
4    Derde periode van 1991 - 2010: de ZOBK, ontstaan uit de 

Watermaalse baardkrielclub 
 

Per 1 januari 1991 werd de Watermaalse baardkrielclub omgezet in de 

Speciaalclub voor originele Belgische krielhoenders. 
 

In het voorjaar van 1991 verscheen de eerste nieuwsbrief van de nieuwe 
speciaalclub onder de naam: 
Nieuwsbrief van de speciaalclub voor originele Belgische krielhoenders (figuur 

13). 
 

Figuur 13  Eerste nieuwsbrief van de nieuwe Speciaalclub voor originele 
Belgische krielhoenders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er was veel belangstelling na de oproep in Avicultura en in korte tijd kon de 

secretaris meer dan twintig leden bijschrijven. Verder schreef hij in deze 
nieuwsbrief nog dat ons lid dhr. Hogenboom uit Hilversum op de laatste 



clubshow van de ‘oude’ Watermaalse baardkrielclub op de Noordshow met een 

zwarte jonge hen een U-predikaat had behaald. 
 

Later in dat jaar kregen voorzitter H.Heemskerk en secretaris/penningmeester 
H.Slijkhuis er eindelijk drie collega-bestuursleden bij. Als nieuwe penningmeester 
mw. I.Rijs en als leden E.Ronner en H.van Olst. 

Dit betekende dat na zes jaar (van 1984 - 1990) het tweemansbestuur eindelijk 
verleden tijd was. 

 
De ZOBK startte in 1991 met 56 leden en zeven rassen (figuur 14). 
 

Figuur 14  Galerij van de zeven ZOBK-rassen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



De clubshow 1991 werd gehouden op de Noordshow en telde 99 enkele nummers 

en zes trio’s. 
De Belgische kriel was niet aanwezig. Dit was te verwachten omdat dit ras op dat 

moment nog niet in Nederland werd gehouden. Er waren echter ook geen 
Ukkelse en Everbergse baardkrielen ingezonden. 
De traditionele fokkersdag/jaarvergadering werd in september, al weer voor de 

negende keer, in Renkum georganiseerd.   
 

Er volgden in 1991 geen nieuwsbrieven meer, het bleef dus bij die ene 
nieuwsbrief. 
 

 
Jaar 1992 

In maart werd het eerste nummer van een nieuw clubblad (dus geen nieuwsbrief 
meer) met de naam Zeker en Vast uitgegeven (figuur 15). 
De redactie van Zeker en Vast werd verzorgd door Aad en Ineke Rijs.   

 
De doelstelling van het clubblad was om de leden informatie te geven over de 

speciaalclub en haar activiteiten, allerlei wetenswaardigheden, uitslagen en 
verslagen van tentoonstellingen, ervaringen en mededelingen van/voor fokkers 

en liefhebbers van de ZOBK-rassen en bijdragen over het houden van kippen 
(breed gezien).  
 

Noot van de schrijver 

 
Later bleek dat er ook veel niet-rasgebonden artikelen gepubliceerd werden over 

de voortplantings-biologie van kippen in brede zin. 
De titels van alle artikelen zijn opgenomen in bijlage 2. 
Aan deze artikelen wordt in deze clubhistorie verder geen aandacht besteed. 
 

 
 

 

Figuur 15   
Omslag van het eerste nummer van 

Zeker en Vast  
 
De voorzitter opende met enige 

trots de eerste Zeker en Vast met 
een voorwoord:  

Het eerste exemplaar is er gekomen 
dankzij de medewerking van het 
huidige bestuur. 

En vervolgt: Het ligt in de bedoeling 
één- of tweemaal per jaar dit 

clubblad uit te brengen.  
Of dit zal lukken, hangt volledig van 
uw inzet af. Met ‘uw’ werden de 

leden bedoeld. 
 



Verder citeerde hij een uitspraak van oud-voorzitter J.Hendriks in het clubblad 

van 1983: 
Met veel vreugde en voldoening kunnen wij u ons eerste clubblad presenteren. 

De bedoeling van ons clubblad is om ons als fokkers van Watermaalse 
baardkrielen dichter bij elkaar te brengen en zal er zeker toe bij dragen dat er 
meer Watermaalse baardkrielen op de tentoonstellingen verschijnen. 

 
En voorzitter Heemskerk vervolgde:  

Het was trouwens wel een ijzersterk nummer, want beide doelstellingen werden 
ruimschoots gehaald:  

 leden dichterbij elkaar brengen en  

 meer Watermaalse baardkrielen op de shows. 
Nog één zo’n nummer en met de ZOBK is het ook in orde. 

