
a Bolle is dwerg
nderfokker en sporter 

- ::.r" -ij ens de coronapandemie op reportage 
f iets} handgelj mondmasker en fototoestel 

n, Nu eens dicht bij huis in de buurgemeente 
larej op 6 km van mijn woonplaats, Daar woont 

er Jaak Bolle die vooral bekend is door zijn 
he baardkrielen en Chabojs, 

e oto's: Wilfr ied Lo mba ry 

• : e ela e is een plaats en gemeente 
· e Belgi sche provincie West-

eren en telt ruim 8000 

•.: =· '..: op de overgang van de regio's van de 
· · · oek en de Polders van het Houtland in 
- "' · :ehoek Diksmuide, Torhout en Gistel. 
?::· ·- een groene en sportieve gemeente 
:::s al voornaamste bezienswaardigheden 
-=·. ~otepark, het Käthe Kollwitz museum, 
- "'.:::::e Lange Max, de Sala Thai tempel, 
~ ::o ·aeremolen en het internationaal 
_::_ü,::ide Arboretum. 

e is Jaak Bolle 
-~- · geboren in 1958, het jaar van de Bel
~- ' e Wereldtentoonstelling in Koekelare 

en woont daar nog steeds. Dat is ook mijn 
geboortedorp, ik verbleef er tot mijn 22' ver
jaardag. Verder zijn er blijkbaar nog paral
lellen, want we gingen naar dezelfde school, 
weliswaar met een twaalftal jaren verschil 
in leeftijd. Ik was er al weg toen hij er zijn 
studie begon. Ik doorliep er vanaf de kleuter
school tot en met mijn 15' jaar alle leergan
gen. Het was een heerlijke kindertijd waar
van ik met volle teugen kon genieten (buiten 
enkele uitsluitingen) van al het nieuwe dat er 
op me afkwam. Het was de tijd van het eerste 
sigaretje, eerste liefjes en andere ontdek
kingen. Verder studeren kon daar niet, dan 
moest je naar een andere hogere school in de 
regio. Mijn gastheer was beroepsmatig lasser 
in een regionale landbouwmachinefabriek, 

Sporter Jaak Bolle met een Everbergse haan met 
mooi voetstuk. 

maar is sinds enkele jaren gepensioneerd. 
Hij was ook vader van drie kinderen die nu 
al lang het huis uit zijn. De zonen zijn min of 

Trio Everbergse baard krielen oker witporselein. 
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meer ook liefhebber, de ene fokt fazanten en 
de andere siereenden, Chabo's en Antwerpse 
baardkrielen. Een kleinzoon fokt ook al 
Figurita's. Bolle is overduidelijk een erva
ringsdeskundige op het gebied van de fok 
met Everbergse baardkrielen en Chabo's. 

Het allereerste begin 
Sinds zijn prille kindertijd waren er al 
dwerghoenders aanwezig bij zijn ouders. Op 
zijn 22• zag hij in een nabije gemeente voor 
het eerst Ukkelse baardkrielen die meteen 
ook zijn hart veroverden. Hij kon daar 
twee koppels duizendkleurige kopen. Het 
eerste jaar fokte hij een 30-tal kuikens en 
na het bezoek van een keurmeester en een 
baardenkenner kreeg hij de tip om alles op 
te ruimen. De dieren voldeden niet aan de 
vereiste standaardnormen en hij viel meteen 
met een flinke smak door het fokkersijs. 
Daaruit kon hij opmaken dat er betere exem
plaren moesten komen en hij ook streng 
moest beginnen te selecteren. Na enkele 
jaren wilde hij Everbergse baardkrielen 
proberen te fokken, maar die waren er op 
dat ogenblik niet meer in de buurt. Het bijna 
uitzichtloze pionierswerk kon beginnen. 
Samen met steekgenoot en topfokker Jean
Pierre Muys schreven ze iedereen in België 
en Nederland aan die baardkrielen hield, 
met het doel een inventaris op te maken 
van de nog aanwezige dieren. Het resultaat 
was bedroevend, een haantje kon nog, maar 
hennetjes waren moeilijker te krijgen. Keur
meester Rudy Theylaert had nog een hen
netje, er was ook nog een hen bij een zekere 
Mollinger en twee stuks bij Fons Willeg
hems, maar die mensen konden of wilden 
hen niet helpen. Buiten verwachting vonden 

Everbergse haan zwa rt, prima bouw, onzu ivere 
kam insnijdingen. 
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Trio Ch abo's blauwzilvertarwe. 

ze opeens in het domein Bokrijk in Limburg 
een aantal Everbergse. Jaak mocht één hen
netje in bruikleen meenemen, maar na het 
fokseizoen moest het terug naar Bokrijk. Om 
toch zeker nafok te hebben, bezocht hij een 
voordracht over kunstmatige bevruchting 
en paste deze toe op het koppeltje. Dat lukte 
wonderlijk en daarna fokte hij honderden 
Everbergse per jaar. 

