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Van de voorzitter
Als ik dit schrijf is het ongeveer twee weken voor kerst en zijn
mijn v rouw en dochter de kerstboom aan het optuigen in de
woonkamer. Kerst is voor mij altijd een tijd waarin we veel tijd
met familie en vrienden doorbrengen. Een tijd van gezelligheid
en van delen.
En als ik dan aan de Barnevelder vereniging denk dan zie ik in
mijn gedachten de "Barnevelder familie" al aan een grote tafel
zitten, gezellig pratend met elkaar en onder het genot van een
kop koffie de laatste kippenweetjes uitwisselen. Ben ik aan het
dromen? Of zou het echt zo kunnen zijn?
U heeft 2 februari natuurlijk al vrij gehouden in uw agenda
voor de foktoom voorlichting door Hendrik Timmer. Hopelijk
kunnen we dan met de Barnevelder familie, onder het genot
van een kop koffie, de laatste kippenweetjes uitwisselen. Als
voorproefje kunt u het artikel in dit Barnevelder clubblad "uit
de oude doos" (bladzijde 11) lezen van Bert van Dam over
inteelt. Het is een artikel uit 2002 maar nog steeds actueel. Na
de lezing van Hendrik Timmer hebben wij ook nog de ALV. U
krijgt hiervan nog een officiële uitnodiging van ons.
Naast verhalen uit de oude doos hebben we nog veel meer
ervaringen en wetenswaardigheden in deze digitale
Barnevelder geplaatst. Met als klap op de vuurpijl een
interview met ons Erelid Jan Krijthe.
En als afsluiting nog even een mopje: De haan komt het
kippenhok binnen en duwt een gigantisch struisvogelei voor
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zich uit. Goedemorgen dames," zegt hij tegen de hennetjes, "ik
wil niet drammen hoor, maar ik wou jullie toch eens laten zien
wat men elders zoal presteert."
Veel leesplezier gewenst met deze eerste digitale uitgave van
het Barnevelder clubblad. Laat ons weten wat u ervan vindt.
Prettige feestdagen en tot ziens op de ALV (met koffie).
Hans Stil (06-10704956)

Belangrijke data:
Noordshow Assen (clubshow)

3 t/m 5 januari 2019

Boskoop (distr show)

17 t/m 19 januari 2019

ALV en lezing over foktoomsamenstelling 2 februari 2019
(Apeldoorn)
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Kerstgroet
Beste Leden van de
Barnevelderclub,
Namens het bestuur wensen
wij iedereen een prettig
kerstfeest en een gelukkig
2019. En dat iedereen in het
nieuwe jaar veel plezier mag
beleven van zijn hobby. .

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 de contributie van 2019 voor 1 april 2019 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.
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Verslag van het Duits bezoek
Auteur: Henk Bakker.
Zaterdag 24 november 2018 had ik een afspraak met Martin
Hackler en Dirk Balz.
Martin had via de web-site van de Barnevelderclub gevraagd
om een foktoom zilver/zwart dubbel gezoomd groot. Dirk had
mij een week daarvoor al gebeld.
Op de site was geen reactie gekomen, maar ik had inmiddels 1
haan en 6 hennen van Gert Verhoef voor ze geregeld.
Daarnaast had Martin mij gevraagd naar een bruin/zwart
dubbel gezoomde haan of hen of beide.
Deze had ik geregeld via ons oud-lid Reyer Schothorst. Een
haan met een zwarte borst en een goede staartpartij. Zeer goede
kam en strakke kinlellen. De hen had een zeer goede tekening
met vrijwel geen pepering in de gezoomde veren.
Alles viel bij de Duitsers zeer in de smaak.
Vervolgens werd gesproken over de Nederlandse tekening van
de bruin/zwart dubbel gezoomde dieren. Toen ik de artikelen
van Hendrik Timmer en Cor Tensen uit Kleindiermagazine van
november 2012 en januari 2013 erbij haalde, werden ze
helemaal enthousiast. Inmiddels heb ik een afschift van deze
artikelen per post verzonden. Zelf zullen ze voor de vertaling
gaan zorgen.
Bert Beugeldijk heeft destijds een powerpoint presentatie over
dit onderwerp gehouden op een Sommertagung.
Hier wisten deze heren niets van. De belangstelling voor dit
onderwerp is er niet minder om. Persoonlijk contact met
fokkers onderling (ongeacht nationaliteit) is voor onze sport
van levensbelang.
Met vr.gr. Henk Bakker
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Wist u dat ?
In Kleindier magazine van november 2018 stond een artikel
over JEUGDLEDEN die Nederlands kampioen geworden zijn
op de Jeugdshow Laren en die voor rekening van KLN mee
mochten doen aan de Europese Kampioenschappen in Herning
Denemarken.
Eén van deze kampioenen was Brend de Maag.
Hij zond 4 Barnevelder krielen in, in de kleuren zwart en zilver
dubbelgezoomd.
Hij kreeg van een buitenlandse keurmeester 3 x 92 en 1 x 93
punten.
Proficiat Brend ga zo door.

