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Van de voorzitter
De Barnevelder club is een speciaalclub die er wezen mag en waar je met
veel plezier en inzet lid van mag wezen. Althans, zo ervaar ik het. Je komt
ze overal tegen: op boerenerven, langs kassen, op kinderboerderijen, bij
particulieren, gewoon als legkip en in het bijzonder bij de fokker om het
ras in stand te houden en of te verbeteren.
De fokkers wedijveren op tentoonstellingen en je komt ze overal tegen. Zo
ben ik ook even wezen kijken in Enschede bij Oneto. Een prachtige show
met veel dieren waar ook onze Barnevelders goed vertegenwoordigd waren. De krielen waren van zeer goede kwaliteit met veel mooie dieren. Bij
de groten was de kwaliteit aanzienlijk minder wat wel jammer is. Maar ik
denk zo dan is er ook wat te verbeteren en dat is bij de groten die er zaten
ook wel aan de orde. Zowel in type en bouw als in kam en zoming moet er
wel gewerkt worden binnen onze hobby. Even een kleine stap terug is niet
erg maar we moeten als fokkers wel bereid zijn niet alleen het ras te behouden maar ook te verbeteren. Ik ben er ook niet bang voor dat het weer
goed komt want dat zijn we gewend als club dat daar waar nodig verbeteringen grondig worden aangepakt. We zitten inmiddels al weer verder in
het tentoonstellingsseizoen en wordt er doorgaans goed gesport met onze
Barnevelders waar ik de winnaars en kampioenen alvast van harte mee
feliciteer.
Onze clubshow in Loosdrecht viel wat de inzendingen betreft wat tegen.
De accommodatie daarentegen was prima en zag er goed verzorgd uit.
Maar we hebben het geprobeerd op een andere locatie en het bestuur zal
alles evalueren en alle zaken op een rijtje zetten met welke locatie we verder gaan.
Vrienden van onze club, dit was het zo ongeveer in de afgelopen tijd voor
onze Barnevelder club. Ik wens een ieder nog een succesvol verloop van
het tentoonstellingsseizoen. Over enige weken begint zeker voor de grote
Barnevelders het fokseizoen al weer, ook daarin sterkte gewenst met het
samenstellen van de juiste combinaties. Maar bovenal wens ik u een goede
jaarwisseling en voor 2002 geluk en gezondheid.
Met een sportgroet van:
Kees van der Burg
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Contributie
Ik ontvang af en toe berichten van (nieuwe) leden die vragen wanneer ze
alstublieft contributie mogen betalen. Natuurlijk hoor ik het graag dat mensen het lidmaatschap van onze vereniging waarderen en dat ook willen
uiten d.m.v. hun contributie. Daarom het volgende. Het is bij de Barnevelder club gewoonte om het eventueel tijdens het tentoonstellingsseizoen
gewonnen prijzenbedrag te verrekenen met de contributie. Dit kan dus pas
in het voorjaar. Met het eerste clubblad in het nieuwe jaar ontvangt u een
acceptgiro waarmee u het restant van de contributie kunt voldoen.
Hebt u zich in de loop van dit jaar opgegeven als lid dan hoeft u dus niet
bang te zijn prijzen te missen omdat uw contributie nog niet is voldaan.
Cees van der Wel

Enquête fokdieren
In het vorige clubblad stond een oproep aan alle leden om door te geven
hoeveel fokdieren zij jaarlijks hebben. Deze enquête was gericht aan alle
speciaalclubs en was bedoeld om na te gaan hoe groot de populatie is van
de Nederlandse rassen. Om in geval van calamiteit (zoals de MKZ dit
voorjaar) een beeld te hebben van de zeldzaamheid van rassen en gericht
beleid te kunnen voeren op het moment dat de zeldzamere rassen door invloeden van buiten af, in gevaar zouden kunnen komen. Deze gegevens
zullen worden verwerkt door L. Hans en A. Boks en te zijner tijd ook worden gepubliceerd. Onderstaand vind u de resultaten van de enquête binnen
onze vereniging.
Veel leden hebben gereageerd. Enkelen hadden de vraag niet goed gelezen
en hebben hun totale aantal dieren opgegeven, dus inclusief de kuikens.
Deze gegevens zijn in onderstaande tabel niet meegenomen.

