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Van de voorzitter
Sportfokkers en vrienden van de Barnevelder club
Als Barnevelder club hebben we zware tijden achter de rug; achter de rug
hoop ik. Nu ik als uw voorzitter mag functioneren met het huidige bestuur
mag ik me gelukkig prijzen dat alles weer op de rails staat. Maar dit nog
niet gezegd hebbende stapt onze René weer uit het bestuur, wat mij bijzonder spijt en we weer op zoek moeten naar een volgend bestuurslid ergo
iemand die het Barnevelder boekje mee gaat verzorgen. Maar als bestuur
moet ik u zeggen zit er weer regelmaat in hetgeen er voor de BC in zit en
moet zitten, ieder weet van lieverlede weer wat zijn taak is en waar hij voor
moet staan en wij gezamenlijk voor moeten staan.
Ik neem aan dat de meeste van u mij wel kennen als Barnevelder fokker
van dubbelgezoomde krielen en doe dit al meer dan 25 jaar echt als hobby,
daarbij fok ik ook nog lakenvelder krielen. U ziet, niet de makkelijkste
tekeningrassen, maar met plezier.
In mijn werk mag ik nog mee lopen met mijn zoon in de rozenkwekerij
waar we allebei met veel plezier onze energie in steken. Dit alles bij elkaar
is met beesten bezig zijn een mooie afleiding die ik met veel plezier doe en
met name de BC een warm hart toe draag. Mijn wens is dan ook om met u
samen en het bestuur gezamenlijk de Barnevelder op zijn minst op dit niveau te handhaven en daar waar mogelijk te verbeteren. Samen moet dat
lukken. Het is een prachtige kip groot of kriel, dubbelgezoomd, zwart of
wit. Het is de Barnevelder die de toon aangeeft zeker voor ons liefhebbers,
te beginnen bij het kuiken en zo tot kip. Ik wens u veel plezier met de
BARNEVELDER.
Kees van der Burg
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UITNODIGING
Het bestuur van de Barnevelder club nodigt u hierbij uit tot het bijwonen
van de fokkersdag, tevens jaarvergadering, op zaterdag 1 september
2001.
De fokkersdag vindt dit jaar plaats in de markthal in Barneveld, Nieuwe
Markt 9 in Barneveld, tel. 0342 – 412752. De Barnevelder club maakt
hierbij gebruik van de accommodatie die ook door de vereniging Gallinova
op die dag zal worden gebruikt voor haar jongdierenkeuring.
Programma:
8.45 u : inkooien dieren en ontvangst
9.30 u – 11.00 u : jaarvergadering
11.00 u – 12.30 u : lekenkeuring
12.30 u – 13.30 u : lunch, kosten voor eigen rekening
13.30 u – 16.00 u : keuring jonge dieren, bespreking lekenkeuring

Technische programma fokkersdag
Op het programma voor de tweede helft van de ochtend staat een lekenkeuring. Dit houdt in dat de aanwezige leden een aantal dieren op enkele kenmerken gaat beoordelen. Hiermee kunt u uw raskennis testen en zo mogelijk vergroten. Heeft u een dier met één of enkele (grote) fouten dan mag u
die meenemen.
Na de lunch vindt de jongdierenkeuring plaats en een bespreking van de
keuringen. Voor de jongdierenkeuring moet u zelf dieren meenemen. U
moet echter wel van te voren opgeven hoeveel dieren u meeneemt, van
welke kleurslag en groot of kriel zodat tijdig bekend is hoeveel dieren er
komen.
Als u deel wilt nemen aan de lunch moet u dat ook tevoren opgeven, wij
reserveren die dan voor u.
Opgave uiterlijk 29 augustus bij:
Gijs Donkersteeg, tel. 0342 – 415368.
Kooinummers krijgt u bij het inkooien.
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Agenda jaarvergadering:
1. Opening door de voorzitter
2. ingekomen stukken, mededelingen, vaststelling agenda
3. notulen algemene ledenvergadering 18 november 2000
4. jaarverslag secretaris
5. jaarverslag penningmeester
6. verslag kascontrolecommissie 2000/2001
7. bestuursverkiezing: afgetreden: R. Bosch
8. pauze
9. uitreiking prijzen van de clubshow in Zuidlaren
10. uitreiking prijzen districtshows
11. vaststelling fokkersdag 2002
12. vaststelling clubshows 2002, voorstel 2003
13. vaststelling districtshows 2002/2003
14. vaststelling keurmeesters club- en districtshows
15. rondvraag
16. sluiting
Het bestuur stelt voor in de plaats van R. Bosch te benoemen: C. Kerkhof.
Tegenkandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden
bij het bestuur.

