Veertig jaren Drentse Hoenclub

Herinneringen
uit een leven met kippen

door
Sicco Oosterhoff
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1. VOORAF
Bij het overdragen van het secretariaat van de Drentse Hoenclub in 1995, aan Bert Mekkes vroeg de
nieuwe secretaris mij om eens wat herinneringen uit het vroege verleden van de Drentse Hoen Club op te
schrijven. Dat is al weer wat jaartjes geleden, maar ik heb het wel steeds in gedachten gehouden.
Herinneringen ophalen is, zeker op hogere leeftijd, een gewilde bezigheid. Ik nam me dan ook voor op
Mekkes' verzoek in te gaan en te proberen er wat van te maken.
Daarmee bezig, komen er bij mij onwillekeurig ook heel wat herinneringen boven uit een verleden, wel ‘met
kippen’, maar van ver voor het bestaan van de Drentse Hoenclub. Terwijl iets uit de geschiedenis van die
Club toch de vraag was. Maar die persoonlijke herinneringen vond ik ook leuk om op te schrijven.
Al schrijvende realiseerde ik mij op zeker moment, dat ondertussen het 40-jarig bestaan van de Drentse
Hoen Club in zicht kwam. Toen bedacht ik: het zou misschien wel aardig zijn om alle veertig jaren in dit
verhaal te betrekken en het resultaat dan op het 40-jarig bestaan aan de Drentse Hoen Club aan te bieden.
Zo is het gekomen tot een verhaal over mijn persoonlijke herinneringen uit een leven met kippen, met
veertig jaren Drentse Hoen Club.
Sicco Oosterhoff
16 april 2005
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2. MET KIPPEN OPGEGROEID
Ik kan mij herinneren, ik ging nog niet naar school, dat wij thuis voor het eerst kippen kregen. Een
timmerman uit het dorp had een mooi nieuw kippenhok gebouwd met ruime ren.

jaren ’30

op de achtergrond ons kippenhok in 1930

De eerste kippen zie ik nog komen, op een avond gebracht. Ik mocht er voor opblijven: een toom jonge Wit
Leghornhennen met een haan.
Mijn vader hield de kippen als regel twee jaar, dan kwamen er weer jonge hennen en elk jaar een nieuwe
haan. Gewone legkippen, 15 tot 20 hennen met een haan. De oude hennen gingen nooit allemaal tegelijk
weg, pas als ze begonnen te ruien. Een hen, die laat in de rui viel, had zo nog wel eens het geluk een
jaartje over te blijven. Dat waren ook meestal de beste legsters.
Ik had veel aandacht voor de kippen, ‘bestudeerde’ hun gedragingen, ook als ze tegen de avond een
poosje vrij mochten rond lopen. Ik kende ze allemaal uit elkaar, ook wat de pikorde betreft.
In de loop der jaren is ons kippenhok bevolkt met Wit
Leghorns, Patrijs Leghorns, Barnevelders, Rhode Island
Reds en Plymouth Rocks, toen allemaal nuthoenders.
Onze buurman had altijd Ancona's. We zetten ook wel
eens een broedse kip op eieren. Het was feest, als de
kuikentjes uitkwamen.
Kippen hebben mij kennelijk van jongs af sterk
aangetrokken. Van een bezoek aan de speeltuin
‘Julianatoren’ in Apeldoorn, op 10 à 11 jarige leeftijd,
herinner ik mij eigenlijk nog alleen een krielkipkloekje
met een koppel pasgeboren kuikentjes, dat met
opgetrokken vleugels dreigende bewegingen maakte
naar de kop van een grazend damhert, dat
doodgemoedereerd doorgraasde. In dezelfde zomer zag
ik in Apeldoorn op de kleinveemarkt, zwartbonte kippen,
geen Ancona's, die kende ik. Men vertelde mij, dat het
Eksters waren: Exchequers heb ik later begrepen. Een
paar jaar daarvoor had ik mijn eerste krielkipjes
gekregen; een paartje patrijs Hollandse/boerenkriel. Al
mijn jongensjaren heb ik krielkippen gehad.
1937
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deze kaart kreeg ik van meester Buisman in de 5e klas (1930)
In ons dorp Waskemeer woonde een jongen van mijn leeftijd, die in kippen handelde. Hij heette,
toepasselijk, Roel de Haan. Op school kon Roel niet zo goed leren, maar handelen kon hij des te beter. Hij
was een soort Hendrik van Ham-type, uit ‘Beekman en Beekman’ van Toon Kortooms. Vanwege de
(kriel)kippen kwamen wij nogal eens bij elkaar. Eens kocht ik voor zeven cent van hem een mooie koekoek
krielhen, type Friese kriel, heb ik mij later gerealiseerd. Dat hennetje heb ik lang gehad.
Nauwelijks van school, ging Roel met zijn kippenhandel naar de kleinveemarkt in Drachten; een grote
mand met kippen voorop de transportfiets. Ik ben wel eens met hem mee geweest, als hij zijn handel niet
op de fiets kon houden. Hij met een mand voorop en ik met een mand achterop de fiets, zo togen wij
samen met een vracht kippen naar Drachten, een afstand van 15 km. Roel de Haan is later veekoopman
geworden.
In mijn jeugdjaren woonde nabij ons dorp in het Donkerbroekerveld een gezin, waar ik vrij geregeld kwam.
Hun stee was een woonwagen met uitgebreide aanbouw, gedeeltelijk van plaggen. Moeder de vrouw was
duidelijk hoofd van het gezin en zij zwaaide de scepter. Zij heette Lokke, een hartelijk mens. Ik kwam daar
graag en voelde mij er altijd welkom.
Op het erf liep allerhande vee. Een aantal geiten stond aangelijnd her en der op heideveldjes. Een paar
grote honden dienden als waakhond, maar tevens als trekhond voor de melkboot. Zo vervoerden zij de
melkbussen, heen en terug van de boerderijen naar de zuivelfabriek.
Natuurlijk waren er kippen, ook krielkippen, allemaal loslopend. Eens heb ik daar een oude kip van ons
gebracht. Op dat moment was het even de enige, die wij thuis hadden. Een Wit Leghorn, geboren op
dezelfde dag als mijn jongste broertje. Ik wilde graag zien, hoe oud die kip zou worden. Bij Lokke kon veel
en bij haar kreeg zij daar nog jaren een gastvrij thuis. Hoe oud de kip is geworden, is me ontgaan.
Later, toen ik al uit huis was, kwam ik ook nog wel eens bij Lokke. De familie bewoonde inmiddels een
nieuwe, kleine boerderij. De dochter was getrouwd en woonde met man en kind in. Maar rondom huis was
alles nog haast net zo als voorheen. Ook Lokke's gastvrijheid en goedgeefsheid. Eens in de oorlogsjaren,
toen alles schaars was, gaf Lokke mij voor mijn zus, die ziek was en moest aansterken, een pakje
zelfgekarnde boter mee.

ook voor Roelie “een leven met kippen”
Waskemeer zomer 1948, kort voor ons trouwen
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3. FRIESE HOENDERS
In de jaren van WO-II heb ik het kippenhouden van mijn vader overgenomen. Er kwamen Friese
Zilverpellen in het hok. In Haulerwijk was een pluimveebedrijf met dit ras. De eigenaar, Klaas Dijkstra
kreeg van overheidswege een voedertoewijzing om dit oud-Nederlandse ras in stand te houden. Dijkstra
was tevens voorzitter van de plaatselijke Kleindierenfokkersvereniging "It Knyntsje", waarvan ik nog
secretaris-penningmeester geweest ben. Wij hielden wel eens bestuursvergaderingen in de kippenschuur.
Dijkstra was buschauffeur geweest en droeg nog altijd die uniformpet en aan zijn voeten gele klompen.
Een markante, gezellige voorzitter.
Toen ik in 1945 in een advertentie Friese Zilverpellen te koop aanbood, ontving ik als reactie van de
Nederlandse Hoenderclub een folder. Het was mijn eerste contact met de N.H.C. De opmaak en inhoud
spraken mij zo aan, dat ik die altijd bewaard heb.
Na de oorlog kwamen bij de zilverpellen ook nog Friese goudpellen van de bekende Friese hoenderfokker
en artikelschrijver J.A. Veenstra te Langezwaag.
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4. WONEN EN LEVEN IN DRENTHE
Toen wij getrouwd zijn, werd onze woonplaats het Drentse Veenhuizen. We beschikten daar over volop
ruimte voor kippen, konijnen en andere dieren en voelden ons daar gauw thuis.

Koos aan het kippenvoeren, 1953
Bij elke woning was een grote tuin; geen wonder dus, dat er nogal wat mensen waren, die kippen en
konijnen hielden.

onze woning met kippenverblijf in de jaren 60
Een mooie basis, om een kleinveeteeltvereniging op te richten en die is er eind 1952 dan ook gekomen:
’Vefauna’. De vereniging bestond niet alleen uit fokkers van raskippen en konijnen, er waren ook leden, die
kippen hielden alleen uit liefhebberij of om de eieren.
10

Gezamenlijk werd voer ingekocht en op een avond in de week konden eieren voor de handel worden
afgeleverd. Dat gebeurde bij een lid aan huis; altijd een gezellige samenkomst, waar heel wat werd
bepraat. Daar is ook het idee ontstaan van een dierenparkje, met in de grachten zwanen en andere
watervogels. Het lid bij wie de eieren afgeleverd werden, Jan Jager, had een cheffunctie bij de
Plantsoenendienst. Vooral dank zij hem zijn er, met volle medewerking van genoemde Dienst, twee
parkjes gekomen.
In de jaren vijftig en zestig werd om het jaar in het Verenigingsgebouw een pluimvee- en
konijnententoonstelling gehouden, drie maal zelfs een landelijke. In 1966 waren er 600 konijnen en kippen
ingezonden. Ter bestrijding van alle kosten werd er 's winters in het dorp een snertactie gehouden. Ook
hier weer alle medewerking van Justitie. De snert mocht in de Gestichtskeuken worden bereid en met een
dienstvrachtauto worden rondgebracht. De tentoonstelling was altijd een echt dorpsgebeuren. Haast
iedereen kwam een kijkje nemen.
In de jaren ´70 is het houden van tentoonstellingen op de achtergrond geraakt. De Vereniging is zich nog
alleen gaan richten op het beheer van de dierenparkjes. Van het parkje naast ´Esserheem´ stond in
‘Avilcultura’ van augustus ’64 het hier overgenomen artikel.
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Liefde voor kippen neemt toe
Mijn liefhebberij voor het kippenhouden ging zo ver, dat ik een cursus Pluimveeselecteur ben gaan volgen.
Die werd in Assen gegeven, door een gewezen Rijkspluimveeteeltconsulent. Alle cursisten behalve ik
kwamen uit het bedrijfsleven: fokkerijen, vermeerderingsbedrijven of broederijen. Onze docent Ir. Adams
waarschuwde mij meer dan eens, me niet te laten verleiden naar de bedrijfstak over te stappen,
conjunctuurgevoelig als deze was/is. Van bio-industrie was toen nog geen sprake.
In Veenhuizen stonden zeventien justitieboerderijen, waar dagelijks gedetineerden tewerkgesteld werden.
Op elke boerderij woonde een bedrijfsleider. Toen midden jaren vijftig de justitieboerderijen werden
afgestoten en overgingen naar de Dienst der Domeinen, kwam alles onder centraal beheer. Hierdoor
verviel de functie van bedrijfsleider. De boerderijwoningen konden nu, als ze leeg kwamen, ook door
anderen gehuurd worden. Dat leek mij wel wat. Ik zag het al voor mij: die varkenshokken op een rij,
veranderd in kippenverblijven en dan nog de schuurruimte!
Helaas, vrouwlief Roelie had heel andere gedachten: "Zet dat maar uit je hoofd. Straks overal kippen,
zodat verder nergens meer tijd voor is". Dat was wel even een domper, maar zij had gelijk.

jonge aanwas 1984

blauw goudhalzig
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5. OVER OP DRENTSE HOENDERS
Op een gegeven moment ging ik mij realiseren, dat wij nu in Drenthe woonden en er ook Drentse
Hoenders bestaan. Ook realiseerde ik me dat die veel zeldzamer waren dan de Friese en vooral niet
minder mooi. Ik dacht: ”Waarom zouden de Drentse Hoenders bij de Friese moeten achterblijven?”

Als import Drent ben ik het toen als een “roeping” gaan zien, mij voor het Drentse Hoen te gaan inzetten en
dit ras te fokken. De Friese Hoenders en de gewone legkippen, die wij tot dan hadden, gingen weg.

onze eerste Drentse Hoenders
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In ‘Avicultura’ was ik de naam W. van den Heuvel te Coevorden, als fokker van Drentse Hoenders wel
eens tegen gekomen. Verder had ik gehoord, dat er in Enter nog een nutbedrijf van Drentse Hoenders
was, van de fam. J. Bokdam. Dit was in de oorlogsjaren een vermeerderingsbedrijf met een
voedertoewijzing, zoals de Heer Dijkstra te Haulerwijk voor zijn Friese Hoenders had.

Ik had me voorgenomen zelf een stam op te bouwen.
Ik wilde dus niet beginnen met dieren van één en
dezelfde fokker. Ook wilde ik graag goede legkippen
en van de nuthoenders van Bokdam mocht je dat toch
verwachten. Vandaar, dat ik het fokken ben begonnen
met Drentse Hoenders van Bokdam. Dat was in 1960.
Zij werden mij als eendagskuikens in een doos
toegezonden, zoals toen vrij algemeen gebeurde.
In hetzelfde jaar ben ik ook op bezoek geweest bij de
familie Bokdam. Dat was op de Solexbrommer, met
zoon Koos van 10 jaar achterop. Wij waren onderweg
naar Zutphen. De ontvangst was heel gastvrij. In de
kippenhokken kregen wij Drentse Hoenders te zien in
allerlei kleurslagen. In mijn herinnering was het wel
overwegend patrijstekening. Wij werden nog
uitgenodigd voor het avondeten, waarna we
doorbromden naar Zutphen.
14 november 1962
De kuikens groeiden voorspoedig op. Maar naar te verwachten viel, ook hier vertoonde zich nogal wat
verschil in kleur en tekening.
Om wat meer standaardmatig te fokken wilde ik fokhaantjes betrekken van een rasfokker en dat was
uiteraard W. van den Heuvel. Ik schreef hem een brief en zijn antwoord op mijn vraag staat hier afgedrukt.

