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

Leden van verdienste:   S. Westendorp, N. Jester 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 2018  

 

Op het moment van schrijven is het lekker koud in ons land en zijn de 

Olympische Winterspelen net afgelopen. Een aantal fokkers zal al bezig zijn 

met het sparen van de broedeieren en mogelijk zijn er al kuikens her en der.  

Ook nu zijn er zorgen over de toekomst van het showen. Weer een nieuwe 

uitbraak van vogelgriep. Ditmaal in Groningen. 

Dit clubblad is het vergadernummer. U vind hierin de agenda, de notulen en 

de diverse beschrijvingen bij de agendapunten. 

Ik hoop u allen te mogen begroeten op 17 maart bij café Overwijk te Tijnje. 

 Killie Annen 

 

Inhoud  
 

Voorwoord            blz. 3 

Inhoud              blz. 3  

Mutaties ledenbestand          blz. 4 

Foktechnische Commissie     blz. 4 

Agenda jaarvergadering     blz. 5 

Toelichting op de Jaarvergadering    blz. 6-14 

Bijlage 1. Prijzenschema FHC    blz.14-16 

Bijlage 2. Gewonnen Ereprijzen seizoen 2016-17  blz.16-18 

Bijlage 3. Jaarverslag secretaris    blz.18-19       

Bijlage 4. Keurmeesterlijst 2018-2019   blz. 20 

Bijlage 5. Inventarisatie dieren Bosk fan Ypey  blz.21-22 

Bijlage 6. Verslag FTC     blz.22-28 

Agenda       blz.29 
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Mutaties ledenbestand Friese Hoenderclub 

 

Bedankt als lid per 31 december 2017 

C. Koopstra, Eikenhorst 2 a,  8424 ST Elsloo 

S. Scheepsma, It Langpaed 2, 9283 TD Surhuizum 

G. Julianus, Haven 6, 9034 HL Marssum 

W.Folkertsma, Grienereed 3D, 9175 GE Reitsum 

        

Nieuw lid: 

GW Bonnema, De Wal 5, 9269 RA Feanwaldsterwal Email: 

gwbonnema@knid.nl 

 

Adreswijziging: 

Jan van der Meulen is verhuisd.  

Het nieuwe adres is per 16 februari 2018: Singel 9 , 8421 PC  

Oldeberkoop 

 

Killie Annen, secretaris. 

 

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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Agenda jaarvergadering. 

Uitnodiging voor de jaarvergadering, welke zal worden gehouden op 

zaterdag 17 maart 2018 Cafe Overwijk te Tijnje 

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 2018-2019  

 Fokker van het jaar 2017 
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. Opgave voor deelname kan ’s morgens 

bij aanvang van de vergadering. 
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Agendapunt 3 (notulen van de jaarvergadering in 2017).   

Notulen Algemene Ledenvergadering Friese Hoenderclub 19 maart 

2017 

1. Opening 

Om 9.40 uur opening door de voorzitter. Hij heet een ieder 

welkom en verwacht dat er wel enkele leden in Suameer zullen 

staan.  

Staande de vergadering een minuut stilte voor hen die ons 

ontvallen zijn. 

We hebben elkaar weinig gezien de laatste tijd, voornamelijk 

vanwege de vogelgriep en het tentoonstellingsverbod. 

2. Vaststellen agenda 

Bij punt 17, Roodkoekoek (RKK) fokkers aan het woord. Cees 

de Boer kruipers en bolstaart 

3. Notulen van de vorige jaarvergadering 

Enkele kleine opmerkingen 

4. Mededelingen 

De eerste twee kopjes koffie met plak koek zijn voor rekening 

van de FHC. De catering wordt verzorgd door commissie van 

buurthuis de Finne. 

Er zijn afmeldingen ontvangen van: A. te Dorsthorst,  W. 

Leissing, G. Heezen, U Braaksma, A. Schootstra en R. Paulus. 

5. De Entente, Europese bond van hoenders e.a. fokkers, houdt in 

mei en september een congres. In september zal het specifieke 

keurmeestersdeel gehouden worden in Doorn. Er is gevraagd 

om een stuk over het Fries hoen te schrijven voor het KLN. Dit 

ter gelegenheid van de rasgebonden Europese show van alle 

Nederlandse rassen.  

Ingekomen stuk van de RKK fokkers, zie punt 17 

6. Jaarverslag secretaris 

Geen op- en aanmerkingen 

7. Financieel verslag penningmeester 

Het verslag word uitgereikt op de vergadering en toegelicht 

door Gerrit. Het prijzengeld  van 2015-2016 is in 2016 

uitgekeerd, vandaar dat er wel prijzengeld op het verslag staat. 

8. Kascontrole 

De kas is gecontroleerd door de heren H. Zaagsma en T. 

Boschma (reserve, A. Schootstra was verhinderd. De cijfers zijn 

goed uitgewerkt en ze hebben goede uitleg gekregen en 
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hebben beide de handtekening gezet.  Zij stellen dan ook voor 

het bestuur decharge te verlenen. Dit wordt met applaus 

ontvangen. 

9. Verkiezing kascontrolecommissie 

Aftredend is H. Zaagsma. Hij wordt bedankt voor bewezen 

diensten. De reserve T. Boschma had al een ronde 

gecontroleerd en zal doorschuiven naar de eerste positie en A. 

Schootstra blijft op de tweede positie. Dit houd in dat er een 

nieuwe reserve nodig is, hiervoor meld B. van Es zich aan. 

10. Begroting 2016 

NHDB moet KLN zijn. 

Kees de Groot:  Overgang fokstation naar Fries 

Landbouwmuseum. Hij vindt dat we de vergadering om een 

budget moeten vragen (max 500 euro) . Het bestuur krijgt de 

ruimte om financieel wat te doen. 

Harm Jan Brink:  Over 5 jaar bestaan we 100 jaar (2022) Nu al 

geld reserveren voor iets speciaals, koninklijk bij 100 jarig 

bestaan? 

11. Bestuursbeleid 

Bokke Lanting:  

Afgelopen jaar gezamenlijke keuring DLD/NL niet doorgegaan. 

