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Ereleden:                  P. Nicolai en P. Posthuma en W. de Boer 

Leden van verdienste:  S. Westendorp, N. Jester, J. v.d Meer en W. Leissing.  

 

  
Bestuur:     

Voorzitter:  J. Strikwerda, Harstawei 5, 8644VV, Dearsum. 
Tel. 0515- 415399.   
E-mail: voorzitter@friesehoenderclub.nl  

Secretaris:  K. Annen, Kamperweg 12 A, 7973 JW, Darp.   

Tel. 06-51594531   

E-mail: secretaris@friesehoenderclub.nl  

Penn.meester:   G. J. Landheer, De Buizerd 20, 9231 KV, 
Surhuisterveen    
Tel. 0512-364208  
E-mail: penningmeester@friesehoendercub.nl  
 

Lid:  K. v. d. Hoek, Hondenbergseweg 1, 8091 KV, Wapenveld.   

Tel. 038-3759545. E-mail: k.vd.hoek01@gmail.com    

Lid:  D. de Jong, Felsumerlaene 32, 8843 KB Spannum                                

Tel. 0517-232492. E-mail: jong278@icloud.com  

 

Redactie clubblad:  Killie Annen (waarnemend) 

Website:     www. friesehoenderclub.nl   

 

Contributie: Het lidmaatschap van de F.H.C. is € 15,- per jaar, uitsluitend te 

betalen via automatische Incasso.   

 

Betalingen: Rekeningnummer: NL29RABO0103724737  

Rabobank, t.n.v. Friese Hoenderclub,  De Buizerd 20 Surhuisterveen. 
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Voorwoord.            Februari 2019  

 

Op het moment van schrijven net even een wintertje. Pas op uw dieren, open 

water en zorgvuldig als u wilt beginnen te sparen van uw broedeieren. 

We hebben gelukkig een seizoen achter de rug welke niet verstoord werd 

door regels vanwege vogelgriep. Laten we dat koesteren. En ondertussen de 

bond haar werk doen om meer structurele afspraken te maken met de 

overheid. Clubshow achter de rug, een Noordshow met het heel veel 

bezoekers en andere activiteiten. Ik denk dan aan de promotie van onze 

dieren bij de Friese hengstenkeuring. Meer dan 8000 internationale 

bezoekers, een mooie kans om ons ras te promoten bij samen met de Friese 

paarden. Zeker voor herhaling vatbaar heb ik gehoord. 

Het vergaderseizoen staat voor de deur. Plaatselijke verenigingen, 

speciaalclubs, bond. Ideeën voor  vernieuwing zijn van harte welkom. 

In dit nummer veel informatie voor onze jaarvergadering. Locatie is werkelijk 

uniek: het fries landbouwmuseum. Deze locatie komt ook in de vergadering 

nog terug rond een van onze fokcentra. En vergeet zeker het 

middagprogramma niet: onze lid van verdienste Sibble Westendorp zal verder 

gaan over kippenzaken waar hij vorig jaar is gebleven. We zien er nu al naar 

uit. 

Alleen maar positieve zaken? Nee zeker niet: onze website geeft problemen. 

Onze provider is over gegaan naar een nieuwe upgrade van zijn 

ondersteunende software. En die geeft problemen. Ook de Nederlandse 

Hoender Club kampt met hetzelfde. We gaan er van uit dat de website in 

2019 weer in de lucht is. Alternatief met een andere provider. Dan moeten we 

alleen de domeinnaam nog regelen. 

Tot slot wil ik naast de vergaderzaken ook aandacht vragen voor 2 andere 

zaken: wie heeft een toom Friese hoenders beschikbaar voor het 

Pluimveemuseum? Geef dat per omgaande even door aan onze secretaris. En 

lees het artikel over de onderzoeken die de universiteit van Wageningen gaat 

doen over onze Nederlandse rassen, ook de Friese.           

Klaas van der Hoek 
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Mutaties ledenbestand Friese Hoenderclub 

Bedankt als lid per 31 december 2018 

L. Zwanenburg, Schoterlandseweg 8a, 8413 NA Oudehorne 

mevrouw de Vries –Reilingh, Pastorieweg 1 3851 LN Ermelo  

M. van Geloof, Dreef 52, 4921 ZB  Made 

T Sijens, Griene Reed 1, 9146 CC Hantumeruitburen 

  Nieuwe leden: 

T. (Tjitse) Bouma, Hottingawei 26, 8731 AC Wommels.  

H.S. (Henk) Fennema, Tolhuis 13, 9291 JZ Kollum, fokt 

Geelwitpel groot 

Verhuisbericht: 

H.F.. Jonker is verhuist van de Sternstraat 7, 1771 AN 

Wieringerwerf  naar Regioplein11, 1741 JC Schagen 
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Killie Annen, secretaris. 

Agenda jaarvergadering. 

Uitnodiging voor de jaarvergadering, welke zal worden gehouden op zaterdag 

16 maart 2019. Locatie Fries Landbouwmuseum, Felling 6, 8912 CG 

Leeuwarden (Goutum), aanvang 9.30 uur. Telefonisch bereikbaar via nummer 

van secretaris: 06- 51594531. 

Het eerste kopje koffie –met koek- is voor rekening van de FHC.  

1. Opening. 
2. Vaststellen agenda. 
3. Notulen van de Jaarvergadering van 2017. 
4. Mededelingen. 
5. Ingekomen stukken de vergadering betreffende. 
6. Jaarverslag secretaris. 
7. Financieel verslag van de penningmeester. 
8. Verslag kascontrolecommissie. 
9. Benoeming nieuwe kascommissie. 
10. Begroting 2018. 
11. Bestuursbeleid. 
12. Bestuursverkiezing. 
13. Bespreking afgelopen tentoonstellingsseizoen. 
14. Uitreiking ereprijzen seizoen 2017 – 2018                           

Verkiezingen:  

 Keurmeesters seizoen 2019-2020  

 Fokker van het jaar 2018 
15. Jubilarissen 
16. Foktechnische zaken door FTC. 
17. Fokcentra 
18. Website. 
19. Fokkersmiddag 2019. 
20. Bestuursvoorstellen. 
21. Wat verder ter tafel komt. 
22. Rondvraag 
23. Sluiting. 

 

Op een geschikt moment zal een pauze worden ingelast. 

Na de Jaarvergadering bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een 

broodmaaltijd. De kosten voor deze lunch worden op de vergadering bekend 

gemaakt.  
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Agendapunt 3 (notulen van de jaarvergadering in 2018).   

Notulen Algemene Ledenvergadering Friese Hoenderclub gehouden op 17 

maart 2018 bij restaurant Overwijk te Tijnje  

 

1. Opening 

Om 9.30 uur opent voorzitter Jaap Strikwerda de vergadering met 

een speciaal woord van welkom voor de heer Sible Westendorp, “ de 

kippendokter” en onze enthousiasmerende inleider voor het 

middagprogramma. De vergadering wordt bijgewoond door een 23- 

tal leden. Vanwege dringende werkverplichtingen is onze 

secretaresse Killie Annen helaas verhinderd, Klaas van der Hoek komt 

wat later vanwege kippen-/ standaardverplichtingen.  

