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Deze zomer gaat de boeken in als een normale Hollandse zomer met normale temperaturen 
en alles is groen. Daar kan ik alleen al van genieten , geen gesjouw met emmers water voor 
de potplanten geen waterslangen in de tuin om alles te besproeien. Geen hitte en hittestress 
voor onze dieren. 
Wel veel meer onkruid wieden en grasmaaien, dus we blijven bezig.   
De zomer is voorbij en de jongdierendag ligt achter ons, we weten ongeveer wat de kwaliteit 
van onze dieren is, die in de hokken rond lopen of vliegen. We hebben weer Coronaproef 
Jongdierendag houden, het is prima dat het zo kan maar we willen toch wel heel graag terug 
naar een ouderwetse jongdierendag. We kijken terug op een mooie en gezellige dag die heel 
fijn en rustig is verlopen, het was fijn om elkaar weer te ontmoeten.   
Inmiddels is het bekent dat we dit jaar opnieuw geen Gallinova show kunnen organiseren, 
het bestuur heeft na een zorgvuldig onderzoek dit besluit genomen. Dat  was geen 
gemakkelijke besluit  omdat we heel goed begrijpen hoe het kriebelt om weer gewoon aan de 
slag te gaan. 
Gelukkig kunnen we op 12 oktober wel een ledenvergadering organiseren,  dan kunnen we 
gezellig weer eens lekker bijkletsen met een kopje koffie en koek. Dan kunnen we de 
jubilarissen huldigen en de prijzen uitreiken. 
We kunnen fokresultaten met elkaar delen maar ook onze persoonlijke belevenissen , het 
wel en  wee. Op deze avond moeten er ook belangrijke beslissingen genomen worden hoe 
we in de toekomst onze show gaan organiseren. 
De uitnodiging en de agenda vind je verderop in deze Hanenpoot . 
We kijken terug op anderhalf jaar Corona, een periode die we niet snel zullen vergeten. Via 
de Hanenpoot hebben we geprobeerd om jullie op de hoogte te houden van het verenigings- 
nieuws maar er was niet veel te melden. De redactie heeft online vergaderd zodat er toch 
een Hanenpoot op de mat viel. Gelukkig ging het enten en het tatoeëren van de dieren  wel 
gewoon door zodat de dieren naar de tentoonstelling kunnen als het zover is. 
Wij wensen jullie een heel mooi tentoonstellings- seizoen en we hopen elkaar te ontmoeten 
tussen de kooien of op de eerste ledenvergadering. 
 
 
 
 
 

Tatoeëren 
 
Op maandag 11 oktober is de laatste keer tatoeëren van dit jaar. Opgave bij 
Evert-jan Top 06-55520551. Het tatoeëren gaat alleen door als er aanmeldingen 
zijn!! Dus niet aanmelden dan is er ook geen tatoeëren 
 
 
 
 
 

 

 
 
VOORWOORD 
 
 

Door 
Corry Top 
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Hiermede nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van haar jaarvergadering, welke gehouden 
zal worden op dinsdag 12 oktober 2021  aanvang 19.30 uur. 
LOCATIE: Kennel/Fauna Nova Wesselseweg 32 Barneveld 
Agenda 
• Opening voorzitter. 
• Welkom nieuwe leden 
• Ingekomen stukken en mededelingen 
• Notulen jaarvergadering 2019  
• Jaarverslag secretaris 2019 en 2020 
• Financieel jaarverslag 2019 en 2020, financieel overzicht tentoonstelling en begroting 
2022 
• Verslag kascommissie. (Wim Geelhoed en Rien Top), reserve W. van der Kleut 
• Instelling nieuwe kascommissie 
• Bestuurssamenstelling: aftredend en niet herkiesbaar is Evert Meerveld 
Rien Top heeft zich verkiesbaar gesteld  
• Jubilea 
• Uitreiking clubprijzen 
• Pauze   
• Gallinova 2021, besluit om dit jaar geen tentoonstelling te organiseren: hoe nu verder? 
Eerder verzonden bericht: Het bestuur heeft hier donderdagavond over vergaderd en 
besloten om dit jaar toch  geen tentoonstelling te organiseren in november. Jullie zullen 
begrijpen dat dit een moeilijk besluit is geweest. Wij zouden graag weer als vanouds 
Gallinova willen houden maar het besluit is genomen nadat wij de volgende punten 
besproken hebben: We zijn al aan de late kant, normaal gesproken waren de 
vraagprogramma’s al lang verstuurd. Dus in korte tijd moet er heel veel werk gedaan worden. 
• Er moet een vergunning ( dat is nieuw voor in Barneveld) aangevraagd worden bij de 
gemeente, hoe lang duurt het voordat wij toestemming hebben? 
• We kunnen geen gebruik meer maken van de  Midden Nederland hallen. Wij hebben 
een alternatieve locatie die op zich best een mooie locatie is maar dat vraagt wel de nodige 
voorbereiding en acties om dat voor elkaar te krijgen.  
• Hoe zit het met de corona check die we moeten doen, alle inzenders én bezoekers 
moeten dagelijks gecontroleerd worden. Wie gaat dat doen en wat krijgen we allemaal over 
ons heen als we mensen bij de ingang moeten weigeren? 
Naast deze factoren van buitenaf zien wij als bestuur een duidelijke teruggang in onze hobby 
en ook een vergrijzing van de leden waarbij de huidige kern van mensen steeds meer 
moeten doen maar dat ook niet altijd meer kan doen vanwege de gezondheid of daarvoor 
ook niet altijd de tijd en gelegenheid hebben. Hoeveel leden hebben we eigenlijk die hier echt 
de schouders onder kunnen en willen zetten om dit tot een succes te maken?? Met pijn in het 
hart hebben wij daarom dit besluit moeten nemen. Dat wil niet zeggen dat we nooit meer een 
tentoonstelling willen organiseren, integendeel met jullie hulp willen we dat graag weer doen, 
maar dan weer vanaf volgend jaar als er genoeg leden zijn die hierbij willen helpen 
 
