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*9 t/m 11 januari 2020:  

Dierenparade Noordshow in Assen met onze clubshow 

 

         

 

 

        

                   Combinatie Mathijs & Arnoud                                                  Combinatie Mathijs & Arnoud                       

    

                               E.M.J. Philipse                                                                                    J. Roosma 

 



            

                               W. Berg                                                                               Combinatie Aad en Ineke 

                         

                  Combinatie Aad en Ineke                                                                         W. Berg 

     

                          J. van der Sloot                                                                                   E. Puttenstein 

                         

                        J.M. Puttenstein                                                                                     W.J.H.T. Meijer 



Nieuwe promotie sticker voor Het Belgisch Krielenfestijn. 

 

 

Erkenning van de Bassette in wildkleur. 

Jakob Joling van harte proficiat met dit mooie resultaat.  Tijdens de Noordshow zijn de 

Bassettes van Jakob Joling door de standaardcommissie erkend. Een mooie prestatie naar 

jaren van werken. Op de voorjaarsvergadering kreeg Jakob de oorkonde overhandigd. 

 



Promotie: Het jaar 2020 wordt het jaar voor de Ukkelse- en Everbergse 

baardkriel. 

Het bestuur heeft het plan op gevat om ieder jaar een of meerdere rassen in de 

schijnwerpers te plaatsen om op die manier het ras mogelijk iets meer te promoten. 

De eerste twee rassen zijn de Ukkelse- en Everbergse baardkrielen geworden. In 2017 

schreef Mathijs Ykema er al een mooi artikel in het Kleindier Magazine. ( zie Publicatie KM 

op onze website). Franc Beekmans werd gevraagd om over deze rassen een presentatie te 

houden op de jaarvergadering. En dat heeft Franc op een geweldige manier gedaan. 

 

 



 

 

7 maart 2020 Jaarvergadering 

Op zaterdag 7 maart hebben de jaarvergadering gehouden in Apeldoorn. Gestart met de 

lezing van Franc Beekmans. Toen een pauze voor een drankje en de lunch en in het 

middagprogramma werd de agenda behandeld, werden prijzen uitgereikt en vond de 

verloting plaats.  

Menze Hoekstra en Ineke Rijs werden weer voor een nieuwe periode benoemd en de 

Penningmeester kreeg ook applaus want de boeken werden goed gekeurd. 

Menze deelde de foto’s uit aan de winnaars van de rassenprijzen. 

     

                               



                       

                                                       Vier keer Arnoud Ykema 

              

          Winnaar van de mooiste haan                                                    Winnaar van het ei 2020 

 



Clubcompetitie 

 

Er waren nog al wat prijzen uit te delen, het ei, de rasfoto’s, en de prijzen voor de 

clubcompetitie. 

            

            

Winnaar de combinatie Mathijs & Arnoud, op plaats twee en drie de combinatie Aad en 

Ineke, plaats vier Joop Roosma, op vijf Wim Berg, op 6 Wesley Weinreder en als 

hekkensluiter Hans Heemskerk. 

En dan hebben altijd nog de verloting tijdens onze jaarvergadering. Leden brengen prijsjes 

in, leden kopen lootjes en leden nemen meestal ook weer wat prijsjes mee naar huis. 



           

 

 

Om 15.00 uur sloot de voorzitter de vergadering af en wenste iedereen wel thuis en hoopte 

op heel veel deelname voor Het Belgisch 

Krielenfestijn. 

 

 

       Het was mooi geweest, ze wilden naar huis! 

 



HBK vergadert: 

Het tentoonstellingsbestuur van Het Belgisch Krielenfestijn is inmiddels twee keer bijeen 

geweest en bij het derde overleg wordt op 26 juni besloten om het festijn in 2020 NIET door 

te laten gaan. Wij durven het niet aan. We waren bijeen bij de familie Puttenstein in Wezep, 

ons gastvrije vergaderadres al gedurende heel veel jaren. We besluiten het besluit kenbaar 

te maken op sociale media en met een artikel in het Kleindier Magazine.  

Ineke geeft te kennen dat ze niet lang wil vergaderen. Ze heeft al een tijdje onduidelijke 

klachten en slaapt slecht. 

10 juli 2020 belt Ineke ons op met een heel slecht bericht: Er is alvleesklierkanker met 

uitzaaiingen in de lever geconstateerd. Ze is erg strijdbaar en waar mogelijk steunen we 

haar. Bloemen, kaarten, telefoontjes, bezoek op afspraak, maar we zien haar gezondheid 

afnemen.  

Ineke wordt benoemd tot Parelen Erelid van de ZOBK. 

 



 

Het bestuur op bezoek bij Aad en Ineke om de  oorkonde en de bloemen aan Ineke te 

overhandigen en de waardering namens de voltallige ZOBK speciaalclub over te brengen. ( ( 

(Egwin Roffel ontbreekt op deze foto.)  

Op 30 september is Ineke overleden. 

En op 6 oktober is haar afscheidsdienst in het uitvaartcentrum  Beunigen. 

 

 



    

 

Een mooi artikel in het Kleindier Magzine. 

 

    

Nr. 58 van Zeker en Vast  is aan haar gewijd.             Blumen von unsre Deutsche                          

                                                                                                     Zucht Freunden. 

 

 

 



Ook in het decembernummer weer een mooi artikel van de ZOBK. 

Franc Beekmans beschrijft de Ukkelse- en Everbergse baardkriel.

 

 

We sluiten 2020 af met de wens dat we in 2021 Het Belgisch Krielenfestijn 

kunnen houden in Tiel. 

 

 


