iedereen hartelijk te 
bedanken voor de mooie kaart en de bloemen, dus bij deze. 

2. Mededelingen:  we hebben per 1 april een nieuwe opslag voor de kooien, we zijn er 
erg blij mee! 

3. Het verslag van de vorige jaarvergadering d.d. 11 april 2017: De heer Gijs Donkers-
teeg was afwezig en het verslag wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.  

4. Jaarverslag penningmeester: Het financieel jaar 2017 is afgesloten met een positief 
resultaat van € 7.295,28.  De kascommissie, bestaande uit G. Riezebos en mw. A. 
Veldhuizen hebben  de boeken gecontroleerd en hebben alles in orde bevonden.  
De jaarrekening 2017 wordt toegelicht in het financieel jaarverslag en mondeling 
toegelicht door de penningmeester Jan Vogel.  Na de bespreking wordt de 
voorliggende jaarrekening 2017 door de leden vastgesteld en goedgekeurd. Tevens 
verleent de vergadering de penningmeester, en daarmede ook het 
bestuur, decharge voor het gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar.  
De Begroting 2018 wordt goedgekeurd. Belangrijk hierbij zijn de extra inkomsten uit 
entreegelden. De contributie zal volgend jaar verhoogd worden naar € 25,00 en 
voor jeugdleden € 10,00 
De kascommissie voor 2018 zal bestaan uit  Gert Riezebos en Wim Geelhoed. 
Reserve is Rien Top. 

5. Clubprijzen: De prijswinnaars staan vermeld in de Hanepoot. De prijzen worden aan 
de diverse winnaars uitgereikt. Van harte gefeliciteerd en het waren mooie resulta-
ten! 

6. Huldiging jubilea:  Jurgen Biemans is 25 jaar lid van Gallinova. Hij is bekend met 
zijn kalkoenen. Hij wordt van harte gefeliciteerd door de voorzitter Gerrit Koerhuis . 
Jurgen geeft aan dat hij lid is geworden na een peudovogelpest periode en hij heeft 
vanaf zijn 16e altijd kalkoenen gehouden. 

7. Bestuurssamenstelling. De vergadering gaat akkoord met het huidige bestuur en 
met de blijvende vacature. Corry Top is aftredend maar heeft zich herkiesbaar ge-
steld. Zij wordt met applaus voor een volgende periode gekozen. 

8. Pauze 
9. Gallinova 2018. We zijn blij met de nieuwe hal, financieel kan het, met de huidige 

subsidie, ook uit maar we zoeken naar nieuwe speciaalclubs vooral op de jongdie-
rendag. De examencommissie komt ook al met dieren naar de jongdierendag.. He-
laas is de Brahma club afgevallen. Gert Riezebos geeft aan dat er wellicht vanuit de 
ned. Hoenderclub wat gecombineerde jongdierendagen georganiseerd kunnen 
worden. We wachten af hoe dat loopt. 

10. Evaluatie Gallinova: 
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- Erg mooie hal, kinderhoek was groot succes, meer stands zou fijn zijn, Aviornis 
ook erg mooi. 

11. Rondvraag:   
• De penningmeester vraagt aandacht voor de betaling van de contributie, diverse le-

den hebben nog niet betaald.   
• 14 mei dierbespreking Meerwaarde 
• 16 juni is de Barbecue op de Espeet 
• Hokbezoek: waarschijnlijk Wezep, nadere informatie volgt  
• Hoe is het met Boldewijn? Vanuit Gallinova zal Corry een kaart sturen. 

 
 

12. We krijgen een mooie dia show van Evert gepresenteerd over het afgelopen jaar, 
erg mooi! 

 
Voorzitter Gerrit Koerhuis bedankt een ieder voor deze fijne avond en wenst ieder een wel 
thuis. 
 

