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Derde periode van 2001 - 2010: de ZOBK, ontstaan uit de
Watermaalse baardkrielclub (vervolg)

Jaar 2001
Begin 2001 kondigde voorzitter M.Scheuter aan dat hij het tijd vond om het
voorzitterschap neer te leggen.
Hij gaf ook aan nu meer tijd te willen besteden aan het uitbreiden van zijn
keurmeesterschap.
De clubshow op de Noordshow was de grootste in de geschiedenis van de ZOBK.
Er waren 145 ZOBK-dieren ingeschreven. Helaas wel zonder Ukkelse en
Everbergse baardkrielen.
ZOBK-winnaar was E.Ronner met een Watermaalse baardkriel.
De Derby, ondergebracht bij de Vechtdalshow in Hardenberg, viel tegen wat
betreft ZOBK-dieren: maar 50 dieren in twee rassen: 43 Watermaalse
baardkrielen en zeven Grubbe baardkrielen.
Het bestuur maakte zich ook zorgen over de opzet van de Derby. Moest het
anders?
In de jaarvergadering werd H.Slijkhuis benoemd als nieuwe voorzitter.
Verder werd in de jaarvergadering een aantal activiteiten genoemd waar het
bestuur mee bezig was:
 ontwikkelen van een nieuwe folder
 samenwerking met de Antwerpse baardkrielclub. Het idee ontstond voor
een Belgisch krielenfestijn en werd verder uitgewerkt
H.Slijkhuis rapporteerde over de ZOBK-website, die op dat moment de enige
drietalige speciaalwebsite was met veel reacties uit de hele wereld. Met
algemene instemming werd er voor gekozen een eigen domeinnaam aan te
vragen met de volgende naam: www.zobk.nl
De Foktechnische Commissie meldde dat de ringenmaat voor de Bassette was
gewijzigd in 14 mm voor hanen en 12 mm voor hennen.
Een ander punt was sporen bij oude hanen. Er werd besloten het land van
herkomst te volgen. Hiervoor werd de Landsbond aangeschreven.
Verder werd vermeld dat er gewerkt werd aan de kleuren okerwitgepareld en
citroenporselein. Vooruitlopend op de erkenningsprocedure werd goedkeuring
gevraagd bij de Landsbond in België.
De nieuwe voorzitter memoreerde in zijn ‘eerste’ Zeker en Vast kort over het
verleden:
we zijn alweer toe aan nummer 20 van Zeker en Vast. Het was in 1992 een gok
of we tweemaal paar jaar een goed clubblad konden uitgeven. We kunnen het
dus wel met z’n allen.
Verder zei hij dat het toppunt van succes van de ZOBK is als we er in slagen om
het zo goed te doen dat we het woord ‘zeldzaam’ uit onze naam schrappen.
De euro (€) deed haar intrede en de contributie werd vastgesteld op € 10.
Het aantal leden aan het eind van dit jaar bedroeg 128.

Jaar 2002
De voorzitter schreef in zijn ‘Van de voorzitter’ dat 2002 een boeiend jaar zou
worden: het eerste Belgisch Krielenfestijn, de Europashow 2003 en natuurlijk
nog de clubshow op de Noordshow. En tussendoor in september ook nog de
fokkersdag en de jaarvergadering in Wezep bij de IJsselvliedshow.
Op de Noordshow 2002 waren ruim 140 ZOBK-dieren ingeschreven en de ZOBK
was weer actief op het informatieplein op de Noordshow.
Overall en clubwinnaar was een zwartwitgeparelde Watermaalse baardkriel hen
van Comb. Aad + Ineke. Deze combinatie ontving het beschilderde ei.
De ZOBK-stand was voor het eerst prachtig versierd met een lang lint met kleine
Belgische vlaggetjes. Dat zag er goed uit en trok de aandacht.
Voorafgaande aan de fokkersdag in het voorjaar was er deze keer een
buitengewone ledenvergadering van de ZOBK in verband met de bespreking en
goedkeuring van nieuwe statuten. Op deze manier is een aantal zaken beter
geregeld. Na enige discussie stemde de vergadering in met de statuten. De
ZOBK staat nu ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit is ook nodig
om de voorgestelde eigen domeinnaam www.zobk.nl aan te kunnen vragen.
De fokkers uit het zuiden van het land hadden al vaker gevraagd een keer de
Derby onder te brengen in het zuiden van Nederland. Dit verzoek werd
gehonoreerd.
De Derby ging naar de Coriovallum Pluimveeshow in Heerlen. Dit werd een
geslaagde show met 41 ZOBK-dieren.
In de ledenvergadering van 2002 werd afgesproken dat de Derby niet meer in
het land rouleert maar vast onder te brengen op Ornithophilia in Utrecht.
Het eerste Belgisch Krielenfestijn werd samen met de Antwerpse baardkrielclub
georganiseerd op 16 november 2002 in Veenendaal.
Een unieke happening met deelname van fokkers van beide speciaalclubs met
Nederlandse en buitenlandse inzenders. Alle Belgische oorspronkelijke
krielhoenderrassen konden worden ingeschreven, ook van niet-leden.
Een speciaal tentoonstellingsbestuur, gevormd door R.Kleef en A.Groothoff
(Antwerpse baardkrielclub) en H.Slijkhuis, E.Puttenstein en mw. I.Rijs van de
ZOBK, organiseerden deze dag. R.Kleef was tentoonstellingsvoorzitter en
E.Puttensein (en familie) nam het secretariaat en het penningmeesterschap op
zich.
De kosten per dier bedroegen slechts € 2,00. Te koop-dieren werden in aparte
kooien geplaatst zonder kooihuur of verkoopkosten.
Dertien keurmeesters kwamen de dieren kosteloos keuren en de toegang was
gratis voor iedereen. Een prachtig evenement en vele leden concludeerden direct
na afloop al dat over vijf jaar het tweede Belgisch Krielenfestijn maar moest
volgen (zie de figuren 23 en 24 op de volgende pagina).