kleur

Groot
haan hen

dgz
bl. dgz
wit
zwart

88
14
7
7

321
23
33
24

Aantal
fokkers
25
4
3
3
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Kriel
haan

hen

65
7
8
2

203
16
26
6

Aantal
fokkers
27
3
3
1

In de kleur dubbelgezoomd hebben net zoveel fokkers van groten als van
krielen gereageerd. Dit komt niet overeen met het aantal fokkers van die
kleurslagen zoals die op de ledenlijst staan vermeld. Volgens de ledenlijst
zijn er namelijk twee keer zoveel fokkers van krielen als van groten.
Het aantal fokkers van de overige kleuren, zowel in groot als in kriel, is
volgens deze lijst beperkt. Dit komt goed overeen met de ledenlijst. Zorgen
moeten we ons met name maken om het aantal fokkers van zwarte krielen.
Dit blijkt er volgens de enquête maar 1 te zijn. In werkelijkheid zijn dit er
twee of drie.
Opvallend is dat de fokkers van grote Barnevelders gemiddeld meer fokdieren hebben dan de kriel-fokkers. Zijn de fokkers van groten zoveel beter
behuisd of hebben ze meer fokdieren nodig om voldoende goede kuikens te
fokken?
Cees van der Wel

Ieder zijn verhaal
Tijdens de jaarvergadering heb ik aan de aanwezigen gevraagd om over
hun hobby te schrijven om op die manier interessante verhalen voor het
clubblad te krijgen. Deze vraag geldt natuurlijk ook voor de leden die niet
aanwezig waren.
Onderstaand is de tekst weergegeven wat ik toen op papier heb uitgedeeld.
De reacties hierop zijn tot nu toe nog erg beperkt. Ik roep daarom iedereen
op om toch vooral wat te schrijven. Anderen kunnen wellicht baat hebben
bij de wijze waarop u met uw dieren omgaat en ons clubblad krijgt er nog
meer inhoud door.
Artikelen clubblad
De redactie van het clubblad wil in de toekomst wat meer ervaringen van
haar leden in het clubblad kunnen plaatsen. Ook u kunt een stukje schrijven. Ook minder ervaren schrijvers blijken nl. goed in staat om datgene op
papier te zetten waar ze met veel plezier dagelijks mee bezig zijn. Om u te
helpen bij het vastleggen van uw ervaringen en inzichten worden hieronder
een aantal onderwerpen genoemd die u in uw stukje kunt gebruiken om uw
verhaal te vertellen. Zolang het maar over uw kippen gaat!
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Welke dieren fokt u; groot, kriel, kleurslag(en)
Wat spreekt u zo aan bij de Barnevelder; waarom fokt u dit ras
Hoe heeft u uw dieren gehuisvest; lopen ze binnen of ook buiten; op
welke ondergrond
Wat vindt u belangrijk met betrekking tot voer, water en verzorging
Waarop let u als u foktomen samenstelt; hoe groot zijn uw foktomen
Welke moeilijkheden komt u tegen bij de fok
Hoe huisvest u uw kuikens; welke voeding, hoelang onder de lamp
Wat doet u om ziektes te voorkomen; welke gezondheidsproblemen
komt u tegen en wat doet u eraan
Zijn er problemen met ongedierte en wat doet u ertegen
Hoe bereid u uw dieren voor op een tentoonstelling
Wat vindt u van de keuringen op tentoonstellingen en op welke punten ziet u graag verbeteringen
Hoe gaat u om met (overlast door) hanengekraai

Meer foktechnisch:
Naar aanleiding van de lezing van dhr. Glastra over de veertekening bij
Barnevelders:
- wat zijn uw ervaringen op dit gebied
- hoe denkt u over dit onderwerp
- hoe is het bij uw eigen dieren
- hoe houdt u rekening met dit onderwerp bij de fokkerij
Uw stukje kunt u opsturen naar de secretaris,
C. van der Wel
Breeuwerstraat 15
8251 HB Dronten
email: C.van.der.Wel@hetnet.nl