Komt dit in 2017 op de agenda? Voorzitter:  In 2017 wordt een 

rasgebonden Europashow van Nederlandse Rassen gehouden 

bij de Oneto in Enschede. In 2018 is de Europashow in Herning 

Denemarken. Eerste kans om weer gezamenlijk met Duitse 

fokkers te showen is in 2019. Wel kunnen we als bestuur onze 

fokkers benaderen en bespreken wat niet goed is gegaan 

(Ulrich Rohrmus benaderen. 

Hidde Frankena: 

Wil graag meer fokkersachtergronden . Bijvoorbeeld rondje 

vergaderen en dan een hokbezoek er achteraan. Vooral de 

fokachtergronden mist hij. Veel techno grafische zaken spelen 

volgens hem bij het bestuur. Hij zou willen weten wat men kan 

verbeteren aan pelling. Volgens hem middels hokbezoeken bij 

collega fokkers. De zwartbonte toom bij IGN kan uitgeleend 

worden aan een lid van FHC. Sietze Greijdanus vragen of hij lid 

wil worden 

Doede de Jong: 

Hij heeft de afgelopen weken na lopen denken. Hoe 

maximaliseer je de betrokkenheid van de leden. Het blijkt 
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moeilijk te zijn bestuursleden te winnen. Zoveel mogelijk werk 

uitbesteden aan commissies. Energie van de leden zoveel 

mogelijk gebruiken. 2022, 100 jarig bestaan richt een 

werkgroep op. De commissies krijgen een podium in de 

vergadering, wordt het werkbaarder van. Voorzitter: Dit heeft 

een groeiproces nodig, maar we moeten als bestuur hier zeker 

in meegaan. Alles is bespreekbaar, maar dat wil niet zeggen 

dat alles dan ook JA is. 

Harm Jan Brink: 

Afgelopen jaar veel besproken met het bestuur. De 

communicatie kan beter: zoals de fokkersmiddag. Misschien 

hadden wel veel meer mensen dit verhaal graag willen horen 

over het fokken van Roodpel 

Derde zaterdag in maart de jaarvergadering houden. Zet het 

maar vast. Weet een ieder waar men aan toe is. 17 maart 2018 

is dan de volgende jaarvergadering. 

12. Bestuursverkiezing 

Jan van der Meer  is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur 

stelt voor Doede de Jong in zijn plaats te benoemen in het 

bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten en Doede wordt met 

applaus begroet in het bestuur. Jan is inmiddels verhuisd en 

heeft een inwonende erbij gekregen. De laatste 

bestuursvergadering hebben we bij hen thuis gehouden. Jan 

heeft twee termijnen in het bestuur gezeten 2003-2008 en 

2011-2016 waarvan tot 2014 als secretaris. Ook heeft Jan al 

jaren de website in beheer. De contacten die Jan heeft gelegd 

met Duitsland. De eerste stappen naar een zustervereniging. 

Hij heeft veel betekend voor de FHC. Jan ga leuke dingen doen 

met Tet. Het bestuur stelt aan de vergadering voor Jan lid van 

verdienste te maken. Dit wordt met applaus begroet 

13. Bespreking Tentoonstellingsseizoen 

Dit jaar alleen geshowd in oktober en het begin van November. 

Helaas weer vogelgriep. 

14. Uitreiking ereprijzen 

De tegels van het seizoen 2015-2016 uitgereikt op de 

vergadering. We streven er aar de tegels in de toekomst wel op 

de juiste tijd binnen te hebben. 

De winnaars van de Jongdierendag kregen een rozet uitgereikt, 

dit waren bij de krielen Jan van der Meulen met een roodbonte 

en bij de grote Killie Annen met een Roodpel. 
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15. Verkiezingen 

Keurmeesters: de uitslag was als volgt; Herke Brinkman 19, 

Tallinus Boschma 18, Bertus van Es 14, Ide Meijering 11 en 

Klaas van der Hoek 10. 

Fokker van het Jaar 2016: De leden kozen als fokker van het 

jaar Jan van der Meulen. Van harte gefeliciteerd. 

16. Jubilarissen 

Dit jaar zes jubilarissen. 25 Jaar lid zijn: Elzinga, Benedictus, 

G.J. Landheer, R. Joustra, C.F. de Boer, J. Rijpstra en E. Post.  

40 jaar lid is H. Zaagsma. 

17. Foktechnische commissie 

Dit jaar helaas geen verslag vanwege niet doorgaan van veel 

shows. In Duitslandis een  clubshow FHC geweest als 

vervanger van de onderlinge show. Over de 100 Friese 

Hoenders, waaronder 20 zwarte. 

In NL hebben de grote zwartbonte en witte het moeilijk. In kriel 

de zwartbonte, de roodbonte blauw en wit erg weinig fokkers. 

Rooster van aftreden: 

2017 Ane Visser , 2018 Harm Jan Brink, 2019 afgevaardigde 

van het bestuur. 

 

De RKK fokkers aan het woord.  

De roodkoekoek fokkerij in het kort. In 2004 zijn Joop Petter en 

Geart van den Berg begonnen a.d.h.v het schema dat in het 

clubblad stond en in het jubileumboek. Na enkele jaren kwam 

Harm Jan erachter dat het schema niet klopte. Er kwamen 

namelijk roodpelkoekoek uit dit schema. Op dit moment zijn er 

ongeveer tien fokkers bezig met deze kleur. In februari hebben 

ze hun eerste fokkersmiddag gehouden. De kwaliteit is zijns 

inziens al aardig goed. Het type komt . De vraag is of deze 

kleur kan worden toegevoegd bij het Friese Hoen. Dit zou dan 

via de zichtklasse moeten op de Bondsshow. 

Het draagvlak is groot er is competitie binnen de kleur en 

technisch gezien valt de koekoektekening bij het Fries Hoen. 

De vergadering gaat akkoord. 

Cees de Boer krijgt spreektijd over de kruipers en de 

bolstaarten. Veelal hetzelfde verhaal dan vorig jaar met enkele 

aanvullingen. Het bestuur zal zich beraden en na de 

vergadering met een antwoord komen aan Cees. 

18. Fokcentra 
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Het Bos van Ypey is min of meer zelfredzaam. Zij broeden 

ieder jaar van elke kleurslag enkele eieren uit ter vervanging 

van de oudere dieren. 

19 Website 

De site zal na de vergadering tijdelijk een andere webmaster 

krijgen. Voor nu zal Klaas dit verzorgen. 

20 Fokkersmiddag 2018 

Fokker aan het woord en het liefst met dieren aanwezig. 

