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Van de voorzitter
Het nieuwe seizoen is weer begonnen met de tientallen
kuikentjes die uit het ei zijn gekropen. De hoop op een
kampioen is weer geboren. Nu maar afwachten of een van de
kuikens het kan waarmaken. Hoewel de meeste van mijn hanen
goed bevruchte was er een die dat niet deed. Met deze haan
zouden er niet het gewenste aantal kuikens komen. Aangezien
ik toch wel een flink aantal nakomelingen wil hebben uit deze
lijn moest ik op zoek gaan naar alternatieven. Gelukkig had een
collega fokker nog een oom van deze haan had in zijn bezit en
was hij bereid dit dier een tijdje aan mij uit te lenen.
Daarom ben ik vorige week in de auto gestapt en naar het
westen van het land gereden. De radio stand aan en uit de
boxen klonk het nummer "Ik kan het niet alleen" van de
Dijk. Als groot fan zong ik uit volle borst mee en tegelijkertijd
realiseerde ik mij dat de titel erg toepasselijk is. Dankzij de
bereidwilligheid van de collega fokker kan ik nu toch een flink
aantal kuikens fokken uit die lijn. In mijn eentje was dit niet
gelukt.
Dit geldt ook voor de Barnevelderclub. Als bestuur kunnen we
het niet alleen; we hebben uw hulp nodig voor het voortbestaan
van de vereniging. Op de komende jaarvergadering willen we
met u de toekomst van de club bespreken. Wij zijn benieuwd
naar uw mening. Daarom ontvangt u binnenkort een enquête
met het verzoek deze in te vullen. De uitkomst bespreken we
tijdens de Algemene Leden Vergadering op 11 mei. Zo kunnen
we samen de koers van de Barnevelderclub bepalen voor de
komende jaren. Helpt u ons door de enquête in te vullen want
"Wij kunnen het niet alleen".
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Ik hoop u te zien op de Algemene Ledenvergadering van 11
mei.
Tot dan,
Hans Stil (06-10704956)

Belangrijke data:
ALV

11 mei 2019

Jongdierendag bij Gallinova

7 september 2019

W.P.K.C. Winschoten

27 en 28 september 2019

Peelhorstshow, Horst

11 t/m 13 oktober 2019

Haupt sonderschau, Nienburg (D)

18 t/m20 oktober 2019

Kernhemshow, ede

24 t/m 29 oktober

Gallinova, Barneveld

8 en 9 november 2019

Oneto, Enschede

6 t/m 8 december 2019

Noordshow, Assen

9 t/m 11 januari 2020
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Contributie 2019
Geachte leden van de Barnevelderclub.
Ook in 2019 willen we de hobby een steuntje in de rug blijven
geven met een jondierendag, mooie prijzen en een interessante
jaarvergadering. Daar hebben we uw hulp bij nodig.
Het Bestuur van de Barnevelderclub verzoekt u daarom
vriendelijk, indien u dit nog niet gedaan heeft, de contributie
van 2019 zo snel mogelijk over te maken. Dit kunt u doen op
de rekening van de Barnevelderclub,
IBAN:NL65INGB000227398 onder vermelding "contributie
2019".
Wij rekenen op uw medewerking, waarvoor bij voorbaat dank.
Het Bestuur.

Welke kleurslag fokt u in groot of
kriel ?
Regelmatig krijg ik vragen van mensen, die in hun regio graag
broedeieren of dieren willen kopen. Van elk Barnevelder
clublid was destijds bekend, welke kleurslag hij of zij fokte in
groot en kriel.
Deze lijst is niet meer actueel en ik zou het op prijs stellen als u
als fokker de moeite wilt nemen om mij de actuele gegevens
door te geven. Met de juiste gegevens kunnen wij
geïnteresseerden helpen aan een paar mooie barnevelders. En
misschien hebben wij er in de toekomst weer een lid bij.
H.Bakker
f2hdebakkers@hetnet.nl
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Paas traditie: Eitje tikken
Gemeente: Ommen
Locatie: Kerkplein
Wanneer: Paasmaandag vanaf half 11

