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VOORWOORD

Door
Gerrit Koerhuis

Wanneer ik vorig jaar dit plaatje in de Hanepoot voor kerst had gezet, dan hadden jullie
misschien gedacht. “Is dit de nieuwe trend in kerstballen.”
Op dit moment zegt dit plaatjes ons allemaal heel iets anders. Het leven lijkt het wel in de
greep van deze miniscuul kleine maanlandertjes te zijn. Die wanneer je ze via je neus
binnenkomen zich binnen een dag al aan de helft van al je neusslijmvlies cellen hebben
opgedrongen. Vandaar uit gang ze verder je lichaam in en veroorzaken de bij ons allemaal
bekende klachten.
Wanneer je naar het grafiekje van het RIVM van Barneveld kijkt, lijken we er in maart nog
behoorlijk goed vanaf te zijn gekomen.

Maar de afgelopen periode hebben we hier ook te maken met hoge besmettingscijfers.
We weten allemaal hoe het virus Johan Eekma maanden in het ziekenhuis hield en hoe je
weer moet revalideren om je leven weer op de rit te kunnen krijgen. Geweldig dat het weer
beter met Johan gaat. Maar het gaat niet alleen slecht met mensen die getroffen zijn door het
virus. Wat kun je een spanning voelen om mogelijk besmet te raken, wat kun je last hebben
van de beperkingen die er allemaal gelden, wat kun je teleurgesteld zijn dat de dingen
waaraan je plezier beleeft niet meer kunnen. Kortom iedereen heeft te maken met corona.
Verderop schrijf ik nog iets over de jongdierendag in de Hanepoot, misschien voor een aantal
fokkers wel de enige keer dit jaar dat hun dieren bij een keurmeester zijn geweest. We
hadden al ervaring met vogelpest en het niet doorgaan van pluimveetentoonstelling. Maar nu
ligt alles stil.
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Wanneer ik voor mijn 20 hokken sta te kijken, zitten ze allemaal vol. Maar in die 20 hokken
zitten 10 rammen. Rammen zijn goed te showen was het idee, maar ik er heb er een paar op
de jongdierendag gehad en een paar op een show. En nu zitten er 10 rammen en 10
voedsters en ik wil eigenlijk in het fokseizoen maar 8 voedsters en 3 rammen hebben.
Met corona zijn we ook ondergedompeld in de digitale wereld, wie had kunnen bedenken dat
we thuis naar de kerk gaan, dat we een digitale jaarvergadering van de KLN hebben, dat we
een foto tentoonstelling organiseren. Ik heb wel eens vierkante ogen in mijn beleving van al
dat staren naar een scherm.
Aan de andere kant heb ik de rustigste herfstvakantie gehad in 30 jaar, dat was wel een
gewaarwording voor ons gezin. Geen telefoon, geen lijstjes met vragen, geen grote
hoeveelheden brieven, geen uren achter een computer om de tentoonstelling voor te
breiden, geen “even nu niet”.
Maar al met al is het wel jammer, geen jongdierendag zoals we die kenden, geen Gallinova,
geen ledenvergadering. Elkaar niet ontmoeten, geen gesprekken met andere fokkers of
alleen via de telefoon. Ja, het is anders.
Als bestuur hebben we zeker aan het begin van het jaar nog vergaderd en daarna was het
ook via de mail en de telefoon. We zijn blij met de beslissingen die we hebben genomen,
makkelijk was het altijd niet. We hebben gelukkig ook berichtjes gehad van fokkers en
keurmeesters die begrip hadden voor onze beslissingen. Een punt uit de
bestuursvergadering heb ik nog wel overgehouden, wij zijn nog opzoek naar een bestuurslid.
Een bestuurslid die gaat helpen om na een stil jaar er weer een bruisend jaar van te maken.
Denk er eens overna en doe mij een berichtje als je daar aan wil meewerken.
Nu zijn we al weer bijna aan het eind van 2020, we lijken het niet knallend uit te gaan, maar
wel een jaar wat voor altijd in onze herinnering zal staan. Tweeduizendtwintig het jaar waarin
we stil hebben gestaan. Stil een woord waar ieder zijn betekenis aan zal kunnen geven.
Daarom kijken we verlangend ook uit naar 2021, we hopen dat we dan weer door kunnen
gaan. We hopen elkaar weer echt te kunnen ontmoeten, we hopen weer samen naar onze
dieren te kijken en ze te vergelijken. We hopen weer onbezorgd te kunnen leven.
Daarom wens ik jullie ook allemaal een gezond en voorspoedig 2021.

