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VOORWOORD 
 
 

Door 
Annelies Veldhuizen 

 
 
Voor u ligt weer een nieuwe Hanepoot. Wat gaan die maanden toch snel, de ene 
Hanepoot is net klaar of je begint alweer aan een nieuwe.  
Dit voorwoord schrijf ik in een villawagen (stacaravan) ,op de camping in Zweden, waar wij 
te gast zijn bij onze ereleden Kees en Lydia Donkersteeg. 
Buiten schijnt de zon en het is heerlijk weer. De vakantietijd zit er voor de meesten weer 
op en het tentoonstellingsseizoen ligt weer voor ons. 
Iedereen is alweer druk met uitzoeken van dieren die geschikt zijn om naar de 
tentoonstellingen te sturen. 
De eerste vraagprogramma’s, voor zover die nog over de post gestuurd worden, zijn weer 
binnen, en anders via de mail. 
De jongdierendierendag, bij Hippisch centrum Aeres in Kootwijkerbroek, is volgend mij 
goed verlopen. Een volle manege met verschillende rassen kippen en konijnen. 
Wel extra druk voor Corrie, omdat de catering weer, na zoveel jaren, in eigen hand was. Er 
moest daarvoor heel wat geregeld worden. Ook heeft Joke Eekma een “handje” mee 
geholpen.  
Ruud Pit heeft laten zien dat hij goed hamburgers bakken kan. 
Ook zijn de voorbereidingen voor Gallinova weer in volle gang..  
Het wordt dit jaar hard werken om alles op tijd in orde te krijgen, omdat we zoals jullie 
weten, pas op donderdagmorgen kunnen beginnen met opbouwen. Dus alle hulp is 
welkom. 
De medewerkersvergadering staat weer op de agenda waar alle werkzaamheden voor 
Gallinova weer worden besproken. 
 
In dit nummer vindt u een verslag van Jongdierendierendag met de uitslagen. 
Ane visser heeft een artikel geschreven over geslacht bepalen bij duiven. 
Kees Corstiaensen is weer op bezoek geweest. Al met al weer een volle Hanepoot met 
leuke artikelen en verslagen.  
Iedereen veel leesplezier toegewenst. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oproep 
 

Vanaf volgend jaar hebben we geen leden meer in onze vereniging die 
kunnen  tatoeëren. Jarno v d Berg heeft aangegeven hiervoor geen tijd 

meer te hebben. 
Wie O wie van onze leden wil er leren tatoeëren. Graag aanmelden bij 

Evert Meerveld . De locatie blijft wel beschikbaar . 
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Uitnodiging 
Medewerkers-
vergadering 
 

Door: 
Jan Vogel 

 
 
 
Datum  : Dinsdag 15 oktober 2019 

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 2019 
Rondvraag 
Einde vergadering  21.30 uur 

 

 
De eerste zaterdag van september zijn veel hobbyfokkers van Gallinova , de 
Zijdehoenclub , de Kuifhoenclub en de Barnevelderclub druk in de weer om hun dieren op 
de jongdierenkeuring te laten keuren. Deze jongdierenkeuring wordt voor het eerst 
gehouden in de manege van de Aeres in Kootwijkerbroek. Als om 9 uur de dieren in de 

kooien zitten kan de keuring beginnen. De dames 
van de catering zijn al vroeg in de weer met koffie 
en broodjes…. Koffietijd ???  maar helaas geen 
koffie , de koffie wordt niet op tijd bezorgd , dus ff 
wachten, geen koffie maar als er dan koffie is ! dan 
is er een stormloop om koffie te bemachtigen.                            
De fokkers staan om de keurmeesters heen om te 
horen wat er van hun dieren wordt gezegd  en om 
hun kennis te verrijken .  

Er zijn in totaal 500 dieren die op deze dag 
gekeurd worden. De Gallinova leden hebben  11 
grote hoenders, 86 dwerghoenders, 30 
sierduiven, 62 konijnen en 2 tortelduiven in de 
kooien gebracht. Eén oud konijn dacht er ook 
nog bij te horen maar helaas hij viel toch door 
de mand. Onze Ruud was gebombardeerd tot 
hamburger bakker, samen met Bianca raakten 
ze in no time door hun voorraad heen ondanks 
hun vlucht voor een heftige onweersbui.  