Notulen ledenvergadering Barnevelderclub
Gehouden op 18-11-2000 in zaal Otters te Wehl.
1.
Waarnemend voorzitter C. van den Burg opent de vergadering, bijna
stipt op tijd en heet een ieder hartelijk welkom in Wehl bij de Barnevelderclub. Hij memoreert de jubileumshow van de NHC en brengt de felicitaties
voor de voortreffelijke tentoonstelling aan de NHC over in de persoon van de
voorzitter van de NHC, de heer van Dommelen (welke mede door de jubileumtentoonstelling niet in de gelegenheid is de gehele vergadering bij te wonen)
De Barnevelderclub heeft de grootste deelname van de Nederlandse rassen op
deze NHC-jubileumtentoonstelling. Te midden van de Nederlandse rassen
hoeven we ons dus geen zorgen te maken.
De voorzitter betreurt de gang van zaken omtrent het aftreden van dhr. L.T.
Oskam als voorzitter direct na afloop van de vorige ledenvergadering. Hij
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bedankt hem voor zijn inzet als Barnevelderfokker en bestuurslid van de Barnevelderclub en noemt nog speciaal zijn activiteiten voor het tot stand komen
van het Barnevelderboek en overhandigt een waardering namens de club.
Met een ogenblik stilte wordt aandacht besteed aan het overlijden van enkele
leden, met name van dhr. Egbers, bij velen nog bekend als voormalig bestuurslid van onze club.
2.
Ingekomen stukken
Aanvragen voor informatie, onderbrengen club- en distictshows e.d. Ingekomen brief van de NHDB betreffende een stand op de komende Noordshow in
Zuidlaren. Op een vraag van de voorzitter voor het beschikbaar zijn voor bemensing voor deze stand is er vooralsnog geen animo.
3.
Notulen ledenvergadering 06-11-1999.
Inhoudelijk en redactioneel geen op- of aanmerkingen. De hr. van Dommelen
wil wel de makers van de nieuwsbrief complementeren met de kwaliteit van
de nieuwsbrief.
4.
Jaarverslag secretaris.
Worden zonder op- en/of aanmerkingen akkoord bevonden.
5.
Jaarverslag penningmeester.
De hr. L.T. Oskam heeft een vraag betreffende het geld van het Barnevelderboek voor de hr. Schipper. Dit is rond volgens de penningmeester.
6.
Verslag kascontrole commissie.
De dhr. van Dam verwoordt de controle van de kas; alles is in orde bevonden.
Hierop vraagt de voorzitter de penningmeester decharge te verlenen hetgeen
de vergadering bevestigt.
7.
Benoeming kascontrole commissie 2000/2001.
Aftredend is de dhr. den Boer, als reserve stelt de dhr. Kerkhof zich beschikbaar
8.
Bestuursverkiezing.
Voordat tot de verkiezingen wordt overgegaan wordt eerst de scheidende secretaris in een toespraak van de waarnemend voorzitter bedankt en voorzien
van en bloemetje.
Dankzij de inspanningen van met name Donkersteeg en van den Burg op onze
fokkersdag is het gelukt enkele leden bereid te vinden zich kandidaat te stellen
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voor een bestuursfunctie. Tot aan de vergadering zijn er geen tegenkandidaten
ingediend waardoor Van der Wel en Van der Glind per acclamatie worden
gekozen.
9.
Verkiezing voorzitter.
De dhr. Westra neemt de leiding voor dit agendapunt even over. Hij geeft een
korte uiteenzetting over het functioneren van de waarnemend voorzitter sinds
het aftreden van voorzitter Oskam. Daar er zich ook geen kandidaten aangemeld hebben voor deze functie is het bestuur in overleg geweest, daar is de
dhr. van den Burg als kandidaat gevraagd, deze is bereid gevonden om vooralsnog gedurende een periode van drie jaar de functie van voorzitter op zich te
nemen. Op de vraag of de vergadering daarmee in kan stemmen wordt met
applaus gereageerd. In een korte reactie zegt de dhr. van den Burg dat hij bereid is zich in deze functie in te zetten voor de Barnevelderclub.
10.
Bespreking en uitreiking prijzen clubshow Wehl.
De bronzen Barnevelder is dit jaar voor kriel: Th van Aken
Een prijs van Tsjechische Barnevelderfokkers welke in het voorjaar bij fokkers in het noorden en midden van het land broedeieren hebben gehaald wordt
toegekend aan groot onder dezelfde voorwaarden als voor de bronzen Barnevelder en gaat naar Brink. Overige prijzen Clubshow:
Groot
782
Wisselbeker dgz
Schothorst
783
Wisselbeker enkelkl Bakker
784
D. Overeem-beker
Krythe
785
Bestuursprijs dgz
Schothorst
786
Beker dgz oud
L.T. Oskam
787
Beker dgz man jong W. Middelhuis
788
Beker dgz vr jong
van Dam
789
Beker wit
Bakker
790
Beker zwart
Schepers
791
Beker dgz blauw
W. Brink
792
Fr. Nieuw lid
mw. Van Vliet-Pennings
Kriel
796
797
798
799
800