• Terugblik 2019 door Evert Meerveld 

Uitnodiging 
Vergadering 

 
Jan Vogel 
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Verslag  

Jongdierendag 

  
Corry en Rien  

Top     

 

 
 

 

      
Op zaterdag 4 september werd er opnieuw Coronaproef jongdierendag gehouden, de fam. 
Sturkenboom hadden hun schuur open gesteld voor de huisvesting van de te keuren kippen 
door  keurmeester  Klaas Hoek. Er waren maar 32 kippen ingestuurd en nog 6 kwartels. Door 
omstandigheden kon Martin Zwanenburg zijn dieren niet laten keuren zodat er nog 28 
hoeders overbleven . Voor het eerst in de geschiedenis waren er minder kippen dan konijnen 
op een keuring te zien.                                                                                                                                                     
Rien Top had 5 grote Barnevelders 
in gestuurd , nog heel jonge dieren 
, de haan kreeg een ZG 93. 
De Fam. Haanschoten had een 3 
tal Marans in de kooien gezet, de 
hen ging met het hoogste predicaat 
ZG 95 naar huis . De 2 Orpington 
hennen kregen een ZG 94 en 91. 
Het waren mooie dieren om te zien 
. In de toekomst kunnen ze 
hiermee vooruit. 
Martin Zwanenburg moest helaas 
verstek laten gaan omdat zijn inzet 
thuis nodig was. Joke was nog 
maar net terug uit het ziekenhuis en moet herstellen van een heup operatie . We wensen 
haar veel sterkte en beterschap. 
Carel Benschop had 1 Hollandse kriel in de kooi een buff zwartcolumbia die kreeg een ZG 93 

en nog een 5 tal Sabelpoot krielen, deze dieren 
kregen een ZG 94 gemiddeld een mooie score 
waar hij weer verder mee kan. Jan Vogel en zijn 
schoonzoon Rinse Verweij brachten samen nog 
12 sabelpoot krielen mee om te laten keuren. 
Deze dieren scoren ook gemiddeld een ZG 94 
met 2 uitzonderingen. Dit was de grootste groep 
en de mooiste kriel werd kooi 28 een sabelpoot. 
Thijs v Voorthuizen kwam zijn Japanse kwartels 
laten keuren.  Een diergroep die nieuw is binnen 
onze vereniging , Leuke kleine diertjes die 
gemakkelijk gehouden kunnen worden en waar 

weinig ruimte voor nodig is en die ook nog een lekker eitje leggen om op te eten. 
 