De voorzitter geeft even in het kort een overview over het afgelopen 

jaar: Het ledental stabiliseert, blijft wel punt van aandacht voor ons 

allemaal: probeer bij verkoop tomen de koper te enthousiasmeren 

om lid te worden ! De vogelgriepperikelen blijven ons bezig houden 

maar daar moeten we ons niet door laten ontmoedigen! De 

clubshow in Sneek was weer positief en is voor de eerst komende 

jaren door de dak revisie weer geborgd. Ook de Oneto is voor de 

Friese hoenders positief verlopen. Voor de toekomst hoopt onze 

voorzitter dat “ het Fries landbouwmuseum in Goutum”  “ ons 

nieuwe visitekaartje” wordt! Een toplocatie waarbij we mooi mee 

kunnen liften met het rijke erfgoed dat Friesland eigen is.  

2. Vaststellen agenda 

Er wordt aangegeven dat het verstandig is om bij de uitnodiging ook 

even de aanvangstijd en het adres met het telefoonnummer van de 

vergaderlocatie te vermelden i.v.m. eventuele calamiteiten.  

3. Notulen 

Geen op- of aanmerkingen 

4. Mededelingen  

De eerste 2 kopjes koffie met koek zijn voor rekening van de FHC.  

De Frisia Show in Dokkum heeft een vraagprogramma voor alle 

kleurslagen komend showseizoen. In het pluimveemuseum in 

Barneveld heeft Ane Visser een toom citroenpel groot gebracht, een 

prachtige promotie!  
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5. Ingekomen stukken 

Geen relevante zaken  

6. Jaarverslag secretaris 

Geen op- of aanmerkingen, ziet er keurig uit !  

7. Financieel verslag van de penningmeester 

Het verslag wordt uitgereikt op de vergadering en toegelicht door 

Gerrit. Voor 2017 is er een voordeling saldo van  € 245,02, positief is 

dat we zwarte cijfers hebben! Het clubblad trekt een vrij zware wissel 

op de resultaten, afgelopen jaar 3 i.p.v. 4 clubbladen. De vergadering 

heeft hier geen problemen mee !  

M.b.t. de balans is er sprake van een licht positieve ontwikkeling van 

het kapitaal.  

                NHDB moet KLN zijn, Gerrit zal dit corrigeren.  

8. Verslag kascommissie 

De kascommissie bestaande uit Tallinus Boschma en Jan Annen doet 

bij monde van Tallinus verslag van hun bevindingen. Het ziet er 

allemaal prima uit en zij stellen derhalve voor het bestuur decharge 

te verlenen. Dit wordt met applaus bevestigd.  

Tallinus wordt door de voorzitter bedankt voor bewezen diensten.  

9. Benoeming nieuwe kascommissie 

Cees de Boer wordt benoemd tot nieuwe kascommissielid. De 

kascommissie bestaat voor 2018 derhalve uit Jan Annen en Cees de 

Boer.  

10. Begroting 2018 

In de begroting voor 2018 is andermaal een reservering voor het 

nieuwe fokcentrum opgenomen voor € 500,- , de begroting wordt na 

toelichting door de penningmeester geaccordeerd door de 

vergadering. 

11. Bestuursbeleid 

Zie in dezen bladzijde 13 van het clubblad van februari 2018  

De belangrijkste zaken: 

- Jongdierendag i.s.m. “de Aeikoer”  is uiterst positief ervaren 

de samenwerking  wordt komend jaar gecontinueerd. 

- M.b.t. de Europashow is het ter beschikking stellen van een 

prijs discutabel. Harm Jan geeft aan dat er weinig animo is 

van de fokkers. Er wordt afgesproken geen prijs meer 

beschikbaar te stellen. De show zit feitelijk te dicht op onze 
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clubshow ! Het vervoer eventueel samen met duivenfokkers 

te regelen, een suggestie van Ane Visser, wordt omarmd 

door de vergadering, de secretaresse stuurt t.z.t.in dezen 

een mail naar de leden. Het bestuur stelt voor om voor de 

leden die inzenden een kleine financiële ondersteuning 

beschikbaar te stellen die op dat moment bepaald wordt.  

- Er wordt voorgesteld door het bestuur een commissie in het 

leven geroepen ter voorbereiding van het 100 jarig bestaan 

in 2022. De vergadering is akkoord en stelt voor  de 

mogelijkheid voor “ koninklijk verklaren “ te onderzoeken.  

- M.b.t. een heroverweging van het prijzengeld per inzender 

komt het bestuur met een voorstel. Harm Jan komt met het 

voorstel een enquête onder de leden te houden om de 

overwegingen van de inzenders te toetsen. Het oud 

prijzengeld blijft vooreerst gehandhaafd, de suggestie wordt 

gedaan een stimuleringsprijs voor speciale kleurslagen te 

introduceren: bijvoorbeeld in de vorm van “ het jaar van de 

kleurslag`” Een suggestie waar het bestuur positief 

tegenover staat.  

12. Bestuursverkiezing  

Klaas van der Hoek en Gerrit landheer zijn aftredend en herkiesbaar. 

Beide bestuursleden worden een groot applaus herkozen !  

13. Bespreking afgelopen tentoonstellingsseizoen 

Ondanks het feit dat er t.g.v. andermaal een uitbraak van vogelgriep 

slecht s tot de jaarwisseling keuringen zijn gehouden, is de afdronk 

uiterst positief ! Belangrijk is en blijft dat keurmeesters keuren naar 

de standaard. Om meer uniformiteit tussen keurmeesters te 

bewerkstelligen m.b.t. de toegekende predicaten dient de FHC meer 

beleid te voeren. De vergadering is unaniem van mening dat het 

bestuur dit op moet pakken via de foktechnische commissie.  

14. Uitreiking ereprijzen seizoen 2017-2018 en verkiezing keurmeesters 

seizoen 2018-2019 alsmede verkiezing Fokker van het jaar 

De ereprijzen worden uitgereikt aan betrokkenen voor zover 

aanwezig 

De keurmeesters voor 2018 zijn: H. Brinkman(19 stemmen), T. 

Boschma (17 stemmen), B. van Es (13 stemmen), K. v.d. Hoek (8 

stemmen) en A. Heerdink  8 stemmen) Deze keurmeesters worden 
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door de secretaris voorgedragen voor de clubshow waarbij nogmaals 

aangegeven dient te worden dat dit niet vrijblijvend is! De 

organiserende vereniging van de Waterpoortshow dient deze 

voordracht over te nemen!  

Als Fokker van het jaar wordt Ge Heezen benoemd, de enige fokker 

met een U predicaat het afgelopen tentoonstellingsseizoen, proficiat!  

Harm Jan Brink is de prijswinnaar bij de grote hoenders op de 

clubshow, Ge Heezen voor de krielen, beiden proficiat! Ook de tegels 

worden uitgereikt. 

15. Jubilarissen 

Dit jaar zijn  er 6 jubilarissen die 25 dan wel 40 jaar lid zijn van de 

vereniging. Alle jubilarissen ontvangen de bijbehorende pen met 

inscriptie. Albert Alma geeft aan dat hij ondanks 35 jaar lidmaatschap 

geen pen heeft gehad, het bestuur zorgt er voor dat dit als nog plaats 

vindt!  

