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Van uw voorzitter
Het tentoonstellingsseizoen is weer voorbij en het broedseizoen is in
volle gang om alweer te zorgen voor de toekomst. Het is even terug
mijmeren en dan weer vooruit zien. Terug zien kunnen we als Barnevelder Club op een geslaagd seizoen. Regelmatig zagen we in de tentoonstellingsuitslagen een Barnevelder als eerste geplaatst ofwel kampioen van de tentoonstelling. Al deze mensen wil ik feliciteren met hun
behaalde succes. Het is toch steeds weer een bekroning van je fokkerskunst als je zulke dieren mag poseren en zo hoog eindigen.
Zeker wil ik niet vergeten de grote eer die ons bestuurslid en enorme
liefhebber van de Barnevelder Jan Krijthe te beurt is gevallen om benoemd te zijn tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Als iemand dit
toekomt is het wel onze Jan Krijthe die met zoveel inzet, doorzettingsvermogen, bijna onvermoeibaar, een enorme liefhebber is. Het is hem
van harte gegund en er is geen ander als hij die dit heeft verdiend. Jan,
van harte proficiat met deze Koninklijke onderscheiding namens de
hele Barnevelder Club. Onze club mag trots zijn zulke mensen in ons
midden te hebben.
Als we vooruit zien dan moeten we de juiste fokparen weer bij elkaar
zoeken om onze Barnevelder op peil te houden, ofwel te verbeteren
waar nodig. De jonge dieren zo voorspoedig mogelijk te laten opgroeien en weer klaar te stomen voor het seizoen 2002-2003. Uw bestuur is
alweer actief met het komende seizoen bezig om alles zo voorspoedig
mogelijk te laten verlopen, naar de leden te luisteren en uit te voeren
daar waar mogelijk is, in het belang van onze prachtige Barnevelder
club en met name de Barnevelder zelf.
Kees van der Burg

De Barnevelder

2

nr. 46, april 2002

Informatie uit het bestuur
Op 18 februari is het bestuur in vergadering bijeen geweest. Er zijn veel
zaken besproken die ik u niet wil onthouden.
Allereerst de clubshow 2002. U als leden heeft het bestuur mandaat
gegeven om zelf vast te stellen waar we die willen houden. U heeft de
sfeer in het vorige clubblad al kunnen proeven: Loosdrecht kende een
aantal nadelen, en Gallinova lijkt geen onoverkomelijke bezwaren te
hebben. We hebben onze clubshow dit jaar dus weer op het vertrouwde
adres: Gallinova te Barneveld. Ook de fokkersdag zullen we weer, net
als vorig jaar, in Barneveld houden, en wel op 7 september. Nader bericht hierover volgt nog.
De uitreiking van de clubprijzen vindt altijd plaats op de jaarvergadering, tijdens de clubshow. Het afgelopen seizoen liep dat wat anders.
Om te voorkomen dat we dit jaar tijdens de jaarvergadering prijzen
voor twee jaar uit moeten reiken is besloten om de prijzen van het afgelopen seizoen uit te reiken tijdens de fokkersdag.
Het prijzenschema voor het komende seizoen is op meerdere punten
aangepast. Enerzijds omdat oud-voorzitter Oskam geldprijzen ter beschikking heeft gesteld, anderzijds omdat wij, en een aantal leden met
ons, van mening waren dat het oude schema wat ongelukkig in elkaar
zat. Het nieuwe schema zult u aantreffen in de Almanak van dit jaar.
Een andere ‘prijs’ die de vereniging te beurt is gevallen is de sponsoring van de omslag van het clubblad. U had het al gezien: mooi in
kleur! De firma Havens heeft voor een periode van twee jaar deze omslagen betaald. Een mooi resultaat.
Het Barnevelder boek is al enige tijd uitverkocht. Er is evenwel nog
steeds vraag naar. Er is de afgelopen tijd wat gecommuniceerd met de
schrijver van het boek. Vooralsnog heeft dat niet geresulteerd in een
nieuwe oplage. Het bestuur kijkt echter verder om zich heen. Er is inmiddels ook contact gelegd met een schrijfster die voor ons uit zal zoeken wat de mogelijkheden zijn voor een nieuw, betaalbaar boek. Hoe
dan ook, het bestuur doet haar best om in de toekomst toch weer een
Barnevelder boek het licht te doen zien. Wordt vervolgd.
Een ander aspect. Regelmatig kunnen er geluiden vernomen worden
over de soms wat mindere kwaliteit van de grote Barnevelders, met
name in de kleur dubbelgezoomd. Hier moeten we wat aan doen. EchDe Barnevelder
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ter veel zorgwekkender is de stand van zaken ten aanzien van zwarten,
witten en blauwdubbelgezoomden. De aantallen dieren zijn klein en
niet alle fokkers blijken bereid anderen met goed fokmateriaal te helpen. Tijdens de bestuursvergadering heb ik het idee geopperd om te
komen tot een soort foktechnische commissie. Een commissie die zich
bezig gaat houden met de kwaliteit van de dieren en kleuren en aanbevelingen doet ter verbetering van hiervan. En dus bijvoorbeeld aan gaat
geven op welke wijze een kleurslag het best in stand gehouden en verbeterd kan worden. Resultaten die uit zo’n commissie komen, kunnen
bijvoorbeeld tijdens een foktechnische dag naar voren gebracht worden.
Ik zal dit idee tijdens de jaarvergadering nog eens toelichten alvorens
een definitief besluit genomen gaat worden. Wie hier echter in het
voorstadium over mee wil denken kan zich bij mij melden.
Cees van der Wel