          
VERSLAG  
Jongdierendag 
7 september 2019  
 

 
Door:  
Corrie Top 
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De soep, die ook in voorraad was vond minder aftrek maar die is op zondag door een 
hongerige gemeente toch lekker opgegeten.  
Al met al was er genoeg te keuren en te zien. Naar 
mijn idee was ook iedereen tevreden met de 
nieuwe  locatie. Het was een gezellige dag en er 
was tijd om lekker bij te praten. Als de keuring is 
afgelopen, worden de prijswinnaars bekend 
gemaakt, ze worden door Tamara en Gerrit even in 
het zonnetje gezet en krijgen wat lekkers  mee 
naar huis. Daarna is het tijd om uit te kooien. In 
een snel tempo en met hulp van velen wordt de 
manege weer schoon achter gelaten. Al met al een 

geslaagde locatie en een prachtige dag.  
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Krielen: 
Sabelpoot Porselein   Kees Corstiaensen 
Sabelpoot Blauw porselein        Thijs van Voorthuizen 
Nederrijnse hoen     Evert Meerveld 
Groninger Meeuw    Comb. Riezebos 
 
Grote Hoenders: 
Barnevelder     Rien Top 
 
Duiven: 
Gelderse Slenk    Rien Top 
 
Konijnen: 
Hollander Bruingrauw   Gerrit Koerhuis 
Hollander zwart    Piet Bodingius  
 
Jeugdleden: 
Fraaiste dwerghoen  
Faverolle     Bart van Dijk 
Fraaiste op 1 na 
Cochin kriel     Joëlle van Dijk  
 
 
 
 
Barbecue  
22 juni 2019 

 
Door: 
Tamara  
van Amsterdam 

 
 
 
Op zaterdag 22 juni 2019 werd de jaarlijkse barbecue van Gallinova georganiseerd. Dit 
keer op de locatie Pension De Boschkamp op de Otelaarseweg. Voordat de meeste leden 
arriveerden waren de voorbereidingen al in volle gang. Anton en Annelies hadden oud-
hollandse spelletjes meegenomen voor 
de kinderen en de tafels en stoelen 
stonden klaar. In de keuken van het 
pension werd alvast koffie en thee gezet 
en was er de beschikking over glazen, 
borden en bestek. Toen ook de barbecue 
werd afgeleverd kon het feest beginnen. 
Vele soorten vlees, een grote pan met 
satésaus, twee schalen met salades en 
stokbrood werd met veel smaak gegeten 
en ook een diversiteit aan drankjes was 
er voldoende. We werden daarna óók nog enorm verwend met het dessert wat bestond uit 

 
Uitslag Jongdierendag 

  
    Door: 
    Redactie 
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een prachtig opgemaakte versfruit schaal en verschillende soorten schepijs met slagroom. 
Wat was dat smullen! 
Een goede sfeer, heerlijk zomerweer en gezellige gesprekken maakte deze avond 
compleet. Leuk om elkaar weer even te zien en spreken met het zicht op de komende 
jongdierendag. Besproken werd onder andere het fokseizoen, niet bij iedereen is dat 
geheel succesvol verlopen. De balans wordt opgemaakt en er worden in deze periode 
alvast wat jonge diertjes geselecteerd voor deelname aan de jongdierendag. Echter is het 
altijd weer afwachten hoe de ontwikkeling verloopt, dat houdt het ook spannend.  
Aan het einde van de avond werd de boel weer opgeruimd en mochten we de vaatwasser 
gebruiken, wat een luxe. Iedereen bedankt voor de gezelligheid en voor de wederom 
geslaagde organisatie! 
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Precies 8 jaar geleden was uw verslaggever ook bij Joost en Magda, maar toen op de 
boerderij in Achterveld. De diersoort waar het toen om ging, was de Lakenvelder kriel. 
Deze keer trof uw verslaggever de familie aan in een woonwijk in Putten. Met als diersoort: 
het Wener konijn in de kleur: konijngrijs. 
De rugaandoening van Joost was de belangrijkste reden van de verkoop van de boerderij 
en de overstap naar een burgerwoning. Na 3 jaar van operatie, pijnstillers en fysiotherapie 
gaat het nu wonder boven wonder goed. 
 
Diergroep.  
In het begin zijn er toch kippen meegegaan naar Putten, maar daar kleefden een paar 
nadelen aan: 
- Een haan in een woonwijk is eigenlijk niet te handhaven. Je wilt de buren geen 

overlast bezorgen met zijn gekraai. 
- Een tweede bezwaar bleek te zijn dat allerlei vogels: kraaien, duiven, tortels en 

mussen op het voer af kwamen als de kippen even los mochten lopen in de tuin. 
Daarom viel de keus op konijnen, geen lawaai en geen mee-eters. 
Nu de kippen weg zijn, komt daarvoor in de plaats een volière.  
 