 
 
 
CONTRIBUTIE  2019 
 

  
     door 
     Jan Vogel 
  

 
Het nieuwe jaar staat weer voor de deur. Weer tijd om uw contributie te betalen. 
De contributie per 1/1/ 2019 bedraagt € 25,--. De contributie voor jeugdleden bedraagt  
€ 10,--.  Het verschuldigde bedrag moet worden overgemaakt naar bankrekeningnummer: 
NL71 ABNA 0468 4644 68 ten name van K.V. Gallinova.   
 
 
 
 
NOORDSHOW 
Assen 

  Door:  
Martin Zwanenburg 
 

 
Woensdag 2 januari worden alle dieren bij de familie Top in een aanhanger geladen en 
door Gert Riezebos en zijn hulppieten naar Assen vervoerd en ingekooid. 
Gert en hulppieten, bedankt! 
 
Zaterdag 5 januari is er een bus geregeld om de leden naar Assen te brengen. 
Dit jaar is dit gezamenlijk met Ede, Renkum en kunnen de leden van Gallinova om 9.30 op 
de Vetkamp instappen. Dan begint de reis naar Assen op naar de 40ste Noordshow die 42 
jaar bestaat! 
In 1992 ging deze show niet door van wege de Europashow en in 2003 niet vanwege de 
mond en klauwzeer. 
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De Noordshow is een grote show van ruim 8100 dieren waar de grote fokkers van ons 
land het tegen elkaar opnemen, dus best wel een uitdaging. Vele leden van Gallinova zijn 
deze uitdaging aan gegaan. Om hier toch een goed predicaat te halen is mogelijk, maar 
als de beste van je ras te worden is erg moeilijk, dat moet je incalculeren anders wordt de 
tentoonstelling een teleurstelling. 
De duiven waren alle van A. Visser met vier kleuren Antwerpse smierels waarvan ik de 
oude doffer roodzilver gekrast het mooiste en krachtigste dier vond. 
Van de vijf Oud Hollandse meeuwen in drie kleurslagen vond ik de Roodzilverschild-
geband jonge doffer het mooist, echt een zeer fraai dier. 
Inzender van de kippen waren: 
 
Comb. Riezebos met Groninger Meeuw Citroenpel met een haan en drie hennen. 
De mooiste hen met vijf F onderdelen kwam niet hoger dan een ZG, dit kwam door de 
onderpelling op de schouders. Zij hadden ook drie grote blauwe Marans  ter kennismaking 
aan geboden, van een was de goudkleurige hals tekening te krap. 
Zwanenburg met vier zijdehoenders, drie witte en een zwarte ongebaard groot. 
Allemaal goede predicaten, maar mogen wel iets groter zijn, toch werd een van zijn 
hennen de fraaiste van het ras. Ook hier weer de eeuwige strijd van te weinig volume  en 
te veel of slappe kuif. 
 
Ons aller overbekende heer Peter Ramshorst behaalde met acht dieren zeven maal ZG en 
een F. De eerste F was deze keer voor de heer Pelgrim, dus Peter was ditmaal niet 
haantje de voorste. De keurmeester had ruim vijftig Welsumer-krielen te keuren en let hier 
heel erg op of het dier wel roodpatrijs en ook nog genoeg pepering op de schouders en 
vleugel heeft. 
 
K.Corstiaensen met vier Nederlandse Sabelpoot krielen, waarvan drie zeer mooie 
hennetjes en een haantje. De hennetjes scoorden hoog, maar het haantje werd door de 
keurmeester te smal bevonden en moest het doen met het predicaat goed. Het is altijd 
moeilijk om de dieren met grote voetbevedering onbeschadigd in de kooi te brengen. 
 
De AERES MBO Barneveld met vier Nederlandse Uilebaarden Citroen-Zwartgeloverd. 
Allen goede dieren, maar de ras eigenschappen van enkele dieren verdienden wel iets 
meer aandacht, ondanks dat de keurmeester ze een zeer goed predicaat toekende. 
  
Wim Geelhoed had alleen maar toppertjes ingezonden, zes dieren in drie kleurslagen. 
Een prachtige witte hen die met predicaat fraai werd bekroond evenals een zwarte en een 
blauwe hen. Als deze hen nog een strakkere zoming had gehad was het misschien wel 
een U geworden. 
 