Info-stand
Veel leden zullen het gezien hebben: de info-stand van onze vereniging
op de Noorshow in januari jl. Informatie van allerlei aard lag uitgestald
op de kraam. Algemene folders over de vereniging, folders in het Duits
en in het Engels, aanmeldingsformulieren voor nieuwe leden. Ook een
boekwerkje met wat meer informatie over de Barnevelder. Alles nog in
zwart-wit. Tevens waren er mooie pennen en aanstekers van de vereniging te koop.
Bij de kraam ook een mooi bord van onze vereniging, gemaakt door
Cor Kerkhof. In de zelfde stijl had hij ook enkele houders gemaakt voor
informatiefolders. Deze waren geplaatst in de hal, op de kooien van de
Barnevelders. Bij de kooien hing ook een verwijzing naar de stand op
het informatieplein. De bezoekers konden ons niet meer missen.
Helaas is de tomenkooi naast de kraam door omstandigheden leeg gebleven. De kraam is gedurende de gehele show bemand geweest door
enkele leden.
De stand voldeed aan de primaire eis waaraan het moest voldoen: informatie beschikbaar hebben voor iedereen die erom vroeg. Een groot
verschil met diverse stands van andere speciaalclubs was dat onze stand
nog weinig kleurrijk was; een vereiste om mensen (zowel fokkers als
De Barnevelder
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liefhebbers) aan te trekken. Hier gaat aan gewerkt worden. Diverse
clubproducten zullen kleuriger gemaakt gaan worden. Er wordt ook
gewerkt aan een mooiere versie van het informatieboekje over de Barnevelder. Ideeën om de stand nog mooier en interessanter te maken zijn
natuurlijk van harte welkom. Wie heeft er nog een leuk idee? Binnen
het bestuur is nog niet gesproken over uitbreiding van het aantal shows
waarop de stand een plaats kan krijgen. Als we een mooie stand hebben
mag die niet alleen maar op de Noordshow te zien zijn maar moeten we
er meer mee het land in. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de bemensing ervan. Dit mag evenwel geen onoverkomelijk probleem zijn.
Ook hiervoor kunt u zich bij het bestuur opgeven. De stand moet naar
mijn idee uitgroeien naar een volwaardige stand op de Europashow in
2003. Tijdens dit evenement moeten we kunnen laten zien dat we trots
zijn op onze vereniging.
Cees van der Wel

Vermelding prijswinnaars Barnevelder Club in catalogi
Enkele jaren geleden is de eerste FK Almanak kleindieren uitgekomen.
Hierin zijn o.a. alle prijzen van de speciaalclubs weergegeven. In
vraagprogramma’s voor shows mag ten aanzien van deze prijzenschema’s verwezen worden naar die Almanak zodat de vraagprogramma’s
konden worden ingekort. Ook was er geen onduidelijkheid meer over
de prijzenschema’s; in de vraagprogramma’s kan hiervoor naar de Almanak worden verwezen.
Als clubsecretaris krijg je veel catalogi binnen. Dit betekent veel werk
omdat in elke catalogus één of meerdere winnaars van een Barnevelder
clubprijs staan vermeld. En dat moet allemaal bijgehouden worden. Er
zijn echter ook catalogi die niet bij de secretaris op de mat vallen. Dat
kan zijn omdat er te weinig Barnevelders op die betreffende tentoonstellingen zaten om een prijs uit te mogen reiken. Of omdat de catalogus gewoon niet is opgestuurd. Jammer voor de winnaars op die shows,
maar een prijs die niet bij de secretaris bekend is, kan ook niet worden
uitgereikt. Soms kom je echter op een show waar voldoende Barnevelders aanwezig zijn maar vind je in de catalogus geen vermelding van
speciaalclub-winnaars. De tentoonstellingssecretaris zal wel zijn redeDe Barnevelder
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nen hebben om dit achterwege te laten. De speciaalclubsecretaris heeft
echter een probleem. Wie heeft er recht op de prijs van zijn club? Als er
meerdere 1e Ffen zijn gevallen kan hij op papier niet zien wie de winnaar is geworden. Soms is er wel terug te vinden wie de rasprijs heeft
gewonnen. Soms wordt hij echter gedwongen op de stoel van de keurmeester te gaan zitten en zelf maar te beslissen welk dier recht heeft op
de prijs. Ik doe dit liever niet. Ik zal dus enkele leden niet de prijs uit
kunnen keren waar ze recht op hebben. De reden: tentoonstellingssecretarissen die (soms) aangeven het gewoon te veel werk te vinden om de
prijzenschema’s te verwerken. Gevolg: gedupeerde fokkers.
Tentoonstellingssecretarissen: verschuilt u zich niet achter argumenten
als: zoek maar bij de rassenprijzen, of: ik ben niet verplicht de prijzen
in de catalogus op te nemen. U doet er de liefhebberij geen plezier mee.
Cees van der Wel