Elk op een Solex zijn Roelie en ik naar Coevorden getuft. Na ontvangst en begroeting -onze eerste
kennismaking- was zowat het eerste wat Van den Heuvel mij vroeg, waar ik de Drentse kippen vandaan
had. Op mijn antwoord: "Van Bokdam", was zijn reactie: "Fout! Dat zijn geen Drentse Hoenders om het ras
mee te fokken".
Toen Van den Heuvel merkte, dat ik serieus liefhebber was, toonde hij zich heel gul en we kregen enkele
jonge hanen mee. Hij zou toch ook wel graag enkele ‘Bokdamhaantjes’ van mij willen hebben. Ik had er
nog weinig verstand van, dus werd mij uitgeduid, hoe ze er ongeveer uit moesten zien. Zo heb ik Van den
Heuvel er enkele gestuurd.
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Zijn reactie staat op het briefkaartje.
Vanaf toen, zomer 1960, hebben wij altijd
een regelmatig en nauw contact met
elkaar onderhouden. Wim van den Heuvel
heeft mij in de eerste jaren veel over de
Drentse Hoenders bijgebracht.
Vanaf dat jaar ben ik ook begonnen met
het inzenden van kippen naar de
tentoonstellingen. Dat deed ik al wel met
konijnen. Ik was 20 jaar fokker van
Hollanders en ook lid van de
Hollanderclub. Het inzenden van twee
diersoorten vond ik te kostbaar, zowel in
geld als in tijd. Met konijnenfokken ben ik
in 1961 gestopt.

1967
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6. DRENTSE HOEN-KRIELEN
De liefhebberij voor de Drentse Hoenders had mij aardig te pakken. Ik vond, dat er naast grote Drenten
ook Drentse krielen moesten komen. Maar hoe die te krijgen? Grote Drentse Hoenders waren al zeldzaam.
Van Drentse krielen zag en hoorde je helemaal niets. Ja toch! In Warnsveld bleek iemand te zijn, die
krielen had: R.W. de Boer. Ik heb contact met hem opgenomen en ben naar Warnsveld gereisd om
broedeitjes.
De Boer is in 1957 het fokken van Drentse krielen begonnen met een klein uitgevallen gezoomd patrijs
bolstaarthen van C.A. Mes uit Nieuw-Lekkerland en een patrijs Hollands krielhaantje.
De uit Warnsveld meegenomen broedeitjes waren goed bevrucht. Er kwam een mooi koppeltje kuikens uit.

de eerste Drentse krielen 1962
Er waren ook bolstaartjes bij. Die heeft De Boer teruggekregen. Een haantje en een hennetje kregen van
keurmeester G. Afink ZG en ZZG. Dat hennetje is de stammoeder geworden van veel nakomelingen. In
1964 wilde ik ook zilverpatrijs Drentse krielen gaan fokken. Ik ben te rade gegaan bij de allround
pluimveedeskundige C.S.Th. van Gink. Zijn antwoord staat afgedrukt.

16

Van de toenmalige secretaris van de Friese Hoenderclub P. Werkhoven te Leeuwarden heb ik een
zilverpel Fries krielhaantje gehaald en van keurmeester K.L. Dijk te Oldeberkoop een zilverpatrijs Hollands
krielhennetje. Daarmee ben ik begonnen. Zo kwamen er na enkele generaties ook (gezoomd)
zilverpatrijskleurige Drentse krielen.
In 1965 werd de Drentse Hoenclub opgericht. Nog in hetzelfde jaar gingen enkele leden uit Wageningen: L.
Berger, Prof. G.A. Kooy, zijn zoon Aart, B.A. Ruinaard en in Utrecht K.L. Hoen ook aan de slag met
Drentse krielen. Zij haalden daarvoor een Fries goudpel krielhaantje en twee dito krielhennetjes uit
Friesland. Deze kruisten zij met Hollandse krielen. Er werden het eerste jaar al heel wat krielen gefokt en
daarbij werd serieus tewerk gegaan. Al op de eerste fokkersdag werd door keurmeester C. v.d. Heuvel aan
een gezoomd patrijs haantje van Aart Kooy ZZG toegekend.
Op de eerste clubshow in 1966 waren 22 Drentse krielen ingezonden. De liefhebberij voor de Drentse
krielen nam daarna explosief toe. Toen dat zo was en ik zag, dat er voldoende krielenfokkers waren, ben ik
daarmee gestopt. Ik deed dit om hokruimte te scheppen voor grote Drenten in de meer zeldzame
kleurslagen, waarop ik mij wilde gaan toeleggen. Dat vond ik nodiger.
Mijn stammetjes (gez.) patrijs krielen heb ik overgedaan aan H.J. van Riezen in Veenhuizen en de (gez.)
zilverpatrijs aan Jan Lokhorst in Gieten. Lokhorst fokt deze kleurslag nu nog. Over een bezoek aan Van
Riezen schrijft Van den Heuvel in D.H.N. nr. l2: "Bij H.J. van Riezen, Oude Gracht 22, Veenhuizen, liepen
tot mijn grote verbazing een stuk of zeven patrijskleurig gezoomde krielhennen, die van type volmaakt en
van kleur zeer goed waren. Ze hadden ook nog mooie witte oren en mooie fijne kammetjes. Het raadsel
was gauw opgelost, ze stamden af van de mooie gezoomde hen, die S. Oosterhoff enkele jaren geleden
had (Zwolle 1965, kooi 415 ZZG)".
Toen Van Riezen naar de stad ging verhuizen, heeft Van den Heuvel al zijn krielen overgenomen. In
handen van een fokker als deze hebben vanuit Coevorden veel nakomelingen hun weg in den lande
gevonden. Zoals in Assen bij J. van Hemel, die daar succesvol mee gefokt heeft. Van Hemel op zijn beurt
is de leverancier geweest van Drentse krielen aan toen beginnende en later gerenommeerde
krielenfokkers als M. v.d. Bijl, J. de Vries, B. Mombarg en W. Martens.
Samenvattend mogen wij m.i. stellen, dat de Drentse Hoen-krielen als zodanig, dat wil zeggen als ras met
die naam, zijn ontstaan eind jaren vijftig / beginjaren zestig en dat hun bakermat ligt in Warnsveld,
Veenhuizen en Wageningen. Meer hierover in een artikel "Over het ontstaan van de Drentse krielen" in
"Avicultura" nr. 11/1997 en "Drèentse Hoendernijs" nr. 97 / juli ' 99.

Drentse krielen patrijs
medio jaren ‘60
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7. HOE DE DRENTSE HOENCLUB TOT STAND KWAM
Eigenlijk al sinds ik met Drentse Hoenders begon, had ik als doel het oprichten van een speciaalclub. Met
als voorbeeld voor ogen de Friese Hoenderclub. Als er voor de Friese Hoenders een speciaalclub kan
bestaan, dan moest het voor de Drentse Hoenders toch ook mogelijk zijn. Verschillende malen sprak ik
daar met Wim van den Heuvel over, maar hij voelde er niet veel voor. "Er was al een Nederlandse
Hoenderclub, die de belangen van de Drentse Hoenders behartigde". Zijn broer Cees was daarvan
secretaris en waarschijnlijk speelde dat een rol mee: vond Wim het voor hem niet zo leuk. Dus bleef het er
voorlopig bij.
In het najaar van 1964 bezocht ik "Ornithophilia" in Utrecht, waar ik enkele Drentse krielen had
ingezonden. Ik was daar toen nog de enige inzender. Bij de kooien zag ik, dat twee heren met
belangstelling de krielen bekeken. Uiteraard maakte ik een praatje met hen. Zij maakten zich bekend als
Prof. G.A. Kooy en de heer L. Berger, allebei uit Wageningen. Beiden bleken liefhebbers van Drentse
Hoenders te zijn. Toen ik hun vroeg wat zij vonden van het oprichten van een Drentse Hoenclub, gaven zij
te kennen daar wel voor te zijn en er ook wel aan te willen meewerken. Dat vertelde ik uiteraard aan Wim
van den Heuvel. Toen die vervolgens hoorde, dat broer Cees c.q. de N.H.C. geen bezwaar had tegen de
oprichting van een speciaalclub voor Drentse Hoenders, was hij ook niet meer tegen. Wim toonde zich
zelfs bereid er ook wel aan te willen meewerken. Zonder hem zou ook haast ondenkbaar geweest zijn.
We gingen meteen aan de slag. Er werden oproepen geplaatst in "Avicultura" en "Fokkersbelangen" en
uitnodigingen gezonden aan alle bekende fokkers van Drentse Hoenders.

Zo is het op zaterdag 16 januari 1965 tot de oprichting van de Drentse Hoenclub gekomen. Dat was in
Zwolle, tijdens de Plusieko-show in "Odeon". Op de oprichtingsvergadering waren 12 belangstellenden
aanwezig: W. v.d. Akker, L. Berger, F. Bonhof, W. v.d. Heuvel, K.L. Hoen, J. Kersies, A. Kleine, G.A.
Kooy, S. Oosterhoff, J.L. Pas, H. Stegeman en J.W. Wesselson. Allen gaven zich op als lid. Als eerste
bestuursleden werden gekozen: Van den Heuvel (voorzitter), Oosterhoff (secretaris) en Berger
(penningmeester). Wesselson, een keurmeester met veel belangstelling voor en kennis van de
Nederlandse hoenderrassen, gaf aan de hand van meegebrachte beschrijvingen en platen een instructieve
beschouwing over de Drentse Hoenders.
Aan de oprichting werd in de dagbladpers bekendheid gegeven. Twee dagbladen, "Trouw" en de "Drentse
Courant" hebben daarna bovendien nog een uitgebreid artikel over onze Club en de Drentse Hoenders
geplaatst.
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Begonnen met 12 leden, waren dit een jaar later 31 en na twee jaar 44. Bij het doorlezen van oude
nummers van D.H.N. voor het schrijven van dit verhaal viel het mij op, dat toen van de leden een 8-tal in
Veenhuizen woonachtig was: W. Baron, H. Davids, P. Dijkema, J. Dijkstra, H. Letema, S. Oosterhoff, H.J.
van Riezen en G.T. Vos; de laatste weliswaar in Norg, maar als melkboer kwam hij elke dag in Veenhuizen
bij ons allen aan de deur. Zij hadden allemaal Drentse Hoenders en waren ook lid van de plaatselijke
vereniging "Vefauna".
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Er is een gestage groei in het ledental:
Jaar:
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005

Aantal leden:
12
40
57
70
85
92
112
168
217

De groei in de laatste tien jaren heeft allicht te maken met de verschijning van ons boek "Het Drentse
Hoen" in 1995.
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8. HET BESTUUR TOT 2005
Naam:
W. van den Heuvel
S. Oosterhoff

Jaren:
1965 - 1993
1965 - 1995

L. Berger

1965 - 1978

K.L. Hoen
A.C. Engelberts

1969 - 1974
1969 - 1976

A. Boverhof
R. Tuin
J. van Hemel
J. de Vries
M. van der Bijl
W. Martens

1974 - 1982
1978 - 1982
1978 - 1994
1982 - 1985
1982 - 1993
1985 - 1989
1995 - 2001
1989 - 1991
1991 - 1995
1993 - 2002
1993 - 2001
1994 1995 2001 2001 2002 -

H.J. de Boer
Kl. Knol
B.H.F. Mombarg
B. Mekkes
A.H. Rolink
C.F. de Boer
J. de Vries
B.E. Rijnsburger
H. Pater

Functie:
voorzitter
secretaris
secretaris/penningmeester
secretaris
secretaris
penningmeester
secretaris/penningmeester