Hoe is de huisvesting van de konijnen? 
Alles spiksplinternieuw. 
De overkapping is ongeveer 6,5 m breed en ongeveer 2,5 m diep. Aan alle kanten dicht, 
maar de voorzijde is half open voor in- en uitloop. Dit maakt ook dat de ruimte niet 
bedompt is of kan gaan ruiken. Bij de hittegolf had Joost deze opening met tentdoek 
gesloten en twee ventilatoren hielden de temperatuur voor de konijnen goed draaglijk.  
De lange achterwand bestaat geheel uit hokken 3 hoog en 8 in de breedte, dus: 24 hokken 
van 80 cm x 80 cm oppervlak.  
De hele achterwand is als het ware dubbelwandig met op de hoogte van de bodem van de 
hokken een spleet van 2 cm voor ventilatie. 
Voorraad wordt bewaard in 3 “vuilcontainers”. Één bevat gerstestro, de tweede hooi en de 
derde bevat voorin konijnenkorrel en in de achterste helft vlasscheven. 
 
Hokinventaris en andere attributen. 
De bodem van het hok is een rooster van gewalst gaas en is uitschuifbaar, op het rooster 
ligt een laag stro.  
De deur is een houten frame met gaas. 
Aan de onderkant van het hok vooraan zit nog een uitneembare staande plank als 
drempel, maar wordt door de konijnen gebruikt als knaaghout en is daarom ook 
gemakkelijk te vervangen. 
Onder het rooster zit een lade met vlasscheven om de keutels en de urine op te vangen; 
vlasscheven zouden de ammoniak (NH3) beter absorberen.  
Aan de linkerwand is een tunnelvormige ruif bevestigd waar van opzij hooi er in kan 
worden gestopt. 
De voerbak is rond en bevestigd aan de middenwand. 

OP BEZOEK BIJ 
Joost en Magda  
van Leeuwen. 
 

 

Door  

Kees Corstiaensen 
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Drinkwater, een vierkante fles met drinknippel hangt aan de deur. 
Een aantal hokken heeft in een zijwand een ronde deur; deze kan uitgenomen worden om 
als de jongen groter worden, de dieren meer ruimte te geven. 
Als een voedster moet werpen kan de voordeur eruit genomen worden en vervangen 
worden door een dichte houten deur met een werpkist aan de buitenkant eraan vast. Dit 
geeft meer rust aan de voedster en ook kun je van buitenaf het nest controleren. 
Verder: 
- Een behandel- of showtafel waarop een stuk vloerbedekking met de gladde 

onderkant boven.  
- Een weegschaal om het lichaamsgewicht van de dieren te controleren.   
-         Transportkist. De bodem is een uitneembaar rooster; het moet ventileren aan de 
onderkant, maar geen tocht geven. De kisten zijn stapelbaar omdat onder de bodem 2 
leggers zijn aangebracht zodat ze met ruimte ertussen op elkaar kunnen staan. (Daarom 
kan er ook een handvat bovenop de kist bevestigd zijn). 
De ervaring met een dichte kist was dat de dieren natte en bezwete buiken kregen door de 
kleine bedompte ruimte. 
 
Lidmaatschap. 
Naast Gallinova (sinds 2010), zijn ze lid van de sportfokvereniging Putten. 
En ook van de speciaalclub voor de Weners, de Wenerclub. 
Deze club geeft een clubblad uit en houdt jaarlijks een clubdag: de clubshow in Apeldoorn. 
Dit is een ééndags show. Joost geeft de voorkeur aan een show van één dag. Als de 
dieren moeten overnachten raken de dieren toch gestresst en eten ze minder. 
In Oldebroek geeft de club twee maal per jaar, in het voorjaar en in het najaar, een 
bijscholing. 
 
Wat doet U aan registratie? 
Aan elk hok zit een metalen plaatje waarin de “Stallkarte” geschoven kan worden met 
daarop onder andere de ouders van dit konijn. 
De rest van de gegevens zit in een kaartenbak: afstamming, nakomelingen en 
beoordelingskaarten. 
 