Links figuur 23 Omslag van het vraagprogramma voor het eerste Belgisch
Krielenfestijn
Rechts figuur 24 Voorwoord van R.Kleef, voorzitter tentoonstellingsbestuur
De uitslagen van deze bijzondere tentoonstelling:
Fraaiste hen van de show
Comb. Aad + Ineke
Fraaiste haan van de show
J.M.Puttenstein
Mooiste Antwerpse baardkriel
Comb. Groothoff
Mooiste Watermaalse baardkriel
Comb. Aad + Ineke
Mooiste Ukkelse baardkriel
W. de Graaf
Mooiste Grubbe baardkriel
Comb. Aad + Ineke
Mooiste Bassette
Comb. Puttenstein
Mooiste Doornikse kriel
J.Dekker
Mooiste Belgische kriel
K. van Loy
Mooiste Waasse kriel
K. van Loy
Het bestuur besteedde ook aandacht aan het beleid van de ZOBK.
In nummer 21 van Zeker en Vast werd een verkorte versie van het beleidsplan
gepubliceerd met als doel de leden meer te betrekken bij de club, zodat de ZOBK
van en voor alle leden is.
Het bestuur had dit jaar een ledenonderzoek uitgevoerd. Het aantal ingevulde
lijsten was niet zo groot. De meeste respondenten waren redelijk tot goed
tevreden. Het bestuur vond het aantal ingezonden antwoordlijsten nog te weinig
en wilde nog nadenken hoe zij meer informatie van de leden kon krijgen.

Voor het eerst werd in de ZOBK geschreven en gesproken over de rol en de
plaats van de liefhebber (dus niet de fokker) in de ZOBK. Ook bij andere
speciaalclubs was dit onderwerp aan de orde gekomen.
Kan een relatief kleine speciaalclub een tweesporen beleid opzetten en
uitvoeren? De discussie over dit onderwerp was nog niet afgerond.
Dit vraagstuk was niet typisch iets van de ZOBK, iedere speciaalclub was met dit
onderwerp bezig.
Bij de NHDB had dit onderwerp ook de aandacht en er werd een begin gemaakt
met het ontwerpen van een speciale op de liefhebber gerichte dierfolder.
Figuur 25 Website van de ZOBK in februari 2002
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en TE KOOP
Op 9 september 2002 overleed ons Lid van verdienste van de ZOBK, dhr.
A.C.Engelberts op de leeftijd van 90 jaar.
Het bestuur had ook intensief contact met de Nederlandse Standaardcommissie:
 benadrukt werd nog eens dat de speciaalclub een duidelijke rol vervult bij
nieuwe erkenningen. Een fokker dient altijd eerst contact op te nemen met
de speciaalclub
 eventueel te erkennen kleurslagen in de Ukkelse en Everbergse
baardkrielen. De Belgische Landsbond had geen bezwaar tegen de
kleurslagen okerwitgepareld en citroenporselein
 een toekomst voor de Bosvoordse baardkriel (en mogelijk het negende ras
binnen de ZOBK) in Nederland was er niet. Geen erkenning in Nederland
conform de afspraken van de Entente
 de nieuwe kleurbeschrijving van de Doornikse kriel in België. In Nederland
bleef de Nederlandse standaard van kracht




de kleurslag blauw bij de baardkrielen is alleen erkend in blauwgezoomd
en niet meer in blauw ongezoomd
het ontbreken van sporen bij overjarige hanen. Overjarige hanen kunnen
niet meer gediskwalificeerd worden maar maximaal het predikaat ZG
behalen

In de ledenvergadering werd afgesproken dat de Derby niet meer rouleert. Het
bestuur koos er voor de Derby vast onder te brengen op Ornithophilia in Utrecht.
Het jaar sloot af met 129 leden.
Jaar 2003
Traditiegetrouw opende het jaar weer met de Noordshow in Zuidlaren. Er waren
146 ZOBK-dieren in zeven van haar acht rassen ingezonden.
De winnaars waren:
Grubbe baardkriel:
Watermaalse baardkriel:
Ukkelse baardkriel:
Bassette:
Doornikse kriel:
Belgische kriel:
Waasse kriel:

Comb. Aad + Ineke
Comb. Aad + Ineke
W. de Graaf
Comb. Puttenstein
J.Bonte
K. van Loy
K. Van Loy.

De beste van dit jaar was nu eens geen baardkriel, maar een Bassette. Comb.
Puttenstein ontving het beschilderde ei.
Op de Noordshow werden in de informatiestand van de ZOBK zilverporselein
Watermaalse baardkrielen getoond (figuur 26).

Figuur 26
Watermaalse
baardkriel hen
zilverporselein

Deze kleur was in oorsprong gecreëerd door J.Hendriks in Margarten, al in de
zeventiger jaren.