Wisselbeker dgz
Wisselbeker enkelkl
B. Oskam-beker
Bestuursprijs dgz
Beker dgz oud

van Aken (1e U)
comb. Kerkhof
Beugelsdijk
van Aken
Beugelsdijk
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801
802
803
804
805

Beker dgz man jong
Beker dgz vr jong
Beker wit
Beker zwart
Beker dgz blauw

Bouwmeester
M.A. Jansen
comb. Kerkhof
Lieftink
comb. Den Boer

11.
Uitreiken prijzen fokkersdag.
De prijzen van de fokkersdag zijn als eerste nog te geven
Groot
: van Hooren
Kriel
: Beugelsdijk
Wit
: Kerkhof
Kriel dgz blauw
: den Boer.
12.
Vaststelling fokkerdag 2001.
Barneveld de derde zaterdag in augustus.
13.
Vaststelling clubshow 2001.
Voorstel van Bouwmeester om de clubshow onder te brengen in Loosdrecht,
is ongetopt, ook op zondag, is ook begin november zelfde tijd als Gallinova en
groot en kriel kan bij elkaar. Meer dan 100 dieren is F 1,00 per dier voor de
speciaalclub.
Gallinova is volgend jaar een dag korter, de tent met verwarming was in het
algemeen beter, een enkeling had nog problemen ondervonden met zijn dieren
en anderen niet.
Bij stemming bleek duidelijk voorkeur voor Loosdrecht, Het bestuur zal zo
spoedig mogelijk overleggen met de voorzitter (Voskamp) van Loosdrecht
over de voorwaarden en de mogelijkheden voor de zondag. Er is ook zaalruimte voor vergadering maar de discussie over de datum voor de jaarvergadering geeft geen duidelijkheid. Het bestuur zal e.e.a. nog eens overdenken. Ook
overleg met Gallinova wordt nodig geacht, de Barnevelder hoort eigenlijk in
Barneveld maar dan wel in de markthal en niet in de tent.
14.
Vaststelling districtsshows 2001.
Tweede clubshow bij de Noordshow in Zuidlaren
De jongdierenshow bij Ornithophilia in Utrecht
De districtsshows bij: Horst, Oneto en Avicultura.
15.

Vaststelling keurmeesters 2001.
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De volgende keurmeesters komen naar voren bij de vergadering voor de voorkeur voor het keuren van de Barnevelders op de verschillende tentoonstellingen:
Van Dommelen, Cuypers, Siemes, Vingerhoed, van Stralen, de Veer, Geerts
en Goossens.
16.
Rondvraag.
Dhr. Lieftink; hij vraagt steun van de leden van de Barnevelderclub voor de
afbouw van de jubileumtentoonstelling
17.
Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, bedankt een
ieder voor zijn/haar komst en medewerking.