De konijnen werden gekeurd door keurmeester de Gooijer bij de fam. Top. Omdat het mooie 
weer was kon de keuring buiten plaats vinden. Totaal werden er 39 konijnen gekeurd. 
Langedijk was als eerste aan de beurt. De konijnen fokkers kunnen terug zien op een succes 
volle keuring met vele hoge predicaten. Het was een gezellige keuring, en er was voldoende 
aandacht voor de dieren en de fokker. Ik heb de predicaten niet in mijn bezit om jullie van de 
bijzonderheden op de hoogte te stellen maar de catalogus staat in de Hanenpoot afgedrukt 
daar kun je de resultaten lezen. Mariano Ivanov had het mooiste konijn. 
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De duivenfokkers waren na de 
lunch aan de beurt om hun 
dieren te tonen aan 
keurmeester van Doorn. De 
keuring vond plaats in de 
schuur bij de fam. Top.  De 
Gelderse Slenken van Rien 
Top en Dirk de Koning waren 
het eerste aan de beurt. De 
gemiddelde scoren was ook 
hier 94 punten, de rood 
zilveren slenk van Dirk werd de 
beste met 96 punten. 
De 2 Murciano Kropper van 
Dirk de Koning kregen 92 en 
93 punten.   

 Ane Visser had de meeste duiven in gestuurd , 24 stuks 
10 Nederlandse Schoonheidsduiven in  9 verschillende kleuren , de kakizilver geband kreeg 
96 punten en werd de mooiste duif. 
 8 Oud Hollandse Meeuwen in 5 verschillende kleuren en nog 6 Antwerpse Smierels in 6 
verschillende kleuren. De zwarte Smierel kreeg 96 punten de andere dieren kregen 
gemiddeld 94 punten. Het was een mooie collectie duiven die in de kooien stonden 
opgesteld. 
 
We kijken terug op een mooie en gezellige dag die nog een extra tintje kreeg toen Johan en 
Joke Eekma ons verraste door op de koffie te komen. Het gaat met Johan gelukkig weer de 
goede kant op  en hij kan op zijn scoot mobiel overal komen waar hij wil . Er was koffie en 
koek voor elke inzender. Tussen de middag hebben we een kop soep en een broodjes 
gegeten. Evert_Jan en Rien hebben de  schuur bij de fam. Sturkenboom netjes achter 
gelaten en de kooien weer terug gebracht. 
We hebben de fam. Sturkenboom hartelijk bedankt voor hun gastvrijheid met een mooie bos 
bloemen. 
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Verslag 
Jongdierendag 

Duiven 

  
Door: 

 
Ane Visser 

  
 
 

 
Alle drie actieve liefhebbers van Sierduiven binnen Gallinova hadden in de garage bij de fam. 
Top in totaal voor 35 Sierduiven gezorgd. Dirk de Koning en Rien Top brachten de Gelderse 
Slenken in de kooi. Een ras wat momenteel behoorlijk populair is vooral omdat het er een 
opvallende vliegstijl op na houdt. Het klapwielen is daar wel het opvallendste aan maar ook 
het laag over de daken scheren en korte rondjes vliegen hoort daarbij. Voor de 
tentoonstelling wordt gevraagd dat het dier een opgerichte houding aanneemt en de hals 
achteroverdrukt onder een hoek van 90 graden ten opzichte van de rug. Verder wordt gelet 
op kopvorm en oogkleur terwijl het type of bouw niet kort hoeft te zijn. De meeste wensen 
vielen te noteren bij de aangenomen houding die wel eens te vlak was. Met de kleur zit het 
meestal wel goed omdat bij dit ras daar niet hoge eisen aangesteld worden. Door hun actieve 
vlieggedrag raken de buitenste slagpennen wel eens beschadigt (rafelig) maar dat is bij dit 
ras toegestaan.  Dit ras hoort thuis in de groep tuimelaars waarvan het algemene kenmerk is 
dat ze dan witte ogen moeten hebben. De Groningse- en Gelderse Slenk zijn daar een 
uitzondering op. Een duif van Rien Top kwam nog aan 96 punten maar de overige moesten 
met minde genoegen nemen. De drie ingezonden rassen van Ane Visser waren toen aan de 
beurt. Dit waren allereerst de tien Nederlandse Schoonheids Postduiven. De bouw kon bij 
sommige dieren korter en enkele waren erg onrustig in de kooi. Met de kleur, oogkleur en 
kopbelijning zat het wel goed en lager dan 94 punten werd hier niet gescoord. De kleuren 
Bruin- en Kakizilver die pas in 2019 voor de Standaards erkend zijn, waren hier ook 
ingezonden, waarvan een duivin het zelfs tot 96 punten bracht en aan het eind de fraaiste 
Sierduif van deze dag werd bevonden. Daarna kwamen de acht Oud Hollandse Meeuwtjes 
waar de drie Roodzilver gebande doffers elkaar erg weinig ontliepen en alle drie 95 punten 
behaalden. In eerste instantie dacht de keurmeester bij de duivinnen in dezelfde kleur een 
nog completere te zien, maar deze viel af omdat haar borstbeen niet recht was en daardoor 
punten in moest leveren. De belangstelling voor het ras Antwerpse Smierel is minimaal en 
nog slechts vier actieve fokkers in ons land, terwijl in het land van oorsprong België het er 
niet veel beter voor staat. Gelukkig onderhouden wij goede contacten met onze zuiderburen 
en kan er nog fokmateriaal uitgewisseld worden. Ook bij dit ras is alleen het vleugelschild 
gekleurd en betekent dat een deel van de kweek niet aan dit tekeningbeeld voldoet. Hier was 
nog een zestal ingestuurd welke ook al een andere Jongdierendag hadden meegemaakt. De 
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duif die daar het hoogste kwam, een blauw gekraste, werd nu met 94 punten beloond. De 
keurmeester vond dat de zwartschilden beter aan de gewenste raseigenschappen voldeden 
en mochten beide 96 punten noteren. Het afwijkende aan de keurkaart van de Sierduiven is 
dat daar alleen met hele punten wordt gewerkt en er dus geen sprake meer is van 
predicaten. Ook is de indeling Europees d.w.z. dat de positieve raskenmerken in het 
bovenste gedeelte genoteerd worden, in het midden opmerkingen over wensen ten aanzien 
bepaalde onderdelen en onderaan eventueel de echte afwijkingen of fouten die 
geconstateerd worden. Inmiddels is duidelijk dat er al diverse shows niet doorgaan en de 
omvangrijkste (o.a. Bondshows) pas in december en januari plaats gaan vinden. 
 
