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Uitnodiging Jaarvergadering 2017
Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Jaarvergadering 2017 van de
Barnevelderclub op Zaterdag 22 April 2017 in het Nederlands
Pluimveemuseum te Barneveld.
Programma
Ontvangst met koffie, vanaf 9.00 uur zal de zaal open zijn.
Dag indeling:
09.30 uur Aanvang Algemene Jaarvergadering
012.00 uur Verwachte eindtijd Jaarvergadering
12.15 uur Gezamelijke Lunch
13.00 uur Aanvang Middag programma
Zie separate agenda
15.00 uur Verwachte eindtijd

Lunch-mogelijkheden op Algemene Jaarvergadering

Diegene die gebruik wil maken van de lunch op zaterdag 22 april, vragen
wij dit ruim vooraf op te geven bij Arie Droppert;
adroppert@gmail.com of 015-3107231.
Graag tijdig opgeven, daar het moeilijk is om nog iets na te bestellen.
De lunch zal identiek zijn aan voorgaande jaren, met soep en een kroket.
De prijs voor deze lunch bedraagt € 16.00, welke u contant dient af te rekenen bij Arie (tijdens deze lunch).
Dank voor uw medewerking om dit zonder problemen te laten verlopen.
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Belangrijke data:
JDD en BBQ Barnevelderclub, Barneveld

Za 9 Sept. 2017

HSS Duitsland, Coesfeld (D), nabij Winterswijk

28-29 Okt. 2017

Peelhorstshow (distr.show)
Gallinova, Clubshow
WPKV Winschoten (distr.show)
Europashow Oneto
Prov. BTT Zuid-Holland, Boskoop (distr.show)
Championshow (distr.show)

13-15 Okt. 2017
10-11 Nov. 2017
24-26 Nov. 2017
1-3 Dec. 2017
21-23 Dec. 2017
25-27 Jan. 2018

Van de voorzitter
U zal wel gedacht hebben, waar blijft dat boekje nu toch. Ik moet helaas
toegeven dat dit boekje wel erg lang op zich heeft laten wachten. Onder
andere door een computer-crash van mijn mailbox en enkele buitenlandse
reizen, tesamen met een stevige jaarafsluiting op het werk, hebben ervoor
gezorgd dat het boekje vertraging heeft opgelopen.
Begon 2017 voor mij met eerdergenoemd ongemak, dat staat in het niets
bij wat ons in 2016 in onze hobby is overkomen. Werden eerst de konijnen
getroffen door RHD2, brak er vervolgens vogelgriep uit. Vanaf medio
November werden alle kippenshows afgelast en zelfs nu nog zijn alle
pluimvee-evenementen verboden. Als dit aanhoudt zal dit zeker een
impact hebben op onze hobby.
Gelukkig ging vorig jaar onze jongdierenkeuring, met BBQ!, wel door.
Het was bovenal een leuke en gezellige happening, zoiets kun je aan Bas
echt wel overlaten. Er waren niet erg veel leden, maar zoals het spreekwoord luidt ‘de band speelt voor het publiek dat komt.’ En dus niet voor
de wegblijvers.
Dit gold ook een beetje voor Gallinova. Dit jaar waren er wat minder
dieren ingezonden; Maar wat hebben de leden die niet kwamen een kans
laten liggen! Een mooiere hal konden we ons nauwelijks voorstellen. En
als we toen al geweten hadden dat het seizoen daarna voorbij zou zijn,
weet ik zeker dat er meer veel Barnevelders ingezonden zouden zijn. Ik
wil de winnaars op onze clubshow bij deze feliciteren met de behaalde
resultaten. Ik heb vele mooie dieren gezien op Gallinova.
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Ondanks dat er geen shows waren is er op de achtergrond veel werk
verzet. Op de HSS in Schopfloch hebben we met onze Duitse
hobbyvrienden afspraken kunnen maken over hoe wij nadere tot elkaar
kunnen komen en is een groeipad uitgestippeld. Deze attentiepunten zijn
zelf in het Duitse Barnevelder Raport 2017 opgenomen, zodat alle Duitse
leden hiervan nu op de hoogte zijn. Geen enkele Nederlandse Speciaalclub
heeft een zulke, goede samenwerking als wij. Dat is belangrijk, want op de
diertechnische raad van KLN heeft Aad Rijs nog eens aangegeven dat in
2023 de Entante European (EE) een echte Europeese Standaard wil
hebben. Om te zorgen dat iedereen deze op de Standard op dezelfde wijze
interpreteerd en toepast, is het aan de Speciaalclub in het land van
oorsprong om hierin het voortouw te nemen en de buitenlandse
zusterverenigingen bijeen te brengen op de belangrijkste raskenmerken.
Ook met de Europashow die naar verwachting in 2017 bij Oneto gehouden
zal worden, lopen de voorbereidingen goed. Het vraagprogramma wordt
voorbereid en gedetaileerde informatie en inschrijfformulieren zijn reeds
als PR in het Duitse Barnevelder Raport 2017 opgenomen. Laten we hopen
dat de shows in 2017 gewoon doorgang kunnen vinden…….
Met de Website loopt het niet zoals gewild. Dat ligt aan het feit dat het
best moeilijk is om zowel de technische als informatieve kant te regelen.
Sommige leden hebben reeds goede suggesties en tips gegeven, maar om
heel eerlijk te zijn “het is best moeilijk hier voortgang in te houden”. We
hebben nu Barend bereid gevonden hierover de leiding te gaan nemen, en
samen met enkele leden dit op te pakken. Gezamenlijk oppakken is
toverwoord hier.
En onze penningmeester kijkt al verder vooruit, namelijk naar het 100jarige bestaan in 2024. Het is fijn om een penningmeester te hebben die
vooruit kijkt en anticipeerd op kosten die er aan gaan komen. Dan heb je
nog genoeg tijd om te sparen…… Ook zouden we het boekje liever
digitaal gaan sturen, maar daar moet dan wel draagvlak voor zijn.
Genoeg zaken om samen met u te bespreken, en dat ziet u ook terug op de
Agenda van de aankomende jaarvergadering. Ik hoop u allen dan ook te
zien op 22 april, tot dan!
Bert Beugelsdijk, Vz.
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AGENDA
Jaarvergadering 22 april 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Opening
Vaststellen agenda
Notulen Jaarvergadering 16 april 2016
Ingekomen stukken
Jaarverslag secretaris
Fincieel verslag
a. Verslag kascontrole commissie
b. Decharge bestuur
c. Benoeming nieuw lid kascontrole commissie
Begroting 2017 en vaststellen Contributie 2018
Bestuursverkiezing
a. Wim van Dijck is aftredend niet herkiesbaar;
b. Het bestuur heeft de heer B. v.d. Bruinhorst bereid gevonden tot
het bestuur toe te treden, en zich gaan toeleggen op de website.
Bastiaan Oskam wil het Secretariaat op zich gaan nemen

---- Pauze ---9.

10.
11.
12.
13.
14.

