
2   Eerste periode van 1971 - september 1984: de Watermaalse 

 baardkrielclub 
 

 
Al in 1968 is het idee om een speciaalclub voor de Watermaalse baardkrielen op 

te richten onderwerp van gesprek geweest. Initiatiefnemers en fokkers van het 
eerste uur waren J.Hendriks en H.Willems, beide wonende in Margraten. Zij 

werkten ook nauw samen bij het fokken van Watermaalse baardkrielen. Op dat 
moment waren beiden fokkers die intensief met de dieren bezig waren en minder 
met organisatorische zaken als een speciaalclub en wat daarbij komt kijken.  

De dieren vormden de basis en waren belangrijk, de rest was eigenlijk bijzaak.  
Enige tijd later kwam J.Caspers uit Wierden daarbij.  

 
In 1971 was het zover en richtte een kleine groep fokkers de Watermaalse 

baardkrielclub op. De definitieve aanzet hiertoe ontstond tijdens gesprekken 
tussen de heren J.Hendriks. H.Willems en J.Caspers op de tentoonstelling 
Ornithophilia (in Utrecht). Zij hadden hiervoor een klein bovenzaaltje gehuurd in 

het gebouw waar de kleindiertentoonstelling Ornithophilia werd gehouden. Dit 
was in de herfst van 1970. 

 
Het aantal leden bij de start van de Watermaalse baardkrielclub (in 1971) was 
ongeveer tien tot twaalf. Voor die tijd was er geen speciaalclub en waren er ook 

geen georganiseerde bijeenkomsten voor fokkers van Watermaalse baardkrielen. 
Enkele mensen van het eerste uur waren de heren J.Hendriks en H.Willems uit 

Margraten, J.Caspers uit Wierden en de heren Driesen en Deckers, beiden uit 
Spaubeek. 
J.Caspers werd voorzitter en dhr. Driesen secretaris. 

 
De eerste fokkersdag van de Watermaalse baardkrielclub werd georganiseerd in 

1972 in Spaubeek, ten huize van dhr. Deckers die eigenaar was van de Sint Jans 
Molen, een oud kasteel. Op een grote zolder kwamen zo’n tien personen met 
ongeveer 35 dieren bij elkaar. 

Het is niet zeker of dit de enige fokkersdag in de zeventiger jaren is geweest, 
want langzamerhand verdween de kleine speciaalclub weer uit beeld.  

De fokkers van het eerste uur (J.Hendriks, H.Willems e.a.) hebben regelmatig 
dieren ingezonden op Avicultura. In 1974 was er een clubshow georganiseerd op 
een grote tentoonstelling in Den Bosch.  

Er waren 75 Watermaalse baardkrielen ingestuurd in 17 kleurslagen! De dieren 
werden gekeurd door keurmeester C. Aalbers. 
 

Na het eerste jaar werd J.Hendriks voorzitter en H.Willems secretaris. Beide 

bleven in functie tot en met 1974. 
Toen brak er een periode aan waarin weinig activiteiten werden ontplooid. Beide 

bestuursleden traden af en enige tijd later ging het secretariaat naar W.Bos uit 
Emmer-Compascuum. 

De genoemde secretaris heeft in die tijd al wel promotie gemaakt voor de 
speciaalclub en de Watermaalse baardkrielen (figuur 1). 



Hoe, waar en wanneer deze - waarschijnlijk - eerste folder van de Watermaalse 

baardkrielclub 
werd gebruikt 

is niet 
bekend. 
 
 

Figuur 1   

Mogelijk de 
eerste 
promotie-

folder van de 
WBC 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Later nam 
W.Bos het 
initiatief om de 

leden te 
benaderen 

(figuur 2). 
 

 

Figuur 2   
Brief van  

secretaris  
W. Bos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Helaas is er verder weinig geschreven informatie uit die tijd bewaard gebleven. 

Er werden ook weinig activiteiten door de speciaalclub georganiseerd.  
 

Tot slot is bekend dat er in 1980 door de WBC nog een clubshow is 
georganiseerd op de Drenato-show in Hoogeveen met maar liefst 80 
Watermaalse baardkrielen in veertien kleurslagen. 

Hierbij was de genoemde W. Bos betrokken als secretaris van de Watermaalse 
baardkrielclub. 

In deze jaren waren de meest voorkomende kleurslagen zwart, zwartbont, 
blauw, kwartel en koekoek. 
 