16. Foktechnische zaken door FTC 

De FTC heeft andermaal van de hand van Harm Jan een mooi positief 

kritisch verslag van de clubshow gemaakt ! In het clubblad is dit 

opgenomen. Ane Visser blijft ondanks het beëindigen van zijn actieve 

fokkerij gelukkig lid van de FTC !  

Wel wordt afgesproken dat we de toekomst van de FTC gaan 

evalueren, actie bestuur 

17. Fokcentra 

De foktomen groot in het Bos van Ypey zijn compleet. Het 

voornemen is dat de krielen bij het Fries Landbouwmuseum komen, 

de voorzitter is actief betrokken bij de verwezenlijking hiervan. Via de 

activiteiten in het kader van culturele hoofdstad is er ook een podium 

voor presentatie van onze rassen, Klaas van der Hoek heeft hier een 

ingang. In brede zin biedt het Fries Landbouwmuseum vele 

mogelijkheden zo het zich aan laat zien voor promotie, een 

bijzondere kans !  

18. Website 

Nieuwe initiatieven zijn welkom, Klaas zal ook foto’s plaatsen op de 

website. De vergadering is van mening dat de website op zich prima 

functioneert !  

19. Fokkersmiddag 2019 
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De voorzitter doet het voorstel hiervoor andermaal Sible Westendorp 

uit te nodigen voor het tweede deel van zijn verhaal. De vergadering 

gaat akkoord.  Gezien de ervaringen opgedaan tijdens zijn 

interactieve presentatie op de middag, een prima invulling !  

20. Bestuursvoorstellen 

De voorstellen zoals weergegeven op bladzijde 13 van het clubblad 

worden alle aangenomen 

21. Wat verder ter tafel komt 

 Cees de Boer vraagt andermaal aandacht voor  “de kruipers 

en bolstaarten”, van origine aanwezig binnen het Friese 

hoenderras. Klaas van der Hoek zoekt in dezen Cees op. 

 Tallinus vraagt zich af waarom het voorstel betreffende het 

keurmeesterskorps voor de clubshow niet helemaal 

gerespecteerd is, de secretaris zal toezien op een betere 

naleving  

22. Rondvraag 

 Piet Postuma: heeft strooifolders meegenomen als reclame 

voor de KLN 

 Cees de Boer  vraagt wie informatie heeft over H.J.de Boer 

uit Giekerk die e.e.a. gepubliceerd zou hebben over “ 

kruipers en bolstaarten” Er komt een oproep in  het eerst 

volgende clubblad, actie secretaris  

Harm Jan Brink: heeft kritische noot m.b.t. uniformiteit van 

keuren, “ durf vinger wel op de zere plek te leggen” 

Afgesproken wordt dat FTC in principe een bijeenkomst met 

keurmeesters gaat organiseren. Harm Jan Brink organiseert, 

bestuur heeft de regie. Het gaat om een gezamenlijke 

keurvisie gericht op meer uniformiteit. Harm Jan doet het 

voorstel een koppeltje Friese hennen bij het 

theaterspektakel “de Stormruiter” onder te brengen, het 

bestuur onderzoek dit 

23. Sluiting 

De voorzitter sluit de geanimeerde vergadering om 12.30 uur. 

 

Doede de Jong Notulist 
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Agendapunt 4 (mededelingen): 

Op het moment van schrijven van deze agenda zijn er verder nog geen 

mededelingen te doen. 

Agendapunt 5 (ingekomen stukken de vergadering betreffende): 

Indien er stukken zijn de vergadering betreffende dan neemt de secretaris 

deze mee 

Agendapunt 6 (jaarverslag van de secretaris): 

Als bijlage bijgevoegd.  

Agendapunt 7 (financieel verslag van de penningmeester): 

Het verslag over 2018 wordt tijdens de vergadering uitgereikt. De 

penningmeester geeft hierover uitleg. 

Agendapunt 8 (verslag kaskommissie): 

Jan Annen en Kees de Boer zullen dit jaar de kas controleren 

Agendapunt 9 (benoeming nieuwe kascommissie): 

Aftredend is dit jaar Jan Annen. Op dit moment is er geen reserve er zal dus 

een nieuw lid en een nieuwe reserve gekozen dienen te worden. 

Agendapunt 10 (begroting 2019): 

De begroting wordt ter vergadering uitgereikt. 

Agendapunt 11 (bestuursbeleid): 

Uw mening graag over het beleid van afgelopen jaar. 
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Agendapunt 12 (bestuursverkiezing): 

Dit jaar is aftredend Jaap Strikwerda, hij stelt zich herkiesbaar. Doede de Jong 

treed tussentijds af. Hij wil wel graag in een of andere commissie van 

toegevoegde waarde zijn. 

Aftredend in 2019: Jaap Strikwerda  

Aftredend in 2020: Killie Annen en vacature 

Aftredend in 2021: Klaas van der Hoek en Gerrit Landheer. 

 

Agendapunt 13 (uitreiking ereprijzen seizoen 2017-2018: 

Het seizoen 2018-2019 is een volledig seizoen geweest met als enkele 

hoogtepunten de Europashow in Herning, de Clubshow te Sneek ,de 

Frisiashow te Dokkum en de Noordshow te Assen. 

De prijzen zijn toegekend in die gevallen waar de secretaris een kopie van het 

clubblad dan wel een overzicht van de uitgegeven prijzen heeft ontvangen. 

Mocht er iets vergeten zijn of onduidelijk dan graag even contact opnemen. 

Mijn telefoonnummer is 06-51594531. Een briefje of een e-mailtje kan 

natuurlijk ook. Mijn e-mail adres is: secretaris@friesehoenderclub.nl 

Het geld zal zo spoedig mogelijk na de vergadering worden overgemaakt. Na 

de jaarvergadering staat de lijst vast. 

De prijzen, tegels, bekers en het totaal bedrag, gewonnen per fokker staan 

elders in dit blad. Op de vergadering is een volledig uitgewerkte versie per 

show en per fokker aanwezig. 

Agendapunt 15 (verkiezingen): 

 Aanwezige leden krijgen een stembiljet. Hierop mag u 4 
keurmeesters van uw keuze aankruisen. Elders in de clubblad treft u 
een lijst van keurmeesters aan die bevoegd zijn Friese Hoenders te 
keuren, diezelfde keurmeesters treft u ook aan op de kieslijst. Mocht 
u verhinderd zijn maar wel uw stem willen uitbrengen, stuur dan een 
email naar de secretaris, secretaris@friesehoenderclub.nl om uw 
voorkeur kenbaar te maken. 

 Het bestuur nomineert de volgende leden voor de titel fokker van 
het jaar 2018. Op de vergadering volgt een korte toelichting. 

mailto:secretaris@friesehoenderclub.nl
mailto:secretaris@friesehoenderclub.nl
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Agendapunt 16: Jubilarissen: 

We hebben dit jaar 2  jubilarissen die 25, 40, 50 of 60 jaar lid van onze club 

zijn. Zij hebben een uitnodiging ontvangen om de jaarvergadering bij te 

wonen en een kleine attentie in ontvangst te nemen. 