Bestuursbeleid
a. Status en update Europashow 2017
b. Evaluatie Jongdierendag 2016 en Voorstel JDD 2017
c. Instellen Website-redactie
d. Prijzenschema 2017/2018
e. Voorbereiding en reservering voor 100-jarig bestaan
f. Voortgang Foktechnische zaken en commissie
Vaststellen clubshow en distiksshows 2017/2018
Vaststellen keurmeesters voor club- en distriksshows
Uitreiking Oorkondes en Ereprijzen 2016/2017
W.v.t.t.k. en Rondvraag
Sluiting
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Notulen van de jaarvergadering van 16 april 2016
in het Pluimvee museum te Barneveld. Er waren 27 leden aanwezig
1. Opening. Om 13.10 uur opent Bert de vergadering met de opmerking
dat we een interessante ochtend hebben gehad met de presentaties van Bert
en Klaas. Verder kijkt Bert terug op het afgelopen jaar, met toch wel enkele zaken die niet onopgemerkt wens te blijven zoals contacten in het buitenland fok technische commissie en de Europa show in 2017 waar we
2500 Nederlandse rassen mogen gaan verwachten.
2. Vast stellen agenda. Deze werd comfort de uitnodiging vastgesteld.
3. Notulen vorige jaarvergadering.
Punt 14 evaluatie jongdierendag er moet staan dat er meerdere leden een
andere beleving hebben gehad en niet hij alleen.
4. Ingekomen stukken. Afmeldingen zijn binnen gekomen van Arie
Droppert die graag had gekomen maar ziek in zijn bed is moeten blijven
verder Arjan Buitenhuis, Patrick Schoenmakers, Jan Krijthe, Jan Kip, Johan Lammertink, Anthony van, Hilco Ketelaar, Dhr. Wittekamp, Coen en
Karlijn Teeuwen Gerard Timmers, en Frits Meijer.
Bert van Dam: Bert geeft uitleg dat hij een brief heeft gestuurd naar Gallinova en de Barnevelderclub aangaande het aanstellen van keurmeesters
op onze clubshow hij vond het jammer dat er geen clubkeurmeester was
gecontracteerd voor de grote barnevelders. Bert geeft als antwoord dat
Gallinova laat was met het contracteren van de keurmeesters en dat er een
keurmeester had aangegeven dat hij dit jaar de barnevelders liever niet
keurde omdat er meerdere specialclubs gevraagd hadden om hem eens te
mogen krijgen, verder kan de barnevelder club wel een sturing geven aan
de keurmeesters maar niet dwingen om een keurmeester te vragen die beslissing is nog altijd aan de organiserende tentoonstelling.
Mededelingen: Bert is bij de dier technische raad geweest. Daar kwam
naar voren dat de vrije en de AOC klasse niet werkt zoals bedoelt en dat ze
een voorstel gaan doen om die twee klasse in te gaan delen bij de rassen.
Dat houd in dat er voor de barnevelders ook de buitenlandse kleuren gekeurd kunnen gaan worden en dat ze gewoon in de rij aansluiten ook wat
prijzen betreft. Evaluatie Noordshow op de laatste Noordshow heeft de
Nederlandse hoender club gevraagd of we niet een gezamenlijke stand
konden maken dit is in eerste instantie goed gekeurd en later door de
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Noordshow weer ingetrokken en niet goed gecommuniceerd met de deelnemende verenigen waardoor ik ben vergeten om onze leden in kennis te
stellen hun dieren niet mee te geven voor de stand mijn excuses hiervoor.
Bijscholing keurmeesters.
Conno heeft gevraagd aan alle specialclubs een lijstje te willen maken
wanneer de specialclub de bijscholing voor keurmeesters wil gaan doen.
Wij hebben hem geantwoord het maar te moeten doorgeven wanneer wij
weer aan de beurt zijn omdat wij de eerste waren die er mee begonnen
zijn.
5. Jaarverslag secretaris. Dit werd zonder opmerking goedgekeurd.
6. Financiën 2015.
A: er waren geen opmerkingen aangaande het financieel verslag. En dus
vastgesteld.
B: De kascontrole had een verkeerd jaartal gevonden en na herstel werd
het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financieel beleid. Wat
onder applaus werd bekrachtigd.
C: benoeming kascontrole, Cor van de Water, Barend van de Bruinhorst en
als reserve Rene Hut zullen de kas gaan contoleren in 2017.
7. Begroting 2016 en vaststellen contributie 2017. Voor de begroting
van 2016 moeten nog enkele posten worden meegenomen zoals werkgeld
Europashow fok technische commissie en de vraag van onze nieuwe penningmeester wat te doen met de boeken die we nog hebben. Afgesproken
is dat we de boeken in een keer gaan afschrijven en dat we geld gaan reserveren voor de andere twee punten, in het volgende boekje zullen we
daarom een nieuwe begroting presenteren, daarmee ging de vergadering
akkoord.
8. Bestuursverkiezing. John heeft besloten om af te treden als penningmeester wat de vergadering jammer vind wij hebben met John zeer prettig
samen gewerkt en daarom wordt de vergadering gevraagd om John te benoemen als erelid van onze vereniging wat met een applaus werd bezegelt.
Aan John werd namens de vereniging een oorkonde en bloemen overhandigd. Dhr. Arie Droppert is bereid gevonden om het penningmeesterschap
over te gaan nemen en er wordt aan de vergadering gevraagd om hier akkoord te kunnen gaan onder applaus werd Arie benoemd tot penningmeester.
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9. Bestuursbeleid.
A: Mandaat en budgettaire ruimte Europashow 2017 Dick de Boer gaat
een fokkeravond coördineren voor de Europashow met eten. Bij de KLN is
het idee gelanceerd om een eieren keuring te gaan houden, deze zaken
worden dus door de KLN opgepakt. Wat willen wij doen met de prijzen op
de Europashow en wat mag ons werk geld hiervoor zijn is de vraag die het
bestuur aan de vergadering stelt. Na een discussie kwamen we op een bedrag van maximaal € 1000 euro met als streef bedrag € 750 euro aan prijzengeld en aankleding en € 250 euro aan werkgeld.
B: fok technische commissie Na een discussie vond de vergadering dat de
naam fok technische commissie niet de juiste benaming was en wilde deze
graag veranderen in uniformiteit commissie als dus besloten. Er werd de
vraag gesteld waar willen we zijn over 10 tot 15 jaar nu de Duitser enkele
stappen hebben gezet richting onze standaard. Om die vraag te beantwoorden word nu een uniformiteit commissie samengesteld. De beoogde voorzitter hiervan is Klaas van der Hoek en als leden Henk Bakker. Bert gaat
dit proberen te realiseren.
C: Jongdierendag 2016 Bas houd een pleidooi om de jongdierendag los te
koppelen van Gallinova met als doel dat de leden van Gallinova nu ook
inzenden op onze jongdierendag. Pension de Boschkamp in Barneveld zal
decor gaan worden voor deze dag en de dieren willen we graag beoordelen
volgens de Europese keurkaart, met als afsluiting van deze dag een BBQ.
Na een discussie kwamen we tot de conclusie dat de datum 27 augustus te
vroeg was en dat we daarom gaan proberen het te verplaatsen naar 17 of
24 september en dat we er een middag programma van gaan maken met
om 13.00 uur starten en onder het keuren BBQ en. Wim zal het proberen te
gaan verplaatsen en de keurmeester opnieuw te gaan uitnodigen wat wel
inhoud dat we misschien andere keurmeesters moeten vragen. D: Instellen
wed site-redactie Wim had iemand gevonden die de website wilden gaan
beheren maar door erg veel drukte met zijn studie heeft hij dit moeten laten vallen. Barend pleit voor een nieuwe web site omdat de onze erg verouderd is en niet up-to-date en daarom zal Wim Cees van der Wel vragen
om dit samen met Barend te gaan oppakken.
10. Vaststellen clubshow en district shows 2017
De clubshow wordt in 2017 ondergebracht bij Gallinova en bij de Oneto
word een Europashow ondergebracht. de district show worden onder gebracht bij Horst, Windschoten, Boskoop Noordshow en Championshow.
Het voorgestelde prijzenschema word goedgekeurd.
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11. Vaststellen keurmeesters voor club en district shows.
Het bestuur komt met het voorstel om een lijst te maken van clubkeurmeesters voor 2016 en 2017. Dit word goed gekeurd door de vergadering
en de volgende keurmeesters komen op die lijst en zullen dus naar de desbetreffende verenigingen worden verstuurt. Ronnie Siemes, Aad Rijs, Rene van de Kerkhof, Wim Meijer, Hendrik Timmer, Marcel Eissens, Klaas
van der Hoek, Jan Kip, Jan Steenbakkers, Roberto Gatti, Geri Glastra,
Wim Voskamp, Hilco Ketelaar, Bas Vingerhoed en Aalte van der Streek.
12. Uitreiking Oorkondes en ereprijzen 2015/2016 Bas en Cor reiken de
oorkondes en ereprijzen uit aan de winnaars.
13. W.v.t.t.k. en rondvraag.
Cor Ammerlaan. Bij hem thuis hebben ze film opnames gemaakt over de
witte barnevelders graag willen we de opnames bekijken op onze jaarvergadering van volgend jaar. Gerrit Simmerlink. Hoeveel leden hebben we
nog? Het blijft ongeveer gelijk.
Barend van de Bruinhorst. Wat gaan we doen als de clubkampioen geen
lid is van de barnevelder club? Er volgende een discussie met de conclusie
dat het bestuur gaat proberen deze leden weer lid te maken en dat we gaan
proberen om hier met Gallinova uit te komen.
John van Dijck. Is het mogelijk om de district show onder te brengen bij
de Maasdalshow? We gaat dit voor volgend jaar voorstellen aan de vergadering. John bedankt de vergadering voor het Erelidmaatschap en het gestelde vertrouwen in hem.
14. Sluiting: Om 16.10 uur sluit Bert de vergadering en bedankt ieder voor
zijn of haar inbreng.
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Kampioenen showseizoen 2016/2017:
Grote Barnevelders
Clubkampioen 2016/2017

G. Knoef

dubbel gezoomd, vrouw jong

Winnaars clubshow per kleurslag: G. Knoef
L. van Dam
A. Overwijk
K. Hoogervorst
H. Bakker

dubbel gezoomd, vrouw jong
blauw dubbelgezoomd, man jong
zilver dubbel gezoomd, vrouw jong
wit, vrouw jong
zwart, man jong

Winnaars districtshows:
Peelhorstshow

F. van Lokven

dubbel gezoomd, vrouw jong

Behaalde U-predikaten:
Gallinova

G. Knoef

dubbel gezoomd, vrouw jong

Th. Brenk

dubbel gezoomd, vrouw jong

Barnevelderkrielen
Clubkampioen 2016/2017

Winnaars clubshow per kleurslag: Th. Brenk
Boyd Oskam
B. v.d. Bruinhorst
Kim van Dijck
Wim Meijer

dubbel gezoomd, vrouw jong
blauw dubbelgezoomd, man jong
zilver dubbel gezoomd, vrouw jong
wit, vrouw jong
zwart, man jong

Beste Jeugdlid:

Boyd Oskam

blauw dubbelgezoomd, man jong

Winnaars districtshows:
Peelhorstshow

Teun Loos

dubbel gezoomd, vrouw jong

Behaalde U-predikaten:
Waalwijk en Omstreken

C. Kerkhof

wit, vrouw jong

Alle winnaars van harte gefeliciteerd!
Bovengenoemde prijzen worden alleen uitgekeerd aan leden van de Barnevelderclub
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Jaarverslag Secretaris
Wat was het jaar 2016 voor de Barnevelderclub; Als eerste een rustig jaar
waar we ook allen naar verlangde. Als tweede een bewogen jaar in
verband met het uitbreken van de vogelgriep met als gevolg het aflasten
van veel show's waar we onze barnevelders zo graag hadden willen laten
zien.
Maar laten we bij het begin beginnen. De jaarvergadering in April, deze
verliep in alle rust er werd gediscussieerd en naar een ieders tevredenheid
naar oplossingen gezocht en gevonden.
Na het broedseizoen is het altijd leuk om de gefokte dieren te laten zien op
een jongdierendag. Zo kwamen we op een nieuwe opzet om het dit jaar
eens niet op Gallinova te doen maar alleen in Barneveld met een BBQ. De
dieren zijn daar beoordeeld door Wim Voskamp en onder getekende. De
kwaliteit van de dieren was zeer goed en het beloofde veel voor het
showseizoen. Kwaliteit en gezelligheid waren de trefwoorden.
De eerste show's werden gehouden met als eerste onze distictshow in
Horst waar bij de groten een mooi aantal dieren was te zien, bij de krielen
viel het tegen.
Op onze clubshow bij Gallinova zaten er weer vele grote en krielen in alle
erkende kleurslagen en zelfs in nog niet erkende kleurslagen. Bij de grote
werd een hen van G. Knoef beste van de show en met een U beloond.
Na deze show werd het stil, stil, stil, en nog eens stil. De vogelgriep gooide
roet in het eten. Diverse show's werden afgelast en sommige gingen door
met alleen konijnen en sierduiven. Zelfs de Noordshow werd voor onze
diergroepen afgelast. Jammer, maar het is niet anders.
Terug kijkend op 2016 was het dus een heel rustig jaar. Hopend dat we in
2017 wel kunnen tentoonstellen met als hoogtepunt natuurlijk de clubshow
bij Gallinova en de Europashow voor Nederlandse Rassen op de Oneto.
Graag hoop ik U te zien op een show tussen de kooien.
Groetjes, Wim Meijer
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Financieel Jaarverslag 2016
Barnevelderclub
Financieel verslag boekjaar 2016
31/12/2015 31/12/2016