 
In dit nummer werden ook de Statuten en het Huishoudelijk Reglement 
gepubliceerd met de bedoeling deze documenten op de jaarvergadering in 

september 1992 ter goedkeuring aan de leden voor te leggen.  
Beide documenten werden door de vergadering goedgekeurd. 

 
De omslag van het tweede nummer zag er al weer wat anders uit dan de omslag 

van het eerste nummer (figuur 16).  
 
 

 
 

 
Figuur 16   
Omslag van het tweede 

nummer 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
De voorzitter haalde in het voorwoord van het tweede nummer weer een citaat 
uit het verleden aan (van de heer Engelberts in 1983: Het is toch eigenlijk slecht 

verteerbaar dat een zo’n fraai ras (hij bedoelde de Watermaalse baardkriel) zich 
maar een hoogst enkele keer op onze shows presenteert en maakte daar zijn 

eigen versie van: Het is toch eigenlijk slecht verteerbaar dat zulke mooie 



oorspronkelijke Belgische krielhoenders zich maar in zulke kleine aantallen op 

onze shows laten zien, als ze in ieder geval al te zien zijn! 
En dit is waar de ZOBK graag veel aan wil veranderen. Ik denk dat wat in 19 jaar 

met de Watermaalse baardkriel is gelukt, zeker ook voor de andere rassen 
mogelijk moet zijn. Maar daar is de inzet van iedereen voor nodig! Dus ook uw 
inzet. 

 
Even verder schreef hij ook dat de ZOBK in de wereld van de kleindierliefhebberij 

al een begrip begint te worden. De oude naam Speciaalcub van Watermaalse 
baardkrielen of de Water-maalse baardkrielclub hoor je nauwelijks meer. 
Wel is het ontstaan van de ZOBK te danken aan de Watermaalse-groep en dat is 

nog te veel zichtbaar en merkbaar, zowel in aantallen ingezonden rassen als ook 
in de samenstelling van het bestuur en wij als bestuur vinden dat geen goede 

zaak. Daar moet dus verandering in komen. 
 
De secretaris/penningmeester schreef over de komende Europashow in Zuidlaren 

(op 27 - 29 november 1992): 
er zijn 32 Bassettes, 3 Belgische krielen, 14 Doornikse krielen, 10 Grubbe 

krielen, 4 Ukkelse baardkrielen en 73 Watermaalse baardkrielen ingeschreven.  
Dus helaas geen Everbergse baardkrielen. 

Verder ontvangt elke inzender die lid van de  
ZOBK is een tegemoetkoming van f 7,50. 
De prijs voor de beste per ras is een foto plus certificaat. 
 

Nog een detail uit het verslag van de jaarvergadering van 5 september. Het 
voorstel om de fokkersdag te verplaatsen naar het voorjaar werd niet 
aangenomen. De plaats van handeling bleef Renkum met als tijdstip de maand 

augustus of september. 
In dezelfde jaarvergadering trad H.Slijkhuis uit het bestuur en het bestuur deed 

daarna veel moeite om een niet-Watermaalse baardkrielfokker in het bestuur op 
te nemen. H.Slijkhuis werd bedankt voor zijn acht jaar in de combinatiefunctie 
secretaris/penningmeester.  

H.Slijkhuis bood het bestuur wel aan om de jaarlijkse fokkersdag in Renkum 
(gestart in 1984) te blijven organiseren en dit werd in dank aanvaard. 

Aan het einde van het jaar was het ledenaantal gegroeid tot 66. 
 

Noot van de schrijver 
 

De redactie die het eerste nummer van Zeker & Vast (in 1992) verzorgde doet 
dat nu (anno 2008) nog steeds. 

De naam van de nieuwe speciaalclub die genoemd werd in de laatste 
nieuwsbrief (voorjaar 1991) heeft niet lang stand gehouden. Vanaf 1992 was de 
naam ‘Speciaalclub voor Zeldzame Oorspronkelijke Belgische krielhoenderrassen 

- ZOBK’.  
Let op dat het woord ‘Originele’ is vervangen door ‘Oorspronkelijke’. En deze 

naam heeft de speciaalclub nog steeds. Terugkijkend blijkt dat de afkorting 
‘ZOBK’ feitelijk direct de roepnaam werd van de speciaalclub en dat is ook nog 
steeds zo. 

Voor de naam ‘Zeker & Vast’ geldt hetzelfde. 

 
 
 



Jaar 1993 

Voor het derde nummer van Zeker en Vast was ook weer voldoende kopij 
beschikbaar. De redactie opende het derde nummer dan ook met de opmerking 

dat het clubblad niets te klagen heeft. 
 
