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Oproep contributiebetaling
Voor zover u dat nog niet gedaan heeft, graag de contributie 2018
ten bedrage € 25,- van overmaken naar rekeningnummer
NL65 INGB 0002257398 ten name van de ING-bank (Postbank).
Voor vragen kunt u zich richten tot Arie Droppert (adroppert@gmail.com
of 015-3107231).
Completeren ledengegevens
Om de ledenlijst zo compleet mogelijk te maken, wordt u verzocht uw
juiste gegevens:
Naam, adres, woonplaats, (voor de jeugdleden) geboortedatum,
fokker van groot en/of kriel en de kleurslag(en)
via email door te geven aan Bas Oskam (bas.oskam@hotmail.com):
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Uitnodiging Jaarvergadering 2017
Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Jaarvergadering 2017 van
de Barnevelderclub op Zaterdag 19 mei 2018 in het Nederlands
Pluimveemuseum te Barneveld.
Programma
Ontvangst met koffie, vanaf 9.30 uur zal de zaal open zijn.
Dag indeling:
10.00 uur Aanvang Algemene Jaarvergadering
12.15 uur Verwachte eindtijd Jaarvergadering
12.30 uur Gezamelijke Lunch
13.15 uur Aanvang Middag programma
Er zal een presentatie gegeven worden over de toegevoegde
waarde van het toevoegen van kruiden aan het voer. Deze
presentatie zal worden verzorgd door de Baroen.
15.30 uur Verwachte eindtijd
Lunch-mogelijkheden op Algemene Jaarvergadering
Diegene die gebruik wil maken van de lunch op zaterdag 19 mei,
vragen wij dit ruim vooraf op te geven bij Arie Droppert;
adroppert@gmail.com of 015-3107231.
Graag tijdig opgeven, daar het moeilijk is om nog iets na te bestellen.
De lunch zal identiek zijn aan voorgaande jaren, met soep en een
kroket. De prijs voor deze lunch bedraagt € 17.50, welke u contant
dient af te rekenen bij Arie (tijdens deze lunch).
Dank voor uw medewerking om dit zonder problemen te laten
verlopen.
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Belangrijke data:
JDD en BBQ Barnevelderclub, Barneveld

Za 15 Sept. 2018

HSS Duitsland, Grosslangheim (D)

13-14 Okt. 2018

Peelhorstshow (distr.show)
WPKV Winschoten (distr.show)
Europashow Herning, Denemarken
Gallinova, Clubshow
Oneto (distr.show)
Noordshow (distr.show)
Avicultura, Prov. BTT Zuid-Holland (distr.show)

12-14 Okt. 2018
26-28 Okt. 2018
8-10 Nov. 2018
9-10 Nov. 2018
7-9 Dec. 2018
3-5 Jan. 2019
17-19 Jan. 2019

Van de Voorzitter
Daar is het boekje dan…. Diverse van u hebben al contact
met ons gehad, en sommige vroegen zelfs of de barnevelderclub nog
bestaat. Natuurlijk bestaat die nog, maar soms lopen zaken op een
onverwachte wijze en moet je keuzes maken. Voor mijzelf liepen er op
thuisfront en werk enkele zaken die ik toch aandacht moest geven. Ik wil
daar in het voorwoord niet nader over uitweiden, maar onze vereniging
heeft te weinig actieve leden in de club en dat breekt zich op. Verenigen
is een werkwoord en dat geldt ook voor onze leden. Ik moet zeggen dat
de samen-uit-samen-thuis houding om zaken te realiseren meer en meer
mist in de club. Ik kom daar straks nog wel op terug, dan snapt u het
beter.
Het seizoen begon mooi, en de jongdierendag bij Theo was erg gezellig.
Dank aan Theo dat we deze mooi locatie mochten gebruiken. We hadden
zelfs wat aanloop, de BBQ was lekker en Geri keurde er lustig op los. Er
waren tussendoor leuke discussies over opmerkingen van de keurmeester
en technische zaken. Jammer dat de opkomst lager was dan geraamd, maar
dat was volgens Bas en mij geen issue. Nu hadden wij immers meer vlees,
waarvan er overigens meer dan genoeg voorradig was.
Gallinova was een mooie show met vele mooie dieren, en kwalitatief lag
de lat er hoog. De winnaars wil ik reeds van harte feliciteren met de
mooie resultaten. Wederom jammer dat diverse leden Gallinova hadden
overgeslagen en niet aanwezig waren, een gemiste kans zullen we maar
zeggen. Toch baart het teruglopende aantal inzendingen me zorgen, want
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op een clubshow moet je niet willen ontbreken. Voor diegene die wel
hadden ingezonden en gewonnen hebben zullen we op onze
jaarvergadering de mooie oorkondes uitreiken die bij deze overwinning
horen.
De HSS in Coesfeld was vooral gezellig. Er was een mooi aantal
Barnevelders ingeschreven, ook vanuit Nederland. Sommige dieren uit
Nederland waren qua conditie niet optimaal, dat was jammer. Wat ook
duidelijk werd is dat onze Duitse zustervereniging niet met dezelfde vaart
de standaard wil harmoniseren. Nu het niet op woorden, maar daden moet
aankomen zie ik dat onze sportvrienden het moeilijk vinden hier
werkelijk invulling aan te geven. De gespreken lopen dan ook wat
moeizamer op het moment, maar dat wil niet zeggen dat wij het dan maar
gaan opgeven. Issue is wel dat in Duitsland beweerd wordt dat de
Barnevelderkriel aan op Europees niveau aan Duitsland is toegekend. Er
is dus nog veel werk te verzetten. De HSS was verder nog extra gezellig
doordat diverse leden de show even kwamen bezoeken, nu deze zo vlak
naast Nederland werd georganiseerd.
Daarna volgde de Europashow bij Oneto. Een schitterende show, met een
mooie collectie Nederlandse rassen (die allen aanwezig waren!). Ook een
mooie collectie Barnevelders, maar qua aantal toch minder dan vooraf op
gehoopt. Zowel leden uit Nederland, als onze vrienden uit Duitsland
lieten toch verstek gaan. Oneto had mooi uitgepakt en de opstelling en
sfeer was prima. Ook wisten enkele leden van ons een U te scoren;
Proficiat! Met de kwaliteit op de Europashow zat het dus wel goed. Voor
wie niet geweest is: jullie hebben een unieke ervaring aan je voorbij laten
gaan.
Daarna werd het stil in onze hobby; de vogelgriep legde het showseizoen
opnieuw plat. Al gingen sommige shows nog wel door, maar dan zonder
hoenders. Terugkijkend was het een seizoen met vele pieken en dalen,
maar gelukkig was er in de kooien genoeg te zien, bewonderen en bleef er
voldoende te discussiëren over.
Als vereniging mis ik soms toch het samen optrekken. Het zou leuker zijn
als iedereen meedoet en zijn schouders er gezamenlijk onder zet. De
vereniging is zo langzaam aan te afhankelijk geworden van de enkelingen
die het werk verzetten. Verenigen wil zeggen dat we samen ergens voor
gaan, dat geldt ook voor onze leden. Ik hoor graag hoe we de
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betrokkenheid in onze vereniging kunnen verbeteren, anders kunnen we
ons over bijvoorbeeld 5 tot 10 jaar beter laten opgaan in de NHC. Is dat
wat jullie willen? Ik hoor het graag op de jaarvergadering 19 mei in
Barneveld. Ik reken op een goede opkomst.
Bert Beugelsdijk, vz.