Europashow
Herning
Auteur: Henk Bakker.
Gelijktijdig met de Barnevelderclubshow bij Gallinova was in
het Deense Herning de Europashow.
Van onze leden hebben er een aantal acte de presence gegeven
op deze show. Bij de grote Barnevelders waren dit Gerrit
Simmelink en Henk Bakker.
Bij de krielen Jan Kip, Jan Felix en Gerard Timmers.
Tot mijn verrassing kwam ook onze oud-secretaris Cees van
Wel als passagier in de bus.
De grote Barnevelders werden gekeurd door een Nederlandse
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keurmeester t.w. Hendrik Timmer. De kriel Barnevelders
werden gekeurd door een Duitse keurmeester t.w. Alfred Karl
Walter.
Zowel Gerrit Simmelink als Henk Bakker werden
Europachampion met 96 punten voor een zilver dubbel
gezoomde hen en 97 punten voor een witte haan. Tevens werd
Henk Bakker Europameister met een collectie van 4 dieren
met 381 punten.
Bij de krielen viel Jan Felix in de prijzen met een zilver
dubbelgezoomde krielhen van 95 punten.
Het was een enorm grote show, met dieren verdeeld over 15
hallen. Alles stond er keurig verzorgd bij en de dieren kregen
zeer goed te eten. Zo chaotisch en wanordelijk het 3 jaar terug
in Metz was, zo verzorgd en goed georganiseerd was het nu.
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Ook bij het Holland huis liep alles prima. Alle 3 de bonden
stonden bij elkaar en de sfeer was goed.
Het dierentransport van en naar Denemarken is voortreffelijk
verlopen. Hulde aan alle personen die hier aan hebben
bijgedragen.
Vele Nederlanders hebben een bezoek aan de show gebracht.
Een aantal kwam met de auto en had zelf een onderkomen
geregeld en een aantal (58) kwamen met de bus van
GeboTours. Ook de busreis was goed geregeld met een
konijnenkeurmeester t.w. Henk Boone als chauffeur.
Een prima hotel in Skive op 65 km van Herning met goede
maaltijden.
De afstand was wel lang. Vrijdagmorgen om 2.30 uur vertrek
uit Utrecht en aankomst bij de hal om 14.30 uur. De sfeer in de
bus was echter uitstekend. Zondagmorgen om 11 uur weer
vertrokken uit Herning en om 23.50 uur weer aangekomen in
Utrecht.
Op de terugreis nog een goed diner gehad in Noord Duitsland,
aangeboden door KLN. Hiervoor hartelijk dank.
De herinnering aan deze show is een goede en zal jaren in
gedachten blijven.
Alle reisgenoten bedankt voor deze mooie belevenis.
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Uit de oude Doos: Foktechnische
zaken en inteelt
Auteur: Bert van Dam
Wat moet je doen en waar moet je op letten om mooie
Barnevelders te fokken? Hier is al veel over gesproken en
geschreven maar wat is wijsheid? Kun je op voorhand al
bepalen hoe de nakomelingen van een bepaald koppel er uit
komen te zien of speelt toeval en geluk een grote rol?
Beginnende fokkers zou ik willen adviseren om met goed
materiaal te beginnen. Je hebt meer aan een G-dier van een
ervaren fokker dan bijv aan een F-dier waarvan je de
achtergrond niet weet. Misschien is dat wel het enige goede
dier van 100 kuikens. Als je daar mee begint is de kans op een
teleurstelling groot.
Welke dieren komen in aanmerking voor de foktoom?
1. alleen vitale en gezonde dieren
2. dieren die het juiste type hebben.
Verder zijn er natuurlijk nog meer belangrijke punten zoals
kleur, bevedering, tekening, kam, oog- en pootkleur maar hier
kan later aan worden gewerkt. Eerst bouwen, dan schilderen.
Het spreekt voor zich dat dieren met grote fouten zoals
skeletafwijkingen, spleetvleugels, ernstige kamfouten enz
worden uitgesloten voor de foktoom.
Inteelt
De kans dat je dieren fokt die net zo goed zijn of zelfs beter
dan de ouders is het grootst met familieteelt (inteelt). Sommige
fokkers zijn hier huiverig voor. In de natuur is inteelt een
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normaal verschijnsel. De mussen en merels die om het huis
vliegen zijn allemaal familie van elkaar. Let er eens op hoeveel
ze op elkaar lijken. De natuur heeft geselecteerd op vitaliteit en
gezondheid. Er wordt gevochten voor het territorium. Zieke of
zwakke vogels worden gevangen door een roofvogel of sterven
vroegtijdig. Dus deze zorgen in ieder geval niet voor het
nageslacht. Bij wilde paarden zal alleen de sterkste hengst zich
voortplanten.
Hoe ver kun je gaan met inteelt?
De meningen hierover zijn verdeeld, de een zegt vader x