In de bestuursvergadering van februari 1993 nam mw. I.Rijs definitief de 

combinatiefunctie secretaris/ penningmeester op zich. 
Andere onderwerpen uit deze bestuursvergadering waren:  

 de promotie voor de ZOBK  
 het clubblad Zeker en Vast  
 clubberichten in Avicultura en Fokkersbelangen  

 ZOBK-buttons. De buttons (prijs per stuk fl. 1,00) bevielen zo goed dat er 
ook over gedacht werd om stickers te maken  

 tevredenheid met de deelname van ZOBK-leden en -dieren aan de 
Europashow 1992 (27 leden zonden dieren in) 

 

Verder werd gemeld dat door de groei van het aantal leden het idee van een 
districtsshow was ontstaan. Op de fokkersdag in september werd het idee 

voorgesteld. 
 

Regelmatig werd de ZOBK gevraagd door leden en tentoonstellingsbesturen om 
prijzen beschikbaar te stellen op shows. Het bestuur besloot dit te doen. De 
onderstaande tekst werd in de fokkersbladen gepubliceerd: 

 
De speciaalcub voor Zeldzame Oorspronkelijke Belgische 

Krielhoenderrassen stelt de volgende prijzen beschikbaar: 
 Voor de beste van de speciaalclub ZOBK: 

 fl. 2,50 bij minimaal 5 dieren 

 fl. 5, - bij minimaal 10 dieren 
 fl. 7,50 bij minimaal 20 dieren 

 
De clubrassen zijn: Bassette, Belgische kriel, Doornikse kriel, Grubbe-, 
Everbergse-, Ukkelse- en Watermaalse baardkriel. 

Alleen te winnen door leden die hun contributie hebben voldaan. Minimaal 
predikaat ZG. 

 
Er werd in dit jaar ook een Technische Commissie geïnstalleerd met als 
aanspreekpunt de bestuursleden H.van Olst en M.Scheuter en als keurmeester 

A.Rijs. 
De eerste actie van de Technische Commissie was de kleur van de Doornikse 

kriel. Zij verzamelde informatie over Doornikse krielen om de fokkers op één lijn 
te krijgen en om eventuele wijzigingen in de NHDB-standaard voor te stellen. 
Een ander aandachtspunt was de vermelding van de Grubbe baardkriel en de 

Everbergse baardkriel in de nieuwe NHDB-standaard. Deze rassen stonden er 
niet meer in. 

Dankzij de Technische Commissie van de ZOBK werd de Grubbe baardkriel als 
‘onderras’ bij de Antwerpse baardkriel opgenomen in de NHDB-standaard. 
Vergelijkbaar werd de Everbergse baardkriel als ‘onderras’ bij de Ukkelse 

baardkriel opgenomen. 
 

Verder werd duidelijk dat de fokkersdag  - de tiende op rij -  voor de laatste keer 
in Renkum gehouden kon worden. De reden hiervoor was dat de zaal alleen 



beschikbaar was voor leden van de Renkumse kleindiervereniging. Omdat H. 

Slijkhuis in de herfst van 1993 ging verhuizen naar Ede kon de ZOBK geen 
gebruik meer maken van de zaal. 

Het bestuur had al snel een alternatief gevonden in Tiel. 
 
De clubshow was ondergebracht bij de Europashow. De beste per ras ontving 

een foto van het dier met daarbij een certificaat. De op één na beste per ras 
ontving alleen het certificaat. 

 
Het ledenaantal was gegroeid naar 75. 
 

Jaar 1994 
De voorzitter schreef in het clubblad dat de ZOBK internationaal karakter kreeg 

met leden in Duitsland, België, Engeland en Italië. 
 
De clubshow in januari 1994, ondergebracht op de Noordshow, telde 109 ZOBK-

dieren.  
De ZOBK-winnaar (over alle rassen en raswinnaar met een Grubbe baardkriel) 

was mw. A.Rijs. 
De andere raswinnaars waren: 

Ukkelse baardkriel  A.Gerritsen 
Watermaalse baardkriel K.Norder 
Doornikse kriel   H.Regterschot 

Bassette   E.Puttenstein 
 

De winnaar per ras ontving een kleurenfoto van hun winnende dier uitgereikt. De 
ZOBK-winnaar kreeg daarnaast nog een ganzen-ei beschilderd (in kleur) met een 
Grubbe baardkriel (figuur 17). 
 

 

 
 

Figuur 17  Het beschilderde ei (prijs in 2005) met een Watermaalse baardkriel 

hen. Noot: dit is niet het ei dat aan de bovengenoemde winnaar werd uitgereikt. 
Van het eerste beschilderde ei bestaat geen foto. 

