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Van de voorzitter
De jeugd heeft de toekomst, zegt men altijd.
Vol verwachting kijk ik daarom iedere dag naar mijn halfwas
kippen. Lang niet al mijn gefokte kuikens groeien uit tot een
ideale Barnevelder en alleen de beste wil ik houden. Selecteren
is dan noodzakelijk. Toch twijfel ik wel eens; selecteer ik wel
op de juiste kenmerken en op het juiste moment? Gelukkig is
er 7 september weer een jongdierendag en kunnen we de
selectie criteria en dieren met elkaar bespreken. In het clubblad
vindt u de uitnodiging voor de jongdierendag en ik hoop u
allemaal te zien om met elkaar de ideale Barnevelder te
bespreken.
Vol verwachting kijk ik ook altijd uit naar de resultaten van
onze jeugdleden. Zijn ze een topfokker in de dop? In het
interview met Brend de Maag, een van onze jeugdleden, kunt u
lezen hoe hij de hobby beleeft en op weg is om een topfokker
te worden. Of is hij het al?
Voor de leden die helaas niet op de jaarvergadering aanwezig
konden zijn hebben we de resultaten van de leden enquête
opgenomen in deze uitgave van het clubblad.
Tot ziens op de jongdierendag met jonge dieren, verwachtingen
en veel vragen.
Hans Stil
Voorzitter
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Belangrijke data:
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 2019

Gallinova, Barneveld

8 en 9 november 2019

Oneto, Enschede

6 t/m 8 december 2019

Noordshow, Assen

9 t/m 11 januari 2020

Prov. Bondshow KLN Zuid-Holland (Boskoop), Hazerswoude
16 t/m18 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.

Advertentie
Gezien de leeftijd, zijn wij bezig onze boerderij te verkopen en
naar een kleinere plek en woning te verhuizen.
Daardoor moet mijn hobby flink krimpen en moet er veel weg,
zoals:
- Voer en waterbakken
- Verzendkisten
- Verwarmingslampen
- tijdschakelaars
- Sluitnesten
Prijs in overleg.
G. Simmelink uit Aalten
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Uitnodiging jongdierendag
Hierbij nodigen we u uit voor de jongdierendag op

zaterdag 7 september 2019
Wij doen dit samen met Gallinova en de Zijdehoenderclub op
een bijzondere locatie, namelijk

Hippisch centrum van Aeres, Kapweg
30, 3774 RD Kootwijkerbroek
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,- - per dier. De keurmeester is
Iwan Meester (C)
Voor een goede beoordeling vragen wij u dieren mee te nemen
die geringd en ongeveer 16 weken of ouder zijn. Dit jaar willen
we samen met de keurmeester de dieren in goede harmonie
kunnen bekijken en bediscusieren, zodat we van elkaar kunnen
leren. Veel jonge dieren zijn op deze dag nog niet voldoende
uitgegroeid om onderling te vergelijken. Daarom worden er dit
jaar wel predikaten toegekend maar zullen er geen prijzen
worden uitgereikt.
Wilt u meedoen dan kunt u zich opgeven voor 30

augustus, bij Henk Bakker via:
secretaris@barnevelderclub.nl of telefonisch via 030-6666636.
Wilt u hierbij aangeven met hoeveel dieren u komt en of het
grote of krielen zijn, in verband met het aantal kooien.
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Brend de Maag: die jeugd van
tegenwoordig !
Door: Hans Stil
Na het vorige interview met Jan Krythe, een van de oudste
leden van onze vereniging, leek het mij leuk een van onze
jongste leden te interviewen. Op mijn bureau staat al een tijdje
een beker voor de beste Barnevelderkriel op de jeugdshow in
Laren. Deze is gewonnen door Brend de Maag. Een mooie
aanleiding om eens bij hem langs te gaan.
Dus wat doe je dan? Dan neem je de beker onder je arm, stap je
op vaderdag op de motor en rijd je op een zonnige dag naar het
oosten van het land. Bij het huis aangekomen kon het niet
missen. Gezoomde Barnevelderkriel hanen in de voortuin en
volières vol met duiven aan de zijkant van het huis. Bij
binnenkomst via de garage was de liefhebberij ook duidelijk
aanwezig. Broedmachines, opfokhokken vol met kuikens en
tonnen vol met voer. Ik was duidelijk bij dierenliefhebbers
beland.