ING betaalrekening
ING spaarrekening
Kas Penningmeester

v
v
v

Voorraad Barnevelderboeken

Voorraad Avi's
Nog te ontvangen gelden
Vooruit ontvangen contributie

Nog te betalen kosten
Reservering Europashow

(EURO)

(EURO)

1.478,85
2.899,55
219,96
2.214,00
84,00
14,36
-60,00
-285,00
0,00

2.467,60 v
2.913,91 v
0,00 v
0,00 v
84,00 v
6,59
-25,00
-166,00
0,00

6.565,72

5.281,10

Exploitatie resultaat

-1.284,62

Werkelijk 2015

Begroting 2016

Werkelijk 2016

Begroting 2017

Inkomsten

Contributie
Boeken/Avi verkoop (netto)
Rente baten

3.137,50
80,86
33,47

3.000,00
300,00
30,00
3.251,83

3.000,00
150,00
6,59
3.330,00

3.000,00
50,00
0,00
3.156,59

3.050,00

Algemene kosten

Kosten Clubblad
Kosten Ereprijzen

Kosten Jaarvergadering
Kosten Jongdierendag
Vergaderkosten bestuur
Kosten Lidmaatschap
Kosten website enz.
Bankkosten
Representatie, eren & waarderen
Overige Baten/Kosten

Bijzondere posten:
Afboeking waarde Boeken
Exploitatie resultaat

-1.579,85
-377,50
-298,93
-52,50
-325,00
-35,00
-229,40
-133,33
-55,00
6,44

-1.600,00
-500,00
-300,00
-125,00
-325,00
-35,00
-250,00
-135,00
-60,00
-

-1.106,83
-510,00
-315,25
-19,25
-69,16
-36,00
-20,42
-150,30
0,00
0,00

-1.500,00
-500,00
-300,00
-50,00
-150,00
-50,00
-300,00
-150,00
-50,00

-3.080,07
171,76

-3.330,00
0,00

-2.227,21
929,38

-3.050,00
0,00

0,00

0,00

-2.214,00

0,00

171,76

0,00

-1.284,62

0,00
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Prijzenschema Barnevelderclub 2017/2018
Secretaris: B. Oskam, zonnebaars19, 2661 KK Bergschenhoek.
Tel. 06-27001482, e-mail: bas.oskam@hotmail.com,
www.barnevelderclub.nl
Contributie € 25,00. IBAN: NL65 INGB 0002 2573 98.
Prijzenschema Clubshow ondergebracht bij Gallinova
Prijzen gelden voor zowel groot als kriel
2500. Oorkonde Clubkampioen voor de fraaiste Barnevelder(kriel)
2501. Oorkonde en € 7,50 voor het fraaiste dier kleur dubbelgezoomd
2502. € 5,00 voor het fraaiste dier kleur dubbelgezoomd ander geslacht
2503. Oorkonde en € 7,50 voor het fraaiste dier kleur blauw dubbelgezoomd
2504. Oorkonde en € 7,50 voor de fraaiste kleur zilver (zwart) dubbelgezoomd
2505. Oorkonde en € 7,50 voor het fraaiste dier kleur wit
2506. Oorkonde en € 7,50 voor het fraaiste dier kleur zwart
2508. Beker voor het fraaiste dier van een jeugdlid
2510. € 2,50 per 15 werkelijk ingezonden dieren
Prijzenschema Europashow bij Oneto
Prijzenschema zal nog separaat bekent gemaakt worden.
Prijzenschema districtshows
ondergebracht bij:
Peelhorstshow, WPKC Winschoten, Prov. BTT Boskoop, Noordshow en Championshow