CONTRIBUTIE 2021

door
Jan Vogel

Het nieuwe jaar staat weer voor de deur. Weer tijd om uw contributie te betalen.
De contributie per 1/1/ 2021 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.
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RINGEN

Door

BESTELLEN

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 2019). 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 u 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.: 0318416789 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

TATOEEREN
2021

Door

Evert Jan Top

Ook in 2021 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 vindt u het complete reglement.
Het telefoonnummer van Evert Jan is: 0655520551
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Het adres voor het tatoeëren is:
Fam. Top
Kallenbroekerweg 19
Barneveld
De kosten zijn 50 eurocent per dier.
Alleen schone en gezonde dieren komen in aanmerking.
De data voor 2021 zijn:
Maandag 1 maart, 12 april, 3 mei, 7 juni, 5juli,
Houd voor wijzigingen de HANEPOOT en de MAIL in de gaten!

Bedankje

Johan en Joke
Eekma

Ik wil jullie bedanken voor alle belangstelling, bloemen en kaartjes
Dat heeft me erg goed gedaan. Ik wist niet dat iedereen zo meeleefde. Het was een heftige
periode waar ik zelf niets van weet maar waar ik nu langzaam achter kom door allerlei
verhalen. Hoe het er nu nog aan toegaat is heel moeilijk te begrijpen maar heel langzaam
gaat het weer iets beter en maar kijken hoe ver ik kom. Hoop volgend jaar weer mee te doen
met jong dierendag en Galinova, al is het maar voor kleine dingetjes.
Nogmaals bedankt en ook allemaal fijne feestdagen gewenst.
Johan & Joke eekma

Advertentie

Martin Zwanenburg

Deel drie van Jan Eenvoud is uit.
Het bestaat uit 100 verhalen die uit het leven zijn gegrepen.
Sommige verhalen zullen mensen herkennen of zelfs hebben meegemaakt in hun leven.
Ook staan er 10 gedichten en een rebus in..
Alles afgedrukt op 120 grams papier.
Dit alles bij elkaar voor slechts €20,
Verkrijgbaar bij Martin Zwanenburg aan de Kerkstraat 36 Voorthuizen.
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Even voorstellen

Door:
Piet Bodingius.