Joost van Leeuwen met vier konijn-grijze Weners, twee jonge rammen en twee jonge 
voedsters, Zeer goede rammen met prachtige oog en nagelkleur. 
De voedsters waren nog fraaier want deze hadden ook nog fraaie kopjes en werden dan 
ook door de keurmeester als fraai bekroond. 
 
Jarno van de Berg met vijf Rexen-Castor, een oude voedster, twee jonge rammen en twee 
jonge voedsters. Allen zeer goede dieren en de jonge voedsters zelfs fraaie dieren. 
Wat een goed resultaat voor een jonge maar goede fokker! 
Anton Veldhuizen met drie rammetjes Nederlandse Hangoren-dwerg Madagascar. 
Het waren goede dieren maar geen uitblinkers en hij had ze te koop gezet. 
 



9 

De heer M. Ivanov met vier Satijn-Ivoor, twee rammen en twee moeren. 
De rammetjes waren zeer mooi van kleur en hadden een fraaie conditie, de keurmeester 
vond ze zeer goed. 
De voedsters waren zeer fraai van type en hadden een fraaie glans en conditie en dat 
vond de keurmeester ook. Hij had concurrentie van drie en twintig andere dieren en 
eindigde net niet op de eerste plaats. 
Bestuurslid en rode draad van onze mooie vereniging Evert Meerveld, drie Marters 
Midden-geel, twee rammen en een voedster. 
Zeer goede dieren met fraaie onder kleur-conditie en haarstructuur en dat vond de 
keurmeester ook. Helaas heeft hij niet genoeg aandacht geven aan de schitterende 
dekkleur van deze dieren. 
Of ligt dit aan het licht, de lampen brandden maar voor de helft en was nog een beetje 
gelig ook en de hal toont zich al zo donker. 
 
Ik hoop dat u er net zo van deze busreis heeft genoten als ik, dan is de dag geslaagd. 
Gallinova bestuur bedankt voor het regelen van vervoer van dier en mens en het 
aanbieden van de overheerlijke koek. 
 
Ruurd Pit, bedankt voor de koffie en thee best pittige bakjes. 
 
Van de Redactie: 
Van Peter van Ramshorst kregen we het bericht dat hij de Mooiste Collectie had van alle 
Nederlandse dwerghoen rassen. 

 

   
 
 

 

De collectie hennen van Peter 
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 RINGEN 
BESTELLEN 

Door  

Ane Visser 

                    
 
Ringen bestellen Hoenderachtigen en Wilde duiven 
 
De site waarop u ringen kunt bestellen is aangepast. Ga naar Kleindier Liefhebbers 
Nederland en klik op  “Ringen bestellen”. 
Als u voor het eerst in dit nieuwe systeem Uw ringen bestelt, dan moet u een “Account” 
aanmaken. 
Houd uw Fokkerskaart bij de hand. U kunt pas ringen bestellen wanneer U de rekening 
voor uw Fokkerskaart heeft ontvangen (midden december 2018).  Uw account moet ook 
een wachtwoord hebben. Om dit te onthouden is het misschien handig om dit op de 
rekening te noteren. 
Na een account te hebben aangemaakt klikt u op “Registreren” en moet een 
“Activatiecode” worden ingevuld, welke u via de e-mail ontvangt. Sluit Digiring niet af 
terwijl u naar uw e-mail gaat, anders werkt uw activatiecode niet meer. Als deze code 
geactiveerd is, kunt u uw bestelling doen. 
Van u wordt verwacht dat u aantal, ras en maat duidelijk aangeeft. Na een regel ingevuld 
te hebben, verschijnt automatisch de volgende. Het verschuldigde bedrag verschijnt ook in 
beeld en door 
vermelding van uw Banknummer kan het bedrag automatisch worden afgeschreven. 
Bij een volgende bestelling kunt u klikken op het linker veld en vult uw e-mail en 
wachtwoord in. 
Mocht u uw wachtwoord zijn vergeten dan kunt u dat aanklikken en krijgt u via e-mail 
aanwijzingen hoe u verder kunt gaan. Mocht u geen e-mail binnenkrijgen, kijk dan ook in 
“ongewenste berichten” of “spam”. Komt u er niet dan kunt u ook Piet Bouw bellen, tel.: 
0318-416789 of per mail naar leden@kleindierliefhebbers.nl. Ook staat instructie op de 
site van de KLN. 
Ringen voor sierduiven zijn te bestellen via Gerrit Koerhuis (Koerhuis@gmail.com) of tel.: 
038-3759278 , daar deze Bond nog geen systeem heeft om ringen digitaal te bestellen. 
 