Het verhaal van: Bert van Dam
Barnevelder liefhebber!
Even voorstellen, ik ben Bert van Dam en ik fok bijna 20 jaar grote dubbelgezoomde Barnevelders. Voor mij is de Barnevelder de mooiste kip die
er is. Ze zijn rustig, leggen goed en er is veel vraag naar zodat het geen
probleem is om de uitgeselecteerden te verkopen. Achter in de tuin staan
mijn hokken, zes binnenhokken van ongeveer 2 x 2 meter, en tien kleinere
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om een haan in te huisvesten. Bij alle hokken is een buitenren van verschillende grootte. Wat het voer betreft heb ik veel geëxperimenteerd, samenstellingen vergeleken van opfok- en foktoomvoer, goedkoop en duur voer,
alles heb ik uitgeprobeerd. Uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen
dat er geen slecht voer is, maar dat goedkoop voor niet goedkoop is in gebruik. Van het duurdere en meer uitgebalanceerde voer wordt minder opgenomen. Maar naast het voer is water het belangrijkste. Bij warm weer
ververs ik het 2 keer per dag en in de winter als het vriest leg ik warmteplaatjes onder de drinkbakken zodat ze altijd kunnen drinken.
Het samenstellen van de foktoom is het belangrijkste van alles. Hier wordt
de basis gelegd van teleurstelling of succes. De dieren die bij mij in de foktoom komen moeten vooral gezond en vitaal zijn. Hier selecteer ik zeer
streng op. Jonge hennen moeten minimaal 10 eieren in 14 dagen leggen,
anders worden ze niet uitgebroed. Wat betreft de uiterlijke kenmerken vind
ik het type, de grondkleur en de tekening het belangrijkste. Natuurlijk worden dieren met grote fouten ook uitgesloten maar ik ben niet bang om met
een dier te fokken met een klein foutje (kamtanding, kinlellen, krom teentje
enz.). als je maar zorgt dat de haan en de hen niet hetzelfde foutje hebben
want dan ga je die fout vastleggen. En daar ben je nog niet zomaar vanaf.
Mijn foktomen zij altijd klein, meestal 2 hennen met een haan en dan moeten de hennen nog zusters zijn ook. Als er dan een vergissing wordt gemaakt met het ei dan geeft dat geen grote gevolgen voor de eventuele nafok.
Zeer belangrijk is een goede boekhouding. De afstamming van mijn dieren
staat in de computer.
Ik heb zelf een volautomatische broedmachine met daarnaast een machine
om de kuikens uit te laten komen. De kuikens komen uit in vakjes. Daarna
geef ik ze een vleugelmerk zodat ik precies weet wie de ouders zijn. De
eerste 2 dagen gaan ze in een kleine opfokruimte met als warmtebron een
donkerstraler. Daarna gaan ze naar een grotere ruimte. Belangrijk is dat
daar geen volwassen dieren in de buurt zijn. Afhankelijk van het weer blijft
de lamp 4 – 6 weken aan. Wekelijks hang ik de lamp hoger om de kuikens
af te harden.
Tijdens de opfok blijf ik constant selecteren. Achterblijvers en dieren met
afwijkingen moeten zo snel mogelijk verdwijnen. Er is niets zo funest dan
overbevolking in een kippenhok. De woorden van Oskam sr. ‘Niet het vele
is goed maar het goede is veel’ vind ik in deze een wijze spreuk.
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Ziekte voorkomen is niet altijd mogelijk maar een goede huisvesting is een
eerste vereiste. Het hok moet droog zijn, geen trek en een goede ontluchting.
De grootste vijand van onze kippen is coccidiose. Als de kippen buiten
lopen ontkom je er niet aan. Aan de mest kun je veel zien. Als deze dun
groenachtig of zelfs bloederig is geef ik ze een kuurtje met Baycox en
daaropvolgend een paar dagen vitaminen in het water. Van ongedierte heb
ik meestal niet veel last maar als ik luizen of mijten constateer ga ik meteen alle hokken verstuiven met carabaryl poeder.
Als ik met mijn dieren naar een tentoonstelling ga bekijk ik ze al dagen
tevoren buiten. Welk dier is in optimale conditie en heeft uitstraling. Alleen deze dieren komen mogelijk in aanmerking voor de tentoonstelling.
De poten worden gewassen en de kopversierselen worden ingesmeerd met
wolvet. Soms worden enkele kleine verkeerde veertjes verwijderd. Daarna
gaan ze in de trainingskooi zodat ze zich niet meer kunnen vervuilen en al
kunnen wennen aan de tentoonstellingskooi.
Wat betreft de keuringen, zoals in elk beroep zijn er goede en minder goede keurmeesters. Ik ga er vanuit dat iedereen zijn best doet, en meer kun je
niet doen. Ik neem een keurmeester het dan ook niet kwalijk als er fouten
gemaakt zijn. Kritiek leveren is makkelijk maar probeer het zelf maar eens
om bijv. 30 dezelfde dieren op een rijtje te zetten. Dan zul je er achter komen dat het niet makkelijk is.
Persoonlijk zou ik graag zien dat Type, Kleur en Tekening 75 % van het
eindpredikaat bepaalt (behoudens uitsluitingsfouten). Soms zie je prachtige
dieren in de kooien met een paar kleine foutjes, die daardoor 2 predikaten
gedrukt zijn.
Naast minder goede en goede keurmeesters zijn er ook nog specialisten.
Deze moeten natuurlijk aanwezig zijn op een clubshow van een speciaalclub, iets waar we in onze club de afgelopen jaren niet over te klagen hebben gehad.
Wat betreft de overlast met mijn hobby ben ik in de gelukkige omstandigheid dat ik die niet heb. Geef de buren regelmatig een kippenboutje of een
doosje kakelverse eieren en je hebt geen last.
Groeten, Bert
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Roulatie bestuursleden
Op de voorjaarsvergadering van het bestuur van de Barnevelder club is
afgesproken dat er de eerstkomende twee jaar geen wijzigingen op zullen
treden in de bestuurssamenstelling. De reden hiervoor is dat het bestuur
van mening was dat met de twee nieuwe leden de organisatie van de vereniging eerst weer eens goed op poten gezet moet worden. De afgelopen
jaren is dit wat in de versukkeling geraakt. E.e.a. is natuurlijk wel afhankelijk van onvoorziene omstandigheden.
Inmiddels heeft René echter het bestuur al verlaten en hebben wij hiervoor
Cor Kerkhof in het bestuur gekozen. Om u duidelijkheid te geven heeft het
bestuur gemeend het volgende roulatiesysteem te gaan hanteren.
Schema bestuursverkiezingen
Jaar aftredend/herkiesbaar
Formeel:
2000: van den Burg i.p.v. Oskam
van der Wel i.p.v. Westra
van der Glind i.p.v. vd Burg