Er is me gevraagd of ik iets meer over mezelf wil vertellen.
Ik ben 72 jaar en woon al 28 jaar in Ede aan het Mr. Marijnenpark 1.
Ik ben getrouwd met Tineke, en we hebben 2 dochters en 2 kleinkinderen.
Ruim 42 jaar heb ik in verschillende functies bij het Ministerie van Landbouw
Natuurbeheer en Visserij gewerkt.
Ik ben begonnen bij de Plantenziektenkundige Dienst, daarna als specialist
gewasbescherming bij de Voorlichtingsdienst gevolgd door een periode als
beleidsondersteuner bij het Informatie Kennis Centrum, daarna tot mijn pensioen in Den
Haag als beleidsmedewerker Milieu, Dierwelzijn en Gewasbeschermingsproducten.
De natuur en vele hobby’s hebben altijd een belangrijke rol gespeeld.
In mijn jonge jaren heb ik vooral in Europa veel natuurreservaten bezocht en inventarisaties
helpen uitvoeren vooral in Zwitserland, Italië en de Scandinavische
landen. Een prachtige tijd.
Het bekijken van dieren en planten in hun natuurlijke omgeving is het mooiste wat er is.
Hieruit ontwikkelde zich in Zwolle en later in Ede een grote rotstuin met Alpineplanten,
Bosplanten en Wilde Orchideeën.
Door o.a. de Rotsplanten werkgroep heeft die hobby zich in Nederland heel goed ontwikkeld.
Huisdieren hebben altijd een belangrijke rol gespeeld.
Als jong ventje groeide ik op met kippen met Minorca’s ofwel het Castiliaanse hoen.
Ze staan zo hoorde ik later niet bepaald als makkelijk en vriendelijk te boek.
Maar ik weet dat we regelmatig jongen hadden (natuurbroed) en ik bewaar er als jong ventje
van 4 tot 6 jaar goede herinneringen aan. Ik speelde altijd bij de hokken.
Ze hadden een prachtig verblijf met diverse rennen.
In Oosterwolde Fr ik was toen 11 jaar kwamen de konijnen in beeld.
Een opa van een vriendje had een prachtige stam Vlaamse Reuzen in fraaie ruime hokken.
Met 2 vriendjes mocht ik op woensdag helpen met hokken schoonmaken.
Het was heel stimulerend en binnen korte tijd hadden we alle drie verschillende rassen
konijnen. Thuis kreeg ik in korte tijd 6 prachtige ruime hokken en die waren in korte tijd
allemaal gevuld met Groot Lotharingen.
En op een andere plek bouwden we zelf ook nog 2 hokken voor de rammen.
We waren er alle 3 heel succesvol mee en leerden veel.
Opa nam ons mee naar tentoonstellingen waar hij overigens heel vaak won.
Een prachtige tijd.
Mijn dochter Karin is 15 jaar geleden met Zwarte Hollanders uit een goede stam gestart en
heeft een mooie stam opgebouwd waarmee ze best succesvol was.
Na mijn pensioen heb ik de hobby van haar overgenomen.
Doordat zich problemen gingen voordoen met uitval (o.a dikke buiken ziekte) en ze kleine
vaak ongelijke nesten gingen produceren heb ik veel buitenlands bloed ingekruist.
Momenteel is van de oorspronkelijke stam vrijwel niets meer over. De Hollanders zijn bij mij
dus buitenlanders geworden. Maar het resultaat is wel een veel betere reproductie,
Grotere vitalere nesten en praktisch geen uitval meer.
Een probleem is nog het te hoge gewicht en ook de bouw moet nog beter.
Dat is een hele mooie uitdaging.
Het is een kwestie van veel geduld een toppertje fok je bij een tekening ras niet zomaar.
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Daar moet je ook een beetje geluk bij hebben zeker als je maar een beperkt aantal nesten
fokt. Met een onsje geluk doe je in deze hobby meer dan met een kilo verstand.
En het meedoen is belangrijker dan winnen.
Mooi dat we een dergelijke hobby hebben.
En die Corona gaat ook weer voorbij laten we voorzichtig zijn.
Ik hoop voor de Hanepoot wat te kunnen betekenen.
En u weet nu iets meer van mij.

Jongdierendag 2020
anders dan anders.