Vele jaren later ontdekte hij in Valkenburg Watermaaltjes met een columbiaachtige tekening en zwarte stippen. Hiermee is hij weer gaan fokken en na vele
jaren en streng selecteren resulteerde dat in deze nieuwe kleur voor de
Watermaalse baardkrielen.
P.Knubben en J.Roosma gingen hier mee verder en het plan was om deze
kleurslag ter erkenning aan te bieden.
Niemand kon toen nog vermoeden dat voor pluimveeliefhebbers 2003 een
rampjaar zou worden door het uitbreken van de vogelpest.
Nummer 23 van Zeker en Vast opende uiteraard met informatie over de
vogelpestcrisis.
Deze gevreesde ziekte begon vroeg in het voorjaar (eind februari) in Renswoude
en in snel tempo werd vrijwel de gehele Gelderse Vallei besmet gebied. Later
kwamen daar nog gebieden bij in Brabant.
Allerlei activiteiten en tentoonstellingen werden afgelast en de Europashow die in
Nederland was gepland ging ook niet door.
Als één van de eerste Nederlandse pluimvee-speciaalclub besloot de ZOBK direct
de activiteiten in het voorjaar af te zeggen. Op dat moment waren er wel
vraagtekens bij dit besluit. Achteraf gezien was de ZOBK één van de eerste clubs
die beseften dat bij elkaar komen met dieren echt niet kon.
Een snel en juist besluit van het bestuur van de ZOBK.
Veel dieren werden helaas geruimd en eind juni was het ergste leed gelukkig
geleden.
Het bestuur van de ZOBK besloot een brief te versturen naar alle leden van de
ZOBK met de oproep elkaar te helpen als fokkers door de ruiming hun dieren
waren kwijtgeraakt. Het motto was hierbij Fokkers voor fokkers en elkaar helpen
ook als het even slecht gaat (figuur 27 op de volgende pagina).
Achteraf bleek de schade bij de ZOBK-leden erg mee te vallen.
De jaarvergadering moest ook uitwijken. De IJsselvliedshow ging ook niet doorr.
De nieuwe plaats voor de ledenvergadering was Leerdam
De Derby die op Ornithophilia in Utrecht was ondergebracht ging ook niet door
vanwege de vogelpest.
De ZOBK-clubshow, die zou worden ondergebracht bij de Europashow, moest op
een andere tentoonstelling worden ondergebracht. Dit werd de Oneto in
Enschede.
Vastgesteld werd dat het volgende jaar de eigen clubshow weer naar de
Noordshow zou gaan.
De Europashow werd het jaar erop georganiseerd in Tsjechië (Praag) in 2004.

Figuur 27
De vogelpestbrief
Fokkers voor Fokkers
voor de leden van de
ZOBK
Tijdens de
jaarvergadering werd
ook besloten de
planning van de ZOBKactiviteiten te wijzigen.
De jaarvergadering werd
verschoven naar het
voorjaar en de
voorjaarsdag werd
hiermee gecombineerd
met als standplaats een
locatie in middenNederland.
De najaarsdag of
fokkersdag kon daardoor
uitgebreid worden tot
een hele dag.
Naar aanleiding van de
reacties op het Belgisch
Krielenfestijn werd
besloten om samen met
de zusterclub, de
Antwerpse
baardkrielclub, iets te
organiseren.
Een voorstel was om
een gezamenlijke fokkersdag in de nazomer te organiseren. De leden waren
akkoord maar pleitten wel voor het behoud van de eigen identiteit van de ZOBK.
In Zeker en Vast nummer 24 (najaar 2003) werden de volledige richtlijnen voor
de erkenning van nieuwe kleurslagen voor de ZOBK-dieren nogmaals
gepubliceerd.
Op deze manier kon iedereen nog eens goed de regels lezen.
Tot slot werd in de jaarvergadering aandacht besteed aan de mogelijkheid een
boek te schrijven over de Belgische oorspronkelijke krielrassen. De vergadering
was positief.
Er werd voorgesteld om dit boek mogelijk samen met de Antwerpse
baardkrielclub te maken en uit te geven.
Aan het einde van het jaar telde de ZOBK 124 leden.

Jaar 2004
De redactie schreef in het eerste nummer van Zeker en Vast van dit jaar dat we
nu al 25 nummers hebben uitgebracht met steeds weer lezenswaardige tekst.
Wie had dat kunnen bedenken? Ze verwees hier naar het citaat van de
toenmalige voorzitter in nummer 1 van 1992.
De voorzitter ging in zijn ‘Van de Voorzitter’ in op het begrip samenwerking in de
kleindierliefhebberij op alle niveaus om onze liefhebberij betaalbaar, levend en
boeiend te houden.
De secretaris stelde vast dat op de clubshow die eenmalig was ondergebracht op
de Oneto in Enschede opvallend minder ZOBK-dieren waren ingestuurd (ruim
50% minder dan gebruikelijk), vergeleken met de Noordshow.
Winnaars:
Ukkelse braadkriel
Watermaalse baardkriel
Doornikse kriel
Bassette
Grubbe baardkriel

H.Pauwels
E. de Haas
J.Pieper
H.Puttenstein
Comb. Aad + Ineke.

De beste van de ZOBK en dus winnaar van het beschilderde ei was E. de Haas
met de Watermaalse baardkriel hen.
Avimail van Fokkersbelangen beoordeelde in die jaren geregeld websites van
kleindierverenigingen en speciaalclubs. Als website van de maand van de maand
april 2004 werd de website van de ZOBK gekozen.
De jury vond de ZOBK-website een echte uitschieter omdat naast de specifieke
club- en rasinformatie er een onderdeel beschikbaar was met de eenvoudige
naam Foktips. Volgens de jury was het verrassend de informatie achter de 23
links te lezen.
Met de complimenten van AVIMAIL.
Noot van de schrijver: de naam Foktips is in 2008 veranderd in
Pluimveehobbytips.
In de jaarvergadering in maart (gehouden in een hotel in Wezep) werd het
beleidplan 2004-2005 goedgekeurd en later in verkorte vorm gepubliceerd. Het
doel was dat de leden meer kunnen meedenken en ideeën en voorstellen kunnen
aandragen.
Verder besloten de besturen van de ZOBK en de Antwerpse baardkriel club (ABC)
een gezamenlijke fokkersdag te organiseren, zoals gebruikelijk kort na de
zomer.
De opzet was dat de hele dag in het teken van de dieren moet staan, zonder
gewone keuring (daar waren er genoeg van) en het moest leerzaam zijn.
Verder bood een lid van de ZOBK, mw. M.Smit, op de Oneto het bestuur van de
ZOBK een mascotte aan die ze zelf had gemaakt. Een haan in de ZOBK-kleuren.
Gaandeweg ging de haan wat wiebelig op zijn poten staan. Wat mankeerde die
haan? Was hij teveel alleen?