1965 - 1967
1967 - 1973
1973 - 1974
1977 - 1995
1965 - 1967
1976 - 1977

penningmeester
secretaris/penningmeester
penningmeester

1973 - 1974
1974 - 1976
1977 - 1982

penningmeester

1982 - 1994

voorzitter
secretaris
penningmeester
penningmeester

1995 - 2001
1994 - 2003
2003 -

secretaris
voorzitter

2002 -

Het bestuur bestond aanvankelijk uit drie leden. Dat kon best, want de Club was nog klein en gedrieën
konden zij het uitstekend met elkaar vinden. Er was naar mijn gevoel een goede band. In 1967 moest
Berger het penningmeesterschap neerleggen. Zijn werkzaamheden bij de Papierfabriek Van Gelder, waar
een grote reorganisatie gaande was, nam al zijn tijd in beslag. Vreemd, naar mijn gevoel is Berger veel
langer penningmeester geweest. Dat komt wellicht door onze contacten en omdat hij in het bestuur zo
creatief bleef.
Door toename van het ledental en daarmee gepaard gaande uitbreiding van de werkzaamheden is het
bestuur in 1969 uitgebreid tot vijf. Ook de jaren daarop was over het geheel genomen, de samenwerking
goed. Midden jaren zeventig heb ik, door gezondheidsomstandigheden thuis, enkele jaren van het
secretariaat afstand gedaan en dit overgedragen aan A.C. Engelberts. Hij is toen ook nog penningmeester
geweest. Engelberts was in de kippensport een gedreven man, zeer actief. Maar wel met geheel eigen
ideeën. Toen op een gegeven moment hij het bestuur en de jaarvergadering niet meekreeg, gaf hij er
abrupt de brui aan. En bedankte voor alles. Engelberts was echter een man, op wie je niet echt boos kon
worden en zeker niet kon blijven. En bij het 25 jarig bestaan van de Drentse Hoenclub was er ook van
hem een felicitatie.
Met Wim van den Heuvel heb ik bijna de hele periode in het bestuur gezeten. Wij waren geheel
verschillende personen, maar hebben al die jaren goed met elkaar kunnen opschieten en samen werken.
Lang niet altijd waren we het met elkaar eens. Impulsief als Wim was, flapte hij er soms van alles uit. Hij
beriep zich er vaak op schoolmeester te zijn en als zodanig op z.i. fouten of onjuistheden te moeten wijzen.
Hij heeft mij zelfs wel eens verweten, als hij vond, dat iets niet goed ging: "Was jij maar nooit met die
Drentse Hoenclub begonnen". Maar dat heb ik nooit serieus opgevat. Want in wezen was hij er ook mee
verknocht. Er is nooit enige verwijdering geweest, in tegendeel. Het mooie was, dat wij alles tegen elkaar
konden zeggen.
Ik heb af en toe mij wel afgevraagd, of het niet beter zou zijn, om na zo veel jaren maar eens uit het
bestuur te stappen en plaats voor jongeren te maken. Als ik dat tegen Van den Heuvel zei, was altijd zijn
antwoord: "Als jij er mee ophoudt, dan stap ik er ook uit". In 1992 was ik periodiek aftredend en van plan
mij dan niet herkiesbaar te stellen. Maar op verzoek van Van den Heuvel, die zijn levenseinde voelde
naderen, heb ik dat wel gedaan; met de aankondiging over een paar jaar tussentijds te willen stoppen.
Ondertussen bleven wij allebei aan. Van den Heuvel tot zijn dood.
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Albert Boverhof is vijf jaar penningmeester geweest. Hij was een secure man, rechtlijnig. Je kon het je niet
veroorloven, om gemaakte afspraken niet of niet op tijd na te komen. Ook in dat opzicht was het goed, dat
hij in het bestuur zat. Daarnaast was hij een goede en succesvolle fokker.
Na Boverhof werd Jan van Hemel penningmeester, twaalf jaar lang. Hij woonde in Assen. Ik woonde toen
nog in Veenhuizen. Wij kwamen dikwijls bij elkaar. Later, toen wij ook in Assen gingen wonen, werd het
nog idealer. Jan van Hemel was ooit met een krielhen op "O" winnaar van de Grote Prijs van Nederland.
Van Hemel is niet meer lid, maar wij zien elkaar nog geregeld.
Nog iemand, die meer dan tien jaar bestuurslid is geweest, is M. v.d. Bijl. Bij hem thuis in Driesum hebben
we vaak bestuursvergadering gehouden. Meindert was in het bestuur een tijdlang vice-voorzitter. Een
rustig iemand met een weloverwogen mening en goed inzicht. Daarbij een gedegen krielenkenner en fokker.
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de heer Van den Heuvel laat zijn kippen los:
“Er gaat een heilzame werking uit om met dieren om te gaan”
(Coevorder Courant)
Met de hier nader genoemde bestuursleden heb ik het meest (dagelijks bestuur) en langst samengewerkt.
Met secretaris Bert Mekkes en penningmeester Ton Rolink niet lang, maar wel intensief. Helaas noopte
tijdgebrek Mekkes enkele jaren geleden tot aftreden en moest Rolink vanwege zijn vele buitenlandse reizen het penningmeesterschap overdragen. Maar gelukkig is hij wel in het bestuur gebleven. Met Bert
Mombarg had de D.H.C. een voorzitter, die het heeft gepresteerd tijdens zijn voorzitterschap een
proefschrift te schrijven: "Houden van kippen". En daarmee het doctoraat in de Psycho-, Pedag- en Sociologische Wetenschappen aan de R.U. Groningen heeft behaald. Ik las het ’s morgens in een uitgebreid
artikel in Trouw. Het was voor mij een volkomen verrassing. Maar vond het zoiets bijzonders, dat ik
spontaan meteen een felicitatiebrief aan de doctor in de "Kippenkunde" heb geschreven.
Thans, bij het 40-jarig bestaan heeft de D.H.C. een 5-tallig bestuur in de volgende samenstelling.
Voorzitter:
Hilbert Pater. Oude rot in het vak, allround kippenman, zelf rasechte Drent. Maakt
van zijn hart geen moordkuil.
Secretaris:
Baan Rijnsburger. Een serieuze fokker van gezoomd patrijs met jarenlange ervaring.
Presenteerde zich bij zijn aantreden niettemin in alle bescheidenheid als "beginneling".
Penningmeester: Cees de Boer. Fokt al vanaf zijn twaalfde jaar raskippen. Heeft er zijn beroep van
willen maken, door op "Het Spelderholt" in Beekbergen te gaan werken. Hij is nu
docent Dieren houderij en fokt actief Bolstaarten.
Lid:
Jan de Vries. Een ervaren, kundig en zeer succesvolle krielenfokker. Was al eerder
bestuurslid, maar het vroeg te veel tijd ten koste van werk en gezin. Jan
verontschuldigde zich met: "Ik houd van Drentse Hoenders, maar ik houd nog meer
van mijn Drentse zonen".
Lid:
Ton Rolink. Het penningmeesterschap heeft hij moeten opgeven, maar gelukkig is hij
met zijn kennis wel in het bestuur gebleven.
Een bestuur, waarbij de belangen van de Drentse Hoenders groot en kriel in goede handen zijn. We
mogen hopen, dat het in deze samenstelling in goede harmonie geruime tijd mag aanblijven. Met Bert
Mekkes -ruime ervaring en gevoel voor historie- als eindredacteur van "Drèentse Hoendernijs".
Het voert te ver om alle bestuursleden hier te noemen. Ik heb me beperkt tot hen, met wie ik wat langer en
het meest heb samengewerkt.
Het waren voor mij mooie, waardevolle jaren, als secretaris in het Bestuur. Ik zie er met veel genoegen op
terug.
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gezoomd patrijs Drentse krielen van Jan de Vries, Berghuizen
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9. AKTIVITEITEN
De D.H.C. heeft in de loop der jaren heel wat activiteiten op de agenda gehad en ondernomen
Bekendheid geven aan het bestaan van Drentse Hoenders, dat was belangrijk en ook nodig. Menigeen in
Drenthe had er nog nooit van gehoord. Propaganda maken dus. Aan alle Gemeentebesturen in de
provincie Drenthe werd een brief gezonden, waarin iets stond over Drentse Hoenders als een
Oudnederlands landhoenderras en dat de vereniging de Drentse Hoenclub was opgericht, om dat ras in
stand te houden. Er werd in die brief ook gevraagd om een eenmalige subsidie. De reacties waren
welwillend, maar van enkele gemeenten liet het budget een bijdrage niet toe. De Gemeente Westerbork
herinner ik mij, vroeg om een toom Drentse Hoenders in hun hertenkamp. Daar is toen aan voldaan.
Al in het tweede jaar werd begonnen met het uitgeven van een Clubblad, een Contactblaadje.
Fokkersdagen en Clubtentoonstellingen staan bij de D.H.C. vanaf het begin hoog genoteerd.
Via clubberichten in "Avicultura" en "Fokkersbelangen" werd en wordt van verschillende activiteiten
regelmatig bekendheid gegeven.
Doelstelling van de D.H.C. is bevorderen van het houden, fokken, verbeteren en verbreiden van de
Drentse landhoenders in al haar schakeringen. Met het verbeteren zijn de leden, de fokkers druk bezig.
Aan het verbreiden tracht het Bestuur een bijdrage te leveren door het plaatsen van Drentse Hoenders in
Kinderboerderijen, parken, op landgoederen, e.d. in de provincie Drenthe en het onderhouden van
contacten met die instellingen.
Hier volgt een overzicht van een aantal van de activiteiten en evenementen in de loop der jaren.
Zo zijn er in het Pluimveemuseum te Barneveld Drentse Hoenders, daar door D.H.C. leden beschikbaar
gesteld. Ook is de Club met een stand wel eens bij bijzondere evenementen zoals in Exlo op het
Schaapscheerderfeest e.d.
In 1995 en 2000 nam de D.H.C. met een eigen stand deel aan de Nationale Hoenderdagen in het Openluchtmuseum te Arnhem. In 2000 was die dag ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Ned.
Hoenderclub.
In 2002 was er van l0 mei - 28 juli in het Nationaal Museum Het Loo de expositie "Vorstelijk Vee"; met ook
een toom Drentse Hoenders. De D.H.C. was zowel bij de opening als op de speciale hoenderdag present.
De expositie was t.g.v. het 25-jarig bestaan van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.
De D.H.C. beschikt over een prachtige zesdelige kooi, waarin Drentse Hoenders worden getoond op de
clubshows, Noordshow e.a. gelegenheden. De kooi is gemaakt door het lid E. Vogelzang. Van zijn hand
zijn ook ettelijke wandborden met daarop in houtsnijwerk afgebeelde Drentse Hoenders en dito stoven,
bedoeld als prijzen.
De D.H.C. zet zich in voor een Oudnederlands hoenderras, maar gaat wel met de tijd mee en heeft een
eigen website, samengesteld door het lid Cor Giesbers: www.drentsehoenclub.nl

jongste zoon Bert in het eerste dierenparkje van Vefauna in Veenhuizen
(op achtergrond Gevangenis Esserheem)
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10. DRÈENTSE HOENDERNIJS
De eerste verjaardag van de D.H.C. leek het bestuur een goede aanleiding voor een ‘rondschrijven om de
band tussen ons allen te verstevigen’. Het moest nog niet worden gezien als het eerste nummer van een
Clubblad, maar je kon nooit weten. Vandaar, dat aan dit rondschrijven toch maar no. 1 werd gegeven en
ook een naam: ‘Drentse Hoendernijs’; met daaronder ‘Mededelingen van de Drentse Hoenclub’. Het werd
niet alleen aan de leden toegezonden, maar ook aan anderen, van wie bekend was, dat zij Drentse
Hoenders fokten.
Een half jaar later, juli 1966 verscheen al een tweede nummer. Dit werd als Clubblad aangediend. De
ondertiteling van dit D.H.N. was: ‘Contactblaadje van de Drentse Hoenclub’. Hiermee werd aangeduid, dat
bij de oprichting van de D.H.C. het onderlinge contact tussen de leden -naast het instandhouden en
verbeteren van het Drentse Hoen- een belangrijke doelstelling was. Die ondertiteling is ook nu nog zo,
alleen met dit verschil, dat vanaf no. 40 (mei 1980) het bescheiden begonnen Contactblaadje is gewijzigd
in Contactblad.
Zoals al opgemerkt, het onderlinge contact stond hoog genoteerd. Als daar aanleiding voor was, zoals bij
huwelijk, gezinsuitbreiding of jubileum, werd daar een rubriekje, wel eens aangeduid als ‘Familiaria’,
ingelast. Vanzelfsprekend werd en wordt in geval van overlijden van een lid, als dit bij de D.H.C. bekend is,
daaraan in een ‘in memoriam’ aandacht geschonken.
In 1986 is de naam helemaal Drents geworden: ‘Drèentse Hoendernijs’. In dat jaar kwam op het voorblad
een afbeelding van Drentse haan en hen bij Saksische boerderij. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van de D.H.C. in 1990 werd dat een omslag met dezelfde afbeelding, aquarel van Van Gink, op gekleurd
papier. Met op de binnenzijde en de achterkant, dus drie kanten, een tijd lang advertenties van Koopmans
mengvoeders, Timmerbedrijf B.G. Hijink en Administratiekantoor Martens. Ons lid en oud bestuurslid
Willem Martens dus niet alleen serieus fokker, maar ook sponsor.
Al die jaren berustte de redactie bij de secretaris, in dit geval mijn persoon; met uitzondering van 19741977, toen A.C. Engelberts deze taak heeft vervuld. Pas in 1993 kwam er verandering in de eenhoofdige
redactie, met de toetreding van Hendrik Timmer. Sindsdien heeft D.H.N. een redactiecommissie. In dat jaar
heeft op het voorblad de vertrouwde patrijskleur plaats gemaakt voor gezoomd zilverpatrijs hoenders; ook
een aquarel van Van Gink.
Vanaf 1994 wordt het blad met computer en tekstverwerker gemaakt. In dat jaar werd de redactie met Ton
Rolink uitgebreid tot drie.
‘Drèentse Hoendernijs’ verschijnt vier maal per jaar, in een oplage van 250 exemplaren.
Onlangs is enige discussie ontstaan over de juiste schrijfwijze van de naam van het clubblad. Tot 1987
was “nieuws” in het Drenst “nijs”. In dat jaar is de Stichting Drentse Toal in het leven geroepen en toen is
bepaald dat het “neis” moet zijn. Hoewel een al bestaande naam niet hoeft te worden aangepast, hebben
bestuur D.H.C. en redactie D.H.N. dit met ingang van het laatste nummer in 2004 wel gedaan en is het nu
dus: Drèentse Hoenderneis.
Op dit moment wordt de redactie gevormd door B. Mekkes, C.F. de Boer en A.H. Rolink.
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11. FOKKERSDAGEN
Van alle gehouden Fokkersdagen wordt beknopt verslag gedaan. Van die in de beginjaren wat uitgebreider
dan in de laatste jaren. Dit, omdat er veel overeenkomst is tussen de verschillende dagen.
1965 Coevorden. Toen wij bij prachtig weer op zaterdag, 9 oktober 's middags om half een ten huize van
de voorzitter arriveerden, was het er al een gezellige drukte. Na begroeting en kennismaking nog even een
vluchtige blik in de (vele) hoenderhokken van de gastheer te hebben geworpen, werden we uitgenodigd in
de woonkamer van de familie Van den Heuvel, waar de jaarvergadering werd gehouden. De voorzitter
heette de 13 aanwezigen welkom en zei, dat we trots mogen zijn zo gauw al een fokkersdag te kunnen
houden. Het moet voor de voorzitter en ook voor zijn broer wel een voldoening zijn geweest, dat er zo veel
liefhebbers van het Drentse Hoen met een dergelijk groot aantal dieren aanwezig waren. Dat aantal
bedroeg een kleine 70, waaronder 24 krielen.
In een ontruimd kippenhok was een rij kooien opgesteld, waarin de dieren door keurmeester Cees v.d.
Heuvel werden gekeurd. Hij gaf hierbij uitvoerige toelichting. Er werd in wedstrijdverband gekeurd.
Na afloop werden we door mevrouw Van den Heuvel nog onthaald op soep, broodjes en koffie. Voor de
gastvrije ontvangst werd haar een mooie kamerplant aangeboden. Het was ongeveer acht uur, toen ieder,
voldaan over de mooie en leerzame middag, de thuisreis aanvaardde.
Verslag in Avicultura 28 oktober 1965 van C. van den Heuvel:

1966 Ede. Toen wij op zaterdag, 10 september rond het middaguur in de ruime markthal arriveerden,
vonden we deze smaakvol en doeltreffend ingericht. Een lange rij kooien langs de wanden voor de
meegebrachte dieren. Penningmeester L. Berger, spil van het organisatiecomité, was het middelpunt van
de fokkersdag. De bijna 100 dieren werden gekeurd door de keurmeesters C. v.d. Heuvel en J.L. Meijer.
Dat gebeurde zeer instructief. Daarbij kwam aan het licht, dat er op het punt, hoe de dieren moeten zijn,
veel meningsverschil bestond en dat de standaard daarin niet volledig was.
In een naburig restaurant werden we onthaald op een broodmaaltijd, waar Prof. Kooy als voorzitter van het
comité een geestig tafelspeechje hield. Slot van het verslag in D.H.N.: "Nog maar enkele jaren geleden
kenden de meesten onzer elkaar niet. Nu, door onze Club en de fokkersdagen, ontstaat er een band en
zijn we al haast of helemaal vrienden geworden".
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1968 Veenhuizen. Het was zaterdag, 7 september mooi weer. Toen zo om het middaguur een 20-tal
leden in het Verenigingsgebouw was gearriveerd, duurde het maar even of ruim 100 Drentse Hoenders groot en kriel- vulden de opgestelde kooien. Op uitnodiging woonden de secretaris van de Friese
Hoenderclub, P. Werkhoven en echtgenote de hele fokkersdag bij. Keurmeester J.L. Meijer, geassisteerd
door zijn zoon, had met de beoordeling de handen meer dan vol. In D.H.N. heeft hij daarvan een uitgebreid
verslag geschreven, onder de kop ‘Drentendag 1968’. Daarin lezen we o.a.: "Grote waardering was er voor
de Zilver- en Goudhalzige dieren, welke variëteit wel een specifieke Drentse kleurslag is. Op één na beste
van alle krielen was een zwart zilverhals hennetje van H. Davids".
De lunch, aangeboden door de Vereniging "Vefauna", was verzorgd door de conciërge van het
Verenigingsgebouw, samen met echtgenote en enkele dames van leden uit Veenhuizen. Tijdens de lunch
werden enkele toespraakjes gehouden. Bij zijn dankwoord werd door de voorzitter aan de conciërge, die
ook bestuurslid van "Vefauna" is, en diens echtgenote een Bartje-beeldje aangeboden.
1971 Er is een tentoonstellingsverbod van kracht. Als alternatief is op 25 maart ‘72, in combinatie met de
jaarvergadering, een excursie naar het Instituut "Het Spelderholt" in Beekbergen gehouden.
1973 Coevorden. Voor de tweede maal was de fokkersdag bij de familie Van den Heuvel, zaterdag, 29
september. Maar nu op een ander adres, de boerderij, waarheen ze verhuisd zijn. Ook deze keer werd
tegelijk de jaarvergadering gehouden. Echter geen keuring, zoals in voorgaande jaren. Wel een praatje
over Drentse Hoenders o.l.v. Cees v.d. Heuvel, aan de hand van wat dieren en kippen van de voorzitter.
Want die waren er in groten getale. Overal waar een deur geopend werd, kwam ons een zwerm kippen of
kuikens tegemoet.
1974 Ommen. Dit jaar, op 28 september, waren wij te gast bij de familie B. Sijbesma in Ommen. Er waren
33 belangstellenden. Dhr. C. van den Heuvel vertelde over de Drentse Hoenders van voor WO-II, van
tijdens de oorlog, ook in het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt te Beekbergen en het opnieuw fokken na de
oorlog. Vervolgens werden de meegebrachte dieren besproken. Dat ging gepaard met een zgn.
lekenkeuring. Mevrouw Sijbesma had gezorgd voor een welvoorziene tafel van soep, slaatje, broodjes en
koffie. Waarvoor zij hartelijk werd bedankt.
1975 Havelte. Zaterdag, 27 september, een regenachtige dag. Er waren 18 leden en enkele gasten. De
meegebrachte dieren werden beoordeeld door de keurmeesters C. v.d. Heuvel en J.L. Meijer. Vervolgens
was er de jaarvergadering.
1976 Nieuw Lekkerland. Dit jaar -zaterdag, 28 augustus- de fokkersdag eens ver van huis, in Nieuw
Lekkerland, de woonplaats van ons lid C.A.Mes. Hij had dan ook de organisatie op zich genomen, daarbij
geholpen door een paar andere leden. Plaats van samenkomst was het Clubgebouw van de NKPV. De
opkomst van de leden en het aantal meegebrachte dieren was verrassend goed. De beoordeling was in
handen van de keurmeesters C. v.d. Heuvel en J.L. Meijer. De hoenders werden verdeeld in acht groepen.
In elke groep was voor het mooiste dier door een anonieme schenker een prijs uit de streek beschikbaar
gesteld.
Om 13.00 uur werd de keuring onderbroken voor de lunch, een goed voorziene koffietafel, verzorgd door
de heer Mes en de zijnen. "Daar zat toch wel een man of dertig. Het gonsde van de kippenpraatjes en dat
element van saamhorigheid vind je alleen op een fokkersdag", schrijft C. v.d. Heuvel in zijn verslag.
1977 Uffelte. Met de aanmelding van de leden voor deze fokkersdag liep het maar traag, maar op
zaterdag, 27 augustus waren we in het gebouw ‘De Vlasbargen’ toch nog dertien in getal. De keuring werd
verricht door J.L. Meijer. De ingevoegde ledenvergadering had het karakter van een uitwisseling van
opvattingen en ervaringen. Onze vrienden uit Havelte e.o., die ook de fokkersdag in 1975 hadden
verzorgd, hebben het weer goed gedaan. Ontvangst en lunch waren voortreffelijk.
1978 Uffelte. Op zaterdag, 9 september weer naar ‘De Vlasbargen’. Voorzitter Van den Heuvel hield een
uiteenzetting over de verschillende kleurslagen. Pionier en onderzoeker Roel Houwink stelde destijds veel
kleurslagen bij Drentse Hoenders vast. Keurmeester Meijer was ook weer aanwezig en onder zijn leiding
werden de meegebrachte dieren beoordeeld en besproken. Hij sprak zijn waardering uit over de in de
zestiger jaren genomen initiatieven Drentse krielen te gaan fokken. Zag men ze daarvoor in het geheel
niet, sinds het bestaan van de D.H.C. komen ze in behoorlijke aantallen voor. Na afloop gaf iedereen blijk
voldaan huiswaarts te keren.
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1980 Biddinghuizen. Zaterdag, 23 augustus in de Flevohof. Hier was een Centrum van Nederlandse
hoenderrassen, opgezet in samenwerking met de Nederlandse Hoenderclub. Tijdens de koffie hield de
voorzitter, voor ongeveer 25 belangstellenden een lezing over allerlei de Drentse Hoenders betreffende.
O.l.v. Dr. Ir. A. Boks, die het houden en fokken van de Ned. Hoenderrassen hier begeleidde, werd een
rondgang langs de hokken gemaakt. De ontvangst in ‘De Flevohof’ was zeer verzorgd.

Cees van den Heuvel
1981 Blokker. Voor dit jaar hadden onze Noordhollandse leden F.J.M. Bothe en A.D. Bouwmeester op
zich genomen de fokkersdag te organiseren. Zo togen wij op zaterdag, 5 september naar Blokker, waar we
in ‘Het Wapen van Blokker’ verwelkomd werden. Er waren 19 belangstellenden. Deze keer geen
keurmeester, wel een gezamenlijke bespreking van de meegebrachte dieren, o.l.v. voorzitter Van den
Heuvel. Een goed verzorgde dag.
1982 Berghuizen. Voor de eerste keer in Berghuizen, zaterdag, 11 september. De regeling was in handen
van de leden Jan de Vries en Albert Boverhof. Ook dit jaar geen keurmeester, wel een zgn. lekenkeuring,
waarbij de beoordelingen met elkaar vergeleken werden. Een geslaagde fokkersdag.
1983 Utrecht. Tuinbouwschool ‘De Lansakker’, zaterdag, 10 september. De heren J. Hidding en J.
Schepers (leraar aan genoemde school) hadden veel zorg aan de organisatie besteed. Er waren 27
belangstellenden. Op uitnodiging ook de secretaris van de Friese Hoenderclub, S.Tj. Westendorp
e
n
als keurmeester dhr. K.L. Dijk. Een agendapunt was: ‘Afbakening van de erkende kleurslagen bij Drentse
Hoenders’. Officieel golden voor de Drentse Hoenders nog alle bij de Nederlandse hoenderrassen erkende
kleurslagen. Als resultaat van de discussie hierover werd besloten aan de Standaardcommissie voor te
stellen voor ons ras de erkenning te beperken tot alle patrijsvarianten alsmede zwart, wit, blauw en
koekoek. O.l.v. keurmeester K.L. Dijk werden de meegebrachte dieren beoordeeld en besproken. Na
afloop zei hij deze dag zelf ook nog veel geleerd te hebben.
1984 Utrecht. Dit jaar weer naar Utrecht en dezelfde plek, zaterdag, 22 september. Nu was als
keurmeester aanwezig C. v.d. Heuvel. Wederom 27 deelnemers. Besloten werd om als proef de
fokkersdag een volgend jaar eens wat vroeger te houden.
1985 Utrecht. Voor de derde maal Utrecht, een teken, dat het hier goed bevallen is. Volgens afspraak nu
eens wat vroeger: zaterdag, 8 juni. Maar geen wijs besluit, want door het geringe aantal aanmeldingen,
moest deze dag worden afgelast.
1986 Uffelte. We zijn weer teruggekeerd naar de nazomer, dit jaar zaterdag, 13 september; voor de derde
keer in Uffelte, Dorpshuis ‘De Vlasbargen’. Keurmeester Korte was aanwezig. Onder zijn leiding was er
een geanimeerde gedachtewisseling over van alles en nog wat over Drentse Hoenders, gevolgd door een
beoordeling en bespreking van meegebrachte dieren. Aanwezig waren 33 leden en 8 gasten.
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1987 Berghuizen. Dorpshuis, 12 september. Nestor C. v.d. Heuvel leidde in de morgenuren een discussie
over de kleurslagen. Keurmeester J.L. Meijer in de namiddag de bespreking van de meegebrachte dieren.
Er waren 27 belangstellenden.
1988 Uffelte. Dorpshuis, 10 september. Voorzitter W. v.d. Heuvel verzorgde in de voormiddag een
diavoorstelling. Er waren 25 belangstellenden.
1989 Uffelte. Dorpshuis, 9 september. Aanwezig 20 personen. Lid/keurmeester A. Feringa hield 's
morgens een referaat met dia's en overhead over de pepering bij de gezoomde variëteiten. 's Middags
werden onder zijn leiding de meegebrachte dieren beoordeeld.
1990 Berghuizen. Dorpshuis, 13 oktober, een zomerse dag. M. v.d. Bijl hield een referaat over de
vererving van de kleurpatronen. 's Middags was er een receptie t.g.v. het 25-jarig bestaan van de D.H.C.
Hierover meer in het hoofdstukje "DRENTSE HOENCLUB 25 JAAR".
1991 Berghuizen. 14 september. Adolf Feringa besprak allerlei bij de hoenders voorkomende fouten. Na
de lunch leidde hij de bespreking van de meegebrachte dieren. Er waren ditmaal maar 20 leden.
1992 Berghuizen. 12 september. Willem Martens en Jan de Vries toonden fokcombinaties met
afstammelingen.
1993 Berghuizen. 9 oktober. Lid/keurmeester Hendrik Timmer hield een referaat over de vraagstelling of
aan de hand van de tekening van het donskleed bij kuikens, conclusies kunnen worden getrokken t.a.v. het
uiteindelijke verenpak.
1994 Berghuizen. 1 oktober. Erfelijkheidsdeskundige H. Gankema hield een referaat over Kleurslagen en
vererving bij de Drentse Hoenders.
1995 De Wijk. Ontmoetingscentrum "De Holwortel", 7 oktober. Aanwezig: 24 leden. 's Morgens een
lekenkeuring, 's middags een keurmeesterkeuring van de meegebrachte dieren.
1996 Berghuizen. 5 oktober. Aanwezig waren 37 belangstellenden. H. Timmer behandelde als onderwerp
"De foktoom".
1997 De Wijk. 11 oktober in de Sporthal. Aanwezig 40 belangstellenden. J. Vrieling hield een lezing over
Bolstaarten, Cees de Boer over Kruipers en Jos van Eyk vertelde over zijn ervaringen met de zwarte gouden zilverhalzigen.
1998 De Wijk. 3 oktober. Weer in de Sporthal. M. v.d. Bijl vertelde over kleurvererving, J. de Vries over
foktomen en W. Martens over kuikens selecteren.
1999 De Wijk. Sporthal, 9 oktober. Aanwezig 40 belangstellenden. Hendrik Timmer hield een lezing over
de bijzondere kleurslagen.
2000 De Wijk. 14 oktober. Aanwezig 30 leden. Hier werd dit jaar tevens de jaarvergadering gehouden. Er
was een lekenkeuring, gevolgd door een keurmeesterkeuring en dan vergelijken.
2001 Schoonoord. Openluchtmuseum "Ellert en Brammert", 14 november. Hilbert Pater hield een lezing
over karteltekening en zoming bij de gezoomde variëteiten. Er waren 30 leden.
2002 Havelte. Appartementenboerderij "De Veurdaele", 23 maart. H. Timmer had als referaat: "Ei, ei, ei,
wat bedenk ik daarbij?"
2003 Havelte. 12 april. Deze fokkersdag is afgelast wegens de heersende vogelpest.
2004 Havelte. Weer in "De Veurdaele", 3 april. Hendrik Timmer hield een referaat: "Van dons tot veer".
Aanwezig waren 36 belangstellenden. Het was voor de derde maal in Havelte (1e keer 1975) en voor de
tweede maal in "De Veurdaele". Een geschikte locatie en goed verzorgd.
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fokkersdag Havelte 2004
B. Mekkes (links) en keurmeester A. Feringa
Het is in dit overzicht niet steeds vermeld, maar op alle fokkersdagen was er een -altijd goed verzorgdelunch en na de middag vrijwel altijd bespreking/keuring van de meegebrachte dieren. Ook niet elke keer
genoemd, maar hier wil ik het nog wel even zeggen: de sfeer was altijd heel goed.
Meer dan de helft van de fokkersdagen zijn gehouden in zuidelijk Drenthe: Havelte, Uffelte, Berghuizen en
De Wijk. En daar meestal voorbereid door de leden Willem Martens en Jan de Vries.
Clubkeurmeesters
De eerste twintig jaren kunnen C. van der Heuvel en J.L. Meijer als onze Clubkeurmeesters worden
beschouwd. Vanaf de tweede helft jaren tachtig zijn de leden/keurmeesters A. Feringa en H. Timmer
trouwe deelnemers aan de fokkersdagen. Herhaaldelijk leveren zij hun verdienstelijke bijdragen. Adolf
Feringa en Hendrik Timmer mogen met recht nu onze Clubkeurmeesters worden genoemd.

Drentse Krielen patrijs
M. van der Bijl, Damwoude

zomer 1991 mijn laatste fokkersjaar
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12. DRENTSE HOENCLUB 25 JAAR
In 1990 bestond de D.H.C. vijfentwintig jaar. Dit jubileum is gevierd 13 oktober op de fokkersdag in
Berghuizen. 's Middags om twee uur was er een receptie, waar behalve de leden, die de fokkersdag
bezochten, aanwezig waren vertegenwoordigers van de Nederlandse Hoenderclub, provinciale afdeling
NHDB Drenthe, de Groninger Meeuwenclub, Stichting Drenato en enkele oud-bestuursleden. De voorzitter
las een brief voor van dhr. J.L. Meijer en maakte melding van felicitaties van de Friese Hoenderclub, de
Noord-Show en oud-bestuurslid A.C. Engelberts. Door A. Feringa werd een fraaie door echtgenote
geborduurde en ingelijste haan, aangeboden voor de kampioen op de jubileumshow.

Clubbericht in de Fokkersbladen
33

In een toespraak zag de voorzitter terug op het vele werk voor de Drentse Hoenders door Roel Houwink
verricht. Het gaat bij het houden van hoenders om kippen en mensen, aldus de voorzitter. De kippen zijn
van meer belang dan de mensen: ‘de kippen’, Drentse Hoenders blijven, de mensen, fokkers wisselen
elkaar af, volgen elkaar op. Aldus de voorzitter. Meer over het jubileum in D.H.N. nr. 70.
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13. CLUBTENTOONSTELLINGEN
Vanaf de oprichting in 1965 is elk jaar een clubtentoonstelling gehouden, behalve in 1971, toen was er een
tentoonstellingsverbod. Hier een overzicht. De kleurslagen zijn als volgt afgekort:
gzp
gzzp
gzgp
gzbp
gzbzp
p
zp
gp
bp
bzp
kp

gezoomd patrijs
gezoomd zilverpatrijs
gezoomd geelpatrijs
gezoomd blauwpatrijs
gezoomd blauwzilverpatrijs
Patrijs
Zilverpatrijs
Geelpatrijs
blauwpatrijs
Blauwzilverpatrijs
Koekoekpatrijs

rgw
rgzp
zgh
zzh
bgh
bzh
z
w
b
k

roodgesch.wit(witpat)
roodgesch.zilverpatr
zwart goudhalzig
zwart zilverhalzig
blauw goudhalzig
blauw zilverhalzig
Zwart
Wit
Blauw
Koekoek

Als eerste in deze rij is opgenomen de Plusieko-show in Odeon te Zwolle. Dit was nog geen clubshow,
maar wordt wel genoemd, omdat daar en toen de D.H.C. is opgericht.
Slechts drie clubshows zijn buiten de provincie Drenthe gehouden. De eerste en de derde in Barneveld
(Gallinova), de vijfde in Amersfoort (Centrumshow). Verder waren alle clubtentoonstellingen in het
"moederland" Drenthe. Zoals dat hoort.
jaar
1965
1966

1967

1968

clubshow
Zwolle
Plusieko
Barneveld
Gallinova

Meppel
M.T.C.