Jaarverslag secretaris 2000-2001
Het jaar voor de secretaris begon met het maken van een nieuwe ledenlijst,
inclusief een notitie van welke kleurslagen er door de leden worden gefokt. De
catalogi van de tentoonstellingen waren daarbij een grote hulp. Ook werd direct begonnen met het maken van enig nieuw info-materiaal voor nieuwe leden.
Eerst via de heer Westra, later o.a. door aanwezigheid van het secretariaatsadres op internet, wisten veel mensen de vereniging te bereiken voor hun
vraag naar Barnevelders. En veel vraag was er zeker! Opvallend is dat vrijwel
iedereen grote kippen wil hebben terwijl het aantal fokkers hiervan veel kleiner is dan van krielen. De ledenlijst kwam hier goed bij van pas hoewel er nog
veel hiaten in zaten.
Het voorjaar stond verder in het teken van de afwikkeling van de claim die
Oskam bij de vereniging had neergelegd ten aanzien van door hem gemaakte
extra kosten voor het Barnevelder boek. Alle problemen zijn inmiddels uit de
wereld geholpen. De heer Oskam heeft vervolgens voor een periode van 5 jaar
een groot aantal prijzen ter beschikking gesteld ter waarde van fl. 500,00 jaarlijks.
Tijdens de voorjaarsvergadering van het bestuur werd besloten om de fokkersdag onder te brengen bij de fokkersdag van Gallinova, op 1 september.
In april is er een gesprek geweest tussen Gallinova en de Barnevelderclub.
Onderwerp hiervan was het bezwaar van de leden voor Gallinova. Gallinova
gaf aan dat een belangrijk deel van de bezwaren in de toekomst niet meer hoeven te bestaan en dat men van mening is dat de Barnevelder clubshow in Bar- 9 -

neveld thuis hoort. Hierop is door ons aangegeven dat wij ons best zullen doen
om in 2002 de clubshow weer in Barneveld onder te brengen.
Tijdens de bestuursvergadering van maart is tevens besloten dat we als vereniging op de volgende Noordshow met een info-stand aanwezig zullen zijn.
Hiervoor zal nog wat materiaal moeten worden ontwikkeld en het bestuur zal
z’n best doen om deze stand bemand te krijgen. In een vereniging met ruim
150 leden mag het niet zo zijn dat er geen enkel lid bereid is een deel van zijn
tijd hiervoor beschikbaar te stellen.
Een mooi stukje reclame voor de Barnevelder werd gemaakt in de reclame
voor de Mora kipknots. Ons bestuurslid Gerrit van de Glind is twee dagen met
een aantal kippen aanwezig geweest in een Amsterdamse studio voor de opnamen van deze spot.
In het voorjaar kregen we bericht van René Bosch dat hij uit het bestuur stapte. Het bestuur betreurt dit en heeft haar best gedaan een kandidaat voor de
lege plek te vinden. Het clubblad, dat al weer een aantal jaren door René werd
verzorgd, moest toen door een ander worden gemaakt. Voorlopig heeft de
secretaris dit op zich genomen. Leden die hier liefhebberij in hebben zijn hartelijk welkom om deze taak op zich te nemen. Het is niet de grootste klus (3
boekjes per jaar) maar je moet er af en toe even tijd voor vrij maken. Ondertussen is de secretaris er ook in geslaagd om de kosten van het boekje wat te