BESTUURSMEDEDELINGEN
Versterking redactie Clubblad
Het blijkt keer-op-keer weer moeilijk een mooi clubblad samen te stellen.
Zelfs met het instellen van de rubriek ‘ik geef de pen door’ is het iedere
keer weer een hele klus om leuke artikelen te ontvangen. Vandaar dat we
best wat hulp kunnen gebruiken; Uw hulp wel te verstaan! En we zoeken
dan ook vrijwilligers die de redactie van ons Clubblad willen versterken.
Meldt u svp aan bij Bas!
HSS 2018 te Grosslangheim (Bayern)
In 2018 wordt de Duitse HSS gehouden in Grosslangheim (iets te oosten
van Wützburg). De datum is dit keer 13 en 14 Oktober. Net als vorig jaar
kunnen geïnteresseerden zich melden bij Henk Bakker. Ook voor nadere
informatie en hoe je kunt inschrijven kun je bij Henk terecht.
Deze show en ook de mooie omgeving is zeker het bezoeken waard.
Vorig jaar hebben diverse leden de HSS bezocht en die waren allen
enthousiast, want er is altijd veel te zien. Ik kan u dan ook van harte
aanraden de HSS te bezoeken.
Europashow Herning (Denemarken)
Van 8-11 november 2018 zal er in Herning, Denemarken de grote
Europashow worden gehouden. Helaas valt dit samen met onze Clubshow
Gallinova, maar ik kan mij voorstellen dat er leden zijn die graag de
Barnevelder op Europees niveau willen uitdragen. KLN verzorgd zoals
vanouds het vervoer naar en van de show. Geri Glastra is daarvoor de
contactpersoon en de voorinschrijving is reeds gestart. Ook zal er in het
Kleindier Magazine van mei een artikel met nadere details worden opgenomen. Voor geïnteresseerden verwijs ik dan ook daarnaar. Ook op onze
eigen website zullen we de informatie over de Europashow opnemen.
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AGENDA Jaarvergadering 19 mei 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Opening
Vaststellen agenda
Notulen Jaarvergadering 22 april 2017
Ingekomen stukken
Jaarverslag secretaris
Fincieel verslag
a. Verslag kascontrole commissie
b. Decharge bestuur
c. Benoeming nieuw lid kascontrole commissie
Begroting 2018 en vaststellen Contributie 2019
a. Betaling contributies 2019
Bestuursverkiezing
a. Bert Beugelsdijk is aftredend herkiesbaar
b. Eventuele kandidaten voor de vacatures die er zijn kunnen
zich bij het bestuur melden (voorafgaand aan de vergadering)
c. Versterking Bestuur

---- Pauze ---9.

10.
11.
12.
13.

Bestuursbeleid
a. Evaluatie Europashow 2017 bij Oneto
b. Evaluatie Jongdierendag 2017 en Voorstel JDD 2019
c. Status en Update Website-redactie
d. Versterking redactie Clubblad
e. Digitaal versturen informatie en Clubblad
f. Prijzenschema 2018/19
g. Voorbereiding en reservering voor 100-jarig bestaan
h. Voortgang Foktechnische zaken en commissie
Vaststellen clubshow en distiksshows 2018/2019
Uitreiking Oorkondes en Ereprijzen 2017/2018
W.v.t.t.k. en Rondvraag
Sluiting
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Notulen van de jaarvergadering van zaterdag 22 april 2017
In het Pluimvee museum te Barneveld. Er waren 20 leden aanwezig