Stomp op stomp, scherp op scherp. Het ei diep verstopt in de
hand. Geconcentreerde gezichten. Een voorzichtig tikje. De één
beduusd, de ander blij. Op Paasmaandag tikt menigeen in
Ommen een eitje op het Kerkplein. Wat begon met het
verkopen van gekookte eieren met Pasen uit pure armoede,
groeide uit tot een prachtige traditie waar de bevolking op
Paasmaandag massaal voor uitloopt.
Het eiertikken op Paasmaandag is een begrip tot in de wijde
omgeving van Ommen. De ruim 2000 eieren die met grote zorg
door de Ommer families Martens en Keizer op Stille Zaterdag
zijn gekookt, worden tegen elf uur naar het Kerkplein in
Ommen gebracht. Volgens gewoonte installeren de heren
Martens en Keizer zich op vier plekken op het Kerkplein om de
eieren te kunnen verkopen. Wanneer even na elf uur de
kerkdienst is afgelopen en de kerkgangers het plein opstromen
begint de verkoop. “Het is zaak de eieren te verkopen voordat
het eierzoeken op de Voormars om twaalf uur begint”, weet
boegbeeld Gerard Martens. “Ouders willen ook graag met hun
kinderen meedoen aan het traditionele eierzoeken en trekken
vanaf kwart voor twaalf die kant op.’’ Aan het eiertikken doen
een paar honderd mensen mee. De meeste deelnemers kopen
een heel tray, met daarin 30 eieren. Elk ei kost 50 cent per stuk.
Binnen een half uur zijn de eieren uitverkocht.
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Gemoedelijk
Het eiertikken is een gezellig en gemoedelijk gebeuren. De
traditie wordt opgevrolijkt door boerenkapel De
Knollentrekkers die in boerenkiel gezellige deuntje over het
Kerkplein laten schallen. Na een half uur zijn de meeste eitjes
getikt. Mensen blijven gemoedelijk hangen en praten over
koetjes en kalfjes. Het ongedwongen karakter van het
eiertikken brengt jong en oud, Ommenaar of toerist, vrienden
en onbekenden met elkaar in contact. Het overstijgt grenzen
van generaties of geloofsgenoten. Bekenden en onbekenden,
kinderen of bejaarden tikken gemoedelijk een eitje met elkaar.
Alhoewel de haren van de deelnemers overwegend grijs
gekleurd zijn. Ervaren tikkers dragen een potje zout mee in
hun jaszak. Het gewonnen eitje gelijk afgepeld en gezouten
opgegeten.
Ongeschreven spelregels
Iemand die wil meedoen met het eiertikken koopt voor 50 cent
een ei. Vervolgens wordt een partner gezocht waarmee het ei
getikt kan worden. Eerst tikken de deelnemers de stompe
kanten van het ei tegen elkaar. Vervolgens wordt scherp op
scherp getikt. Na deze tikrondes kan het zijn dat één deelnemer
zijn ei helemaal stuk heeft. De deelnemer met het hele ei wint
vervolgens het kapotte ei van zijn tegenstander. Wanneer blijkt
dat beide deelnemers aan één kant een deukje in het ei hebben
tikken ze vervolgens nog stomp tegen scherp om de winnaar te
bepalen. Degene die dan nog één kant heel heeft wint. “Meestal
verliest dan degene met de stompe kant, omdat aan deze zijde
van het ei de luchtkamer zit”, vertelt Martens. “Het mooiste is
het om te tikken met vier personen. De bedoeling is dan om
eerst stomp op stomp te tikken en scherp op scherp, waarna de
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beide winnaars onderling het tikken met dezelfde kant
herhalen. Als laatste tik je stomp op scherp. Degene die zijn ei
nog helemaal heel, of aan één kant heel heeft wint de eieren
van de andere drie tikkers.” Wie het eiertikken goed wil doen
moet het ei bijna helemaal in zijn hand wegstoppen. Alleen het
bovenste puntje blijft vrij. Op deze manier kan het ei alleen
middenop geraakt worden. Wanneer je de andere hand onder
de hand met het ei stopt, heb je het ei helemaal mooi stevig
vast.
Vreemden
”Alhoewel het eiertikken een oude Ommer traditie is, tikken
heel wat toeristen ook een eitje mee. “We merken dat toeristen
in Ommen graag met het eiertikken meedoen”, vertelt Gerard
Martens. “Dat is fijn, want we zijn voor de verkoop toch ook
van de ‘vreemden’ afhankelijk.” “Overigens zie ik het gelijk
als een vreemde aan het tikken is", vertelt Gerard. "Ze weten
vaak niet precies hoe ze het ei moeten vasthouden, waardoor
het ei meer aan de zwakkere zijkant getikt kan worden.
Sommige deelnemers zie je aan hun ei likken”, zegt Gerard.
“De gedachte hierachter is dat het likken het ei sterker zou
maken.”
Bron: www.dehoogenkamp.nl
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Uitnodiging jaarvergadering
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarvergadering 2019 in
het Duivencentrum Apeldoorn. Het programma is als volgt:

9.30 uur Ontvangst bij het postduivencentrum
10.00 uur Opening van de dag
10.10 Discussie onder leiding van Dick de Boer over
de toekomst van de Barnevelderclub aan de hand van
de uitkomst van de enquête.
12.00 uur lunch (soep en broodjes)
13.00 uur Algemene Ledenvergadering
15.00 uur einde van de vergadering
De kosten van deze dag bedragen € 9,50 voor de lunch en
onbeperkt koffie en thee.
Het adres van de locatie is:
Duivensportcentrum Apeldoorn
Pr. Beatrixlaan 240
7312 AA Apeldoorn
Wilt u zo vriendelijk zijn voor 4 mei aan te geven of u
aanwezig bent in verband met de catering. Dit kunt u doen op
het volgende mailadres: f2hdebakkers@hetnet.nl.
Ook kandidaat bestuursleden kunnen zich opgeven via dit
mailadres voor dezelfde datum.
Wij hopen u allemaal te zien op deze interessante dag.
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Agenda Algemene Ledenvergadering
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Vaststellen agenda
Notulen ALV dd 2 februari 2019 in Apeldoorn.
Ingekomen stukken
Jaarverslag secretaris
Financieel verslag
Verslag kascommissie
Decharge Bestuur
Benoeming nieuwe leden kascontrole commissie
7. Begroting 2019/2020 en Vaststellen contributie 2020
8. Bestuursverkiezing.
Eventuele kandidaten kunnen zich bij het Bestuur
aanmelden, uiterlijk tot voor aanvang van de vergadering.
9. Pauze
10. Bestuursbeleid
Voorstellen
Prijzenschema 2018/2019
Overleg Duitsland
100 jarig bestaan
11. Vaststellen club en districtshows 2020
12. Vaststellen clubkeurmeesters voor club en districtshows
2020
13. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag.
14. Prijsuitreiking
15. Sluiting
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Notulen van de Algemene
Ledenvergadering op zaterdag 2
februari 2019. Aanvang 13.30 uur
Voorafgaande aan de ALV vind een lezing met power point
presentatie plaats door Hendrik Timmer met als onderwerp
“Samenstellen foktomen”. Met name de veervelden bij de
dubbelgezoomden krijgen veel aandacht. Het bestuur wordt
verzocht een brief naar de keurmeestersvereniging te sturen
met het verzoek het komend jaar aandacht te schenken aan een
consistente beoordeling van de onderlijn bij Barnevelders,
waarbij de dijen zichtbaar moeten zijn.
Aanwezig zijn 28 personen, waarvan er 26 deelnemen aan de
lunch en de ALV.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom en in het bijzonder de ereleden Jan Krijthe en Cees
van Wel.
Hierna geeft de voorzitter een opsomming van de zaken, die
door het bestuur zijn ondernomen.
Vaststelling agenda.
Besloten wordt agenda punt 6 (bestuursverkiezing) naar voren
te halen en te behandelen na de ingekomen stukken.
Notulen van de ALV van 15 september 2018 te Mijdrecht.
Naar aanleiding van de notulen alinea 4 merkt Bert Beugelsdijk
op dat hij zich had teruggetrokken als voorzitter, maar
beschikbaar was als bestuurslid in een bestuur onder
voorzitterschap van Barend van den Bruinhorst.
Arie Droppert geeft aan (alinea 5) geen probleem te hebben
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met Jos Bos, omdat deze zich hield aan de gemaakte afspraken.
Bij alinea 9 geeft Bert Beugelsdijk de aanvulling dat hij de
vergadering verliet omdat hij naar een verjaardag moest.
Bij alinea 10 over het op zwart zetten van de website is een
weergave van het moment weergegeven en geen dreigement.
De voorzitter dankt Bert van Dam voor het maken van de
notulen.
Ingekomen stukken.
Uitnodiging voor een NHC vergadering op 12 jan.2019.
Uitnodiging voor de officiële opening van de Noordshow
