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Van de voorzitter
Beste leden van de Barnevelderclub,
2019 is al bijna weer voorbij. Het was het jaar dat haan
Maurice mag blijven kraaien en de vogelgriep gelukkig geen
roet in het eten gooide bij onze shows. Het was ook het jaar
waarin we als club besloten twee nieuwe kleurslagen te steunen
voor erkenning en de 100e editie van het clubblad uitkwam. Al
met al een positief jaar.
Voor het nieuwe jaar staan er nu al een aantal leuke activiteiten
gepland. Als eerste natuurlijk de Nieuwjaarsborrel op de
Noordshow. Hier kunt u samen met uw collega fokkers het
nieuwe jaar goed beginnen. Verder hebben we de kuikenradar,
misschien een hoender studiedag en natuurlijk niet te vergeten
de Algemene ledenvergadering op 25 april.
Met al deze activiteiten kunnen we samen nog meer plezier aan
de Barnevelder beleven en het ras nog verder promoten, of
zoals een Afrikaans spreekwoord zegt: Alleen ga je sneller
maar samen kom je verder.
Grootse plannen beginnen vaak met kleine stapjes. Laten we
beginnen met een gezamenlijke toost op het nieuwe jaar.
Als bestuur wensen wij iedereen fijne feestdagen en veel
Barnevelderplezier in 2020 toe en tot ziens op de Noordshow.
Hans Stil
Voorzitter
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Belangrijke data:
Nieuwjaarsborrel Barnevelderclub op de Noordshow
zaterdag 11 januari 2020 om 14.00 uur
Noordshow, Assen

9 t/m 11 januari 2020

Prov. Bondshow KLN Zuid-Holland (Boskoop), Hazerswoude
16 t/m18 januari 2020
ALV, in Apeldoorn

25 april 2020

Jongdierendag bij Gallinova

5 september 2020

ALV 2020
Noteer alvast de datum in uw agenda van de volgende
Algemene ledenvergadering van de Barnevelderclub:

Zaterdag 25 april
In het postduivencentrum in Apeldoorn van 10 uur tot ongeveer
15.00 uur. De agenda ontvangt met het volgende clubblad.
Naast de ALV hebben wij in de ochtend een interessante
spreker. Kortom het belooft een leuke en interessante dag te
worden.
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Uitnodiging Nieuwjaarsborrel
Voor een mooie start van het nieuwe jaar en om lekker te
kunnen ouwehoeren met collega fokkers, geven wij als
Barnevelderclub bestuur een nieuwjaarsborrel.
Wij willen graag met u een toost uitbrengen op het nieuwe jaar
op:

zaterdag 11 januari 2020 om
14.00 uur op de Noordshow.
U bent van harte welkom bij de stand van de Barnevelderclub
tijdens de Noordshow. De consumpties ontvangt u van ons, de
entree voor de show is voor uw eigen rekening.
Wij hopen met alle 100 leden te kunnen proosten op het nieuwe
jaar.
Tot ziens op de Noordshow.