1. Opening.
Om 10 uur opent de voorzitter de vergadering, hij kijkt terug op een
teleurstellend show seizoen als gevolg van eerst de problemen bij de
konijnen en later het tentoonstellings verbod welke gelukkig net na de
clubshow kwam. Graag had hij wat meer dieren gezien op de club
show.
Verder meldt hij nog dat de Duitse en Nederlandse club steeds meer
op een lijn komen met betrekking tot een uniforme barnevelder.
Blij was hij ook dat het show verbod vlak voor de vergadering was
opgeheven en hij hoopte dat de vogelgriep nu minimaal een jaartje
over slaat.
Ook wees hij nog op de Europashow van Nederlandse
(dwerg)hoenderrassen welke wordt gehouden bij Oneto. Nog een punt
van aandacht melde hij ook, over 7 jaar bestaat de Barnevelderclub
100 jaar en hij wil dat niet zomaar voorbij laten gaan maar als we dan
iets speciaals willen zullen we daar nu al voor moeten sparen.
2. Vaststellen agenda.
Deze werd comfort de uitnodiging vastgesteld.
3. Notulen vorige jaarvergadering.
Gerrit Simmelink heeft een opmerking over punt 4 er staat een naam
fout geschreven en de verhaal lijn met een gesprek tussen Bert
(Beugelsdijk)en Bert (van Dam) is niet duidelijk.
Barend van de Bruinhorst heeft een opmerking over punt 13 er is door
het bestuur gezegd dat er een oplossing zou komen met betrekking tot
wat te doen wanneer een niet lid de clubshow wint.
Over een oplossing wordt verderop in de vergadering gesproken.
4. Ingekomen stukken.
Afmeldingen zijn binnen gekomen van B van Dam, M Willems, C
Kerkhof, E Hoppen en G Exterkate.
Er is een email binnen gekomen van Eduard Hoppen met betrekking
tot de districtshow van WPKV Winschoten, deze is qua datum
verplaatst en zal in 2017 zijn op 29 en 30 september en 1 oktober.
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5. Jaarverslag secretaris.
Gerrit Simmelink vond het een mager verslag verder waren er geen op
of aanmerkingen en werd het verslag goedgekeurd.
6. Financiën 2016.
Er bleek 1 post niet gemeld te zijn in de begroting namelijk de
Europashow dit is gedaan omdat er geen goed inzicht is in de totale
kosten.
Geri Glastra merkt op dat de kosten voor het clubblad erg hoog zijn.
Nu vallen de kosten lager uit dan begroot maar dit is omdat er 1 blad
minder is gemaakt.
De opmerking wordt gemaakt of het blad niet beter digitaal kan maar
hier wordt later tijdens de rondvraag verder over gepraat.
Cor Ammerlaan vroeg zich af waardoor het kwam dat de vergader
kosten zoveel lager waren, word er door het bestuur nog wel
vergaderd. De reden is dat we vergaderen bij bestuursleden thuis, dat
scheelt in de kosten, en er is 4 of 5 keer vergaderd afgelopen seizoen.
De kascontrole is gedaan door Cor van de Water en Barend
Bruinhorst, zij hebben hier vrij lang over gedaan en dit kwam omdat
niet alle stukken aanwezig waren.
Er was een uitdraai gemaakt maar die was niet volledig, zodoende
ontstonden er wat misverstanden. Het prijzen geld van 152.50 stond
niet in de lijst en was een verschil van 7.50 met het bedrag in het
financieel verslag, dit verschil zat in een niet lid die dus niet zijn prijs
heeft gehad.
Cor van het Water meldt dus ook dat ze niet alles hebben kunnen
inzien maar datgene wat ze hebben bekeken met de uitleg van het
ontbrekende waar zij nog inzicht in krijgen doet ze besluiten om het
bestuur decharge te verlenen.
De kascontrole in 2018 wordt gedaan door Barend van de Bruinhorst
en Rene Hut met als reserve Henk Bakker.
7. Begroting en vaststellen contributie 2018.
Er zijn geen opmerkingen over de begroting. De contributie blijft 25
euro.
8. Bestuursverkiezing.
Wim heeft besloten om zijn functie van secretaris neer te leggen in
verband met zijn nieuwe baan. Hij is blij dat het weer rustig is binnen
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de Barnevelderclub en wenst de club succes en een mooie Europa
show.
De voorzitter bedankt Wim voor alles wat hij gedaan heeft.
Binnen het bestuur schuift Bas Oskam door en zal vanaf nu het secretariaat
op zich nemen.
9. Bestuursbeleid.
9A. Status en update Europashow 2017. De voorzitter meldt dat de
voorbereiding voor de Europashow in volle gang is en dat ze hopen op
zo'n 3000 dieren.
9B. Evaluatie Jongdierendag 2016 en voorstel JDD 2017. Voor diegene
die er waren was de JDD 2016 geslaagd, alleen was er een lage opkomst.
Besproken wordt om er volgend jaar een thema aan te plakken en het
voorstel is om dat te doen over de dijbenen van de Barnevelder. De locatie
was goed maar niet goedkoop er zal na diverse ideeën van de leden
gekeken worden naar een nieuwe locatie.
9C. Instellen website-redactie. De website van Stichting Zeldzame
Huisdieren werkt slecht. Barend van de Bruinhorst heeft van iemand van
SZH tekst en uitleg gehad over hoe de site is te onderhouden en is tot de
conclusie gekomen dat die erg ingewikkeld is. Barend heeft wel een
website zelf ontwikkeld die makkelijker te bewerken is en geeft hier in het
middag programma meer tekst en uitleg over.
9D. Prijzenschema 2017/2018. Het prijzenschema blijft nagenoeg het
zelfde alleen vervalt de 2,50 per 15 dieren op de overige shows, dit om de
districtshows beter te promoten.
Wel komt er nog een extra prijs op de Noordshow voor de beste
barnevelder op de jeugdshow.
9E. Voorbereiding en reservering voor 100-jarig bestaan. Vanuit het
bestuur komt de vraag of er geld gereserveerd mag worden voor ons 100jarig bestaan.
Afgesproken wordt een bedrag van 250 euro per jaar voor de komende 6
jaar.
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9F. Voortgang foktechnische zaken en commissie. In het middag
programma zal hierover gepraat worden aan de hand van een presentatie
van Hendrik Timmer.
Barend van de Bruinhorst vraagt zich af hoe de stand van zaken is en wie
er namens de Barnevelderclub in de commissie zitten. De voorzitter meldt
dat er contact is met de Duitse club en dat dat contact voornamelijk plaats
vindt op hun clubshow.
En dat die gespreken gevoerd worden door de voorzitter, Klaas van de
Hoek, Hendrik Timmer en Henk Bakker en dat dit op een informele
manier gebeurt.
Barend van de Bruinhorst heeft hier zo zijn twijfels over en meld dat er
vorig jaar gesproken is over een commissie en vind het vreemd dat er nu
gezegd wordt dat er alleen informeel contact is. De voorzitter vindt het niet
nodig dat er een commissie komt en vraagt aan de aanwezige leden wat
hun mening is.
Hieruit blijkt dat een meerderheid zich kan vinden in het informele contact
wat er nu is maar ze willen wel op de hoogte gehouden worden over
eventuele ras aanpassingen.
10. Vaststellen clubshow en districtshows 2018/2019.De clubshow zal
wederom worden ondergebracht bij Gallinova te Barneveld.
De districtshows blijven ongewijzigd, te weten Horst, Windschoten,
Boskoop, Noordshow en Championshow
11. Vaststellen keurmeesters voor club- en districtshows. Gerrit
Simmelink zou willen dat de heer Wim Meijer niet op de lijst van
clubkeurmeesters komt. Het bestuur vraagt of de aanwezige leden het hier
mee eens zijn. Maar dit voorstel wordt niet gedeeld door de aanwezige
leden en besloten wordt dan ook om de lijst van vorig jaar te handhaven.
Op deze lijst staan de volgende keurmeesters: Ronnie Siemes, Aad Rijs,
Rene van de Kerkhof, Wim Meijer, Hendrik Timmer, Marcel Eissens,
Klaas van de Hoek, Jan Kip, Jan Steenbakkers, Roberto Gatti, Geri
Glastra, Wim Voskamp, Hilco Ketelaar, Bas Vingerhoed en Aalt van de
Streek.
12. Uitreiking oorkondes en ereprijzen 2016/2017
Bas Oskam en Bert Beugelsdijk reiken de oorkondes en ereprijzen uit aan
de aanwezige winnaars
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13. W.v.t.t.k. en rondvraag.
Theo de Graaff vraagt zich af of de kleuren dier de leden fokken accuraat
op de ledenlijst staan. Arie Droppert zegt dat als het bij het bestuur word
door gegeven het in de lijst word aangepast maar dit gebeurt niet vaak.
Arie Droppert meld dat de contributie slecht betaald wordt en dat hij hier
vele uren aan heeft besteed om de leden te bellen of te mailen met het
verzoek tot overmaken van de contributie. Antonie van Dierendonck
vraagt zich af of automatische incasso misschien een oplossing is. Het
bestuur heeft hier wel al naar gekeken maar er zijn extra kosten en de wet
op privacy van persoonsgegevens maakt het allemaal ook niet makkelijker.
Hendrik Timmer meldt dat er op 15 tot en met 17 September een
internationaal keurmeesters congres is en dat hij daar de Barnevelders
bespreekt. Hij vraagt dan ook aan de leden of ze dieren hebben voor de
bespreking. Het bestuur zegt hem daarbij te zullen helpen.
Op de clubshow wordt afgesproken dat de keurmeesters een best of 5 lijst
maken om te voorkomen dat een niet lid clubkampioen is/wordt en er dus
eigenlijk geen club kampioen is.
Van uit het bestuur komt het voorstel om in het vervolg nog maar 1 boekje
uit te geven te weten een jaarboekje welke verschijnt vlak voor de jaar
vergadering. Andere boekjes komen dan digitaal tenzij er mensen zijn
zonder computer of mailadres.
14. Sluiting. Om 13.10 sluit de voorzitter de vergadering en bedankt
iedereen voor zijn komst.
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Jaarverslag Secretaris
Helaas weer zo'n jaar. Als dit de eerste zin is beloofd het niet veel goeds
maar gelukkig waren er toch nog wat hoogtepunten. Na het debacle van de
ophokplicht eind 2016 tot voorjaar 2017 hoorde je toch wel her en der dat
niet iedereen zin had om te gaan fokken en dan zeker minder dan het jaar
ervoor. Toen er ook nog bij diverse fokkers een slechte bevruchting en/of
uitkomst was vroeg ik me zeker af wat dat voor invloed op het komende
show seizoen zou hebben.
Een maal in april bij de jaarvergadering waren de berichten toch al een
stuk positiever, de opkomst was een beetje als gebruikelijk ongeveer een
mannetje of 20. De vergadering verliep goed, er waren alleen bij het punt
foktechnische commissie en bij de club keurmeesters wat zwaardere
discussies.
Na de pauze heeft Hendrik Timmer een presentatie gegeven over de
voortgang van het tot een uitstraling binnen het ras komen van de
Barnevelder binnen Europa wat tot best wel wat discussie leidde. Hierna
kwam Barend van de Bruinhorst aan het woord en liet ons zien waar hij de
laatste tijd druk mee bezig was geweest.
Namelijk een nieuwe website, hij had voor de aanwezige leden diverse
vragen over wat we wel en niet op de site willen en ook hier werd soms
goed over gediscussieerd. Al met al een leerzame en gezellige dag.
Daarna breekt bestuurlijk een rustige periode aan, soms een belletje of een
mailtje van mensen opzoek naar kippen maar verder is het rustig. Niet in
het hok want daar groeit juist al het jonge spul op en is de
nieuwsgierigheid groot of de fok succesvol is.
Begin September was de jongdierendag, deze was bij Theo de Graaff en
zijn vrouw, over ruimte niet te klagen. In de oude koeienstal naast zijn huis
hebben we de kooien opgezet en kwamen uiteindelijk zo'n 45 kippen in de
kooien. Bas Vingerhoed had helaas op het laatste moment moeten
afzeggen maar Geri Glastra heeft daar een perfecte keuring voor een
jongdierendag gedaan.
Met veel discussie tussen de kooien en veel uitleg ook voor de beginnende
fokkers die aanwezig waren. Na afloop werd weer de BBQ aangestoken en
onder het genot van een hapje en een drankje werd er gepraat over onze
hobby.
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Toen in oktober de shows weer van start gingen bleek zowel op de
Peelhorst show als ook bij WPKC Windschoten dat er wat minder dieren
zaten dan normaal. Ook voor de clubshow kwamen we net niet op de 200
dieren, maar was het wel weer van ouds gezellig tussen de kooien. En toen
kwam december en ging Oneto wel door. Gelukkig want hier zaten iets
meer dan 200 Barnevelders voor de Europashow van de Nederlandse
(dwerg) hoenderrassen. Voor de Barnevelders was het een internationaal
gezelschap met dieren uit Duitsland en Tsjechië. Met winnaars uit binnen
en buitenland met op zaterdagavond nog een fokkersavond.
En toen...........................
Weer brak die ellendige vogelgriep uit en ging het show seizoen op slot.
Weer geen Noordshow en/of Avicultura als afsluiting van het seizoen. Het
is maar afwachten wat dit voor gevolgen heeft voor het leden aantal en het
aantal gefokte dieren. We hopen allemaal dat deze ellende stopt of dat er
een oplossing komt maar voorlopig is het afwachten.
Terwijl ik dit schrijf liggen mijn eerste eieren in de broedmachine, later als
normaal, maar we gaan er gewoon weer voor.
Bas Oskam, Secretaris Barnevelderclub
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Barnevelderclub