dochter, moeder x zoon, neef x nicht of broer x zus. Persoonlijk
vind ik dit te vaag. Als je bijv. fokt vader met 3 dochters, dan is
het belangrijk om de verschillen tussen de dochters te weten.
Deze kunnen aan moeders kant een andere achtergrond hebben.
Als ik mijn foktoom ga samenstellen leg ik de stamboom van
de haan en de hen langs elkaar. En dan moet er in de derde
generatie 1 tak zijn die anders is van afstamming (zie
afbeelding).
Een goede boekhouding en met kleine foktomen (liefst 1 op 1)
werken is noodzakelijk. De kunst is om nu al te weten wat er
volgend jaar en de jaren daarop nog mogelijk is zonder nieuwe
dieren aan te kopen.
Als dieren kleiner worden, minder eieren leggen, bevruchting
en uitkomstpercentage worden jaarlijks slechter, dan moeten
we gaan denken aan bloedverversing.
Maar mijn ervaring is dat je met vitale en gezonde dieren lang
kunt blijven fokken.
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Bert van Dam
Bron: Clubblad Barnevelder club, 2002 nr 47
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Links de hanen, rechts zijn de hennen
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Keurverslag barnevelder clubshow
Gallinova
Auteur: Aalt van de Streek.
Het was op vrijdag 9 november in de centraal gelegen Midden
Nederland hallen een drukte van belang.
Er waren hier maar liefst 1145 dieren ingezonden bij Gallinova
waarvan 83 grote Barnevelders die door ondergetekende op de
clubshow van de Barnevelderclub van een predicaat voorzien
mochten worden.
Mijn eerste indruk was dat zowel bij de goud/blauwgezoomde,
en de witte dieren de hanen niet uniform van grote waren. We
mogen hier zoals de standaard voorschrijft best iets van de
middellange dijbenen en middellange loopbenen zien,
waardoor het dier niet te laag gesteld is wat bij enkele dieren
wel het geval was. Bij de witte dieren waren mooie forse hanen
aanwezig die op het moment van het keuren een F type lieten
zien maar een dag later toch wat vlak in de onderborst waren
en hierdoor wat te hoog gesteld leken, maar naar mijn mening
zijn de fokkers hier op de goede weg om meer volume en een
betere stelling op de dieren te krijgen. De 17 witte hennen
waren mooi uniform van grote. Een prima staartopbouw en
afronding. Een aandachtspunt voor verbetering zit hier
voornamelijk in de gezichtsbevedering en kinlel aanzet, bij
bijna alle dieren waren de kinlellen niet goed aangezet en
toonden enkele dieren veel gezichtsbevedering zelfs een paar
dieren toonde baardgroei wat niet de bedoeling kan wezen. De
grondkleur van de dieren is in doorsnee al zuiver wit wat bij
een enkel dier nog verbeterd kan worden, en de dekveren
kunnen qua veerstructuur bij enkele dieren nog iets beter. Al
met al een mooie klasse witte Barnevelders waar Hans Stil in
kooi nr 126 de mooiste witte hen met een 1e F toonde.
Bij de goudgezoomden is de oude haan van dhr. Krijthe
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volgens mij een prima vertegenwoordiger in het ras, een dier
met een F type, kleur en conditie. De oude baas werd dan ook
de mooiste van zijn jongere soortgenoten, het is altijd weer
knap van de fokker om oude dieren in deze conditie voor te
brengen. dhr. Willems liet in kooi nr 71 ook een fraaie jonge
haan zien in kleur en type die ook een F scoorde.
Bij de 26 goudgezoomde hennen was de kwaliteit goed te
noemen de dieren waren over het algemeen goed van grote en
type met een mooie opgaande rug /staartbelijning de
kamtanding kinlellen en de oogkleur is over het algemeen zg.
De grondkleur is prima van egale kleur met weinig of geen
smut. De zoming is over het algemeen prima te noemen wel is
er bij meerdere dieren de opmerking gemaakt dat deze in de
borst wat veel nerf lieten zien en de zoming zou op staartdek
nog wat beter kunnen.
De beenkleur mag iets aanslag vertonen maar we moeten er
wel op letten dat deze niet te donker wordt. In deze klasse
showde dhr. Bruinhorst in kooi nr. 86 de mooiste hen met een
1e F 96 ook met zijn andere twee hennen scoorde hij 2x F 96
gevolgd door de dhr. Knoef 2e F en dhr. Shothorst met een 3e F.
Bij de goudblauw gezoomden 7 dieren de hanen waren wat
ongelijk van type de haan in kooi nr. 104 van dhr. van den
Oever liet het beste type en kleur zien, de overige twee hanen
waren wat laag in de stelling.