Een ander belangrijk punt waren de gewichten van de dieren. De indruk bestond
dat het gewicht van de oorspronkelijke dwergen de neiging had wat te laag te
worden. Besloten werd om regelmatig dieren te gaan wegen, op shows maar ook
op de gezamenlijke fokkersdag in augustus.
In het middagprogramma van de jaarvergadering ging voorzitter Henk Slijkhuis
uitvoerig in op een groot aantal aspecten van eieren.
De fokkersdag was geen traditionele keuring. Er werd een keurkaart gebruikt die
afgeleid was van de Duitse keurkaart. De keurmeesters gevraagd om van ieder
dier de goede eigenschappen, de wensen en de fouten te noteren. Zonder het
toekennen van een predikaat gaat de aandacht meer uit naar de opmerkingen en
is voor de fokker leerzamer.
Daarna gingen de fokkers langs de kooien om met hulp van die keurkaarten als
hulpmiddel de drie beste dieren van de dag aan te wijzen. Voor de beste
voorspellers was een aardige prijs te verdienen. Dit bleek een leerzame en
geslaagde dag voor iedereen te zijn.
Het jaar sloot af met 119 leden.
Jaar 2005
Noordshow
Er waren weer zeven van de acht rassen te zien. Helaas ontbrak de Everbergse
baardkriel.
De winnaars waren:
Grubbe baardkriel
Ukkelse baardkriel
Watermaalse baardkriel
Bassette
Doornikse kriel
Belgische kriel
Waasse kriel

comb. Aad + Ineke
H.Haverkate
H.Heemskerk
E.Puttenstein
H.Regterschot
H. Langenberg
J. Bonte.

De ZOBK winnaar en dus ontvanger van het beschilderde ei was H. Heemskerk.
Enkele punten uit de jaarvergadering die voor het eerst in het AKV-gebouw in
Amersfoort werd gehouden:
 de ZOBK was ook weer prominent aanwezig op het informatieplein op de
Noordshow. De Belgische uitstraling rood, geel en zwart werkt goed als
blikvanger;
 H.Slijkhuis en mw. I.Rijs meldden dat ze op de jaarlijkse vergadering van
de NHDB en de speciaalclubs hebben gepleit voor een informatieboulevard
in plaats van een informatieplein. De reden hiervoor was dat de stand veel
te ver verwijderd is van de dieren en dat werkt niet plezierig en efficiënt;
 verder was een brief ontvangen van de Belgische Landsbond over de
nieuwe kleur zilverporselein. België als land van oorsprong van het ras
moet haar akkoord geven voor een erkenningsprocedure. Het antwoord uit
België was positief;
 het uitgeven van een speciaalclubboek samen met de Antwerpse
baardkrielclub. De leden reageerden positief. Het bestuur stelde voor
contact op te nemen met de ABC;





de mededeling dat op de komende KleindierenExpo in Utrecht speciale
aandacht wordt besteed aan de Belgische rassen: kippen, konijnen, duiven
etc.;
vastgesteld werd naar aanleiding van de wegingen van de dieren dat de
Bassette wat aan de lichte kant was en de andere rassen redelijk op
gewicht waren;
tijdens de rondvraag bood mw. M.Smit de wat wiebelende mascotte haan
een partner aan in de vorm van de ZOBK-kleurige hen. Met als verrassing
dat je bij deze hen een buikklepje kunt openen en de drie kuikens, elk in
een kleur van de Belgische vlag, er uit rollen. Opmerking die werd
geplaatst: zo gemakkelijk gaat het zeker niet bij de Watermaalse
baardkriel (figuur 28).

Noot van de schrijver: hier wordt bedoeld dat de kuikens van de Watermaalse
baardkriel (zeker in het verleden) nog al eens lastig uit het ei kwamen.

Figuur 28
Mascottes van de ZOBK

Het Belgisch krielen-samenzijn,
de naam voor de gezamenlijke
fokkersdag van de ZOBK en de ABC,
was ook dit jaar weer een succes.
Er waren 190 dieren meegenomen
(zelfs 30 meer dan vorig jaar).
De formule van deze dag was
dezelfde als vorig jaar en de
fokkers/bezoekers genoten.

Tijdens deze fokkersdag vroeg het bestuur van de ZOBK een aantal
leden/fokkers wat zij zouden vinden van een samengaan met onze zusterclub de
ABC. Besloten werd dat het bestuur van de ZOBK gaat overleggen met het
bestuur van de ABC.
Aan het eind van jaar telde de ZOBK 129 leden.
Jaar 2006
De traditionele clubshow op de Noordshow was weer een succes met meer dan
150 dieren en alle acht ZOBK-rassen vertegenwoordigd.
De winnaars waren:
Grubbe baardkriel
Comb. Aad + Ineke
Watermaalse baardkriel M.Scheuter
Ukkelse baardkriel
H.Haverkate

Everbergse baardkriel
Bassette
Doornikse kriel
Belgische kriel
Waasse kriel

E.Nijeboer
E.Puttenstein
J.Bonte
H.Lankveld
J.Bonte

De ZOBK winnaar en dus ontvanger van het beschilderde ei was comb. Aad +
Ineke met een Grubbe baardkriel.
Het was geweldig dat Joop Roosma een opvouwbaar drieluik had gemaakt met
informatie en vooral foto’s van de ZOBK en haar dieren. Een prachtige verrijking
van de stand. Joop had dit gemaakt als een soort afscheidscadeau omdat hij na
vele jaren zijn bestuursfunctie neerlegde.
Mw.M.Smit nam zijn plaats in.
Verder werd in het jaar 2006 de aandacht gericht op de ZOBK-website, werden
voorbereidingen getroffen voor het tweede Belgisch Krielenfestijn en werd achter
de schermen gewerkt aan het starten van het project om een boek uit te geven
over de negen oorspronkelijke Belgische krielhoenderrassen. Dit idee kreeg de
werktitel OBK-project.