Prijzen gelden voor zowel groot als kriel
2512. Oorkonde voor de fraaiste Barnevelder(kriel) van de districtshow
2513. € 5,00 voor het fraaiste dier kleur dubbelgezoomd (min. 6 dieren)
2514. € 5,00 voor het fraaiste dier kleur dubbelgezoomd, ander geslacht (min. 15 dieren)
2515. € 5,00 voor het fraaiste dier kleur blauw dubbelgezoomd (min. 6 dieren)
2516. € 5,00 voor het fraaiste dier kleur zilver (zwart) dubbelgezoomd (min. 6 dieren)
2517. € 5,00 voor het fraaiste dier kleur wit (min. 6 dieren)
2518. € 5,00 voor het fraaiste dier kleur zwart (min. 6 dieren)
2519. € 2,50 per 15 werkelijk ingezonden dieren
Prijzenschema Jeugdshow te Laren
Prijzen gelden voor zowel groot als kriel
2521. Beker voor het fraaiste dier van een jeugdlid
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Jongdierenkeuring
Dit jaar hielden we de jongdierendag op 17 september
Eigenlijk werd deze jongdierenkeuring traditiegetrouw samen gehouden
met de jongdierendag van Gallinova, maar om de leden van Gallinova ook
de kans te geven om mee te doen aan de jongdierendag van de Barnevelder
Club werd deze een paar weken later gehouden, natuurlijk ook in Barneveld! Echter, helaas heeft dit niet tot meer inzenders mogen leiden.
De locatie was pension ………
Gelukkig was het niet van dat ‘hete’ weer zoals we gewend waren, maar
het was zo’n aangename 22o, heerlijk om halfopen gezellig bij elkaar te
zijn. Helaas was een groepje van eenkleurige Barnevelder fokkers niet
aanwezig, omdat zij op deze dag een gezamenlijke dierbespreking hielden.
Dat moet mijns inziens volgend jaar toch anders kunnen.
Om half twee was er de mogelijkheid om in te kooien, want het was de bedoeling om met de keuring om twee uur te beginnen. Hiervoor waren Wim
Voskamp en Wim Meijer uitgenodigd. Eerst liepen ze natuurlijk even met
z’n tweeën lang de kooien om een eerste indruk op te doen. Dat was goed
mogelijk, want er was geen spraken van tijdsdruk. Er werden nl. slechts 46
dieren aangeboden, onderverdeeld in 18 grote- (gekeurd door Wim Meijer)
en 28 kleine Barnevelders (gekeurd door Wim Voskamp) van zeven inzenders. Persoonlijk vond ik deze deelname wel bijzonder teleurstellend.
Dat moet toch veel beter kunnen van een club als de onze!
De inzendingen
De grote Barnevelders waren onderverdeeld in 5 goud zwart dubbelgezoomde hennen, 2 goud blauw dubbelgezoomde hennen, 4 zilver zwart
dubbelgezoomde hanen en 7 zilver zwart dubbelgezoomde hennen. Bij de
krielen was de verdeling: 1 goud zwart dubbelgezoomde haan, 8 goud
zwart dubbelgezoomde hennen, 3 goud blauw dubbelgezoomde hennen, 3
zilver zwart dubbelgezoomde hanen, 10 zilver zwart dubbelgezoomde
hennen, 1 zilver blauw dubbelgezoomde hen (deze zat er ter opluistering
bij), 1 eenkleurig zwarte haan en 1 eenkleurig zwarte hen.
De keuring
De keuring verliep bijzonder goed in een uiterst ontspannen sfeer. De beoordelingskaarten bestonden uit drie posities: positieve punten, wensen en
uitsluitingsfouten. Dit was wel even wennen, maar het ging uitstekend.
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Over het algemeen kwamen bij de grote hoenders als positieve punten naar
voren: type en vleugeldracht, kam en kinlellen, oogkleur, halstekening,
hals-, borst- en grondkleur, helder zilver en beenkleur.
Bij de wensen kwamen o.a. naar voren: wat meer volume, oortjes mogen
iets roder, minder nerf op schouders, binnenzoom in de borst mag strakker,
tekening op rug en schouders mag opener en de beenkleur kon bij sommige dieren geler. Bij de grote dieren zat een dier met een uitsluitingsfout.
De dwerghoenders hadden als positieve punten: type, oogkleur, hals- en
zadeltekening, vleugel- en staartdracht, zoming op rug en schouders en
pootkleur.
Als wensen waren bijvoorbeeld dat de oogkleur iets roder kon, dat de binnenzoom strakker en intensiever mocht, de vleugeldracht kon soms iets
hoger en sommige dieren mochten iets voller in borst. Er waren ook dieren
waarbij de grondkleur tussen de schacht en de binnenzoom breder mocht,
soms was die op de schouders helemaal net aanwezig.
Als uitsluitingsfout zat er een dier waarbij de kamhiel niet aanwezig was
en een dier met hele kleine zijsprankjes op de kamhiel.
Uitslagen
Bij de grote Barnevelders zaten vier dieren met ZG95, een goud zwartgezoomde hen van Simmelink, een zilver zwartgezoomde haan van Simmelink, een zilver zwartgezoomde hen van Simmelink en een goud blauwgezoomde hen van Oskam.
Bij de Barnevelder krielen zaten twee F96 dieren, een goud zwartgezoomde hen van Oskam en een zilverzwarte hen van Van der Graaf.
Tijdens het laatste deel van de keuring stookte Bas Oskam de barbecue op,
waarna we na de keuring nog gezellig bij elkaar hebben gezeten om over
van alles en nog wat na te praten. Het was een mooie middag die zeker
voor herhaling vatbaar is, maar ik hoop wel dat het aantal deelnemers volgend jaar explosief mag stijgen.
René Hut
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Petje af voor de Duitse Barnevelder zustervereniging.
Op 8 en 9 oktober waren Klaas van der Hoek en ondergetekende uitgenodigd om te komen keuren op de clubshow van de Duitse Barnevelder club.
Een hele eer natuurlijk en het werd bovendien ook nog eens een prachtig
weekend, waarbij weer de nodige vriendschappen zijn ontstaan.
Omdat we beide op 7 oktober nog moesten keuren in Horst zijn we van
daaruit vertrokken richting Schopfloch. Een gehucht op circa 400 km van
Limburg, We gingen omstreeks 13.00 uur weg uit Horst en moesten om
19.00 uur aanwezig zijn om de “breefing” mee te kunnen maken, waarin
de richtlijnen voor de keuring zouden worden besproken. Nou tijd genoeg
dus en relaxed gingen we op pad. Ergens onderweg nog even Bert Beugelsdijk ingehaald en vervolgens op een parkeerplaats even bijgepraat. Het
tweede deel was echter een tocht met veel stilstaan. Van de ene file in de
andere en door welke steden we wel niet geleid zijn?? Geen idee meer. Het
bleek dat we Bert andermaal te snel af waren en zo kwamen we nog maar
net op tijd aan bij de expositieruimte. We werden hartelijk ontvangen en
zijn vervolgens doorgereden naar het Hotel, want daar was de bijeenkomst
ook en konden we meteen onze kamers even opzoeken.
Tegen half acht zaten we dan allemaal achter koffie (of bier) en ons
smaakte de salade erg goed. Er waren 16 keurmeesters aanwezig en voor
een ieder had de Obmann voor deze show (Martin Backert) een of meerdere aandachtspunten. Waar steeds weer op gehamerd werd was de belijning
van het type. Waar in Nederland met name de belijning van borst en rug –
zadel – staart belangrijk zijn werd in Duitsland minstens zoveel aandacht
aan de onder belijning gegeven. En ik moet zeggen met recht, want bij
heel veel dieren op de show zag je een strak aanliggende bevedering,
waarbij de borstbelijning direct doorliep in de bevedering van de achterpartij. Daar zit dan ook geen “sprongetje” in of zo. Nee de lijn loopt gewoon door. Daarbij zie je bij de Duitse dieren altijd de dijen erg goed en
dat is werkelijk heel mooi en standaardmatig helemaal correct. In Nederland zijn we daar altijd heel soepel in geweest met het gevolg dat veel barnevelders (erg) losvederig zijn, waarbij we de dijen amper kunnen waarnemen. Hierbij dan ook een oproep aan de fokkers dit eens kritisch te bekijken in de eigen stam en er (meer) aandacht aan te besteden. Op dat punt
moeten we opschuiven richting Duitsland is mijn mening. Op een paar andere punten geldt het omgekeerde. En daar wordt ook al serieus aan gewerkt. Ik kom daar zo nog op terug.
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Na de breefing sprak voorzitter Manfred Müller alle keurmeesters nog toe
en daarbij deed hij een paar uitspraken die me eigenlijk wel raakten en
waaruit we kunnen opmaken dat ze ons als Nederlandse Barnevelderclub
meer dan serieus nemen. Manfred zei dat hij niet wilde dat de situatie van
de twee Barnevelderclubs vergelijkbaar zou worden met de Welsumerclubs. De Barnevelder is Nederlands van oorsprong en we hebben elkaar
nodig. Wij (Duitsland) zullen op onderdelen moeten opschuiven naar hetgeen in Nederlands getoond wordt. Omgekeerd geldt dat ook voor bijvoorbeeld de niet gewenste losse bevedering. Binnen de Duitse club is
twee jaar geleden al afgesproken dat:
 Bovenkant staart mag niet boven de kop uitkomen. Bij ons niet boven de ogen. Insiders zullen echter weten dat menige Duitse Barnevelder een staart heeft die ver boven de kam uitkomt. Er wordt dus
duidelijk aan gewerkt.
 Het tweede is dat men bij de gezoomde hanen grondkleur in de
borstveren nog wel toestaat, maar dat de zoming daarbij zo breed
moet zijn dat van buiten de kooi geen grondkleur meer zichtbaar is.
Ook hier dus een duidelijke stap richting wat we in Nederland hebben.
Petje af voor een voorzitter die tegen alle Duitse keurmeesters zegt dat ze
in ieder geval in overleg moeten gaan met de Nederlandse keurmeesters
als er twijfel bestaat over een interpretatieverschil tijdens de keuring van
de volgende dag.

Op zaterdag moesten we omstreeks 07.00 uur aanwezig zijn in de showruimte om kort daarna aan te vangen met de keuring. Ik mocht alle witte
krielen keuren en aan Klaas werden alle zilver dubbelgezoomde hennen
toevertrouwd. Keuren zonder schrijver is mij ook daar weer prima bevallen en uiteraard maakten we gebruik van de Europese keurkaart. Even na
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de middag waren we klaar met de keuring en hadden we allebei in ieder
geval een U 97 in onze collectie. (Is in feite in Duitsland bij iedere keuring
gebruikelijk) Daarnaast hadden we een stuk of vijf F dieren. Ook dat is eigenlijk anders dan hier, want waar wij nog wel eens vlot een F willen geven is dat in Duitsland toch meer een uitzonderlijk predicaat. De Obmann
kon de keuze van Klaas en mij ondersteunen en dus waren we gereed met
onze taak.
Inmiddels waren ook de Nederlandse inzenders Gerrit Simmelink, Henk
Bakker, Bert Beugelsdijk en Gert Verhoef (weer) in de zaal en hebben we
de overige dieren bekeken. (Vanuit Nederland waren ook nog dieren ingezonden door Hans Stil) In totaal waren er 748 dieren ingezonden, waarvan
214 grote Barnevelder waren. Voor onze begrippen dus een mammoet
show. Volgend jaar is de show even de grens over vlakbij bij Nijmegen en
wel op 27 oktober. Een gemiste kans als u niet daar wat dieren instuurt.
Noteer alvast week 43 in uw agenda. Het liefst met dieren, maar anders
toch zeker als publiek. Het moet mogelijk zijn dat daar een kleine 1.000
Barnevelders bij elkaar zitten.
In de loop van de zaterdagmiddag werd de show officieel geopend en dat
is in Duitsland een ware happening. Meerdere sprekers uitten hun lof over
de inzet van de organisatie en bedankten de Barnevelder club voor het onderbrengen van de show in Schopfloch. Met het uitbrengen van een toast
was de show officieel geopend.

Kort na afloop hebben we als Hollanders met het bestuur van de Duitse
club de show en de stand van het ras nog geëvalueerd. Een waardevol
moment, want we hebben elkaar zogezegd “recht in de ogen gekeken” en
uitgesproken waar we naar toe willen en hoe we dat zouden kunnen bereiken. Voor beide clubs is helder dat er een Europese standaard moet komen,
waarbij we uiteraard Nederland als land van herkomst aanduiden. De Duit20