functie

tot

vz.
secr.
comm.

2001
2002
2003

Nieuw schema:
2001: Kerkhof i.p.v. Bosch

comm.

2002

2002: Van den Burg
Donkersteeg
Krijthe
Kerkhof

vz.
2e vz.
comm.
comm.

2003

secr.
penn.m.
comm.

van der Wel
van Aken
van der Glind

Met dit schema voldoen wij per 2003 ook weer aan de formele regels zoals
die in onze statuten worden vermeld.
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Info-stand Noordshow
Op de laatste jaarvergadering is aan de orde geweest dat we als Barnevelder club nauwelijks naar buiten treden. Op de afgelopen Noordshow waren
veel speciaalclubs met een informatiestand aanwezig. Fokkers van andere
rassen en buitenstaanders konden hier informatie krijgen over veel verschillende rassen. Een prima reclame voor onze liefhebberij. De Barnevelder club schitterde evenwel door afwezigheid. Een Barnevelder-infostand
is al eens eerder onderwerp geweest van discussie binnen de vereniging.
Naar wat ik begrepen heb waren de leden weinig enthousiast om een stand
te bemannen. En natuurlijk moet je er ook materiaal voor hebben. Op de
laatste jaarvergadering is besloten dat we als vereniging in elk geval op de
Noordshow niet verstek mogen laten gaan. We gaan dus met een stand naar
Zuidlaren. Ondertussen wordt er gewerkt aan informatie materiaal. Enkele
leden hebben hun medewerking al toegezegd.
De personen die de stand bemannen krijgen gratis entree, een maaltijdbon
en enkele consumptiebonnen. Diegenen die zich alsnog voor een halve of
een hele dag op willen geven als vrijwilliger dienen zich bij de secretaris
aan te melden. Ook ideeën om de stand verder te verfraaien zijn van harte
welkom. We zullen als grote vereniging laten zien dat we bestaan!
Voor de vrijdag is nog 1 à 2 vrijwilligers nodig. Ook voor de zaterdagmiddag zijn nog 2 vrijwilligers nodig.
Cees van der Wel