Figuur 29 Het bekende drieluik van de ZOBK
Het tweede Belgisch Krielenfestijn werd nog professioneler aangepakt dan vijf
jaar gelden.
Namens de ZOBK namen de secretaris (mw. I.Rijs) en de penningmeester
(E.Puttenstein en zeker ook zijn echtgenote en zijn dochter Ineke) zitting in het
tentoonstellingsbestuur. Vanuit de ABC (Antwerpse Baardkrielen Club) waren dit
M. de Bruin en M.Scheuter. Er werd ook een ambassadeur voor het festijn
genoemd, de bekende publicist de heer H.Schippers. Hij nam ook zitting in het
genoemde bestuur en heeft veel werk verzet om contacten te leggen en heeft
ook prijzen van sponsors geregeld.

Voorzitter Slijkhuis deed in Zeker en Vast nogmaals een oproep aan de
gevraagde schrijvers voor het project OBK om hun bijdragen te schrijven. Maar
vooral ook een oproep aan alle leden om mooie foto’s van onze dieren te
verzamelen. Maar niet alleen standaardmatige mooie foto’s, maar ook graag
mooie praktijkfoto’s. Deze mix van foto’s kan ons OBK-boek een goede
uitstraling geven.
In het vroege voorjaar had het bestuur van de ZOBK een keurmeesterdag
georganiseerd in het AKV-gebouw in Amersfoort. Enkele doorgewinterde
keurmeesters van onze rassen hielden inleidende presentaties. Er werden veel
vragen gesteld. Belangrijk was de aanwezigheid van enkele jonge keurmeesters
die zich verder wilden bekwamen in onze rassen. Het bestuur nam zich voor deze
jonge keurmeesters ook de gelegenheid te geven om onze dieren te kunnen
keuren.
Er waren 25 keurmeesters en de drie meest populaire rassen (Watermaalse
baardkriel, Grubbe baardkriel en de Bassette) werden besproken.
De Derby hield op te bestaan. De Derby op Ornithophilia trok nooit veel ZOBKdieren en Ornithophilia werd niet meer georganiseerd.
Daarom werd gekozen voor meerdere districtshows die ondergebracht worden op
shows, verspreid door Nederland, die het jaar ervoor behoorlijk wat ZOBKdieren trokken. Voor dit eerste seizoen werd gekozen voor de Oneto in Enschede,
de Peelhorstshow in Horst en de Kernhemshow in Ede.
In de jaarvergadering werd voorgesteld de contributie te verhogen naar € 15. De
leden waren het hier unaniem mee eens.
In Kleindier Magazine nummer 2 - 2006 werd in de rubriek Uit de
(Kleindier)bladen kort geschreven over Zeker en Vast, ons clubblad. Een mooie
opsteker voor ons allemaal, maar voor de redactie van ons clubblad in het
bijzonder.
Nog iets nieuws: na de jaarvergadering werden de aanwezigen in vijf groepen
verdeeld om per groep ruim 45 minuten aan een ras te besteden onder leiding
van een bestuurslid. Organisator was bestuurslid Ronald Muller.
De start van de gesprekken werd gegeven door voor elk ras een aantal stellingen
in de groep te leggen.
Weer eens iets anders en het was werd een geslaagde activiteit.
Verder werd meegedeeld dat in het overleg met de ABC bleek dat deze
speciaalclub niet streefde naar een fusie met de ZOBK, maar haar eigen weg
wilde gaan.
Wel werd besloten dat beide speciaalclubs (ZOBK en ABC) zouden gaan
samenwerken in het OBK-project.
H.Slijkhuis had een werkplan geschreven met een mogelijke inhoud/opzet van
het boek.
Het plan werd gepubliceerd in Zeker en Vast nummer 30, 2006. J.Roosma nam
het op zich om schrijvers voor de verschillende hoofdstukken te vinden.
De actie van de KleindierExpo in Utrecht om de Belgische Neerhofdieren te
promoten viel wat in het water. Er waren in totaal veel meer dieren dan verwacht

ingezonden op deze show en de ruimte viel wat tegen. Erg jammer was ook dat
buitenlandse inzendingen niet werden toegestaan als gevolg van de vogelpest.
Het jaar sloot af met 124 leden.
Jaar 2007
De redactie en de voorzitter noemden het plotselinge overlijden van ons lid en
zeer gewaardeerde keurmeester, de heer R. Kleef.
De Noordshow kreeg 145 ZOBK-dieren in de kooien. Alle acht rassen waren
ingezonden in totaal 17 kleurlagen! De ZOBK-winnaar van het beschilderde ei
was R.Storm.
De winnaars waren:
 Grubbe baardkriel
Comb Aad + Ineke
 Watermaalse baardkriel R. Storm
 Ukkelse baardkriel
H.Haverkate
 Everbergse baardkriel
E.Nijeboer
 Bassette
H.Puttenstein
 Doornikse kriel
J.Bonte
 Belgische kriel
H.Lankveld
 Waasse kriel
J.Bonte
In de jaarvergadering werd besloten de districtshows onder te brengen op de
Waterpoortshow in Sneek, de Oneto in Enschede en de Gelderlandshow in
Bemmel.