 
Het bestuur onderzocht ook de kosten voor een te maken ZOBK-handboek/-
klapper met daarin allerlei informatie over de ZOBK, haar dieren en andere 

informatie die fokkers nodig hebben, inclusief informatie over de grote 
tentoonstellingen. 

 



In Zeker en Vast van november 1994 schreef de voorzitter dat er geregeld kopij 

voor het clubblad werd ingestuurd en dat hij er ook vanuit gaat dat dit zo blijft. 
Verder meldde hij dat veel bijdragen op floppy worden aangeleverd, maar dat dit 

toch veel tijd van de redactie vraagt. 
 
Een hoogtepunt in de jaarvergadering (voor het eerst in Tiel) was de benoeming 

van de heer  J.Hendriks uit Margraten tot erelid van de ZOBK. 
In de jaarvergadering werd ook besloten om na te gaan of de leden vaker bij 

elkaar kunnen komen door ook een voorjaarsbijeenkomst te organiseren. Het 
bestuur zegde toe dit te onderzoeken. 
Verder werd in Zeker en Vast voor de laatste keer opgeroepen of de leden 

behoefte hadden aan het ZOBK-handboek. Het bestuur meldde dat bij te weinig 
reacties het project geschrapt werd. Dit is later ook gebeurd. 

 
Verder meldde de secretaris dat de clubcompetitie niet goed liep. Er werd 
besloten nog een seizoen de clubcompetitie te laten lopen maar op een 

gemakkelijker manier. 
 

Er werd ook besloten om naast de clubshow op de Noordshow in Zuidlaren ook 
een soort districts-show te organiseren, die elk jaar op een andere 

tentoonstelling zou worden ondergebracht. De goede benaming was een 
probleem, immers een districtsshow geeft aan dat deze in verschillende districten 
gehouden wordt en dat was hier zeker niet het geval. In navolging van onze 

Belgische collega’s werd gekozen voor de Belgische term ‘Derby’. 
 

De Technische Commissie had ook successen bereikt. 
Het door haar gedane voorstel voor aanpassing van de kleurbeschrijving van de 
Doornikse kriel werd akkoord bevonden en in de nieuwe NHDB-standaard 

opgenomen. 
Een ander punt waren de kleurslagen van de Watermaalse baardkriel. In de toen 

gebruikte standaard stond voor de Watermaalse baardkriel 'erkend in alle 
erkende kleurslagen’. De standaardcommissie van de NHDB wilde dat de 
kleurslagen omschreven werden en had een voorstel gedaan.  

De Technische Commissie bracht nog een aantal kleurslagen naar voren die voor 
een groot deel werden geaccepteerd. Niet iedereen was volledig tevreden, maar 

er was wel duidelijkheid!  
Het aantal leden was weer gegroeid tot 87. 
 

Jaar 1995 
De clubshow op de Noordshow telde 145 ZOBK-dieren en alle zeven rassen 

waren vertegenwoordigd. 
De winnaars waren: 
Ukkelse baardkriel   H.Haverkate 

Watermaalse baardkriel   L.Spiering 
Doornikse kriel   H. van Olst 

Everbergse baardkriel   E. Gerritsen 
Belgische kriel   A. Visser 
Bassette    H. Puttenstein 

Grubbe baardkriel    A.Rijs 
 

De ZOBK-winnaar was A.Rijs. Hij ontving het beschilderde ei als hoofdprijs. 
 



De eerste voorjaarsbijeenkomst op 4 maart in Café Den Eikenboom in Loenen 

werd een groot succes, ondanks gladheid en sneeuw. 
Het hoofdthema was erfelijkheid in theorie en praktijk. Er werden ook nog enkele 

kooien opgezet en dieren besproken. 
Verder werd nog een lezing gehouden over de opfok van kuikens. 
 

De al traditionele fokkersdag in de nazomer werd ook voor het eerst gehouden in 
Café Den Eikenboom in Loenen. Er waren ruim 100 dieren bijeen, waarvan meer 

dan de helft werd ingenomen door Watermaalse baardkrielen. 
 
De voorzitter meldde in Zeker en Vast nummer 8 dat het ZOBK-handboek toch 

was afgemaakt en te koop was voor fl. 13,50.  
 

De eerste Derby werd gehouden op de Exceptionele Dwerghoendershow in 
Loosdrecht. Er werden  73 ZOBK-dieren ingeschreven en deze Derby was een 
groot succes. Besloten werd door te gaan met de Derby. 
 

De secretaris sloot het jaar af met 105 leden. 
 