Tentoonstellingsverslagen
Bondstentoonstelling voor jonge dieren Ornithophilia, Utrecht,
districtshow
Begin oktober al een mooi aantal grote Barnevelders: 36 stuks. Inzendingen van de bekende fokkers: Willems, van Dam, Exterkate, Nijdam,
Ammerlaan e.a. Ook L.T. Oskam was van de partij. Ondanks zijn ziekte had hij toch nog wat dieren weten te fokken. Bij de jonge hanen 2 x
F, voor resp. Willems en Van Dam. Bij de hennen al veel goede predikaten, met name voor Van Dam, Willems, Krijthe en Oskam (4 x F
en 6 x ZG op 20 dieren). Zwarte dieren van Damhuis waren er 4, met 1
x F en 3 x ZG, een mooie prestatie. De 4 witte dieren waren van P.
Bakker, met 3 x ZG en 1 x G. Masterbreeder bij de grootten werd Van
Dam, met in totaal 15 punten. Gefeliciteerd! De mooiste en op 1 na
mooiste waren van Willems, verder nog een clubprijs voor Van Dam en
Bakker.
Bij de krielen in totaal 81 dieren waarvan 69 dubbelgezoomd en 12
blauw dubbelgezoomd. De mooiste jonge haan was van Krijthe met 1e
F. Verder nog ZG voor Eissink, Beugelsdijk, Van Aken, C. Jansen en
B. Oskam. Bij de hennen veel ZG dieren. Enkele F dieren van resp.
Beugelsdijk, Krijthe, D.T. de Boer en B. Oskam. De blauw dubbelgeDe Barnevelder
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zoomden waren ingezonden door Te Pas en M.A. Jansen, allen in een
zeer goede kwaliteit. Masterbreeder werd Bastiaan Oskam met 14 punten. Proficiat! De clubprijs werd eveneens gewonnen door Bastiaan
Oskam. Tweede werd Te Pas. Verder nog clubprijzen voor Beugelsdijk
(2x), B. Oskam en Te Pas (2x). En nu maar afwachten hoe de dieren
zich in de rest van het tentoonstellingsseizoen laten zien!
Poort van Drenthe, Meppel
Bij de grote Barnevelders slechts 2 inzenders met in totaal 7 dieren,
uitsluitend in dubbelgezoomd. Bij de krielen ook alleen dubbelgezoomd. Totaal 27 dieren van 5 inzenders. De beste collectie was van
Jan Krijthe, met als beste dier een dubbelgezooomde hen met als predikaat een U! Proficiat. Keurmeester was F. van de Wal. De Barnevelder
clubprijs ging uiteraard naar Krijthe. Het betreffende dier werd ook nog
eens mooiste dwerghoen van de show.
Exceptionele nationale dwerghoender- en hoendershow,
Loosdrecht. Clubshow
Geen aanmoedigingsprijs voor nieuwe leden van na de vorige clubshow!! Waren niet aanwezig. Verder weinig inzenders; in totaal 168
dieren. Dit is ongeveer de helft van Wehl. Duidelijk argument om niet
meer naar Loosdrecht te gaan. Een verslag vond u in het vorige clubblad.
Flevoshow, Dronten
Op deze show 6 grote Barnevelders waarvan 2 zwarten. Mooiste grote
dgz van comb Heshoorn, 1e F. Bij de krielen een flinke klasse met 29
dgz, 2 wit en 2 zwart. De zwarten waren weinig ras-typisch. Daarentegen waren de witten (van Donkersteeg) van prima kwaliteit, met daarbij
de mooiste van de Barnevelders (hen 1e F). Tweede bij de krielen werd
van der Wel (1e F hen jong). De dubbelgezoomden waren door elkaar
van goede kwaliteit.
Hanzeshow, Kampen
In totaal 7 grote Barnevelders van zeer goede kwaliteit (3 x F, 4 x ZG);
een 1e F haan van Bouwmeester en 2 F hennen van G. Melisie. Bij elkaar 42 krielen (allen dubbelgezoomd) bevolkten de hokken, een flink
De Barnevelder
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aantal dat een groot verschil is met een aantal jaren geleden. Jammer
dat er geen andere kleuren aanwezig waren. Grote verschillen in kwaliteit; enkele hennen van Lodewijk vertoonden sporen en zeer bleke poten en waren verder ook weinig rastypisch. De dieren van Teune waren
over hun top heen. Wel goede dieren van Bouwmeester, Barneveld,
Steenbergen en Van der Wel. Een jonge hen van Barneveld (1e F) werd
mooiste, een jonge haan van Van der Wel tweede (1e F).
Veenstreekshow, Emmer Compascuum
Een kleine show met een flink aantal grote Barnevelder, in 3 kleurslagen! 8 grote dubbelgezoomden van Brink, 5 blauw dubbelgezoomden
van dezelfde fokker en 11 zwarten. Bij de krielen slechts 5 dieren, allen
van niet-leden.
Beestenspul, Leiden
Op Beestenspul waren in totaal 7 grote Barnevelders aanwezig waarvan
de meeste van mw. Vliet-Pennings (in dubbelgezoomd en blauw dubbelgezoomd). De mooiste was een dubbelgezoomde haan met een ZG.
Bij de krielen 28 dieren, allen dubbelgezoomd en van slechts 4 inzenders. Het mooiste dier was een jonge hen van Bastiaan Oskam (1e F).
De 2e F was voor een hen van Beugelsdijk. De hen van Oskam jr. werd
tevens mooiste van alle krielen op deze tentoonstelling
IJsselvliedtshow, Wezep
Op deze show ontbraken de grote Barnevelders. Van de krielen waren
er slechts 16 aanwezig. De kwaliteit werd door keurmeester Rijs als
redelijk beoordeeld. Slechts 1 F, voor een hen van Barneveld.
Vechtdalshow, Hardenberg
Een andere show dan de meest gangbare shows. Er waren alleen grote
Barnevelders aanwezig, en dan ook nog in drie kleurslagen. Dubbelgezoomden van Melisie (3 stuks, 2 x ZG en 1 1eF) en Nijeboer (ZG), en
witte en zwarte dieren, allen van Nijeboer (resp. 6 x wit en 6 x zwart).
Ook de witten waren van prima kwaliteit. De zwarten waren wat minder hoewel ook hier een 1e F aanwezig was. Bij de witten: 1 x F (tevens
mooiste Barnevelder), 4 x ZG en 1 x G. Beide heren hebben de naam
van de Barnevelder op deze show op een uitstekende manier hoog geDe Barnevelder
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houden.
GPKV, Almere
Deze show is het resultaat van een samensmelting van de verenigingen
GPV en GKV uit het Gooi. De tentoonstelling wordt al enkele jaren in
Flevoland gehouden. Op deze show maar twee Barnevelder-inzenders
die samen 13 dieren hadden meegebracht. De beste dieren waren van
D.T. de Boer.
Intershow, Den Bosch
Van deze grote show functioneerde het secretariaat slecht: een catalogus werd niet toegezonden en ook was er geen vermelding van de speciaalclubprijzen in de catalogus! Aan het aantal Barnevelders kan het
toch niet liggen: 10 groten en 29 krielen. De groten waren er alleen in