 
 

 
Vanavond 28 september ben ik op weg naar Jan en Ariana Vogel in de wijk Norschoten. 
In de afgelopen periode zijn de mogelijkheden weer behoorlijk toegenomen. 
Bijeenkomsten, vergaderingen, shows het is weer mogelijk en hoewel we van dat grillige en 
onvoorspelbare Corona virus nog niet af zijn is dat toch heel fijn. 
Zo’n periode biedt ook mogelijkheden om intensiever met de hobby’s bezig te zijn en dat 
hebben we ook gedaan. 
Hobby’s worden weer meer gewaardeerd en waarschijnlijk kan dat voor de. kleindierhouderij 
ook perspectief opleveren. 
Maar er wordt ook meer dan ooit door fokkers gesproken met name in de konijnenhouderij 
over de welzijnswe  dieren 
Met name de groepshuisvesting een discussie die al 12 jaar duurt, en het imago van onze 
hobby steeds meer aantast. 
Daarnaast is er de verplichting tot enten tegen RHD en de aanpassingen naar de Europese 
standaard die velen bezighoudt. 
Ik ben na deze overpeinzingen inmiddels in Norschoten 
aangekomen. 
Ik ben vroeg en maak nog een rondje. Het is een mooi ruim 
opgezette wijk met veel groen. 
Zo kom ik op Geerstuk 19 een woning aan de rand van de wijk 
met een fraai uitzicht. 
Bij binnenkomst laat Jan me in de kamer een mooi getekende 
poes zien met een nest goed ontwikkelde kitten van 4 weken.  
Hij vertelt me dat het, het ras Maine Coon  betreft. Het is  een 
van de oudste kattenrassen in Noord- Amerika en afkomstig uit 
de staat Maine. 
Een wijdverspreide mythe is dat het ras is ontstaan uit paringen 
van verwilderde huiskatten met wasberen. 
Hoewel dit biologisch volstrekt onmogelijk is, heeft dit ras toch op 
basis van uiterlijke kenmerken de naam Maine Coon gekregen. 
Inmiddels zijn nog enkele poezen de kamer ingelopen, 
belangstellend met welke vreemde snoeshaan ze Vandoren hebben. 