Agendapunt 17: Foktechnische zaken. 

De Foktechnische Commissie bestaat uit: H.J Brink, A.P. Visser en J. 

Strikwerda( afgev. Bestuur). Elders in dit clubblad treft u het jaarverslag van 

de FTC. Jaap Strikwerda treed af en in zijn plaats zal Klaas van der Hoek 

toetreden tot de FTC als afgevaardigde van het bestuur. Tevens geeft Harm 

Jan Brink aan te gaan stoppen. Leden die de FTC willen komen versterken 

kunnen zich aanmelden.  

Rooster van aftreden: 
2020 Ane Visser 
2021 Harm Jan Brink 
2022 afgevaardigde van het bestuur 
 
Agendapunt 20: Fokkersmiddag 2020. 

Het bestuur wil graag van u horen welk(e) onderwerp(en) volgend jaar op de 

fokkersmiddag behandeld zou moeten/kunnen worden. 

Agendapunt 21: Bestuursvoorstellen. 

Het bestuur stelt voor: 

 De contributie niet te wijzigen en te laten op € 15,00 

 De Clubshow 2020 weer onder te brengen bij de Waterpoortshow in 
Sneek  

 Een jongdierendag te houden op zaterdag 5 oktober 2019 i.s.m. de 
Aeikoer 

 Om een jubileumcommissie samen te stellen waarbij het bestuur de 
uiteindelijke personen kiest. Een ieder kan zich uiteraard hiervoor 
aanmelden. 

 Wijzigingen aan te brengen in het huidige prijzenschema. Het voorstel is 
om de prestatieprijs op de clubshow te schrappen 

 
 
Middagprogramma:  

Ons lid van verdienste en kippendokter Sible Westendorp zal vanuit zijn 

gezichtspunt ingaan op boeiende aspecten van het houden van onze dieren.  
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Bijlage 1 

Prijzenschema Friese Hoender Club tentoonstellingsseizoen 2018-2019. 

Dit schema komt ook in de Almanak 2019, welke op de website van 

Kleindierliefhebbers Nederland is te vinden. 

Prijzenschema Clubshow  (voorstel) 

Sj. Hoogstra-wisselprijs voor het fraaiste dier groot.                                  

Aangeboden door J. Welling te Drachtster Compagnie  

S.P. Oostenbrug wisselprijs, voor het fraaiste dier kriel.                               

Aangeboden door J. van der Meer te Marum 

Onderstaand prijzenschema geldt zowel voor groot als voor kriel  

Handgemaakte tegel van Workumer aardewerk met afbeelding van Friese 

Hoen in de gewonnen kleurslag voor de fraaiste haan  

Handgemaakte tegel van Workumer aardewerk met afbeelding van Friese 

hoen in de gewonnen kleurslag voor de fraaiste hen  

Handgemaakte tegel van Workumer aardewerk met afbeelding van Friese 

hoen in de gewonnen kleurslag voor de fraaiste dier oud. Minimaal 10 dieren 

en minimum predicaat ZG met 93 punten.  

Handgemaakte tegel van Workumer aardewerk met afbeelding van Friese 

Hoen kriel in de gewonnen kleurslag voor de fraaiste haan  

Handgemaakte tegel van Workumer aardewerk met afbeelding van Friese 

Hoen kriel in de gewonnen kleurslag voor de fraaiste hen  

Handgemaakte tegel van Workumer aardewerk met afbeelding van Fries 

Hoen kriel in de gewonnen kleurslag voor de fraaiste dier oud. Minimaal 10 

dieren en minimum predicaat ZG met 93 punten. 

€ 5,00 voor het fraaiste dier in iedere erkende kleurslag                                        

€ 3,00 voor ieder dier met het predicaat F, mits geen winnaar van 

bovenstaande prijzen                                                                                                    

€ 2,00 voor ieder dier met het predicaat ZG, mits geen winnaar van 

bovenstaande prijzen                                                                                                    

€ 5,00 voor het fraaiste trio  

Prestatieprijs laten vervallen 
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Prijzenschema voor de Bondsshow ondergebracht bij de Noordshow te 

Assen 

Onderstaand prijzenschema geldt zowel voor groot als voor kriel. Minimum 

predicaat is ZG met 94 punten. 

Bij minimaal 7 dieren, van tenminste twee inzenders:                                             

€ 25,00 voor het fraaiste dier  

Bij minimaal 15 dieren:                                                                                                   

€ 25,00 voor het fraaiste dier                                                                                            

€ 7,50 voor het fraaiste dier op 1 na  

Bij 23 dieren of meer:                                                                                                        

€ 25,00 voor het fraaiste dier                                                                                       

€ 12,50 voor fraaiste dier op 1 na                                                                                       

€ 7,50 voor fraaiste dier op 2 na  

Prijzenschema overige shows met uitzondering van de clubshow en de 

Noordshow 

Onderstaand prijzenschema geldt zowel voor groot als voor kriel. Minimum 

predicaat is ZG met 94 punten.  

Bij 10 t/m 22 dieren:                                                                                                          

€ 2,50 voor het fraaiste dier 

Bij 23 t/m 35 dieren:                                                                                                                  

€ 5,00 voor het fraaiste dier                                                                                                           

€ 2,50 voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij 35 t/m 50 dieren:                                                                                                       

€ 7,50 voor het fraaiste dier                                                                                                        

€ 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na                                                                                    

€ 2,50 voor het fraaiste dier op 2 na 

Bij meer dan 50 dieren:                                                                                                 

€ 10,00 voor het fraaiste dier                                                                                       

€ 7,50 voor het fraaiste dier op 1 na                                                                            

€ 5,00 voor het  fraaiste op 2 na                                                                                  

€ 2,50 voor het fraaiste op 3 na 
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Bijlage 2 

Gewonnen Ereprijzen seizoen 2018-2019 

K.E. Annen      Totaal € 27,50 

Tegel mooiste haan groot Clubshow Sneek                                                               

Tegel mooiste haan kriel Clubshow Sneek                                                                

W.J. Bonnema      Totaal € 8,00      

H. Boonstra      Totaal € 25,50 

Tegel mooiste oud kriel Clubshow Sneek                                                                 

Rozet mooiste Friese kriel JDD Drogeham 

H.J. Brink      Totaal € 47,50 

G.J. Heezen      Totaal € 13,00 

Tegel mooiste oud groot Clubshow Sneek                                                                 

P. de Hoop      Totaal € 14,00        

D. de Jong      Totaal € 2,00     

G. de Koster      Totaal € 4,00     

G.J. Landheer      Totaal € 8,00    

B.J. Lanting      Totaal € 3,00       

J. van der Meulen     Totaal € 22,50 

Verzameltegel (stel zilverpel) 2018-2019                               

K. Molenmaker      Totaal € 21,00    

R. Paulus      Totaal € 75,50 

Tegel mooiste hen kriel  Clubshow Sneek                                                              

SPO Wisselbeker voor de mooiste kriel Clubshow Sneek                                                       

Rozet Mooiste Fries Hoen groot JDD Drogeham                                                       

J. Petter       Totaal € 8,00     

A. Schootstra      Totaal € 4,00     

R. Schraa      Totaal € 37,00 

Tegel Mooiste Fries Hoen hen Clubshow Sneek                                                             

Sj. Hoogstra wisselbeker voor de mooiste groot Clubshow Sneek                     

S.J. Smit       Totaal € 4,00       

J. Strikwerda      Totaal € 18,00           

D. Witteveen      Totaal € 2,00      

H. Zaagsma      Totaal € 2,00 

 

Op de vergadering ligt een lijst met daarop per lid de verdeling per show van 

de gewonnen bedragen. 
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Bijlage 3 

Jaarverslag secretaris 2018 

Helaas ging de bondsshow wederom niet door als gevolg van uitbraken van 

vogelgriep. De KLN is achter de schermen druk bezig om in de toekomst 

doorgang van shows te kunnen waarborgen bij gevallen van vogelgriep. 