Door
Gerrit Koerhuis

Vanwege corona zat er dit jaar geen gewone jongdierendag in. Daarvoor hadden we de
knoop als bestuur wel snel doorgehakt. Maar wat dan wel? In een enquête stelden we jullie
de vraag wat de wensen waren.
En met die wijsheid gingen we aan de slag. Waar kunnen we dit veilig organiseren, willen de
keurmeesters komen, wat moeten we allemaal regelen om het goed te laten verlopen.
Spontaan onderstonden er mogelijkheden aan de Kallenbroekerweg en de Thorbeckelaan.
Geweldig wat een medewerking en een kans om wat meer te weten te komen over de dieren
die we dit jaar gefokt hadden.
De fokkers kwamen met hun dieren, lieten ze keuren, vaak nog even een gesprekje met de
keurmeester en dan stond de volgende klaar. Geweldig dat we dit zo samen hebben kunnen
organiseren. Natuurlijk was er tijdens het wachten nog even bakkie koffie en een koek, wat
Corrie keurig had verzorgd.
Zo lieten toch een aantal leden hun dieren zien en mogelijk zelfs voor de eerste en laatste
keer dit seizoen.
We hebben een catalogus gemaakt van deze keuring en daar vindt u ook de winnaars van
iedere diergroep.
In die catalogus vindt u ook een punten overzicht van de keuring. Wanneer we dat bekijken,
kunnen we concluderen dat de sierduiven kwalitatief beter scoorden dan de andere
diergroepen, terwijl ik van sierduiven liefhebbers vaak hoor dat het nog te vroeg is.
Tot besluit wil ik ook met jullie delen dat de keurmeesters het geweldig vonden hoe goed we
dit georganiseerd hadden en hoe de fokkers zich aangepast hadden aan de geldende regels.
Dit was een mooi alternatief, maar volgend jaar hopen we weer een gewone jongdierendag
te houden op de eerste zaterdag van september.
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Jongdierendag
Gallinova 2020
Sierduiven door Ane Visser
Dit jaar een zeer afwijkende Jongdierendag voor de actieve leden van Gallinova door de
beperkende maatregelen welke Corona met zich meebrachten. Het bestuur is op deze
situatie actief ingesprongen en al vroegtijdig met alternatieven aan de slag gegaan. Om zo
veel mogelijk contacten te vermijden was het scheiden van de locaties voor de hoenders-,
konijnen- en duivenliefhebbers een belangrijk onderdeel. Daarbij ook nog zien te voorkomen
dat er te veel liefhebbers tegelijk in een bepaalde ruimte aanwezig waren. Volgens mij is dit
nu prima uit de verf gekomen en kon via een tijdschema éénieder toch zijn dieren laten
beoordelen door de keurmeester.
Voor de sierduiven was de oorspronkelijke geitenstal bij Ane Visser ruim genoeg om een
tiental kooien op te zetten en de gewenste onderling afstand te kunnen houden. Het was een
ontspannen sfeer waarin de keurmeester (in korte broek) echt de tijd nam om de sierduiven
van op- en aanmerkingen te voorzien. Rien Top had vijf Gelderse Slenken meegebracht en
lieten een prima indruk achter. Het type was over het algemeen goed en ook de houding
werd positief beoordeeld. De meest complete werd 96 punten waardig bevonden. In eerste
instantie was Dirk de Koning niet van plan om mee te doen omdat volgens hem de kwaliteit
niet naar wens was. Wel was hij bereid om de beoordelingskaarten te schrijven. Toch
verscheen hij op bewuste dag met een vijftal Gelderse Slenken. Gemiddeld was de kwaliteit
ietsje minder maar toch bleek er een hele goede bij te zijn die dicht bij het gestelde rasideaal
kwam en kreeg ook 96 punten van de keurmeester. Ane Visser had tien Nederlandse
Schoonheids Postduiven ingebracht in diverse kleurslagen. De jonge duivinnen lieten met
name mooie korte type’s zien en stonden als een beeldje in de kooi. Een zwarte, bruine en
bruinzilver gekraste wisten een 96 punten te scoren. De gebande moesten met een lagere
beoordeling genoegen nemen. De zes Oud Hollandse Meeuwen zijn dit jaar niet van een
opvallende goede kwaliteit en slechts één, een roodzilver gebande doffer, mocht 96 punten
noteren. De acht Antwerpse Smierels lieten met name bij de bruinschilden een mooi type
zien en ook kopvorm en snavelpartij voldeed aan hoge eisen. Op de Jongdierendag van de
Antwerpse Smierels (25 augustus) was keurmeester Dennis v. Doorn ook aanwezig en daar
door de aanwezige keurmeesters net de andere bruinschild de mooiste bevonden van een
veertigtal daar present. In de eindbeoordeling vond de keurmeester de bruine duivin van de
Nederlandse Schoonheids Postduiven de uitschieter en werd als winnaar van deze dag
uitgeroepen. Alleen de Jongdierendag in Ede en Rhenen is daarna nog doorgegaan en dat
was het dan voor dit jaar. Wij missen met name de onderlinge contacten en kunnen niet onze
dieren vergelijken met wat andere liefhebbers dit jaar gefokt hebben en is het dus te hopen
dat wij volgend jaar in het najaar niet meer geconfronteerd worden met al die beperkingen.