dubbelgezoomd. De kwaliteit ervan viel niet mee, er kon slechts 1 keer
ZG gegeven worden, voor een jonge haan van Neplenbroek. Bij de
krielen 2 kleurslagen: dubbelgezoomd en blauw-dubbelgezoomd. De
blauw dubbelgezoomden (twee jonge hanen) waren van een combinatie
die ook elders regelmatig dieren tentoonstelt, nl. de combinatie Kupke
Hoger. Helaas zijn ze nog geen lid. Bij de krielen slechts 2 x F, voor
jonge hennen van Suzanne van de Boom, eveneens niet lid van onze
club. Toch was over het geheel de kwaliteit niet slecht. Keurmeester
Cuypers gaf 13 keer een ZG weg bij de dubbelgezoomden.
Oneto, Enschede. Districtshow
In totaal 28 grote Barnevelders. Over de kwaliteit van deze dieren heeft
de voorzitter in zijn voorwoord van het vorige clubblad al aangegeven
dat er nog veel te verbeteren valt. Bij de grote hanen dubbelgezoomd,
11 stuks, maar 1 x F (Ludger Alfes) en 3 x ZG. Bij de in totaal 17 hennen ook slechts 1 x F (D. Middelhuis), en 4 x ZG. De hen van Middelhuis verdient de beker van de club. Verder mag Middelhuis nog twee
geldprijsjes in ontvangst nemen.
Er was een flink aantal krielen aanwezig. De rij begon met 2 prima oude, dubbelgezoomde, hennen van Te Pas. Vervolgens 11 jonge hanen
van 6 inzenders. Hiervan zijn er slechts 2 lid van onze vereniging! De
mooiste haan was van Beugelsdijk. Dit dier, dat een 1e F kreeg van
keurmeester Siemes, was tevens de op één na mooiste kriel. De kwaliDe Barnevelder
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teit van de overige hanen, met name van de niet-leden, viel wat tegen.
Bij de 33 hennen een zeer opmerkelijk resultaat: de clubleden behaalden 6 x F, 2 x ZG en 5 x G. De niet-leden: 1 x F, 1 x ZG, 10 x G, 5 x V,
1 x M en 1 x O. Hier ligt nog veel missiewerk te wachten! De beste
clubdieren waren van Beugelsdijk en Te Pas. Zij waren goed voor in
totaal 5 x F en 3 x ZG (en verder niets!). In blauw dubbelgezoomd 2
jonge hanen, beide van een niet-lid, beide met predikaat ZG. De 3 jonge hennen deden het ook prima. Tot slot nog 3 zwarte hennen van Lieftink in de van hem bekende kwaliteit. De beker voor de mooiste kriel
ging naar Te Pas. Verder verdiende ook Lieftink nog een prijsje.
KSV Venray
Op deze tentoonstelling 5 grote Barnevelders, dubbelgezoomd waarvan
4 van Bremmers. Helaas vermeld de catalogus niet welke predikaten de
hennen kregen. Bij de krielen een groter aantal. Allereerst 5 witten van
C. Jansen, waarvan helaas maar 1 x ZG. In totaal 5 jonge dubbelgezoomde hanen waarvan de betere dieren van clubleden afkomstig zijn.
Daarnaast 17 jonge hennen. Ook hier geen hoge scores. Cuijpers scoorde met zijn beide hennen een F en verdiende hiermee ook de clubprijs.
Verder enkele ZG hennen van Verhaegh. De dieren van Nijskens werden door keurmeester van Oers minder goed gewaardeerd (meest Gdieren).
Provinciale Bondstentoonstelling Gelderland te Bemmel
Op deze show in totaal 5 grote Barnevelders, met een ZG jonge haan en
een ZG jonge hen; de laatste was van Nilessen.
Een mooi aantal krielen. Te beginnen met 9 jonge dubbelgezoomde
hanen die door keurmeester mw. Baltussen-Lamers goed gewaardeerd
werden. De mooiste haan was van M.A. Janssen met een 1e F, tevens
goed voor een clubprijs. Vervolgens 12 jonge hennen in een redelijke
kwaliteit. In wit 2 jonge hennen van de comb. Kerkhof, met resp. ZG
en G. In zwart een groter aantal; 10 dieren waarvan 1 haan. De inzenders: Harmsen en Lieftink. De hennen van Harmsen waren van redelijk
kwaliteit, die van Lieftink waren een stuk beter beoordeeld met o.a. 2 x
F (en een clubprijs). Met zijn dieren kan Lieftink de totale populatie
van zwarten in Nederland op een wat hoger peil brengen. De kleine
kleurslag heeft hier duidelijk behoefte aan; uitwisseling van dieren is
De Barnevelder
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hard nodig!
Provinciale Bondstentoonstelling Zuid-Holland te Boskoop
Bij elkaar 10 grote Barnevelders, verdeeld over dubbelgezoomd en
blauw dubbelgezoomd. Bij de dgz hennen een 1e F voor mw. VlietPennings. Ook de drie blauw dgz dieren waren van haar. Helaas hier
geen hoge predikaten (3 x G).
De krielen startten met een oude dubbelgezoomde hen van Bastiaan
Oskam met een mooie F. Vervolgens 10 jonge hanen die door keurmeester Tesselaar hoog gewaardeerd werden. Beugelsdijk toonde uitzonderlijke kwaliteit. Hij scoorde een echte U met een haan, daarnaast
ook nog 2 x F. Proficiat! Ook een aantal fraaie hennen: 3 x F, 5 x ZG
en 1 x G. De fraaiste hen was van Bastiaan Oskam. De clubprijs ging
uiteraard naar Beugelsdijk.
Provinciale Bondstentoonstelling Noord-Holland, Winkel
Slechts 2 grote Barnevelders, van Vessies, met ZG en V. Verder 18
krielen, allen in dgz. Twee mooie oude dieren van Docter. Verder veel
mooie dieren van Dillan Aar, Docter, Berk en mw. Van Veldhuisen.
Centrum show te Amersfoort
Op de Centrumshow (waar enkele echte Nederlandse Steenkonijnen
werden geshowd) waren geen grote Barnevelders aanwezig. Wel 36
krielen, allen in dubbelgezoomd. Bij de jonge hanen enkele dieren met
erg hoge, smalle staarten. De beste haan, met 1e F, was van C. Jansen.
Dit dier verdiende ook de clubprijs. Verder een groot aantal hennen in
matige tot goede kwaliteit. Veel dieren met matige staarten en kammen.
Nog wel een 1e F, voor de comb. Kamps.
Bollenstreekshow, Lisse
Deze show, waar met zeer veel enthousiasme aan wordt gewerkt, huisvestte 9 grote dubbelgezoomde Barnevelders. Keurmeester van der
Lely kende 1 x F toe, aan een jonge hen van mw. Vliet-Pennings. Verder nog 1 x ZG. De overige dieren waren van mindere kwaliteit. Bij de
krielen eerst 2 oude hennen van Beugelsdijk. Vervolgens 8 jonge hanen
met 2 x F van Beugelsdijk en een ZG van Van de Burg. En dan 12 hennen met weer de mooiste van Beugelsdijk, tevens clubprijs. Ook was er
De Barnevelder