Dierziekten. Marek wel of niet enten. Een dierenarts aan het 

woord. Dit wilden we dit jaar al graag maar lukte niet. 

21 Bestuursvoorstellen 

a. Contributie niet te verhogen en dit laten op € 15,00. AKKOORD 
b.  Clubshow weer onderbrengen bij de Waterpoortshow in 2017. 

AKKOORD. 
c. Het fokstation proberen onder te brengen bij het Fries 

Landbouwmuseum in Goutum. AKKOORD 
d. De Jongdierenkeuring te houden op de 1e zaterdag van 

oktober. AKKOORD 
e. Onze Duitse collega fokkers uit te nodigen om in te schrijven 

op de Oneto voor de rasgebonden Europashow en mogelijk te 
bewerkstelligen dat er een extra keurmeester moet komen 
keuren. AKKOORD 

f. Het prijzenschema niet aan te passen. AKKOORD  
h.  Deel te nemen aan de Beleef Landleven dagen op 8, 9 en 10 

september 2017 te Arnhem. AKKOORD. 
22 WVVTK en Rondvraag. 

Harmen Zaagsma: Ik heb nog Avicultura’s uit de jaren 80 in de 

kofferbak. Belangstellenden graag even melden bij hem. 

Talinus Boschma: In 2018 bestaat de Gaasterlandshow 50 

jaar misschien leuk om dan in te zenden. Voorstel voor de 

volgende jaarvergadering 

Bokke Lanting: Complimenten voor de mooie lay-out van het 

clubblad 

Harm Jan Brink: Heeft gehoord dat de Nederlandse rassen 

middels een raspresentatie in het KLN Magazine worden 

gepromoot. Klopt. Stuk ligt al bij de redactie. 

De Aeikoer heeft vreselijk achteruit geboerd. Kan de FHC niet 

een kleine financiële bijdrage geven. De FHC gaat 100 euro 

doen toekomen aan de Aeikoer voor de gemaakte kosten. 
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Hidde Frankena: Er is nog steeds ophokplicht. Toch ziet hij her 

en der veel dieren loslopen. Misschien de wijkagent erop 

afsturen. Niet wenselijk. Geen slapende honden. 

Verder mist Hidde in de bijlage van het KLN magazine de 

berichten van de FHC. 

23 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 12.30 uur en wenst een 

ieder wel thuis die niet blijft voor de fokkersmiddag. 

 

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). 

Op dit moment ligt er een mail Frieslandshow voor het deelnemen met 

alle kleurslagen aan de show in het kader van Culturele Hoofdstad 

2018 

 

Agendapunt 6 (jaarverslag van de secretaris): 

Als bijlage bijgevoegd.  

 

Agendapunt 7 (financieel verslag van de penningmeester): 

Het verslag over 2017 wordt tijdens de vergadering uitgereikt. De 

penningmeester geeft hierover uitleg. 

 

Agendapunt 8 (verslag kaskommissie): 

Tallinus Boschma en Alex Schootstra zullen dit jaar de kas controleren. 

Reserve is Bertus van Es.  

 

Agendapunt 9 (benoeming nieuwe kascommissie): 

Aftredend is dit jaar Tallinus Boschma. Reserve is Bertus van Es. 

Verkiezing nieuw reserve-commissielid. 
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Agendapunt 10 (begroting 2019): 

De begroting wordt ter vergadering uitgereikt. 

Agendapunt 11 (bestuursbeleid). 

Uw mening graag over het beleid van afgelopen jaar. 

Agendapunt 12 (bestuursverkiezing): 

Dit jaar zijn aftredend Klaas van der Hoek en Gerrit Landheer. Beide 

stellen zich herkiesbaar 

Aftredend in 2018: Klaas van der Hoek en Gerrit Landheer. 

Aftredend in 2019: Jaap Strikwerda en eventuele nwe lid 

Aftredend in 2020: Killie Annen en Doede de Jong 

 

Agendapunt 13 (uitreiking ereprijzen seizoen 2017-2018: 

Het seizoen 2017-2018 heeft gelukkig een redelijk aantal 

tentoonstellingen gekend. De Clubshow en de Europashow der 

Nederlandse rassen hebben beide gelukkig door kunnen gaan. Helaas 

daarna weer de rem erop ivm vogelgriep. 

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, gewonnen per fokker staan elders in dit blad.  

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. 

 Het bestuur nomineert de volgende leden voor de titel fokker 
van het jaar 2017.  
Op de vergadering volgt een korte toelichting. 

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

We hebben dit jaar 6 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.  

Rooster van aftreden: 
2018 Harm Jan Brink 
2019 afgev. bestuur 
2020 Ane Visser 
 
Agendapunt 20: Fokkersmiddag 2019. 

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 2019 weer onder te brengen bij de Waterpoortshow in 
Sneek te samen met de Duitse fokkers en dan de onderlinge show 
te houden. 

 Een jongdierendag te houden op zaterdag 6 oktober 2018 i.s.m. de 
Aeikoer 

 Om met zoveel mogelijk fokkers in te sturen op de Europashow te 
Herning Denemarken 9-11 november 2018 stelt het bestuur voor 
om de inzenders een bijdrage in kosten te geven. 

 Om op de Europashow een prijs ter beschikking te stellen voor 
zowel groot als kriel. 

 Om een commissie te vormen ter voorbereiding van het 100 jarige 
bestaan in 2022. 

 Wijzigingen aan te brengen in het huidige prijzenschema. Het 
huidige predikaatgeld slaat een enorm gat in de kosten voor 
gewonnen ereprijzen. Het voorstel prijzenschema is als bijlage 1 
opgenomen in dit vergadernummer                                                                                   
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 Onze leden te stimuleren in te sturen op de Frieslandshow 25-27 
oktober 2018. Er is een ruimte ingericht voor de Nederlandse 
rassen en met name het Friese hoen ter gelegenheid van 
Leeuwarden culturele hoofdstad 2018. 

 In te sturen op de Gaasterlandshow in het kader van hun 50 jarig 
jubileum. 

 Deel te nemen aan de Beleef Landleven dag te Arnhem op 7 
september 2018  
 

 

Middagprogramma:  

 

Fokkersmiddag.  

Ons lid van verdienste en kippendokter Sibbele Westendorp zal vanuit 

zijn gezichtspunt ingaan op boeiende aspecten van het houden van 

onze dieren. 