Wie is Brend de Maag
U zult het vast wel eens om u heen horen: "Die jeugd van
tegenwoordig!!! Vroeger toen wij jong waren.........."Meestal
wordt hier door de wat oudere generatie mee bedoeld dat de
jongere generatie het niet zo goed doet als zij. Iets waar
volwassen nogal eens prat op gaan. Dit adagium gaat niet op
voor Brend. Hij zit niet zoals veel van zijn leeftijdgenootjes de
hele dag achter de computer Fortnite te spelen.
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Brend de Maag is een jongen van 13 jaar die samen met zijn
vader, moeder, broertje en twee honden (Babs en Bliksem) in
het oosten van ons land woont. Hij zit in de eerste van de
Kader Mavo op de Waerdenborg in Holten. Een van zijn

Afb. 1 Brend en zijn vader met de prijs

hobby's is het fokken van krielen en duiven voor de
tentoonstelling. Hij fokt Barnevelderkrielen in de kleuren zilver
en gezoomd, modern Engelse vechtkrielen in de kleuren blauw
berken en tarwe en Brünnerkroppers in de kleuren blauw en
blauw kras.
De andere hobby van Brend is zijn pony. Hij heeft een eigen
KWPN-pony waarmee hij dressuurwedstrijden en springwedstrijden rijdt Hiermee wil hij in de toekomst ook gaan
fokken. Helaas is de pony op dit moment geblesseerd en moet
het deelnemen aan wedstrijden voorlopig even wachten.
Naast zijn eigen pony berijdt hij ook nog 3 paarden en 1 pony
van andere mensen zodat deze paarden genoeg beweging
krijgen.
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Van zijn kippen vindt Brend de zilvers het mooiste, maar van
alle dieren heeft de pony toch wel zijn hart gestolen. Het liefst
zou Brend in de toekomst iets met paarden gaan doen.
Deze jongeman heeft energie voor 10 en een inzet waar menige
volwassene een voorbeeld aan kan nemen. Hoe hij dat doet?
Brend staat iedere dag om 6 uur op. Vaak samen met zijn vader.
Dan krijgen eerst alle kippen te eten. Zelf ontbijt hij om 7 uur.
Dan op de fiets naar school, ruim 1 uur fietsen. Rond 15 uur is
Brend weer thuis. Gelijk door naar de manege om de paarden
van andere mensen te rijden. Daarna snel naar huis, gelukkig
ligt de manage op 10 minuten fietsen van zijn huis, om de
kippen te verzorgen en zelf te eten. En dan s ‘avonds weer naar
stal voor het verzorgen van zijn eigen pony en een rijles.
Gelukkig mag Brend zijn huiswerk op school maken. Met al
deze dieren in het leven van Brend is er (nog) geen tijd voor
een vriendinnetje.

Hoe raakte Brend met het fok virus besmet
Op 4 jarige leeftijd was Brend al geïnteresseerd in de kippen,
konijnen en duiven bij hem thuis. De kippen waren toen
Orpington krielen. Maar aangezien die niet goed legden hebben
zij het veld moeten ruimen voor Barnevelderkrielen. Duiven
zijn ook een grote hobby van de vader van Brend waardoor hij
er op jonge leeftijd al mee in contact is gekomen. Het eerste
toompje Barnevelderkrielen was een kado van opa die zelf ook
Barnevelderkrielen fokt. Voor vers bloed en uitbreiding zijn
later dieren gehaald bij Jan Kip, Barend Bruinhorst en Bert
Beugelsdijk. Op 10-jarige leeftijd is Brend lid geworden van de
Barnevelderclub.
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De start van de fokkerij was moeizaam door veel pech met een
slechte broedmachine. De machine was zelfgemaakt en zorgde

Afb. 2 Brend met een van zijn zilver hennen

voor een slechte uitkomst. Als tussenoplossing werd de
broedmachine van opa gebruikt en zo konden toch de
benodigde hoeveelheid kuikens uitgebroed worden.
Uiteindelijk heeft de vader van Brend een goede broedmachine
aangeschaft. Waarmee ze dit jaar 120 kuikens gefokt hebben.
Hiervan is ongeveer tweedere Barnevelder en een derde
modern Engelse vechtkriel.
De vader en opa van Brend ondersteunen hem bij het fokken.
Door zijn jarenlange ervaring met het fokken van duiven weet
zijn vader het nodige van samenstellen van de juiste foktomen.
Brend fokt met 1 haan op 1 hen. Voor het selecteren van zijn
dieren kan hij op de steun van zijn opa rekenen die zelf ook
Barnevelderkrielen fokt en keurmeester is. De eerste selectie is
op de kammen en die doet Brend zelf, dan kijkt hij naar de
breedte van de pennen en de pootkleur. Opa helpt bij het
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selecteren op type en zoming. Zoming blijft altijd het
moeilijkst vertelt Brend.