drukken middels sponsoring. Zoals de leden hebben kunnen zien zat het boekje in een envelop van ACM en is het voorzien van een advertentie van deze
firma. Als tegenprestatie zorgen zij voor de verzending (porto).
Het bestuur was het afgelopen jaar vertegenwoordigd bij bijeenkomsten van
de NHDB (voor speciaalclubs en de jaarvergadering in juni) en bij de NHC
(evaluatie jubileumshow en algemene ledenvergadering). Ook werd er weer
voor gezorgd dat er Barnevelders in het pluimveemuseum kwamen. Verder
werd er wat info-materiaal ontwikkeld (zowel voor nieuwe leden als voor
nieuwsgierigen) en kreeg de vereniging eigen briefpapier (met logo). Barnevelderfokkers die nog geen lid waren, werden aangeschreven om alsnog lid te
worden. In totaal konden zo weer 11 nieuwe leden worden ingeschreven. Het
aantal leden op 15 juni was 190. Dit mag gerust een groot aantal worden genoemd. Er waren contacten met Barnevelder liefhebbers in Mexico, België en
Denemarken. Ook was er contact met Esther Verhoef, schrijfster van vele
dierenboeken. Zij zocht voor een boek over hoenders dat zij in productie heeft,
adressen waar ze informatie kon krijgen en mooie foto’s kon maken. Dit boek
komt waarschijnlijk in september uit. Het Barnevelder boek is inmiddels uitverkocht. De schrijver wil graag een herdruk realiseren maar helaas is het nog
niet zover gekomen.
Secretaris C. van der Wel
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Prijswinnaars clubshow te Zuidlaren en districtshows
Clubshow Zuidlaren (Noordshow)
Mooiste groot c.q. kriel: Brink, Krijthe
Mooiste ander geslacht: Brink, Beugelsdijk
Mooiste oud dubbelgezoomd: Krijthe, B. Oskam
Overigen: D.T. de Boer (2x), Krijthe, Hemel, Eissink (2x), Weggemans,
Komen
Ornithophilia
Mooiste groot c.q. kriel: Damhuis, D.T. de Boer
Mooiste op 1 na: Willems, B. Oskam
Overigen: Bakker, M.A. Jansen (2x), B. Oskam, Winkelhorst, Pierik
Avicultura
Mooiste groot c.q. kriel: Bouwmeester, L.T. Oskam
Mooiste op 1 na, kriel: Beugelsdijk
Overigen: Beugelsdijk, Bouwmeester
Peelhorstshow
Mooiste groot c.q. kriel: van Dam, Sterrenburg
Mooiste op 1 na: Willems, Lieftink
Overigen: van Dam, Lieftink
Martinishow
Mooiste: vd Laan
Mooiste op 1 na: Krijthe, Odding-Heuving
Overige: Odding-Heuving
Oneto
Mooiste groot c.q. kriel: Naaldenberg-Lensink, Lieftink
Overigen: van Dam, Bouwmeester, Lieftink
Gallinova
Mooiste groot c.q. kriel: Krijthe, Bouwmeester
Mooiste op 1 na: Neplenbroek, te Pas
Overigen: Bouwmeester (2x), Lieftink
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Wat de leden fokken
Bij het bestuur komen zeer regelmatig telefoontjes binnen van liefhebbers
die Barnevelders willen kopen. Veelal willen ze grote Barnevelders. Het
bestuur probeert dan om adressen door te geven van fokkers in de buurt.
Ondanks het inmiddels grote aantal leden is het niet altijd eenvoudig om
een adres te vinden. Van een flink deel van de fokkers is niet bekend welke
dieren ze fokken.
Daarnaast kwam onlangs de volgende brief binnen op het secretariaat.
24 juni 2001