Bij de hennen is er nog wel wat werk te verrichten wat binnen
zoming betreft deze loop nog niet geheel door over de veer. De
hen van Van den Oever in kooi nr. 106 verdiende een F 96.
Zilver dubbelgezoomd hier maar 6 dieren van dhr. Blok
jammer van zo’n klein aantal als we hier als Barnevelder
fokkers met zijn allen gezamenlijk de schouders onderzetten
en meer samen werken dan moet deze kleurslag toch zeker een
succes worden voor de fokker en vereniging hierdoor zal ook
zeker het niveau hoger worden wat weer tot meerdere fokkers
zal leiden van deze kleurslag . De haan in kooi 111 liet een
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prima type zien met een mooie hals en zadel tekening en
verzilvering compliment aan doorzetter hr. Blok die probeert
deze kleurslag naar een hoger niveau te fokken al zijn ze nog
niet zoals bij de krielen.
Bij de zwarte dieren was fokker Hoogervorst met 5 dieren
aanwezig deze waren goed in kwaliteit en mooi groen van
glans, puntje van aandacht is hier om er voor te zorgen dat de
witte dons kleur niet doorslaat bij de tentoonstellingsdieren,
ondanks dat we dit nodig hebben bij fokdieren voor de groene
glans. Bij de hennen scoorde hr. Hoogervorst een 1e F
Ik hoop dat u tevreden bent met de behaalde resultaten, het was
voor mij in ieder geval een uitdagende keurdag met een mooie
klasse Barnevelders van een goede kwaliteit.
Ik zie terug op een mooie keurdag die ik samen mocht beleven
met Egbert Puttenstein als schrijver, hier voor hartelijk dank.
Ik wens een ieder veel fokkersplezier toe ook met het
uitwisselen van de gezamenlijke kennis en dieren, op die
manier zullen de Barnevelders in alle kleurslagen nog steeds
verbetert worden zodat ook in de toekomst deze mooie hobby
en cultureel erfgoed voor de Barnevelderclub, fokkers , en
liefhebbers hiervan behouden mag worden.
Ook hier geld: het goede is datgene wat voor eenheid zorgt.
Dhr. Bruinhorst bij deze nog van harte gefeliciteerd met de
mooiste grote hoender.
Vriendelijke groet,
Aalt van de Streek.
C keurmeester
Wezep
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Samenwerken
Auteur: Gerrit Simmelink
Als bestuurslid zonder noemenswaardige functie kan ik er niet
omheen om wat te schrijven voor het clubblad.
Daar ik lid ben van de Euregioclub Aalten/Bocholt (D) heb ik
met Duitsers leren samenwerken en overleggen.
Daar wil ik wat over schrijven.
In de eerste jaren dat we samen de tentoonstelling opbouwden
was er volgens ons geen logica en weinig regel. Het beginnen
'smorgens was goed, maar als we om half 11 koffie wilden
drinken, vonden ze dat onzin en de lunch bestond uit een blik
soep met een simpel broodje.
Na enkele jaren van aandringen en vragen om een goede
maaltijd en koffiepauze, zien we nu het resultaat. De sfeer en
inzet is er veel beter door geworden.
Ook met mijn andere ras heb ik ervaring met Duitsers, eerst is
die "Hollander" een buitenbeentje met een heel ander hoen dan
zij hebben en ik moet me maar aanpassen. Maar als dan een
keurmeester die ook in de fokwacht zit zegt dat er aan hun kant
ook wat moet veranderen, dan komt er reactie in de zin van:
"Dan kunnen we die van ons wel slachten".
Toen kwam er overleg over type en gewicht. Dat is positief en
plezierig.
En als wij nu denken dat (omdat het ons ras is) we alle Duitse
keurmeesters en fokkers voor 2024 naar onze hand kunnen
zetten, wordt het een teleurstelling. Daarvoor zijn het er echt
veel te veel. Alleen als we een goed contact en plezierig
overleg hebben kan er wat bereikt worden. We moeten niet
onze kennis over de Barnevelder opzij zetten, maar zullen wel
naar hun moeten luisteren en ook wat moeten toegeven.
Je kunt wel zeggen dat wij alle wijsheid hebben en alle recht
hebben omdat het ons ras is, maar stel je eens voor hoe jij het
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zou vinden als er in het verleden weinig overlegt was vanuit
het buitenland en er dan gezegd wordt dat het niet goed is waar
je al jaren mee bezig bent?
NOG EVEN DIT:
Ik had een mevrouw 3 hennen verkocht. Na enige tijd kreeg ik
telefoon. Ze vertelde me dat er 2 regelmatig een eitje legden,
maar de 3e niet.
Toen vroeg ze of het zou helpen als ze die 3e hen bij de andere
2 in het nest zou zetten, zodat ze kon zien hoe het moest.
Ik zei toen: "Je kan het proberen".
Gerrit Simmelink