Men kan wel stellen dat Jaak één van de 
oervaders is van de hedendaagse Everbergse 
baardkriel. In het begin waren er enkel 
duizendkleurige dieren, maar later creëerde 
hij zelf allemaal nieuwe en andere kleursla
gen. Dat waren koekoek, wit, zwart, blauw, 
zwart witgepareld, blauw witgepareld, 

Everbergse haan zwa rt witgepa reld, prima bouw, 
mist kamtand. 

duizendkleur blauwgetekend, oker witgepa
reld, oker witporselein, witkwartel, zilver
kwartel en kwartel. Op dit moment werkt 
hij aan parelgrijs variëteiten. De nieuwe 
kleuren maakte hij met Ukkelse- of Grubbe 
baarden en voor de witkwartel gebruikte 
hij Watermaalse baardkrielen. Volgens Jaak 
passen niet alle kleurslagen bij de baard
krielen en zeker niet de exemplaren met een 
Sebright veertaftekening. De Everbergse zijn 
in al die jaren nooit uit zijn fokkerij verdwe
nen. Tentoonstellen met die dieren doet 
hij niet meer omdat ze altijd te jong zijn en 
niet volgroeid. Want pas na januari zijn de 
veerkleur, voetbevedering en de oogranden 
klaar. Bijverlichting is bij hem uit den boze, 
waardoor hij iets later begint te fokken. 

Everbe rgse hen duizendkleur, prima bouw, 
grondkleur en aftekening gevederte. 



Een ko ppe ltje zilverpatrij sachtige Chabo's in februarigroen. 

Everbergse baardkrielen zijn blijkbaar tere 
en ziektegevoelige dieren waar men heel 
voorzichtig mee om moet gaan. Superpro
ducties zullen er met deze diertjes nooit zijn, 
want in hun eerste levensjaar leggen de hen
netjes bijna niet. Het volgende jaar is er een 
min of meer normale eiafzet. De foktomen 
worden gevormd door paringen van okerwit 
x duizendkleur, blauw x zwart, duizendkleur 
x zwart witgepareld, zilverkwartel x parel
grijs en blauwzilvertarwe x tarwe. Zijn dieren 
munten uit in type en bouw en de grond
kleur van het gevederte. 

Chabo's 
In de jaren 80 leerde hij de toenmalige keur
meester Rony Vandecasteele kennen die hem 
enkele Chabo's in witzwartstaart schonk. Dat 
ras werd toen zijn tweede passie die nu nog 
altijd overeind staat. Er zijn door de jaren 
heen ook nog enkele kleurslagen bijgeko
men. Die kleurslagen werden bereikt door 
inkruising van andere kleuren of dieren van 
andere fokkers. Tijdens een toeristische trip 
in Thailand zag hij voor het eerst zilverpatrijs 
Chabo's die meteen zijn hart veroverden en 
hij kwam er in contact met enkele plaatse
lijke fokkers. Hij kon twee eieren van die 
dieren meenemen maar die leverden geen 
kuikens op. Toen besloot hij om het kleurs
lag zelf te maken door tarwe Chabo met 
Ohiki te kruisen. Na drie jaren kon hij van 
echte zilverpatrijs Chabo's spreken, die nu 
nog altijd aanwezig zijn. Bij de supermooie 
blauwzilvertarwe vallen vooral de bijna witte 
halzen op. De blauwtarwe dieren vertonen 
een iets gelere hals. Alle Chabo's zijn glad
vederig, andere veerstructuren hoeven voor 
hem helemaal niet. 

Fokmethode 
De tomen bestaan meestal uit een verhou
ding van 1:4 waarvan bij de Chabo's er een 
uitkomstpercentage van soo/o is. Hij fokt 
kortpoot x kortpoot en niet zoals gebruike
lijk kortpoot x langpoot. Alle eieren worden 
gemerkt zodat hij weet uit welke toom de 
kuikens afkomstig zijn. De eieren worden 
vanaf eind februari verzameld en verhuizen 
naar een grote eigen broedmachine met een 
capaciteit van 400 kippeneieren. Er wordt 
vele maanden gebroed met als eindresultaat 
zo'n 400 kuikens per jaar. Bij de Ever
bergse worden de veren rond de anus bij de 
haantjes en hennetjes weggeknipt om de 
paring en bevruchting te verbeteren. Het is 
steeds bolstaart x bolstaart. Als voer krijgen 

De grote automatische broedmachine. 

Everbergse hennen duizendkleur blauwgeteke nd. 