Sinterklaas en het grote dikke boek
Ook al is Brend geen Sinterklaas, hij heeft wel het grote dikke
boek waar alles in staat. In dit geval het grote dikke
fokadministratie boek van alle kippen. Dit boek is de basis van
de fokkerij. Hierin wordt vastgelegd welke koppels er zijn
gevormd met het bevruchtingsresultaat van de haan en het
aantal uitgekomen kuikens. Ieder kuiken wordt individueel

Afb. 3 Brend met zijn modern Engelse vechtkrielen

gevolgd via een kuikennummer. Zo wordt bijgehouden wat er
mooi of minder mooi aan het kuiken is en ook waarom het
kuiken blijft of weggaat. Omdat Brend 1 op 1 fokt is er op deze
manier ook iets te zeggen over de vererving van de
eigenschappen door de ouders. En zelfs bij verkoop van
overtollige dieren worden de gegevens van de koper vastgelegd
en welke dieren hij heeft gekocht. Om de eieren uit elkaar te
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kunnen houden van alle rassen en alle kleurslagen heeft Brend
een eigen systeem bedacht. Op ieder ei dat hij raapt wordt het
hoknummer vermeld samen met de datum van het rapen en de
kleurslag.
De fokadministratie van de kippen gebeurt op papier maar de
fokadministratie van de duiven zit in de computer. Hier heeft
de vader van Brend een speciaal programma voor.

Zo kom je nog eens ergens
Ondanks zijn leeftijd is Brend al een succesvol fokker. Twee
jaar geleden ontving hij op de jeugdshow in Laren een U voor
een van zijn Barnevelder krielen. En ook met duiven heeft hij
al drie keer een U behaald op de clubshow en de show van
Peklo in Lochem. Ook op de laatste jeugdshow had hij w eer
de beste Barnevelderkriel hen met een eerste F.
De dieren worden ingezonden naar de jeugdshow in Laren, de
jongdierendag en de clubshow van de plaatselijke vereniging
(Pels en Pluim Laren), de open show in Lochum en Oneto. De
duiven gaan naar de Gelderlandshow . En als klap op de
vuurpijl is Brend uitgenodigd door KLN en NBS mee te gaan
naar de europashow in Herning Denemarken. Zelfs school
vond dit belangrijk en heeft hem een dag schoolvrij gegeven
voor een lang weekend in Herning. Vooral de grote hoeveelheid
dieren op de show heeft veel indruk gemaakt op Brend.
Op de show van Gallinova in Barneveld hebben we Brend nog
niet gezien, want deze show valt gelijk met de eigen clubshow.
Hopelijk zien we Brend daar dit jaar wel met zijn top dieren.

Tips en trucs
Het leukste aan de hobby vindt Brend naar een show gaan. Hier
worden je eigen dieren beoordeeld en kun je zien of je de juiste
keuzes hebt gemaakt het afgelopen jaar. Ook heb je de
gelegenheid je eigen dieren te vergelijken met die van anderen.
Als jonge fokkers heb je absoluut de steun van je ouders nodig.
13