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nog een provinciale jeugdtentoonstelling met twee dubbelgezoomde
krielen van Eveline Oostburg. De haan behaalde ZG, de hen een F. Een
mooi resultaat voor een jeugdlid.
Kaasstadshow, Alkmaar
In totaal 5 grote Barnevelders waarvan de hanen het slecht deden. Wel
2 ZG hennen, van Vessies. In totaal 25 krielen, allen dubbelgezoomd.
Keurmeester Cuijpers kon weinig hoge predikaten weggeven. Veel dieren van de jeugdige fokker Stevan Vreeker. Wie helpt hem op weg met
rad en daad, en misschien enkele goede dieren? Alleen G. Berk scoorde
goed met 1 x F en 3 x ZG. Slechts 1 clublid onder de 5 inzenders van
de krielen.
Heerde en Omstreken
Geen grote Barnevelders op deze show. Wel 24 krielen die gekeurd
werden door keurmeester Mijnen. Een mooie klasse jonge hanen in
dgz, met als mooiste een dier van Steenbergen. Ook enkele mooie dieren van Teune. De hennen waren iets minder van kwaliteit. Hier een 1e
F (tevens clubprijs) voor Barneveld.
W.P.K.V. Winterswijk
Keurmeester E.J. Visser keurde hier 7 grote Barnevelders van mw.
Naaldenberg-Lensink en Kammeijer. De predikaten: 4 x F en 3 x ZG.
Verder 18 krielen, allen in dubbelgezoomd. De dieren van Bollen en
Berenschot (beiden geen lid) werden door keurmeester Bleijenberg
over het algemeen als matig beoordeeld. Wel prima dieren van Wouter
Drijers (1e F en 2 x ZG, tevens clubprijs).
D.P.K.V. Deurne
Het thuisland van Willems en van Dam. Samen met Dielissen zonden
zij 23 grote Barnevelders in. De dieren van Willems deden het prima;
de hanen van Van Dam werden iets minder goed beoordeeld. Zijn hennen mochten er echter ook zijn! Het mooiste dier werd een dubbelgezoomde jonge haan van Willems. De grote Barnevelders van Dielissen
waren van mindere kwaliteit dan zijn krielen. Hij was goed voor de
totale groep van 5 krielen die het uitstekend deden.
De Barnevelder
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W.P.K.C. Winschoten
Een show met een mooi aantal grote Barnevelders. Groningen is het
thuisland van fokkers als Krijthe en Brink. Zij zonden 9 dubbelgezoomden en 4 blauw dubbelgezoomden (Brink) in, in een prima kwaliteit. De derde inzender, J. Richard (geen lid), zond nog 6 zwarte dieren
in. Ook deze dieren deden het zeer goed. De mooiste grote Barnevelder
(clubprijs), was van Brink met een jonge dubbelgezoomde hen. In totaal 15 krielen. De mooiste was van Kiewiet (1e F).
BPKV Borne
Elf grote Barnevelders die maar 2 x ZG wisten te behalen. Eveneens 11
krielen met goede dieren van Exterkate (1e F). Vanwege het te kleine
aantal dieren geen clubprijs.
Valleishow Veenendaal
Door Van Amerongen werden drie grote Barnevelder ingezonden die
volgens keurmeester Bleijenberg matig van kwalitiet waren. In totaal
15 krielen. De ingezonden oude dieren (5 in totaal) werden allen met M
beoordeeld. Gelukkig waren de jonge dieren beter. M.A. Jansen, Te Pas
en Glastra hadden mooi dieren ingezonden. Te Pas kreeg met een jonge
hen (1e F) de clubprijs.
Deltashow Middelburg
De 8 grote Barnevelders konden in de ogen van keurmeester Goossens
weinig goeds doen. Hij gaf 1 x ZG weg en verder 2 x G, 2 x V en 3 x
O. Helaas geen resultaten om trots op te zijn. De krielen waren veel
beter. In totaal 25 stuks, allen dubbelgezoomd. Prima haantjes van Rutger Blom en C. Aerts, beiden haalden een F. Bij de hennen moet het
niet makkelijk geweest zijn om de dieren op volgorde te zetten: 5 x F, 9
x ZG bij 19 dieren. De mooiste was uiteindelijk van Aerts (tevens clubprijs).
Hof van Twente, Goor
Door Exterkate, Haan en Letteboer werden in totaal 10 grote Barnevelders ingezonden. Hoewel het predikaat F niet werd weggegeven was de
kwaliteit niet slecht: in totaal wel 7 x ZG. Van de Barnevelder kriel
waren 21 dieren aanwezig. Allen in dubbelgezoomd. Exterkate showde
De Barnevelder
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de mooiste haan. Bij de hennen eveneens de mooiste van Exterkate, een
1e F dier dat tevens de clubprijs verdiende. Verder competitie van o.a.
Eissink, Dreijers en Winkelhorst.
EPV Ede
In Ede 4 grote Barnevelders, van Schothorst en Nillesen. Beide fokkers
konden niet overtuigen. We hopen dat ze het volgend jaar weer betere
dieren kunnen laten zien. In totaal 33 krielen bevolkten de hokken.
Hieronder 4 witte Barnevelders. Bij de jonge dubbelgezoomde hanen
enkele fraaie dieren van Jansen en Jansen (C. en M.A.). De hennen van
M.A. Jansen mochten er eveneens zijn. De witte dieren waren van de
comb. Kerkhof en van Donkersteeg. In deze onderlinge competitie is de
stand gelijk gebleven: beide een F en een G. De clubprijzen zoals die
door keurmeester Vingerhoed zijn toebedeeld: voor C. Jansen en Donkersteeg (beide dieren kregen een 2e F!).
Reggeshow Rijssen
Door Exterkate werden 4 grote Barnevelder ingezonden. Ook zaten er
nog 3 dieren van Baan (niet lid), waarvan 2 blauw dubbelgezoomd.
Over deze dieren valt niet veel bijzonders te vertellen. Bij de krielen
een leuke klasse van 15 dieren. Goede jonge hanen van Exterkate,
Voortman en Roelofs. Bij de hennen 2 x F, van Geerts en Exterkate.
Verder ZG dieren van Roelofs en G. Bakker.
Van Pallandtshow, Varsseveld
Dertien grote Barnevelders. Ingezonden door mw. NaaldenbergLensink, Simmelink en Poelman. Naaldenberg-Lensink had de mooiste
haan met ZG. De mooiste hen wasvan Poelman (geen lid). Een mooie
klasse met redelijke kwaliteit. Bij de krielen 32 dieren. Geopend werd
met 2 ouden hennen van Te Pas. Dat hij hier een 1e F behaalde geeft
aan dat hij niet alleen bij de jonge dieren een prima kwaliteit in de hokken heeft. De jonge hanen kwamen niet verder dan ZG. Bij de jonge
hennen een 1e F voor wederom Te Pas. Ook enkele goede dieren van
Bosch, Winkelhorst en Lieftink. Blauw dubbelgezoomd werd ingezonden door comb. Den Boer. Drie dieren met als mooiste een 1e F. Verder
nog 4 goede zwarten van Lieftink. Beide clubprijzen gingen naar Te
Pas.
De Barnevelder