sers gaan verder werken aan de reeds genoemde zaken, waarvan we op deze show al hele goede resultaten zagen. Als Nederland hebben we aangegeven bij de leden onder de aandacht zullen brengen dat de onder belijning
bij veel dieren strakker zou moeten zijn en dat we voorstellen hier de komende jaren extra aandacht voor te hebben.
Op zaterdagavond was er de in Duitsland gebruikelijke “Zuchterabend”.
Het was even wachten, maar tegen 20.00 uur zaten we allemaal achter een
dikke schnitzel en uiteraard werd de drank niet vergeten. Het was beregezellig waarbij wederom vriendschappen werden gesloten of opgefrist.
Natuurlijk werden hier ook de prijzen en oorkondes uitgereikt. Dit duurde
al met al wel even, want er was een hele batterij vaandels en enveloppen te
vergeven. Ook de Nederlandse fokkers vielen zo af en toe in de prijzen en
dat is natuurlijk erg goed.
Meest opmerkelijk van dit officiële deel was de eer die Henk Bakker ten
deel viel. Manfred Müller roemde Henk om zijn bereidheid al heel veel
jaren te zorgen voor een Nederlandse inzending, waarbij Henk altijd uit is
om het ras Barnevelder gezamenlijk op een hoger niveau te krijgen en
waarbij we uiteindelijk dezelfde standaard moeten gaan hanteren. Henk
werd nadrukkelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet voor het ras en de
vriendschap die er inmiddels al jaren is zal tot in lengte van jaren voortduren. Henk het is je meer dan gegund. In Nederland hebben de meesten
geen weet van wat je al jaren doet, maar het is fijn dat onze Duitse zusterverenging dit wel onderkent en je deze eer doet toekomen.
Zo tegen middernacht namen Klaas en ik afscheid van de Duitse vrienden,
want we wilden zondag op tijd weer richting Nederland reizen. We hoefden immers geen dieren mee terug nemen en daarom was er niets waarom
we moesten wachten tot 14.00 uur. We werden door de Duitse vrienden
bedankt voor onze komst en inbreng. Nou dat hebben we natuurlijk graag
gedaan.
Op zondag hadden we 600 km te gaan om daarna tegen een uur of vier
moe maar voldaan thuis te arriveren. Ik had het niet willen missen!
Hendrik Timmer
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Bezoek/Deelname aan Hauptsonderschau 2016 in Schopfloch(D)
8 en 9 December 2016 werd de Hauptsonderschau gehouden in de Wörnitzgrundhalle in Schopfloch. Schopfloch ligt rond 650 kilometer van
Utrecht, ofwel een reistijd van rond de 8 uur. Even over 7.30 uur kwam
Hans Stil zijn dieren brengen en rond 8.00 kwam Gert Verhoef.
Samen met Gert reed ik rond 8.30 uur weg naar Aalten, alwaar Gerrit
Simmelink woont. Hier aangekomen werden we onthaald op koffie en een
grote uitsmijter. Rond 11.15 uur waren de dieren overgeladen en ingeladen
in de door Gerrit geregelde bestelauto. 44 dieren gingen mee. Door vertragingen i.v.m. Wegwerkzaamheden en files kwamen we rond 18 uur aan.
Bij het uitkooien van de dieren bleek dat 2 hanen de warmte in de kist niet
overleefd hadden. In overleg met de wedstrijdleiding werden deze ringloos
afgevoerd en vernietigd.
De Wörnitzgrundhalle was een door de leden van de plaatselijke kleindiervereniging gebouwde houten hal. Op de benedenverdieping een grote zaal
met een grote keuken en toilet/wc gelegenheid. De grond was door de
Gemeente voor 100 jaar in erfpacht gegeven tegen een beperkte afkoopsom.
Later op de avond kwamen ook Bert Beugelsdijk, Klaas van de Hoek en
Hendrik Timmer binnen. Bert had ook nog 8 dieren bij zich.
Het totaal aantal van de inzendingen bedroeg 748 dieren, waarvan er 52 uit
Nederland kwamen. Het was tevens de 5e tentoonstelling waaraan Nederlanders deelnamen.
De organisatie had vier Gaststätten georganiseerd om de deelnemers en
keurmeesters onder te brengen. Onze Gaststätte lag 8 kilometer van de
zaal. Zowel de kamers als het ontbijt behoefde niet voor een hotel onder te
doen.
Op zaterdagmorgen had men een rijtoer georganiseerd door een nog geheel
authentiek stadje Dinkelsbühl. 2 Zware, lompe paarden sleurden de grote
wagen (een soort huiskar) tegen de hellingen op en de koetsier gaf in Beiers dialect uitleg. Bert had de aansluiting voor de rijtoer gemist en beide
keurmeesters hadden verplichtingen in de keurzaal. Beiden hebben beloofd
hun bevindingen op papier te zetten en in dit blad te plaatsen.
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Zaterdagmiddag werd de tentoonstelling officieel geopend door de burgemeester van de regio de heer Oswald Czech. Alleen Gerrit kon met veel
moeite zijn hoofdprijs voor Zilverzwart dubbel gezoomd meenemen.
Bijna was hij verslagen door een Duitse keurmeester die dieren en broedeieren bij hem gekocht had. De fokkersavond was weer als vanouds gezellig en omlijst met muziek.
De zondagmorgen stond weer in het teken van gesprekken over Barnevelders tussen de kooien. Hoewel het sommige mensen niet snel genoeg gaat,
zie ik toch dat in type, (staarthoogte en ruglijn) al veel bij de Duitse dieren
veranderd is. Dat een aantal keurmeesters de omslag nog niet heeft kunnen
maken, verbaast mij niet. Gerrit Simmelink gaat de Duitsers helpen bij het
erkend krijgen van de Groot Zilverzwart gezoomde dieren.
Vanaf 12 uur werd er een maaltijd geserveerd en om 14 uur werden de dieren uitgekooid en ving de terugreis naar Nederland aan. Ook nu ging de
reis via Aalten en waren Gert en ik rond 23 uur in Groenekan.
Volgend jaar is de Hauptsonderschau in Coesfeld (achter Oldenzaal net
over de grens). De afstand kan nu het probleem niet zijn. Reden om mee te
doen ?
Henk Bakker
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Ik geef de pen door….
De vaardig gebruikte pen van Henk Bakker is aan mij overgedragen om
iets van mijn dierhouderij te delen in het clubblad. Als eerste maar het
voornemen om het bij één artikel te houden, hoewel ik daar anderzijds best
wel een boek mee kan vullen.
Geschiedenis
Ruim 15 jaar geleden ben ik actief geworden in de fok van dubbelgezoomde en blauw dubbelgezoomde krielen. Voordien heb ik wel dieren gehad,
maar niet echt voor de fokkerij/show. Van Theo van Aken de eerste
blauwdubbelgezoomde krielen gekocht, die ik toen wel heel erg mooi
vond. De gewone dubbelgezoomde kocht ik van Patrick Hemel.
Fokkerij
Naast veel dieren fokken in een steeds meer 1 op 1 situatie heb ik in de
loop der jaren veel studie gedaan naar erfelijke zaken bij de krielen, iets
wat ik reuze interressant vind. Nog voor de erkenning van de zilveren krielen ben ik ook begonnen met een zilver haantje van Bert Beugelsdijk, aangevuld met diverse meerzomige zilverpatrijs krielen van het ras wyandotte
en Plymouth-rock. Juist door de moeilijkheidsgraad van deze kleurslag heb
ik er altijd veel uitdaging in gezien en nog trouwens.
Shows
Zoals bij iedereen zijn de resultaten wisselend met meer of minder succes.
Een prachtige bekroning op dit werk heb ik op de 1e Europashow 2013 gekregen met een zilverdubbelgezoomde hen.
Voer
Over voer en huisvesting gesproken. Beide vindt ik zeer belangrijke zaken
als sleutel tot succes. Met veel voersoorten is er geëxperimenteerd. De
laatste 2 jaar voer ik met tevredenheid van Havens aangevuld met allerlei
bijvoerdering variërend van groenvoer tot supplementen.
Huisvesting
Wat huisvesting betreft heb ik altijd te weinig hokken en te kleine uitloop
gelegenheid, althans dat vind ik, mijn vrouw denkt er heel anders over
verklap ik dan nu maar even.
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Grote Barnevelders
Ondertussen heb ik ook twee jaar fokken groot-zilvers achter mij liggen,
beetje als uitdaging om ze net zo mooi te maken als de zilveren krielen. En
eerlijk gezegd valt mij dat niet mee, hoewel ik wel potentie zie in de dieren
die nu het hok bevolken. Begonnen twee jaar geleden met een haan van
Andries Overwijk, een hen van Gerrit Siemelink.
Om allerlei eigenschappen te verbeteren zijn er ondertussen kruisingen
gemaakt met een dubbel gezoomde hen van Bert van Dam en van Gert
Knoef, en nog een Wyandotte Meerzomig zilverpatrijs.
Hiermee hoop ik alle ingrediënten binnen gehaald te hebben om een eigen
stam in groot zilver op te gaan bouwen.
De uitdaging probeer in volgorde uit te bereiken van:
1. Type (het juiste model, voldoende body en gewicht op de dieren)
2. Zoming (een mooie dubbele zoming zonder smut in de grondkleur en
lichte nerf in de borst)
3. Grondkleur (een heldere grondkleur in mooi zilver)
Daarnaast zijn er dan ook nog de algemene zaken als oog/pootkleur, kam
etc. Of het zal lukken wat ik voor ogen heb, dat weet ik niet. Bij de krielen
ervaar ik dat vasthouden van bereikte kwaliteiten uiterst lastig is.
Enfin, de tijd zal het wel gaan leren.
Club
Iets van andere orde, maar toch wel van dien orde dat het direct mijn dierhouderij raakt, ik bedoel de Barnevelderclub. Als ik voor mezelf de zaken
op een rijtje zet en overdenk, overheerst helaas de teleurstelling. Niet in de
eerste plaats omdat een aantal leden die de afgelopen decennia elk om een
eigen redenen bedankt hebben, maar meer om wat niet meer lukt, iets wat
in verleden jaren na mijn beleving er veel meer was. Ik bedoel,………, nee
ik ga dat hier niet allemaal opsommen.
Maar de inzet en deelname van alle (fokkende) leden en bestuursleden is
hard nodig om onze vereniging te laten floreren waarbij de naar binnengerichte activiteiten mij veel belangrijker lijken dan diverse anderen zaken
die meer buitenshuis gebeuren.
Mensen kom op!
Groeten, Barend van de Bruinhorst
Ik geef de pen door aan: Eduard Hoppen
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De keuring van de Barnevelders groot dubbelgezoomd op Gallinova
Tekst: Aad Rijs
Dit jaar zat Gallinova in haar nieuwe onderkomen. Een mooie ruime
hal, prima licht, ruime parkeervoorziening en een gezellig restaurantje.
Allemaal ingrediënten voor een leuke keurdag.
Bij het uitdelen van de keurbescheiden nog even snel van schrijver gewisseld. Gerrit Riezebos gaat dit jaar op voor het rasexamen Barnevelder
en wilde graag nog het e.e.a. opsteken. Een betere kans dan Gallinova
gaat hiervoor niet langs komen.
Als eerste actie samen met Hendrik Timmer een rondje langs de kooien.
Wat ons direct opviel is dat het aantal dieren wat direct opvalt door een
prima type niet zo heel groot is. Je zou kunnen zeggen dat dit komt door
het fokken op tekening maar dan zou bij de kleuren wit en zwart een ander
beeld moeten ontstaan en dat deed het ook niet. De uitdaging om de klasse
goed op een rij te krijgen wordt daardoor lastiger. De basisafspraak voor
het keuren is dat je eigenlijk geen F kwijt kunt als je de beoordeling niet
start met een F-type. Lastig want als Keurmeester wil je die F graag kunnen geven.
In de hanenklasse dubbelgezoomd kwam ik hierdoor in de problemen, een
F zat er domweg niet in. De dieren toonde merendeels een wat hoog gedragen staart en dan zit een F-type er niet meer in. Positief is dat de staartbevedering van de hanen beter begint te worden. We zijn er nog niet, de
afdekking door de sikkels en bijsikkels kan beter maar in vergelijking met
een jaar of vijf geleden zie ik vooruitgang. Fokkers hou deze richting vol!
In kleur en glans slechts waardering, dit was prima in orde.
Voor wat betreft de tekening in hals en zadel sprong de tweede haan in
kooi 26 van M.A.P. Willems er bovenuit.
Vervolgens kwamen de hennen aan de beurt. Bij de rondgang ’s morgens
was de tweede hen al sterk naar voren gekomen en dat deed zij tijdens het
keuren wil. Een hen die een prima type paarde aan een ideale kleur en
glans en een erg mooie tekening. Later bleek uit de catalogus dat deze van
de heer Knoef nog een aantal hokgenoten in de kooien had zitten die goed
meededen.
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Opmerkingen die ik gericht op de groep hennen zou willen plaatsen zijn:
 blijf aandacht besteden aan de kammen. Sprieterige dunne kamtandjes
maken een kop niet mooier
 een goede Barnevelder heeft een vrij kleine kam en een relatief brede
schedel. Sommige hennen passen beslist niet in dit beeld
 en lakzwarte kleur en glans op de buitenzoom zorgt voor een mooi contract. Dieren die matzwart zijn op dit onderdeel vallen in deze concurrentie door de mand
 let op dat er niet teveel lichte nerf in de borstveren van de hennen komt.
Een aantal hennen liet deze fout duidelijk zien. Er zijn door Hendrik
Timmer en wijlen Cor Tensen in het recente verleden heldere aanwijzingen gegeven hoe deze fout in de fokkerij besteden kan worden. Denk
hier nog eens aan terug als u uw foktomen voor 2017 uitzoekt
 maar weinig hennen hadden een fraaie gele beenkleur. Het probleem zat
hem niet in teveel donkere aanslag maar in de diepte van de gele kleur.
Leggen de hennen op het showmoment soms al te hard?
Op het midden van de middag was helder wat mijn beste haan en hen was
en werd samen met Hendrik Timmer de beste Barnevelder haan en hen
uitgezocht. Mijn beste haan had ZG-95 was van M.A.P. Willems maar
moest het in type en staartbevedering afleggen tegen een witte haan van
H.Bakker. Mijn beste hen die ik al eerde noemde sprak ons beide erg aan
en werd niet allen beste hen maar ook beste Barnevelder. Een pluim voor
de fokkerskunst van de heer Knoef.
Gezamenlijk brachten Hendrik en ik deze mooie hen als beste naar de
HEP-jury. Ook deze mannen waren bij de rondgang langs de winnende
dieren erg gecharmeerd van deze mooie Barnevelder en unaniem werd besloten dat dit het beste grote hoen van Gallinova was, het predikaat werd
verhoogd naar U-97. Een mooie afsluiting van een prima dag.
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Barnevelders op Gallinova 2016
Tekst: Hendrik Timmer
Op 11 en 12 november werd Gallinova gehouden in de spiksplinternieuwe
Midden Nederland hallen in Barneveld.
Wat was die hal een verademing. Prachtige en ruime opstelling, Prachtig
licht en een perfecte horeca. Meer als dit zou je als showorganisatie eigenlijk niet kunnen wensen, zij het dan dat dit alles wel betaald moet worden
en daar is zeker wel iets van te vinden.
Ik mocht deze dag een groot deel van de grote Barnevelders keuren. Om
precies te zijn de blauw dubbel gezoomde, de zilverdubbelgezoomde, en
de enkelkleurigen. In deze laatste groep waren ook twee blauwe dieren ingezonden door Henk Bakker. Deze twee dieren hadden zeker pluspunten,
maar ook is er nog wel wat te verbeteren. Voor een eventuele erkenning
zal de kleur echt egaal moeten zijn en juist dat is bij blauw het aller moeilijkst. Bij de haan die ingezonden was leek het wel als of er zilver in de
smalle veergroepen zat (hals, schouder en zadel). Ook bij de hen was de
kleur niet echt egaal. Moeilijkheid bij blauw is ook altijd hoe intens blauw
wil je de kleur hebben. Deze dieren waren mooi, maar lichter moet zeker
niet. Ik zeg altijd hou maar de kleur aan van een fraai leiblauwe kippenpoot.
Als schrijver had ik deze dag Gijs Donkersteeg en we hebben het heel gezellig gehad samen. Dat is natuurlijk ook belangrijk, want zowel keuren
als assisteren doe je omdat het leuk is. Gijs vertelde dat ze nog steeds bezig zijn met de kinderkippenclub. Een super initiatief!
In blauw dubbelgezoomd waren 4 hanen en 4 hennen ingestuurd. De eerste
haan van LHM van Dam was een beste. Mooi van model al konden de sikkels nog net even langer zijn. De tekening in alle onderdelen was in orde
en het dier ging met de 1e F 96 naar huis. Ook de opvolgende hanen waren
van L. van Dam. Bij de hennen was het al net zo. De eerste hen werd met
een F 96 de mooiste en ook deze was van L. van Dam. Het dier was voor
deze kleurslag erg mooi. Ik had de binnenzoom wel graag iets breder gezien en soms ook wel graag strakker, maar wat veel belangrijker was. Het
dier had een duidelijk zichtbare binnenzoom op alle veergroepen. De buitenzoom was prima en vergelijkbaar qua strakheid met de dubbelgezoomde hennen. De concurrentie in deze kleurslag bestond uit dieren van dhr.
van den Oever en Boyd Oskam. Helaas waren deze dieren duidelijk minder. Het type was niet geweldig. Soms was de staart simpel te laag gedragen, maar ook met de binnenzoom hadden deze hennen problemen.
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In zilver dubbelgezoomd 1 haan en drie hennen van Andries Overwijk.
Ook Barend van de Bruinhorst had een hen ingestuurd. Deze laatste moest
genoegen nemen met een G. De dieren van Andries waren goed van model
al had ik wat wensen. Bij de hennen toch nog geen volledig witte grondkleur en bij een dier was de buitenzoom echt te breed. Maar een groot
pluspunt was wel de aanwezige borsttekening. Zowel bij de haan als bij de
hen kon ik 95 punten vergeven.
In wit zat een hele grote inzending. Totaal 27 ingezonden dieren waarvan
13 hanen. Een week eerder had ik op een andere show ook al een hele grote klas witte hanen gekeurd en meerdere dieren herkende ik daarvan terug.
Ik heb geen idee of de gegeven predicaten goed overeen kwamen, maar dat
hoor ik vast nog wel eens. In dit geval waren de dieren ingezonden door 6
verschillende inzenders. Bij de hanen veel problemen met het type. Veel
dieren moest ik op ZG laten staan, omdat de sikkels niet voldoende op
lengte waren. Dit laatste hebben we overigens eerder dit jaar ook in Duitsland gezien. Daar ook bijna geen haan met een uitgegroeide staart. Verder
veel hanen met een niet voldoende oplopende rug-staartlijn. In Barneveld
vond ik de kammen ook best een uitdaging, want er mankeerde nogal iets
aan. Een hele mooie haan had in mijn ogen echt een te forse kam en kwam
daardoor niet tot een F. Bij ander hanen matig afgeronde kamhielen. Het
aantal tanden is meestal wel prima, maar regelmatigheid was soms een
wens.
Ik heb voor de fokkers van deze witte dieren veel respect als het gaat om
de kleur. Hou dat allemaal maar eens schoon. Er zaten hier zeker een aantal spierwitte dieren, maar ook moest ik best wel vaak een aanmerking
maken op dit verenpakje. Gewoon niet goed schoon. Echt ik heb niet op
een klein beetje verkleuring gelet want zoals ik zei probeer maar eens dergelijke dieren schoon te houden. Bij de hanen werd een haan van Henk
Bakker met een 1e F de mooiste. De tweede was ook van Henk met een ZG
94. Kees Hogervorst werd derde met eveneens een ZG 94.
Bij de hennen dezelfde inzenders en ook hier problemen met het type en
de kleur. Wat ik bij een aantal hennen ook op de kaart heb laten schrijven
is dat we in het gezicht teveel bevedering zien ontstaan. De Barnevelder
hoort een overwegend rood gezicht te tonen. Hier meerdere dieren waarbij
vanaf het oorgaatje tot onder de ogen het hele gezicht bevederd was. Ook
bij de dubbelgezoomde dieren zagen we dit probleem optreden. Met Aad
Rijs nog even besproken en ons advies aan de fokkers is; Let er op bij uw
fokdieren, want het is echt niet goed zoveel veren op het gezicht. Nu nog
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alleen benoemd, maar in feite moeten we er ook bij de beoordeling op
gaan sturen door punten af te trekken.
Een ander belangrijk aandachtspunt is de losse bevedering van onze Barnevelders. Veel dieren hebben erg losse dijen en soms is het dijbeen feitelijk niet te zien. De onderbelijning van onze Barnevelders moet strak zijn
en vanaf de borst achter de zichtbare dijen langs in een lijn doorlopen in
het achterdeel. Dit wordt voor veel fokkers een grote uitdaging de komende jaren, want hierover is ook met onze Oosterburen gesproken en die
hebben op dit onderdeel prima vertegenwoordigers lopen.
Bij de hennen sprong de hen van Kees Hoogervorst er positief uit. Een
mooie volle hen met een prachtig type en ook nog eens fraai wit van kleur.
Het dier kreeg dus verdiend de 1e F 96. Tweede hen was van John van
Dijck met 95 punten. Derde was weer een hen van Hoogervorst met ook
95 punten 4e was een hen van H Bakker met 94 punten. Andere inzenders
in deze groep waren Hans Stil, Rinus van Zuilen en C.M. Ammerlaan.
In zwart was ook een beste collectie ingezonden. Totaal 13 dieren. Van
Dijck, Bakker en Hoogervorst beconcurreerden elkaar hier. Wat opviel bij
de hanen was dat fokkers bijna allemaal hanen gebruiken met (te)veel wit
in het dons. Iets wit is toegestaan, maar veel wit onder in het halsbehang
en op de schouders gaat mij te ver. Bij een enkele haan was het wit ook
zichtbaar van buiten de kooi in de staart. Dan is het toch wel teveel aanwezig. Alleen bij de staartaanzet is te tolereren, maar veel meer toch echt niet.
In type ook hier bij bijna geen van de hanen complete staarten. Alleen de
hanen van H Bakker konden hier mij wel in bekoren. Deze hanen waren
nagenoeg compleet en ook in andere onderdelen prima. Mooie kleur en
kam. De hanen werd met een 1e en 2e F 96 dan ook de mooisten. Bij de
hennen moest Henk het echter afleggen tegen John van Dijck. Zijn hen
was een mooie volle hen en mooi van type. Henk werd hier tweede met
een 2e F.
Op het eind moesten we (Aad Rijs en ik) natuurlijk de mooiste dieren uitzoeken. Aad had een dubbelgezoomde hen gekeurd die perfect was. Deze
werd dan ook mooiste Barnevelder en later die dag zelfs mooiste van de
show en verhoogd tot een U. (eigenaar G. Knoef). Bij de hanen had Aad
ook geen haan met een complete staart (dus nog steeds een aandachtspunt)
Hier ging de witte haan van Henk Bakker er met de prijs vandoor.
Al met al een fijne keuring met zeer wisselende kwaliteit, maar het aandeel
ZG dieren was best hoog.
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Barnevelderkrielen op Gallinova 2016
Tekst: Ronnie Siemes
In mijn keuring kreeg ik 37 Barnevelder krielen ter beoordeling aangeboden. Wel prachtige dieren maar het aantal viel mij niet mee, en is al eens
groter geweest.
Om te beginnen de blauw dubbel gezoomde, de 1ste F haan voor Boyd
Oskam. Een mooie haan in type en vooral kleur en tekening. Vervolgens
de blauw dubbel gezoomde hennen, wederom mooie dieren van Boyd Oskam. De 1ste ZG 95 hen had een Fraai type en een geweldige egale blauwe
zoomkleur en een ZG zoming. De hen had een voldoende kam en daarom
geen F.
Dan een 10-tal hanen in zilver dubbel gezoomd. 2 fraaie hanen van
B. Beugelsdijk, de 1ste F een mooi type en ZG in kleur. De 2e F ook een
mooi type maar toch iets minder en een Fraaie zilver kleur. Opvallend van
deze 2 hanen was dat ze een geweldig afgedekte staartpartij hadden. De 3
de F van J. Eekma, ook een fraaie haan alleen was deze wat gewoon in de
kamhiel.
Vervolgens de zilver gezoomde hennen, hier zaten mooie exemplaren bij.
De Beste hen was van B. van de Bruinhorst een 1ste F, een fraai dier in
Type, kop, bevedering en zoming. De kleur van deze hen was ZG, als deze
mooi helder was geweest dan kon het zomaar een U worden. De 2de F en
3de F, ook prima hennen maar door de mindere kammen konden ze de eerste plek niet behalen.
Ook de vrije klasse was er bij de barnevelder krielen. Hierbij worden alleen punten gegeven en geen predikaten. Het aantal punten ligt tussen de 0
en 10, als je b.v. een 8 of 9 krijgt dan vindt de keurmeester het een mooi
dier. Bas Oskam stuurde 2 zilver blauw dubbel gezoomde hennen in. Typisch waren ze oké, ZG in zilvere kleur en de blauwe dubbele zoom kleur
was ook ZG. Het probleem zat hem in de binnen zoom, het is erg moeilijk
om de binnen zoom goed te krijgen. Het is bij zilver zwart dubbel gezoomd al moeilijk om de binnen zoom naar wens te krijgen, laat staan bij
een nog een keer verdunde kleur. Ze kwamen tot 6 punten omdat de binnen zoom beter moet.
2 Zwarte barnevelder van W. Meyer, F en ZG. Fraaie haan in type, kop en
kleur. De hen ZG in type, kop en kleur.
Aandachtspunten,
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 Bij de blauw dubbel gezoomde, zoals bekend de binnen zoom en de
egaalheid van de blauwe zoomkleur,
 Bij de zilver dubbel gezoomde, de kamvorm van zowel de hanen als de
hennen vielen niet altijd mee. Uiteraard de helderheid van de zilver
grondkleur en de binnen zoom in de borst van de hennen.
 Bij de zilver blauw dubbel gezoomd, de binnen zoom over het geheel en
de blauwe zoom kleur niet te licht laten worden.
Het is altijd prettig keuren op de clubshow van de Barnevelder club, vooral
tijdens de keuring was het beregezellig tussen de kooien. Vanzelfsprekend
was het weer een geweldig verzorgde dag door Gallinova. Verder wens ik
iedereen een prima fok seizoen toe.
Vriendelijke groeten, Ronnie Siemes.