Jaar 1996 
De redactie van Zeker en Vast schreef in het voorwoord van nummer 9 dat het 
volgende nummer van Zeker en Vast een jubileumnummer zou worden met als 

reden dat de ZOBK - voorheen Watermaalse baardkrielclub - in 1996 25 jaar 
bestond. 

De Derby werd dat jaar gehouden in Horst (Limburg).  
 
De ZOBK was in dit jaar met ruim 120 dieren vertegenwoordigd op de 

Noordshow. 
De winnaars waren: 

Ukkelse baardkriel  J.Dijker 
Watermaalse baardkriel M.Scheuter 
Doornikse kriel  H.van Olst 

Belgische kriel  L.Jansen 
Bassette   E.Puttenstein 

Grubbe baardkriel  M.Scheuter 
 

M.Scheuter won in twee rassen en ook het ZOBK-kampioenschap (met een U-
predikaat voor een zwarte Watermaalse baardkriel hen). Hij won dus ook het 

beschilderde ei. 
 
Het jubileumnummer van Zeker en Vast verscheen in november 1996. 

Een grote verrassing was dat het clubblad een nieuw ‘aangezicht’ had gekregen 
(figuur 18).  

 
Figuur 18   

Nieuwe omslag van het tiende nummer van Zeker en Vast 
 



 
 

Voorzitter H.Heemskerk trad na 
negen jaar voorzitter te zijn 
geweest af.  

De nieuwe voorzitter werd 
M.Scheuter. 

 
 
 

Verder werd gemeld dat een 
nieuw ras de speciaalclub leek 

binnen te dringen: de Waasse 
kriel.  

Deze krielen waren Nederland al 
binnen gekomen vanuit België en 
er werd vastgesteld dat een 

erkenningsprocedure snel 
gerealiseerd kon worden, zodat 

ze dan automatisch onder de 
ZOBK-paraplu zouden vallen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Noten van de schrijver: 

1. het omslag van nummer 10 wordt nog steeds, anno 2010, gebruikt. 
2. verrassend is hier het woord ZOBK-paraplu in figuurlijke zin. Later zal dit ook 

letterlijk worden 
   omdat er een echte ZOBK-paraplu werd gemaakt en gebruikt. 
 

De fokkersdag 1996 begon met een jubileumtraktatie bij de koffie. Daarna werd 

dhr. A.C.Engelberts benoemd tot ‘Lid van verdienste’ van de ZOBK. 
Het diergedeelte van de fokkersdag werd ingevuld met een bespreking van de 

ruim 100 meegebrachte dieren.   
 
Verder meldde het bestuur nog dat het ZOBK-handboek (kortweg de klapper 

genoemd) nog steeds te koop was. Aanvullingen waren te koop en bij de 
voorzitter te krijgen op de Noordshow. 

 
De Derby in Horst was een groot succes met ruim 82 dieren. 
De B.C.U.A.W.B (Belgische Club voor Ukkelse, Antwerpse en Watermaalse 

baardkrielen) had een beker geschonken in verband met het jubileum van de 
ZOBK. Deze beker was te winnen door de beste baardkriel en dat was een zwarte 

Grubbe baardkriel hen van A.Rijs. 
 



Tijdens de jaarvergadering had de scheidende voorzitter H. Heemskerk een 

wisselbeker uitgezet. Na overleg werd besloten deze te zetten op de beste van 
de ZOBK op de Derby. Dus deze beker ging ook naar A.Rijs. 

 
Verder had H.Heemskerk ook iets bedacht voor alle leden, namelijk iets dat kon 
bijdragen tot contacten in de club en bijvoorbeeld om stukjes te schrijven voor 

Zeker en Vast. Dit was een ZOBK-schrijfblok (figuur 1) met balpen in de kleuren 
van de ZOBK (zwart, geel en rood). 

Tot slot droeg hij een prachtige voorzittershamer met daarop de kop van de 
Watermaal baardkriel haan over aan de nieuwe voorzitter, Martien Scheuter. 
Het ledenaantal aan het einde van 1996 was 125. 
   
 

 
 
 

 Figuur 19  ZOBK-   
jubileumschrijfblok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jaar 1997  

In het voorwoord van nummer 11 van Zeker en Vast stond de mededeling dat we 
onze voorzitter konden feliciteren met het positieve resultaat van zijn theoretisch 

keurmeesterexamen. 
 
De clubshow werd traditiegetrouw weer ondergebracht op de Noordshow. De 

publieke belangstelling was wat minder want op de zaterdag van de Noordshow 
werd de Elfstedentocht verreden. 

Wel waren er ruim 130 ZOBK-dieren dieren in zeven rassen. Helaas ontbraken de 
Belgische krielen weer. 
 