 

Bijlage 1 

Prijzenschema Friese Hoender Club tentoonstellingsseizoen 2018-

2019. 

Dit schema komt ook in de Almanak 2018, 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 Jan van der Meer  

Onderstaand prijzenschema geldt zowel voor groot als voor kriel  

Handgemaakte tegel van Workumer aardewerk met afbeelding van 

Fries (dwerg)hoen in de gewonnen kleurslag voor de fraaiste haan  
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Handgemaakte tegel van Workumer aardewerk met afbeelding van 

Fries (dwerg)hoen in de gewonnen kleurslag voor de fraaiste hen  

Handgemaakte tegel van Workumer aardewerk met afbeelding van 

Fries (dwerg)hoen in de gewonnen kleurslag voor de fraaiste dier oud. 

Minimaal 10 dieren en minimum predikaat ZG93.  

€ 3,50 voor het fraaiste dier in iedere erkende kleurslag  

€ 2,50 voor ieder dier met het predikaat F, mits geen winnaar van 

bovenstaande prijzen  

€ 1,50 voor ieder dier met het predikaat ZG94 en 95, mits geen winnaar 

van bovenstaande prijzen  

€ 5,00 voor het fraaiste trio  

Prijzenschema voor de Bondsshow ondergebracht bij de 

Noordshow te Assen 

 

Onderstaand prijzenschema geldt zowel voor groot als voor kriel. 

Minimum predikaat is ZG94. 

 

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 clubshow en 

Noordshow 
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Onderstaand prijzenschema geldt zowel voor groot als voor kriel. 

Minimum predikaat is ZG 94. (Was ZG 93) 

Zowel voor groot als kriel: 

Bij 10 t/m 22 dieren: 

€ 2,50 voor de fraaiste 

Bij 23 t/m 35 dieren: 

€ 5,00 voor de fraaiste 

€ 2,50 voor de fraaiste op 1 na 

 

Bij 35 t/m 50 dieren: 

€ 7,50 voor de fraaiste 

€ 5,00 voor de fraaiste op 1 na 

€ 2,50 voor de fraaiste op 2 na 

Bij meer dan 50 dieren: 

€ 10,00 voor de fraaiste 

€ 7,50 voor de fraaiste 

€ 5,00 voor de fraaiste op 1 na 

€ 2,50 voor de fraaiste op 2 na 

 

Bijlage 2 

Gewonnen Ereprijzen seizoen 2017-2018 

 

A. Alma      Totaal € 2,50 

J. Annen     Totaal € 14,00 

K.E. Annen     Totaal € 35,00 

Tegel mooiste Fries Hoen oud Clubshow 
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H.J. Brink     Totaal € 65,00 

Tegel Mooiste Friese Hoen hen groot 

W. de Boer     Totaal € 9,00 

G. Heezen     Totaal € 12,00 

Tegel Mooiste Friese kriel Clubshow Sneek   

K. van der Hoek    Totaal € 10,00 

P. de Hoop     Totaal € 12,00 

G. de Koster     Totaal € 20,50 

G. Landheer     Totaal € 7,00 

B.J. Lanting     Totaal € 7,00  

Tegel Mooiste haan kriel Clubshow Sneek 

Verzameltegel (stel zilverpel) 2017-2018   

J. van der Meulen    Totaal € 2,50 

Verzameltegel (stel roodbont) 2017-2018   

K. Molenmaker     Totaal € 19,00 

R. Paulus     Totaal € 27,00 

J. Petter     Totaal € 5,00 

Rozet Mooiste Fries Hoen JDD Buitenpost 

A. Schootstra    

Rozet Mooiste Friese Kriel JDD Buitenpost 

R. Schraa     Totaal € 23,00 

Tegel Mooiste Fries Hoen haan Clubshow Sneek 

S.J. Smit     Totaal € 11,00 

J. Strikwerda     Totaal € 18,00 

J.S.J. Visser     Totaal € 6,00 

M. Wiersma     Totaal € 12,00 
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D. Witteveen     Totaal € 10,00 

H. Zaagsma     Totaal € 12,00 

 

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

show van de gewonnen bedragen. 

 

Bijlage 3 

Jaarverslag secretaris 2017 

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

bereiden en de laatste zaken van het voorgaande seizoen te bespreken. 

Ditmaal bij Jan van der Meer in Marum, zijn nieuwe woonplaats. 

De jaarvergadering op 18 maart 2017 in dorpshuis de Finne te Deersum werd 

goed bezocht. We hebben afscheid genomen als bestuurslid van Jan van der 

Meer en hij is tijdens de vergadering benoemd tot lid van verdienste. 

Tijdens de fokkersmiddag heeft de familie Annen hun visie over het fokken 

van roodpel Friese Hoenders gegeven. Dit aan de hand van enkele dia’s en 

met enkele dieren in de kooien . Belangrijk hierin is spelen met de kleurdiepte 

om de veerstructuur goed te houden. 

In juni heeft het bestuur voor het eerst vergaderd in de nieuwe samenstelling. 

Tijdens deze vergadering teruggeblikt op de jaarvergadering met name de 

punten genoemd door de leden onder bestuursbeleid. Verder hebben we 

besproken welke evenementen eraan komen waar we aan mee doen en 

hebben we een plan bedacht om de jongdierenkeuring te kunnen houden.  

In augustus is een afvaardiging van het bestuur naar Duitsland geweest om 

enkele zaken te bespreken. Hier is met enkele bestuursleden van de 

zustervereniging besproken waar het misgelopen is wat betreft de onderlinge 

show in 2016. Daarnaast hebben ze onze collega fokkers uitgenodigd om ook 

te showen tijdens de Rasgebonden Europashow der Nederlandse rassen op 

de Oneto in Enschede 1 -3 december 2017. 

Ook dit jaar weer acte de préséance gegeven tijdens de Beleef Landleven 

dagen in het Openluchtmuseum te Arnhem. Ook dit jaar hebben enkele leden 

de club vertegenwoordigd waarvoor hartelijk dank. Samen met de 

Nederlandse hoenderclub en de Drentse hoen club hadden we een stand. 
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Ondanks het slechte weer vielen de bezoekersaantallen niet tegen en kunnen 

we terugkijken op een geslaagde drie dagen.  