Financieel verslag boekjaar 2017
31/12/2016 31/12/2017

ING betaalrekening
ING spaarrekening
Kas Penningmeester
Voorraad Barnevelderboeken

Voorraad Avi's
Nog te ontvangen gelden
Vooruit ontvangen contributie

Nog te betalen kosten
Bestemmingsreserves
Reservering 100-jarig bestaan
Vrij Vermogen

(EURO)

(EURO)

2.467,60
2.913,91
84,00
6,59
-25,00
-166,00

444,74
6.000,00
30,52
-125,00
-371,85

5.281,10

5.978,41

5.281,10

-250,00
5.728,41

Exploitatie resultaat

v
v
v
v
v
v
v
v

v

447,31

Werkelijk 2016

Begroting 2017

Werkelijk 2017

Begroting 2018

Inkomsten

Contributie
Boeken/Avi verkoop (netto)
Rente baten

3.000,00
150,00
6,59

3.000,00
50,00
3.156,59

2.610,25
60,00
5,52
3.050,00

2.400,00
50,00
2.675,77

2.450,00

Algemene kosten

Kosten Clubblad
Kosten Ereprijzen

Kosten Jaarvergadering
Kosten Jongdierendag
Vergaderkosten bestuur
Kosten Lidmaatschap
Kosten website enz.
Bankkosten
Representatie, eren & waarderen
Overige Baten/Kosten

-1.106,83
-510,00
-315,25
-19,25
-69,16
-36,00
-20,42
-150,30
-

-1.500,00
-500,00
-300,00
-50,00
-150,00
-50,00
-300,00
-150,00
-50,00
-

-680,99
-232,50
-175,80
28,10
0,00
-37,00
-144,52
-173,75
-170,00
-

-600,00
-500,00
-300,00
-100,00
-100,00
-50,00
-150,00
-150,00
-150,00
-

-2.227,21
929,38

-3.050,00
0,00

-1.586,46
1.089,31

-2.100,00
350,00

Bijzondere posten:
Afboeking Boeken/Avi's
Kosten Europa-show Oneto 2017
Reservering 100-jarig bestaan

-2.214,00
-

-

-84,00
-308,00
-250,00

-350,00

Exploitatie resultaat

-1.284,62

0,00

447,31

0,00
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Prijzenschema Barnevelderclub 2018/2019

Secretaris: B. Oskam, zonnebaars19, 2661 KK Bergschenhoek.
Tel. 06-27001482, e-mail: bas.oskam@hotmail.com,
www.barnevelderclub.nl
Contributie € 25,00. IBAN: NL65 INGB 0002 2573 98.
Prijzenschema Clubshow ondergebracht bij Gallinova
Prijzen gelden voor zowel groot als kriel
2500. Oorkonde Clubkampioen voor de fraaiste Barnevelder(kriel)
2501. Oorkonde en € 7,50 voor het fraaiste dier kleur dubbelgezoomd
2502. € 5,00 voor het fraaiste dier kleur dubbelgezoomd ander geslacht
2503. Oorkonde en € 7,50 voor het fraaiste dier kleur blauw dubbelgezoomd
2504. Oorkonde en € 7,50 voor de fraaiste kleur zilver (zwart) dubbelgezoomd
2505. Oorkonde en € 7,50 voor het fraaiste dier kleur wit
2505. Oorkonde en € 7,50 voor het fraaiste dier kleur zwart
2508. Beker voor het fraaiste dier van een jeugdlid
2510. € 2,50 per 15 werkelijk ingezonden dieren
Prijzenschema districtshows

ondergebracht bij:
Peelhorstshow, WPKC Winschoten, Oneto, Avicultura/KLN BTT Zuid-Holland en
Noordshow

Prijzen gelden voor zowel groot als kriel
2512. Oorkonde voor de fraaiste Barnevelder(kriel) van de districtshow
2513. € 5,00 voor het fraaiste dier kleur dubbelgezoomd (min. 6 dieren)
2514. € 5,00 voor het fraaiste dier kleur dubbelgezoomd, ander geslacht (min. 15
dieren)

2515. € 5,00 voor het fraaiste dier kleur blauw dubbelgezoomd (min. 6 dieren)
2516. € 5,00 voor het fraaiste dier kleur zilver (zwart) dubbelgezoomd (min. 6

dieren)

2517. € 5,00 voor het fraaiste dier kleur wit of zwart (min. 6 dieren)
2519. € 2,50 per 15 werkelijk ingezonden dieren
Prijzenschema Jeugdshow te Laren en Noordshow
Prijzen gelden voor zowel groot als kriel
2521. Beker voor het fraaiste dier van een jeugdlid
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Kampioenen seizoen 2017/2018
Grote Barnevelders
Club kampioen 2017/2018

B. van Dam

dubbel gezoomd vrouw jong

Fraaiste dubbel gezoomd
Fraaiste dubb. gezoomd ander geslacht
Fraaist blauw dubbel gezoomd
Fraaiste zilver dubbel gezoomd
Fraaiste wit
Fraaiste zwart
Fraaiste van een jeugdlid

B. van Dam
B. van de Bruinhorst
B. van Dam
B. van de Bruinhorst
H. Stil
H. Bakker
nvt

vrouw jong
man jong
man jong
vrouw jong
vrouw jong
man jong

Europees Kampioen
Europees Kampioen, ander geslacht

M. Willems
H. Bakker

dubbel gezoomd vrouw jong
wit, man jong

Europa Meister

H.P. Oosterbroek

collectie dubbel gezoomd

Winnaars Districtshows
Peelhorstshow
WPKC Winschoten

M. Willems
K. Blok

dubbel gezoomd vrouw jong
dubbel gezoomd vrouw jong

U-Predicaten
Oneto

M. Willems

dubbel gezoomd vrouw jong

Club kampioen 2017/2018

B Beugelsdijk

zilver dubbelgezoomd man jong

Fraaiste dubbel gezoomd
Fraaiste dubb. gezoomd ander geslacht
Fraaist blauw dubbel gezoomd
Fraaiste zilver dubbel gezoomd
Fraaiste wit
Fraaiste zwart
Fraaiste van een jeugdlid

nvt
B. van de Bruinhorst
B. Oskam
B Beugelsdijk
C. Kerkhof
D.C. Cluistra
nvt

man jong
man jong
man jong
vrouw jong
vrouw jong

Europees Kampioen
Europees Kampioen, ander geslacht

Th.J. van Brenk
B Beugelsdijk

dubbel gezoomd vrouw jong
zilver dubbelgezoomd man jong

Europa Meister

B Beugelsdijk

collectie zilver dubbel gezoomd

Winnaars Districtshows
Peelhorstshow
WPKC Winschoten

J. van Dijck
J Veenstra

zwart vrouw jong
dubbel gezoomd vrouw jong

Jeugdshow Laren

Brend de Maag

dubbel gezoomd vrouw jong

U-Predicaten
Jeugdshow Laren
Oneto
Oneto
Oneto

Brend de Maag
Th.J. van Brenk
B Beugelsdijk
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c.g. Kerkhof

dubbel gezoomd vrouw jong
dubbel gezoomd vrouw jong
zilver dubbelgezoomd vrouw jong
wit vrouw jong