De winnaars waren:   



Watermaalse  baardkriel J.Roosma 

Ukkelse baardkriel  E.Hamstra 
Everbergse baardkriel E.Hamstra  

Grubbe baardkriel  K.Steegstra 
Doornikse kriel  mw. Van ‘t Hof 
Bassette   J.Joling 

 
De winnaar van het beschilderde ei was K.Steegstra. 

 
De ter erkenning aangeboden witkwartel Watermaalse baardkrielen kregen die 
erkenning dit jaar nog niet. De erkenning van de Waasse krielen lukte maar net 

op het nippertje, met de opmerking dat het hier ging om patrijskleurige dieren 
die gezien worden als onderras van de Belgische kriel. 

 
De voorjaarsbijeenkomst, weer in Loenen, trok wat minder leden dit jaar, maar 
de dag was net zo succesvol als de andere bijeenkomsten. Uitvoerig werd de 

kwartelkleur besproken. De nipte erkenning van de Waasse kriel kwam ook ter 
sprake. 

Er werd afgesproken dat nieuwe creaties eerst op de fokkersdag moeten worden 
getoond en besproken voordat de speciaalclub zo’n ras of kleurslag ter erkenning 

aanbiedt. Dan is het ook zeker dat de gewenste kwaliteit er is. De rest van de 
dag werd gebruikt om de meegebrachte dieren met elkaar te bespreken. 
 

De Derby werd in 1996 georganiseerd in Heerde en was een groot succes met 96 
dieren. De winnaar van de H.Heemskerk-wisselbeker was mw. I.Rijs. 
 

Belangrijke punten uit de jaarvergadering waren: 

 promotie van de ZOBK en haar rassen 
 contacten met buitenlandse verenigingen 

 opzetten van een fotoarchief van alle ZOBK-rassen en kleurslagen 
 op termijn organiseren van een ‘soort fokkersdag’ voor keurmeesters 
 mogelijk aanpassen van het prijzenschema 

 
Verder werd genoemd dat de Derby in 1997 was ondergebracht in Wapenveld. 

 
Het jaar werd afgesloten met 130 leden en acht rassen. Het achtste ras, de 
Waasse kriel, was ook in de ZOBK-familie opgenomen (figuur 20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figuur 20  Zeven plus één maakt acht ZOBK-rassen 
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Jaar 1998 
De voorzitter haalde in zijn ‘Van de voorzitter’ twee punten naar voren. Ten 
eerste de fokkersdag in Loenen waar intensief werd gesproken - ingeleid door 

A.Rijs - over het type van de Watermaalse baardkriel en alle kwartelvarianten. 
Ook de Everbergse baardkriel kreeg de nodige aandacht. 

Ten tweede stond hij even stil bij een initiatief van de Hollandse krielenclub om 
misschien te komen tot een gezamenlijk nationale of internationale 
krielententoonstelling.  

De bedoeling was een samenkomen van alle oorspronkelijke krielrassen in het 
kader van een goede promotie. In eerste instantie waren zeven Nederlandse 

speciaalclubs van krielrassen uitgenodigd: de Sabelpootclub, de Antwerpse 
baardkrielclub, de Sebrightclub, de Chaboclub, de Javaclub en natuurlijk de 

ZOBK.  
Er werd ook gedacht aan internationalisering van deze happening. De voorlopige 
naam was ‘Alle krielen op een rij’. Het bestuur van de ZOBK was enthousiast en 

vroeg haar leden via een belangstellingsformulier of zij hier ook voor voelden. 



Alleen een show erbij vonden de leden niet voldoende, er zijn al zo veel shows in 

het land. 
Er werd besloten alleen mee te doen als promotie van de rassen een groot 

onderdeel zou vormen van  deze manifestatie.  
Het bestuur besloot later om niet mee te doen. 
 

De clubshow op de Noordshow was weer de manifestatie die het altijd was. 
De winnaars waren: 

Grubbe baardkriel:  K.Steegstra 
Watermaalse baardkriel: mw.I.Rijs 
Ukkelse baardkriel: H.Wierts 

Everbergse baardkriel: J.Dijker 
Bassette:   A.Haaksema 

Doornikse kriel:  J.Bonte 
Waasse kriel:  J.de Hilster 
 

De beste van de ZOBK-dieren was die van mw.I.Rijs en zij won het beschilderde 
ei. 

 
 

 
 
De ZOBK kreeg bericht vanuit België 

dat er een nieuw oorspronkelijk 
baardkrielras was getoond: de 

Bosvoordse baardkriel.  
Deze baardkriel is de bolstaart-variant 
van de Watermaalse baardkriel 

(figuur 21).  
 