Bennekom/Lieren

Geacht bestuur,
De MKZ-crisis heeft dit voorjaar aangetoond hoe kwetsbaar de situatie is van
zeldzame huisdierrassen. Kuddes van Schoonebeeker en Veluwse heideschapen en
koeien van diverse zeldzame rassen hebben de MKZ-crisis niet overleefd. Die
situatie heeft ons ook nog eens doen realiseren dat de meeste van onze nationale
kleine huisdierrassen, waaronder wij verstaan hoenders, duiven, konijnen en watervogels, ook zeer kwetsbaar zijn en hetzelfde lot zouden kunnen ondergaan. Een
uitbraak van een kippengriep, zoals recent in Azië, zou ook Nederland kunnen
treffen.
Eén van de problemen tijdens de MKZ-crisis was dat op voorhand onvoldoende
duidelijk was welke huisdierrassen als zeldzaam kunnen worden beschouwd. Sterker nog, de genoemde schapenrassen hebben een officiële status als zeldzaam ras,
maar er bleek onvoldoende over nagedacht wat er mee zou moeten gebeuren ingeval er een besmettelijke ziekte als MKZ zou uitbreken. Deze officiële status
hebben de kleine huisdierrassen niet eens!
Dat bleek ook nog eens uit de recente FAO World Watch List, waarop alle zeldzame en bedreigde huisdierrassen staan: geen enkel Nederlands hoenderras, duivenras, konijnenras of watervogelras heeft een officiële erkenning als bedreigd of
zeldzaam ras!
De bovengenoemde situaties heeft ons doen beseffen hoe belangrijk het is om
inzicht te hebben in de omvang van onze Nederlandse kleine huisdierrassen. In de
eerste plaats om de mate van zeldzaamheid vast te stellen. In de tweede plaats om
op basis daarvan met de officiële instanties, zoals het Ministerie van LNV, te
overleggen over hoe te handelen in geval van calamiteiten. Het kan wellicht voorkomen dat in het geval van een crisis een kleurslag of zelfs uw totale ras(sen)
worden uitgeroeid!
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Niet in de laatste plaats kan een zeldzame status aanleiding zijn voor een ondersteuning – financieel of anderszins – voor gerichte fokprogramma’s.
Om dergelijke acties te ondernemen zal een goed gefundeerd onderzoek moeten
plaatsvinden naar de actuele situatie bij onze kleine huisdierrassen. Langs deze
weg willen wij daar een stevig fundament voor leggen. Wij willen op basis van
bijgaande enquête een onderzoek instellen naar de aantallen van onze nationale
kleine huisdierrassen.
Voorafgaande daaraan zullen enige artikelen worden gewijd aan het belang van
behoud van oude huisdierrassen en het belang van genetische diversiteit. Het
eerste artikel dat zal verschijnen in de eerstvolgende AVICULTURA is als voorpublicatie bijgevoegd.
Dit initiatief wordt mede ondersteund door diverse organisaties, bonden en verenigingen zoals de Nederlandse Hoenderclub en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. De enquête zal in eerste instantie worden gebruikt om een analyse te maken van de situatie. Deze zal in de loop van dit jaar worden gepubliceerd in
AVICULTURA. Ook via andere publicaties zal getracht worden zoveel mogelijk
bekendheid te geven aan de uitkomst van de enquête en het belang van onze huisdierrassen. De enquêtegegevens zullen ook openbaar zijn, zodat u ook – desgewenst – in uw eigen clubblad aandacht kunt schenken aan dit onderzoek.
Daarenboven zal deze analyse een belangrijk document kunnen worden voor verdere gesprekken met de daartoe relevante instanties, zoals het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Visserij.
L. Hans
Edeseweg 40
6721 JX Bennekom
tel. 0318-419032

A. Boks
Lierderstraat 61
7364 BK Lieren
055-5061658

Het bestuur vraagt alle leden via de invulstrook onder aan de ledenlijst,
aan te geven hoeveel fokdieren (hennen en hanen apart noemen) men
heeft per kleurslag, zowel voor groot als voor kriel. Deze informatie
wordt dan doorgegeven ten behoeve van bovenstaande enquête en wordt
tevens gebruikt om de lijst die de Barnevelder club bijhoudt, aan te passen
dan wel uit te breiden. Mocht u bezwaar hebben dat uw adres wordt doorgegeven als om Barnevelders wordt gevraagd, dan kunt u dit tevens aangeven. Wij zullen daar dan rekening mee houden bij het doorverwijzen.
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Jan Krijthe, lid van verdienste van de N.H.D.B.
Op de jaarvergadering van de N.H.D.B. d.d. 23 juhni j.l. kreeg Jan Krijthe
de zilveren spelt opgespeld door voorzitter Dick de Boer.
Deze speld houdt in dat hij zich bij de leden van verdiensten mag scharen.
Deze onderscheiding is hem toegekend voor het vele werk dat Jan in het
belang van de N.H.D.B. in vele jaren heeft gedaan, o.a.
- bestuurslid van de Barnevelder club
- bestuurslid van de Martinishow
- bestuurslid van de Noordhow
- uitgave kooien van de Noord Nederlandse Bond
- enz. enz.
Als Barnevelder club willen wij Jan van harte geluk wensen in de hoop dat
hij de hoendersport nog vele jaren in goede gezondheid mag dienen.
Namens de Barnevelder club,
G. van Dommelen, erelid

Het verhaal van:
Wij kregen de vraag of wij een stukje over ons en onze dieren konden
schrijven voor in “ De Barnevelder “.
‘Wij’ zijn Jan en Cor Kerkhof oftewel Comb. Kerkhof uit Geldermalsen.
In 1985 begon Jan met Wyandotte kriel goud/ zwart gezoomd in 1987 nam
Cor deze over en begon Jan met Wyandotte kriel wit.
In 1988 zijn de Wyandotte krielen goud zwart weg gegaan en daar zijn
Barnevelder krielen voor terug gekomen, waarom: omdat goud zwarte
Wyandottes te moeilijk waren voor jonge onervaren fokkers.
In 1994 waren er heel veel problemen met de witte Wyandotte krielen, toen
hebben we zwarte Java krielen gekocht, later dat jaar hebben we ook de
Sussexkrielen gekocht.
Eind 1995 zijn we ook met de Java kriel porselein en citroen porselein begonnen.
En in 1999 hebben we zwarte Antwerpse baardkrielen gekocht en in 2000
kochten we nog 3 hennen en 1 haan Antwerpse baardkrielen wit.
Zoals men ziet hebben we 4 rassen en 5 kleuren dit zijn de rassen die we
hopelijk nog lang met plezier zullen hebben.
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Dit is een van onze hokken