6

Verslag keuring grote Barnevelders
Zuidbroek
Door: Hilco Ketelaar
27 september 2019
Op 21 november belde Gerrit Siemelink mij of ik een verslagje
wilde schrijven van mijn keuring. Natuurlijk wil ik dat graag
doen maar bijna 2 maanden na mijn keuring is lastig. Gerrit
verontschuldigde zich dat hij dit verzoek niet voorafgaande aan
mijn keuring bij mij had neergelegd. Dat had alles te maken
met de nieuwe taakverdeling binnen het bestuur. Begrijpelijk
natuurlijk. Ik zal mij dan niet gaan wijden aan een beschrijving
van alle dieren, dat vind ik eigenlijk nooit nodig. Immers, daar
zijn de keurbriefjes voor en ik ben gewend daar voldoende op
te laten schrijven.
Mijn keuring van de grote barnevelders bestond uit allemaal
jonge dieren, als volgt verdeeld: dubbelgezoomd: 4 hanen, 8
hennen, zilver dubbelgezoomd: 2 hanen en 2 hennen en blauw
dubbelgezoomd: 2 hanen en 1 hen. In totaal verdeeld over 4
verschillende inzenders.
Bij de types zat het in het algemeen wel snor, ook de
compleetheid van de hanenstaarten was voor deze vroege show
al acceptabel, natuurlijk vaak nog niet helemaal klaar, maar dat
baarde mij nog niet de grootste zorg. Wel zag ik veel
verschillen in de bouw van de dieren. Zeker opvallend als een
wat kleine haan die overigens wel al goed was door geruid
tussen twee forse soortgenoten zit. Een groot dier moet wel een
groot dier blijven. De borstkleur van de hanen was prima. Bij
de hennen had ik bij mijn eerste rondgang enkele dieren een
positieve aantekening voor type op mijn keurlijst gegeven.
Juist bij die dieren moest ik bij nadere inspectie fors naar
beneden, een hen had veel te veel bevedering in het gezicht en
bij de andere liet de zoming te veel te wensen over. Vooral de
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gezichtsbevedering kost predicaat, dit is ook de afspraak die op
het keurmeesters congres is gemaakt. Op een
Eurovisiesongfestival kan een gekkigheid als een vrouw met
een baard nog wel bovenaan eindigen maar dat is op een
kippenshow uitgesloten.
Bij de zilver dubbelgezoomde hanen kwam ik de mooiste van
mijn klasse grote Barnevelders tegen. Een forse complete haan
met een prima kleur en tekening, de 1e F 96 was dik verdiend
door fokker Kor Blok. Om dan bij de hennen een mooie
zilvergrijze kleur te laten zien blijft een uitdaging, maar deze
beide hennen konden in dat opzicht naar de huidige stand van
het ras er mee door.
De blauw dubbelgezoomde hanen gingen met ZG 95 en G91
weer naar huis en de enige hen met een ZG 94. Zoals gezegd
wist ik -door omstandigheden- niet vooraf dat ik een
keurverslag moest schrijven. Waar deze dieren goed in waren
of het op lieten zitten is mij dan niet meer bij gebleven.
Voor een show zo vroeg in het seizoen was er nog niet veel
uniformiteit in de ontwikkeling van de dieren maar was de
kwaliteit beslist wel goed, dat getuigt ook wel dat ik op de
totaal 19 dieren 1 x een F en 9 x een ZG kwijt kon.
Met sportgroet,
Hilco Ketelaar
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Keuring krielen op Peelhorstshow
Door: Hendrik Timmer
11 oktober 2019
“Het was het nog net niet”, dat zou ik als conclusie kunnen
benoemen na mijn keuring van 20 Barneveder krielen In
Sevenum.
Het was nog erg vroeg die dag toen ik naast mijn bed stond
(04.30 uur). Om 08.00 uur moesten we in de “Wienusmanege”
beginnen met de keuring op de Peelhorstshow en dan moet je
wel op tijd weg als je zo’n 215 km moet rijden.
Niettemin had ik er veel zin in, want ik zou (voor het eerst) de
parelgrijs dubbelgezoomde mogen bekijken /beoordelen. Dat
was dan ook het eerste wat ik heb bekeken toen ik de manege
binnen liep.
Ze maken er in Sevenum altijd veel werk van. De hal is
helemaal bedekt met antiworteldoek en daardoor ziet het er erg
strak uit. Pak daarbij de aankleding die heel divers is en je hebt
een bijzonder mooie show die organisatorisch ook nog eens
perfect geregeld is.
Tijdens mijn keuring had ik nog een taak, namelijk het scholen
van een keurmeester in opleiding. Erkan Erdem was leergierig
en ik weet zeker dat hij die dag de Barnevelder nog meer van
de Barnevelder is gaan houden.
Ingezonden waren 11 dubbelgezoomde dieren, waarvan 2
haantjes; 6 zilver dubbelgezoomde (3 hanen) en 1 zilverparelgrijs dubbelgezoomde hen.
De reden waarom ik die dag geen F kwijt kon was vaak
gelegen in het type. De dieren waren vaak niet goed in de rugstaartlijn, maar ook veel dieren met een te vlakke borst. Ten
tweede had ik vaak kritiek op de zoomtekening, die vaak
scherper kon. Uiteindelijk werd met een 1e ZG 95 een hen van
Bert Beugelsdijk hier de beste.
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Bij de zilver dubbelgezoomde ook geen topdieren. Een paar
dieren waren beslist te “geel” in grondkleur. Een enkele hen
had een mooie zoming, maar vaak had ik kritiek op de scherpte
van de belijning en de vorm van de zoom in de borst. Beste
werd hier een dier van Bert Oskam met een 1 ZG 94.
En dan die ene parelgrijs-zilver dubbelgezoomde hen. De
zoming op zich was van een mooie kleur, maar de grondkleur
van het dier was beslist niet wit. Jammer! Hopelijk heeft fokker
Beugelsdijk nog andere dieren thuis. De beste stuur je immers
nooit in. Op de kaart kwam NE (niet erkend) te staan, maar als
dat wel zo zou zijn geweest dan was een kleine ZG het
maximale geweest.
De mooiste Barnevelderkriel was deze dag van Bert
Beugelsdijk (dubbelgezoomde hen) en op de tweede plaats
kwam een dier van Bert Oskam.
Aansluitend moest ik nog diverse andere rassen keuren, maar
de F-predikaten waren dun gezaaid die dag. Slechts twee keer
heb ik het kunnen toekennen.
Neemt niet weg dat ik samen met mijn schrijver en Erkan een
gezellige dag heb gehad.
En het werd toch nog wel weer laat, voordat ik weer richting
het noorden kon gaan. “Weg met donker en thuis met donker”,
dat is vaak de realiteit op een keurdag. Gelukkig heb ik geen
hekel aan autorijden.
Hendrik Timmer
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Barnevelders en Barnevelderkrielen
op Gallinova anders in de
dubbelgezoomde varianten
Door: Aad rijs
8 november 2019
Dit jaar lag er voor mij de uitdaging de Barnevelders en de
krielen in de kleuren blauwdubbel gezoomd en zilver
dubbelgezoomd van een beoordeling te voorzien. Tevens kreeg
ik de krielen in de nog niet erkende gezoomde varianten te
beoordelen.
Omdat de vraag naar een verslag pas na de show kwam moet ik
dit verslag uit mijn hoofd maken, aantekeningen ontbreken.
Mogelijk dat ik daardoor wat kleien dingen mis. Begonnen
werd met de Barnevelders in blauw dubbelgezoomd. De twee
ingezonden hanen lieten het in type en staartopbouw wat
afweten
De staart is al jaren een aandachtspunt en er lijkt jammer
genoeg nog niet veel verbetering te zijn op dit onderdeel. De
grondkleur was iets te rood wat we eigenlijk standaard zien bij
deze kleur. Hierna volgde drie hennen van drie verschillende
inzenders. Mooi om te zien dat er gelukkig nog steeds
meerdere fokkers aan de slag blijven met deze kleuruitdaging.
De laatste hen van K. Blok liet naast een prima type ook een
zeer aanvaardbare blauwe binnenzoom zien. Haar grondkleur
was iets te rood maar daardoor is de zoming beter
waarneembaar. Met een welverdiende 1e F was zij de winnaar
in deze kleurslag.
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De winnende blauw dubbelgezoomde hen van de heer K. Blok
In zilver dubbelgezoomd een viertal hanen en acht hennen. De
hanen lieten het type zitten., dit onderdeel vraagt echt om
verbetering. Ook de koppen/ kopversierselen wijken wat af van
dat wat we graag bij een Barnevelder zien. De grondkleur moet
bij de hanen toch echt zilver zijn, roestkleurige aanslag maakt
de dieren niet mooier. Bij de hennen ligt het aandachtspunt
naast het correct type op de borstzoming en een schoon
veerveld tussen de zomen. Ook hier is nog wat werk te doen
maar gelukkig is er belangstelling van meerder fokkers en
komt de kleur er in Duitsland nu ook aan. Het winnende dier
was ook in deze groep een hen van K. Blok.
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De winnende zilver dubbelgezoomde hen van de heer K. Blok