14

nr. 46, april 2002

PKV Muntendam
In het Groningerland natuurlijk inzendingen van Krijthe, Brink, Nijdam
en Richard. In totaal 18 grote Barnevelders met als mooiste een jonge
hen van Brink. De zwarten waren van Richard. In het Noorden zitten
enkele prima fokkers van grote Barnevelders! Ook de 21 krielen werden over het algemeen hoog beoordeeld. Een mooie jonge haan van
mw. Odding-Heuving kreeg 1e F. Bij de hennen de mooiste van Krijthe,
eveneens met 1e F. Tevens clubprijs.
Wiedenshow Vollenhove
Geen grote Barnevelders, alleen 15 krielen. De mooiste werd een jonge
hen van St. Schuurman (geen lid). Dit dier vertoonde evenwel een
minder goede oogkleur en een zeer donkere snavel. Tevens redelijk
goede dieren van Teune en van Van der Wel.
PSV Horst. Districtshow
Op deze districtshow in totaal 21 grote Barnevelders. Helaas alleen
dubbelgezoomden. In dit deel van Limburg natuurlijk inzendingen van
Willems en Van Dam. Ook enkele dieren van Peters, Bremmers en Nilessen. De mooiste Barnevelder, goed voor een club-beker, was van
Willems met een jonge hen. De op 1 na mooiste was eveneens van Willems met een jonge haan. De derde clubprijs was voor Van Dam, met
een jonge hen. Over het algemeen goede tot zeer goede dieren, iets wat
bij de grote hoenders niet al te veel voorkomt.
In totaal 51 krielen. Een mooi aantal. De start werd gemaakt door de
zwarte krielen (van Lieftink). Hier een jonge hen met 1e F (op 1 na
mooiste van de krielen). Vervolgens wit, drie dieren, van C. Jansen,
allen predikaat G. Bij de dubbelgezooomde hanen geen hoge predikaten, bij de 8 dieren slechts 2 x ZG als hoogste. Relou behaalde prijs
1014. Een grote klasse jonge hennen van uiteenlopende kwaliteit. Zeer
goede dieren van resp. Sterrenburg, Verhaegh, Cuijpers, Relou, en
Aerts. De dieren van de overige inzenders waren kwalitatief wat minder. De mooiste Barnevelder (beker) van Cuijpers, verder 2 x prijs 1014
voor Aerts.
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Thriantha-show Zweeloo
In Zweeloo helaas geen grote Barnevelders. Wel 18 krielen. De mooiste
haan was van Weggemans (1e F). Bij de hennen 3 x F waarvan 2 x voor
mw. Kloosterman-Nijholt. Tevens clubprijs. Verder ook goede dieren
van Kats. De hennen van Weggemans waren iets minder met 2 x ZG
en 5 x G.
Coriovallum Pluimveeshow Heerlen
Inzendingen van grote Barnevelders van Bremmers en Dovermann, in
totaal 7 stuks, in goede kwaliteit. Bij elkaar 16 krielen, met name van
Nijskens en Dovermann. De kwaliteit was redelijk, een ZG dier van
Nijskens verdiende de clubprijs.
PKV Nut en Genoegen, Stadskanaal
Op deze kleine show toch 17 Barnevelder krielen. Onder de oude hennen een prima exemplaar van Ketelaar met 1e F. Bij de jonge hennen
(9 stuks), 3 x F en 3 x ZG. Het beste dier was een jonge hen van R.
Eefting.
Nationale Bondstentoonstelling B.T.T., Utrecht
Een bedroevend klein aantal grote Barnevelders. Alleen mw. P van
Vliet-Pennings was (met 3 dieren) aanwezig. Bij de trio’s een dubbel
aantal: wel 2 trio’s, van F.A. Bruggink. Bij de krielen was er een grotere afvaardiging. In totaal 46 dieren, verdeeld over 42 dubbelgezoomden
en 4 zwarten. Keurmeester Frenken mocht als hoogst predikaat een U
weggeven, aan D.T. de Boer. Dick, proficiat hiermee. De tweede clubprijs werd toebedeeld aan H.T. van Essen; helaas is deze fokker geen
lid van onze vereniging. De derde clubprijs ging naar M.A. Janssen. De
kwaliteit van de dieren was over het algemeen goed hoewel sommige
fokkers wat uitgeshowd lijken te zijn.
Provinciale Bondstentoonstelling, Overijssel te Raalte
Een flink aantal grote Barnevelders op deze bondstentoonstelling. De
rij startte met 8 zwarte dieren waarvan 7 van J. Steenwijk uit Loozen.
Helaas is deze man geen lid. Wel bracht hij ZG en G dieren. Verder
naar de dubbelgezoomden. In totaal 18 stuks, van Neplenbroek, Nijenhuis, Melisie, Bruggink en van de Veen. Bruggink behaalde met een
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jonge hen een clubprijs. Helaas is ook deze man geen lid. De rij werd
gesloten door 4 blauw dubbelgezoomden van Nijeboer, in predikaat
verlopend van F, via 2 x ZG naar G. Het F dier verdiende voor zijn
baas een clubprijs.
Bij de krielen was het aantal Barnevelders dunner gezaaid. In totaal
waren er slechts 11 (inclusief 4 absent). De kwaliteit van de dieren
werd door keurmeester Kip niet hoog gewaardeerd.
Clubshow van “De Aeikoer”, Buitenpost
Op deze clubshow 5 grote Barnevelders. Verder 33 krielen. Een clubprijs ging naar de comb. Landheer-Pool voor een jonge haan dubbelgezoomd.
Clubshow van EWSV De Eendracht te Wouw
Op deze show 3 grote Barnevelders. Verder 32 krielen waaronder 3
witte dieren van H.A. van Dijk. Afgaande op de predikaten die keurmeester Cuijpers bij de krielen gaf was de kwaliteit zeer behoorlijk,
zowel bij de dubbelgezoomden als de witten. Er gingen 2 clubprijzen
naar Aerts.
Nut en Sport, Haaksbergen
In sporthal ‘De Bouwmeester’ waren 9 grote Barnevelders verzameld,
mooie dieren van Exterkate, Letteboer en Haan. In totaal waren er 15
krielen, allen dubbelgezoomd. Inzenders waren o.a. Exterkate, Winkelhorst en Van Aken. Van Aken won de clubprijs met een 1e F jonge hen.
Kerstshow A.K.C. Assen, Assen
Vijf grote Barnevelders werden ingezonden door Nijdam. Allen prima
dieren (1 F, 4 x ZG). Krielen waren er 21, in de kleurslag dubbelgezoomd. Een jonge hen van Kemkers (1e ZG) verdiende prijs 1014 van
onze vereniging.
Spilbroekshow te Neede
Een grote koppel grote Barnevelders die meteen van start ging met de
mooiste van het ras, een oude haan dubbelgezoomd van mw. Simmelink-Wildenbeest (1e F). De rij eindigde met een blauw dubbelgezoomde jonge haan (ZG). Daartussen 27 dubbelgezoomde hanen en hennen
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in een niet geweldige kwaliteit. Het aantal krielen was zeer beperkt.
Slechts 4 dieren waren aanwezig, twee ZG hennen van Exterkate en 2 F
hennen van Pelgrim.
Avicultura, Den Haag. Districtshow
Gelijktijdig met de Noordshow vond de tentoonstelling van Avicultura
plaats. Op Avi was het aantal inzendingen gering. Er waren slechts 7
grote Barnevelders aanwezig, waarvan 6 van L.T. Oskam.
Vermeldenswaardig is dat Oskam sr., als hij ergens op een show aanwezig is, altijd probeert om zowel oude als jonge dieren te showen.
Hiermee is duidelijker te zien welk materiaal bij een fokker aanwezig is
dan wanneer alleen maar jonge dieren worden geshowd. Het mooiste
dier was een oude haan met een 1e ZG.
Bij de krielen was het aantal iets groter. In totaal 28 Barnevelder krielen zaten er in de kooien, van 6 inzenders. Ook hier waren oude en jonge dieren in beide geslachten aanwezig. Helaas alleen maar in dubbelgezoomd. Het mooiste dier was van L.R. Docter, een 1e F jonge haan.
Helaas heeft de organisatie van Avi de Almanak slecht gelezen. Men
had het verkeerde prijzenschema gehanteerd en ze ook nog eens verkeerd geïnterpreteerd. Ook moet er een kanttekening geplaatst worden
bij de waarde als districtshow. In totaal 35 Barnevelders is eigenlijk
geen districtshow waardig.
Veluwepoortshow Nijkerk
Een mooie show, alleen weigert de secretaris moeite te doen om speciaalclubprijzen uit te zoeken. De Barnevelders: elf grote vertegenwoordigers van ons ras. Helaas waren de eerste 9 dieren geen echte rastypische dieren. De eigenaar was net lid geworden en had de afgelopen
zomer ergens wat kuikens gekocht. Dieren met flinke gebreken zoals
sporen bij meerdere hennen, zeer slechte kammen, staarten met dwars
ingeplante stuurveren. Verder weinig type en matige kleur en tekening.
Helaas een valse start. De man heeft het advies gekregen alle dieren
weg te doen als hij voornemens is om verder te fokken. Dieren die uit
de kuikens uitgeselecteerd worden kunnen op deze manier tot grote
teleurstellingen leiden bij beginnende fokkers.
Bij de krielen was het beter gesteld. In totaal 19 dieren, verdeeld over
dubbelgezoomd (17) en wit (2). Het mooist dier was van Krijthe die
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hiermee de clubprijs in de wacht sleepte.
Cees van der Wel