Figuur 21  Bosvoordse baardkriel hen 
blauw 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
In België werd deze baardkriel wel erkend. In Nederland werd deze kriel niet 
erkend.  

De nieuwe Europese richtlijnen van de Entente zijn dat niet langer nieuwe rassen 
worden erkend met zijdevederigheid, kortbenigheid of staartloosheid. 

 
In nummer 14 van Zeker en Vast werd veel aandacht besteed aan het nieuwe 
erkenningsbeleid van de NHDB. 

 
 

 
 



Twee belangrijke besluiten worden hier genoemd: 

1. de bij het ras betrokken speciaalclub moet een positief advies uitbrengen, 
voordat een ras of kleurslag voor erkenning in aanmerking kan komen; 

2. de procedure is teruggebracht van drie naar één jaar, maar er worden 
meer dieren verwacht bij de erkenningsbeoordeling op de Bondsshow van 
de NHDB. Deze dieren moeten voorafgaand aan de Bondsshow op een 

andere (door de speciaalclub aangewezen) show worden getoond. 
Daarnaast wordt altijd ruggespraak gehouden met het land van oorsprong. 

 
Het ZOBK-bestuur had het initiatief genomen een reglement op te stellen waarin 
de basisprincipes voor de ZOBK-rassen werden verwoord. Op deze manier weet 

de fokker - voordat hij/zij met een nieuwe creatie begint - of er ‘bestaansrecht’ is 
voor de creatie. Een tweede belangrijk argument is dat objectiviteit naar de 

creatie toe wordt gewaarborgd. 
 
Het erkenningsbeleid trad in werking met ingang van het nieuwe seizoen, dus 

ingaande 1999. 
 

Als onderdeel van het bestuursbeleid werd besloten om in februari 1999 een 

‘Belgische dag’ voor keurmeesters te organiseren. W.Voskamp besprak de 
Bassette en A.Rijs de Watermaalse baardkriel. Het doel was een meer eenduidige 
manier van keuren te verkrijgen.  

 
Het Internet deed zijn intrede in de ZOBK door een korte aankondiging in Zeker 

en Vast nummer 14. 
 
Het ledenaantal eind 1998 was 125. 

 
Jaar 1999 

De voorzitter constateerde in zijn voorwoord van Zeker en Vast nummer 15 dat 
de Watermaalse baardkriel langzaam het predikaat ‘zeldzaam’ te boven komt, 
maar dat dit niet gold voor een aantal andere rassen binnen de ZOBK. 

 
De clubshow, weer ondergebracht op de Noordshow, had de volgende winnaars: 

Grubbe baardkriel  A.Rijs  
Watermaalse baardkriel J.Roosma 
Ukkelse baardkriel  J.Dijker 

Everbergse baardkriel J.Dijker 
Bassette   J.Joling 

Doornikse kriel  J.Bonte 
Belgische kriel  K.van Loy 
Waasse kriel   K.van Loy 

 
Er vielen twee U-predikaten: op de Grubbe en op de Watermaalse baardkriel. 

Overall winnaar en dus winnaar van het beschilderde ei was J.Roosma. 
 
De voorjaarsdag was weer een dag van ‘onderlinge contacten’.  

Verder werd besloten de fokkersdag onder te brengen in Wezep tijdens de daar 
te houden IJsselvliedtshow. De penningmeester van de ZOBK, E.Puttenstein, was 

betrokken bij deze show en de ZOBK kreeg apart geplaatste kooien en genoeg 
vergaderruimte. 

 



Het Internet kwam er aan en twee leden, H.Heemskerk en H.Slijkhuis, waren 

bereid gevonden om op korte termijn uit te zoeken wat er nodig was om een 
goede website te maken voor de ZOBK. 
 

De Derby in Loosdrecht viel wat tegen. Er was voor een Derby gekozen die elk 

jaar in een ander deel van Nederland plaats vond om zo ook fokkers in die kant 
van het land te stimuleren. Toch bleek dat bijna alleen maar oude getrouwe 

inzenders dieren inzonden. 
 
Tijdens de jaarvergadering werd met meerderheid van stemmen besloten de 

contributie van de ZOBK ingaande 2000 te verhogen tot fl. 20,- 
 

Later dat jaar publiceerde H.Slijkhuis in Zeker en Vast een beleidsplan voor de 
ZOBK-website. Hij kondigde ook aan dat de website van de ZOBK gepresenteerd 

zou worden op de voorjaarsdag 2000 in Loenen. 
 
De Derby in Horst was een volle inzending van de ZOBK voor de keurmeester. 

