3

Tweede periode van oktober 1984 - 1990: doorstart en groei van
de Watermaalse baardkrielclub

Vanaf september 1984 vormden J.Hendriks (als voorzitter) en H.Slijkhuis (als
secretaris/penning- meester) het volledige bestuur. De laatstgenoemde was kort
na de jaarvergadering in augustus 1984 als bestuurslid toegetreden.
De secretaris/penningmeester voerde een telefonisch onderzoek uit onder alle
toen bekende leden en oud-leden om te vragen of zij nog lid wilden zijn of blijven
en wat zij verwachtten van de speciaalclub. Er bleven zestien leden over.
Op 12 december 1984 verscheen de eerste nieuwsbrief onder de naam:
‘NIEUWSBRIEF van de Watermaalse baardkrielclub’ (figuur 9).
Figuur 9 Eerste nieuwsbrief in 1984

In de 2e nieuwsbrief (27-01-1985) schreef de secretaris/penningmeester over de
inventarisatie die hij had uitgevoerd van fokkers en gefokte kleurslagen in
Nederland. Deze inventarisatie werd door dhr. Wijnroks, hoofdredacteur van
Avicultura, geaccepteerd voor publicatie. De in die tijd welbekende keurmeester
C.Aalbers uit Oosterbeek zorgde voor een goede illustratie in dit artikel.
Verder werd door de secretaris in deze nieuwsbrief ook aandacht besteed aan het
verschijnsel ‘clubshow’. Hij stelde vast dat een landelijke clubshow niet wilde
lukken.
De belangstelling was gering en daarbij was er nauwelijks sprake van
concurrentie. Daarom stelde het bestuur voor niet krampachtig te proberen een
landelijke clubshow te organiseren.
Op de derde fokkersdag die in 1985 ook weer in Renkum werd georganiseerd
werden 64 dieren ingezonden.
In de 5e nieuwsbrief (18-12-1985) werd door de secretaris een verslag
gepubliceerd van de derde clubdag in Renkum met 100 Watermaalse
baardkrielen in de kooien, een unicum voor de kleine Watermaalse
baardkrielclub.
Er werden voor de keuring vier groepen gemaakt:
 groep 1 (alle kwartelkleuren) met als groepswinnaar een kwartelkleurige
hen van R.Storm;
 groep 2 (geparelden en bonten) had als groepswinnaar een zwartbonte
hen van dhr. Van Houdt (uit België);
 groep 3 (enkelkleurigen en koekoek) werd ook gewonnen door een dier
van dhr. Van Houdt (een blauwe hen);
 groep 4 (columbia- en duizendkleurige dieren) kende twee F-predikaten:
een columbia-hen van E.M.J.Philipse en een duizendkleurige hen van dhr.
Van Houdt.
Algemeen kampioen van de dag werd dhr. Van Houdt met zijn zwartbonte hen.
In de 6e nieuwsbrief (05-02-1986) werd veel aandacht besteed aan de resultaten
van de leden op de zes tentoonstellingen waar de Watermaalse baardkrielclub
prijzen had uitgezet:
 Intershow Den Bosch: geen Watermaalse baardkrielen;
 Ornithophilia: veertien dieren. Winnaar met een kwartel hen was
H.Donders;
 Exceptionele Dwerghoendershow in Laren: zestien dieren met als winnaar
een kwartel hen van H.Heemskerk;
 Noordshow: twintig dieren met als winnaar een kwartel hen van R.Storm;
 Avicultura: twaalf dieren met als winnaar een kwartel haan van
H.Donders. Op deze show werden door J.Hendriks vier witkwartel
Watermaalse baardkrielen voor erkenning ingezonden.
De predikaten waren M, V, G en ZG. De erkenning kwam er niet omdat het
predikaat van de ene haan te laag was als gevolg van een uitgepikte
baard;
 Bossche Bondstentoonstelling: drie dieren. Winneer werd een zwartwit
geparelde hen van Comb. Buitenhuis.
H.Slijkhuis concludeerde in de nieuwsbrief dat het tentoonstellingsseizoen 85/86
voor de Watermaalse baardkrielen heel goed was geweest.

