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GerritJanmaaktde 100 iaarvol

Vooreenbedrijf is dat eenredenom de titel 'l(oninkliik' aan te
vragen.Maargeldtdat ook voor eenfamiliedie eenhoenderrasmeer
dan roo iaar in de familieheeft?Ik ga daarniet over,maarbijzonder
is het zeker,en zelfsmeerdan dat. Het is eenunicum' Latenwe eens
inzoomenop dezefamilie'

Hoeis het gekomen?
RondrgzrisopaCeesbegonnenmethethoudenvanLakenvelders,
e n d anniet alleenop h e te rf,m a a re c h ta l s e e n b e kendefokkervan
ln t9z7kocht hii in Duitslandeenhaan' maardat bleek
Lakenvelders.
geensucces.Het duurdeviif jaar voordatziin eigenfokkerilweerop
de goedewegwas.Gerritverteltdat hij opaveel geholpenheeftmet
werder metbroedsekippen.
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krielen.Maartijden veranderen,oom Corhad een
vermeerderingsbedriif
van hoendersen daarmochtengeenanderekippenbii lopen,dus ook geen
Lakenvelders.
Dieverhuisdendaaromin r97oterug
naarHattem.Ik had al vanaf 7964eenstammetje
opgebouwd,
maarde originelestamkwam daarbii.
Nu,in zozt,fok ik met drie hanenen achthennen
en mettweekrielhanenen vier krielhenneties.
Alle
kuikentjeswordenindividueelgemerktzodatde
afkomstbekendis. Opafokteook met vier hanen,
maargebruiktedaarbijwel zo hennen.Denakomelingenvan mijn dierenlopen in Duitsland,
Oostenrijk
en Isra6l.

Naastde dieren
Meerdan roo jaarLakenvelders
in de familieis een
ding.Maarde 'laatste'Pluim -Gerritfan- in deze
rii, deedmeerdanalleenfokkenvan de dieren.
JongeLakenvel ders.
Gerritis medeoprichter
van de Lakenvelderclub.
SamenmetVanBloemendaal
uit toen Zwartebroek,fansenuit Wolfhezeen Hullemanuit Zeistwerd de speciaalomdatvandaagde dag de leeftildtoch gaattellen.Dewil is er
clubin r98oopgericht.Binnendezeclub heefthij z5 iaar de voorwel, maarfysiekebezighedenwordenwat minder.Maarniet helegehanteerd.
zittershamer
Bii huis meerdan 7o iaarlid geweestvan de
maal,tochnu nog meedoenmet op opbouwen afbraakvan de show
plaatselijke
verenigingin Hattem.Enkelejarenvoorzittergeweestvan bij de huidigevereniging,de IJsselvliedtshow.
Op de Eibertiesmarkt
deverenigingin Epe,35iaar lid in Nunspeeten meerdan ro jaar lid
staannamensOnsIdeaalen bloemenverkopenvoor de kas.Hif ziet
in Wezep.Kortomniet alleende dieren,maarook de organisatie,de
de kleinedingenen pakt die dan vaak samenmet zijn broerCeesop.
mensen,
eromheen.En dan niet alleenlid of bestuurslidop papier,
Maarook de andereactiviteitentreffenop de deelnemersdan vaak
ookde handenuit de mouwenstekenwasvanzelfsprekend.
Was.
dezePluim,biivoorbeeldbii het entenvan de hoenders.
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Gerritmettweevanziinfokproducten.
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Afsluiting
Dat kan niet andersdan toch weer naar de Lakenvelders.Memorabel
bii het vakantieparkvan Keiil 'op de berg'
ziin de jongdierendagen
in Wapenveld.Tiidenwaar veelvan de toenmaligedeelnemersniet
meerin ons middenzijn. Daarkon Gerritdan volop genieten,de
leden faciliteren en ziin eigendieren showen.Kortom Pluim is Lakenvelderen Lakenvelderis (biina)Pluim en dat kan en magiedereen
weten:rii naar Hattemen zoekhet naambordiebil de deurbelen je

vandeL&Vclub'
opdejongdierendag
Overleg
(Comb.
ABTHuizen)

hoeftbii wiizevan sprekenniet verderte vragen.En doeie dat, dan
ben ie van harte welkom en tijdens koude koffie of thee gaat het
alleen over de Lakenveldersen de mensenerachter.De fokkers,de
en anderen.Familie,schoonzoonfokt ze dan niet, maar
keutmeesters
heeftwel het deurschildlegemaakten niet te vergeten-en dat wordt
misschienwel eenste veelals normaalbeschouwd-,de vrouw achter
de fokker. Dat weet ik, maar zekerook Gerrit. Dus allen verdieneneen
pluim, maarPluim,de grootstepluim in dezen.((
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