Verder meldde de voorzitter dat
er nogal wat op stapel stond
voor 2007:
1. tweede Belgisch Krielenfestijn
2. update ZOBK-website
3. project OBK

Figuur 30
Voorwoord in het
vraagprogramma van het
tweede Belgisch Krielenfestijn
2007

In dit kader merkte de vergadering op dat het er op leek dat de ABC steeds meer
op de ZOBK ging ‘leunen’, ze willen wel maar er gebeurt weinig van hun kant.
In de vergadering werd ook opgemerkt dat vorig jaar in België de nieuwe
standaard was uitgekomen. Opmerkelijk was dat de nieuwe beschrijving van de
Doornikse kriel nogal afwijkt van onze beschrijving. Binnen de Entente is het land
van oorspring leidend. Het bestuur zal zich op deze situatie beraden.
Het tweede Belgisch Krielenfestijn was net zo’n groot succes als vijf jaar geleden.
Ook weer in Veenendaal, maar in een andere hal. Dankzij de geweldige hulp van
de mensen van de VKPV in Veenendaal werd het weer een hele happening.
Voor de lunch waren alle 340 dieren al gekeurd en van een predikaat voorzien
(die ook al verwerkt waren in de computer dankzij geweldig werk van de familie
E. Puttenstein) en was de toekenning van de prijzen ook al bijna rond.
Na de lunch werd dit werk afgerond en de prijzen klaargezet. Intussen waren de
winnende dieren in de welbekende eregalerij geplaatst en kon men aanschuiven
bij de workshop van Hans Schippers over alle aspecten van het houden van
kippen.

Figuur 31 De bekende eregalerij op het Belgisch Krielenfestijn met daarin alle
winnaars

Daarna werden de winnende dieren stuk voor stuk door keurmeester
W. Voskamp besproken op zijn bekende eigen ludieke en boeiende manier.
De winnaars van het unieke Tweede Belgisch Krielenfestijn waren:
 Fraaiste hen: Grubbe baardkriel kwartel van Comb. Aad + Ineke
 Fraaiste haan: Antwerpse baardkriel zwart van J. Wever
 Fraaiste hen op één na: Bassette kwartel van E.Puttenstein
 Fraaiste haan op één na: Watermaalse baardkriel blauw (gezoomd) van E.
de Haas
 Mooiste Antwerpse baardkriel:
J.Wever
 Mooiste Grubbe baardkriel:
Comb. Aad + Ineke
 Mooiste Watermaalse baardkriel:
R.Storm
 Mooiste Everbergse baardkriel:
E. Nijeboer
 Mooiste Ukkelse baardkriel:
H.Pauwels
 Mooiste Bassette:
E.Puttenstein
 Mooiste Doornikse kriel:
J.Schaareman
 Mooiste Waasse kriel:
J.Bonte
 Mooiste Belgische kriel:
H.Lankveld
 Mooiste Antwerpse baardkriel op één na: J.B.Baumeister
 Mooiste Watermaalse baardkriel op één na: R.Storm
 Mooiste Bassette op één na:
J.M.Puttenstein
Al met al een prachtig en geslaagd Belgisch Krielenfestijn.
Het al vaker genoemde lint met de kleine Belgische vlaggetjes wordt overal op
shows herkend.
Ook zichtbaar op de foto (figuur 31) is de ZOBK-paraplu. Al eerder werd deze
ZOBK-paraplu figuurlijk genoemd, maar hier is de paraplu letterlijk aanwezig,
zoals voortaan op alle ZOBK-festiviteiten.
In Zeker en Vast nummer 32 beschreef oud-voorzitter H.Heemskerk in een
verzameling korte opmerkelijke verhaaltjes zijn 25 jaar bezig zijn met de
Watermaalse baardkriel en het lid zijn van de ZOBK. Een mooie afsluiting van
een zeer druk jaar 2007 voor de ZOBK.
Het ledenaantal aan het einde van het jaar bedroeg 126.

Figuur 32 Links ZOBK-erelid de heer J.Hendriks en rechts de heer P.Knubben
(een hobbyvriend van J.Hendriks) op het tweede Belgisch Krielenfestijn 2007 in
Veenendaal
Jaar 2008
Eind 2007/begin 2008 werd de ZOBK-website weer eens flink onderhanden
genomen. Er werd een frisser logo en een aantal nieuwe foto’s geplaatst.
De ‘lees’-pagina’s zijn niet meer in HTML opgemaakt maar in PDF.
Deze manier van presenteren vermindert het werk voor de webmaster veel werk
en PDF-pagina’s zijn voor de lezer ook beter te lezen.
Het OBK-project (Oorspronkelijke Belgische Krielenboek) kwam in 2007
langzaam op gang, maar er werd in 2008 flink aan doorgewerkt. Het einddoel is
een boek over de acht rassen van de ZOBK en het ras van de ABC (Antwerpse
Baardkrielclub).
In de loop van 2008 kwamen de eerste rasbeschrijvingen binnen en voor de
anderen rassen werden nog schrijvers gevraagd. In ZEKER en VAST 32 werd