Barnevelderkrielen

Ereprijzen Oneto

kleurslag

naam

Prijs

Ereprijzen:
Oneto, Europashow
Oneto, Europashow

oorkonde Mart Willems
oorkonde Henk Bakker

dubbel gezoomd vrouw jong
wit man jong

Oneto, Europashow
Oneto, Europashow
Oneto, Europashow
Oneto, Europashow
Oneto, Europashow
Oneto, Europashow
Oneto, Europashow
Oneto, Europashow
Oneto, Europashow
Oneto, Europashow
Oneto, Europashow

EP 3401
EP 3402
EP 3403
EP 3404
EP 3405
EP 3406
EP 3409
EP 3409
EP 3409
EP 3409
EP 3409

dubbel gezoomd vrouw jong
dubbel gezoomd man jong
blauw dubbelgezoomd
zilver dubbel gezoomd vrouw jong
wit man jong
zwart man jong
dubbel gezoomd man jong
dubbel gezoomd vrouw jong
dubbel gezoomd vrouw jong
zilver dubbel gezoomd vrouw jong
wit Vrouw Jong

Oneto, Europashow
Oneto, Europashow

oorkonde Theo van Brenk
oorkonde Bert Beugelsdijk

dubbel gezoomd vrouw jong
zilver dubbel gezoomd man jong

Oneto, Europashow
Oneto, Europashow
Oneto, Europashow
Oneto, Europashow
Oneto, Europashow
Oneto, Europashow
Oneto, Europashow
Oneto, Europashow
Oneto, Europashow
Oneto, Europashow
Oneto, Europashow
Oneto, Europashow
Oneto, Europashow
Oneto, Europashow

EP 3411
EP 3412
EP 3413
EP 3414
EP 3415
EP 3416
EP 3419
EP 3419
EP 3419
EP 3419
EP 3419
EP 3419
EP 3419
EP 3419

dubbel gezoomd vrouw jong
dubbelgezoomd man jong
blauw dubbelgezoomd vrouw jong
zilver dubbel gezoomd vrouw jong
wit vrouw jong
zwart man jong
dubbel gezoomd vrouw oud
dubbel gezoomd man jong
dubbel gezoomd vrouw jong
zilver dubbel gezoomd vrouw jong
zilver dubbel gezoomd vrouw jong
dubbel gezoomd man jong
blauw dubbelgezoomd man jong
Wit vrouw jong

Mart Willems
Jurgen Hempel
nvt
Andries Overwijk
Henk Bakker
Henk Bakker
Mikes Libor
G. Simmelink
Teun Loos
K. Blok
Martin Hackler

Theo van Brenk
Gerold Boker
J. van Ark
B. Beugelsdijk
c.g. Kerkhof
Lisa Godde
B. Beugelsdijk
H.A. Winkelhorst
Theo van Brenk
Jan Bouma
B. Beugelsdijk
W. Brink
Leo den Boer
c.g. Kerkhof

Kampioen
Beste ander geslacht
€ 7,50
€ 5,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
Kampioen
Beste ander geslacht
€ 7,50
€ 5,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