Barneveld
Gallinova

aantal
20 groot
4 kriel
64 groot

kleurslagen
gzp-gzzp-p-zp
gzp-p
gzp-gzzp-p-zp

22 kriel

gzp-p-zp-bp

20 groot

gzp-gzzp-p-zp

14 kriel

gzp-gzzp-p-zp

37 groot

gzp-gzzp-p-zp-gp
gzp-p-zp
gp-bp-zgh-zzh

38 kriel
1969

Emmen
Emmen & O

57 groot
23 kriel

1970

1972

Amersfoort
Centrumshow

57 groot

Hoogeveen
Drenato

52 groot

48 kriel

33 kriel

gzp-gzzp-p-zp-zzhz
gzp-gzzp-p-zp-rgzp
gzp-gzzp-p-zp-bprgzp-zgh

59 groot

gzp-gzzp-p-zp

20 kriel

gzp-gzzp-p-zp-bpbzp-zgh
gzp-gzzp-p-zp-bprgzp-zgh-bgh gzpgzzp-p-zp-rgzpzgh-zzh
gzp-gzzp-p-zp-rgzp
gzp-gzzp-p-zp-gpw

14 kriel
1973

1974

1975

Hoogeveen
Drenato

Hoogeveen
Drenato

Hoogeveen
Drenato

57 groot

57 groot
48 kriel

1976

Hoogeveen
Drenato

gzp-gzzp-p-zpzgh-zzh-bgh
gzp-p-zp-gp-zghzzh
gzp-gzzp-p-zpzgh-zzh-bgh
gzp-p-zp-gp-zghzzh
gzp-gzzp-p

52 groot
45 kriel

kampioen
Hen gzp
Hen p
Haan p
Hen gzp
Haan p
Hen gzp
Haan gzp
Hen gzp
Haan p
Hen
Haan
gzzp
Hen
gzzp
Haan
gp
Hen
gzp
Haan
gzzp
Hen
gzp
Haan
gp
Hen
gzp
Haan
gzp
Hen
gzp
Haan
gp
Hen
zgh
Haan
gzp
Hen
gzp
Haan
gzp
Hen
gzp
Haan
p
Hen
gzp
Haan
p
Hen
zgh
Haan
p
Hen
p
Haan
gzp
Hen
p
Haan
rgzp
Hen
gzp
Haan
gzp
Hen
gzzp
Haan
gzp
Hen
p
Haan
gzp
Hen
gzp

predikaat
ZZG
ZZG
ZZG
ZZG
ZZG
ZZG
ZG
ZZG
ZG
niet toegekend
ZG
ZZG
ZZG
ZG
ZZG
ZZG
ZZG
ZZG
ZZG
ZZG
ZG
ZZG
ZG
F
ZG
ZG
ZG
F
ZG
F
F
F
ZG
F
F
F
ZG
F
F
F
ZG
F

inzender
W. v.d. Heuvel
S. Oosterhoff
S. Oosterhoff`
R.W. de Boer
W. v.d. Heuvel
K.L. Hoen
A. Boverhof
W. v.d. Heuvel
W. v.d. Heuvel
A. v.d. Linden
W. v.d. Heuvel
A.C. Engelberts
Aart Kooi
H. Letema
W. v.d. Heuvel
A.C. Engelberts
L. Berger
W. v.d. Heuvel
W. v.d. Heuvel
W. v.d. Heuvel
M. Zwinkels
A. Boverhof
A. Boverhof
W. v.d. Heuvel
W. v.d. Heuvel
A. Kleine
A. Boverhof
J. v. Hemel
A.P.C. Verboom
S. Oosterhoff
S. Oosterhoff
W. v.d. Heuvel
L. de Vries
W. v.d. Heuvel
A. Boverhof
A.C. Engelberts
W. v.d. Heuvel
J. v. Boxtel
C.A. Mes
R. Zoer
J. v. Hemel
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jaar
1977

1978

1979

1980

clubshow
Hoogeveen
Drenato

Hoogeveen
Drenato

Hoogeveen
Drenato

Hoogeveen
Drenato

aantal
52 groot

kleurslagen
gzp-gzzp-p

36 kriel

gzp-gzzp-p-zp-rgzp

61 groot
53 kriel

gzp-gzzp-p-zp-rgzp
gzp-gzzp-p-bp-bzprgzp

39 groot

gzp-gzzp-p-zp-rgzp

55 kriel

gzp-gzzp-gzbp-pzp-gp-bp-bzp-zgh
gzp-gzzp-p-zp-gpzgh
gzp-gzzp-gzbp-pzp-gp-bp-bzp-w
gzp-gzzp-p-zp-gpbp-rgw-zgh
gzp-gzzp-p-zp-gprgzp
gzp-gzzp-p-zp-gpbp-rgw-zgh-z-w-b
gzp-gzzp-p-zp-gpbp-zgh-zzh
gzp-gzzp-p-zp-gprgw
gzp-gzzp-gzgp-pzp-gp-bp-zgh-zzh
gzp-gzzp-p-zp-gprgw
gzp-gzzp-gzgp-pzp-gp
gzp-gzzp-gzgp-prgw
gzp-gzzp-gzgp-pgp
gzp-gzzp-p-zp-gprgw-rgzp
gzp-gzzp-gzgp-pzp-gp-bzp
gzp-gzzp-p-zp-gprgw
gzp-gzzp-gzgpgzbp-p-zp-gp-z-w
gzp-gzzp-gzgp-pzp-gp-rgw-z-w-b
gzp-gzzp-gzgpgzbp-p-zp-gp-zgh
gzp-gzzp-gzgp-pzp-gp-rgw-rgzp-zgh

57 groot
64 kriel

1981

Hoogeveen
Drenato

66 groot
49 kriel

1982
jan.'83

Zuidlaren
Noordshow

72 groot
86 kriel

1983

Hoogeveen
Drenaro

52 groot
110 kriel

1984

Hoogeveen
Drenato

41 groot
126 kriel

1985

Hoogeveen
Drenato

74 groot
139 kriel

1986

Hoogeveen
Drenato

65 groot
154 kriel

1987

Hoogeveen
Drenato

70 groot
180 kriel

1988

Hoogeveen
Drenato

74 groot
152 kriel

1989

Hoogeveen
Drenato

67 groot

132 kriel

1990

Hoogeveen
Drenato

114 groot

161 kriel
1991

Hoogeveen
Drenato

66 groot
108 kriel

1992

Hoogeveen
Drenato

71 groot

135 kriel

gzp-gzzp-gzgpgzbp-p-zp-gp-bprgw-zgh-zzh
gzp-gzzp-gzgp-pzp-gp-rgw-zgh-zzh
gzp-gzzp-gzgpgzbp-p-zp-gp-bpbzp
gzp-gzzp-gzgp-pgp-zgh-zzh
gzp-gzzp-gzgpgzbp-p-zp-gp-bpzgh-zzh
gzp-gzzp-gzgp-pzp-gp-zgh-zzh-bgh
gzp-gzzp-gzgpgzbp-gzbzp-p-zpgp-bp-zgh-zzh

kampioen
Haan
gzp
Hen
gzp
Haan
gzp
Hen
gzp
Haan
p
Hen
gzp
Haan
gzp
Hen
gzzp
Haan
gzp
Hen
gzp
Haan
gzbp
Hen
gzbp
Haan
gzp
Hen
gzp
Haan
p
Hen
gzp
Haan
p
Hen
gzp
Haan
gzp
Hen
gzp
Haan
rgw
Hen
gzp
Haan
gp
Hen
p
Haan
gzp
Hen
gzp
Haan
gzp
Hen
gzp
Haan
gzp
Hen
gzp
Haan
gzp
Hen
gzzp
Haan
gzp
Hen
gzp
Haan
gzgp
Hen
p
Haan
gzp
Hen
gzp
Haan
p
Hen
gzp
Haan
gp
Hen
gzp
Haan
gp
Hen
gp
Haan
gzp
Hen
gzp
Haan
p
Hen
gzzp
Haan
p
Hen
gzzp

predikaat
ZG
F
F
F
F
F
F
F
ZG
F
F
F
F
F
ZG
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
ZG
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

inzender
J. v. Boxtel
C.A. Mes
W. v.d. Heuvel
J. v. Hemel
S. Oosterhoff
J. v.d. Linden
B.H.F. Mombarg
W. v.d. Heuvel
R. Tuin
R. Tuin
J. v. Hemel
J. v. Hemel
W. v.d. Heuvel
W. v.d. Heuvel
H. Wieringa
Kl. Knol
L. Halfwerk
R. Tuin
J. de Vries
M. v.d. Bijl
S. Oosterhoff
W. v.d. Heuvel
H. Keizer
W. Martens
L. Groenewegen
W. v.d. Heuvel
W. Martens
J. de Vries
F. Bebing-d.Vries
F. Bebing-d.Vries
J. Hoekman
W. Loof
J. Kamping
L. Groenewegen
A. Vrielink
M. v.d. Bijl
H. Peeters
W. v.d. Heuvel
R. Sanders
W. v.d. Heuvel
J. Zondag
H. Peeters
R. Sanders
W. Loof
H. Peeters
B. Mekkes
M. v.d. Bijl
M. v.d. Bijl
S. Oosterhoff
Kl. Knol

Haan
Hen

p
gzgp

F
F

W. Datema
Kl. Knol

Haan
Hen

gp
gzp

F
F

R. Sanders
H. Peeters

Haan
Hen
Haan
Hen
Haan
Hen

gzp
zp
gzgp
gzp
gp
zp

F
F
F
F
F
F

A. Kluitenberg
J. de Vries
W. v.d. Heuvel
H. Peeters
H. Zinger
W. Martens

Haan
Hen

gzp
gzp

F
F

H. Peeters
H. Peeters

Haan
Hen

gp
gzp

F
U

H. Hansma
F. Paas
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jaar
1993

clubshow
Hoogeveen
Drenato

aantal
73 groot

164 kriel
1994

Hoogeveen
Drenato

87 groot

162 kriel

1995

Hoogeveen
Drenato

89 groot

128 kriel

1996

Hoogeveen
Drenato

123 groot

124 kriel

1997

Hoogeveen
Drenato

101 groot
104 kriel

1998

Hoogeveen
Drenato

99 groot
114 kriel

1999

Hoogeveen
Drenato

98 groot

138 kriel
2000

Hoogeveen

77 groot

95 kriel
2001

2002

2003

2004

Meppel
Poort van
Drentheshow

62 groot

Meppel
Poort van
Drenteshow

33 groot

Meppel
Poort van
Drentheshow

54 groot

Meppel
Poort van
Drentheshow

57 groot

119 kriel

156 kriel

80 kriel

156 kriel

kleurslagen
gzp-gzzp-gzgp-pzp-gp-bp-bzp-rgwzgh-zzh-bgh-bzh
gzp-gzzp-gzbp-pzp-gp-bp-zgh-zzh
gzp-gzzp-gzgp-pzp-gp-bp-rgw-zghzzh
gzp-gzzp-gzgpgzbp-p-zp-gp-zghzzh-z
gzp-gzzp-gzgp-pzp-gp-rgw-zgh-zzhbgh-bzh
gzp-gzzp-gzgpgzbp-p-zp-gp-zghzzh
gzp-gzzp-gzgp-pzp-gp-bp-kp-rgwzgh-zzh
gzp-gzzp-gzgpgzbp-gzbzp-p-zpgp-bp-bzp-zgh-zzh
gzp-gzzp-gzgp-pzp-gp-kp-zgh-zzhgzp-gzzp-gzgpgzbp-p-zp-zgh-zzh
gzp-gzzp-gzgp-pzp-gp-kp-zgh-zzh
gzp-gzzp-gzbp-pzp-gp-zgh-zzh

kampioen
Haan
gzp
Hen
p

predikaat
F
F

inzender
H. Peeters
A.H. Rolink

Haan
Hen
Haan
Hen

p
p
gzgp
p

F
F
F
F

W. Datema
W. Martens
B. Mekkes
A. Kleine

Haan
Hen

zgh
p

F
F

Jos van Eyk
W. Datema

Haan
Hen

gzp
zzh

F
F

H. Peeters
L. Warners

Haan
Hen

gzgp
p

F
F

B. v. Dijken
W. Datema

Haan
Hen

z
p

F
F

Comb.de Jutter
A.H. Rolink

Haan
Hen

bp
gzp

F
U

H. Huisman
J. Lunenborg

Haan
Hen
Haan
Hen
Haan
Hen
Haan
Hen

gzp
p
p
gzp
gzp
gzp
gzp
gzbp

ZG
F
F
F
F
F
F
U

gzp-gzzp-gzgp-pzp-gp-zgh-zzh-bgh
gzp gzzp-gzgpgzbp-p-zp-gp-zghzzh
gzp-gzzp-gzgp-pzp-gp-kp-rgw-zghzzh-bzh
gzp-gzzp-gzgpgzbp-p-zp-zgh-zzh
gzp-gzzp-gzgp-pzp-gp-bp-kp-rgwzgh-zzh-bgh gzpgzzp-gzgp-gzbpgzbzp-p-zp-gp-zghzzh-bgh
gzp-gzzp-gzgp-pzp-kp-zzh-bgh-w
gzp-gzzp-gzgpgzbp-p-zp-bp-rgwzgh-zzh
gzp-gzzp-gzgp-pzp-gp-kp-rgw-zghzzh-bgh-bzhgzp-gzzp-gzgpgzbp-gzbzp-p-zpgp-bp-zgh
gzp-gzgp-p-zp-gpbp-kp-zgh-bgh-rgw
gzp-gzzp-gzgpgzbp-gzbzp-p-gpzp-bp
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p
p

F
F

B.E. Rijnsburger
A.H. Rolink
B. v. Dijk
J. de Vries
J. Vrielink
J. Bralts-vdHeuvel
J. de Vries
G. Santema
A.H. Rolink
W. Martens