In de krielen kreeg ik een zevental blauw dubbelgezoomde
dieren aangeboden. De staatopbouw van de krielen is
traditioneel beter dan die van de grote variant. Daarentegen zijn
er zeker bij de haantjes wat meer problemen met de
vleugeldracht. Een aandachtspunt is de in 2018 op het
keurmeesterscongres gemaakte afspraak over de onderlijn. Een
correcte Barnevelder en Barnevelderkriel laat een stukje
dijbeen zien. Hier ontbrak het bij een aantal dieren aan wat
maakt dat je niet kunt starten met een F-type. Ook hier zien we
ene wat rodere grondkleur dan idealiter het geval zou moeten
zijn. De tekeningkleur was bij een enkele haan wat donker met
name in de staart. De winnaar in deze groep was een prima
hennetje van Bas Oskam die inmiddels al heel wat jaren een
volhouder is in deze moeilijke kleurgroep.
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De winnende blauw dubbelgezoomd kriel hen van de heer B. Oskam

In zilver dubbelgezoomd drie hanen en tien hennen. Het is en
blijft een prima kleuraanwinst die veel liefhebbers trekt maar ik
had in de jaren na de erkenning meer vooruitgang verwacht.
Als je de tekening van de haantjes vergelijkt met goud
dubbelgezoomd en met de standaard dan zie je met name in
hals- en schoudertekening nog (te) veel afwijkingen. De dieren
zijn vrijwel allemaal te breed gezoomd en tonen daardoor te
sterk getekend in de hals. In de hennen ook hier weer een
aantal die niet de gevraagde zilvergrijze grondkleur laten zien
maar een kleur die wat roestig aandoet. De binnenzoom in de
borst is nog steeds een aandachtpunt en een behoorlijk aantal
hennetjes laat op de schouders een dichtgelopen binnenzoom
zien. In kooi 294 zat een hennetje wat er in positieve zin
uitsprong. Zij liet een prima type zien en paarde dat aan een
goede kleur en een prima tekening. Felicitaties voor B. vd
Bruinhorst!
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De winnende zilver zwart dubbelgezoomde klriel hen van de heer B. van de
Bruinhorst

In de open klasse waren ook een drietal zilver blauw
dubbelgezoomd en een tweetal zilver parelgrijs
dubbelgezoomd. Waarom deze dieren in de open klasse zaten
en niet in de Vrije klasse bleef tijdens de show onduidelijk

Een kriel hen in de nog te erkennen kleur zilver-blauw dubbelgezoomd van de
heer B. Oskam.
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maar maakte wel dat zij het predicaat NE kregen i.p.v. een
waardering van 1 tot 10.
De zilver blauw dubbelgezoomde dieren vragen nog
verbetering in de zilvergrijze grondkleur van de hennen en in
de kwaliteit van de zoming. Het haantje sprak in tekening wat
meer aan.
De haan en de hen in de zilver parelgrijze variant lieten een
type zien wat tussen ZG en F ligt maar vragen nog aandacht
v.b.t. tekening. Zeker de haan liet nog veel wensen noteren. Hij
was overduidelijk te sterk gezoomd in hals en zadel.