Keuring Barnevelderkrielen op vrijdag 11 november 2016
Tekst: Jan Kip
Samen met Ronnie Siemens, die ook een deel van de krielen keurde, zijn
we eerst langs alle barnevelder krielen gelopen. Mij waren de dubbelgezoomde (goud) en de witten toe bedeeld.
Te beginnen met de dubbelgezoomde haantjes, 19 in aantal, de meesten
met een ZG en F type,
Zg kop en oogkleur, maar de kinlellen moeten beter in aanzet en vlakker.
Ook de grondkleur in hals en zadel is bij enkele haantjes te licht ( deze
moet mahonie rood zijn). En de schachtstreep moet intensiever. In de
staart moesten ze voller want de sierbevedering was nog niet op lengte.
Enkele hebben F staart maar wordt iets te hoog gedragen. Winnaar in deze
klasse, R Schothorst ZG 95. Tweede, W Brink ook met een ZG 95.
27 dubbelgezoomde hennetjes waarvan de meesten met een ZG tot F type.
Bij een aantal worden de kamtanden erg dun. De oogkleur is over het algemeen ZG. De grondkleur is bij sommigen iets aan de lichte kant. De bevedering is bij enkele hennetjes op de rug wat smal. De zomning is ook erg
uiteenlopend. Een geweldige mooie hen had helaas pluis tussen de tenen
dat een toppredikaat in de weg stond. Winnaar in deze klasse TH.J van
Brenk met een 1e F gevolgd door W. Kranenborg 2e F, de 3e F was voor B.
Beugelsdijk.
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6 witte haantjes, ZG en F van type. De vleugeldracht kan bij een paar wat
beter. Fraaie staarten, maar moeten niet groter. ZG en F van kleur. Winnaar in deze klasse C. Kerkhof met een 1e F en 2e F. De 3e F was voor H.
Bakker.
15 witte hennetjes waarvan de meesten met een ZG en F type. Wat mij het
meest opviel waren de bleke gezichten bij een aantal hennetjes. Winnaar in
deze klasse is geworden Kim van Dijck met een 1e F. De 2e en 3e F waren
van C. Kerkhof.
In overleg met R. Siemens werd de hen van TH.J. van Brenk gekozen tot
fraaiste barnevelder kriel. Winnaars allemaal van harte gefeliciteerd. Het
was een leuke keurdag in een fantastische hal met een prima verlichting.
Kuikensexen
tekst : Cor Ammerlaan, foto’s : Hans Stil
Zaterdag 4 Februari is er weer een bijeenkomst van de Witte Barnevelderfokkers geweest. Deze meetings welke al sinds jaren in het voorjaar-de
zomer en het najaar plaatsvinden, wisselend bij de fokkers thuis heeft ook
nu weer onder plezierige, en ook goed verzorgde omstandigheden plaatsgevonden bij Hans thuis. De deelnemers waren ook nu weer Kees Hoogervorst, Henk Bakker, Hans Stil en Cor Ammerlaan. We beginnen om 10.30
u. met koffie en koek, vervolgens wordt de afgelopen periode doorgesproken, waarna een uitgebreide rondgang over het terrein en langs de hokken
plaats vindt. Hierna wordt een uitstekende lunch geserveerd. In de namiddag worden meestal mee-gebrachte dieren in de vouwkooien beoordeeld,
maar in dit geval hadden we kuikensexen op het programma staan. Hiertoe
had Hans 3 weken vooraf al 30 eieren in de broedmachine ingelegd. Hij
belde 10 dagen later op dat geen van de eieren bevrucht bleken te zijn. Wat
nu, Henk wist zich te herinneren dat er een voormalig lid van de Barnevelderclub bij hem een aantal jaren terug witte Barnevelderkrielen had gekocht, en bij broederij Morren in Lunteren werkte. Hij heeft hem gebeld
met de vraag of hij ons aan een 20tal eendagskuikens kon helpen.
Hij vond het leuk om weer contact met Henk te hebben, zeker toen gehoord werd waarvoor deze kuikens gebruikt zouden worden. Op de vrijdag
voorafgaande heeft hij deze kuikens opgehaald bij de broederij, en hoefde
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er niets voor te betalen. Ons voormalige lid K.J. Hazeleger was wel
nieuwsgierig naar de wijze waarop en hoe we wilden gaan sexen. Bij de
broederij werden altijd specialisten ingehuurd als dit gedaan moest worden. De witte kuikens die meegegeven werden zijn van het Franse vleesras
Hubart, welke in 8 weken afgemest kunnen worden. Dus niet de ploffers
welke slechts 6 weken nodig hebben. In de meeste gevallen kunnen een
mix van hennen en hanen aan de mesterijen worden toegeleverd. Zaterdagmiddag zijn we met behulp van een loeplamp op kuikensexen gaan oefenen. Op You Tube hebben we naar vele filmpjes over chickensexing ter
voorbereiding gekeken. Het sexen bleek veel moeilijker te doen dan het op
de filmpjes leek. Bij het vleugelsexen was het iets eenvoudiger als bij het
cloacasexen. Bij het vleugelsexen blijkt bij de hennen het 1e deel van de
vleugel langer, en al met meer ontwikkelde veren dan het 2e deel. Bij de
hanen is het meer een rechte lijn met voornamelijk dons.
Het meest duidelijk is dit verschil direct na uitkomst vast te stellen. Het
cloacasexen was voor ons heel moeilijk te zien, en bleef er twijfel. Hierbij
drukt men de cloaca open en ziet een ringetje, als op dit ringetje een klein
pukkeltje te zien is, dan is het een haan. Ik heb de 9 hanen? En Hans heeft
de 11 hennen? thuis onder de lamp geplaatst. We zijn nu nieuwsgierig of
onze waarnemingen ook juist blijken te zijn. We zijn wel van mening dat
door regelmatig te oefenen onze vaardigheid zal toenemen. Er zijn 2 foto’s
toegevoegd. De vleugel is (mogelijk) van een hen, de cloaca van een haan?
Hier is een pukkeltje op te zien. Wat ik wel begrepen heb van You Tube, is
dat bij de krielen voornamelijk cloacasexen kan worden toegepast.
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Kijk eens op You tube.
De witte Barnevelder in een reclame film. Voor de reclame van een nieuwe sneldrogende verf van Sigma coating is bij mij een opname gemaakt
voor o.a. een reclameclip op YOU TUBE. Klik hiervoor op “Sigma kippen”
Cor Ammerlaan.