In januari is het bestuur bijeen geweest om de Jaarvergadering voor te 

bereiden en vervolgens de leden hiervoor uit te nodigen.  

De jaarvergadering op 17 maart moest ik helaas verstek laten gaan in verband 

met drukte op het werk. Dit jaar 6 jubilarissen welke allen een pen met 

inscriptie hebben mogen ontvangen. Fokker van het jaar heeft het bestuur dit 

jaar zelf benoemd. Dit werd Gé Heezen. Zijn jarenlange fokkerij van  roodpel 

krielen heeft deze kleurslag een enorme impuls gegeven. Mede door het 

gebruik durven maken van enkele grote dieren om type, maar met name de 

kleur en tekening te verbeteren. 

 

Gedurende de maanden juni, juli, augustus en september is het bestuur vele 

malen aanwezig geweest met de stand en ook met dieren bij de fokcentrums. 

Hier hebben we inzake het levend erfgoed veel reclame gemaakt voor ons 

mooie ras. 

In augustus ben ik samen met Ad Taks naar de fokcentrums geweest in 

verband met een herkeuring. Dit om te kijken of we nog voldoen aan de eisen 

welke de Stichting Zeldzame Huisdierrassen aan een fokstation stelt. 

Allereerst naar Het Fries Landbouwmuseum in Goutum. De bedoeling is om 

hier he centrum voor de krielen onder te brengen. Technisch gezien hebben 

we nu geen fokcentrum voor de krielen. Ad Taks vindt de locatie prima en ziet 

veel mogelijkheden om wanneer de volière is gerealiseerd en de verzorging 

gewaarborgd is een erkenning toe te kennen aan Het Fries 

Landbouwmuseum. Voor u staat dit centrum in de wacht. Vervolgens naar 

Vijversburg (Op Toutenburg, Bos van Ypey) Hier waren de volières recent 

opgeknapt en zagen er picobello uit. Ook de foktomen zaten er super bij en 

dit stemde Ad tot volle tevredenheid. Het erkenningsbordje was wat moeilijk 

te vinden en hiervoor moeten we nog een betere plek vinden. Het fokcentrum 

voor de grote Friese Hoenders heeft verlenging gekregen. 

In oktober weer de gezamenlijke jongdierendag met de Aeikoer. Een 60 tal 

Friese hoenders en krielen waren ingeschreven. Mooiste bij de grote was een 

geelwitpel hen van Ryco Paulus. Bij de krielen was een geelwitpel hennetje 
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van Henk Boonstra de mooiste. Beste dier van een jeugdlid op de gehele show 

was van Douwe Witteveen. 

Eind oktober waren we aanwezig Bij Levend Erfgoed Friesland in Harich. 

Daarnaast waren op  de Frisiashow alle kleuren Friese Hoenders  in zowel 

groot als kriel aanwezig. Mooie reclame voor het ras. 

Begin november was de Europshow in Herning Denemarken. Hier met enkele 

dieren naartoe geweest en drie dagen de show bezocht. Bij de grote 4 Friese 

hoenders ingezonden en een 12 tal krielen in 2 kleurslagen uit Duitsland en 

Nederland. In de jeugdafdeling ook nog 12 krielen van Peter Ewig uit 

Duitsland, hij mag zich Europachampion noemen bij de jeugd. 

Op de Waterpoortshow een mooi stabiel aantal grote Friese Hoenders 

ingezonden in 11 kleurslagen, alleen zandgeel ontbrak. Bij de krielen net als in 

2017 een 60 dieren waarbij met name de enkelkleurige dieren ontbraken. 

Hopelijk zien we die de komende jaren weer terug in de kooien. Gelukkig ook 

veel oude dieren ingezonden bij zowel groot als kriel. Hierdoor dit keer 6 

tegels uit te reiken op de jaarvergadering naast eventuele verzamelprijzen.  

De verdeling qua predikaten in aantallen en percentages: 

Groot 98 stuks  %  Kriel 67 % 

U 0  0%  U 0 0%                        

F 8  8,16%   F 18 27,27%              

ZG 55  56,12%   ZG 34 51,51%                           

G 27  27,55%   G 9 13,64%                          

V 1  1,02%   V 1 1,51  %                       

O 5  5,10%  O 2 3,03%           

ABS 2  2,04%  ABS 1 1,51%                                      

ander ras 0  0% ander ras 1 1,51%  

 

In december kwam het derde clubblad uit. Hierin onder andere de verslagen 

van de keurmeesters van de Clubshow en de Europashow van twee kanten 

bezien.  

Weer een mooi showjaar en weer veel mooie dieren gezien. 
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Bijlage 4  

Keurmeesters bevoegd voor het keuren  

J.L. Albada     H.M.G. Maar      

W.L.M. Arets     M.W.C. Maas-Sep    

F.L.J.O. Baltus kriel    A. Meester                         

L. van Beek kriel    I.S. Meester                

H.J.V. Beerling kriel    W.J.H.T. Meijer               

G.J. den Blanken     I.N. Meijering                     

A. Bleijenberg     B.H.F. Mombarg                

T. Boschma     A.T.M. v.d. Oetelaar            

H. Brinkman     W.C.M. Oliehoek                

A.B.G. Brouwers     H. van Olst                         

A. Buitenhuis kriel    W. Riezebos                       

B. Crezee kriel    A.F.J. Rijs                         

A.M. van Dierendonck    R.J. Roelfsema              

W.J. Dijkhorst     R.M.C.M. Ruyters           

J.A. De Dooij     R. Schoemaker                 

J.B.R. Driessen kriel    J.H. Scholte                      

M. Eissens     B.G. Schurink                      

E. Erdem kriel    R.A.Th. Siemes                

E.J. van Es     J.C. van Stralen                

H.S. Fennema     A. v.d. Streek                   

L.J.J. Frenken     H.W. Tenbergen             

R.S. Gatti     H.L. Timmer                       

A. Geut      H.B. Timmer                    

G.J. Glastra     A.P.C. Verboom                

H.M. Griekspoor     E.J. Visser                              

A.A. Heerdink kriel    C.J.C. Vlaardingerbroek      

K. v.d. Hoek     J.T. Voets                            

H. Hoving     W. Voskamp                 

R.C.H. v.d. Kerkhof    F. v.d. Wal                         

H. Ketelaar     B.L. van Wetering           

Th. Kiewiet     J.T. Wever                       

J.L.H. Kip     N.H. van Wijk                

B.E. Klein kriel    T. Wouterse                     

W.A.R. Kok kriel    M. Ykema                           

A. Kremer     H.G.M. Zomer             

G.J.H. Leusink     E.W. Zwama                   

E.A. Luinge   
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Bijlage 5 

De Friese hoenders & krielen in seizoen 2018/2019 

Eindelijk weer een compleet showseizoen! Als we het showseizoen moeten 

samenvatten denk ik dat dit een passende zin is.  