De jongdierenkeuring was dit jaar op 7oktober 2017 bij Rozenkwekerij 

Hartholt te Drogeham. Dit jaar hebben we een gezamenlijke 

jongdierenkeuring gehouden met vereniging de Aeikoer. De FHC was op zoek 

naar een locatie vanwege het wegvallen van It Griene Nest en de Aeikoer was 

aan het zoeken naar mogelijkheden om meer dieren op hun jongdierendag te 

krijgen. Dit heeft een prachtige keuring opgeleverd en dit is zeker voor 

herhaling vatbaar. 

In oktober heeft het bestuur nogmaals vergaderd. Hoofdonderwerpen waren 

de clubshow, de rasgebonden Europashow der Nederlandse rassen en een 

terugblik op de jongdierenkeuring.  

Eind november dan eindelijk weer onze clubshow tijdens de Waterpoortshow. 

De sfeer was weer als vanouds. Een mooie klasse Friese hoenders met in 

meerdere kleurslagen prima dieren. Bijna alle kleuren waren 

vertegenwoordigd. Helaas veel minder krielen dan we gewend waren en dan 

ook bijna alleen in de gepelde varianten. Hoofdzakelijk door het wegvallen 

van een grote fokker die ziekte in zijn hokken had gekregen en hierdoor geen 

dieren meer heeft.  Verder de trend dat er maar een of twee fokkers zijn in 

een kleurslag. Mede hierdoor is de spoeling wat het showen betreft wel erg 

dun aan het worden. 

De eerste Rasgebonden Europashow der Nederlandse rassen tijdens de Oneto 

was een groot succes. Met 77 grote Friese Hoenders en 45 krielen was ons ras 

prima vertegenwoordigd. Hierdoor was een tweede keurmeester nodig.  

 

Helaas kort na de Oneto het bericht dat er wederom vogelgriep op een 

eendenbedrijf in Biddinghuizen was geconstateerd. Dit had een 

tentoonstellingsverbod tot gevolg. Hierdoor weer geen pluimvee op de 

Noordshow.  

Gelukkig hebben we dit seizoen meer kunnen showen dan in 2016, maar toch 

hoop ik in de toekomst weer een volledig keurseizoen tegemoet te kunnen 

zien. 
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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   A. Meester 
L. van Beek    I. Meester 
H.J.V. Beerling   W.J.H.T. Meijer 
G.J. den Blanken   I.N. Meijering    
A. Bleijenberg    B.H.F. Mombarg   
 S. Boonstra    F.M. van Oers 
T. Boschma    A.T.M. v.d. Oetelaar 
H. Brinkman    W.C.M. Oliehoek 
A.B.G. Brouwers   H. van Olst 
B. Crezee    G.W. Riezebos 
A.M. van Dierendonck  A.F.J. Rijs 
W.J. Dijkhorst    R.J. Roelfsema 
J.A. de Dooij    R.M.C.M. Ruyters 
J.B.R. Driessen   J.H. Scholte 
M. Eissens    B.G. Schurink 
E.J. van Es    R.A.Th. Siemes 
L.J.J. Frenken    J.J. Steenbakkers 
R.S. Gatti    J.C. van Stralen 
A. Geut    H.L. Timmer 
G.J. Glastra    H.B. Timmer 
H.M. Griekspoor   A.P.C. Verboom 
A. Heerdink    E.J. Visser 
K. v.d. Hoek    C.J.C. Vlaardingerbroek 
H. Hoving    J.T. Vloets 
R.C.H. v.d. Kerkhof   W. Voskamp 
H. Ketelaar    J.F.M. Vriesekoop 
Th. Kiewiet    F. v.d. Wal 
J.L.H. Kip    B.L. van Wetering 
B.E. Klein    J.T. Wever 
A. v.d. Streek    N.H. van Wijk 
J.H.W. Tenbergen   T. Wouterse 
G.W. Tesselaar   M. Ykema 
W.A.R. Kok    H.G.M. Zomer 
A. Kremer    E.W. Zwama 
G.J.H. Leusink 
E.A. Luinge 
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Bijlage 5 

Bosk Fan Ypey in 2017  

2017 was weer een vruchtbaar jaar voor het Bosk. Er zijn behoorlijk wat 

kuikens geboren, wat voor veel vertier zorgde maar ook voor complete 

tomen.  

De complete tomen zijn echter voor een groot deel ook te danken aan 

een aantal FHC leden die dieren beschikbaar hebben gesteld: Geart vd 

Berg (toom zilverpel), Sybrand Buist ( toom roodpel), Pieter de Hoop 

(roodbonte haan), ondergetekende (koekoek haan) en recentelijk 

Steven Veenma met een mooie toom zandgelen. Allen nogmaals heel 

erg veel dank hiervoor!  

Op het moment van schrijven (januari 2018) zitten we in een situatie die 

als optimaal is te omschrijven. Alle kleurslagen zijn aanwezig en de 

tomen compleet!  

Hier en daar zijn er uiteraard nog wel wensen om leeftijd of kwaliteit te 

verbeteren maar al met al mogen we heel erg tevreden zijn. Het team 

van Noorderbreedte en Peet hebben hier weer veel werk verzet.  

De actuele stand van zaken:  

2-8 Zandgeel (prima foktoom) 
2-5 Citroenpel (aandachtspunt voor 2018, leeftijd en kwaliteit 
verbeteren) 
2-8 zwart/blauw /vuilwit (hele mooie toom) 
1-4 Zwartbont (worden ouder maar veel kwaliteit en vitaal) 
1-4 Koekoek (prima foktoom) 
2-5 Roodbont (ok, hennen worden ouder. Tzt kwaliteit verbeteren) 
2-6 Goudpel (goede kwaliteit, in 2018 verjongen) 
2-7 Roodpel (prima foktoom met leuke bloedvoering)  
1-6 Zilverpel (prima foktoom) 
2-6 Wit (prima foktoom, erg fraaie oude fokhaan)  
1-4 Geelwitpel (aandachtspunt voor 2018, heterozygote geelwitpel 
haan: niet ideaal maar door zijn  mooie type en andere bloedvoering 
acceptabel )  
 
Voor dit voorjaar staan er dus 3 kleuren op de planning om aan te 

pakken: citroenpel, geelwitpel en goudpel. De laatste twee zijn al 

afgedekt, voor de citroenpel zoeken we tzt nog wat broedeieren. Wie 

helpt ons aan deze?  
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Ook de oproep van vorig jaar ( om u aan te melden als vrijwilliger die af 

en toe bij de dieren kijkt) staat nog open. Welk FHC lid die in de buurt 

van Tytjerk woont pakt hier de handschoen mee op? Schroom niet en 

bel eens om een en ander te bespreken: 0512-461805  

Tot slot nog een korte vooruitblik op de rest van 2018. De agenda van 

het Park staat bomvol activiteiten ( al dan niet gekoppeld aan 

Leeuwarden Culturele Hoofdstad)  :  het bezoekje waard!  