 
Ook in 2019 is het weer mogelijk om uw konijnen te laten tatoeëren. Het 
tatoeëerreglement kunt u nalezen op de site van de KLN: www.kleindierliefhebbers.nl, 
selecteer organisatie, dan Statuten en reglementen. U krijgt dan een rij statuten en 
reglement. Daartussen staat Richtlijn merkenbureau. Daar vind u het complete reglement. 
 
Het adres voor het tatoeëren is: 
Jarno van den Berg 
Kallenbroekerweg 19 
Barneveld 

TATOEEREN 
           2019 

Door 

Jarno van den Berg 
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De kosten zijn 50 eurocent per dier.  
Alleen schone en gezonde dieren komen in aanmerking. 
 
De data voor 2019 zijn: 
Woensdag   3 april, 1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september. 
 
Let op!! Woensdag 6 maart kan veranderd worden naar een eerdere of latere datum, 
i.v.m. een stage die ik verplicht moet lopen voor school en ik daardoor niet thuis ben.  
 
Houdt voor wijzigingen de HANEPOOT en de MAIL in de gaten! 
Bij vragen, graag via de mail (jarno03102000@gmail.com) of whatsapp (06-15646722), 
(op onbekende bellers wordt niet altijd gereageerd!) 
 
 

 
 

Entprogramma 
2019 

 
 
Door: 
 Corrie Top 
 
 
 

                   
 
De 1e  voorenting: zaterdag 25 mei 2019 
De 2e voorenting: zaterdag  6 juli 2019 

De 2e week van september = week 37 (na de Jongdierenkeuring) , komt de dierenarts 
thuis enten. 
 
Tussen 7.30 uur en 8.30 uur kan de entstof worden opgehaald en direct  betaald bij: 
Corry Top, Kallenbroekerweg 19 te Barneveld 
De hoeveelheid entstof die u nodig heeft is: ½ liter per 10 dieren. Brengt u zelf even een 
fles of emmer mee? 
De totale kosten bedragen € 17,00  2x een voorenting en 1x dierenarts. Dit bedrag graag 
direct afrekenen op zaterdag 26 mei. 
U wordt gebeld wanneer de dierenarts thuiskomt zodat u uw dieren kunt vasthouden. 
Van de dierenarts krijgt u een entformulier waarop de ringnummers, het aantal dieren, 
adres enz. moeten worden ingevuld. 
Van dit formulier maak je kopieën die op de tentoonstellingen kunnen worden ingeleverd. 
Als u nog vragen heeft bel mij dan gerust: 0342 414396 
 
 
VOORBEREIDING: 
Op vrijdagavond  6  juli de drinkbakken uit de hokken halen en met schoon water goed 
schoonmaken. Geen schoonmaakmiddel gebruiken!! De volgende morgen de entstof 
geven en als alle dieren gedronken hebben de dieren weer schoon water geven. 
 
 

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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Vorig bezoek:  
Het was in September 1997 dat uw verslaggever bij Johan en Joke op bezoek kwam.  
Toen nog aan de Valkseweg. En nu op het nieuwe adres, hoek Wilhelminastraat.  
Geen spijt; de verhuizing was een heel goede zet. 
Joke: “en geen muizen en ratten meer bij huis”. 
 