De vierde fokkersdag in Renkum kon zich niet meten met de voorgaande. Er
werden maar 37 Watermaalse baardkrielen in de kooien gebracht (nieuwsbrief 8
van 09-01-1987).
Tot overmaat van ramp meldde de enige keurmeester die zou komen, dhr. H.
Pater, zich op de zaterdagochtend af. Er was dus geen keurmeester beschikbaar.
De secretaris stelde daarop voor dat de leden samen de dieren zouden gaan
beoordelen.
De leden stelden vast dat er twee echte uitschieters waren. Winnaar werd een
kwartel hen van R.Storm en tweede werd een buff-columbia hen van
E.M.J.Philipse. De leden vonden het een unieke ervaring om op deze manier de
dieren te bespreken/keuren.
In de 9e nieuwsbrief (datum) werd gemeld dat de Watermaalse baardkrielclub 38
leden telt.
Verder was de mededeling opgenomen dat H.Heemskerk het voorzitterschap van
de speciaalclub overnam van voorzitter J.Hendriks, die graag wilde stoppen na al
die jaren.
Op de fokkerdag in 1987 zagen we 48 dieren, maar dit aantal was vertekend
omdat door de vakantiespreiding de fokkers uit de noordelijke provincies
grotendeels afwezig waren.
Het beste dier werd gevonden in de inzending van E.M.J.Philipse, bestaande uit
buff-columbia dieren. De beste op één na werd een kwartel hen van
H.Heemskerk.
In 1988 deed bij de secretaris/penningmeester de computer haar intrede.
Ledenlijsten, nieuwsbrieven en andere bijdragen konden nu veel sneller en
mooier klaar gemaakt worden dan met de typemachine mogelijk was.
In de 10e nieuwsbrief (17-02-1988) was er veel aandacht voor het zeer
geslaagde seizoen 1987-1988:
 Ornithophilia - negen dieren: winnaar E.M.J.Philipse
 Van Pallandshow - tien dieren: winnaar H.Weggelaar
 Exceptionele Dwerghoendershow - negenentwintig dieren: winnaar
J.Hogenboom
 Noordshow dertig dieren - winnaar H.Heemskerk
 Pels en Pluim Hardenberg tien dieren - winnaar H.Heemskerk
 Provinciale Bondsshow Friesland - negen dieren: winnaar R.Storm
 Bossche Bondstentoonstelling tien dieren - winnaar R.Buitenhuis
In de nieuwsbrief werd ook nog opgemerkt dat de kwaliteit in kwartel en
blauwkwartel geweldig vooruit gegaan was en dat ook grote kwaliteit werd
gezien in buff-columbia.
Vastgesteld werd ook dat zwart weer op de weg terug was, maar zeker nog tijd
nodig had.
Nieuwsbrief 12 (09-11-1988) had nogal wat nieuws te melden.
Op de fokkersdag in september werd besloten nog dit seizoen (88/89) een
clubshow te organiseren. Was in het verleden besloten dit niet te doen, nu bleek
blijkbaar de tijd rijp om het wel te proberen. Een belangrijke reden was de
toename van het aantal Watermaalse baardkrielen op de shows in Nederland.
Hoewel de tijd drong kon de eerste clubshow nog opgenomen worden in het
vraagprogramma van de Noordshow.

Verder nieuws was dat H.Slijkhuis de aanwezigen op de fokkersdag de nieuwe
prijs kon tonen die op de eerste clubshow te winnen zou zijn: een echt
handgesneden houtsnijwerk met de kop van een Watermaalse baardkriel haan
(ongeveer zo groot als een ontbijtbordje). Een unieke prijs, die tot dat moment
niet bestond (figuur 10).

Figuur 10
J.Hendriks (midden) met het 'beroemde' houtsnijwerk als hoofdprijs
Links: secretaris/penningmeester H.Slijkhuis
Rechts: voorzitter H.Heemskerk
Verder werd kort aandacht besteed aan de fokkersdag in 1988 in Renkum. Ook
hier zagen we meer dieren, nu 80 in totaal. Het bestuur ging akkoord met een
dierbespreking door C-keurmeester A.Rijs die nog geen bevoegdheid had voor
Watermaalse baardkrielen. Gezien de ervaringen schreef H.Slijkhuis in de
nieuwsbrief dat het te hopen is dat A.Rijs snel de bevoegdheid voor onze rassen
zal halen.
In nieuwsbrief 13 (25-06-1989) werd de mededeling gedaan dat de clubshow 53
Watermaalse baardkrielen kon tonen met overwegend goede beoordelingen.
De winnaar van de nieuwe hoofdprijs was R.Buitenhuis. De hoofdprijs op de
volgende clubshow zou een houtsnijwerk worden met de kop van een
Watermaalse hen.
In nieuwsbrief 15 (02-07-1990) werd aandacht besteed aan de clubshow die
werd ondergebracht op de Exceptionele Dwerghoendershow in Laren. Er waren
43 Watermaalse baardkrielen ingezonden. Winnaar was G.Hogenboom.

In dezelfde nieuwsbrief (02-07-1990) werd ook gemeld dat de secretaris een
oproep publiceert in
Avicultura, gericht aan de fokkers van de andere oorspronkelijke Belgische
krielen (uitgezonderd
Watermaalse en Antwerpse baardkrielen). Zie de laatste alinea van de
nieuwsbrief in figuur 11.
Figuur 11 Nieuwsbrief no. 15 met de aankondiging (onderste alinea) van de
oproep in Avicultura voor fokkers van andere oorspronkelijke Belgische
kielrassen

Dit bericht werd in het augustusnummer van Avicultura gepubliceerd (figuur 12).
Het bericht leverde veel reacties op.
Het resultaat was dat in de augustusvergadering van de Watermaalse
baardkrielclub in 1990 werd besloten de Watermaalse baardkrielclub uit te
breiden met de volgende zes rassen:
Grubbe baardkriel, Ukkelse baardkriel, Everbergse baardkriel, Bassette,
Belgische kriel en de Doornikse kriel.
Met deze actie was de basis gelegd voor de ZOBK.
Met nummer 15 eindigde deze reeks van nieuwsbrieven eind 1990.
Figuur 12 De oproep in Avicultura van augustus 1990