Helaas waren niet alle ZOBK-rassen aanwezig. De winnaar was Comb. Aad + 
Ineke. 

 
Het jaar werd afgesloten met 128 leden. 
 

Jaar 2000 
De Noordshow had dit jaar iets nieuws: een informatieplein met stands van 

speciaalclubs. Een prachtige gelegenheid om de rassen en de speciaalclubs aan 
het publiek te tonen. Ook de ZOBK schreef zich onmiddellijk in voor dit plein. 
De ZOBK won de prijs van fl. 100,00 voor de beste aankleding van haar stand. 

 
De winnaars op de Noordshow waren: 

Grubbe baardkriel 
Watermaalse baardkriel  R.Storm 
Bassette            E.Puttenstein 

Doornikse kriel   J.Bonte 
Ukkelse baardkriel   

Everbergse baardkriel 
Belgische kriel   K.van Loy 
Waasse kriel 

 
Overall winnaar was R.Storm en hij won het beschilderde ei. 

 
Op de voorjaarsdag in Loenen presenteerde H.Slijkhuis een demo-versie van de 
ZOBK-website. De vergadering besloot om verder te gaan met deze website. 

H.Slijkhuis had een onderzoek uitgevoerd naar website-providers en besloot voor 
de ZOBK te kiezen voor Het Net.  

Op 24 april 2000 ging de website de lucht in met het URL: 
www.homepages.hetnet.nl/~ZOBK 
 

Er was ook een verandering in het bestuur. H. van Olst verliet het bestuur en als 
nieuw bestuurslid  werd benoemd H.Slijkhuis.   

De Doornikse krielen werden nog eens goed onder de loupe genomen. 
A.Rijs constateerde dat er blijkbaar noch onder de fokkers noch de keurmeesters 

animo bestond om de tekening van de Doornikse kriel goed te bespreken.  



Het nadeel is dat dit de fok van de Doornikse niet ten goede komt. De feitelijke 

moeilijkheid ligt in de pepering bij de hennen. Is deze wel of niet toegestaan? 
Gemakshalve wordt hierbij vaak vergeten dat het fokdoel moet zijn een 

driekleurig onregelmatig getekend dier. Dit beeld moet men vaststellen door het 
dier van enige afstand te beoordelen. We hebben dus witte, zwarte en bruinrode 
veervelden nodig. Dat er dan in het bruinrode veerveld enige pepering voorkomt, 

maakt voor het totaalbeeld niet zo veel uit.  
Oproep van A.Rijs: laten we dit nu allemaal eens beseffen en ook zo fokken en 

keuren! 
 

In nummer 18 van Zeker en Vast deed H.Slijkhuis als website-beheerder verslag 
van de laatste ontwikkelingen. 

Begin september 2000 was de website helemaal vertaald in het Engels en ook 
gepubliceerd. 

Op 19 november 2000 ging er weer een nieuwe ZOBK-website de lucht in met 
een volledige Duitstalige versie erbij. 
De ZOBK behoorde met haar website bij de eersten als het gaat om 

speciaalclubwebsites en zeker als het gaat om een drietalige website. 
 

De Derby was ondergebracht bij de Oneto in Enschede.  
De leden zonden 82 ZOBK-dieren in, ook weer een geslaagde Derby. 
Het doel van de Derby werd niet helemaal gehaald. Ondanks de spreiding in 

Nederland waren het toch vaak steeds dezelfde leden die inzonden. 
 

Voorgesteld werd om de leden zelf te laten aangeven of zij in hun vereniging de 
Derby wilden onderbrengen omdat er meerdere ZOBK-inzenders waren. Het 
moet dan wel gaan om een open show, dus geen open verenigingsshow. 

 
 

Figuur 22   Kopstudie Watermaalse 
baardkriel hen witkwartel 
 

 
De Foktechnische Commissie 

rapporteerde over een aantal punten: 
 erkenning van de witkwartel 

Watermaalse baardkriel; 

 aanpassing van de poot- en 
oogkleuren van de verschillende 

kleuren baardkriel- 
rassen; 

 oogkleur van de Bassette. Er was 

een termijn van vier jaar 
afgesproken om te werken aan een 

donkerbruine tot zwarte oogkleur; 
 voor de Doornikse kriel werd op het keurmeesterscongres afgesproken dat 

er gekeurd zou worden volgens de standaard die er nu ligt. 

 
Verder werd gemeld dat de website goed liep, er reageerden veel fokkers en 

liefhebbers. Er was dus duidelijk behoefte aan informatie. 
 

Het aantal leden aan het einde van het jaar 2000 was 130. 