Een kriel haan in de nog te erkennen kleur zilver parelgrijs dubbelgezoomd van de
heer B. Beugelsdijk

De speciaalcub heeft de kwaliteit van beide nieuwe
kleurslagen positief geadviseerd voor de kennismakingsklasse
op de komende Noordshow. We gaan zien wat de Noordshow
brengt.
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Een kriel hen in de nog te erkennen kleur zilver parelgrijs dubbelgezoomd van de
heer B. Beugelsdijk.

Wat ik mij naast het bovenstaande wel herinner is een goed
verzorgde show in een prima gebouw met een hele mooie
winnaar van de show, een dubbelgezoomde krielhen van hoge
kwaliteit (Helaas was dit hennetje niet van een van onze leden
Red).
Ingen, 24 november 2019
Aad Rijs
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Keuring clubshow ondergebracht bij
Gallinova
Door: Jan Kip
Vrijdag 8 november 2019
Bij aanvang van de keuring eerst even langs de grote
Barnevelders lopen samen met collega Ad Rijs die ook een
deel van de grote Barnevelders moest keuren. Dit voor de
eerste algemene indruk om de keuring een beetje op elkaar af
te stemmen. Aan mij waren van de grote Barnevelders de
kleurslagen goud dubbelgezoomd, wit en zwart toe bedeeld.
Te beginnen met Goud Dubbelgezoomd 13 hanen van Goede
tot Fraaie types. Een haan viel op vanwege zijn type, hij was
erg hol en kort in de rug en erg hoog gesteld. Dit kwam door de
lange dijbenen. Maar de meeste hanen hebben wel een zeer
goede hals en zadeltekening en een zeer goede en fraaie
borstkleur. In de staarten waren enkele dieren nog niet
helemaal klaar. De Fraaiste zat in kooi 125 en kreeg het
predikaat Fraai, Deze is van M.A.P. Willems gevolgd door de
2e ZG in kooi 124 van G. Knoef.
Goud dubbelgezoomd 28 hennen Een mooie klasse met veel
Zeer Goede en Fraaie types. De grondkleur is bij de meesten
zeer goed en ze toonden weinig lichte nerven in de borst.
Alleen de zoming moet meer groene glans tonen. De oogkleur
van een aantal hennen was wel erg licht, een paar hennen
kregen een ZG type met de opmerking: moet voller van bouw,
maar deze hadden wel een zeer Goede tot Fraaie goudkleur en
zoming.
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De winnende dubbelgezoomde hen van de heer G. Knoef

Winnaar in deze klasse werd de Hen in kooi 137 met de 1e F.
Eigenaar G. Knoef. Deze hen viel op door zijn geweldige
zoming. Ook de 2e ZG in kooi 158 is van deze fokker.

De winnende grote witte haan van de heer H. Stil
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8 witte Hanen: Zeer Goed en Fraaie types, mooie volle
staarten en een zeer goede kleur. Een paar waren wat crème op
vleugeldek en schouders. De Fraaiste haan was van Hans Stil
en zat in kooi 181 predikaat 1e F. De 2e ZG was van H.
Bakker.

De winnende witte kriel haan en beste barnevelderkriel van de heer C. Kerkhof

20 witte hennen: Een mooie klasse met Zeer Goede en Fraaie
hennen. Enkele hennen waren iets creme van kleur of iets vuil.
Ook in deze groep een aantal hennen met een erg lichte
oogkleur.
Ze hadden wel Fraaie brede slagpennen en een geweldige
pootkleur. De Fraaiste zat in kooi 191 met predikaat 1e F
eigenaar Hans stil. Ook de 2e F is van deze fokker.
Zwarte Hanen en Hennen : Deze vielen me iets tegen, enkele
hanen wat rommelig in de staart.
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De winnende zwarte grote zwarte haan van de heer K. Hoogervorst

Wel hadden ze een zeer goede kleur en glans. De beste haan en
hen haalden ieder 1 ZG 94 en waren beide van Kees
Hoogervorst.

De winnende zwarte grote haan van de heer K. Hoogervorst
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In overleg met Ad Rijs werd de Goud Dubbelgezoomde hen als
beste Barnevelder gekozen. De keuring verliep vlot mede
omdat ik een fantastische schrijfster had. Alle winnaars
gefeliciteerd en met name de heer Knoef met de Fraaiste
Barnevelder.
JLH Kip