Haan
Hen
Haan
Hen

gzbp
p
p
gzp

F
U
F
F

G. Santema
W. Martens
A.H. Rolink
B.E. Rijnsburger

Haan
Hen
Haan
Hen

gzbp
gp
p
gzp

F
U
F
F

G. Santema
B. van Dijk
A.H. Rolink
B.E. Rijnsburger

Haan
Hen

gzgp
gzp

F
U

E. Luinge
J. de Vries

Haan
Hen
Haan
Hen

gzp
kp
gzp
gzp

ZG
F
F
U

B.E. Rijnsburger
L. Warners
H. Hoogeveen
J. de Vries

Haan
Hen

p
p

ZG
F

A.H. Rolink
C.A. Stuij

Haan
Hen

gzp
p

F
U

R.J.T. Wolfs
G. Dorgelo

Haan
Hen

gp
gzp

F
F

Melissa Rolink
B. Mekkes

Haan
Hen

gzbp
gzp

F
F

J. de Vries
J. Rossing

In 2000 bestond de N.H.C. 100 jaar. Ter gelegenheid hiervan werd in Wehl haar clubshow gehouden. Hier
was ook een flink aantal Drentse Hoenders ingezonden: 44 groot en 51 kriel. Mooiste hen groot was een
gezoomd patrijs hen van B.E. Rijnsburger. De prijs voor haan werd niet toegekend. Mooiste haan en hen
kriel waren een gezoomd patrijs haan en hen van J. de Vries met respectievelijk predikaat F en U.
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Voor de mooiste Drentse haan en hen werd en wordt nog elk jaar een tegel van Workumer aardewerk, met
daarop afgebeeld een Drentse Hoen, in die kleur beschikbaar gesteld. Sinds enkele jaren wordt naast de
vaste clubtentoonstelling op een andere tentoonstelling nog een tweede clubshow gehouden.

voor mooiste Drentse haan

Clubshow Hoogeveen 1989
voor mooiste Drentse haan

wassen en föhnen voor de tentoonstelling
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14. “AVICULTURA”-TENTOONSTELLINGEN
Op tentoonstellingen buiten Drenthe is het aantal inzendingen Drentse Hoenders meestal bescheiden
geweest. Met enkele uitzonderingen. Zoals in 1975 in Den Haag op ‘Avicultura’ waar de N.H.C. t.g.v. haar
75-jarig bestaan de clubshow had ondergebracht. Daar heeft de D.H.C. toen wat extra propaganda voor
gemaakt, met als resultaat: 40 inzendingen grote Drenten en 36 krielen. Ook wat kwaliteit betreft, kwamen
wij goed voor de dag. Bij de groten 5 x F en 20 x ZG, bij de krielen 6 x F en 18 x ZG. Keurmeester C.
Aalbers zegt in zijn verslag in ‘Avicultura’: "Met de Drentse Hoenders gaat het steeds crescendo. We
zagen hier de diverse patrijskleuren. Dat de predikaten over het geheel dik boven de G uitkwamen, spreekt
toch wel voor de huidige stand van het ras". Aardig voor ons ras en leuk voor mij is nog wat keurmeester
GBJDEB, in hetzelfde nummer van "Avicultura", schreef: "Persoonlijk heb ik erg genoten van de inzending
patrijs Drentse Hoenders. Wat een kleurenpalet, die jonge haan!"
Ook aan onze oproep om op het eeuwfeest van ‘Avicultura’ in 1986 in Den Haag, daar met een behoorlijk
aantal Drentse Hoenders te zijn, is goed gevolg gegeven: 28 groot en 26 kriel. Het verslag in ‘Avicultura’
vermeldt: "Een grote inzending Drentse Hoenders in beide variëteiten en meerdere kleurslagen. Vooral de
patrijs- en geelpatrijskleurige konden bekoren. Ook in de gezoomde kleurslagen kwamen topdieren voor".
Na deze tentoonstelling heb ik -als secretaris- nogal wat telefoontjes gehad van bezoekers van ‘Avicultura’.
Men wilde graag wat meer over Drentse Hoenders weten, omdat ze zo mooi gevonden werden.

herinneringstegel voor alle inzenders op jubileumshow

15. MANIFESTATIE DRIE NOORDELIJKE RASSEN
Op de Noordshow in Zuidlaren zijn de Drentse Hoenders altijd goed vertegenwoordigd. Kort na de
oprichting van de Groninger Meeuwenclub hebben de besturen van de Friese Hoenderclub, de Drentse
Hoenclub en de Groninger Meeuwenclub de koppen bij elkaar gestoken met het idee om eens een
manifestatie te houden van de drie noordelijke hoenderrassen.
Op 11 juni 1982 zijn in Veenhuizen bij ons thuis de dagelijks besturen van de drie speciaalclubs bijeen
geweest om dat idee verder vorm te geven. Besloten werd om de fokkers op te roepen op de
eerstvolgende Noordshow zo veel mogelijk Friese, Groninger en Drentse Hoenders in te zenden. Op de
Noordshow in januari 1983 had de NHDB de Bondsshow en de N.H.C. de Clubshow ondergebracht. Dus
een mooie gelegenheid om daar met zoveel mogelijk Noord-Nederlandse hoenders aanwezig te zijn. Het
resultaat was: 288 enkele nummers groot en 188 kriel; alsmede 18 trio's, zodat in totaal 530 hoenders van
de drie Noord-Nederlandse rassen aanwezig waren. De clubprijzen waren zoveel mogelijk met elkaar in
overeenstemming gebracht en de drie rassen stonden bij elkaar opgesteld.
Tijdens de tentoonstelling heb ik op uitnodiging van Radio Noord iets over onze Noordelijke rassen en
deze manifestatie mogen vertellen.
Ook hierna bleven er contacten tussen de drie speciaalclubs. Zo was er op 16 april 2000 een door die
clubs georganiseerde dag voor keurmeesters, waar allerlei problemen bij de Noord-Nederlandse rassen
werden besproken.
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16. M.T.C. - POORT VAN DRENTHE-SHOW
Nog een tentoonstelling, waar altijd een behoorlijk aantal Drentse Hoenders te zien is, is de ‘Poort van
Drenthe show’ in Meppel. Vooral veel Drentse krielen. Met in de omgeving serieuze fokkers. Hendrik
Timmer gaf een verslag van een keuring in De Wijk (onder de rook van Meppel) eens als titel: "Is De Wijk
nieuwe bakermat van Drentse krielen?" Daar waren alleen krielen. Aan de groten werd gewerkt, stond
erbij. Dat was in 1991 en de resultaten zijn, 10 jaren later, merkbaar.
Meppel heeft wel wat met Drentse Hoenders. De 2e clubshow is daar ook gehouden, bij de M.T.C.
(Meppeler Tentoonstellings Combinatie).
In 1961 had ik daar een paar gez. patrijs Drentse krielen ingezonden: haantje ZG, hennetje ZZG. Samen
met Van den Heuvel waren wij daar toen de enige inzenders van Drentse Hoenders: hij met twaalf grote en
ik met twee krielen. Ik herinner mij, dat Van den Heuvel zo onder de indruk was van het krielhennetje, dat
hij links en rechts brieven schreef "nooit eerder zo goede zoomtekening bij Drentse Hoenders te hebben
waargenomen". Dat was toen. Intussen is de zoomtekening nog aanmerkelijk verbeterd. Het haantje en
hennetje waren de eerste fokresultaten uit broedeieren afkomstig van De Boer in Warnsveld.
Na de opheffing van de Drenato worden vanaf 2001 de clubshows in Meppel gehouden.
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17. OPENLUCHTMUSEUM SCHOONOORD
In de zomer van 1965 waren wij met ons gezin in
het Drentse Openluchtmuseum te Schoonoord.
Daar liepen ook wat kippen, maar geen Drentse. Ik
heb toen, als pas begonnen secretaris van de
D.H.C., een brief aan het Bestuur van het Museum
geschreven, daarin gewezen op het bestaan van
Drentse Hoenders, dat die als Oudnederlands
landhoenderras goed zouden passen in een Drents
O.L. Museum en dat de D.H.C. wel wilde
bemiddelen bij de aanschaffing van een toom. Kort
daarop kregen wij thuis een paar bestuursleden op
bezoek en die hebben een toompje Drentse
Hoenders meegenomen. Sindsdien hebben in het
O.L.M. te Schoonoord altijd Drentse Hoenders
gelopen.
Beginjaren negentig las ik in de krant, dat er een
mooie nieuwe Kinderboerderij in het museum was
gebouwd. Ik ben toen samen met Van Hemel eens
gaan kijken. Inderdaad een fraai gebouw, met zes
mooie kippenverblijven. Daarin liepen verschillende
Nederlandse hoenderrassen, natuurlijk ook
Drentse. Maar ik dacht: dit is een Drents museum
en dan horen in al die hokken toch Drentse
Hoenders en in verschillende kleurslagen? Met een
bestuurslid van het Museum heb ik daarover
gesproken en gevraagd wat zij daarvan zouden
vinden. Ik ben toen uitgenodigd op een
bestuursvergadering in Schoonoord, om daar een
en ander nader toe te lichten. Namens de D.H.C.
heb ik daar voorgesteld, om in samenwerking met
de D.H.C. de hokken te bevolken met Drentse
Hoenders in zoveel mogelijk kleurslagen. Het
bestuur ging geheel akkoord en door de leden
werden kippen geleverd.

Het museumbestuur was zo geïnteresseerd en enthousiast, dat het is overgegaan tot het bijbouwen van
een prachtig hok met nog tien kippenverblijven. Deze waren weldra bevolkt door Drentse Hoenders in wel
twaalf kleurslagen.
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Als contactpersoon tussen D.H.C. en O.L.M. heb ik het Bestuur van de D.H.C. voorgesteld om aan het
Museum een collage met een twaalftal aquarellen met Drentse Hoenders in verschillende kleurslagen aan
te bieden. Deze is op 26 juni 1997, in aanwezigheid van de regionale pers, TV Drenthe en Kl. v.d. Hoek
namens ‘Avicultura’, aan het Bestuur overhandigd.
Drentse Hoenders huizen in ‘kippenpaleis’
(Drentse Courant donderdag 26 juni 1997)

Secretaris Mekkes van de Drentse Hoenclub (links) biedt de collage aan
Schoonoord – Kippenhok kun je het nieuwe onderkomen van de Drentse Hoenders in het openluchtmuseum De
Zeven Marken in Schoonoord eigenlijk niet noemen. Kippenpaleis voldoet beter. Twaalf kleurslagen zijn erin
ondergebracht. De bedoeling is om dit aantal ui te breiden naar zestien, waarmee alle Drentse Hoenders in het
museum zijn vertegenwoordigd. De kippen zijn eigendom van de Drentse Hoenclub. Als dank voor het onderdak van
de hoenders bood de vereniging het museum gisteravond een collage aan van twaalf afbeeldingen van hoenders,
geschilderd door C.S.Th. van Gink.

In het Openluchtmuseum ‘Ellert en Brammert’ te Schoonoord hebben wij een prachtig Centrum van
Drentse Hoenders, uniek in Nederland. Van een Fokcentrum mogen wij (nog) niet spreken, maar
misschien in zekere zin wel van een ‘Vermeerderingsbedrijf’. Er worden jaarlijks heel wat broedeieren
afgeleverd. Met het Bestuur en beheerder Coen Strijker is er vanaf het begin een uitstekende
samenwerking.
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18. KINDERBOERDERIJEN EN PARKEN
Begin jaren tachtig is ook nog even sprake geweest van een ‘Centrum’ in pretpark ‘De Vluchtheuvel’ te
Norg. Dat is een aantal jaren naast Speeltuin ook Dierenpark geweest, met o.a. leeuwen. Gelukkig nu niet
meer en ook in de jaren tachtig al niet, maar een aantal dierenverblijven was nog wel aanwezig. Met
instemming van de Directie en medewerking van de D.H.C. zijn daarin toen enkele toompjes Drentse
Hoenders gehuisvest. Na enkele jaren ging het park helemaal over op de pretparktoer en hebben wij de
kippen weer teruggehaald. Met uitzondering van één zilverpatrijs haan, die altijd los liep en 's morgens
vroeg zich meldde voor het raam van de directeurswoning. Die wilde de familie graag houden.
Met een aantal Kinderboerderijen in Drenthe bestaan al jarenlang goede contacten. Toen ik in de jaren
zeventig eens in K.B. ‘De Hofstede’ in Assen kwam, zei ik tegen de toenmalige Beheerder: "In een
Kinderboerderij in de hoofdstad van Drenthe, behoren daar geen Drentse Hoenders? Die zie ik hier niet".
"Die hebben wij wel hoor, kom maar mee". En de beheerder liet mij, wat ik al verwachtte, patrijskleurige
kippen met gele benen zien. Toen ik zei, dat dit Patrijs Leghorns waren, vroeg hij, hoe Drentse Hoenders
er dan uitzagen. Hij was echt belangstellend en is bij ons thuis in Veenhuizen komen kijken. Hij heeft 100
broedeieren besteld en sindsdien lopen er in het Asser bos Drentse Hoenders. Al een aantal jaren in vijf
kleurslagen: patrijs, zilverpatrijs, zwart goud en zilverhalzig, koekoekpatrijs. Een aantal keren zijn van daar
ook wel dieren op de tentoonstelling geweest, maar later niet meer. Het geeft te veel rompslomp, o.a. het
enten. Op het jaarlijkse zomerfeest heb ik namens de D.H.C. meerdere keren een stand verzorgd.

voorste hen koekoekpatrijs
Kinderboerderij Hofstede Assen, februari 2001

Ook in K.B. ‘De Beestenbult’ in Hoogeveen, waar Lammert Mol jarenlang beheerder is geweest, werden
met zijn volle medewerking (en worden?) in keurige hokken Drentse Hoenders zilverpatrijs en
koekoekpatrijs gehouden. Met mooie afbeeldingen en beschrijving op de voorkant.
In de K.B. ‘De Brinkstal’ van de Inrichting ‘Hendrik van Boeijenoord’ te Assen, worden al jarenlang
Geelpatrijs Drentse Hoenders gehouden en gefokt. Hier heb ik op een feest, onder de vlag van de D.H.C.,
ook eens een stand verzorgd. Er is een nieuwe beheerder en die houdt van kleurslagen kruisen.
In de nog niet zo veel jaren geleden opgerichte K.B. ‘Valkenstijn’ in Assen, wilde men graag zwart
zilverhalzig Drentse Hoenders en die zijn daar gekomen met een beschrijving op het hok.
In ‘Mariënkamp’ te Rolde lopen ook Drentse Hoenders, maar sinds daar een andere beheerder in de K.B.
de scepter zwaait, is dat wat een beetje mengelmoes geworden.
De vereniging ‘Vefauna’ in Veenhuizen heeft een ruim en fraai dierenparkje/hertenkamp. Dit park is er
begin jaren tachtig gekomen. Ter vervanging van de eerste twee parkjes (zie hoofdstuk 3 ‘Wonen en leven
in Drenthe’). Die parkjes, gelegen naast ‘Esserheem’ en ‘Norgerhaven’ moesten vanwege
overheidsmaatregelen verdwijnen. Als compensatie heeft justitie voor het nieuwe park gezorgd.
Ik ben 32 jaar bestuurslid geweest van ‘Vefauna’ en thans erevoorzitter en ik onderhoud nog goede
contacten met het bestuur en de beheerders. Voornamelijk vanwege de kippen. Dat zijn zwarte goudhals
Drentse Hoenders, waarvan daar al jaren een mooie toom vrij rondloopt.
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‘Vefauna’ Veenhuizen

Ook in Veenhuizen is de Theetuin ‘Zunneschien’ van Tinie Veenstra. Daar is een hok met Drentse
Hoenders. Op het ruime hok een beschrijving van het Drentse Hoen en op de lectuurtafel ligt een
voorraadje folders Drente Hoenders en ter inzage het boekje ‘Het Drentse Hoen’ en nummers van
‘Drèentse Hoendernijs’.
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Op het landgoed ‘Overcingel’, midden in Assen, is
een kippenhok met ruime ren, waarin een toom
Drentse Hoenders.
Op het landgoed worden rondleidingen gegeven.
Mensen in het bezit van een wandelkaart en leden
van Natuurmonumenten hebben vrije toegang.
In het voorjaar als de krokusjes bloeien, is het
landgoed voor ieder vrij toegankelijk. Omdat er dus
veel publiek komt, ook hier op het hok een
beschrijving van Drentse Hoenders.