Jongdierendag & BBQ 2018
Op zaterdag 15 september wordt de jaarlijkse
jongdierendag gehouden. Dit jaar zal deze weer plaats
vinden in Mijdrecht bij Theo de Graaff. Het volledige
adres is: Oosterlandweg 3a, 3642 PW Mijdrecht
De keuring begint om 14 uur en vanaf 13:30 kan er worden ingekooid.
De keurmeester voor deze dag is: Wim Meijer. We vragen Euro 1,00
inschrijfgeld per dier.
Rond 15.30 uur steken we de BBQ aan en kunnen we onder het genot
van een hapje en drankje nog napraten over de keuring en de dieren.
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De kosten voor de BBQ inclusief drank bedraagt 16.50 per persoon.
Het opgeven van het aantal dieren dat u wil insturen en/of het
meedoen met de BBQ kan via de mail (bas.oskam@hotmail.com) of
via telefoon/WhatsApp (06-27001482).
Bas Oskam
Barnevelders op Gallinova 2017
De herinnering aan 2016 stond nog in mijn geheugen gegrift. Matten
voor de deur en een dreiging van vogelgriep. Het zou de laatste show
voor dat jaar zijn. Tijdens jaargang 2017 was er niets aan de hand.
Gelukkig maar! Nou ja …… inmiddels weten we wel beter.
Ik mocht ditmaal de grote Barnevelders beoordelen in dubbelgezoomd,
zilver dubbelgezoomd en blauw. Samen met Gijs Donkersteeg hebben
we er een leuke dag van gemaakt. De dieren werkten mee, want ik kwam
best mooie tegen. Onderwijl dat we keurden heb ik wat aantekeningen
gemaakt die ik jullie niet wil onthouden.
Er waren 15 kooien met hanen, waarvan er twee absent waren.
Bij 9 van deze hanen had ik kritiek op de staartpartij. Vaak niet klaar,
maar ook vaak erg laag gedragen. Andere opmerkingen die ik vaak heb
laten noteren waren dat de halskraag niet goed gekleurd was. In
onderhals hadden de dieren veel te weinig mahonie (4x); Borst te vlak
(3x); Borst moet zwarter (2x); Problemen met de kammen (vaak te fors)
(3x) Geen scherpe zoming op de schouderveren (4x)
Helaas kreeg 1 haan een Onvoldoende omdat hij de staart scheef droeg.
Maar natuurlijk waren er ook positieve zaken te melden. In kooi 16 en
18 zaten naar mijn idee hanen met mooie type’s. Kooi 18 werd mijn
mooiste haan en kreeg de 1e F 96.
De fokkers hebben weinig moeite met voldoende zwarte tekening in het
halsbehang. De lichte nerf zie ik steeds vaker en dat is mooi. In het zadel
moet de tekening vaak wel intensiever. Qua borstkleur zitten we meestal
wel goed. We willen niet veel bruin zien in de borst. Alleen aan de
flanken mag je iets tegenkomen. Sommige hanen lieten wel erg veel
bruin in de vleugelbanden zien. Dat moeten we niet willen!
Zoals gezegd zat de beste haan in kooi 18 F96 (Barend van de
Bruinhorst). 2e werd kooi 19 ZG 95 (Jan Krijthe), 3e kooi 15 ZG95
(M.A.P. Willems) en 4e kooi 27 ZG 94 (J Krijthe).
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Bij de hennen zat een grote klas dieren. In totaal waren er 35
ingezonden.
Tijdens het keuren heb je uiteraard geen idee van wie de dieren zijn.
Toen ik de catalogus later in mijn hand had viel het op dat bij de eerste
zeven dieren er 6 eigendom waren van L.H.M. van Dam Alleen de derde
hen was niet van hem. Deze was van M.A.P. Willems. De dieren van
van Dam sprongen er in type gewoon uit. Het waren allemaal hennen
met een iets strakker verenpakje (geen te losse dijen) en hadden een
prima grondkleur en scherp begrensde binnen- en buitenzoom. Klasse
natuurlijk om zo goed te scoren.
Over het geheel heb ik 17 x F type gegeven. 10 x ZG type, 7 x G type en
1 x V type. In feite bepaalt het type ook je eindpredikaat. Normaal gaan
we daar nooit boven zitten. Alleen als alle andere zaken TOP zijn dan
schrijf ik onder op de kaart Fraaie totaalindruk als het toch een F
predikaat moet worden.
Problemen met de buitenzoom zie je maar bij weinig dieren. Een enkel
hen had een te brede buitenzoom, maar in zeker 80% is dit onderdeel dik
in orde. Hoeveel anders is dit met de binnenzoom. Bij de topdieren is dit
goed, maar na nummer vijf toch heel veel opmerkingen over de
binnenzoom. Groot probleem is een redelijk ontwikkelde binnenzoom in
borst (zeg maar twee tot drie millimeter breed) die dan ook nog scherp
begrensd is. Vaak is deze zoming erg onscherp. En dan de binnenzoom
op de schouders. Bij veel dieren is er helemaal geen sprake van een
binnenzoom. Omdat de veren te smal zijn is er geen ruimte voor een
buiten- en binnenzoom. De binnenzoom is dan niet meer dan een zwarte
nerf. Dit is echt een punt waar we aandacht voor moeten hebben.
Probeer brede veren op de dieren te fokken en het probleem zal over
zijn. Op het zadel was bij een aantal dieren de zoming ook niet scherp
begrensd. Kortom de binnenzoom verdient aandacht!! De beste
binnenzoming zag ik doorgaans op de vleugelbanden. Vaak met een
groene glans en scherpe begrenzing.
Ook nu weer viel het me op dat hennen met een perfecte buiten- en
binnenzoming op de Cape (tussen de schouders) over het gehele lichaam
prima getekend waren. Kijk hier eens naar, want het is een handig
hulpmiddel voor het selecteren.
Bij een aantal hennen heb ik op de kaart laten schrijven “heeft smut in
staart”. Dit is iets waar we jaren terug al afscheid van hebben genomen.
Dit soort dieren adviseer ik niet in de foktoom op te nemen. Wat ook
nog steeds aanwezig is zijn de lichte nerven in de borstveren. Bij
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ongeveer tien dieren heb ik dit waargenomen en laten noteren. Oorzaak
zijn de hanen die u gebruikt voor de fok. Kijk ze even na!
Bij de zilver dubbel gezoomde dieren moeten de fokkers echte
doordouwers zijn, want ik zie maar weinig vooruitgang de laatste jaren.
Slechts een enkel dier is echt wit in de grondkleur. Van de 14 dieren
welgeteld 1 haan en 2 hennen. Bij zowel de hanen als de hennen hebben
we ook nog steeds wensen over de halstekening. Bij de hennen zie ik
van buitenaf nog erg vaak de grondkleur in de hals zitten en bij de hanen
mis ik toch wel vaak veel zilver in de onderhals. Sommige hanen tonen
veel wit in de borst. De meeste dieren hadden wel een ZG of F type, dus
daar schort het niet aan.
Bij de hennen moeten we iets “bedenken” hoe we de zoming scherper
kunnen krijgen. Bij nagenoeg alle hennen is de zoming gekarteld / niet
scherp en tussen de zomen zie je dan ook nog eens erg veel smut in de
grondkleur. Volgens mij is de oplossing gezamenlijk optrekken en
dieren uitwisselen. Dan pas kunnen we slagen maken. Neem daarbij ook
onze Duitse fokkersvrienden mee. “Wat er niet in zit komt nooit van
zelf” is een uitspraak die ik al eens vaker heb gedaan. Misschien toch
nog een keer terugkruisen aan een stam dubbelgezoomd met perfecte
tekening en een liefst wat lichte grondkleur. Winnaar bij de zilver
dubbelgezoomde was G Simmelink bij de hanen en Barend van de
Bruinhorst bij de hennen. Bij de hanen had K. Blok de tweede haan. Bij
de hennen was nummer 2 en 3 van G Simmelink.
Tenslotte mocht ik nog vier blauwe (ongezoomde) dieren beoordelen
van J. Hordijk. Deze kleur is in Duitsland wel erkend, maar in
Nederland dus nog niet. Helaas kregen twee van de vier dieren een
Onvoldoende. De haan omdat deze veel te licht (met veel wit) van kleur
was. Een van de hennen (met overigens een F type) kreeg een O omdat
het een draaipen had. Hordijk had ook een hen ingestuurd die me niet
kon bekoren in type. Het dier dook enorm naar voren en mijn advies is
dit soort types niet te gebruiken. De laatste hen kon de limiet van een
ZG 93 wel halen, maar al met al nog even doorzetten om voor de
erkenning te kunnen gaan.
Al met al heb ik weer met veel genoegen de Barnevelders gekeurd. Op
een totaal van een kleine 70 dieren zijn 7 F predikaten best goed te
noemen. Als je dan bedenkt dat 5 daarvan voor dhr. Van Dam waren dan
mag je ook concluderen dat we in de breedte nog zeker kunnen groeien.
Hendrik Timmer
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Clubshow Barnevelderclub op Gallinova 2017
In mijn keuring kreeg ik 78 Barnevelder krielen ter beoordeling
aangeboden 53 dubbel gezoomde en 25 witte.
Dit keer een mooie volle keuring met prachtige Barnevelder krielen, dit
keurt altijd prima.
Om te beginnen de dubbel gezoomde hanen;
De 1 e F en 2e F haan voor B. v. d. Bruinhorst. Mooie hanen in type en
vooral de eerste was super in kleur en tekening. Tikje fors van bouw, 3
de F voor B. Oskam, 4 de F voor R. Kooiman. De beste ZG was van B.
Beugelsdijk. Verschillende fraaie type dieren met mooie grondkleur en
ook verschillende dieren hadden fraaie staarten die ook prima afgedekt
waren. Manco’s waren zoals al vaker gezegd de kopversierselen en de
vleugel dracht. Ook enkele dieren met iets oranje grondkleur.
Vervolgens de dubbel gezoomde hennen;
Een geweldige klasse hennen met als topper de 1e U hen van Th. van
Brenk een uitmuntende hen in veel onderdelen, heel opmerkelijk was dat
ook de 2e, 3e en 4e F van de heer Brenk bleek te zijn. Een prestatie van
formaat, Proficiat. 5e F was van b. v.d. Bruinhorst, 6e F van M.A.
Jansen, 7e F van R. Kooiman, 8e F van M. A Jansen. De beste ZG was
van B. Oskam. Beste type dieren en ook fraaie zoming bij de meeste
beste hennen. Kleine verschillen bepaalde de volgorde. Manco’s, dieren
wat lichtere grondkleur en met wat smut in de grondkleur. De lichte nerf
in met name de borst stak ook af en toe de kop op. De vleugeldracht en
de kopversierselen zijn ook bij de hennen een aandachtspunt. Bij een
paar hennen viel het op de staartafdekveren aan de korte kant waren, dit
houdt in dat de nakomelingen kans hebben op slecht afgedekte staarten.
Vervolgens kreeg ik een 25 - tal witte Barnevelder krielen te keuren.
Eerste de jonge hanen;
1e F van W. Meyer en 2e F van G. Steenbergen, fraaie type dieren met
helder witte kleur. De één iets grotere staart dan de ander, de mooiste
staart partij ging met de eer strijken. 3e ZG van C. Kerkhof, ook fors in
de staart. Manco’s bij de witte hanen zijn, wat harige bevedering in het
hals- en zadel behang, grote kammen en de grote vaak wat hoog
gedragen staart verraadt wat Duitse inslag.
Mooie klasse hennen;
Als je kijkt naar de predikaten, slechts 1 maal G, de rest hoger zegt
genoeg!1 e F van C. Kerkhof, 2e F van K. van Dijck, 3e F van C. Kerkhof
en de 4e F en 5e ZG weer van K. van Dijck. Stuk voor stuk fraaie type
24