Aan het einde van 1980 verdween de speciaalclub weer uit het zicht. Er werden 
ook geen activiteiten meer georganiseerd. 
 

Na een stille periode werd de Watermaalse baardkrielclub in 1982 weer nieuw 
leven ingeblazen. 
Het nieuwe bestuur werd gevormd door: 

 voorzitter J.Hendriks (Margraten)    
(figuur 3) 

 secretaris A.C.Engelberts (Emmen) 
 penningmeester R.Kleef (Schoonoord) 
 lid S.P.Oostenbrug (Franeker)  

 lid G.Klaassens (Groesbeek) 
 

De Watermaalse baardkrielclub telde  
toen 34 leden. 
 

Figuur 3   
J.Hendriks (Margraten)  

 
 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
[Intermezzo J.Hendriks op basis van een persoonlijk intervieuw] 
 

Dhr. J. Hendriks, Margraten en de Watermaalse baardkriel 
 

Bij fokkers van Watermaalse baardkrielen is Margraten bekend als de 
plaats waar ooit de Watermaalse baardkriel begon aan haar opmars in 
Nederland. Onlosmakelijk daarmee verbonden zijn de heren J. Hendriks 

en H. Willems. 
 

Personen  
De heer J. Hendriks, geboren op 27 augustus 1929, groeide op in het dorpje 
Tintelen in het Limburgse heuvelland als oudste van negen kinderen. Zijn vader 

hield op het erf van het café altijd al pluimvee. Toen hij zeven jaar oud was 
ruilde hij drie konijnen tegen drie krielkippen. Een erg goede ruil zou later 

blijken, want zonder die ruil was het met de Watermaalse baardkriel in 
Nederland misschien heel anders verlopen! 
 



De heer Hendriks werkte tot zijn 18e jaar als boerenknecht, in de kalkbranderij 

en in de porseleinfabriek. Daarna ging hij als mijnwerker ondergronds. Na ruim 
tien jaar kwam hij in dienst van de gemeente Gulpen als gemeentebode en 

marktmeester. Dit beroep heeft hij tot zijn pensioen uitgeoefend. 
Na Tintelen heeft hij ook nog in Hoensbroek gewoond en vanaf zijn huwelijk (in 
1954) in Margraten, maar wel op twee locaties. Eerst buiten op een soort 

landgoed, een paradijs voor mens en dier. Nu in de bebouwde kom van het dorp. 
Hoewel hij minder ruimte bij zijn huis heeft fokt hij nog steeds prachtige 

Watermaalse baardkrielen.   

 
De heer Willems, een bekende pluimveefokker (maar enkele jaren geleden 
gestopt) woont ook in Margraten. Beide fokkers hebben jarenlang veel met 

elkaar samen gewerkt bij het fokken van Watermaalse baardkrielen en vele 
kleurslagen hebben bij deze twee fokkers het levenslicht gezien.  

 
Kleindierliefhebberij van J.Hendriks 
Zijn eerste krielen waren zeker geen rasdieren. Pas vele jaren later kwam hij in 

aanraking met de georganiseerde kleindierliefhebberij. 
Zijn eerste rasdieren waren Sebrights, later gevolgd door Baardkuifhoenders, 

Hollandse krielen, Australorps, Jersey Giants, Orpingtons, Cochins, Bergse 
kraaiers, Sumatra’s, Ukkelse en Watermaalse baardkrielen. 

Maar dat was nog niet alles, er waren ook nog Sooy schapen, Kameroen schapen 
en dwerggeiten. 
In het begin van zijn fokkerscarrière was hij lid in Brunssum en later van De 

Fokkers Bochholtz. 
Door een afscheiding van De fokkers Bocholtz ontstond in 1957 de vereniging De 

Gulpen. Deze vereniging verhuisde later naar Margraten en draagt nu de naam 
Margraten en Omstreken. 
 