HISTORIE of TOEKOMST?
Eergisteren las ik het bewuste artikel in WETEN en KUNNEN en vandaag
dacht ik dat het een actueel verhaal is met betrekking tot de Europeese
standaard. Soms kom je een boekje tegen, terwijl je wat anders aan het
zoeken bent. Zo ook bij mij. Dit was het boekje “Weten en kunnen van
C.S.Th. van Gink, tweede druk”.
De uitgifte datum kon ik niet vinden, maar ik ga ervan uit dat dit tussen
1923 en 1925 geweest zal zijn. Welk jaartal het precies is geweest, laat ik
aan de deskundigen over. In dit boekje staan 5 kippenrassen beschreven,
waarvan het eerste de Barnevelder betreft. Een interessant verhaal over het
ontstaan van de Barnevelder en de uitmonstering waaraan deze moet voldoen.
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De volgende tekst trok mijn aandacht (pagina 36 en 37):
“Zooals bekend, hebben wij van den aanvang af het hooger gestelde type,
zooals dat ook bij de prijswinners van 1919-1922 vaak naar voren komt,
warm aanbevolen, omdat wij de overtuiging hebben, dat de flinke dijen en
middellange loopbeenen het hoen beter in staat stellen zich beter te verplaatsen. Het practisch resultaat hiervan is, dat bij gelijk gewicht en gelijke
bouw het hooger gestelde type een levendiger hoen kan zijn en dus een beter hoen voor den vrijen uitloop.
Helaas wordt in Barneveld een lager gesteld type door enkelen aanbevolen; het heet dat zich daaronder de beste legsters zouden bevinden. Geen
enkel motief is daarvoor echter te vinden. We vrezen eerder, dat de eenzijdige fok op dubbele zoom enkele fokkers het echte type wat uit het oog
heeft doen verliezen. De standaard vraagt dijen en loopbeenen echter nog
steeds “middelmatig lang”, zodat het oude type nog niet verdrongen is”.
Of de bovenstaande tekst nog steeds in de standaard staat, heb ik niet nagekeken, omdat ik niet over een laatste standaard beschik. Op onze tentoonstellingen kom ik regelmatig op keurbrieven tegen: ”Mag niet hooger
gesteld” en soms: ”Te laag gesteld” en over dijen lees ik NIETS.
Door het overdadige dons zijn dikwijls geen dijen te zien en lijkt het of de
loopbenen korter zijn. De tekeningen van Van Gink zijn duidelijk en de
door hem getekende Barnevelders hebben dijen en zijn hoger gesteld dan
we in de Nederlandse kooien zien. Bezoekers aan de Duitse Barnevelder
tentoonstelling kunnen beamen, dat de Duitse dieren hoger gesteld zijn en
dijen laten zien. Ze tonen ook vitaler en levendiger.
Zou de vrees die Van Gink destijds uitsprak bewaarheid geworden zijn en
hebben wij het echte type uit het oog verloren, teneinde de dubbele zoming
te verbeteren ?
De Duitse Barnevelder vereniging heeft in zijn REPORT 2017 de belangrijkste aandachtspunten om te komen tot een Europeese standaard vermeld.
Met het oog op de toekomst met een Europeese standaard is het misschien
verstandig ook de woorden van Van Gink mee te laten wegen.
HISTORIE en TOEKOMST zijn met elkaar verbonden,
Henk Bakker
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Ereprijzen 2016/2017