dieren en mooi wit van kleur en ook mooie brede bevedering. De hele
kleine verschillen bepaalde de volgorde. Enkele aandachtspunten bij de
hennen, iets hoge staart dracht en de vleugeldracht mag strakker
aangetrokken. De grote slagpenbreedte mag niet uit het oog worden
verloren omdat het zeer belangrijk is, natuurlijk bij alle Barnevelder
krielen zeer belangrijk.
Het is altijd prettig keuren op de clubshow van de Barnevelder club,
vooral tijdens de keuring was het beregezellig tussen de kooien.
Vanzelfsprekend was het weer een geweldig verzorgde dag door
Gallinova. Verder wens ik iedereen een prima fok seizoen toe.
Vriendelijke groeten, Ronnie Siemes
De dubbelgezoomde Barnevelders op Oneto 2017
Deze rasgebonden Europashow was extra bijzonder! Ten eerste omdat
het duimen geholpen heeft en Oneto door kon gaan zonder beperkende
maatregelen van overheidswege en ten tweede was het een EE show
voor alle Nederlandse hoender en dwerghoenderrassen. Uniek!
Rasgebonden Europashows waren er al genoeg, maar was in deze
omvang qua aantal rassen nog niet eerder vertoond. De grootste
verzameling die ik tot nu toe ken was de EE show voor de BKU en
kuifhoenrassen in Ede in 2005, dus vijf rassen en hun krielen.
Nu werden alle Nederlandse rassen opgetrommeld en ze waren er, ook al
was het soms niet eenvoudig ze allemaal in de kooien te krijgen. Daar is
heel veel werk voor verzet.
Aan de bekendheid die er aan gegeven werd, kan het niet gelegen
hebben, maar het aantal inzendingen viel wat tegen. Juist de grote rassen
waar heel veel van verwacht werd, bleven achter, ook vanuit het
buitenland. Met 127 Barnevelders en 130 Barnevelder krielen steekt
deze EE show sterk af tegen de ruim 750 Barnevelders en krielen op de
rasgebonden Barnevelder EE show in Barneveld in 2013.
Het is hier niet de plek om daar een analyse op los te laten, want die
volgt vast elders in de kleindierenmedia. Maar juist dat tegenvallen van
de grote rassen zorgde ervoor dat ik in mijn eentje de dubbelgezoomde
Barnevelder hanen en hennen samen kon keuren. Ik kan me nog
herinneren dat ik zo’n twaalf jaar geleden samen met Winus van
Dommelen een volle had bij grote Barnevelderkeuring op de clubshow.
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Maar dat waren andere tijden, zullen we maar zeggen.
Onderlinge afstemming
We keurde de grote Barnevelders met drie keurmeesters te weten Gerrit
Schöpper (D) de enkelkleurige, Jan Kip de zilver dubbelgezoomden en
ondergetekende de dubbelgezoomden. Voor de keuring zijn wij ook
samen met Ronny Siemes, die alleen krielen keurde, de Barnevelders en
Barnevelderkrielen langsgelopen om de beoordelingen af te stemmen.
Zeker met een Duitse keurmeester erbij is dat wel nodig.
Fokkerszorg
Wat mij niet alleen in Enschede, maar ook elders al opviel, was de
matige conditionering of zoals u wilt, de toilettering van de dieren.
Sommige dieren schenen zo uit het hok geplukt te zijn en zonder enige
toilettering in de kooien geplaats te zijn.
Waarschijnlijk is men zo zeker van een hygiënische houderij, dat dit zou
moeten kunnen. De werkelijkheid is echter anders. Hoe schoon je je
Barnevelders ook opfokt, De kop en kopversierselen en de poten plus
nagels moeten onder handen genomen worden! Denk er ook om dat hier
en daar een verkeerd veertje verwijderd moet worden en als de
haarveertjes langs de kam wat gekort worden, de kop ook in aanzien
wint. Voor dat je met een Barnevelder de klas wint, heeft dat
fokkerszorg nodig.
De hanen
Belangrijk type-beoordelingscriteria bij de Barnevelder hanen zijn de
rug-staart belijning, de afdekking van de staart door de sikkels,
voldoende borstdiepte en de onderbelijning/standhoogte.
Ondanks de verlangde goede staartafdekking en de problemen daarmee,
was deze klas met 21 vertegenwoordigers best aardig op sterkte. We
weten namelijk maar al te goed, dat het nog altijd niet meevalt om een
Barnevelder haan in de kooien te brengen met een goed door hoofd en
bijsikkels afgedekte staart. Dat viel ook nu weer op. Maar wat ook
opviel was, dat de Duitse dieren duidelijk verder zijn in die ontwikkeling
dan de Nederlandse. Dat is ook de reden waarom we nu naar wat langere
staartstuurveren bij de hennen willen. Dan komt dat bij de hanen ook
weer goed. We willen niet helemaal naar de staartlengte van de Duitse
hennen, maar zonder wat op te schuiven richting de Duitse staartvorm,
komen we er bij de hanen nooit.
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De rug-staartlijn zat bij de meeste dieren wel goed. Ook de hoogte van
de staart, ongeveer op ooghoogte, was meestal goed voor elkaar. Een
enkele haan had een extreem hoge staartdracht en korte rug, waardoor
het predicaat meteen naar beneden duikelde. De mindere types miste de
gewenste borstdiepte en een enkeling voldoende standhoogte. Qua type
dus best aardig wat dieren die richting de standaardeisen voldoen.
Ook de hals, zadel en vleugeltekening was over het algemeen goed voor
elkaar. De zwaarte van de hals en zadeltekening moet in balans met de
grondkleur zijn om die laatste goed tot zijn recht te laten komen. In die
balans zijn nog wel punten te winnen. Nu leek een goede grondkleur nog
wel eens te donker en een te lichte op het eerste gezicht goed.
Ook de slagpenbreedte en de oogkleur zijn algemeen samen te vatten als
“conform de standaard”.
Zijn er dan helemaal geen algemene verbeterpunten? Jazeker wel!
Allereerst de al genoemde ontwikkeling van de sikkels en de afdekking
van de staartstuurveren en ten tweede vraagt de vleugeldracht aandacht
en tenslotte de kopversierselen. Deze punten vragen al jaren om een
fokdoel en dat zal voorlopig wel zo blijven, willen de hanen gemiddeld
hoger scoren en meer een eenheid vormen.
De hanenklas werd gewonnen door een in veel opzichten 1e F 96 haan
van Jürgen Hempel in kooi 461. Naast diverse goede raseigenschappen,
toonde deze haan ook een prima glanzende bevedering. Jammer dat deze
haan wat beschadigd was in zijn vleugels en wat veel witte
vleugelpuntjes liet zien, waardoor hij wat achterbleef bij de eindjurering
van de totale Barnevelderklas.
Deze haan werd geflankeerd door vier prima ZG 95 hanen, die allemaal
door enkele kleine wensen net niet aan het begeerde F predicaat
kwamen. De vijf geklasseerde hanen met predicaat ZG 95 en hoger zijn:
1e F 96
Jürgen Hempel (D)
2e ZG 95 Libor Mikes (CZ)
3e ZG 95 Jürgen Hempel (D)
4e ZG 95 HP Oosterbroek
5e ZG 95 G. Knoef
De Hennen
De hennenklas werd vertegenwoordigd door 42 hennen die ook bijna het
hele scala aan predicaten kregen, alleen nu een trapje hoger. Bij de
hanen liep dat van V 90 tot F96 en bij de hennen van G91 tot U 97 en
alles wat daar tussen mogelijk is. Ook hier een hoog percentage