Toen kwam de Watermaal  
Samen met de heer H. van de Bosch uit Heer (een kleine plaats onder 

Maastricht) was de heer Hendriks ook lid van de vereniging De Parel in Tongeren, 
België. 
Van de Bosch vertelde hem op een gegeven moment dat hij iets aparts in zijn 

hok had. Nieuwsgierig geworden ging de heer Hendriks kijken en zag in het hok 
een zwart kipje met een kuifje en een paar vuilwitte of blauwachtig diertjes, ook 

met een kuifje. Het ontbrekende haantje (in de kleur koekoek) moest nog 
gehaald worden in Brussel. 
Zijn interesse voor het ras was geboren, vooral omdat ze zo zeldzaam waren. De 

dieren krijgen was een tweede verhaal. Uiteindelijk kwam met hulp van de heer 
Constand Box uit Tongeren zijn eerste trio zwarte kipjes via 'den IJzerenweg' 

(d.i. per spoor) aan in Tongeren. Dat was in 1968 of 1969. En zo begon - 
achteraf gezien - de carrière van de Watermaalse baardkriel in Nederland. 
Voorzover we weten was H.van den Bosch de eerste fokker in Nederland die 

Watermaalse baardkrielen had.  
 

Dhr. Hendriks heeft in die tijd ook de zoon van de maker van de Watermaalse 
baardkriel, Anton Dresse, ontmoet. Veel leverde dat niet op: Hendriks sprak 
geen Frans en Dresse geen Nederlands. 

 
 

 



Daarna werd Nederland veroverd 

De 'trektocht' van de Watermaalse baardkriel vanuit Margraten naar de rest van 
Nederland was ook voor een deel te danken aan de heer A.C.Engelberts uit 

Emmen. Al die tijd was er veel contact tussen de beide topfokkers Hendriks en 
Engelberts. 
Hendriks: 'Het samenzijn met Engelberts was altijd gezellig. Regelmatig kwam 

hij naar het zuiden om wat kipjes en broedeitjes op te halen. Maar zoals 
Engelberts was, zo had hij wat en een maand later waren ze weg, geruild of 

weggegeven. Ik denk dan ook dat dit bewust of onbewust de verspreiding van de 
Watermaalse baardkriel in het noorden van het land heeft gestimuleerd. Ja, hij 
heeft veel gedaan voor de Watermaalse baardkriel. Ik denk ook dat dit kwam 

door het koopmansbloed in zijn aderen, waardoor de drang naar handel steeds 
boven kwam.' 

 
Fokkerij en kleurslagen 
In Margraten is een groot aantal kleurslagen gecreëerd.  

Hendriks: 'Het zijn er te veel om op te noemen, misschien wel alle kleuren. Voor 
zover ik weet waren er eerst alleen maar de zwarte en de kwartelkleur. In de 

standaard van toen stond dat de Watermaalse baardkriel erkend was in alle bij 
hoenders erkende kleurslagen. Dan zie je als fokker de vele mogelijkheden om 

kleurslagen te maken. Dus geen standaardcommissie met hun 
erkenningsmethode. Deze vrijheid om meer kleurslagen bij de Watermaal te 
fokken heeft er zeker aan bijgedragen dat er meer fokkers kwamen en dat de 

speciaalclub groeide.  
Zelf denk ik dat ik bijna alle kleurslagen in mijn hok heb gehad. Zelfs witte met 

donkere en lichte beenkleur. In hoofdzaak heb ik Antwerpse baardkrielen 
gebruikt waar die kleuren al voorhanden waren.  
De kleur ging meestal vlugger dan de kammen, want die hadden meestal een 

paar jaar langer nodig om te worden zoals ze moeten zijn, nl. de raseigen 
driedoornige kam. Trouwens de Belgen noemden dat de sporen. 

Ik heb ook wel eens een Hollandse kriel roodgeschouwderd zilverpatrijs 
ingekruist op een porselein Watermaalse baardkriel. Vooral de zalmkleur op de 
borst bij de hennen was lastig weg te krijgen. 

De mooiste kleuren vind ik nog steeds de geparelden en dan vooral de 
citroenporselein. 

Ik heb in 1986 zelf de witkwartel voor erkenning ingezonden op Avicultura in Den 
Haag. De erkenning kwam er helaas niet omdat bij één van mijn haantjes de 
baard wat was uitgepikt. Op dat moment jammer. De kleurslag witkwartel werd 

in 2000 wel erkend.' 
 

Contacten (of hobbyvrienden) 
Logischerwijs had (en heeft) de heer Hendriks veel contacten in België, vooral 
fokkers van Watermaalse baardkrielen. Bekende hobbyvrienden waren Theo 

Bellekens, Albert de Meester en Frans Massart, allen overleden. Vooral de 
laatstgenoemde gaf Hendriks les over de staartdracht, type en vorm. En niet te 

vergeten Maurice van de Broeck, J.Sleecks en Jean Pierre Muys en zijn zoon 
Jeroen, die allen veel kennis van de Watermaalse baardkriel hadden. Bij al deze 
fokkers was het type van de Watermaalse baardkriel altijd heilig. 