Maar nu de kippen. 
Johan fokte dubbelgezoomde Barnevelder krielen. 
Vóór de datum van verhuizen is het aantal dieren langzaam afgebouwd. 
Tot er uiteindelijk een foktoom van 1 haan en 3 hennen overbleef. 
Echter, deze zijn al 3 jaar oud. Hoe nu verder om de toom te verjongen? 
 
Burengerucht? 
Johan is in de directe omgeving gaan polsen wat men zou vinden van een kraaiende haan 
in de buurt, reacties: “geen probleem”, “landelijk geluid”, “Barneveld: kippendorp”, “moet 
kunnen”. 
 
Huisvesting. 
Bij het oude huis was ruimte genoeg voor veel dieren; hier een keurig net nachthokje op 
werkhoogte met uitloop. Straatzijde volledig dichte wand en ook boven afgedekt. 
In de herfst is het hok in z’n geheel door de storm omver gewaaid. Het hok bleef heel en 
de kippen zaten nog onbeschadigd in het nachthokje. Momenteel staat het geheel stevig 
verankerd op bielzen. Geen storm die het omver blaast. 
 
Lid van Gallinova.  
Sinds 1982. Altijd actief geweest in de vereniging, bij vergaderingen en de shows (o.a. 
opbouw en afbraak, voeren en water geven). 
En Joke actief in de catering, maar ze vindt het jammer dat dit in de nieuwe hal niet meer 
nodig is.  
Het dierenbestand. 
Zijn eerste dieren waren de Warren-legkippen (in ’t Barnevelds: brunevelders genoemd), 
gehuisvest in een oud kippenhok. 
Daarna kwamen de Barnevelder krielen. De eerste shows waren geen succes. Veel O-tjes 
en M’s: veel te jonge, onvolgroeide dieren ingezonden, de verkeerde kip meegegeven, 
met afwijkingen, enz. 
Fouten, die wij allemaal in het begin wel maakten.  
Maar al gauw kon hij zich meten met de andere fokkers. 
Het meest genoot hij toch van het verzorgen van de dieren bij huis. 
Verkooptip. 
Veel mensen komen wel hennen kopen, maar willen geen haan. Daar blijf je als fokker 
mee zitten. Johan praatte de mensen toch een haan aan, onder voorwaarde 3 maanden te 
proberen en als dat toch niet ging konden ze de haan terug brengen en kregen ze de helft 
van het geld terug. Slechts een enkeling bracht de haan terug. 
  

OP BEZOEK BIJ 
Johan en Joke 

Eekma 

Door  

Kees Corstiaensen 
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Toekomst? 
Hopelijk kunnen de kippen nog een paar keer vervangen worden.  
Zonder kippen kun je altijd nog naar de barbecue. 
En . . . dan schiet er misschien meer tijd over voor de modeltreinen-hobby. 
 
 
 

 
De zomer 2018 was erg zonnig en droog. De opbrengst van de landbouwgewassen viel 
door het lage grondwater erg tegen. 
Iets wat schraal opgroeit, wordt vaak beperkt in zijn groei en dus valt de opbrengst van de 
gewassen tegen. 
De horeca en de campings echter hadden hier weer profijt van. Veel mensen vierden hun 
vakantie in eigen land. 
Een plant in de woestijn kan zich ondanks het dorre landschap toch prima handhaven. 
Hij siert het landschap. Zijn vruchten zijn dan ook niet zo talrijk, maar hij redt zich prima. 
Als mensen zo leven noemen ze de persoon al gauw een kluizenaar. 
De gedeeltes land waar het normaal heeft geregend en de bemesting goed is, zijn de 
vruchten meestal goed, rijkelijk en smaakvol. Hier kunnen mensen met een eigen tuin of 
volkstuin iets mee. De doorsnee mens is er tevreden mee. Maar in ons overbevolkte 
landje heeft niet iedereen een moestuintje. 
Dit zijn vaak actieve mensen met veel smaak. 
Daarom zijn er mensen die grote glazen kassen bouwen voor groenten en bloemen. 
We noemen dit glasbouw, hier wordt water gedoseerd gebruikt en met mate kunstmest of 
andere groeistof toegevoegd. De temperatuur wordt er zelfs geregeld. 
De planten groeien dan snel en de vruchten zijn dan talrijk en hebben geen luis of 
wormen. 
Wat kan er nog mis gaan als er geen zware hagelbuien vallen! 
Wel door de snelheid van de groei is de kleur van het product geweldig, maar de smaak is 
vaak iets minder. 
Dit is met speciaal gefokt vlees ook zo. Een loslopend dier of wildbraad heeft gewoon 
meer smaak. 
Vaak zien opgefokte mensen er vaak erg mooi uit, maar hun smaak is vaak net iets 
anders! 
De omgeving van mens, dier of plant bepaalt vaak het verloop van het verdere leven. 
Toch zijn er grote struiken met weinig vruchten en kleine struiken met veel vruchten. 
Dus kan groot best klein zijn en klein best groot 
Een bepaalde groei hoeft geen garantie te zijn voor alles.  
Met een bepaalde inzet is er soms toch meer van te maken en ook de smaak ook nog te 
behouden. 
Maar dit is vaak voor veel mensen niet eenvoudig. 