Kers op de taart was de Noordshow, wat hebben we deze grote show de 

laatste 2 jaar gemist! Hoewel er niet veel Friezen zaten en er een algehele 

versnippering van rassen/kleurslagen was, was er bijzonder veel publiek en 

een fijne sfeer. Volgend jaar verwacht ik dan ook een ouderwetse “klapper” in 

Assen wat betreft aantallen kippen en inzenders.  

Ook op andere shows konden we genieten van mooie Friese hoenders en 

krielen. Opvallend was dit jaar de Duitse Clubshow in Dingden. Met een aantal 

van 115 grote en 72 krielen(!) was dit de grootste show voor de Friezen dit 

showseizoen. Ook de kwaliteit was hier gemiddeld erg hoog wat tot grote 

tevredenheid stemde. In Sneek zagen we aantallen die in lijn lagen met vorige 

jaren. Verschuivingen waren hier vooral bij de kleurslagen, hieronder 

daarover meer.  

De stand van zaken bij de verschillende kleurslagen: 

Zwart lijkt de harten van de liefhebbers weer te vinden bij de grote variant. 

Met hun mooi afstekende rode kam en witte oortjes zijn het dan ook echte 

eyecatchers in het gras. Kersverse voorzitter van de Duitse FHC sprak tijdens 

de laatste jaarvergadering in Duitsland uit dat de eenkleurige vaak het 

perfecte landhoentype bezitten. En dat zien we dan ook regelmatig terug bij 

deze kleur, zeker als ze ook wat dijbeen laten zien. Zwart in kriel is, net als de 

andere eenkleurigen, een rariteit in de kooien. De situatie is hier zelfs zo dat 

er van de oude lijnen (die ooit vrij talrijk waren) niet veel meer over is. Voor 

zover ik weer zijn er nog 2 fokkers actief in noord Friesland. Een penibele 

situatie dus al met al. 

Uitstekende type dieren bij de grote koekoek. We zagen helaas maar weinig 

dieren in de kooien, een direct gevolg van te weinig showende fokkers. Het 

kleurbeeld bij de geshowde hennen was in lijn met vorige jaren: prima. Het 

geneuzel over tekening in het dons is bij de verder fraaie dieren jammer en 

leidt af van de kern van de zaak: type en tekeningbeeld! De krielen zag uw 

verslaglegger helaas niet in de kooien. Er zijn een aantal fokkers mee bezig 

maar wat zouden we ze graag wat meer in de kooien zien! 
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De grote witte zagen we dit jaar van 2 fokkers in de kooien, 1 in Duitsland en 1 

uit Langezwaag (NL). Beide keren afkomstig van dezelfde stam. De genetische 

breedte van de kleurslag houdt niet over en is ook lastig te verbeteren in de 

huidige situatie omdat de genetische achtergrond niet helemaal duidelijk is. 

Gelukkig is de kwaliteit heel behoorlijk. We zien elegante, rastypische dieren 

met een mooie witte kleur. Aandachtspunten zijn de kopversierselen en de 

staartaanzet die royaler mag zijn. Bij de krielen is de situatie zorgelijker en 

zagen we geen dieren in de kooien. In de Veenhoop loopt er nog wel een 

mooie stam uit geelwit x zilver die ook aantoont dat via deze “ klassieke 

kruising” de kleur vrij eenvoudig in stand is te houden. 

Bij de grote blauwe een stabiel aantal dieren en fokkers in een mooie 

kwaliteit. Op de kleur is over het algemeen geen tot weinig commentaar, de 

types net als bij zwart: luxe maar blijf op wat dijbeen letten. Opvallend was de 

rij blauwen in Duitsland waar we de grote blauwen al jaren niet meer zagen. 

Een Nederlands dier (met donkere hals) werd er mooiste. Bij de krielen 

kwamen we tot de conclusie dat ze bijna (!) uitgestorven zijn… Met moeite 

werden er een paar dieren gevonden voor de promotieshow in Holwerd. Hier 

is dus met spoed actie nodig om het resterende bloed te bewaren en te 

vermeerderen. Wie weet waar nog dieren zitten en wie pakt de handschoen 

op om deze mooie kleurslag te gaan fokken?!? 

De situatie bij de zwartbonte blijft stabiel. Alleen van de grote zagen we een 

aantal dieren op de show die qua rassigheid en kleurbeeld zeer mooi waren. 

Feit blijft dat we het aantal fokkers van groot én kriel gecombineerd op 1 

hand kunnen tellen. De kwaliteit in zowel groot als kriel is gelukkig goed te 

noemen met de klassieke aandachtspunten voor kopversierselen, kleurbeeld 

en spooraanzet.  

Bij de grote goudpellen is er werk aan de winkel, niet alleen wat betreft de 

geshowde aantallen maar ook in kwaliteit moeten er stappen worden gezet. 

Vooral in grondkleur, pelvorm en een royaler type zijn er over het algemeen 

wensen. In Duitsland, Sneek en Drogeham zagen we gelukkig wel zeer goede 

dieren die hoop geven voor de toekomst. Het is voor een kleurslag die het 

moeilijk heeft jammer dat de keurmeester in Sneek de kleur slecht in de 

vingers had en met onjuiste predicaten naar huis stuurde. Ook bij de krielen 

liggen de hoogtijdagen alweer even achter ons. Pelvorm, grondkleur en type 

blijven aandacht vragen. De mooist gekleurde hanen zagen we in Duitsland, 

helaas konden deze weer iets fijner van bouw. Via nieuw bloed uit Bolstaart 

Drentse krielen lijkt er hier wat positief fris bloed binnen te komen.  
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De best gepelde hennen liepen dit jaar zonder enige twijfel bij de grote 

zilverpellen. Hier kwamen enkele hennen voorbij met een vrijwel ideaal 

kleurbeeld en een prachtig intensief zwarte “tarwekorrel”. Bij de hanen zagen 

we fraai gekleurde en getekende dieren, wel was het hier opletten voor 

mooie staartaanzetten en een mooiere borstafronding. Bij de hennen naast 

de fraai getekende ook dieren met halstekening (opvallend storend dus 

afstraffen heren/dames keurmeesters) en dieren met een lang lichaam. Voor 

de borstpelling moet er ook worden opgemerkt dat een te hoog oplopende 

borstpel (met als gevolg tekening in de halskraag) vele malen storender is dan 

weinig borstpelling! Punten aftrekken voor te weinig borstpel, bij een verder 

fraai tekeningbeeld, is dan ook sterk ongewenst.  