Verslag Barneveldershow 2017 in
Coesfeld
Auteur: Henk Bakker.
De landelijke show van de Duitse Barnevelderclub werd
gehouden in een paardesportcentrum in Coesfeld.
Coesfeld ligt in Westfalen-Lippe, ongeveer 60 kilometer van
Winterswijk.
Kort bij de grens dus voor hen er een bezoek aan wilde
brengen.
De hotels voor de overnachtingen van de deelnemers waren in
het centrum van Coesfeld.
Een historisch stadje met veel historie en bezienswaardigheden.
Op de zaterdagmorgen (de dag van de keuring) was er dus voor
de inzenders veel te zien en de markt maakte het nog extra
gezellig.
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Op de show waren 727 dieren ingeschreven.
Groot
Bruin-zwart dubbelgezoomd 40/75
Bruin-blauw dubbelgezoomd
3/5
Zilver-zwart dubbelgezoomd 13/18
Donkerbruin
5/8
Zwart
18/34
Wit
18/33
Blauw
5/10
Kriel
Bruin-zwart dubbelgezoomd
Bruin-blauw dubbelgezoomd
Zilver-zwart dubbelgezoomd
Donkerbruin
Zwart
Wit
Kernfarbig
Blauw

70/114
15/13
9/11
7/26
22/44
19/45
15/27
4/10

Nederlandse inzenders waren:
Henk Bakker, Bert Beugelsdijk, Arno de Boer, Kees
Hoogervorst, Gerrit Simmelink, Hans Stil en Gert Verhoef.
Totaal stuurden zij 61 dieren. Alleen Arno de Boer is geen lid
van onze speciaalclub.
Hij heeft donkerbruine krielen en die zijn in Nederland niet
erkend. Toch was hij met één van zijn krielen winnaar in zijn
klasse.
Als Nederlandse keurmeester trad op Klaas van der Hoek.
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Interview met Jan Krijthe
Auteur: Hans Stil