Uitnodiging van KLN/Diertechnische Raad op 23 febr.2019.
Mededelingen.
Met kennisgeving zijn afwezig: G.Donkersteeg, W.Voskamp,
Brend v.d.Maag, Ruud Docter, Jeroen v.d.Ven, Anke de Graaf,
Wim Meyer, Kim en John van Dijck en Saskia Terwel.
Op de vraag over het ledenverloop in 2018 deelt de voorzitter
mede, dat er per saldo 9 leden minder zijn.
Bestuursverkiezing.
Van den Oever vraagt waar de kandidaatstelling staat. Dan
volgt er een heftige discussie waarbij zowel de emotie als de
argumenten van de vorige ALV herhaald lijken te worden.
Voorzitter kapt de discussie af.
Voorzitter stelt dat het niet de intentie geweest is om Henk en
Gerrit tijdelijk te benoemen, maar blijvend. De
omstandigheden maakten dit niet mogelijk. De afgelopen
maanden is er elke maand een bestuursvergadering geweest en
de samenwerking en het onderlinge contact is prima.
Hij wil op deze weg doorgaan.
Bert Beugelsdijk vraagt of het bestuur van mening is dat zij
voldoende draagkracht heeft bij de leden van de
Barnevelderclub. Voorzitter is van mening dat zij alle leden
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vertegenwoordigen.
Er zijn geen aanmeldingen geweest van leden voor een
bestuursfunctie.
De stembriefjes worden uitgereikt. Er zijn 2 volmachten. In
totaal zijn er 28 stemmen. Het stembureau bestaat uit de heren
Hendrik Timmer en Ad van den Oever.
Henk Bakker wordt gekozen met 22 voor, 4 onthoudingen en 2
tegen.
Gerrit Simmelink wordt gekozen met 16 voor 7 onthoudingen
en 5 tegen.
Op de vraag van Bert Beugelsdijk wie het enningmeesterschap
gaat doen, zegt de voorzitter dat hij dat er bij gaat doen.
Nieuwe kleurslagen in binnen- en buitenland.
Er is een brief van de standaardcommissie over aanvragen voor
erkenning van nieuwe kleuren in Duitsland.
De kleur koekoekpatrijs is niet binnen ons uitgangspunt van
dubb.gezoomd, maar we zullen het gedogen.
De kleur zilverzwart dubb.gezoomd is in Nederland bij de
groten erkend en heeft onze goedkeuring
De kleur zilverblauw dubb.gezoomd bij de krielen is akkoord.
Hier zijn we zelf ook mee bezig.
Het verzoek van de leden Barend van de Bruinhorst, Bas
Oskam en Bert Beugelsdijk
om de kleuren zilverblauw dubb.gezoomd bij de krielen en
zilverparelgrijs dubb.gezoomd bij de krielen op de komende
Noordshow en clubshow in de zichtklasse te presenteren wordt
met instemming ontvangen.
Voor 1 maart a.s. dient het bestuur hier een bericht over te
zenden naar de Standaardcommissie Hoenders en
Dwerghoenders van KLN.
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Rondvraag.
Ad van den Oever.
Gaat het bestuur nog met een visie en plannen komen.
Ja, dit gebeurt op de jaarvergadering.
Bert van Dam.
Bij de Noordshow heeft de in het vraagprogramma aangegeven
keurmeester niet gekeurd bij alle Barnevelders. Dit was
jammer want de keuringen riepen nu de nodige vragen op./
Gevraagd wordt het Bestuur van de Noordshow hierop te
attenderen. Bij zoveel Barnevelders moet er echt een goede
Barnevelderkeurmeester gecontracteerd worden. Bestuur zegt
toe een brief te zullen schrijven.
Cees Hoogervorst.
Hij was vandaag voor de eerste keer op een vergadering. Als er
een volgend keer weer zoveel geruzie is, komt hij nooit meer.
Cor Ammerlaan.
Hoe gaat het nu met de contributie ?
De leden worden aangeschreven. Contributie 30 Euro. Bij
betaling voor 1 april 5 Euro korting. Tevens vindt men dat
conform het in mei 2018 aangenomen besluit over de
contributie in het blad moet staan dat de contributie 30 Euro
per jaar bedraagt. Maar dat bij betaling voor 1 april een korting
van 5 Euro gegeven wordt.