IN GESPREK MET 
 

Jan Vogel 

Door  

Piet Bodingius 
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We gaan de tuin in daar zijn de poezen nog beter te bekijken. 
Prachtige forse dieren mooi getekend en veel variatie in kleur maar ook lang en kortharigen . 
We kijken naar de kippen de populaire porselein sabelpoot krielen. 
Jan opent het hok, een poes posteert zich in de opening, ze kennen mekaar. 
In de tuin is ook een fraaie diepe vijver met Koi karpers in diverse kleuren en maten nog 
jonge dieren, die nog verder gaan uitgroeien. 
De tuin is fraai ingericht en mooi op de dieren afgestemd. 
De bomen zorgen voor de noodzakelijke schaduw. 
We gaan naar binnen.  
Jan is al op jonge leeftijd met de hobby begonnen eerst met raszuivere Lotharingers. 
Maar al snel werd hij door ervaren fokkers geadviseerd en aan goed uitgangsmateriaal 
geholpen. Hij spreekt daar met veel waardering over. 
Een dergelijke aanpak is ook de kracht van de georganiseerde hobby. 
Hij had hiermee al heel snel succes zowel met kippen als konijnen. 
Blauwe Weners, hangoordwergen en bij de kippen behoorden de welsemers en 
sabelpootkrielen tot de favorieten.  
Jan heeft zich ook sterk gemaakt om de krombekeend weer terug te fokken.  
n 1991 werd de witte krombekeend door zijn inzet weer erkend. 
Deze prachtige eenden uit China verdienen het en het zou mooi zijn als de blauwgrijze ook 
opnieuw de aandacht krijgt, die ze verdient. Want van die populatie is weinig meer over. 
De aquariumhobby heeft ook lange tijd zijn interesse gehad. 
We praten over de bond de N.B.A.T. en de kweek van vissen. 
Zoals bij veel liefhebbers is door zijn brede interesse en zijn werk bij Aeres als teamleider 
cursorisch onderwijs veel opgepakt. 
We spreken over de opleidingen bij Aeres . Het aanbod aan cursussen en de 
vakbekwaamheid diploma ‘s. 
Over de dierentuinvergunning en de waarde vaneen dergelijke collectie dieren voor opleiding 
en educatie. 
Over collega’s die in het verleden een rol gespeeld hebben in de discussie over exoten en 
dierwelzijn. 
Maar vooral over Gallinova en zijn 
geschiedenis. 
Hij is 35 jaar lid en vanaf 2005 onze 
penningmeester. 
Over de vergrijzing binnen de hobby en hoe 
deze weer aantrekkelijk te maken voor de 
jeugd en beginners. 
Jan heeft een realistische kijk op de situatie en 
uit vooral zijn zorgen over de steeds 
beperktere groep mensen waarmee shows 
moeten worden gerealiseerd. 
Een poes komt ook even buurten het is een prachtig dier dit ras heeft echt een mooie 
uitstraling. 
Het is een langharige. We praten over de verzorging het zijn dieren die veel aandacht en 
verzorging nodig hebben. 
Het is echt een hobby van zijn vrouw Arine en Jan en de dochter is er ook druk mee,  
daar zijn ook de katers ondergebracht die mogen op gezette tijden komen logeren en zorgen 
dan voor de reproductie. 
Er is ontzettend veel over katten geschreven en er zijn talloze mooie spreuken. 
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Een collega van me had ook diverse katten en sprak er regelmatig over, met hem heb ik in 
veel vergaderingen samengewerkt als het spannend werd zei hij vaak: “ Piet nu komt de kat 
op het koord”. Het betekent nu gaat het los of gaan de problemen komen. 
Duizenden jaren geleden werden katten aanbeden als Goden en dat zijn ze volgens mij nooit 
vergeten. 
Katten zijn bijzondere dieren en er gaat meer door hun hoofden heen dan wij ons bewust 
zijn. 
Ik vraag Jan of hij het stukje eerst nog wil lezen dat is niet nodig. Ik laat me verrassen. 
Het was heel anders dan ik had verwacht, geen konijnen, duiven of eenden maar heel 
boeiend. 
Jan en Arina heel veel succes met jullie Cattery en bedankt voor het gesprek. 

 

 
 

 
 

Een bijeenkomstje 

 
 
      Martin 

            
 

Als  je een bijeenkomstje  moet leiden 
Dan moet je de rust bewaren en spanning vermijden 

Soms is het gezelschap heel geinig 
Praat de een te veel en de ander te weinig 

Weer een ander kan zijn emoties niet bewaren 
Probeer dan maar eens een ieder te bedaren 

Als ze allemaal van mening verschillen 
Terwijl ze toch een goede oplossing willen 

Maar als ze allemaal juist handelen 
Moeten ze toch samen dezelfde weg bewandelen 

Krijg  je dat voor elkaar 
Dan ben je een tovenaar 
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Agenda 

Door 

De redactie 

 
 
11 oktober 2021  Tatoeëren  van 19.00 uur – 19.30 uur; Kallenbroekerweg 19,B’veld 
     Aanmelden verplicht. 
12 oktober 2021  19.30 uur  Vergadering Gallinova:   Kennel/Fauna Nova        

Wesselseweg 32 Barneveld  
 

 
 
 
 
 
 

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

Dan kunt u de foto’s in kleur bekijken 
bekijken. 

 
 

 