Konijnen door Corrie Top
Op zaterdagmorgen 5 september is het zover , er wordt vandaag een tafelkeuring gehouden
voor de leden die zich hiervoor hebben aangemeld. Coronaproef. Op deze zaterdagmorgen
komt de zon ook vroeg om het hoekje kjiken, zodat de kooien voor de konijnen buiten
opgesteld kunnen worden. De konijnen fokkers kunnen hun dieren laten keuren bij de Fam
Top op Kallenbroekerweg 19. Elk lid dat deze dag zijn dieren laat keuren weet hoe laat hij
verwacht wordt. Er staat koffie en koek klaar en de sfeer is goed. Ieder op zijn beurt en als je
dieren gekeurd zijn ga je weer naar huis. Gerrit is vandaag onze schrijver en hij zal ook de
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resultaten in de Hanenpoot vermelden. De kippen worden gekeurd bij de buren op
Kallenbroekerweg 21 dat is voor de oudere leden van onze vereniging een bekende plek. Op
24 oktober 1959 werd hier de eerste tafelkeuring gehouden, in de schuur van de fam.
Stormbroek. (zie fotoboek 85 jaar Gallinova) Oude tijden herleven voor even, want 2 weken
later worden deze schuren gesloopt en is er weer een stukje oude glorie verloren.
Ook hier staat de koffie klaar en worden de leden op de afgesproken tijd verwacht en na de
keuring gaan ze weer naar huis. Ook hier is er voor elk lid persoonlijk aandacht bij het keuren
van de dieren. Het gaat dan ook heel voorspoedig en iedereen houdt zich keurig aan de aan
de regels. Onze jeugd leden uit Scherpenzeel komen met de tractor naar de keuring
gereden. Een kar vol kippen en konijnen een mooi gezicht zo enthousiast onze jeugd is.
Als om half 1 de keuring afgelopen is gaan we na een broodje en een kop soep de kooien
weer opruimen en kijken we terug op een gezellige zaterdagmorgen. De duiven worden die
zaterdagmiddag bij Ane thuis gekeurd .
Voor onze vereniging is dit de enige activiteit die er plaats vindt . Door de omstandigheden
komen we elkaar niet of nauwelijks tegen. Het is wel fijn als we toch een beetje met elkaar
betrokken blijven .Daarom als jullie iets te vieren hebben laat het ons dan ook even weten ,
en als er ziekte of problemen zijn horen wij dat ook graag.
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Hier wonen
mensen die
graag een wit
voetje halen.
Dit kun je op
de klompen
aan voelen.
Gezien de
maat klompen
leven ze wel
op een grote
voet.
Je vindt hier
misschien niet
de hond in de
pot maar wel
de kat op
tafel.

Foto: E. Meerveld Tekst: M.A. Zwanenburg
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Door

Agenda

De redactie

. 1 maart 2021
12 april 2021
3 mei 2021
7 juni 2021
5 juli 2021

Tatoeëren
Tatoeëren
Tatoeëren
Tatoeëren
Tatoeëren

van 18.30 uur – 19.00 uur; Kallenbroekerweg 19,B’veld
van 19.00 uur – 19.30 uur; Kallenbroekerweg 19,B’veld
van 19.00 uur – 19.30 uur; Kallenbroekerweg 19,B’veld
van 19.00 uur – 19.30 uur; Kallenbroekerweg 19,B’veld
van 19.00 uur – 19.30 uur; Kallenbroekerweg 19,B’veld

De redactie wenst u Prettige Kerstdagen
en een
Voorspoedig 2021.
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