Verslag fokkersdag 2001
De fokkersdag 2001 bestond feitelijk uit drie delen: de jaarvergadering, de
lekenkeuring en de keuring van jonge dieren. Van de jaarvergadering
wordt verslag gedaan in het clubblad voorafgaande aan de volgende ledenvergadering.
De kooien stonden opgesteld in de markthal waar ruim voldoende ruimte
en licht aanwezig was. Elders in dezelfde markthal was gelijktijdig de
jongdierenkeuring van de vereniging Gallinova en een keuring van de
Chabo-club.
Voor de lekenkeuring was een aantal dieren uit de ingezonden Barnevelders gezocht die door de aanwezige leden op enkele onderdelen moesten
worden gekeurd. Op deze wijze konden de leden hun kijk op de Barnevel- 10 -

der goed testen. De te beoordelen onderdelen waren: Type, Kop (kam, snavel, kinlellen), Grondkleur (hen), Halskleur (haan), Zadelkleur (haan), Zoming (hen) en Pootkleur. Al deze aspecten moesten worden beoordeeld van
buiten de kooi. De resultaten van deze lekenkeuring zouden na afloop van
de jongdierenkeuring worden besproken, mede aan de hand van de beoordeling van de aanwezige keurmeesters. Vol enthousiasme werden alle aangewezen dieren beoordeeld. Helaas
kon de bespreking achteraf niet
doorgaan vanwege tijdgebrek. Toch
kan deze keuring als geslaagd beschouwd worden. De leden hadden
inmiddels over de schouders van de
keurmeesters mee kunnen kijken
om te zien of hun eigen oordeel
overeen kwam met die van de
keurmeester.
Voor de jongdierenkeuring waren
in totaal 84 dieren ingezonden
waarvan 36 groten en 48 krielen. In
groot dubbelgezoomd 30 stuks. In
wit 4 stuks, in blauwdubbelgezoomd 2 stuks. Helaas geen zwarten. In kriel 33 dubbelgezoomd, 6
blauwdubbelgezoomd, 7 wit en 2
zwart. Voor de keuring waren 3
keurmeesters aanwezig. Keurmeester Jansen keurde de groten, samen met keurmeester Ubels (inmiddels ook
lid van de Barnevelder club). Ubels keurde tevens de dubbelgezoomde
krielhanen en de blauwdubbelgezoomden. De overige krielen werden gekeurd door Van Oers.
Binnen de grote Barnevelders was een zeer grote spreiding in kwaliteit
aanwezig. De dieren van De Haan waren allen nog erg jong en nauwelijks
keuringswaardig. Zijn 4 witte dieren waren eveneens nog veel te jong om
enigszins beoordeeld te kunnen worden. Er was enige twijfel over de afstamming van deze dieren; de eieren waren ergens op een markt gekocht
waardoor de raszuiverheid niet duidelijk was. Op deze keuring heeft hij
een hoop kunnen leren en waarschijnlijk goede contacten opgedaan om
zijn fokkerij sterk te kunnen verbeteren. De mooiste dubbelgezoomde haan
- 11 -

was van Van der Glind (ZG), de mooiste hen van Simmelink (F). Beide
ontvingen hiervoor een beker.
Bij de krielen was de kwaliteit een stuk beter hoewel
ook hier een flinke spreiding aanwezig was. De
blauwdubbelgezoomde
hennen waren van goede
kwaliteit, de hanen waren
wat minder. Het zelfde kon
gezegd worden van de witte
krielen. Beide zwarte dieren
kregen een O. Helaas zat de
beste witte krielhen (van
Donkersteeg) in een kooi bij de buren, bij de vereniging Gallinova. Dit dier
werd daar algemeen kampioen bij de krielen.
In totaal werden er drie prijzen verdeeld onder de krielen. De mooiste dubbelgezoomde haan (ZG) was van
Mos, een nieuw lid dat meteen al
prima scoorde. De mooiste dubbelgezoomde hen (F) die in de
prijzen viel was van Steenbergen, een fokker die nog maar een
paar jaar met ons ras bezig is.
Verder was er nog een prijs voor
de mooiste witte kriel (hen, ZG)
van comb. Kerkhof.
Voor de lekenkeuring en de
jongdierenkeuring waren nog
enkele keurmeesters uitgenodigd:
van Dommelen, van der Hoek,
Bleijenberg en Boks. Zij konden
gebruik maken van de mogelijkheid om als Barnevelder liefhebbers en –kenners onder elkaar te
praten over de (standaard)kenmerken van ons ras.
Deze gelegenheid werd door alle
aanwezige keurmeesters en fokkers in ruime mate benut. Helaas kon Van
- 12 -