Everbergse hen parelgrijs, mooi breed van bouw. 

zijn dieren de graanmengeling Show 3 van 
Versele-Laga tot aan de leg en daarna een 
legkorrel die na het beëindigen van de leg of 
het rapen van de eieren weer die graanmen
geling wordt. De kuikens krijgen de Show 1 

een fijne grieskorrel. Verder krijgen ze iedere 
week een portie vitaminen en een duivenpro
duct Ropa+B die te mengen is in water voor 
de darmflora. De stoelgang is daardoor vas
ter. Inenten tegen Marek doet hij al vele jare 
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niet meer omdat dit ongemak door selectie 
verdwenen is uit zijn stammen. Wel wordt 
geënt tegen pseudovogelpest omdat het 
een wettelijke verplichting is om te mogen 
exposeren. Nu werkt hij aan de parelgrijs 
versies, zoals parelgrijs, parelgrijs zilver
kwartel enz. In zijn fokkerij is hij misschien 
wel een beetje een einzelgänger met niet 
alledaagse bevlogen ideeën zoals het zoet 
tegen zout of het peper versus peperkoekge
halte. De afzet van overtollige dieren is geen 
probleem, want fokkers uit vele Europese 
landen komen al vele jaren bij hem shoppen. 
Daarom is het noodzakelijk om een soort 
wachtlijst op te stellen om aan die wensen te 
kunnen voldoen. 

Bestuurlijk vlak en andere weetjes 
Jaak is ook bestuurslid van de Vlaamse 
Chaboclub die sinds kort ook met de 
gedachte speelde om de Serama en Ohiki 
onder haar vleugels te nemen. Daarom waren 
die rassen ook bij hem aanwezig, maar die 
zijn nu verdwenen. De Serama's vlogen in de 
buurt rond als duiven en zaten veelal bij de 
buren. De Ohiki's waren eerder test- en werk
materiaal. De speciaalclub beschikt over een 
zesmaandelijks clubblad, heeft een jaarlijkse 
jongdierendag (bij Jaak thuis) en schenkt 
prijzen op de shows van Merelbeke, Affligem 
en Veldegem. Het ledenbestand bestaat uit 
een 50-tal leden waarvan er een tiental ook 
deelnemen aan tentoonstellingen. Er is ook 
een eigen website en een facebookpagina. 

Tweede hobby 
Zijn tweede hobby is en blijft het krachtbal. 
Zelf was hij gedurende 25 jaren een meer dan 

De buitenrennen die aansluiten bij de binnenhokken . 

attractieve speler. Bij 'Fortuna Ichtegem' die 
in de hoogste klasse van België speelde, wer
den ze zelfs eens landskampioen en verloren 
eens de bekerfinale. Toen die ploeg hun 
activiteit 'on hold' zette stapte hij over naar 
de club in Koekelare, was er nog een tijdje 

In zijn fokkerij 
is hij misschien 

wel een beetje een 
einzelgänger met 
niet alledaagse 

bevlogen ideeën 

speler en is er nu jeugdtrainer en coach. 
Krachtbal is een balsport die gespeeld wordt 
tussen twee teams van vier personen. Het 
speelveld bestaat uit een rechthoek met aan 
de uiteinden een doelgebied. De bedoeling is 
de bal in het doelgebied van de tegenstander 
te werpen door middel van maximaal drie 
worpen. De bal weegt bij de senioren 4 kg. 
Het is geen sport voor 'doetjes' maar voor 
echte krachtpatsers. Hij gelooft nogal hard 
in het adagium dat talent slechts soo/o deel 
uitmaakt van succes, de rest moet je zelf 
doen. Talent is één ding, hard werken is het 
andere. Zelfs de wonderkinderen van deze 
wereld hebben vooral erg hard geoefend. Dit 
is een typische West-Vlaamse gedachte, dat 
je ondanks soms een verweerde kop, nooit 
mag opgeven voor de finish. 

De prachtige hokken en inrichting. 

Huisvesting 
Ten huize Bolle lijkt alles er zoals in de 
reclamespot 'Mister Proper' want zowel 
de dieren als het woonhuis en tuin zijn 
kraakhelder en met veel smaak ingericht. 
De design huismeubels zijn zeer vakkundig 
in metaal gemaakt door Jaak in zijn tuin- en 
werkatelier. De dieren verblijven in mooie 
ruime verblijven met een binnenhok en een 
groene uitloop in de tuin. Ieder jaar wordt 
nieuw gras gezaaid in de buitenverblijven 
zodat de kippetjes en hun voetstukken 
droog blijven en niet vuil worden. Licht en 
verse lucht zijn er overvloedig aanwezig. Na 
het uitkomen worden de kuikens in mooie 
zelfgemaakte metalen verwarmde kooien 
geplaatst om later in grotere hokken te 
belanden. Daarna komen ze in nog grotere 
ruimten met een buitenren terecht. Echtge
note Rita fokt kanaries maar helpt weinig 
aan de verzorging van de kippen. Alleen bij 
afwezigheid van Jaak en het toiletteren voor 
een show komt ze in actie. 
Hier woont en leeft een familie die zeker 
het laatste decennium niet onder een steen 
heeft geleefd. Wat ze allemaal uit hun mouw 
hebben geschut, daar kan ik met open mond 
naar staren. Het interview verliep zoals ik 
van hem had verwacht: vlot, gevat, ongefil
terd en to the point. ( ( 
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