De Barnevelders, groot en kriel, op
Oneto 2019
Door Geri Glastra
6 december 2019
Een districtshow op Oneto is niet te vergelijken met een
rasgebonden Europashow, dat blijkt nu wel. Op de
rasgebonden Europashow van Nederlandse rassen in 2017
zaten 127 Barnevelders en 130 Barnevelder krielen, werk
voor vier keumeesters. Nu kon ik het met 28 grote en 17
krielen alleen af en zelf met nog een paar andere rassen
erbij. Maar goed, het gaat niet altijd om de grote aantallen,
de kwaliteit en de variatie maken ook veel goed.
Als je naar de Hangar 11 aan de Vliegtuigweg 345 bij
Enschede gaat, ga je alleen voor de dieren en de mooie en
gezellige aankleding van de hal en natuurlijk voor de contacten
met je sportvrienden. Ook even gaan statten is er niet bij, want
je hebt het gevoel in de "middle of nowhere" te zitten. Maar
eenmaal in de hal is het goed toeven voor mens en dier. Voor
wie er deze keer niet bij was, toch eens doen! Oneto is een
mooie ontmoetingsplaats voor een speciaalclub. Het is echt de
moeite waard en vanuit de drie gebruikelijke windstreken rij je
’s morgens en ’s avonds de goede kant uit.
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De grote Barnevelders
Zoals gezegd een klas van 28 dieren, die in dubbelgezoomd,
zilver dubbelgezoomd, blauw dubbelgezoomd en wit aanwezig
waren. Veel variatie dus.
Bij de dubbelgezoomde hanen viel het zoals gebruikelijk op,
dat de sikkelpartijen nog wat meer tijd nodig hadden om
volledig tot wasdom te komen, ook nog op 6 december…
De tweede haan die ik in handen kreeg, die van F. Loos in kooi
169, maakte daar in positieve zin een uitzondering op. Ook als
totaal een prima type met eveneens een prima kam, oogkleur,
hals, zadel, vleugeltekening en pootkleur als verdere
pluspunten. Later bleek dat deze haan ook de fraaiste van mijn
keuring bij de groten werd, ofschoon er bij de Leghorns een
stevig concurrerende haan zat.
De 2e ZG95 kapitale haan van G. Knoef was zo’n voorbeeld
van een prima dier, die echter nog wat meer tijd nodig heeft
voor een complete sikkelpartij.
Verder zat tussen de hanen een prachtige hen van B. Wagerink,
die goed meegedaan zou hebben tussen de hennen. Alleen de
wat smalle slagpennen hielden deze hen van een dikke F96 af.
Verder viel in deze hanenklas de variatie in vooral de halskleur
op, waar de laatste haan met een veel te donkere hals en
zadelkleur het verst van het ideaalbeeld lag.
De dubbelgezoomde hennenklas van 12 dieren werd
aangevoerd door een zeer fraaie hen van H.A. Bouwmeester.
Voor een F96 moet zo’n hen een fraai type paren aan een prima
kop, grondkleur en zoming en dat was bij deze hen prima in
orde.
Voor deze hele klas en dat geldt ook elders, moet je de
pootkleur van de Barnevelder hennen soepel keuren. De
pootkleur op zich is al niet om echt blij van te worden, maar de
zwarte en vooral grauwe aanslag begint echt te storen. Ik weet
ook niet of je daar nog steeds soepel mee om moet gaan.
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Wellicht een punt voor de speciaalclub om daar beleid in te
maken.
Verder nog perfecte en geklasseerde dieren met ZG95 van F.
Loos, G. Knoef (2x) en B. Wagerink (ZG94). De reden waarom
zij de 96 punten niet haalden was in kooi 177 wat
aanmerkingen op de zoming en de kooien 178 en 179 een te
lichte grondkleur.
Bij de zilver dubbelgezoomden een fraaie F96 haan qua type en
tekening, met een zeer goede kleur van K. Blok, die wat mij
betreft nog wel net even iets flinker uit de kluiten gewassen
mocht zijn.
Bij de hennen ook de mooiste van K. Blok met een 1e ZG95,
gevolgd door een 2e ZG94 hen van G. Simmelink.
De prima blauw dubbelgezoomde haan en hen van K. Blok
vielen op door de mooie kleur en voor blauw prima tekening.
Ook hier een haan die in de sikkels nog niet klaar was.
De klas witte Barnevelders imponeerde op het eerste gezicht,
maar bij nadere beschouwing waren er toch nog wel wat
puntjes van aandacht.
Zo vielen de eerste haan de enorme kopversierselen op. Dat
past niet bij een Barnevelder, waardoor de vergelijking met een
Leghorn voor de hand ligt.
Over de tweede haan, ook van de combinatie Vermeulen was ik
wel heel positief, Hij kon wel iets witter, maar een F96 was
best op zijn plaats.
De beide hennen moesten echt schoner voorgebracht worden,
waardoor het predicaat in dat klasje niet hoger kwam dan
ZG94. Een gemiste kans, want daar zat echt meer in.
De Barnevelder krielen
Bij de krielen met alleen de kleurslagen dubbelgezoomd en wit
wat minder variatie dan bij de groten. De klas was met totaal
17 dieren ook een stuk kleiner, maar in kwaliteit daar niet
minder om.
24