Barend van den Bruinhorst.
Er was in de jaarvergadering 2018 aangegeven de
Jongdierendag en de jaarvergadering te combineren. Dit zou
dan begin september bij Gallinova zijn. Hoe denkt dit bestuur
hierover ?
De plannen van het bestuur zijn om de jaarvergadering in
april/mei te houden en niet te wachten tot september.
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Adrie Vermeulen.
Geruzie binnen de club maakt de vereniging kapot. Hij heeft
dit gezien bij de Chabo club.
Van meer dan 100 leden zijn er nog 24 over. Als niet lid maken
de uitgetreden leden er onderling wat van. Ga met elkaar en
niet tegen elkaar onze prachtige hobby beleven. Stop met
ruziën.
Hans Stil
Het eerste digitale clubblad beschouwt hij als een hoogtepunt
en hij vraagt om reacties.
Over het geheel genomen zijn deze positief. Jammer wordt het
gevonden, dat het niet meer mogelijk is een briefje toe te
voegen voor het overmaken van de contributie.
Mart Willems verzoekt om bij het plaatsen van artikelen uit de
oude doos, de schrijver van dit artikel (indien mogelijk) te
benaderen. Misschien denkt de schrijver er inmiddels wel
anders over of heeft hij nog aanvullingen op het artikel.
Sluiting15.50 uur.
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Jaarverslag secretaris.
In 2018 zijn er 2 bijeenkomsten met de leden geweest t.w. De
Jaarvergadering van 19 mei en de extra Algemene
Ledenvergadering op 15 september.
Tijdens de Jaarvergadering van mei kwam aan de orde, dat er
verschil van inzicht was over een aantal zaken tussen de
bestuursleden. De penningmeester stelde zijn functie ter
beschikking.
De ledenvergadering heeft toen een aantal besluiten genomen
en de penningmeester verzocht zijn functie weer op zich te
nemen. De penningmeester heeft dit verzoek ingewilligd.
Rene Hut bood zich aan als intermediair om de neuzen binnen
het Bestuur weer één richting op te krijgen. Dit is niet gelukt.
Na de pauze werd er een lezing gegeven over kruiden en de
werkzaamheid hiervan voor hoenders
door de firma Bartoem. Na afloop kregen de aanwezige leden
een kruid naar keuze mee.
Om uit de impasse met het Bestuur te komen, werd een extra
Algemene Ledenvergadering uitgeschreven op 15 september..
Inmiddels waren 2 van de 4 bestuursleden opgestapt.
Hans Stil werd als nieuwe voorzitter gekozen en Gerrit
Simmelink en Henk Bakker als ad-intearimbestuurder tot de
eerste Algemene Vergadering begin 2019.
Arie Doppert stelde zijn functie als penningmeester ter
beschikking, met dien verstande dat hij de financiële
administratie tot eind 2018 zal blijven bijhouden.
De Jongdierendag, die voor 15 september gepland stond, was
geannuleerd.
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Voor het eerst sinds 2010 is er geen Nederlandse
vertegenwoordiging bij de SonderHauptSchau in Duitsland
geweest. Om het contact met de Duitsers weer op te nemen is
Hans Stil in november naar de Junggeflügelschau in Hannover
geweest om de kennismaking met de voorzitter van de Duitse
Barnevelderclub te realiseren en het contact te herstellen. Dit is
goed gelukt.
Individueel hebben een aantal leden weer goede resultaten
behaald op de club- en districtshows, alsmede de Europashow
in Herning. Alle winnaars van harte gefeliciteerd.
Ik spreek de wens uit, dat we in 2019 de onderlinge
tegenstelling weten te overbruggen en dat we samen weer van
onze mooie sport mogen genieten.
Henk Bakker.
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Financieel verslag boekjaar
2018
ING betaalrekening
ING spaarrekening
Kas Penningmeester
Voorraad Barnevelderboeken