 
 
 

 
 

Vruchten 
Door:  
 
Jan Eenvoud 
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Groeten uit 

Zweden 

 
Door 

Lydia en Kees 
Donkersteeg 

                      

 
Voordat iedereen ons vergeten is en  voor diegene die ons niet kennen, wij zijn Kees en 
Lydia Donkersteeg. In januari 2013 zijn wij geëmigreerd naar Zweden waar wij een cam-
ping gekocht hebben. Uiteraard waren en zijn we nog steeds (ere)leden van Gallinova en 
de kleindierenbond, Kees sinds 1979 en ondergetekende sinds 1985. Hoe kijken we nu, 
na 6 jaar wonen en werken in Zweden, aan tegen deze drastische verandering in ons le-
ven? Het was een positieve beslissing maar er zijn wel wat verschillen tussen Zweden en 
Nederlanders. Allereerst de humor, die ontbreekt toch wel bij veel mensen hier. Als je een 
lollige opmerking maakt kijken ze je vaak aan, wat die nu bedoelt. Kan ook aan mijn 
Zweeds liggen natuurlijk, misschien zeg ik wel hele rare dingen als je het vertaalt. Gezellig 
onverwachts een bakkie koffie bij de buren, fout!! Eerst bellen en een afspraak maken. 
Praatje maken bij de kassa met iemand die je nog nooit gezien hebt, ook erg raar en gek. 
En iemand voor laten gaan bij de kassa die maar een paar dingen heeft en jij een kar vol, 
zeldzaam. En dan zijn wij Hollanders erg direct, zeggen direct waar het opstaat of wat we 
ervan denken. Een zweed is altijd beleefd en zegt nooit direct wat hij ervan vindt, hij denkt 
het wel. Nu lijkt het allemaal negatief als ik het zo schrijf, maar dat is het niet. Het is ge-
woon een andere cultuur. Zweden zijn aardig en behulpzaam, doen alles iets rustiger aan 
als in Nederland, minder stress dus. Hadden we vandaag een afspraak met een verte-
genwoordiger, hij  zou er zijn tussen 13.00 uur en 13.30uur. Zo tegen drie uur begonnen 
we te twijfelen of het misschien volgende week maandag was. Maar twee tellen later arri-
veerde daar toch de vertegenwoordiger. Heel normaal, daar zijn we nu al aan gewend. Je 
bent pas goed geïntegreerd als je te laat komt. Maarrrr, kom ik te laat, dan zegt er altijd 
wel een: wat ben je laat, Hollanders komen toch altijd op tijd. Dan weten we onze plaats 
weer. Over het algemeen is het leven hier een stuk relaxter. Veel minder verkeer op de 
weg, buiten de grote steden om heb je hier normaal gesproken geen files. Er is veel min-
der agressie in het verkeer, dus je krijgt minder middelvingers als je even niet oplet.  