Kijkt u maar eens op www.vijversburg.nl .  

 

Met een groet uit de Veenhoop, 

Harm Jan Brink 

 Ps.: zoals elk jaar zijn er ook nu weer broedeieren van deze tomen 

beschikbaar. Vraag ter plaatste eens aan de medewerkers of bel Peet 

Smedinga. 

 

Bijlage 6  

De Friese hoenders & krielen in seizoen 

2017/2018 
  

Hoewel we van seizoen 2017/2018 spreken was het afgelopen tt-jaar 

alweer een halve en konden we alleen eind 2017 van tentoonstellingen 

met kippen genieten. 

Ook dit jaar gooiden de vogelpest en een overgevoelige overheid roet 

in het eten. Inmiddels kunnen we gerust van een echte trend spreken 

waar we ook in de toekomst vaker mee te maken gaan krijgen. Ook 

voor de fokkerij zal dit uitdagingen geven. Mochten we wel beslissen 

om onze shows eerder (of later) te houden dan zullen we ook eerder 

moeten gaan broeden en een ander opfokregime moeten bedenken 

voor onze jonge hennen. Kortom, veranderingen voor onze 

fokkerijplanning. 

  

Gelukkig konden de belangrijkste shows voor onze Friezen dit jaar 

doorgaan: de HSS in Kirchardt, de Clubshow in Sneek en de EU-show 

in Enschede. Een drietal shows met een mooie kwaliteit aan dieren en 



23  
  

leuke aantallen.  

Bij de grote variant lijkt het aantal ingezonden dieren redelijk stabiel, bij 

de krielen is de situatie zorgelijker. De aantallen vielen hier dit seizoen 

niet mee en ook het stoppen van een belangrijke grote fokker/inzender 

wordt hier gevoeld. In het onderstaande verslag zullen we hier verder 

op in gaan per individuele kleurslag. 

 

 

In doorsnee zagen we dus een heel behoorlijke kwaliteit in vrijwel alle 

kleurslagen. Er zijn uiteraard altijd wensen, maar met tekeningdieren 

(wat de meeste kleurslagen toch zijn) zullen die er ook altijd blijven. 

Voor de tekeningkleurslagen in het algemeen, maar zeker voor de 

unieke kleurslagen van het Friese Hoen, is het zaak voor fokkers en 

keurmeesters fingerspitzengefühl voor de grondkleur of pelling te 

krijgen maar ook de actuele stand van het ras of de kleurslag.  

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. Om zo de dieren te voorzien van het 

predicaat dat ze verdienen. We zagen hier beoordelingen van dieren 

die week op week sterk verschilden of het “veilige” keuren in de zg-

predicaten. Dit is niet alleen vertekenend voor de fokkers maar ook 

geen promotie voor het ras. 

De oplossing is niet ingewikkeld, de FHC en FTC helpen keurmeesters 

graag bij het opdoen van kennis: vragen dus of langskomen op de 

shows/fokdagen. 
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De stand van zaken bij de grote: 

Zwart zagen we relatief veel in de kooien dit jaar, met 3 fokkers in 

Duitsland en een aantal in Nederland lijkt het tij zich wat te keren voor 

deze kleur. Dat de kwaliteit hierin ook nog eens meegaat is al helemaal 

mooi. Zowel in Duitsland als in Nederland zagen we fraaie dieren van 

meerdere fokkers. De top kenmerkt zich door prima kopversierselen en 

erg fraaie types. Het ondereind is af en toe wat laag gesteld en zou iets 

eleganter van type mogen zijn. Glans blijft zoals altijd een uitdaging, zo 

lang de borstkleur goed is moeten we hier echter niet te moeilijk over 

doen bij verder fraaie dieren. 

Trouwe zwartbont fokkers de Hoop en Zaagsma houden goed vol bij 

deze kleur. We zagen dit jaar 2 zeer fraaie hennen in de kooien van 

eerstgenoemde. Luxe, brede types met een prachtige bontverdeling. 

Mochten ze iets meer dijbeen tonen dan is de perfectie bereikt. Wel zijn 

hier nog dringend nieuwe fokkers nodig om de kleur voor de toekomst 

te behouden. 

Op de jongdierendag van KV Gorredijk en de show in Drachten zagen 

we dit jaar weer witte voorbij komen. Gemiddeld gezien een hele nette 

kwaliteit al waren ze iets minder luxe dan vorig jaar. Kopversierselen 

blijven het aandachtspunt. Ook positief is de ontwikkeling in Duitsland, 

2 fokkers pakken hier de fokkerij van deze kleurslag op. 

Waarschijnlijk is het de laatste decennia niet voorgekomen dat er maar 

1 goudpel op de clubshow zat. Hopelijk zal het nieuwe jaar hier 

verbetering brengen. Gelukkig zagen we op andere shows en “in het 

veld” wel een mooi aantal dieren van goede kwaliteit. Grootste 

uitdaging was dit jaar zonder meer de kleur. Opletten bij de keuze van 

de fokhaan en zeker geen te rode dieren tegen elkaar zetten. Pelling en 

type waren over het algemeen goed. 

Zilverpel handhaaft zich goed met in Duitsland, Laren en 

Bontebok/Gorredijk erg fraaie dieren die uitblinken door perfecte types 

en een mooie pelling. Ook de kampioenshaan in Sneek had, ondanks 

een iets gerekt type, goede raskenmerken en toonde zich heel 

compleet.  Aandachtspunten blijven hier de staartaanzet, pelling (deze 

moet intensiever zwart en beter van vorm)  en af en toe de grondkleur 

(schoner voorgebracht of witter). 