Voorraad Avi's
Nog te ontvangen gelden
Vooruit ontvangen contributie

Nog te betalen kosten
Reservering 100 jarig bestaan

31/12/2017

31/12/2018

€ 444,74
€ 6.000,00
€
€
€
€
30,52
€ -125,00
€ -371,85
€ -250,00

€ 114,76
€ 7.200,00
€
85,40
€
€
€
26,61
€ -100,00
€ -415,16
€ -500,00

€ 5.728,41

€ 6.411,61
€

Exploitatie resultaat
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683,20

Werkelijk
2018

Begroting
2018

Begroting
2019

Inkomsten

(euro)

(euro)

(euro)

Contributie

2391,50

2400

2200

Boeken verkoop

45

50

50

Rente baten

1,61

0

0

Totaal

2438,11

2450

2250

Kosten
Clubblad
Ereprijzen

449,87

600

50

290,50

500

500

Jaarvergadering

155,80

300

500

Jongdierendag

58

100

100

Vergaderkosten
bestuur
Lidmaatschap

14,10

100

150

38

50

50

Website

216,99

150

250

Bankkosten

136,65

150

150

Reservering
100 jarig
Representatie
bestaan
eren
en
Overig

250

350

350

150

150

150

-5

0

0

waarderen
Totaal

1.754,91

2.450,-

2.225,-

Batig saldo

683,20

Uitgaven
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Onze prijswinnaars van 2018/2019
Districtshow W.P.K.C Winschoten
Oorkonde groot W.Brink, dubb gezoomd.
Oorkonde kriel J.H.Kiwiet wit
Districtshow Peelhorstshow
Oorkonde groot M.A.P.Willems dubb.gezoomd
Oorkonde kriel Teun Loos dubb.gezoomd
Clubshow Gallinova
Oorkonde Clubkampioen groot B.v.d.Bruinhorst
Oorkonde groot B.v.d.Bruinhorst dubb.gezoomd
Oorkonde groot A.v.d.Oever blauw dubb.gezoomd
Oorkonde groot K.Blok zilver/zwart dubb.gezoomd
Oorkonde groot H.Stil wit
Oorkonde groot K.Hoogervorst zwart
Oorkonde Clubkampioen kriel B.v.d.Bruinhorst
Oorkonde kriel B.Oskam dubb.gezoomd
Oorkonde kriel B.Oskam blauw dubb.gezoomd
Oorkonde kriel B.v.d.Bruinhorst zilver/zwart dubb.gezoomd
Oorkonde kriel C.Kerkhof wit
Beker voor de fraaiste barnevelder op de Jeugdshow Laren
voor Brend Maag.
Districtshow Oneto
Oorkonde groot G.Knoef dubb.gezoomd
Oorkonde kriel J.H.Kip dubb.gezoomd
Districtshow Noordshow
Oorkonde groot G.Knoef dubb.gezoomd
Oorkonde kriel B.Oskam dubb.gezoomd
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Districtshow KLN Bondshow Boskoop
Oorkonde groot Cor Ammerlaan dubb.gezoomd
Oorkonde kriel B.Beugelsdijk dubb.gezoomd