opnieuw een oproep geplaatst om mooie foto’s van onze dieren op te sturen naar
de secretaris.
De leden van de ZOBK merken wel op dat de ABC steeds meer gaat leunen op de
ZOBK, ze willen wel maar er gebeurt weinig. Voor het ras van de ABC was ook
nog steeds geen schrijver gevonden.
De Noordshow 2008 was een show met een topinzending van meer dan 5000
dieren in de hoendersectie. De ZOBK deed ook goed mee met 158 dieren van 27
inzenders.
De winnaars waren:
 Grubbe baardkriel van Comb. Aad + Ineke
 Watermaalse baardkriel van M.Scheuter
 Ukkelse baardkriel van E.Nijeboer
 Everbergse baardkriel van E. Nijeboer
 Bassette van E.Puttenstein
 Doornikse kriel van J.Bonte
 Belgische kriel van H.Lankveld
 Waasse kriel van J.Bonte
De overall beste van de ZOBK-dieren was de Watermaalse baardkriel van
M.Scheuter en hij won dus de hoofdprijs.
Ook heel bijzonder was het feit dat bij de tomenkeuring op de Noordshow de
beste en de beste op één na terecht zijn gekomen bij leden van de ZOBK. Een
unicum!
B.Philipse won de hoofdprijs met wit-zwartcolumbia Watermaalse baardkrielen en
E.Puttenstein werd tweede met kwartelkleurige Bassettes.
In het juni-nummer van ZEKER en VAST kondigt de voorzitter aan dat hij bezig is
de geschiedenis van de ZOBK (en haar voorgangster, de Watermaalse
Baardkrielen Club) op te schijven. Hij kan nog niet zeggen wanneer deze
‘geschiedenis’ klaar is.
Deze actie past ook goed in de ‘festiviteiten’ rond het 40-jarig bestaan van de
ZOBK in 2011.
Het middagprogramma van de jaarvergadering werd deze keer nogal apart
ingevuld met het onderwerp Koken met en voor kippen.
De presentatie was in handen van Ronald Muller en Han Bouwmeester.
Het deel met de naam Koken met kippen ging over de mogelijkheden van
Indiase kipcurry bij het bereiden van kip(recepten).
Het tweede deel ging over het bereiden van eigengemaakt aanvullend voer (voor
kippen wel te verstaan!). Beide delen van het programma werden met een
applaus afgesloten en dit gaf goed aan hoe de presentaties werden beleefd.
De voorzitter geeft ook een kort verslag van het bezoek aan de website van de
ZOBK.
De bezoekersteller werd geplaatst op 8 juli 2001.
Vanaf dat moment tot begin 2008 hebben 32.270 personen in ieder geval de
homepage aangeklikt.
De topdag voor bezoekersaantal per dag is 28 mei 2007, met 64 bezoekers!
57% van de bezoekers komt uit Nederland, 34% komt uit België, 2% komt uit de
Verenigde Staten en 1,5% uit Duitsland. De rest is verdeeld over vooral de
andere Europese landen en Australië.

Verder wordt bekend dat met ingang van het komende showseizoen de kleur
zilverpatrijs ook erkend is bij de Waasse kriel.
Het bestuur probeert steeds om ook iets meer te doen voor de niet-fokkers, ook
wel liefhebbers genoemd.
Geprobeerd wordt om ook voor hen special informatie in ZEKER en VAST te
publiceren onder de titel: Tips voor de liefhebber.
Op de laatste zaterdag van augustus werd weer de gezusterlijke fokkersdag met
de Antwerpse baardkrielclub georganiseerd.
De werkwijze was als vanouds: de keurmeesters keurden de dieren in de
ochtend en schreven voor elk dier op de keurkaart de plus- en minpunten. De
keurmeesters bepaalden daarna samen welk dier zij het beste dier van deze dag
vonden.
Daarna was het de beurt aan de inzenders om hun beste dier van de dag te
vinden. Gelukkig hielpen de beoordelingskaarten van de keurmeesters wel een
beetje. De keurmeesters kozen als beste een zwarte Antwerpse baardkrielhen
van J. Wever, de leden kozen een kwartelkleurige Antwerpse baardkrielhaan van
dezelfde inzender als beste. Hadden de leden niet het juiste dier gekozen, ze
kozen wel dezelfde
fokker!

Figuur 33
De keurmeester keurt
een Doornikse kriel

Figuur 34
En dan gaan de
fokkers keuren

Figuur 35
Tot slot worden de
prijzen uitgereikt

Op deze fokkersdag werd een serie patrijskleurige Bassettes ingezonden om eens
te zien of zij ter erkenning ingezonden kunnen worden. Besloten werd dat de
dieren wel voor erkenning op de komende Noordshow ingestuurd konden
worden.
Op 1 november 2008 werd nog een extra OBK-vergadering gehouden met
deelname van H.L. Schippers, de bekende schrijver van (klein)dierenboeken. De
reden voor deze vergadering was het bespreken van de voortgang van het OBKboek.
Verder was er grote zorg over het uitblijven van het artikel over de Antwerpse
baardkriel voor het OBK-boek dat geschreven zou worden door een lid van de
ABC.
Uiteindelijk werd besloten dat het artikel over de Antwerpse baardkriel voor het
OBK-boek geschreven wordt door een ZOBK-lid, die dit ras ook fokt.
Dit besluit wordt op de ledenvergadering in 2009 nog aan de leden van de ZOBK
voorgelegd.
De voorzitter zorgde er per brief voor dat het bestuur van de ABC op de hoogte
werd gesteld van deze beslissing.
Jaar 2009
Op de Noordshow wordt de patrijskleurige Bassette erkend. Angelique Belfroid en
Jacob Jolink hadden voldoende goede dieren ingezonden.
Aad Rijs bracht de isabelkwartel Grubbe baardkrielen ter erkenning en slaagde
daarin. Dit betekent ook dat de Antwerpse baardkrielen erkend zijn in deze
kleurslag.
Tot slot werden de zilverzwartgezoomde Antwerpse baardkrielen erkend en dit
houdt dus ook in dat Grubbe baardkrielen in deze kleur mogen worden
ingezonden.

De winnaars waren:
 Grubbe baardkriel-haan kwartelkleur van Jan Vos
 Watermaalse baardkriel-hen koekoek van Comb. Aad + Ineke
 Ukkelse baardkriel van E. Nijeboer
 Everbergse baardkriel van E. Nijeboer
 Bassette van H.Puttenstein
 Doornikse kriel van W.Slikboer
 Belgische kriel van H.Lankveld
 Waasse kriel van E.Nijeboer
De overall beste van de ZOBK-dieren was de koekoekkleurige Watermaalse
baardkriel-hen van Comb. Aad + Ineke.
Het bestuur had een bijzondere invulling gegeven aan het van de
jaarvergadering.
Het middagprogramma van de jaarvergadering werd daarvoor wel verplaatst
naar de ochtend omdat dat de spreker dat beter paste.
Deze spreker was
prof. dr. Piter Bijma
van Wageningen
University in
Wageningen.
Hij hield een
boeiende, leerzame
en voor iedereen
begrijpelijke lezing
over inteelt.
Inteelt is in de
fokkerij
nodig maar moet
met zorg worden
toegepast.