"Alles wat je leuk vindt om te
doen, kost geen energie"
Interessante mensen
De Barnevelder vereniging telt op dit moment ongeveer 100
leden. Allemaal aardige gezellige en interessante mensen met
de liefde voor grote of kleine Barnevelders. Al deze mensen
hebben eigen meningen, voorkeuren en eigenaardigheden en
soms ook nog andere hobby's. Daarom zetten we vanaf deze
uitgave een lid van onze vereniging in de "spotlight" . Zodat
we elkaar beter leren kennen. In deze uitgave beginnen we met
niet zomaar een lid, maar ons erelid Jan Krijthe.
Voor een goed gesprek met Jan Krijthe ben ik daarom op een
frisse zaterdag ochtend, met het rijp nog op het gras, op de
motor gesprongen (een van mijn andere hobby's) en naar
Eelderwolde gereden voor een interview. Daar kwam ik gelijk
aan met de voerleverancier die een flink aantal zakken voer
bracht en tot mijn verbazing niet alleen maar kippenkorrels
maar ook konijnenvoer. Dit kon wel eens een verassend
gesprek worden.
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Jan met de winnende haan van Gallinova

Wie is Jan Krijthe?
Jan Krijthe, 83 jaar jong is geboren (83 jaar) en getogen in het
plaatsje Eelde in de provincie Drenthe. Als oudste zoon van
een van de zeven kinderen van een garagehouder. Na de
middelbare school ging Jan aan het werk in de garage van zijn
vader. Die hij later over heeft genomen en tot zijn pensioen
heeft gerund. Een garage voor onderhoud aan alle type auto's
met daarbij een merkvrije benzine pomp. Jan hield niet van die
benzinemerken (met ieder jaar weer een nieuwe
vertegenwoordiger met ieder jaar weer nieuwe regeltjes). Hij
was liever een vrij man. In 1959 trouwde hij met Gerda en
samen kregen ze drie dochters, die alle drie in de buurt wonen
maar de voorliefde voor dieren niet hebben meegekregen.
Gerda kan de hobby van Jan wel waarderen. Soms helpt ze
mee met de hokken uitmesten. De kuikentjes vind ze toch wel
21

het aller leukst. Tegenwoordig woont Jan al jaren in
Eelderwolde in het huis waar vroeger zijn schoonouders
hebben gewoond. In de familie zijn verder geen fokkers te
vinden en ze vinden dat Jan besmet is met het "gekke hobby
virus". Zijn schoonmoeder zei wel eens: "Wat vind hij er nou
oan?, altijd kippen kieken".

De Thuringers

Toen Jan nog Jantje was
Jan zijn voorliefde voor dieren heeft er altijd al ingezeten. Als
tiener is hij begonnen met ongeveer 20 postduiven. Daar vloog
hij ook wedstrijden mee, zelfs redelijk succesvol. In die tijd
stond er een klok in het clubgebouw van de vereniging die
iedereen moest gebruiken. Zodra je duif binnen was moest je
met het ringetje naar de centrale klok voor het registreren van
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de (binnenkomst) tijd. Jan reed het stuk naar de klok op de fiets
, "Dan fietste je harder dan een tijdrit" volgens Jan. De duiven
moesten weg toen Jan op moest voor de militaire dienstplicht.
De voorliefde voor dieren zat hem in het bloed, want na zijn
dienstplicht begon Jan met het fokken van zwarte Hollanders.
De eerste dieren werden gehuisvest in een oude theekist boven
op de vuilnisbak. Later kwamen hier nog Thuringer konijnen
bij.