Bij de krielen wordt er hard gewerkt aan verbetering, en met succes! Hoewel 

er nog wel wensen zijn met betrekking tot kleur (witter), pelvorm en 

staartzoming, zien we bijzonder fraaie dieren langskomen van een aantal 

fokkers. De citroenpel invloed geeft hier luxe aan de hennen voor wat betreft 

type. Ook heeft de top mooie brede veren waarop de tekening goed tot haar 

recht komt. In Duitsland staat de kleur er goed voor qua aantallen. Hier waren 

echter sterke wensen op het gebied van pelvorm, type (staartaanzet en 

lichaamsvorm) en wittere oortjes.  

Het stoppen van “mister Citroenpel” zien we sterk terug in aantallen en 

kwaliteit bij de grote citroenpellen. In Duitsland zeer mooi gekleurde hanen 

met elegante, moderne types. De hennen konden wat beter getekend. In 

Nederland een stabiele zeer goede kwaliteit met wensen voor een betere 

staartaanzet. De krielen doen het goed met een opvallend fraaie kampioene 

in Duitsland, een subliem dier in kleur, tekening en type. Ook in Nederland 

een prima kwaliteit waarbij we hoge eisen kunnen stellen aan kleur en type. 

Grootste uitdaging blijft hier de pelvorm die wat strakker mag en intensiever 

zwart.  

Wat hebben we genoten van de geelwitpellen dit jaar! Zowel in Duitsland als 

in Nederland was er een ijzersterke competitie met uitblinkende dieren. In 

Dingden stond een kapitale rij hanen opgesteld. Kleur, type en koppen waren 

hier uit het boekje. Bij het ondereind, ook in NL, wensen voor een iets lichtere 

kleur en minder rode/bruine staartdekveren die het beeld van de staart 

verstoren. Bij de hennen meerdere topdieren, uitblinkend in type, kleur en 

pelling. Bij het ondereind wensen t.a.v. een betere pelvorm, grondkleur (al 

zagen we erg weinig te rode dieren!) en een royalere staart.  
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Bij de krielen stal 1 hen de show dit jaar. Een in Drenthe geboren topper die 

de jongdierendag won met haar fraaie type en tekeningbeeld. In Duitsland 

blijven de haantjes overtuigen en zien we topdieren van meerdere fokkers die 

uitblinken in kopvorm, type, kleur en mooie witte staarten. Bij de hennetjes 

ligt de grootste wens toch bij een mooier gevormde pelling en een egalere 

grondkleur in zowel NL als DLD.  

Qua type blijven de roodpellen uniform van hoge kwaliteit. Bij de grote zijn de 

lichaamsverhoudingen vrijwel ideaal met mooie grote staarten. Daarbij is ook 

de grondkleur van een prima kwaliteit. In DLD wist een hen te winnen die 

weinig te wensen over liet. Grootste wens in binnen en buitenland blijft de 

pelvorm die beter gevormd kan en moet.  

Zowel bij de grote als de krielen veel kruisingdieren tussen groot en kriel. Het 

is hier zaak het formaat in de gaten te houden en in keuring ook op te sturen. 

We zagen nu grote krielen die prijzen wonnen bij de grote. Niet alleen in 

gewicht maar ook verhoudingen (hoofd/ogen t.o.v. lichaam etc.) valt dit op en 

moet hier op gedrukt worden omdat het geen grote is én geen kriel. Deze 

dieren zijn uiterst nuttig voor de fok maar horen nog niet thuis tussen de 

prijswinnaars. Bij de krielen verder mooie type dieren die soms weer aan het 

andere uiterste staan qua formaat: het hoeven ook weer geen Serama’s te 

worden. Ook hier een mooie grondkleur maar sterke wensen voor een betere 

pelvorm. Opvallend was dat juist de kruisingdieren weer een betere pelvorm 

hadden. 

In Duitsland zagen we een aantal kapitale roodbonte hennen. Uiterst fijne 

dieren van type, pelling en bonttekening. In Nederland moesten we even 

bijkomen na het “geweld” van de laatste jaren. Vooral in 

tentoonstellingsconditie konden een aantal dieren niet helemaal bekoren en 

bleven de hogere predicaten uit. Wensen waren er vooral voor een beter 

gevormde pelling (te zwart tekeningbeeld), veerstructuur en minder witte 

veren. Bij de krielen helaas maar weinig geshowde dieren maar wel een van 

de mooist getekende haantjes ooit. Dit dier wat constant F96 draaide, had 

een sublieme bonttekening die de perfectie benaderde.  

Zandgeel zagen we in Groningen in de kooien in een heel behoorlijke 

kwaliteit. Fokker Veenma laat zien fokkerij in de vingers te hebben en dat het 

ideale kleurbeeld (een donker buffgele staart) geen utopie is! De 

kopversierselen en types blijven om aandacht vragen. 

Van de niet erkende kleuren werden alleen de roodkoekoek geshowd in een 

toenemende kwaliteit. Het was helaas, i.v.m. showconditie, niet mogelijk om 
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dieren in Assen te showen. De koekoektekening is al heel behoorlijk maar zou 

nog iets regelmatiger over het lichaam verdeeld mogen zijn. Grootste 

verbeterpunt zit in het type, een lange rug zien we nog regelmatig voorbij 

komen.  

 

Conclusies en meest opvallende zaken: 

- de zwarte, witte, blauwe, koekoek en zwartbonte krielen zitten in extreem 

zwaar weer. Hier zijn snel meer fokkers nodig om de genen te bewaren.           

- De heren en dames keurmeesters houden van een nette kam, voor 

winnende dieren hier extra op letten. Maar, let op! Een Fries hoen wordt 

boven alles gemaakt door type en (pel)tekeningbeeld! Dat is het eerste wat 

we kunnen zien van een afstandje.                                                                               

- Topkwaliteit bij de grote geelwitpellen, een compliment aan de fokkers. Een 

prachtig voorbeeld dat NL en DLD de vruchten kunnen plukken van een goede 

samenwerking.                                                                                                                       

- De gemiddelde kwaliteit bij de krielen loopt wat terug. Durf te investeren in 

nieuw bloed, al dan niet via een andere kleurslag. Vitaliteit en een goede leg 

zijn de basis van de fokkerij.  

Tot slot.  

De FTC kan zo langzamerhand terugkijken op een redelijk aantal 

jaarverslagen. Voor elk nieuw verslag kijk ik vaak even terug naar voorgaande 

jaren. Hoewel ik alles redelijk in het hoofd heb is het altijd goed om ook terug 

te blikken op de voorgaande jaren om goede conclusies te kunnen trekken. 

Dit jaar schrok ik er hier een beetje van. In de inleidende tekst van vorig 

seizoen schreef ik namelijk het volgende: “Helaas viel het dit jaar in negatieve 

zin op dat er hier een kloof ontstaat tussen de “top” keurmeesters(lees de 

meeste stemmen) en diegene daaronder (in zowel Nederland als Duitsland) . 

Het viel op dat de keurmeesters die weinig Friese hoenders/krielen keuren en 

ook niet op fokdagen komen, onvoldoende in staat waren de vinger op de 

juiste aandachtspunten te leggen.”  