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topdieren met ZG 95 en hoger, ca. 24% dus ook grofweg een kwart.
Positieve punten die regelmatig vermeld werden waren de rugbelijning,
oogkleur en zoming.
Bij de wensen kwam vaak “in borst wat dieper”, “grondkleur egaler of
schoner” en “beenkleur geler” of “minder aanslag op loopbenen” aan de
orde.
Over de zoming is al veel gezegd. Niet te breed, niet te smal en intensief
zwart en kan vaak nog wel wat intensiever. Niet intensief gaat vaak ook
ten koste van de groene glans. Kijk even onder de veer naar de
buitenzoom. Als daar de zoming wat verwaterd, mis je aan de bovenkant
meestal de intensieve groene glans.
De beoordeling van de grondkleur is al gauw subjectief, want die wordt
mede bepaald door de breedte van de zoom, de veerbreedte en eventuele
smut in de grondkleur. Bij een smalle zoom en brede veer toont de
grondkleur lichter en andersom. Door smut in de grondkleur lijkt die
donkerder en bij veel smut zelfs grauw en dat is iets wat we zeker niet
willen.
Een beetje te lichte of te donkere schone grondkleur (zonder smut) is
niet zo’n probleem. Een wat te lichte egale grondkleur kan nog best
esthetisch verantwoord zijn bij een iets bredere zoming en omgekeerd.
Let voor een mooi ogende zoming ook op de veerbreedte. Soms was dat
perfect voor elkaar en dan komt ook de zoming mooi tot zijn recht.
Waar nog steeds in het algemeen veel fokkerskunst voor nodig is, is de
lengte van het vaste veerveld t.o.v. de donslengte van de veren. Slechts
bij enkele dieren was de vaste veerveldlengte de helft van de veer, maar
bij genoeg dieren was dat maar een derde. De bevedering ligt dan
minder mooi aan en het lijkt wel of dat ook ten koste gaat van de glans
in de zoming.
De standhoogte bij de hennen is ook een aandachtspunt. Er wordt nu wat
eerder een aanmerking gemaakt op een lage stelling. Een Barnevelder
hen moet wat dijbenen laten zien en dat wordt al snel beter als de
onderbelijning wat strakker wordt, dus minder donspartijen. Ook daar
streven we nu naar.
Verbeterpunten zijn verder de wat te dikke kamhielen en te smalle
kampunten, de beenkleur en aanslag op de loopbenen. Verder het
genoemde vaste veerveld en een wat strakkere onderbelijning,
waaronder de dijen ook zichtbaar worden. Probeer daarbij niet de punten
te verliezen, die al goed voor elkaar zijn.
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Ja en dan de winnaar van de hennenklas en tevens de raswinnaar. Op een
Europashow is het gebruikelijk dat de raswinnaar van een redelijk grote
klas het predicaat U 97 krijgt. Dat is geen dier zonder fouten, maar een
dier dat de hoogste stand van het ras het meest benaderd. Dat gold voor
de 1e U 97 hen van M.A.P. Willems in kooi 516. Een fraai typedier dat
daaraan veel positieve eigenschappen paarde. Geen absolute uitblinker
in één bepaalde eigenschap maar praktisch alles gewoon prima voor
elkaar!
Twee kooien terug zat de 2e F 96 van G. Simmelink. Ook een perfecte
hen die zich steeds meteen van haar beste kant toonde, maar vanwege
een paar kleine wenspuntjes 516 voor moest laten gaan.
De geklasseerde winnaars zijn:
1e U 97 M.A.P. Willems
2e F 96
G. Simmelink
3e F 96
Teun Loos
e
H.P. Oosterbroek
4 F 96
e
5 ZG 95 Alfes Ludger (D)
6e ZG 95 Jürgen Hempel (D)
7e ZG 95 Teun Loos
De winnaars van harte proficiat! Geri Glastra
Keurverslag Europashow op Oneto 2017
Verslag van mijn keuring van de Europashow Nederlandse (dwerg)
hoenderrassen, die werd gehouden op de grootste kleindierenshow van
Oost- Nederland de Oneto.
’s Morgens om zeven uur aanwezig voor een gezamenlijk overleg met
alle keurmeesters die de Nederlandse rassen moesten keuren. Zeven uur
s’ morgens was geen probleem want de Oneto is voor mij een
thuiswedstrijd wat betreft de afstand (ongeveer 7 km).
Na het gezamenlijk overleg naar de dieren, voor een rondgang langs de
Barnevelders en Barnevelderkrielen samen met de collega’s die ook
Barnevelders moesten keuren. Mij waren de grote
Zilverdubbelgezoomde en bij de krielen de zilver dubbelgezoomde,
zilver blauwdubbelgezoomde en de zilverparelgrijs dubbelgezoomde
toebedeeld. Te beginnen met de grote zilver dubbelgezoomd.
10 hanen waarvan de meeste met een ZG type, de vleugeldracht moet
beter, ZG koppen en kammen. Bij enkele moesten de staarten iets voller
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of beter van opbouw. De winnaar zat in kooi 527 met ZG 94 van G.
Simmelink.
17 hennen. Wat uiteenlopend van type en een ZG vleugeldracht. De
grondkleur is bij de meesten nog iets aan de gele kant. De buitenzoom is
bij de meesten wel ZG, maar moet iets meer groenglanzend zijn. De
binnenzoom moet veel strakker en intensiever en bij een aantal hennen
moest de beenkleur geler. De fraaiste hen van de klasse is van A.
Overwijk.
Barnevelder krielen; Zilver dubbelgezoomd. Een oud haantje die een
ZG 94 behaalde en is van B. Beugelsdijk. Twee oude hennen, fraai van
type, ZG grondkleur en een fraaie zoming. De beste behaalde ZG 95 en
is van B. Beugelsdijk.
12 jonge hanen zilverdubbelgezoomd met een ZG tot F type en
onderbelijning. Een zeer goede vleugeldracht, koppen en kammen. Bij
een paar zag je wat tekening in de borst, er zat er een tussen die
behoorlijk geel op het zadel is en hierdoor geen predikaat Fraai kreeg.
De winnaar in deze hanen klasse is B. Beugelsdijk. Predikaat 1e F en
ook de 2e en 3e ZG waren van deze fokker.
16 hennen zilverdubbelgezoomd, er zat nogal wat verschil in het
formaat van de hennen. De grondkleur moet bij de meesten nog meer
zilvergrijs, ook de halskraag moet nog wat zwarter tonen.
De buitenzoom is bij de meesten ZG tot F, maar de binnenzoom moet bij
velen nog strakker en intensiever. De mooiste hen is van B. Beugelsdijk
met predikaat 1e U. Gevolgd door Jan Bouma met de 2e F.
Zilverblauw dubbelgezoomd. 1 haan 1hen. Deze kleurslag is nog niet
erkend bij de Barnevelder kriel
Ze zijn ZG van type maar aan de grondkleur moet nog veel veranderen,
deze is te geel. De zoming moet ook nog veel beter. Predikaat NE
Zilver parelgrijs dubbel gezoomd, een haan, een hen ZG en F van
type, ZG kopjes en vleugeldracht, ZG grondkleur en zoming, indien
erkend beiden een ZG 94. Ik had een geweldige schrijfster die veel
aandacht had voor de opbouw van de keurkaart. Ook de samenwerking
met de collega’s die ook Barnevelders of Barnevelder krielen keurden
was prima.
JLH Kip

30

31

Dit bijzonder fraaie boek over de Barnevelder en haar oorsprong is te
bestellen via de website van de vereniging.
De kosten bedragen € 15,00 (+ € 5,00 verzendkosten binnenland en
+ € 11,00 verzendkosten buitenland)
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