Wat wordt er gevoerd. 
Hooi als ruwvoer. 
Krachtvoer: korrel van Havens  gemengd met paardenmuesli zonder melasse in de 
verhouding 5 : 1. De paardenmuesli zou het Zn (zink) tekort aanvullen. 
Vaste afspraak: de mest gaat naar de volkstuin. 
  
Gezondheidsaspecten.     
Entingen: de enige verplichte enting is die tegen RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease). 
Advies 1: geen dieren weer terugnemen welke naar elders verkocht zijn. 
Advies 2: houd selderie of peterselie in voorraad voor dieren, die niet fit zijn of waar iets 
mee is. Een konijn is erg gevoelig in de darmen. 
 
Welke bijzonderheden of kenmerken heeft uw ras?   
Lengte en dichtheid van het haar. 
De zwarte granharen verharen niet en worden al gauw te lang. 
Ook het dekhaar mag niet te lang zijn. Het onderhaar moet donker zijn. 
Lichaamsgewicht mag maximaal 4,6 kg zijn en de oren moeten tussen 12 en 12,9 cm lang 
zijn. 
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In Duitsland liggen de normen iets anders: Lichaamsgewicht tot 5,5 kg en oorlengte 
minimaal 11 cm. 
Als voorbeeld: Joost had eens een Duitse ram gekocht; de vacht was iets té rose/rood en 
de oren waren voor Nederlandse begrippen te kort: niet mee fokken, want je krijgt het niet 
zomaar weer uit je stam.  
Er zou meer overleg moeten zijn tussen Nederland en Duitsland over de standaard. 
 
 

   Sportfokkers op reis 

    De Dordogne 

 
       Door: 
 
       Rien Top 
 

 

 
Dit jaar stond de Dordogne, in het zuid westen van Frankrijk op ons reis programma. 
Hoogtepunt van deze streek is de rivier de Dordogne. Hier geen hoge bergen maar vlak is 
het ook niet. We slaan onze tent op in Creysse, dat langs de rivier ligt. Het weer laat zich 
van een goede kant zien en we kunnen er elke dag op uit trekken, op zoek naar de 
mooiste plekjes van deze streek. In deze streek zijn heel veel walnootboomgaarden, 
sommige zijn al heel oud. Maar er worden ook nog steeds jonge boomgaarden 
aangeplant.                                                                                                                     
Ook is hier een centrum waar onderzoek naar walnoten wordt gedaan. Nieuwe rassen 
worden gekweekt, om de smaak te verbeteren, vooral zoeter, ook worden er noten 
gekweekt voor de olie. De olie smaakt van het ene ras heel anders dan van een ander ras. 
De notendoppen worden gebruikt als brandstof om de olie uit de noten te persen, het rest 
product wordt als veevoer gebruikt.(vooral voor de eenden). Er wordt ook wijn gemaakt 
van noten maar omdat noten niet gisten moet er  alcohol worden toegevoegd, deze 
notenwijn is wel een aanrader want de smaak is heerlijk. Ze malen er ook meel van die 
gebruikt wordt bij de bakker om notenbrood of cake en gebak van te bakken maar 
pannenkoeken van notenmeel smaken ook prima.                                                                                 
De grond onder de notenbomen wordt regelmatig omgewoeld om het onkruid te 
verwijderen. De noten worden met een notenrol opgeraapt, dat is een handig hulpmiddel 
zodat je niet steeds moet bukken om noten te rapen. Onder de bomen worden ganzen en 
eenden opgefokt voor het vlees en voor de, paté de foie de canard.(foie gras) Deze 
lekkernij kun je overal in de omgeving bij de boer kopen maar er hangt een behoorlijk 
prijskaartje aan. We brengen bezoeken aan mooie stadjes, zoals Collonges-la-Rouge, 
gebouwd van rode kalkzandsteen, helemaal gerestaureerd en autovrij. 
Ook Carenac is zo'n  oud stadje maar dat is gebouwd van gele kalkzandsteen. We 
bezoeken mooie kastelen  waarvan er vele te zien zijn. We gaan met de oude stoomtrein 
mee voor een tocht door de bergen langs de rivier de Dordogne, deze tocht gaat over 
hoge spoorbruggen en door donkere tunnels die daar speciaal voor zijn aangelegd.  
We bezoeken het bedevaartsoord Rocamadour dat tegen een hoge rots is gebouwd, daar 
is een zwarte madonna gevonden, heel bijzonder zeggen ze want ze weten niet waar die 
zwarte kleur vandaan komt.   
In Rocamadour  wordt de beroemde Cabécou gemaakt een heerlijk geitenkaasje die we 
op de geitenboerderij kopen. Geiten worden veel gehouden in deze streek,vroeger was de 
geit de melkkoe voor de arme mensen.   
We bezoeken  de tuinen van Eyrignac. De taxusbomen, buxus en de haagbeuken van 
deze bijzondere tuin worden met de hand geknipt , het zijn kunsttuinen met een grote K . 
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Er zijn continu 4 mensen bezig om deze tuin goed in vorm te houden. Deze mensen 
worden betaald door sponsors en entreegelden.  We verwonderen ons als we zien 
hoeveel tijd en arbeid er nodig is                     
Onze caravan staat op een mooi plekje achterop de camping, onze hond Trix kan zo het 
weiland in om te rennen en te snuffelen. In de eikenbomen die om ons heen staan leven 
bijzondere insecten. Trix maakt kennis met de Heldenboktor een zeldzame verschijning, 
die wel hele lange sprieten heeft.                                                                                                                                           
De schaduwrijke plek heeft één nadeel, na een regenbui blijft het nog lang nadruppelen op 
het dak van de caravan. In de rivier,de Dordogne, die langs de camping stroomt gaan we 
elke dag heerlijk zwemmen samen met Trix, die wel van een zwempartijtje houdt. Het 
water is schoon en vele kanovaarders  maken een tochtje over de rivier.  We maken een 
wandeling langs de rivier de Lot, onderweg komen we langs een sluis die met de hand 
bediend moet worden .                                                                                        We 
picknicken en genieten van de zwaluwen die over het water vliegen en van Trix  die niet 
genoeg van het water kan krijgen. Na een flink uur lopen en  klimmen komen we aan in 
het plaatsje  St-Cirq-Lapopie . Ook hier is het auto vrij en kun je van de oude smalle 
straatjes en steegjes genieten.  
Na twee weken keren we terug naar ons eigen paradijsje waar we de zorg van onze 
dieren weer over nemen van onze kinderen . 
  