      

Het runnen van een camping was natuurlijk wel iets waar we even aan moesten wennen. 
De camping is open van half april tot 1 november. Helaas is de tijd dat we gesloten zijn 
niet direct vakantie, dan plegen we groot onderhoud, doen voorbereidingen voor het nieu-
we seizoen en veel vergaderingen. Vergaderingen zijn soms lokaal maar vaak in de ste-
den Göteborg of Trollhättan, al gauw een reis van tweeënhalf uur heen en ook weer terug. 
 In het seizoen zijn we druk met de dagelijkse werkzaamheden. In het hoogseizoen begin 
ik om 5.30 met het bakken van de broodjes die vanaf acht uur opgehaald kunnen worden 
in de kiosk. De kiosk sluit om 22.00 uur en dan ben ik blij als ik rond 23.00uur in bed lig en 
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dit 7 dagen per week en ruim 2 maanden lang. In het laagseizoen beginnen we meestal 
om 7.00 uur. Gedurende de dag maken we schoon, checken de gasten in en uit, verkopen 
koffie, ijs, souveniers etc, verhuren kano s en motorboten en alles wat er verder nog voor-
bij komt aan werkzaamheden. Kees gaat bijna elke avond op elandsafari. Hij gaat dan met 
gasten het bos in om elanden te spotten, in ongeveer 90% van de gevallen zien ze deze 
ook. Behalve elanden kunnen ze ook reeën, edelherten, dassen, vossen, wilde zwijnen, 
damherten, auerhoenders en nog veel meer tegenkomen. Dus als er geen eland gespot 
wordt is er altijd wel ander wild dat ze zien. De elandsafari is altijd s avonds, dus kees 
komt vaak pas na 24.00 uur terug en mag s ochtends dus lekker een uurtje langer slapen.   

        
Dat we het organiseren niet laten kunnen hadden velen natuurlijk wel verwacht. Ondertus-
sen organiseren wij dit jaar voor de derde keer in Mei het grootste trekzakken weekend 
buitenshuis van Zweden en behoren wij met ons accordeon weekend in September bij de 
tien grootste. Het laatste weekend wordt ons team versterkt met de ervaren Woudenber-
gers Anton en Annelies die voor ons van onschatbare waarde zijn. Wie had kunnen den-
ken dat wij, muziek barbaren, ooit zouden uitblinken in evenementen voor accordeon lief-
hebbers? 

Wat onze veestapel betreft die is wel drastisch afgenomen sinds we hier wonen. Hadden 
we in Nederland een schuur vol Franse hangoren, cavia s, kleurmuizen en hamsters. Hier 
in Zweden hebben we nog onze 10 griekse landschildpadden, onze kat  Vodka en bouvier 
Djara van 2 ½ jaar oud. Soms kriebelt het wel weer om dieren te gaan houden maar ik heb 
er zomers gewoon de tijd niet voor. Dus kijk ik maar lekker naar de dieren die rondom de 
camping leven. Mooi om naar te kijken en je hoeft ze niet te voeren en het hok schoon te 
maken.  
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Agenda 

Door 

De redactie 

 
 
 
 3 april 2019  Tatoeëren van 19.00 uur tot 19.30 uur Kallenbroekerweg 19 
 9 april 2019 Jaarvergadering Wesselseweg 32 Barneveld.  Aanvang 19.30 uur. 
 1 mei  2019  Tatoeëren van 19.00 uur tot 19.30 uur Kallenbroekerweg 19 
13 mei 2019  Fokkersavond Natuurcentrum, De Meerwaarde. (nadere informatie volgt) 
25 mei 2019  Entstof voorenting halen tussen 7.30 en 8.30 uur, Kallennbrioekerweg 19 
  5 juni 2019  Tatoeëren van 19.00 uur tot 19.30 uur Kallenbroekerweg 19 
22 juni 2019 Barbecue  Pemsion De Boskamp, Otelaarseweg 5, Barneveld. 
         
 
Foto’s, Dagje Noordshow. 
 
 

          
 

        
 

 
 
 
 
 
 