Lijnenteelt of niet. (door Henk Bakker)
De meeste Barnevelder fokkers fokken met de beschikbare
dieren. Meestal zijn die onderling verwant. Naarmate de
verwantschap groter wordt, neemt de genetische variatie
binnen het ras af.
Wetenschappelijk wordt gesteld, dat bij de aanwezigheid van
12 onverwante foktomen er vrijwel geen inteelt en geen
afname van de genetische variatie behoeft plaats te vinden. Als
deze foktomen elk in een vaste volgorde geregistreerd worden
bv. A, B, C, etc. tot L, behoeft men het jaar daarna slechts de
haan van A te koppelen aan de hennen van B. en zo vervolgens
B.aan C., C aan D. etc.
Helaas is het bij ons onmogelijk om 12 onverwante foktomen
samen te stellen en te houden. Alle Barnevelders in dezelfde
kleur, hebben wel een verwantschap. We kopen allen bij elkaar,
waardoor de verwantschap toeneemt.
Op zich geeft dit niets, mits wij het maar goed registreren en
het kunnen nakijken als er iets mis gaat. Met lijnenteelt leggen
we de goede eigenschappen vast, maar in sommige gevallen
ook de erfelijke gebreken. Daarnaast fokken we meestal met
foktomen. Als er dan iets mis gaat, weet je nog niet uit welke
hen dit voortkomt. Fok met 1 op 1 voorkomt dit. Maar ook hier
geldt, dat de genetische variatie dan afneemt. Fok nooit broer
maal zus. Halfbroer maal halfzus geeft dikwijls goede
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resultaten.
Mocht u door inteelt problemen krijgen, dan is het goed te
weten, dat inteelt niet erfelijk is. Kruisen met onverwante
dieren laat inteelt verdwijnen.
Registratie is van groot belang.

Kraaien de hanen nog in 2020. (door
Henk Bakker)
In maart 2008 werd ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan
van de NHDB (Nederlandse Hoender en Dwerghoender Bond)
een symposium gehouden over de toekomst van hobbymatige
pluimveehouderij in Utrecht bij de Universiteit Utrecht
Faculteit Diergeneeskunde.
Een paar maanden terug kreeg ik alle informatie, die toen
uitgedeeld werd, weer onder ogen en je begint dan
nieuwsgierig alles weer door te kijken.
Komend jaar is het 2020 en ik vroeg me af:”Is de situatie van
nu, anders dan die van 2008?”.
De NHDB had als zelfstandige bond 5300 leden. Inmiddels
bestaat de NHDB niet meer als zelfstandige organisatie en in
na de fusie met de NKB (Nederlandse Konijnen Bond)
opgegaan in KLN (KleindierLiefhebbers Nederland). Het
aantal hoenderfokkende leden is afgenomen.
Het gemiddeld aantal fokdieren per adres was 43 en het
gemiddeld aantal kuikens dat gefokt werd, was 165.
Gevoelsmatig denk ik dat dit nog gelijk is.
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De NHDB werd door de overheid erkend als dé behartiger van
de belangen van de hobbymatige pluimveeliefhebbers in
Nederland. Ook voor KLN geldt dit.
Uit de inleiding van pluimveegedragsbioloog Jeroen van
Rooijen blijkt wat een mooi hobby we hebben. De hobby is
verrijkend: ze brengt mensen in contact met levende wezens en
levert schoonheidbeleving. Ze zet mensen aan tot kennis
verwerving over hoenderrassen, rasgeschiedenis, huisvesting,
voeding, ziekten en gedrag. De hobby is ontspannend en
daardoor bloeddrukverlagend en geeft
lichaamsbeweging(schoonmaken hokken) en bevorderd sociale
contacten (verenigingsleven) en draagt bij aan het behouden
van biodiversiteit. Het verdrijft de eenzaamheid bij ouderen en
geeft structuur en een levensdoel. Het is goed voor de
emotionele ontwikkeling van kinderen en maakt hen vertrouwd
met het verschijnsel dood.
Er zijn ook bedreigingen voor de hobby.
Strengere welzijnsmaatregelen, Hoogpathogene vogelgriep,
Ruimingen en Burengerucht. Mogelijk kom ik hier een volgend
keer op terug.
Conclusie: Ja de hanen kraaien nog in 2020.
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De landelijke clubshows van de
Duitse Barnevelderclub voor de komende
jaren is als volgt:
18 – 20 oktober 2019 in Nienburg/Weser, in Niedersaksen.
Nienburg ligt in Noord Duitsland en is qua afstand goed te
doen. Mocht u belangstelling hebben om mee te doen of te
gaan kijken, dan kunt u bij mij de informatie krijgen.
23 – 25 oktober 2020 in Gestungshausen in Beieren
16 – 17 oktober 2021 in Frankenau in Hessen
15 -16 oktober 2022 in Schopfloch in Beieren.
2023 100 jarig bestaan. Informatie volgt nog.
19 -20 oktober 2024 Grosslangheim in Beieren.
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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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