Helaas had ik dit ook dit jaar weer tussen mijn aantekeningen staan en heb ik 

zelfs een geval aangekaart bij het bestuur van een keurmeester die 

aantoonbaar onvoldoende keurde.  
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Binnen onze hobby zijn er volgens mij geen individuen die bewust een slechte 

keuring neerzetten. Ook is het een kleine wereld waar iedereen elkaar kent. 

Dit mag echter geen reden zijn om iemand niet aan te spreken op zijn of haar 

functioneren als keurmeester! Als we een open discussie houden met 

positieve inzet van fokkers, keurmeesters en speciaalclub houden we het 

hoge niveau van de rasteelt in NL in stand. Als rasvereniging zijn we 

daarnaast, naar mijn mening, verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van 

ons mooie kippenras. Als iemand met een bevoegdheid om het ras te keuren 

hier, soms na jaren, niet in slaagt moet er aan de bel worden getrokken.  

Daarbij durf ik ook rustig uit te spreken dat we als fokkers met passie ons ras 

fokken, elk jaar de moeite doen om foktomen samen te stellen, met liefde de 

kuikens verzorgen tijdens een heel jaar om dan te pieken op de shows in het 

najaar. Als een keurmeester vervolgens deze met zorg grootgebrachte dieren 

niet op waarde kan beoordelen (zeker bij de clubshow van de speciaalclub), of 

de moeite neemt zich te verdiepen in de stand van het ras/kleurslagen, dan 

mogen we als fokker en club dit best benoemen. De lijn die wij als fokkers en 

club uitzetten dient daarbij ook bekend te zijn bij de keurmeesters die hier 

naar zouden moeten handelen.  

Deze discussie wordt ongetwijfeld vervolgd.  

Dit was mijn voorlopig mijn laatste verslag voor de foktechnische commissie. 

Toen ik begin 2009 voorstelde om deze commissie in het leven te roepen had 

ik als belangrijk doel om een breed gedragen geluid over de fokkerij van het 

ras, vanuit de fokkers, uit te dragen en vast te leggen. We kunnen daarbij 

terugkijken op mooie resultaten. Ik vond het uitgebrachte advies omtrent de 

standaard van de zwarte en blauwe Friesen een voorbeeld van samenwerking 

tussen fokkers, bestuur, ftc en de jaarvergadering. Ik kijk hier dan ook met 

trots en plezier op terug. Hopelijk worden hier ooit de vruchten nog een keer 

van geplukt.  

Mijn invloed op de ftc en de verslagen dreigt te groot te worden en een one 

man show wil ik voorkomen Dit past niet bij de club of een dergelijk 

commissie. Mede hierom, ga ik een stapje terug doen. De Fryske Hinne Klup 

zijn we echter met ons allen en zal ik mij uiteraard voor blijven inzetten om 

het mooiste kippenras te blijven promoten!  

Over het lot van de ftc vraag ik u: om hierover na te denken en dit tijdens de 

jaarvergadering met ons te delen.  

Harm Jan Brink, foktechnische commissie    
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Agenda: 

 

 2 maart 2019 dieren inbrengen bij het Pluimveemuseum 

 16 maart 2019 Jaarvergadering bij Het Fries Landbouw Museum 

 5 oktober 2019 Jongdierenkeuring ism de Aeikoer 

 November Waterpoortshow te Sneek 

 

 

 

 

Fokkertjes 

Piet Posthuma heeft zijn hokken vol met zwartbonte krielen. Hij heeft 

meerdere dieren (terug) gefokt o.a. om te plaatsen in het fokstation.  Echter 

dit is nog niet rond zodat er een tijdelijk onderkomen wordt gezocht voor een 

mooie toom zwartbonte krielen. 

 

Oproep Univeristeit Wageningen 

De univeristeit van Wageningen gaat een onderzoek doen naar afwijkingen bij 

onze Nederlandse hoenderrassen. 

Het doel van het onderzoek is eerst inventariseren welke afwijkingen en hoe 

vaak een afwijking voorkomt. Op basis van die frequentie beslissen we met 

Henk en Piet welk kenmerk(en) zinvol is / zijn om verder te gaan onderzoeken. 

Daarvoor vragen we de fokkers de beoordeelde dode embryo’s en kuikens 

(tot maximaal 1 week oud) in te vriezen en te bewaren totdat besloten is welk 

kenmerk verder wordt onderzocht.  

Vroege letaliteit heeft vaak te maken met afwijkingen in het DNA die niet of 

slecht met het leven verenigbaar zijn. Dat zijn de meest in het oog springende 

afwijkingen. Dus alles wat afwijkt van standaard, herhaaldelijk voorkomt en 

ongewenst is, is een genetische afwijking waar wij in geïnteresseerd zijn. Er 

wordt gezegd dat er uitval is door genetische afwijkingen, maar we hebben 

geen idee of dat sporadisch of vaak voorkomt. We moeten eerst weten welke 

afwijkingen in welke frequentie voorkomen voordat we een afwijking kunnen 

kiezen binnen een ras of over rassen heen.  

Een eerste selectie op vitaliteit en ongewenste kenmerken (ontbreken 

kootjes/nagels) kan in de eerste week gedaan worden, na twee maanden kun 
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je een indruk krijgen of de gewenste raskenmerken zich ontwikkelen, w.o. 

beenlengte. Spoorontwikkeling bij hennen komt pas na een jaar, begreep ik. 

Het gaat nu met name om “afwijkingen die niet-goed-met-het-leven-samen-

gaan”. Graag zodra je een toom uitgebroed hebt een foto/kopie van het 

gegevensformulier insturen met de afwijkingen in de vroege ontwikkeling van 

embryo’s en de kuikens (dood en skeletafwijkingen, kromme benen/tenen, 

misvorming van snavel). De fokker kan het formulier dan behouden om de 

kuikens te volgen en de kuikens op een leeftijd van twee maanden te 

beoordelen op afwijkingen van de gewenste raskenmerken (bv 

beenbevedering, schedelknobbel, misvormde kinlellen). Het formulier is ook 

aangepast om dit op deze manier te kunnen registreren.  

Beschikbaar zijn: 

 De presentatie welke is gegeven op de dag van de Nederlandse 

hoenderclub op zaterdag 19 januari met uitleg van wat de 

onderzoekers graag willen en het tijdspad 

 De instructie hoe embryo’s / dode kuikentjes in te vriezen. 

 Het gegevensverzamelformulier. 

 Artikel uit Kleindiermagazine juni 2018 met de 

achtergrondinformatie.  

Deze stukken zijn niet opgenomen in dit blad. Ik neem er een aantal mee naar 

de vergadering. Mocht u als lid al eerder geinteresseerd zijn, laat het dan per 

email mij, k.vd.hoek01@gmail.com, even weten. Ik mail de stukken dan per 

omgaande toe. 

 

Foktechnische Commissie:  

- J. Strikwerda, afgevaardigde bestuur.  

- H. J. Brink, Drachtsterheawei 37, 9215 VS, De Veenhoop.                          

Tel: 0512- 461805. E-mail: harmen-janbrink@hotmail.com                                     

- A. P. Visser, Thorbeckelaan 103, 3771 ED, Barneveld.                                     

Tel: 0342-417723. Email:  anevisser48@kpnmail.nl.   
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