En dit is dan ook de tip van Brend aan andere (toekomstige)
jonge fokkers: zorg dat je ouders kippen ook leuk vinden en je
in alles willen en kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld
financieel, met vervoer en tijd.
Nog een paar algemene tips van Brend:
- Zorg voor een goede administratie, dit is de basis voor je
fokkerij.
- Als je hennen hebt die iets te vroeg volwassen zijn zodat ze
gaan leggen voor de show en daardoor eigenlijk over hun
hoogtepunt heen zijn bij een show. Wissel ze dan regelmatig
van hok. Dan gaan ze niet zo snel leggen en blijven ze langer
op hun top.
Vanuit de Barnevelderclub willen we Brend bedanken voor
het interview en wensen wij hem nog vele jaren fokplezier toe.
En natuurlijk hopen we hem dit jaar op Gallinova te zien.
Ga zo door Brend!
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EEN DRINGENDE OPROEP
De Barnevelder Club bestaat bijna 100 jaar en heeft oorlog en
veel stormen overleeft, ook in de club.
Maar er waren altijd mensen die de noodzaak van onze
speciaal club belangrijk vonden. Dat waren mensen die hart
voor de club hebben en beseften dat alleen contributie betalen
niet genoeg is om te blijven bestaan.
Het kan en mag toch niet zo zijn dat er in onze club maar 3
personen zijn die deze verantwoordelijkheid moeten dragen?
Ik zelf kan naar mijn gevoel te weinig doen en al helemaal niet
met de computer. Dus ik vind dat de andere 2 personen teveel
werk moeten doen en zéker met het oog op het jubileum.
De collegialiteit en sfeer binnen het bestuur is zeer goed en er
werd dan ook door hen gezegd dat ik me niet schuldig moet
voelen.
Hangt het voortbestaan dan aan zo'n dun draadje? Het zou
toch te gek voor woorden zijn als in het land van oorsprong
geen speciaal club van de wereldberoemde Barnevelder kan
blijven bestaan.
Wie dit beseft en ook weet dat er niet alleen maar geprofiteerd
kan worden, word heel hartelijk ontvangen in het bestuur!
Met toestemming van de andere bestuursleden schrijf ik dit.
Wees niet te bescheiden en meld u a.u.b. aan!
Met vriendelijke groeten,
Gerrit Simmelink
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Uitslag van de leden enquete
Afgelopen voorjaar hebben 50 leden meegedaan aan de
enquête van de Barnevelderclub. De resultaten zijn
gepresenteerd voorafgaande aan de jaarvergadering in April.
Niet alle leden waren in de gelegenheid de jaarvergadering te
bezoeken. Toch willen wij graag iedereen informeren over de
uitkomsten.
De komende tijd gaat het bestuur aan de slag met de
antwoorden, tips en adviezen.
Wij bedanken alle leden die de enquête hebben ingevuld
voor hun medewerking.
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Prijzen schema 2019/2020
Prijzenschema Clubshow bij Gallinova
Groot:
3400. oorkonde Clubkampioen voor de fraaiste
3401. oorkonde + € 15,00 voor de fraaiste zwart dubbelgezoomd
3402. € 10,00 voor de fraaiste zwart dubbelgezoomd ander geslacht
3403. Oorkonde + € 15,00 voor de fraaiste blauw dubbelgezoomd
3404. Oorkonde +€ 15,00 voor de fraaiste zilver zwart dubbelgezoomd
3405. Oorkonde + € 15,00 voor de fraaiste wit
3406. Oorkonde + € 15,00 voor de fraaiste zwart
3407. Beker voor de fraaiste van een jeugdlid
3408. € 5,00 per 10 werkelijk ingezonden dieren
Kriel:
3409. Oorkonde Clubkampioen voor de fraaiste
3410. Oorkonde + € 15,00 voor de fraaiste zwart dubbelgezoomd
3411. € 10,00 voor de fraaiste zwart dubbelgezoomd ander geslacht
3412. Oorkonde + € 15,00 voor de fraaiste blauw dubbelgezoomd
3413. oorkonde + € 15,00 voor de fraaiste zilver zwart dubbelgezoomd
3414. Oorkonde + € 15,00 voor de fraaiste wit
3415. Oorkonde + € 15,00 voor de fraaiste zwart
3416. Beker voor de fraaiste van een jeugdlid
3417. € 5,- per 10 werkelijk ingezonden dieren

23

Prijzenschema districtshows bij Peelhorstshow Kernshow
WPKC Winschoten, Oneto, Noordshow en KL Zuid-Holland
Zowel groot als Kriel:
3418. oorkonde voor de fraaiste
3419. € 10,00 voor de fraaiste zwart dubbelgezoomd (min. 6 dieren)
3420. € 10,00 voor de fraaiste dub.gez ander geslacht (min 15 dieren)
3421. € 10,00 voor de fraaiste blauw dubbelgezoomd en zilver zwart
dubbelgezoomd (min 6 dieren)
3422. € 10,00 voor de fraaiste wit (min 6 dieren)
3423. € 10,00 voor de fraaiste zwart (min 6 dieren)
3424. € 5,00 per 10 werkelijk ingezonden dieren
Prijzenschema Jeugdshow Laren en Noordshow
Zowel in groot als Kriel:
3425. Beker voor de fraaiste van een jeugdlid
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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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