Het dubbelgezoomde hanenklasje werd aangevoerd door een
bijzonder complete en fraaie 1e F 96 haan met prima kleur en
tekening van B. Beugelsdijk, die met een kampuntje minder
perfect geweest zou zijn, maar werd evengoed de fraaiste
Barnevelder kriel. Deze topper werd gevolgd door 2e ZG 95
haan van H.A. Winkelhorst en een 3e ZG 95 haan, ook van B.
Beugelsdijk.
In de dubbelgezoomde hennenklas ook een 1e F 96 hen van B.
Beugelsdijk, die tevens de 2e ZG 95 hen showde, gevolgd door
een 3e ZG 94 hen van H.A. Winkelhorst.
Bij de dubbelgezoomde heb ik eigenlijk geen algemene punten
kunnen noteren. Een paar opmerkingen over één of enkele
dieren wil ik hier toch wel noemen. Een iets te licht of te
donkere grondkleur staat een hoog predicaat niet in de weg, als
die maar gelijkmatig en zonder smut is. Echter er dook toch
ook een erg donker dier op en daar moeten we niet naar toe.
Verder is een Barnevelder kam vrij klein. Ook bij de hennen
zag ik een te grote kam en dat ontsiert bij de hanen in
nakomelingschap nog erger. In aansluiting op Europese
standaard wordt er eerder wat gezegd van laag gestelde dieren.
Zo zijn ook spitse kopjes zeker bij de barnevelders uit den boze
en we moeten oppassen dat lichte oograndjes niet in een stam
vastgelegd worden.
Bij de qua type mooie klas witte krielen van de Duitse collega
G. Timmers was het toch even schrikken. Door het blauwsel
was het duidelijk niet meer de originele witte kleur. Heel
jammer, want verder waren het wat betreft kopversierselen,
bevedering, de slagpennen en de pootkleur prima dieren.
Moesten de grote witte schoner voorgebracht worden, hier
waren ze helaas overgeconditioneerd.
De winnaars van harte proficiat!
Geri Glastra
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Prijswinnaars 2019 van de
Barnevelderclub.
Dit zijn de tot nu toe bekende prijswinnars van de felbegeerde
prijzen van de Barnevelderclub
Districtshow Winschoter Pluimvee en KonijnenClub
Grote Barnevelders
Oorkonde fraaiste Barnevelder kooi 322 K.Blok kooi 309
zilver zwart dubbel gezoomd
€10,00 W.Brink kooi 309 bruin zwart dubbel gezoomd
€10,00 K.Blok kooi 322 zilver zwart dubbel gezoomd
€5,00 K.Blok per 10 ingezonden dieren
Kriel Barnevelders
Oorkonde fraaiste kriel Barnevelder kooi 546 W.Brink blauw
dubbel gezoomd
€10,00 J.H.Kiwiet kooi 547 wit
€5,00 W.Brink per 10 ingezonden dieren
Districtshow Peelhorstshow
Grote Barnevelders
Oorkonde fraaiste Barnevelder kooi 160 L.H.M.van Dam
blauw dubbel gezoomd
€10,00 L.H.M.van Dam kooi 146 bruin zwart dubbel gezoomd
€10,00 M.A.P.Willems kooi 143 bruin zwart dubbel gezoomd
ander geslacht
€10,00 L.H.M.van Dam kooi 160 blauw dubbel gezoomd
€5,00 M.A.P.Willems per 10 ingezonden dieren
€5,00 M.A.P.Willems per 10 ingezonden dieren
€5,00 L.H.M.van Dam per 10 ingezonden dieren
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Kriel Barnevelders
Oorkonde fraaiste kriel Barnevelder kooi 386 B.Beugelsdijk
bruin zwart dubbel gezoomd
€10,00 B.Beugelsdijk kooi 386 bruin zwart dubbel gezoomd
€10,00 B.Oskam kooi 395 zilver zwart dubbel gezoomd
€5,00 B,Oskam per 10 ingezonden dieren
€5,00 F.Loos per 10 ingezonden dieren
Districtshow Kernhemshow
Grote Barnevelders
Oorkonde fraaiste Barnevelder kooi 134 M.A.P.Willems bruin
zwart dubbel gezoomd
€10,00 M.A.P.Willems kooi 134 bruin zwart dubbel gezoomd
Kriel Barnevelders
Oorkonde fraaiste kriel Barnevelder kooi 590 T.C.M.de Graaff
zilver zwart dubbel gezoomd
€10,00 B.Beugelsdijk kooi 568 bruin zwart dubbel gezoomd
€10,00 B.v.d.Bruinhorst kooi 551 bruin zwart dubbel gezoomd
ander geslacht
€10,00 T.C.M.de Graaff kooi 590 zilver zwart dubbel gezoomd