Het naar tentoonstellingen gaan, vinden wij een leuke uitdaging, dit om je
te vergelijken met de andere fokkers.
Met de Barnevelder krielen hebben we altijd wel succes op de tentoonstellingen, zo hebben we de wisselbeker van de fraaiste enkelkleurige Barnevelder kriel al 4 keer gewonnen in 5 jaar tijd. Ook hebben we met de Barnevelder krielen twee keer het predikaat U gehaald, dit op een clubshow en
op een open show. Dat predikaat hebben we in 1997 ook gehaald, maar dan
met een Sussex kriel haan en dit op Ornithophilia, hier behaalden we toen
de Grote prijs van Nederland mee.
Hoe begint het seizoen:
Door de foktomen bij elkaar te zetten met behulp van een boek waar alle
gegevens van de dieren instaan.
Bijna alle eieren brengen wij weg naar een broederij wat ons al jaren goed
bevalt. Wij hebben zelf ook een machine, deze gebruiken we voor kleine
partijen eieren. De kuikens zitten de eerste twee dagen van hun leven in de
woonkamer in een aquarium dit om de kuikens te kunnen opserveren of ze
wel eten of drinken. Na drie weken worden de Barnevelder krielen en de
Sussex krielen al geselecteerd op kam fouten.
Als we gaan ringen kijken we alle rassen na. De dieren die eruit geselecteerd worden gaan naar een handelaar of naar mensen die een paar diertjes
willen hebben voor hun plezier en dit tegen zeer schappelijke prijzen.
De dieren die er dan nog zijn, blijven lopen tot ze zijn doorgeruid.
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Dan is het weer zover voor de jongdierendagen, hiervoor maken wij alleen
de loopbenen en ring schoon en vetten de kam en benen wat in.
Zoals men weet worden de witte dieren gewassen voor de tentoonstelling.
Het wassen van de dieren doen we thuis in de keuken met lauw water en
babyshampoo we drogen ze af met een handdoek en zetten ze in het hok op
houtkrullen met daar boven een donkerstraler, dit gebeurd zo’n twee dagen
voor het inkooien.
Voor dat de dieren weg gebracht worden krijgen ze nog een laatste controle en worden de kopversierselen en de loopbenen lichtjes ingevet. En nu
maar af wachten wat de concurrentie heeft en wat de keurmeester er van
vindt.
En dan is het balletje weer rond, na het tentoonstelling seizoen begint alles
weer van voor af aan.
Met vriendelijke groet,
Jan en Cor Kerkhof