Dommelen, als nestor van de Barnevelder, slechts beperkte tijd aanwezig
zijn omdat zijn aandacht ook gevraagd werd bij Gallinova.
De keuring duurde tot ver in de middag waardoor er geen tijd meer overbleef voor de bespreking van de lekenkeuring.
Na afloop van de middag werden de prijzen uitgereikt en kregen alle
keurmeesters en schrijvers nog een attentie voor hun bijdrage aan een geslaagde fokkersdag. Ook Donkersteeg werd bedankt voor de prima organisatie.
Cees van der Wel
Foto’s: Klaas van der Hoek; resp. keurmeester Jansen, kampioenshen van
Donkersteeg en keurmeester Ubels

Barnevelderclubshow 2001 was niet exceptioneel
Alhoewel de verwachtingen hoog waren viel het wat tegen. Ten eerste was
het aantal inzendingen teleurstellend, diverse inzenders van onze clubshows bij Gallinova lieten nu verstek gaan. Dat hoort niet mensen, elk lid
moet insturen want dan kun je vergelijken of je Barnevelders in vergelijk
met vorig jaar vooruit zijn gegaan ten opzichte van de andere clubleden.
Ten eerste was de verlichting in de Pandahallen niet optimaal. Het ene dier
zat onder een gele lamp en toonde dan een fraaie grondkleur en een ander
zat onder een witte lamp en liet een matige grondkleur zien.
Ten derde onze m.i.z. super keurmeesters zitten nog steeds niet op één lijn.
Van Dommelen wil hennen met iets rug terwijl Geerts uitgaat van een type
waarbij de ruglijn direct na de hals alweer oploopt naar de staartpunt. Als
oud voorzitter heb ik altijd problemen gekend met onze Duitse zustervereniging, maar een ding hadden ze goed een “zugwart” een persoon die attendeert dat er fouten in de beoordeling of de fok worden gemaakt welke
afwijken van de standaard, alhoewel die hoge en volle staartpartijen bij de
hanen misstaan bij de Duitse Barnevelders en ze ook niet de mening hebben gevraagd in het land van oorsprong.
Wat de dieren betreft; we begonnen met zwart, een redelijke klas barnevelders met als topper een zwarte hen van Nijeboer die in een kooi van een
witte haan zat. Bij wit misten we de gebr. Bakker die altijd klaagden dat ze
van Gallinova zieke dieren thuis kregen. Damhuis had nu de fraaiste met
een haan die tevens de beste eenkleurige was.
- 13 -