De Barnevelders komen in Jan's leven
In 1962 is Jan begonnen met het fokken van Barnevelders.
Toen hij een keer bij de heer Bijlsma in Eelde kwam voor een
aantal konijnen zag hij daar ook kippen lopen. De dieren
spraken hem meteen aan, de kleur en de zoming vond hij erg
mooi. "Dat benne mooie kippen, waar heb je ze weg?" vroeg
Jan. De kippen kwamen bij een boertje uit Drenthe vandaan.
Jan mocht ze meenemen want ze waren de heer Bijlsma
eigenlijk te groot. Een hen wilde de heer Bijlsma zelf nog
houden. En later bleek ook wel waarom. Dit dier werd
ingezonden op Gallinova en won de show als de mooiste hen.
De toenmalige voorzitter van de Barnevelderclub, de heer
Oskam, vertelde trots rond dat de heer Bijlsma een goede
fokker was, maar wist niet dat hij nog maar 1 hen had. Later
kreeg Jan ook de laatste hen en kon het fokken beginnen.
De kippen werden ondergebracht in de hokken bij het huis van
zijn schoonouders. Die hadden veel ruimte en hokken maar
geen kippen meer. Jan heeft in de loop van de tijd ook dieren
bij andere fokkers gehaald. Al klikte dat niet altijd met zijn
eigen dieren. Als Jan dieren bij andere fokkers haalt wil hij ook
altijd graag de ouder dieren zien. Wat er in de ouder dieren zit
komt bij de jongeren uiteindelijk ook een keertje tevoorschijn.
Jan showde altijd op de lokale verenigingsshow, op
Ornitophilia in Utrecht en op Gallinova in Barneveld. En niet
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zonder succes. Jan heeft drie keer de Noordshow gewonnen
met mooiste grote hoen van de show en ook is hij Europees
kampioen geworden in Oostenrijk, Denemarken en België. In
zijn schuur staat een kast vol met de gewonnen prijzen van de
afgelopen jaren. De overtollige dieren van Jan gaan het hele
land door en zelfs naar Duitsland en Denemarken.
Zo lang het kan gaat Jan door met fokken. Kippen houden is
niet alleen een leuke hobby maar ook een goed excuus: " Als de
vrouw zit te mopperen dan ga je even naar de kippen".

Een klein deel van de gewonnen prijzen

De vereniging
Tegelijkertijd met de komst van de eerste Barnevelders werd
Jan ook lid van de Barneveldervereniging. Samen met de heer
Bijlsma ging hij naar de show. En al snel werd Jan gevraagd
voor het bestuur. In de begin tijd vergaderde het bestuur altijd
in Hotel van der Laan in Barneveld. Binnen het bestuur
vervulde hij altijd de rol van gewoon bestuurslid, voor
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voorzitter of penningmeesterschap had hij geen tijd. Hij stelde
altijd het belang van de hobby voorop. In zijn bestuursperiode
regelde hij veel en wist zo vaak problemen op te lossen. Toen
bijvoorbeeld de clubshow van de Barnevelder vereniging een
keer niet bij Gallinova gehouden kon worden, omdat er
problemen waren met de hal, heeft Jan via de heer Panhuis een
show in Nunspeet geregeld. Tijdens de bestuursjaren heeft hij
zowel met de "oude Oskam" als met de vader van Bas in het
bestuur gezeten. Naast het lidmaatschap van de
Barnevelderclub is Jan ook nog lid van Groninger pluimvee
club, de Noordshow, De Vriendenkring Eelde en het
provinciaal bestuur van kleindierfokkers Drente. Het
lidmaatschap van een vereniging neemt Jan serieus. Hij zet
zich met hart en ziel in voor een vereniging. Zo organiseert hij
al 30 jaar het materiaal voor de Noordshow. En zijn inzet blijft
niet onopgemerkt want naast de vele lidmaatschappen van
verenigingen grossiert Jan ook in erelidmaatschappen, zo is hij
erelid van onze vereniging, de KLN, afdeling provincie
Drenthe en van de Noordshow. In 2011 bleef ook bij de
toenmalige koningin Beatrix de inzet van Jan niet
onopgemerkt. Beatrix besloot namelijk Jan te bedanken voor
alle inzet met een Koninklijke onderscheiding.

Tot slot nog een aantal foktips
Zelf fokt Jan met 4 á 5 tomen. Hij gebruikt alleen vitale dieren
die geen uitsluitingsfouten hebben. Voor het opbouwen van een
goede stam kun je het beste een oude haan op jonge hennen
zetten en andersom. Als de kuikens er zijn niet gelijk de
ouderdieren weg doen maar de beste twee of drie jaar voor de
fok blijven gebruiken. Breng ook niet te snel nieuw bloed in.
En als je dan toch dieren van een andere fokker aanschaft
bekijk dan ook altijd de ouders. Wat er in de ouder dieren zit
komt er altijd weer uit. Je kunt herhalen wat er was, het kan
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wel een jaar overslaan maar het komt weer terug. Maar
ondanks dat alles blijft fokken toch een gokje.
Namens de Barnevelderclub willen we Jan bedanken voor het
interview en natuurlijk niet te vergeten Gerda, de vrouw van
Jan, die mij ruimschoots van koffie heeft voorzien.

Jan met zijn krielen
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Ledenwoonplaats
Altijd al willen weten hoe de Barnevelders verdeeld zijn over
Nederland?
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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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