Figuur 36 Openingssheetvan de lezing van prof.dr. P. Bijma over inteelt
De vragen uit de zaal werden op een zeer duidelijke manier door de spreker
beantwoord.
Het jaar 2009 stond ook in het teken van voortgang met het OBK-boek. De
meeste bijdagen zijn binnen, maar worden nog grondig geredigeerd en weer
voorgelegd aan de auteurs. Een ZOBK-lid met de nodige deskundigheid schrijft
de bijdrage over de Antwerpse baardkriel.
Een ander aandachtspunt is het komende 40-jarige jubileum van de ZOBK
(inclusief de Watermaalse baardkrielclub (gestart in 1971)). Hoewel het nog
enige tijd duurt, wordt alvast een ‘trekker’ benoemd die zich gaat buigen over
een opzet van dit jubileum.

In dit jaar werd ook de Europashow gehouden, in Slowakije. Onze leden Joop
Roosma en Hans Heemskerk zonden dieren in. De show verliep goed en iedereen
toog daarna weer huiswaarts en verwachtte dat de dieren ook weer snel via de
transporteur terug zouden komen. Dat viel echter deze keer wat tegen, want de
dieren van deze twee fokkers waren er niet bij. Om een lang verhaal kort te
maken, dankzij de belangeloze en grote inzet van verschillende personen
kwamen de dieren uiteindelijk toch thuis. Eind goed, al goed.
Promotiemateriaal moet weleens vernieuwd worden. Dat dacht Erik Nijeboer ook
en maakte twee reusachtig grote rozetten, uitgevoerd in hout met mooie
afbeeldingen van het logo van onze speciaalclub, echte blikvangers dus (figuur
37). Meteen werd de afspraak gemaakt deze rozetten ook te gebruiken op de
komende Noordshow. Opvallen? Ja, dat wil de ZOBK wel.

Figuur 37 Nieuw indrukwekkend promotiemateriaal waar je niet omheen kunt
Dan een ander lid dat ook nog met
iets nieuws komt. Herman van Olst
liet een kunststof-trekhaakdop zien.
Deze dop was wel bijzonder, omdat
hij gemaakt was in de vorm van de
kop van een Watermaalse
baardkrielhaan (figuur 38).
Figuur 38 Watermaalse baardkrieltrekhaakdop
De ZOBK sluit het jaar 2009 af met
126 leden.

Jaar 2010
Velen zullen de Noordshow 2010 blijven herinneren als de show waarbij het zo
koud was en op de zaterdag van de show er vooral in het Noorden van het land
ook nog een felle sneeuwstorm losbarstte.
Gelukkig liep alles goed af.
De winnaars van onze clubshow waren:
 Grubbe baardkriel kwartelkleurige hen van Comb. Aad + Ineke
 Watermaalse baardkriel zwart hen van M.Scheuter
 Ukkelse baardkriel haan zwart-witgepareld van W.Slikboer
 Everbergse baardkriel hen zwart-witgepareld van E. Nijeboer
 Bassette hen kwartelkleurig van H.Puttenstein
 Doornikse kriel hen van J.Bonte
 Belgische kriel patrijs haan van H.Lankveld
 Waasse kriel hen van W.Meijer
De overall beste van de ZOBK-dieren was de kwartelkleurige Grubbe-hen van
Comb. Aad + Ineke.
In het middagprogramma van de jaarvergadering presenteert A. Rijs de nieuwe
Belgische standaard van de Doornikse kriel. Nederland volgt België (als land van
oorsprong van de Doornikse kriel) in de nieuwe standaardbeschrijving van de
Doornikse kriel. Deze nieuwe standaard komt mooi op tijd. Zij kan nu ook nog
opgenomen worden in het OBK-boek, waardoor dit boek helemaal up to date is.
Ons OBK-boek begint nu echt vorm te krijgen. Het boek wordt gepresenteerd op
het 40-jarig jubileumfeest van de ZOBK op 29 oktober 2011 en is dan ook te
koop. Een eerste versie van de omslag van het OBK-boek is al gemaakt (figuur
39)

Figuur 39 Eerste versie van het omslag van het OBK-boek
Ook afgerond is de 40-jarige geschiedenis van de ZOBK, inclusief de WBC
(Watermaalse baardkrielclub). De auteur gaat niet verder met het bijhouden van

de ZOBK-geschiedenis. Op het 40-jubileumfeest worden een aantal
hoogtepunten uit de rijke 40-jarige geschiedenis van de WBC en de ZOBK
gepresenteerd. Na dit jubileumfeest wordt de geschiedenis van de ZOBK
gepubliceerd op de website van de ZOBK (www.zobk.nl).
De datum van het jubileumfeest is 29 oktober en het feest wordt gehouden in
Veenendaal. De grote lijnen van ons jubileumfeest zijn bekend en worden in
2011 door het bestuur verder uitgewerkt.
Afronding december 2010
Met de geschiedenis van de ZOBK in het jaar 2010 is het gewenste doel bereikt.
De 40-jarige geschiedenis van de ZOBK, inclusief de WBC (Watermaalse
baardkrielclub) is zo goed mogelijk op papier gezet. Over de eerste jaren (1971 1982) was niet zoveel materiaal beschikbaar.
Gelukkig doken toch nog voldoende oude papieren uit die tijd op, zodat we wel
een goede indruk hebben van het reilen en zeilen van de speciaalclub in die tijd.
Ook de gesprekken van de schrijver met dhr. J. Hendriks en dhr. H. Willems,
beide uit Margraten, hebben de nodige oudere informatie opgeleverd.
Veel dank gaat daarom uit naar de heren J. Hendriks (figuur 40) en H. Willems.
Figuur 40 Feesttaart voor de 40-jarige ZOBK

Dhr. J. Hendriks (erelid van de ZOBK) snijdt de feesttaart aan op de
jaarvergadering van de ZOBK, 2011, ter ere van het 40-jarig bestaan van de
speciaalclub.