Van Dam was de grote winnaar bij de dubbelgezoomde met zowel de eerste F in de hanen als in de hennen klasse. De winnaar bij de hanen vond ik
persoonlijk iets hooggesteld. Van Dam was ook tweede met ZG en
Willems pakte de derde plaats. Jammer vond ik het dat de keurmeester
maar drie van de twaalf hanen op een rijtje zette, want als een fokker vierde was geworden had hij toch nog 8 hanen achter zich gelaten. De winnende eerste en tweede F hennen van Van Dam waren plaatjes, maar de derde
F van Willems deed ook goed mee. Terwijl hij ook de vierde en de vijfde
plats in deze klasse opeiste.
Nijeboer zond nog 4 blauwgezoomde hennen in met als winnend predikaat
ZG. door andere opmerkingen bleef de tweede ZG gehandhaafd maar haar
tekening was beter. Ook de krielen begonnen met de zwarte dieren, vier
redelijke hennetjes van Lieftink de laatste had de verdiende F. In wit
slechts 3 dieren van de comb. Kerkhof. Het winnende hennetje was met F
ook de beste eenkleurige. Van Dommelen keurde de dubbelgezoomde
haantjes waarbij de nieuwe hoofdredacteur van Fokkersbelangen Bert
Beugelsdijk zijn prestatie van vorig jaar verbeterde. Hij werd toen tweede,
nu was de eerste F voor zijn haantje. Jan Krijthe werd tweede en Bastiaan
Oskam derde en vierde. Ja en de andere fokkers moeten toch echt proberen
grotere staartpartijen op hun haantjes te fokken en te donkere of gele halspartijen zijn ook uit den boze.
67 dubbelgezoomde hennen vroegen toen de aandacht, ga er maar eens
aanstaan als keurmeester want hier zit topmateriaal. Te Pas won deze klas
en had tevens de beste in de dubbelgezoomde dieren, daarnaast was hij
vijfde en negende, maar diverse andere hennen waren ook uit broedeieren
van zijn stam. Keurmeester Cuijpers showde de tweede prijswinnares en
Bouwmeester werd derde. Runner-up Beugelsdijk haalde zowaar de vierde,
zesde en zevende F binnen, terwijl van Aken die vorig jaar de winnares
showde nu strandde op de achtste plaats, maar Theo je laat er nog steeds 60
dieren achter je. Hieruit blijkt alweer dat een klein foutje bij de hennetjes
met een topplaats kan vergeten. Topfokkers als Jansen, Hemel, van Hout,
Krijthe en Bastiaan zullen het volgend jaar opnieuw moeten proberen, en
daar acht ik ze toe in staat ook.
Doordat mij pas na de TT gevraagd werd een verslag te schrijven heb ik
maar weinig aantekeningen gemaakt tussen de kooien.
Gelukkig hoef ik nu niet meer te overwegen of dat wat ik geschreven heb,
als voorzitter wel aan het papier kan toevertrouwen.
L.T. Oskam
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Prijzen Clubshow Loosdrecht
Op onze clubshow te Loosdrecht zijn weer veel prijzen weggegeven.
In onderstaand schema zijn de prijswinnaars weergegeven.
Groten
Prijs nr.
975
976
978
979
980
981
982
983
984
986
987
988
988
988
988
977
Krielen
Prijs nr.
989
990
992
993
994
995
996
997
998
1000

Kooi
45
11
45
18
28
43
16
9
57
28
45
11
28
45
57

Winnaar
van Dam
Damhuis
van Dam
Krijthe
van Dam
van Dam
Damhuis
Nijeboer
Nijeboer
van Dam
van Dam
Damhuis
van Dam
van Dam
Nijeboer
L.T. Oskam

Prijs
wisselb fr dgz
wisselb fr enkelkl
bestuursprijs fr dgz
beker fr dgz oud
beker fr dgz haan jong
beker fr -1 dgz hen jong
beker fr -1 wit
beker fr zwart
beker fr bl dgz
f 20,- fr type dgz haan
f 20,- fr type dgz hen
f 7,50 of medaille
f 7,50 of medaille
f 7,50 of medaille
f 7,50 of medaille
D.Overeem-beker

Kooi
471
425
471
429
453
526
424
422
527
453

Winnaar
Te Pas
comb. Kerkhof
Te Pas
Te Pas
Beugelsdijk
Cuijpers
comb. Kerkhof
Lieftink
van Hout
Beugelsdijk

Prijs
wisselb fr dgz
wisselb fr enkelkl
bestuursprijs fr dgz
beker fr dgz oud
beker fr dgz haan jong
beker fr -1 dgz hen jong
beker fr -1 wit
beker fr zwart
beker fr bl dgz
f 20,- fr type dgz haan
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Vervolg prijswinnaars krielen
1001
471
Te Pas
1002
431
Beugelsdijk
1002
438
B. Oskam
1002
457
Krijthe
1002
464
Beugelsdijk
1002
485
van Aken
1002
504
Bouwmeester
1002
515
Krijthe
999
517
H.A.Mos
991

Beugelsdijk

f 20,- fr type dgz hen
f 7,50 of medaille
f 7,50 of medaille
f 7,50 of medaille
f 7,50 of medaille
f 7,50 of medaille
f 7,50 of medaille
f 7,50 of medaille
Aanmoedigingsprijs
nieuw lid
Erevoorzitter Oskambeker