                   
 
 
 

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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Geslacht bepalen 

bij Duiven 

 

 
Door: 
Ane Visser  

  

 
Ook sierduivenliefhebbers die al jaren serieus met de fokkerij bezig zijn, lopen bijna elk 
jaar tegen het verschijnsel op, dat zij duiven aanhouden om mee te gaan kweken en maar 
niet te ontdekken valt van welk geslacht hij of zij is. Bij de doffers in de afdeling laten zij 
niet het duivinnengedrag zien en wanneer deze in de vrouwenafdeling geplaatst worden is 
ook hier niet het doffergedrag waar te nemen. Voor de fok houden wij in het algemeen 
graag een duivin aan welke niet te klein of te pieterig is en hebben de hoop gevestigd dat 
zo´n “twijfelgeval” dat dit toch een duivin blijkt te zijn. 
Daarnaast komt ook dikwijls naar voren, dat wat kleinere of fijnere exemplaren ook best 
doffers kunnen te zijn. 
Als er met kleurencombinaties gefokt wordt, dan is er vaak een hulpmiddel om daaraan 
het geslacht te herkennen. Een verdund kleurige doffer aan een intensieve duivin gepaard, 
geeft alleen maar verdund kleurige duivinnen. Valt uit een koppel intensieve ouders een 
kort bedonst, dan is dit ook altijd een duivin. Ook is bruikbaar om rekening te houden met 
dominante kleuren onderling. 
Als uit twee duiven met de roodfactor een jong tevoorschijn komt die zwart/blauw is, dan is 
dit ook altijd een duivin. Uit een koppel waar een jong met de bruinfactor uit geboren 
wordt, al is dit uit de rood- of zwart/blauw groep, dan is dit ook altijd een duivin. 
Ook wordt wel afgegaan op de kleurdiepte. Zo is bij blauw vaak een duivin “vetter” van 
kleur. 
Welke methoden zijn bruikbaar om op een andere dan het gedrag het geslacht bevestigd 
te krijgen. 
De ruimte tussen de legbeentjes kan een aanwijzing zijn, maar is niet overtuigend. 
Pendelen schijnt ook duidelijkheid te scheppen, maar hier heb ik geen ervaring mee. 
Dit jaar teken ik aan als de jongen zo’n vier of vijf dagen oud zijn, hoe zij in de 
broedschotel liggen. 
Mij valt op dat er zijn die “kop” en “kont” liggen en andere liggen met de kop dezelfde 
richting op. 
Dit zou wel eens het “ei van Columbus” kunnen zijn. Voorlopig houd ik het er op dat in 
dezelfde richting het duiven zijn van hetzelfde geslacht en “om en om” een doffer en een 
duivin. 
Een bevriende postduivenhouder gaat uit van de vorm van cloaca, d.w.z. een “smily” of 
een “trieste” mondhouding. Ik heb dit zelf proberen te ontdekken, maar voor mijn gevoel is 
de “gleuf” eigenlijk altijd horizontaal.  
Al met al blijft er voor mij momenteel nog onduidelijkheid op welke methode je echt kunt 
vertrouwen. 
                   