De grote Barnevelders op ‘Ornithophilia’ te Utrecht, 5 en
6 oktober 2001
We kregen 8 hanen dubbelgezoomd te keuren. M.A.P. Willems showde
1e F, een mooie haan. De ingezonden 20 hennen waren mooie dieren
met goede kleur en zoming, beter dan de hennen die in 2000 ingezonden werden. 1e F M.A.P. Willems, de hennen van L.H.M. van Dam en
J. Krijthe waren mooie geblokte hennen. B. Damhuis showde zwart en
P. Bakker wit. Waar blijven de blauwgezoomden?
Zetten, januari 2002
J.C. van Stralen, keurmeester

De Barnevelder krielen op de Noordshow, januari 2002
Dit jaar kregen we 10 oude dubbelgezoomden te keuren, 1 haan en 9
hennen. Mooiste werd een hen 1e F van H. Ketelaar. We noteerden:
Fraai type, grondkleur en zoming, volgens de ring een dier uit 1998.
Verder mooie dieren van A. Broekman en Jan Krijthe. Kooi 2139 en
2140 noteerden we: bevedering wat smal en te bleke pootkleur.
De witte Barnevelders. 5 stuks met als mooiste een witte hen van comb.
Kerkhof en een mooie hen van P. Komen. De haan had een deuk in de
kam.
De zwarte Barnevelders. Deze waren van A.H. Lieftink, 4 hennen; kooi
2231 werd de mooiste met 1e F. Deze fokker brengt elk jaar mooie
zwarte Barnevelders in de kooien.
We hopen dat er meer fokkers witte en zwarte gaan fokken; tijdens de
show heb ik nog een gesprek gehad met de fokkers met de vraag: worden uw dieren niet te klein?
Clubkeurmeester J.C. van Stralen
Steenbeerstraat 8A, 6671 AK Zetten