naam

kleurslag

A. Overwijk
B. Beugelsdijk
B. Beugelsdijk

zilver dubbel gezoomd vrouw jong
dubbel gezoomd vrouw jong
zilver dubbel gezoomd man jong

Prijs

Geldprijzen:
Gallinova
Gallinova
Gallinova
Gallinova
Gallinova

EP 3404
EP 3419
EP 3419
EP 3414
EP 3419

B. v/d Bruinhorst
B. v/d Bruinhorst

zilver dubbel gezoomd vrouw jong
zilver dubbel gezoomd vrouw jong

Gallinova
Aar, Rijn en Gouwe show
Gallinova
Gallinova

EP 3413
EP 2521
EP 3419
EP 3419

Boyd Oskam
C. Ammerlaan
C. Kerhof
C. Kerhof

Blauw dubbelgezoomd man jong
wit vrouw jong
Wit vrouw jong
wit man jong

PSV Horst & Omstr.
PSV Horst & Omstr.

EP 3420
EP 3421

F. van Lokven
F. van Lokven

dubbelgezoomd vrouw jong
dubbelgezoomd vrouw jong

Gallinova
Gallinova
Gallinova

EP 3401
EP 3409
EP 3409

G. Knoef
G. Knoef
G. Knoef

dubbel gezoomd vrouw jong
dubbel gezoomd vrouw jong
dubbel gezoomd vrouw jong

Gallinova
Het Westerkwartier
Gallinova
Gallinova
Gallinova
Gallinova
PSV Horst & Omstr.

EP 3406
EP 2521
EP 3405
EP 3415
EP 3403
EP 3409
EP 3423

H. Bakker
J. Veenstra
K. Hoogervorst
Kim van Dijck
L. van Dam
L. van Dam
L. van Dam

zwart man jong
dubbelgezoomd vrouw jong
wit vrouw jong
wit vrouw jong
blauw dubbelgezoomd man jong
dubbel gezoomd vrouw jong
blauw dubbelgezoomd vrouw jong

PSV Horst & Omstr.
Gallinova
Gallinova
Gallinova

EP 3422
EP 3402
EP 3409
EP 3409

Mart Willems
Mart Willems
Mart Willems
Mart Willems

dubbelgezoomd man jong
dubbel gezoomd man jong
dubbel gezoomd man jong
dubbel gezoomd vrouw jong

Gallinova
PSV Horst & Omstr.
PSV Horst & Omstr.
PSV Horst & Omstr.
PSV Horst & Omstr.

EP 3412
EP 3423
EP 3427
EP 3420
EP 3421

R. Schothorst
T. Nillesen
Teun Loos
Teun Loos
Teun Loos

dubbelgezoomd man jong
blauw dubbelgezoomd vrouw jong
dubbel gezoomd vrouw jong
dubbelgezoomd vrouw jong
dubbelgezoomd vrouw jong

Gallinova
PSV Horst & Omstr.
Gallinova
Gallinova

EP 3419
EP 3424
EP 3419
EP 3416

W. Brink
W. v/d Schans
Wim Meijer
Wim Meijer

dubbel gezoomd man jong
zilver dubbel gezoomd vrouw jong
zwart man jong
zwart man jong
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€ 7,50 <
€ 2,50
€ 2,50
€ 5,00 <
€ 7,50
€ 2,50
€ 10,00 <
€ 7,50 <
€ 2,50 <
€ 2,50
€ 2,50
€ 5,00 <
€ 5,00
€ 5,00
€ 10,00 <
€ 7,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 12,50 <
€ 7,50 <
€ 2,50 <
€ 7,50 <
€ 7,50 <
€ 7,50
€ 2,50
€ 5,00
€ 15,00 <
€ 5,00
€ 7,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 17,50 <
€ 7,50 <
€ 5,00 <
€ 2,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 12,50 <
€ 2,50 <
€ 5,00 <
€ 2,50
€ 7,50
€ 10,00 <

€ 7,50

€ 5,00

€ 10,00
€ 7,50
€ 2,50

€ 5,00

€ 10,00

€ 12,50
€ 7,50
€ 2,50
€ 7,50
€ 7,50

€ 15,00

€ 17,50
€ 7,50
€ 5,00

€ 12,50
€ 2,50
€ 5,00

€ 10,00
€ 160,00

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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