Bij de citroenpellen zat de grootste uitdaging dit jaar vooral in de 

staartaanzet en staartspreiding. In doorsnee was de grondkleur en 

pelling goed. Met het wegvallen van de Visser-dieren zal de kleurslag 
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het wel lastiger krijgen. Aandacht dus voor de staarten die wat royaler 

mogen bij sommige dieren en de kopversierselen die af en toe wat grof 

zijn. 

De Aistleitner-stam had dit jaar veel invloed bij de geelwitpellen in 

Duitsland en Nederland. Alle topdieren waren uit deze stam afkomstig 

en blonken uit door de mooie koppen, egale grondkleur en heldere 

pelling. Aandachtspuntje zijn de staarten die wat royaler mochten zijn. 

Ook uit andere stammen zagen we mooie dieren voorbij komen en 

mochten we zeer tevreden zijn met de aantallen op de grootste shows. 

Ter nagedachtenis aan grootmeester Gerrit Markvoort was het ook 

schitterend om te zien dat er bijna 30 grote geelwitpellen in Enschede 

op de show zaten.  Qua grondkleur blijft er altijd discussie bij deze 

kleur. In doorsnee hebben de keurmeesters hier goed gekeurd en 

dieren met een rode of geschifte grondkleur terecht gedrukt in 

predicaat.  Aandachtspunt voor het nieuwe seizoen is voor de hennen 

vooral een egale grondkleur op rug en zadel. 

Roodpel was dit jaar een kleurslag met erg veel strijd en kwaliteit. 

Hoewel de winnaars vrijwel allemaal uit 1 hok kwamen waren de 

verschillen tussen de fokkers erg klein. De brede top kenmerkt zich 

door perfecte types en een hele mooie intensief rode grondkleur. Ook 

de kopversierselen zijn over het algemeen zg of beter. De pelling was 

vooral in Nederland een aandachtspunt, deze is in veel gevallen wel 

erg geblokt aan het worden. In Duitsland zagen we gelukkig dat dit wel 

goed kan, een selectiepunt dus. Ook grondkleur aan de onderborst van 

de hennen was een aandachtspunt, deze kon bij veel dieren intensiever 

rood en egaler. Tot slot nog het formaat, hier zagen we aanzienlijke 

verschillen doordat er dieren met veel krielbloed in de kooien zaten(met 

zelfs een uitschieter tot het U-predicaat). Dit kan vertekenend werken 

voor dieren die nu als te fors werden bestempeld maar eigenlijk juist op 

het standaardgewicht zaten. Het is aan de keurmeesters hierop te 

letten en het kaf van het koren te scheiden tijdens tentoonstellingen.  

In blauw dit jaar ook weer een hele nette kwaliteit zonder echte 

hoogvliegers. De kleur is over het algemeen heel goed met opvallend 

weinig zwarte kleurspatten. Het contrast tussen de hals/zadel en de 

rest van het lichaam is nog een breed begrip. De smaak van de fokker 

en keurmeester komt hier duidelijk nog naar voren. Het standpunt dat 

de FTC enige jaren geleden formuleerde en als standaard voorstelde, 

blijft hier heel actueel en toepasbaar. 

We zagen dit jaar geen hanen in de koekoek kleur in de kooi maar 

daarvoor in de plaats zagen we wel een hele fraaie kwaliteit hennen op 

de shows. Met een kampioen op de FHC jongdierendag en een 
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Europees kampioen, laten de fokkers zien dat er erg veel kwaliteit rond 

loopt. De types zijn over het algemeen fraai tot perfect door de hele 

mooie staartdracht. Grootste aandachtspunt is de grondkleur die de 

neiging heeft te donker te zijn. 

Roodbont was een lust voor het oog dit seizoen. Wat een prachtige 

kwaliteit zagen we hier voorbij komen in alle leeftijden. Werkelijke 

uitblinkers in bontverdeling, pelling (beter dan de roodpel!) en 

staartspreiding. Er was zelfs een Duitse haan die een dik verdiende F 

wist te halen met een goede veerstructuur in de staart. Ook opvallend 

dat alle fokkers die dieren showden ( 5 ) F dieren wisten te showen! 

Kwaliteit in de breedte dus. Aandachtspunten zijn hier vooral de 

kammen die beter van vorm kunnen en af en toe het type dat iets laag 

gesteld en plomp is. Aan de pelling mogen we zo langzamerhand best 

eisen gaan stellen, de verwaterde blokpelling die we een decennia 

geleden zagen hoeven we anno 2018 niet meer te tolereren. 

Als laatste van de erkende kleurslagen, de zandgelen. Helaas geen 

dieren in de kooien dit jaar. Wel zagen we een mooie kwaliteit 

rondlopen in de hokken van FHC lid Veenma. Strenge selectie op de 

staartkleur lijkt zich hier uit te betalen in een zg, of beter, kleurbeeld. 

Aandachtspunten: het type en de kammen. 

De enige niet erkende kleurslag die dit jaar is geshowd is 

de roodkoekoek. We zagen hier een wisselende kwaliteit met een 

duidelijk positieve tendens en dieren met al een ronduit fraaie kleur. 

Aandachtspunten voor deze kleur zijn het type, staarttekening (bij alle 

snelgroeiende rassen met koekoektekening een uitdaging) en de 

staartinplant. Duidelijk zwarte tekening op het lichaam bij de hennen 

hoeven we al niet meer te tolereren net als onvoldoende tekening op 

het lichaam bij de hanen. Opvallend was hier dat meerdere fokkers een 

prima vooruitgang hebben geboekt met al zeer goede dieren. 

 Samenvattend:  

Een erg mooie kwaliteit in zilverpel, geelwitpel, roodpel, roodbont, 

koekoek en zwart. De puntjes op de i : net iets fraaiere kam, betere 

pelvorm of staartaanzet en de U-predicaten kunnen hier niet uitblijven. 

Ga zo door fokkers!  

De van oudsher zeldzame kleuren blijven kwetsbaar, nieuwe fokkers of 

fokkers die een kleur er bij willen zijn hier van harte welkom. 

 

De aantallen bij de Friese krielen staan duidelijk onder druk. Hoewel de 

vraag voor kippen groot is blijft de aanwas van tentoonstellingsfokkers 

duidelijk achter. Zoals bij alle rassen is er ook hier duidelijk te zien dat 
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kleurslagen afhankelijk zijn van 1 of 2 fanatieke fokkers, zodra deze 

afhaken krijgt een kleur het gelijk moeilijk. Een zorgelijke situatie. 