Clubshow Gallinova
Grote Barnevelders
Oorkonde Clubkampioen Barnevelder kooi 137 G.Knoef hrn
bruin zwart dubbel gezoomd
Oorkonde + €15,00 G.Knoef kooi 137 hen bruin zwart dubbel
gezoomd
€10,00 M.A.P.Willems kooi 125 bruin zwart dubbel gezoomd
ander geslacht
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Oorkonde + €15,00 K.Blok kooi 165 blauw dubbel gezoomd
Oorkonde + €15,00 K.Blok kooi 174 zilver zwart dubbel
gezoomd
Oorkonde + €15,00 H.Stil kooi 191 wit
Oorkonde +€15,00 K.Hoogervorst kooi 207 zwart
€5,00 H.Bakker per 10 ingezonden dieren
€5,00 G Knoef per 10 ingezonden dieren
€5,00 K.Hoogervorst per 10 ingezonden dieren
€5,00 H.Stil per 10 ingezonden dieren
€5,00 K.Blok per 10 ingezonden dieren
Kriel Barnevelders
Oorkonde Clubkampioen kriel Barnevelder kooi 307
C.Kerkhof wit
Oorkonde + €15,00 B.Beugelsdijk kooi 276 bruin zwart dubbel
gezoomd
€10,00 J.L.H.Kip kooi 228 bruin zwart dubbel gezoomd ander
geslacht
Oorkonde + €15,00 B.Oskam kooi 287 blauw dubbel gezoomd
Oorkonde + €15,00 B.v.d.Bruinhorst kooi 294 vilver zwart
dubbel gezoomd
Oorkonde + €15,00 C.Kerkhof kooi 307 wit
Oorkonde + €15,00 T.C.M.de Graaff kooi 316 zwart
€5,00 B.Beugelsdijk per 10 ingezonden dieren
€5,00 W/Brink per 10 ingezonden dieren
€5,00 B.v.d.Bruinhorst per 10 ingezonden dieren
€5,00 G.Timmers per 10 ingezonden dieren.
Districtshow Oneto.
Grote Barnevelders
Oorkonde fraaiste Barnevelder kooi 169 Frits Loos bruin zwart
dubbel gezoomd
€10,00 Frits Loos kooi 169 bruin zwart dubbel gezoomd
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€10,00 Frits Loos kooi 177 bruin zwart dubbel gezoomd ander
geslacht.
€10,00 K.Blok kooi 185 zilver zwart dubbel gezoomd
€10,00 Comb.Vermeulen kooi 193 wit
Kriel Barnevelders
Oorkonde fraaist kriel Barnevelder kooi 593 bruin zwart
dubbel gezoomd B.Beugelsdijk
€10,00 B.Beugelsdijk kooi 593 bruin zwart dubbel gezoomd
€10,00 B.Beugelsdijk kooi 602 bruin zwart dubbel gezoomd
ander geslacht.
€10,00 G.Timmers kooi 606 wit
Jeugdshow Laren
Beker kooi 112 Brend v.d. Maag bruin zwart dubbel gezoomd.

Voor alle prijswinnars: Van harte gefeliciteerd. Het
prijzengeld ontvangt u binnenkort op uw
bankrekening. De verdiende oorkondes kunt u in
ontvangst nemen tijdens de Algemene Leden
Vergadering op 25 april 2020 in Apeldoorn.
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Verslag van de 44e Deutsche
Barnevelderschau & ZwergBarnevelderschau in Nienburg,
Saksen Duitsland
van 18 tot 20 oktober 2019.
Door: Henk Bakker en Hans Stil
Deze wedstrijd werd samen met de Vereniging van New
Hampshire fokkers georganiseerd in Nienburg (D). Onder
leiding van Daniel Berghorn is deze wedstrijd tot een succes
gemaakt. De organisatie was in 1 woord perfect.

Een overzicht van de Duitse Hauptsonderschau in Nienburg

Van Nederlandse zijde werd door 5 leden van de Nederlandse
Barnevelderclub en 1 niet lid deelgenomen met in totaal 36
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dieren in verschillende kleurslagen..
In Duitsland is de hoofdshow (Hauptsonderschau) veel meer
dan alleen het showen van dieren; het is een sociaal gebeuren.
De deelnemers, die vaak vele honderden kilometers rijden,
gaan na het inkooien niet naar huis maar blijven in de buurt van
de show overnachten. Dit jaar sliepen wij in de kamers van de
agrarische school van Nienburg (D). De partner en soms ook de
kinderen gaan mee naar de show. Naar de show gaan is een
klein feestje. De leden van de vereniging drinken voor de show
een biertje met elkaar, gaan samen een museum bezoeken
tijdens de keuring en uitgebreid dineren tijdens de
prijsuitreiking .

1Alle Nederlandse deelnemers.

De sfeer bij de Nederlandse delegatie was erg goed. Leden en
niet-leden van de Barnevelderclub zaten gezellig bij elkaar aan
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tafel. En naarmate de avond vorderde werden de gewonnen
prijzen bekeken en de verhalen aan tafel steeds sterker.
Van de Nederlandse delegatie vielen er ook een aantal
deelnemers in de prijzen. Henk Bakker ontving een prijs voor
de kwaliteit van zijn ingezonden grote witte Barnevelders.
En Gert Verhoef kreeg voor zijn jarenlange deelname aan de
show in Duitland een plaquette van het Landesverband fur
Huhner und Zwerg-Huhner. Henk en Gert proficiat.