Voorkomen is beter dan genezen
Contacten met mensen uit de bedrijfspluimveehouderij kunnen in bepaalde
gevallen nuttig zijn. Zij weten bijvoorbeeld veel over hygiëne en het voorkomen van ziekten. Onderstaande informatie komt uit die hoek.
1. Schoonmaken van hokken
Als u besluit om hokken rigoureus schoon te maken, bijvoorbeeld
als u nieuwe dieren wilt aanschaffen, denk dan aan het volgende.
De hokken en alle materialen moeten minstens drie weken rust
hebben voordat de nieuwe dieren er in komen. Deze rustperiode zal
het aantal en de activiteit van verschillende virussen, bacteriën en
parasieten die resistent zijn tegen ontsmettingsmiddelen maar die
niet lang in leven blijven zonder een gastheer, verminderen. Gedurende deze periode moet het hok zorgvuldig schoongemaakt, doorgelucht en ontsmet worden.
Als u het hok met water schoon wilt maken, verwijder dan eerst alle
strooisel en mest en week alle vuil los met water. Pas als alle vuiligheid is verwijderd heeft het zin en het hok te ontsmetten. Laat
vervolgens het hok goed opdrogen; eieren van sommige parasieten
kunnen, hoewel ze bestand zijn tegen desinfectiemiddelen, zeer gevoelig zijn voor droge hitte. Natuurlijk moet voorkomen worden
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dat vogels en ongedierte in het schone hok kunnen komen.
2. Fok kuikens geïsoleerd op, meng geen leeftijdsgroepen
Er is een grote verscheidenheid in de ziekte-gevoeligheid van kuikens op verschillende leeftijden. Jonge kuikens zijn gewoonlijk
ontvankelijker voor infecties dan wat oudere dieren omdat ze nog
onvoldoende afweerstoffen hebben ontwikkeld. Aan de andere kant
kunnen volwassen dieren drager zijn en infecties bij zich hebben
zonder dat ze uiterlijk tekenen hiervan vertonen.
3. Hoedt u voor ziekte-overbrengers
Ziekten doen zich niet zomaar voor. De meest normale manier van
overdracht is “horizontaal” , d.w.z. van dier tot dier, van huis tot
huis, door de lucht of door overbrengers zoals ongedierte, vogels,
de mens en voer- en waterbakken. Wees voortdurend waakzaam
voor ongedierte, bestrijdt ze indien nodig. Het is heel eenvoudig om
vogels uit uw hokken te weren; er is geen enkele reden om deze
ziekte-overbrengers in uw hokken toe te laten.
4. Zorg voor goede ventilatie
Zorg altijd voor schone, frisse lucht. Onvoldoende ventilatie kan
ziekte veroorzaken. Het slijmvlies van de luchtwegen is één van de
beste verdedigingsmechanismen van het dier. Een droge en stoffige
omgeving, ammoniakdampen en andere schadelijke gassen veroorzaken irritatie aan de luchtwegen en verminderen daarmee de mogelijkheden van het dier om infecties te weerstaan. Zorg er echter
altijd voor dat de dieren niet op de tocht zitten.
5. Zorg bij de eerste tekenen van ziekte voor een juiste diagnose
Als dieren van het normale gedragspatroon afwijken kan dat een
eerste teken zijn van een ophanden zijnde ziekte. Veel symptomen
zijn niet specifiek veen een bepaalde ziekte maar kunnen karakteristiek zijn voor een groot aantal ziekten. Raad niet naar de ziekte,
zorg zo snel mogelijk voor professionele hulp.
6. Medicijnen zijn geen vervangingsmiddel voor een goede verzorging
Medicijnen zijn zeer belangrijke hulpmiddelen bij de bestrijding
van ziekten als ze tenminste voor het juiste doel worden gebruikt en
volgens de voorgeschreven wijze. Doorlopend gebruik of onjuiste
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dosering mag nooit gebruikt worden als paraplu om een goede gezondheid te waarborgen. Een goede verzorging dient altijd voorop
te staan.
7. Entingen
Enten is een goede manier van bestrijden van de meeste virussen
(bronchitis, vogelpest, trilziekte, vogelpokken) en ook sommige
bacteriën (snot, vogelcholera). Men moet echter alleen enten tegen
ziekten die een probleem vormen.
8. Vermijd stress als gevolg van een onjuiste verzorging
Kuikens zijn zeer gevoelig voor alles wat hun dagelijkse routine
verstoort. Verandering van omgeving, ruwe behandeling, ongewone
geluiden, verandering van voer en te strenge rantsoenering zijn allemaal stress-omstandigheden die tot een afname van de weerstand
kunnen leiden. Dieren met een afgenomen weerstand zijn gevoeliger voor ziekten dan gezonde dieren.
9. Houd de dieren in conditie maar vermijd een te hoog lichaamsgewicht
De dagelijkse (fabrieks-)voeding van de kuikens is zorgvuldig samengesteld zodat het de dieren aan niets ontbreekt. Vooral aan het
eind van de jeugd is het echter van belang dat de dieren niet overvoerd worden. Leguit en vette levers zijn schadelijke voorbeelden
hiervan. Vermijd een te hoog lichaamsgewicht, vooral tegen de tijd
dat jonge hennen in productie komen.
Bovenstaande is overgenomen uit de 118e uitgave (juni 2001) van ‘Ons
Hoenderblad’, het blad van de Nederlandse Hoenderclub. Het artikel is
enigszins ingekort.
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