Per kleurslag:   

Zwart en blauw zagen we dit jaar niet in de kooien op de grotere 

shows. Met de tegenvallers bij stammen in Drachten en Barneveld is 

vrijwel de gehele basis weg gevallen voor deze kleuren. De laatste 

stammetjes bij de fanatiekere fokkers zitten nu nog in Stiens en de 

NOP. Gezien de stabiele kwaliteit van de laatste jaren zal deze basis 

nog goed zijn, om de kleur te behouden zijn hier echter wel dringend 

fokkers nodig. Ook zwartbont zagen we dit jaar niet in de kooien en 

ook hier maar 2 bevlogen fokkers. Aangezien het lastig is om genen 

van buiten het ras te halen bij deze kleurslag, is het des te belangrijker 

dat er hier meer fokkers komen om te genetische breedte te bewaren. 

Ook de twee andere kleurslagen zonder pel hebben het relatief 

zwaar: wit en koekoek. Gelukkig zien we de laatste in het zuiden van 

het land nog wel af en toe voorbij komen in een gemiddeld goede 

kwaliteit. Dat wit in een mooie kwaliteit is te fokken uit geelwitpel x 

zilverpel (bijvoorbeeld genoemd in het “gele boek”) zagen we dit jaar in 

de Veenhoop, in de F3 uit deze kruising kwamen al dieren die hoge 

beoordelingen kunnen halen. Dit is voor de kleur goed om te 

benadrukken, nieuw bloed is gemakkelijk via deze twee kleuren 

beschikbaar. Een goede back up want ook van deze kleur is het aantal 

fokkers beperkt tot 2 a 3.  

Wat bij deze eerste 5 kleurslagen eveneens niet helpt is dat ze alleen in 

Nederland worden gefokt. Bij ons zijn op dit moment geen fokkers van 

deze kleuren bekend in het buitenland.  

Bij de zilverpellen komt de kwaliteit uit het “Brandt –tijdperk” weer wat 

dichterbij. We zagen het afgelopen jaar vooral het type verbeteren, daar 

waar we de laatste jaren nogal eens erg korte en brede types 

voorkwamen (OE-vechthoen type) zagen we dit jaar mooie dieren uit 

meerdere stammen. Ook in Duitsland doet de kleurslag het goed met 

op de HSS 4 inzenders. Over de hele breedte is het wel oppassen voor 

een mooie staartaanzet. Bij de hennen kon vooral de pelling beter: 

intensiever zwart en beter van vorm. Bij de hanen opletten voor mooi 

afgedekte (lees voldoende bijsikkels) en royalere staarten. Verassend 

genoeg waren de goudpellen dit jaar in Duitsland aanzienlijk beter dan 

in Nederland. Ondanks dat ze misschien iets fors waren hadden ze wel 

de juiste grondkleur en pelling. Twee punten die aandacht nodig 

hebben in Nederland, we zagen veel dieren met een rode en zelfs wat 

schifterige grondkleur, de pelvorm moet ook ronder en intensiever 

zwart. Bij de hanen zagen we het grondkleurverschijnsel terug in wat te 

rode dieren met onegale borstkleur. Gelukkig zagen we ook nog dieren 

die wel ruim voldoende scoorden. Het maakt de selectie voor de 
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foktoom weer wat eenvoudiger. Uitblinker was de kampioen haan bij de 

krielen in Duitsland die een prima type combineerde met fraaie 

kopversierselen en een beste kleur.  

Het was weer genieten bij de citroenpellen, beste types, mooie 

koppen, super kleur. De pelverdeling is over het algemeen prachtig, 

aandachtspunt is echter de pelvorm die vaak iets mooier afgerond moet 

zijn. De mindere goden kwamen niet hoog in de punten omdat ze wat 

mooier qua staartaanzet, eleganter van bouw (te plomp) en egaler van 

kleur (waarschijnlijk uit goudpel gevallen) moesten zijn. Bij 

de geelwitpel een stabiele goede kwaliteit met uitschieters naar boven 

en beneden. De top kenmerkt zich door een hele fijne pelling, zacht 

goudgele kleur en fraaie types. Toch zien we hier veel wisselende 

beoordelingen, met name op pelvorm en grondkleur is hier de 

uniformiteit van het beoordelen wel eens zoek. Aandachtspunten zijn 

hier het formaat, grondkleur (vooral egaliteit) en pelling (zuiverder wit 

en beter van vorm). Fok met hanen met de juiste kleur en uit goed 

gepelde hennen. Ook bij de roodpel zagen we wisselende 

beoordelingen, ook hier was de pelvorm vaak een struikelblok. Zoals 

bekend mag de roodpel een wat grovere pelling hebben, alleen moet 

hier uiteraard wel iets van de kenmerkende Friese pelling over blijven. 

Beslist een aandachtspunt voor fokker en keurmeester. Wel nog heel 

veel kwaliteit bij deze kleur, getuige ook de kampioenen in Sneek en 

Enschede, met prima grondkleur, types en mooi klein van bouw. De 

haantjes zagen we wel eens beter, kamvorm en staartaanzet hielden 

de F-jes op afstand.Roodbont werd dit jaar alleen geshowd door 

trouwe aanhanger van deze kleur: Jan vd Meulen. Als vanouds een 

zeer goede kwaliteit. Wel kleine opmerkingen op de kam, bontverdeling 

en de staarten. Voor de genetische breedte is het goed dat er nog wat 

in Tijnje en Veenwouden lopen. 

Samenvattend:  

Vooral de enkelkleurige krielen zijn bijzonder kwetsbaar met kleine 

aantallen en weinig fokkers. Voor de lange termijn is hier beslist actie 

gewenst.  

Bij de gepelde kleurslagen mooie dieren zonder grote aantallen 

extreme uitschieters. Maar ook hier zijn het net de puntjes op de i die 

het allerhoogste predicaat net niet mogelijk maken. We kunnen een 

nieuw fok- en showseizoen dan ook met veel vertrouwen tegemoet 

zien.  

 

Namens de FTC, Harm Jan Brink 



29  
  

Agenda: 

 

 17 maart Jaarvergadering in Tijnje bij café Overwijk 

 9-11 november 2018 Europashow te Herning Denemarken 

 6 oktober 2018 Jongdierenkeuring 
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