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De ZOBK 50 jaar,
van harte!
Een gouden jubileum voor een springlevende speciaalclub voor liefhebbers en
fokkers van de Zeldzame Oorspronkelijke
Belgische Krielhoenderassen in Nederland
en ver daarbuiten,
Tekst en foto's: Hans Heem skerk
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Natuurlijk is het allemaal in België begonnen waar men rond 1900
druk in de weer was met hoenders en krielhoenders en het creëren
van nieuwe rassen. In de deelgemeente Watermaal-Bosvoorde in het
zuidoosten van Brussel lag de fokkerij 'Les Fougères' van Antoine
Dresse. In 1914 wordt voor het eerst officieel over de Watermaalse
baardkriel gesproken en in 1922 worden de fokresultaten van vader en
zoon Dresse voor het eerst op een tentoonstelling in Brussel geshowd.
In het zuiden van Limburg waren fokkers die veel contacten hadden
met Belgische collega's en zo kwamen in 1969 de Watermaalse baardkrielen ook terecht bij Sjef Hendriks.
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In 1971 opgericht en in 1991 uitgebreid
met meer Belgische rassen
Het duurt tot 1971 dat de heren
Hendriks, Caspers, Willems, Driessen
en Deckers tijdens een bezoek aan
Avicultura besluiten om een speciaalclub voor fokkers van de Watermaalse
baardkrielen op te richten, Speciaalclub de Watermaalse Baardkrielen.
Sinds 1971 hebben de heren Engelberts, Slijkhuis, Heemskerk, Scheuter
en weer Heemskerk leidinggegeven
als voorzitter van de club.
In 1991 krijgt de speciaalclub te
maken met het verzoek om onderdak
te verlenen aan nog veel zeldzamere
Belgische krielhoenders. Natuurlijk
alleen de oorspronkelijke Belgische
krielhoenders, van deze rassen
bestaat namelijk alleen de krielvariant. De vergadering gaat akkoord
en zo wordt de Watermaalse

Baardkrielclub uitgebreid met de Grubbe-, Everbergse-, Ukkelse
baardkriel, Doornikse-, Belgische- en Bassette kriel. Later komen daar
nog de Bosvoordse baardkriel (1998) en de Waasse kriel (1997) bij.
In totaal 9 rassen onder een paraplu van wat nu de ZOEK is. Kenners zullen zich direct afvragen: "Waarom mag de Antwerpse baardkriel er dan niet bij?" Nou, dat zal ik zeggen, die mag er echt wel
bij hoor, maar toen dit in 1991 speelde, was er voor de Antwerpse
Baardkriel al een mooie eigen speciaalclub, de ABC. Wat andere
kenners zich dan weer afvragen is: "Waarom kreeg de staartloze
Antwerpse (Grubbe baardkriel) geen onderdak bij de ABC?" (Tja,
vraag dat daar maar eens na!)
Tijden veranderen en er is nu een goede samenwerking tussen ZOEK

en ABC en dat komt onder andere tot uiting in de organisatie van He
Belgisch Krielenfestijn dat op 30 oktober in Tiel wordt gehouden.
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Sjef Hendriks, erelid van de ZOEK, is verantwoordelijk voor het
bestaansrecht van de Watermaal in Nederland. De ZOEK heeft na
zijn overlijden de Sjef Hendriksprijs ingesteld. De club heeft een
mooie website en informeert haar leden via mail, Facebook, web_:::.en het clubblad 'Zeker en Vast' dat tweemaal per jaar verschijm.
Het Jubileumnummer wordt inmiddels nummer 60. We willen als
club een basis zijn voor liefhebbers en fokkers die als doel hebbe:::
deze rassen in stand te houden, te verbeteren en te promoten om zo
de hobby levendig te houden. Leden uit binnen- en buitenland zijr:
bereid elkaar vooruit te helpen, en het ledenaantal blijft al jaren
constant. Het schommelt tussen de 120 en 130.
k tee
a t I vac; e jkp
Dat zijn de uitgave van het OBK boek met de 10 rassen, de jaarvergaderingen met een gevarieerd middagprogramma, het Ras van
het Jaar, de jongdierendag met clubkeurmeesters en de ruimte oor
beginnende keurmeesters om mee te doen. Het clubblad 'Zeker en
Vast' en de jaarlijkse clubshow met het beschilderde ei als hoofdprijs, ondergebracht op Dierenparade Noordshow. Verder onze
promoshows door het land en iedere drie jaar Het Belgi sch Krielenfestijn. Kortom, een club waar we trots op zijn.
Helaas hebben we in 2020 afscheid moeten nemen van voor velen,
hèt gezicht van de ZOEK, Ineke Rijs. Een hele vaste kracht in he
bestuur van de ZOEK, die 30 jaar het secretariaat van de club heef
beheerd en vraagbaak was voor velen. We missen h aar zeer.
Voor meer informatie over de ZOEK, kijk op onze website
www.zobk.nl of neem contact op met Menze Hoekstra, secreraris c.r::
de club. ((