De meeste van de hier genoemde ‘plekken’ met Drentse Hoenders zijn lid van de Drentse Hoenclub.
Jarenlang heb ik daar contacten mee onderhouden, kwam er regelmatig, en heb bemiddeld bij het plaatsen
van kippen. Dat heeft alleen kunnen gebeuren dankzij de altijd spontane bereidheid van de leden, om
dieren af te staan.
Eind 1999 ben ik gestopt met deze activiteiten. Secretaris Bert Mekkes, samen met Willem Martens,
hebben het overgenomen. Als een soort overdracht hebben wij met ons drieën op 8 februari van dat jaar
een rondje langs al die locaties gemaakt. Daar was een hele dag mee gemoeid. In D.H.N. no. 96 heeft
Mekkes daar uitvoerig verslag van gedaan.
Intussen heeft de praktijk geleerd, dat ik nog wel regelmatig in K.B. ‘De Hofstede’ te Assen kom en
daarmee contacten onderhoud. Ik woon daar zo dicht bij.

Drentse Hen hier veertien jaar oud
als jong hen in 1973 geleverd aan collega Lies Dooremaal in Noordwolde
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19. DRENTSE HOENDERS IN HET LANDSCHAP
In Veenhuizen op de Drents-Friese grens, aan de rand van het Fochteloërveen, woonde in een boerderij
Sietse Hoekstra, opzichter bij Natuurmonumenten. Hij was een vlotte verteller, hield lezingen voor allerlei
verenigingen en schreef geregeld stukjes in "De Boerhoorn", een huis aanhuis blaadje in de Gemeente
Norg. Zo schreef hij eens, dat hij op de boerderij kippen wilde gaan houden, op de ouderwetse manier. En
de haan zou goed moeten kunnen kraaien. Tijd voor mij om contact met Hoekstra op te nemen. Zo zijn
daar Drentse Hoenders gekomen en is Hoekstra ook lid van de D.H.C., fokker en inzender van Drentse
Hoenders op tentoonstellingen geworden. Tot hij met pensioen ging en de boerderij moest verlaten.
Op de kapitale Saksische boerderij van Natuurmonumenten in Zuidvelde was ik eens en zag daar grote
Brahma's lopen. Natuurlijk heb ik met de beheerder/bewoner een praatje gemaakt en hem warm gekregen
voor Drentse Hoenders. Paul van der Haar uit Hoogeveen heeft toen een toom van 12 zwart-zilverhals
hennen met een heel mooie haan beschikbaar gesteld. Het was een prachtig gezicht de kippen daar
rondom de boerderij te zien scharrelen. Met een kennis zouden wij daar eens heen om foto's te maken.
Helaas te lang gewacht, want toen dat dan zou gebeuren, bleek de toom danig gehavend. Vermoedelijke
schuldigen steenmarters, volgens bewoner Binnema.
Onlangs was ik ter gelegenheid van een Opendag van de Stichting Het Drentse Landschap op de
eeuwenoude Saksische boerderij "Kampsheide", tussen Assen en Rolde. Daar heb ik een praatje gemaakt
met de coördinator van de Stichting, ook over het houden van Drentse Hoenders op boerenerven en het
mooie daarvan. Hij bleek wel bereid waar mogelijk te bemiddelen.
Wat meer gericht contact tussen de Drentse Hoenclub en Het Drentse Landschap zou zo kunnen bijdragen
aan een nog fraaier Drents landschap.
Wat bij mij voorop staat.
Voorop staat natuurlijk, maar dat geldt voor alle kippenhouders: een goede verzorging van de dieren. Er
veel naar kijken en van genieten. En dat doe ik het meest van kippen passend in hun omgeving. Dat is
voor mij eigenlijk het mooist in de liefhebberij. Waarbij het streven naar raszuiverheid toch ook een heel
belangrijke rol speelt.
Zoals bijvoorbeeld Jan de Vries en Meindert van der Bijl op fokkersdagen hun gedegen theoretische en op
ervaring berustende beschouwingen geven, daarvoor heb ik bewondering. Zulke leden zijn voor het ras
echt nodig. Zelf ligt mij dat niet zo. Ik ben wel geïnteresseerd in erfelijkheidsleer en zo, heb ook het boekje
daarover van Dr. Ir. Doeksen. Maar bijvoorbeeld de zogenaamde hanen- en hennenfok, daar heb ik weinig
of niet aan gedaan. Tentoonstellingen zijn voor mij echter wel belangrijk. Ik heb er ook volop aan
deelgenomen, enkele malen de hoofdprijs gewonnen. Maar ik heb altijd van een toom mooie kippen vrij
lopend in de tuin nóg meer genoten dan van het behalen van een hoog predikaat.

20. DE KLEURSLAGEN
De Drentse Hoenders kwamen vroeger in verscheidene kleurslagen voor.
Dat weten wij o.a. van Roel Houwink, die daar veel over heeft geschreven.
Van een andere schrijver, A.A. ter Haar lezen wij in "Handboek voor den
Nuthoenfokker" (1909) over het Drentse Hoen:
"Dit is het Nederlandse landhoen bij uitnemendheid. Dat dit enkel nog in
Drente gevonden werd, toen het misschien in het overige deel van ons land
niet meer voorkwam, komt, doordat Drente langen tijd zeer dun bevolkt was,
een gevolg van de aanwezigheid van uitgestrekte heidevelden en gebrek
aan communicatiemiddelen. Verschillende kleuren en kleurmengsels,
waarin de landhoenders voorkwamen, zijn ontstaan, doordat met dieren van
bepaalde kleuren in teeltkeus voortgefokt werd. Door teeltkeus zijn ook de
landhoenders in verschillende landen verbeterd, wat eier- of vleesproductie
betreft. Dit verbeteren is het werk geweest van de fokkers, niet van de boeren, omdat de laatste geen
teeltkeus kennen.
Dit zegt de heer Houwink en wij nemen van deze, zijn bewering, goede nota. Ook wij hebben altijd
beweerd, dat de hoenders wel verbeterd moeten worden voor de boeren want dat het door de boeren niet
zou geschieden.
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Het is ruim twintig jaren geleden, dat de heer Houwink met de verbetering van het Drentsche landhoen
begon. Thans kan het in verbeterden toestand al in verschillende kleurslagen constant doorgefokt worden.
Van Drentsche hoenders noemde Houwink in 1906 reeds opbrengsten van gemiddeld 160 eieren per kip
en per jaar.

Onder de Drentsche hoenders komen alle bekende kleuren voor, zoals: goudlaken, zilverlaken, goudpel,
zilverpel, zwartbont, roodbont, koekoekverig, blauw, geel, zwart, wit".
Ten tijde van de oprichting van de D.H.C. waren de Drentse Hoenders nog erkend in een groot aantal
kleurslagen. Maar ze kwamen slechts in een paar ervan voor, met name patrijs en zilverpatrijs en dan
voornamelijk gezoomd. Die ruime erkenning gaf in de praktijk bij het keuren nooit moeilijkheden,
bijvoorbeeld verwarring met andere rassen, doodeenvoudig omdat die kleuren toch niet voorkwamen.
In het Bestuur werd er wel eens over gepraat, of een beperking van de kleurslagen niet wenselijk zou zijn
en eventueel een voorstel daaromtrent aan de Standaardcommissie te doen.
De jaarvergadering van 8 januari 1983 had als agendapunt: "Kleurslagen bij Drentse Hoenders en de
erkenning". Er is daar toen besloten om op de a.s. Fokkersdag in Utrecht van gedachten te wisselen over
een gewenst assortiment kleurslagen bij Drentse Hoenders.
De Pluimveestandaardcommissie bleek daar ook mee bezig te zijn. In een brief van 18 maart 1983 werd
aan de Friese Hoenderclub en de Drentse Hoenclub het verzoek gedaan, om in onderling overleg te
komen tot een afbakening van de te erkennen kleurslagen bij beide rassen. Op de bestuursvergadering
kort daarna kwam het bestuur tot het standpunt, dat een beperking van het aantal voor Drentse Hoenders
erkende kleurslagen aan te bevelen is. Het is van mening, dat de peltekening variëteiten typisch zijn voor
de Friese Hoenders en patrijs-, zilverpatrijs en daarvan afgeleide varianten voor de Drentse Hoenders.
Besloten werd aan de leden te vragen er mee in te stemmen, aan de Standaardcommissie voor te stellen
de voor Drentse Hoenders erkende kleurslagen te beperken tot alle patrijsvarianten plus de kleuren zwart,
blauw, wit en koekoek. Deze eenkleurigen, omdat daarvan door paring aan patrijs en zilverpatrijs, de
kleurslagen goud- en zilverhalzig, roodgeschouderd wit (witpatrijs) en koekoekpatrijs worden afgeleid. De
Friese Hoenderclub had, desgevraagd hiertegen geen bezwaar.
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Op de Fokkersdag, 10 september 1983 werd, na een discussie, waaraan velen deelnamen, met het
bestuursvoorstel ingestemd. Besloten werd aan de Standaardcommissie voor te stellen voor de Drentse
Hoenders groot en kriel de erkende kleurslagen te beperken tot:
gezoomd Patrijs
patrijs
zwart goudhalzig
gezoomd Zilverpatrijs
zilverpatrijs
zwart zilverhalzig
gezoomd Geelpatrijs
geelpatrijs
blauw goudhalzig
gezoomd Blauwpatrijs
blauwpatrijs
blauw zilverhalzig
gezoomd blauwzilverpatrijs
blauwzilv.patrijs
roodgeschouderd / wit (witpatrijs)
koekoekpatrijs
zwart, blauw
wit, koekoek
Op 30 januari 1984 is de brief met dit voorstel aan de Standaardcommissie uitgegaan. Roodgeschouderd
zilverpatrijs, wel een patrijsvariant, wordt in de opgave niet genoemd. Deze mag, wat betreft de D.H.C.
vervallen, omdat in die kleurslag alleen maar de hanen herkenbaar zijn. Dit is echter een kleurslag, die bij
meer rassen voorkomt en dus meer speciaalclubs aan gaat. Een concreet voorstel werd daarom niet
gedaan.
De Standaardcommissie ging met het voorstel akkoord, met dien verstande, dat zwart, wit, blauw en
koekoek niet erkend blijven; roodgeschouderd zilverpatrijs echter wel.

gezoomd patrijs in de tuin van Baan Rijnsburger
in Darp – Havelte
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Aquarellen Drentse Hoenders van C.S.Th. van Gink:

gezoomd patrijs

patrijs

blauwpatrijs

gezoomd zilverpatrijs

zilverpatrijs hennen met geelpatrijs haan

blauwzilverpatrijs
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koekoekpatrijs

witpatrijs / roodgeschouderd wit

zwart zilverhalzig

blauw goudhalzig

witbont
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21. DE VERSCHEIDENHEID IN KLEURSLAGEN
Toen ik in 1960 met het fokken van Drentse Hoenders begon, en er een beetje over gelezen had, was ik al
direct geboeid door de grote verscheidenheid in kleurslagen, waarin dit landhoenderras erkend was en
vroeger ook voorkwam. In feite waren ze er eigenlijk nog maar alleen in patrijs en zilverpatrijs.
Ik nam me voor te proberen een aantal oude kleurslagen terug te fokken. In het eerste jaar al werd me als
het ware een "succesje" zo maar in de schoot geworpen. Onder de van Bokdam ontvangen kuikens waren
twee dieren, de moeite waard om mee naar de tentoonstelling te gaan: een zwart goudhals hen, die op de
Kringtentoonstelling in Veenhuizen GG behaalde en een blauwe op de Waterpoortshow in Sneek G. Ik ben
daar toen nog niet serieus mee doorgegaan. Eerst maar eens zien wat kijk te krijgen op de gangbare
kleuren: (gez.)patrijs en -zilverpatrijs.
Toen de D.H.C. goed en wel van de grond was, kwam het verlangen weer boven naar "de andere”
kleurslagen.
Goud- en zilverhalzig
Door gebruikmaking van zwarte Friese Hoenders van vader en zoon Zwama te Grootegast, en een blauwe
Friese hen uit Noordbergum, deze te paren aan de eigen patrijs en zilverpatrijs dieren, liepen er na enkele
generaties zwarte en blauwe goud- en zilverhalzigen in onze tuin.
In het begin had ik gerenommeerde keurmeesters als C.v.d. Heuvel en J.L. Meijer daarin niet zo mee.
"Laten we ons eerst maar eens helemaal toeleggen op de gezoomden, die op een hoog peil brengen",
hoor ik hen in 1966 nog zeggen, op de Fokkersdag in Ede. Maar al gauw werd dat anders, toen zij zagen,
dat het enkele fokkers ernst was.

