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Fokkers van het ‘eerste’ uur
In het midden dhr. J. Hendriks en rechts dhr. H. Willems, beide uit Margraten
Zij werkten in de jaren ’70 en later veel samen bij het fokken van de toen in
Nederland nog zeer zeldzame Watermaalse baardkrielen
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1

Inleiding

In dit document wordt zo volledig mogelijk de geschiedenis van de ZOBK
beschreven. Het doel is de lezer een duidelijk beeld te geven van het wel en wee
van 40 jaar ZOBK. Gemakshalve wordt hier de naam ZOBK gebruikt, maar
feitelijk gaat het om de geschiedenis van de ZOBK en over de periode van de
Watermaalse baardkrielclub (WBC), de voorloper (van 1971 - 1990) van de
ZOBK.
Een groot deel van deze geschiedenis is voor de meeste leden onbekend. Zij
hebben (een groot deel van) de oudere tijden niet meegemaakt.
De speciaalclub staat centraal in deze geschiedenis. Er wordt daarom geen
specifieke aandacht besteed aan de rassen die vallen onder de ZOBK.
De informatie voor deze ZOBK-geschiedenis komt uit verschillende (oude)
documenten, nieuwsbrieven, persoonlijke contacten met leden, het clubblad
'Zeker en Vast' en mijn eigen ervaringen en herinneringen van 1982 tot heden.
Wat is een speciaalclub?
Een speciaalclub is een landelijke vereniging die zich inzet voor de
belangenbehartiging op alle mogelijke manieren van één ras of meerdere rassen
en hun fokkers.
Ook liefhebbers van dit (deze) ras(sen) worden lid van een speciaalclub.
Liefhebbers zijn ook geïnteresseerd in het ras (of de rassen) van de speciaalclub,
krijgen dieren via de fokkers van de speciaalclub inclusief hulp en informatie als
dat nodig is.
De ZOBK heeft het onderwerp 'de liefhebber' in haar beleidsplan opgenomen en
zoekt naar mogelijkheden en activiteiten om de liefhebbers meer te betrekken bij
de speciaalclub en hen ook meer te willen en te kunnen bieden. Een liefhebber
kan ook een fokker worden.