De Barnevelder

19

nr. 46, april 2002

Grote Barnevelders op de Noordshow 2002
Voor een beginnend keurmeester is het nooit eenvoudig om op een toneel als de Noordshow een debuut te moeten maken. Zeker niet als je
gelijk een dier voor de kiezen krijgt als de Barnevelder. Toch ben ik
woensdag 9 januari jl. aan deze taak begonnen. Door de secretaris van
de Barnevelderclub is mij gevraagd van deze keuring een kort verslag
te maken. Uiteraard kan ik daarbij niet alle dieren de revue laten passeren. Maar ik zal de opvallendste zaken aan de orde stellen. Mijn keuring begon met een 3-tal oude hanen. Alle drie de hanen hadden een
zeer goed type. Bij de haan van L.A. de Haan was de kamtanding matig. De haan van W. Brink zou de vleugels iets beter moeten aantrekken. Alle drie de hanen kregen een ZG, de haan van H. Peters werd
bekroond met een 1e ZG. Nu volgden een 4-tal overjarige hennen. Een
hen van J. Krijthe won deze klasse en kreeg een verdiende 1e F. De
overige 3 hennen kregen alle een ZG.
Bij de jonge hanen waren 13 dieren aanwezig. Veel hanen toonden een
wat rommelige staart en kunnen ook wat voller in borst. Toch waren er
enkele fraaie typedieren te bewonderen. Er waren ZG hanen van Krijte,
Exterkate en Brink. Fraaiste werd echter een dier van H. Peters. Dit dier
kreeg een 1e F. De enige opmerking die ik zou willen plaatsen is dat de
fokker om de vleugeldracht moet denken. De haan liet de vleugels iets
te laag hangen.
Bij de dubbelgezoomde hennen waren 41 dieren ingestuurd. Het is ondoenlijk om al deze dieren afzonderlijk te bespreken. Dat heeft ook
geen nut. In het algemeen wil ik wel een paar opmerkingen plaatsen.
Ten eerste vind ik dat er bij de fokkers beter geselecteerd moet worden
op de kam. Ik kwam veel kammen tegen met 3 of 4 kampunten en dat is
aan de magere kant. Daarnaast laten te veel dieren een smalle bevedering zien, met name op het zadel. Op een smalle veer zal m.i. nooit een
goede zoming kunnen worden waargenomen. De grondkleur is over het
geheel genomen wel prima egaal. Al laten enkele hennen in de borst
een wat lichtere grondkleur en veernerf zien. Probeer daar bij uw selectie eens rekening mee te houden. Ik kon slechts 3 keer een F kwijt in
deze grote groep hennen. Deze dieren deden onderling weinig voor
elkaar onder. Fraaiste werd een hen van J. Krijthe. Deze fraaie hen had
een prima type, een uitstekende zoming op het gehele lichaam en een
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mooie grondkleur. De andere 2 F-dieren waren van Van Dam. Ook
mooie typedieren waarbij met name de breedte van de bevedering opviel. Over het gehele lichaam lieten de dieren van deze fokker een
prachtige bevedering zien. Een minpuntje aan deze hennen vond ik de
kammen. Deze waren wat weinig getand.
Vervolgens kreeg ik nog een 3-tal ‘andere’ kleuren te keuren. De eerste was een witte hen. Om op dit dier het stempel ‘Barnevelder’ te
drukken vond ik wat te veel van het goede. Deze hen kon mij totaal niet
bekoren en voldeed niet aan de standaardomschrijving voor een Barnevelder. Hier is nog een lange weg te gaan voor de fokker. Bij de zwarte
Barnevelders lag dat anders. De haan van Richhart liet een fraai type
zien. Ook op andere onderdelen scoorde deze haan heel hoog. De zwarte hen was ook van prima kwaliteit.
Uiteindelijk heb ik de hen van Krijthe uitgekozen tot beste dieren van
mijn keuring. Tweede werd de zwarte haan van Richhart. Al met al heb
ik een prettige keuring gehad en heb er veel van kunnen opsteken.
Graag tot een volgende gelegenheid.
Jan Ubels

De hobby van:
Ik fok de Barnevelder kriel zwart en dubbel gezoomd, wat een rustig en
zeldzaam ras is.
Wat ik erg vind is dat er veel kleurslagen van de Barnevelder met uitsterven bedreigd worden.
Vind het een sport om ze niet uit te laten sterven.
De dieren kunnen zowel binnen als buiten in een ren lopen.
Ze krijgen de eerst 6 weken opfokmeel 1 en tot ongeveer 20 weken oud
opfokmeel 2
nadien legmeel dit omdat ik het idee heb dat je gelere poten krijg dan
bij de korrel.
Zien de kippen er todderig uit dan doe ik wat natuurazijn in het water.
Dat werkt meestal zo snel dat je de volgende dag het verschil al kan
zien.
Men let vooral op de kam, pootkleur en veerbreedte. Grootte is ongeDe Barnevelder
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veer 2 à 3 hennen en 1 haan.
Wit in de veren zowel bij zwart als dubbelgezoomd.
Ik let ook op kleur en sterkte van de eischaal.
Ik fok ze op onder een warmte lamp van 250 watt die je op een regelaar
in kan stellen en de temperatuur af kan lezen op een display. De temp.
meet ik met een voeler onder de lamp waar de kuikens zitten.
Eerste dag 35 graden elke dag 1 graad lager, dat 14 dagen lang en daarna 14 dagen langzaam
afbouwen tot de lamp uit gaat.
Om ziektes te verkomen gebruik ik natuurazijn voor als ze slecht voer
op nemen en dun op de mest zijn.
Af en toe een multivitamine door het water voor het optimale gezondheid.
Voor luizen gebruik ik een poeder nieuw is iets van knoflook door het
water te doen.
De kippen worden opgepoetst voor de tentoonstelling voordien geef ik
veel groen voor de glans en kam kleur.
Voor het keuren van de kippen zal het wel eens fijn zijn dat de keurmeesters op een lijn zitten zodat alle erkende kleurslagen als gelijk
worden behandeld.
Over het hanengekraai heb ik geen problemen want we wonen in een
dorp.
We geven de buren regelmatig een treesje eieren en dat valt zeker in de
smaak bij de mensen.
Marius van Voorthuizen

Gelderlandshow 2001
Hier een verslag van de 40e Provinciale Bondstentoonstelling van Gelderland, deze werd gehouden van 14 t/m 16 december 2001 in de veiling van Oost Nederland in Bemmel.
Hier werden ingezonden:
Barnevelders dubbelgezoomd groot; keurmeester dhr. A. Boks
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Man jong:
1e ZG, Th. Van Elst.
G, T. Nillesen.
Vrouw jong:
V, Th. Van Elst.
1e ZG, T. Nillesen.
Trio grootte dgz Barnevelders:
V, Th. Van Elst; Th. Van Elst is geen lid.
Barnevelder dubbelgezoomd kriel; keurmeester mw A. Baltussen- Lamers
Man jong:
1e F/ 2e ZG/ 3e ZG, M.A. Jansen
5e ZG,
C. Jansen
G, J.M. Fintelman
2 x G, W.T. v.d. Trappe
G/ 4e ZG, J. Driessen
Vrouw jong:
G/ 2e ZG, M.A. Jansen
V/ M, J.M. Fintelman
4e ZG/ 1e F, Harrie Pelgrim
G/ 3e ZG, W.T. Trappe
3x G/ V, J. Driessen
De fokkers Harrie Pelgrim en W.T. Trappe zijn geen lid.
Trio dgz Barnevelders kriel:
1e G, J. van Stralen
Witte Barnevelders kriel
Vrouw jong:
1e ZG/ G, Comb. Kerkhof
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Zwarte Barnevelders kriel
Man jong:
1e ZG, J.H. Harmsen
Vrouw jong:
3x G/ O, J.H. Harmsen
2x G/ ZG/ 3e ZG/ 2e F/ 1e F,

A.H. Lieftink

Zo werden de prijzen verdeeld:
De haan van M.A. Jansen werd de mooiste dgz en de hen van A.H.
Lieftink werd de mooiste enkelkleurige.
Alleen in 2002 hopen we meer grote Barnevelders te zien op de Gelderlandshow. Dus fokkers uit Gelderland: stuur in.
Met vriendelijke sport groet Cor Kerkhof.
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