De Bronzen Barnevelder zou dit jaar onder de inzenders van de grote Barnevelders uitgereikt worden. Eén van de regels die voor het winnen van de
Bronzen Barnevelder is opgesteld is, dat die slechts één keer door 1 persoon gewonnen kan worden. Hierdoor kwam het zo uit dat deze prijs dit
jaar niet bij de groten terecht kwam maar bij de kriel-inzenders. De winnaar van dit jaar is geworden: Te Pas, voor de mooie klas hennen die hij op
de clubshow had zitten. De D. Overeem beker bij de groten was dit jaar
voor L.T. Oskam met 4 keer ZG. De erevoorzitter Oskam beker gaat dit
jaar naar Beugelsdijk met 3 keer F en 1 keer ZG. De aanmoedigingsprijs
voor leden die het afgelopen jaar lid zijn geworden kon alleen maar bij de
krielen worden weggegeven.
Voor de D. Overeem beker en de erevoorzitter Oskam beker kwamen maar
weinig inzenders in aanmerking. De prijzen zijn te winnen met het hoogste
aantal punten met 4 dieren in minimaal 3 klassen van één kleurslag. Dit
betekent dat men naast jonge dieren (hanen + hennen) ook enkele oude
dieren in moet zenden. Het is een stimulans om ook oude dieren te showen.
Dan kan ook goed beoordeeld worden hoe de zoming bij de hennen zich
houdt nadat de dieren een keer volledig hebben geruid, en ook de borstkleur van de hanen. Een aspect waar nog te weinig aandacht aan wordt
besteed, gezien het beperkte aantal inzendingen.
In voorgaande jaren werden de clubprijzen uitgedeeld op de jaarvergadering die gelijktijdig met de clubshow werd gehouden. Doordat dit jaar de
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jaarvergadering eerder is gehouden kan dit niet. Er zal getracht worden de
belangrijkste prijzen in de loop van de winter uit te reiken.
Cees van der Wel

Martinishow 2001
Op de onlangs gehouden Martinishow was een flink aantal Barnevelders
aanwezig. Vorig jaar waren dit er nog maar 36, deze keer waren het er in
totaal 75. Grote Barnevelders waren er in totaal 29, te beginnen met 3
zwarte hennen van W. Damhuis. De eerste oude hen werd bekroond met
een F, de tweede oude hen had helaas een dubbele vleugelpen op één basis.
Bij dubbelgezoomd had Krijthe twee oude hennen ingezonden die er nog
best mochten zijn. In totaal zaten er 6 dubbelgezoomde jonge hanen. Opvallend was dat enkelen hiervan volgens de beoordelingskaart een V voor
de oogkleur kregen waar ik vond dat deze dieren een prima oogkleur hadden. De kinlelaanzet van enkele dieren mocht wat beter. Bij de jonge hennen een aantal prima dieren van Krijthe, Bruggink (dieren van oorsprong
afkomstig van Krijthe) en van W. Brink. Bij enkele hennen mocht de aanzet van de bovenste staartstuurveren wat beter. Een jonge hen van Brink
werd eerste, een tweede hen van dezelfde fokker werd tweede (resp. prijs
nr. 1011 en 1012). Ook een jonge haan van Brink viel in de prijzen, evenals een jonge hen van F.A. Bruggink (prijs 1013). Over het algemeen een
zeer leuke klas grote Barnevelders.
Het totale aantalkrielen was 46. Helaas alleen maar in dubbelgezoomd. In
totaal 3 oude hennen (Krijthe en H. Bakker uit Vries) in prima kwaliteit.
Bij de 13 jonge hanen vond ik dat de staarten van enkele dieren wat iel
waren. Hier een 1e F voor Kiewiet. Bij de hennen een groot aantal dieren
van Krijthe in prima kwaliteit. Ook Kemkers en Kiewiet brachten mooie
hennen. De mooiste hen en de mooiste op 1 na waren beide van Krijthe die
daarmee prijs 1011 en 1012 verdiende. Persoonlijk zou ik de volgorde van
beide dieren omdraaien; de tweede hen had een bredere bevedering, een
mooiere kam en nog wat minder smut dan de eerste hen. Prijs 1013 viel
verder voor dieren van H. Bakker, Krijthe en mw. Odding-Heuving.
Alles bij elkaar een mooi aantal dieren in redelijke tot zeer goede kwaliteit.
Cees van der Wel
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