Henk Bakker en Gert Verhoef met de gewonnen prijzen
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In totaal waren er 2 trio's en 749 enkele Barnevelders
ingeschreven. Er was 1 trio in zilver/zwart dubbel gezoomd
groot en 1 trio in wit kriel.
De grote hoenders:
37 hanen en 82 hennen in bruin/zwart dubbel gezoomd
9 hanen en 21 hennen in zilver/zwart dubbel gezoomd
4 hanen en 12 hennen in bruin/blauw dubbel gezoomd
2 hanen en 4 hennen in donkerbruin
25 hanen en 39 hennen in zwart
14 hanen en 20 hennen in wit
5 hanen en 11 hennen in blauw
285 grote Barnevelders

De prijs uitreiking
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De krielen:
45 hanen en 135 hennen in bruin/zwart dubbel gezoomd
15 hanen en 24 hennen in zilver/zwart dubbel gezoomd
11 hanen en 16 hennen in bruin/blauw dubbel gezoomd
4 hanen en 22 hennen in donkerbruin
22 hanen en 43 hennen in zwart
24 hanen en 54 hennen in wit
3 hanen en 3 hennen in blauw
11 hanen en 22 hennen in kernfarbig/koekoekpatrijs
464 Barnevelder krielen
Totaal 755 Barnevelder en Barnevelderkrielen.

Volgend jaar wordt Haupsonderschau georganiseerd
in Gestunghausen (D) van 9 tot en met 11 oktober
2020.
Als u er over denkt in te zenden kunt u informatie
krijgen bij Hans Stil of Henk Bakker.
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Enquête Hoender studie dag
Speciaalclubs
De Barnevelderclub heeft samen met een aantal andere hoender
speciaalclubs het idee opgevat een hoender studiedag te
organiseren in 2020.
Een leuke en reuze interessante dag, waarbij fokkers en
dierenliefhebbers uit het hele land elkaar kunnen
ontmoeten (los van ras, kleur of vleugeldracht), kennis kunnen
opdoen en uitwisselen. Zodat u daarna met nieuw elan aan
het seizoen 2021 kunt beginnen.

Een beetje hulp
Zoiets realiseren is geen peulenschil. Voordat we daar sponsors
voor zoeken en maanden werk in stoppen, willen we graag uw
mening weten over hoe we het goed kunnen organiseren.
Hiervoor hebben wij een korte enquête gemaakt (ongeveer 6
minuten om in te vullen).
Wij vragen uw hulp voor het organiiseren van een leuke en
interessant studiedag door de vragenlijst in te vullen.
De link voor het invullen van de vragenlijst staat in de mail die
u ontvangen heeft met de code voor het clubblad.
Alvast bedankt.
Hans Stil
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Kuikenradar
Op uitnodiging van de Lakenvelder & Vorwerkclub heeft de
Barnevelderclub zich aangesloten bij de Kuikenradar. De
kuikenradar is een website waar in één oogopslag is te zien
wie, waar hoeveel kuikens heeft gefokt. Hiermee laat de
kuikenradar aan de wereld zien hoe enthousiast onze hobby
beoefend wordt.
De Nederlandse Kuikenradar.nl houdt broedresultaten bij van
fokkers van rashoenders in de broedperiode van januari tot en
met juni. Het geeft actieve hobbyfokkers inzicht in de
broedresultaten van hun eigen speciaalclub. Goede
broedresultaten zijn van belang voor het behoud van steeds
zeldzamer wordende
hoederrassen. Ook
geeft het een indruk
hoeveel
Nederlandse
hoenderfokkers
actief zijn met het
beheer en behoud
van de verschillende
rassen.
U kunt zelf ook
meedoen aan de
Kuikenradar en uw
enthousiasme voor
de Barnevelder tonen. Het is geheel vrijwillig. Zodra u kuikens
heeft kunt u de gegevens invullen op de website van de
kuikenradar: www.kuikenradar.nl. Onder het kopje
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"Broedresultaaten" dat bovenaan de pagina vermeld staat kiest
u voor "Barnevelder broedresultaten 2020". Op de pagina die
dan verschijnt kunt u uw gegevens invullen.
Na enige tijd worden uw resultaten zichtbaar op de landkaart
van Nederland. Ook kunt u hier de resultaten van uw collega
fokkers bekijken.
Wij raden iedereen aan mee te doen en daarmee het
enthousiasme van onze vereniging laten zien.
Namens het hele bestuur: veel fok enthousiasme toegewenst
voor 2020.

www.kuikenradar.nl
Wist U:
- Dat er op de Barnevelderclub website de mogelijkheid is uw
overtollige dieren en broedeieren aan te bieden voor de
verkoop
- Dat u uw gegevens op de website kan laten plaatsen als u
gevonden wilt worden door liefhebbers en fokkers. U kunt een
mailtje sturen naar secretaris@barnevelderclub.nl met uw
gegevens die u vermeld wilt hebben en het soort (kleur,
groot/kriel) Barnevelders dat u fokt en wij vermelden u op de
website.
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Dit bijzonder fraaie boek over de Barnevelder en haar oorsprong
is te bestellen via de website van de vereniging.
De kosten bedragen € 15,00 (+ € 3.60 verzendkosten)
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