      
 
 
 
 
 

Een rotonde in Panningen 

 

Oproep 
 

Vanaf volgend jaar hebben we geen leden meer in onze vereniging die kunnen  
tatoeëren. Jarno v d Berg heeft aangegeven hiervoor geen tijd meer te hebben. 

Wie O wie van onze leden wil er leren tatoeëren. Graag aanmelden bij Evert 
Meerveld . De locatie blijft wel beschikbaar . 
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Beestjes kijken 

 

 
Door: 
Annelies en Anton 
     Veldhuizen 

 

 
Tijdens ons verblijf bij Kees en Lydia zijn we op een avond met Kees op Elandsafari ge-
weest. 
Nog geen 5 minuten onderweg zagen we het eerste beestje oversteken. 
Een eekhoorntje. Na 10 meter zagen we een aantal reeën in een weiland. 
Na een stop bij het tankstation, we wilden toch liever niet midden in het bos stranden, 
reden we verder. Kees weet allerlei mooie wegen door het bos, maar hoe we ook keken er 
was geen eland die zich liet zien. Wel reeën op verschillende plaatsen. Het was mooi weer 
dus het bleef extra lang licht zodat we lang rond gereden hebben, want met schemer heb 
je toch wat meer kans. 
Daardoor hebben we veel mooie plekken gezien. Kees heeft ons een projekt laten zien 
waar hij, met een aantal Zweden, mee bezig is.  
Een speciaal rolstoelpad met een plaggenhut midden in het bos. Een mooie plaats waar 
nog volop aan gewerkt wordt om het helemaal te krijgen zoals ze voor ogen hebben.  
Ook kwamen we langs plaatsen waar toch ook windmolens geplaatst zijn, dus daar ook 
horizonvervuiling zoals ze hier zouden zeggen. 
Na zo een anderhalf uur rond gereden te hebben zagen we opeens een Laplanduil in een 
boom aan de kant van de weg. Jammer genoeg vloog hij vrij snel weg.  

Een mooie, grote uil met een grote 
span wijdte. Deze uil is bijna zo groot 
als een Oehoe. Kees had er al eerder 
een gezien. Zij komen eigenlijk in die 
streken niet voor, dus iets bijzonders. 
 Weer verder kwamen we tot de 
conclusie dat het die 
avond niets zou worden wat elanden 
betreft. Ineens stopte hij, daar stonden zowaar 2 elanden midden op 
de weg. Het waren nog jonge dieren dus er zou nog een moeder 
ergens moeten zijn, maar die hebben we niet kunnen ontdekken. 
Dus toch nog elanden op onze weg, letterlijk dus. Wat verder stond 
er nog een vlak bij de weg. Het begon intussen aardig donker te 

worden dus hij was nog maar nauwelijks te zien. Foto’s hiervan maken was dus niet 
mogelijk. Deze heb ik dus van Kees geleend die deze eerder dit jaar gemaakt had. 
Al met al toch een succesvolle avond. Met veel reeën en hazen, een uil en toch nog 
elanden. 
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Agenda 

Door 

De redactie 

 
 
15 oktober  2019   Medewerkersvergadering Aanvang 20.00 uur  
 7 november 2019 Opbouw Gallinova 
 7 november 2019 vanaf 18.00 uur inzenden dieren 
 8 november 2019 Gallinova Keurdag  
 9 november 2019 Gallinova en afbreken na 16.00uur. 
    
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oproep 
 

Vanaf volgend jaar hebben we geen leden meer in onze vereniging die 
kunnen  tatoeëren. Jarno v d Berg heeft aangegeven hiervoor geen tijd meer 

te hebben. 
Wie O wie van onze leden wil er leren tatoeëren. Graag aanmelden bij Evert 

Meerveld . De locatie blijft wel beschikbaar 
 