En dan de vrienden in Nederland.  
Hendriks: 'Voor mijn gevoel alle ZOBK-leden. Ik heb ook veel te danken aan hen 

die het mij mogelijk maakten en nog maken om fokkersdagen en 



kleindiertentoonstellingen te bezoeken: Harry Willems, Harry van de Heijden, 

Huub Wierts en Piet Knubben.' 
 

Speciaalclub ZOBK 
In 1968 werd er al gesproken over een mogelijke speciaalclub. Dit was in een 
driemansvergadering in een klein zaaltje in het gebouw waar de tentoonstelling 

Ornithophila werd gehouden. De deelnemers waren Hendriks, Willems en 
Caspers.  

In 1971 was het zover en werd de speciaalclub met de naam ‘Watermaalse 
baardkrielclub’ opgericht door Hendriks en Willems. Later kwamen daar de heren 
Caspers (uit Wierden), Driesen en Deckers (beide uit Spaubeek) nog bij.   

De eerste fokkerdag van de Watermaalse baardkrielclub was in Spaubeek (in 
1972) met ruim 35 dieren.  

Hendriks: ‘In de mid-zeventiger jaren zakte de speciaalclub helaas wat weg en 
dat heeft, wel met enige pieken en dalen, geduurd tot 1983. 
In 1983 kwam ik als voorzitter in het bestuur samen met A.C.Engelberts, 

R.Kleef, S.P.Oostenbrug en G.Klaassens. In 1984 viel dit bestuur helaas uiteen 
en heb ik samen met H.Slijkhuis de kleine speciaalclub getrokken. Er waren in 

die jaren veel activiteiten in Renkum.’ 
 

Op 1 januari 1991 werd de Watermaalse baardkrielclub omgezet in de ZOBK door 
opname van de Bassette, Doornikse kriel, Ukkelse baardkriel, Everbergse 
baardkriel, Belgische kriel en de Grubbe baardkriel. In 1997 kwam daar de 

Waasse kriel nog bij en telde de ZOBK acht rassen.  
 

De laatste vraag aan de heer Hendriks was welke niet-bestaande kleurslag hij 
graag zou willen zien op de Watermaalse baardkriel? Het antwoord: de buffkleur. 
 

We hopen dat de heer Hendriks, ons erelid van de ZOBK, nog jaren mag en kan 
genieten van zijn kleindierliefhebberij en dat velen gebruik mogen maken van 

zijn fantastische kennis van de Watermaalse baardkriel.  
 
[Einde intermezzo] 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Figuur 4  Watermaalse baardkriel hen wit    Figuur 5  Watermaalse baardkrielhen 
Watermaalse baardkriel hen wit                 porselein 



Figuur 6   

Kopstudie Watermaalse baardkriel 
haan blauw  

Let op de unieke driedoornige kam. 
De drie kamdoorns wijzen recht naar 
achteren. De middelste kamdoorn 

moet iets groter zijn dan de twee 
zijdoorns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Het nieuwe bestuur 
bracht in 1983 het eerste 
clubblad van de 

Watermaalse 
baardkrielclub uit. De 

belangrijkste mededeling 
was de oproep voor de 
eerste clubdag op 20 

augustus 1983 in Emmen 
(figuur 7).   

                         
 
Figuur 7   

Omslag van het eerste 
clubblad 

                                                                                     
 
Op de clubdag in Emmen 

kwamen vijftien leden bij 
elkaar.  

Zij hadden in totaal 54 
Watermaalse baardkrielen 
meegebracht.  

Keurmeester H.Pater 
keurde de dieren. 

 
 
 



In het voorjaar van 1984 verscheen een brief van de toenmalige secretaris 

A.C.Engelberts met o.a. de aankondiging voor de tweede fokkersdag die voor het 
eerst in Renkum werd gehouden (figuur 8).   

Dit was een fokkersdag met ongeveer 40 dieren.  
 
Feitelijk hield dit bestuur kort na de jaarvergadering in augustus 1984 op te 

bestaan als gevolg van onoverbrugbare meningsverschillen. 
 

Figuur 8  Ledenbrief van secretaris A.C.Engelberts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