Over de Fokkersdag te Veenhuizen in 1968 schreef Meijer: "Grote waardering was er voor de zilver- en
goudhalzigen, welke variëteit wel een specifieke Drentse kleurslag is". In dat jaar had H. Davids uit
Veenhuizen op de clubshow in Barneveld 3 zwarte goud- en zilverhalzige krielen, alle ZG en het daarop
volgende jaar in Emmen een viertal, met 3x ZG. In Emmen had ik ingezonden, groot 2 zwart goudhalzig, 2
dito zilverhalzig en 2 blauw goudhalzig: 2x ZG.

toompje zwart/goudhalzig in de tuin
van Jos van Eyk, Breda
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februari 1972

blauw goudhals haan kraait victorie
Eind jaren zeventig meldde zich een nieuw lid, dhr. G. Uilenberg te Driebergen. Hij toonde veel
belangstelling voor de goud- en zilverhalskleur en nam enkele dieren over. Daarmee heeft hij serieus en
met kennis van zaken gefokt. Maar na een jaar of tien vertrok de familie Uilenberg naar Frankrijk. Gelukkig
bleek Jos van Eyk in Breda bereid de dieren van Uilenberg over te nemen en daar zijn ze in goede handen
gekomen. Tot in het derde millennium heeft Van Eyk de zwarte goud- en zilverhalzigen, zowel groot als
kriel met succes gefokt. Vanaf 1989 was hij op alle clubshows een vaste inzender met deze kleurslagen.
Op de jubileumclubshow in 1990 waren Van Eyk en ik er samen met 14 grote goud- en zilverhalzigen en in
1991 waren wij er met 11. Keurmeester Feringa schreef in zijn verslag: "Van Eyk en Oosterhoff houden vol
met de goud- en zilverhalzigen". Voor mij was dat wel het laatste jaar: in 1992 zijn wij verhuisd naar een
appartement in Assen. De goud- en zilverhalzigen zijn naar de Kinderboerderij in het Asser Bos gegaan.
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In 1991 had zich een nieuw lid
gemeld, L. Warners te Tynaarlo,
ook met belangstelling voor de
hiervoor genoemde kleurslagen.
Ik was pas gestopt, maar heb hem
nog kunnen helpen aan een paar
van mij afkomstige dieren in de
kleurslagen
blauwpatrijs
en
roodgeschouderd wit.
In korte tijd heeft Warners zich
ontpopt als een ware promotor van
de
Drentse
Hoenders
in
verscheidene kleurslagen. Al in
1992 waren er van hem op de
clubshow goud- en zilverhalzigen,
zwart en blauw en vanaf 1993 ook
blauwpatrijs en witpatrijs.

koekoek patrijs

wit patrijs
in de tuin van de fam. Warners
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Roodgeschouderd wit/witpatrijs
In 1978 ben ik begonnen met het fokken van de kleurslag roodgeschouderd wit. Ofwel witpatrijs, wat ik een
mooiere en logischer benaming vind: wat bij patrijs zwart is, is hier wit. Ik had al eens eerder pogingen in
die richting ondernomen, maar niet doorgezet.
Evenals de eerste keer heb ik van een legbatterijbedrijf enkele Hi-sex (W.Leghorn) hennen gekocht, op
een leeftijd, dat ze afgevoerd zouden worden. Alleen dat al is de moeite waard om eens te doen:
legbatterijkippen nemen en zien, hoe die dieren, met lange kromme nagels, in een hok moeten wennen en
zelfs nog moeten leren lopen en krabben. Je doet er nog een goede daad mee ook.

toom rood geschouderd wit (wit patrijs)

Na paring aan een Drentse patrijs haan en zo enkele jaren door kruisen, was er op de clubshow in 1981
een drietal in deze kleur, waarvan 2 predikaat ZG. Het jaar daarop op de Noordshow in Zuidlaren 4 hanen
en 3 hennen: 1x F en 2x ZG. De F-haan won zelfs de tegel voor mooiste Drentse haan.
Hierbij hoort enige verklaring. Deze haan was ingezonden door Mevr. Bebingh uit Eelde. Zij met haar man
en kinderen waren in het voorjaar bij ons thuis geweest om broedeieren van Drentse Hoenders. Voor de
aardigheid had ik er enkele eieren van de witpatrijs bijgedaan. Laat daaruit nou die winnende haan komen.
Mevr. Bebingh wilde alleen doorgaan met gezoomd patrijs, dus is de haan weer teruggegaan naar
Veenhuizen. En heb ik hem in het tentoonstellingsoverzicht, voor een duidelijker beeld van wie wat fokt,
maar op mijn naam gesteld. De tegel is natuurlijk wel naar mevrouw Bebingh gegaan; op haar verzoek met
een afbeelding van gezoomd patrijs Drentse Hoenders.
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Ook de volgende jaren heb ik witpatrijs ingezonden: in 1983 1 haan en 2 hennen: 2x ZG en
in 1984 1 haan en 3 hennen: 3x ZG. Ook in 1984 op de Bossche Bondstentoonstelling hetzelfde aantal,
eveneens 3x ZG.
Regelmatig maakte ik in D.H.N. propaganda voor de zeldzame kleurslagen en bood ik af en toe wel eens
dieren aan. Midden jaren tachtig toonde Klaas Knol belangstelling voor de kleurslag witpatrijs. Hij met zijn
broer hebben enkele dieren uit Veenhuizen gehaald. Later heb ik bij hem thuis ook nog enkele dieren
bezorgd. Dat was op doorreis naar De Betuwe, waar ook iemand belangstelling voor roodgeschouderd zei
te hebben en voor wie ik een toompje bij mij had. Knol vond die mooi en wilde ze er nog wel bij hebben.
Maar ze waren aan die man in De Betuwe beloofd. Daar aangekomen, kreeg ik geen gunstige indruk van
wat ik daar zag: een rommeltje bij huis. Het komt er op neer, dat ik na enkele weken alle dieren heb
teruggehaald en bezorgd heb bij een lid in Apeldoorn, die ook belangstelling had getoond. Daar is helaas
ook niets van terecht gekomen. Deze man bleek na een poosje verhuisd te zijn. Bij navraag op zijn nieuwe
adres, waar ik ook maar moest zien achter te komen, vertelde hij de kippen te hebben afgeleverd bij de
Pluimveeteeltschool te Barneveld. Daar bleek men echter van niets te weten. Dat zijn wel teleurstellingen,
als je meent dieren te plaatsen bij serieuze belangstellenden.
Klaas Knol was van 1985 tot in de jaren negentig op alle clubshows met de kleurslag witpatrijs aanwezig,
na enkele jaren ook in bolstaart. Ook Cees de Boer fokt bolstaarten in deze kleurslag, naast veel andere.
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Koekoekpatrijs
In het dierenparkje van "Vefauna" in Veenhuizen liep eind jaren tachtig, temidden van de Drentse
Hoenders, een koekoekkleurige hen, Fries type; kennelijk over de omheining gegooid. Die ene hen bracht
mij er toe te gaan proberen de kleur koekoekpatrijs te fokken. Ik ging op bezoek bij een Leghornfokker in
Nieuw Schoonebeek en kreeg van hem een koekoekpatrijs haan. Vervolgens ging ik naar een fokker van
koekoekkleurige Friese Hoenders, De Boer in Drachten. Hij wilde wel meewerken en ik kreeg een haan
van hem in bruikleen mee. Een patrijs Drentse haan werd voor een tijdje bij de hennen van De Boer achter
gelaten. Hij zou daarvan broedeieren bewaren.

koekoekpatrijs in Kinderboerderij te Assen
Goed en wel bezig, kwam onze verhuizing in een stroomversnelling. Lid W. Wieling in Veenhuizen was
bereid een proeffoktoom in zijn tuin te huisvesten. Ook lid P. v.d. Haar in Hoogeveen, altijd bereid om mee
te werken, gaf onderdak aan een toom. Zo liepen er na enkele jaren in de Kinderboerderij "De Beestenbult"
in Hoogeveen heel aardige koekoekpatrijs Drentse Hoenders. Evenzo in K.B. "De Hofstede" in Assen.

koekoekpatrijs kinderboerderij Assen
Ook L. Warners is bezig met koekoekpatrijs en Cees de Boer fokt bolstaarten in deze kleurslag.
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Koekoek goudhalzig
Evenals zwart en blauw goud- en zilverhalzig bestaat, moet ook koekoek goudhalzig mogelijk zijn.
In de Platenatlas van Houwink en Van Gink
staat er zelfs een afbeelding van, daar
echter aangeduid als Rood koekoekverig.
In de afbeelding van de haan zit overigens
m.i. wel een fout. De vleugelboeg is
koekoekkleurig en de vleugelband rood, wat
omgekeerd zou moeten zijn.
Met Van der Haar hebben wij geprobeerd
deze kleurslag te fokken. Met hanen is dat
gelukt, hennen (nog) niet. Maar het moet
toch wel mogelijk zijn. Misschien zijn er nog
eens enthousiastelingen, die zich voor deze
kleurslag willen gaan inzetten.

Witbont
Ook van Witbonte Drentse Hoenders heeft Van Gink een aquarel gemaakt (zie bladzijde 47 onderste
afbeelding). Zelf heb ik deze kleurslag ook af en toe onder de kuikens aangetroffen. Het had altijd met
blauw te maken. In Schoonoord waren ze ook een poosje te zien. Willem Martens heeft zich er over
ontfermd, maar er is, naar ik van hem vernam, niets van terecht gekomen.
Maar ze zijn er nog wel, nu in handen van Bert Warners in Tynaarlo. Hij heeft klaar gekregen, dat de wat
vuilwitte kleur nu mooi wit is. Mekkes schreef er enthousiast over in D.H.N. (nr. 114, september 2003).
Onlangs zag ik in de K.B. van “Hendrik van Boeienoord” tussen Drentse Hoenders blauwpatrijs,
koekoekpatrijs en zwart goudhals ook een witbonte hen: goed bont en wit. Ik vond het een mooie hen. Met
Mekkes ben ik het eens: een kleurslag de moeite waard om als Drentse Hoenclub aandacht aan te
besteden.
(Gezoomd)Patrijs en (Gezoomd)Zilverpatrijs
Het laatst genoemd, terwijl gezoomd patrijs en gezoomd zilverpatrijs wel worden beschouwd als origineel
en uniek bij Drentse Hoenders. Het is dus goed, dat deze kleurslagen, en ook "gewoon" patrijs en zilverpatrijs, op alle gehouden clubshows present waren; met deze beperking, dat bij de groten zilverpatrijs 5 x
verstek liet gaan en bij de krielen gezoomd zilverpatrijs 4 x en zilverpatrijs 1x. Patrijs in beide varianten
miste dus bij groot en kriel op geen enkele clubshow.
Een liefhebber van ver buiten Drenthe, ja zelfs buiten Nederland, die zich aangetrokken heeft gevoeld door
die unieke kleurslag gezoomd patrijs, is ons lid uit België, Herman Peeters. Hij is zich daar serieus op gaan
toeleggen en met ongekend succes. In een tijdspanne van tien jaar heeft hij negen maal de tegel
gewonnen voor de mooiste haan of hen. Niemand van de leden, nu en in het verleden, die hem daarin
evenaart of benadert. Behalve nestor Willem v.d. Heuvel: 13 maal de mooiste haan of hen groot en 10
maal de mooiste haan of hen kriel. Maar dan over een periode van bijna dertig jaar. En Jan de Vries heeft
vanaf 1981 tot en met 2004 tien maal de prijs voor mooiste Drentse Krielhaan of hen behaald.
Van den Heuvel, onze voorzitter, was weg van de gezoomden. In een toespraak eens, ik meen bij het 25
jarig jubileum, liet hij zich ontvallen: "Als ik 's avonds mijn ogen sluit, dan zie ik voor mij nog allemaal
zoompjes en streepjes".
In de 40 jaren van het bestaan van de Drentse Hoenclub is het aantal voorkomende kleurslagen aardig
toegenomen. Vanaf de beginjaren negentig is daar flink aan bijgedragen door L. Warners. In de tuin van de
familie Warners in Tynaarlo lopen Drentse Hoenders in veel kleurslagen.
Het overzicht van de Clubtentoonstellingen (zie Hoofdstuk 13) geeft enigermate een beeld van de
toename, ook de schommelingen.
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22. BOEKJE DRENTSE HOENDERS
Op een jaarvergadering in de jaren tachtig stelde Adolf Feringa voor om een commissie in het leven te
roepen, die als taak moest krijgen het schrijven van een boekje over Drentse Hoenders. Ik herinner mij, dat
dit voorstel mij op dat ogenblik -maar dat is heel persoonlijk- een beetje ongelegen kwam. Ik liep namelijk
ook al een tijdje met die gedachte rond, maar niet zo zeer om daarvoor een commissie in het leven te roepen. Ik was er zelf al aan begonnen, had al een stukje geschiedenis op papier En ik had aan Drukkerij
Bremer al eens gevraagd, wat een boekje van zo'n 40 bladzijden, met daarin de aquarellen van Van Gink,
ongeveer zou moeten kosten. Als voorbeeld had ik daarbij voor ogen het eerste boekje "Us Fryske Hinnen"
van F. Hoogeveen. Maar het kwam niet verder.
Voorzitter Van den Heuvel stond er niet achter; ook niet om het samen te doen. "Ik ga zelf een boekje schrijven", zei hij altijd, als ik er over begon. Maar daar kwam het nooit van en om dan zelf toch door te zetten;
ik vond het moeilijk, had niet voldoende inspiratie.
Het is daarom goed, dat die commissie er toch is gekomen; bestaande uit Adolf Feringa, Hendrik Timmer
en Sicco Oosterhoff. De eerste bijeenkomst was op 17 januari 1990 in Veenhuizen bij ons thuis. Daar
gemaakte afspraken zijn op de lange baan gekomen, door ziekte en overlijden van onze jongste zoon in
mei 1991.
In 1993 kwam er weer voortgang in en na het toetreden in de commissie van de nieuwe voorzitter Bert
Mombarg kwam de vaart er helemaal in. Het aanvankelijke streven het boekje over Drentse Hoenders te
doen uitkomen op het zilveren jubileum, is niet gelukt, maar bij het 30-jarig bestaan was het er. In een
oplage van 600 exemplaren; en niet 40 maar 130 bladzijden. In ongeveer vijf jaar zijn ze allemaal
uitverkocht. Er wordt al aan een herdruk gewerkt.

23. ENKELE KIPPENMENSEN MET NAMEN
Enkele kippenmensen uit het verleden, aan wie ik uit het leventje met Drentse Hoenders goede
persoonlijke herinneringen bewaar, wil ik hier met naam en toenaam even noemen. Medebestuursleden uit
het verleden worden genoemd in hoofdstuk 8.
J.A. Veenstra te Langezwaag noem ik in dit hoofdstukje, omdat ik denk, dat onze contacten van invloed
zijn geweest op mijn belangstelling voor de Nederlandse hoenderrassen.
In de oorlogsjaren had ik Friese Zilverpellen. Na de oorlog ging ik naar Veenstra in Langezwaag om Friese
Goudpellen. Op de fiets, met een mand achterop. Ik was nog een beginneling in de raskippen-fokkerij.
Veenstra was een ervaren en kundige rasfokker, maar ook een rasverteller. En een boeiende stukjesschrijver, vaak over vroeger. Hij had zich zelf ontwikkeld, was een autodidact. Van beroep metselaar,
werkte hij zich op tot vakleraar aan de Ambachtschool (LTS) in Jubbega.
Toen wij in Veenhuizen woonden en ik vertelde, dat ik over wilde gaan op Drentse Hoenders, heeft hij dat
aangemoedigd. In latere jaren, toen Veenstra met de kippenhouderij moest stoppen en in Heerenveen is
gaan wonen, schreven wij elkaar nog wel eens een brief.
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C. van den Heuvel heeft zich tientallen jaren geweldig ingezet voor de Nederlandse hoenderrassen, dus
ook voor het Drentse Hoen. In 1939 werd hij bedrijfsleider op het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt "Het
Spelderholt" te Beekbergen. Van daaruit heeft hij in en na de oorlogsjaren meegewerkt aan het instandhouden van de Nederlandse hoenderrassen. Een voorbeeld daarvan is het vermeerderingsbedrijf van
Drentse Hoenders van de fam. Bokdam te Enter; dat tot in de zestiger jaar heeft bestaan.
Het is dan ook logisch, dat bij de plannen tot oprichting van de D.H.C. ook hij een uitnodiging voor de
oprichtingsbijeenkomst ontving. Hij woonde deze niet bij, maar stuurde wel een brief van twee kantjes.
Cees van den Heuvel, toen "de man" van de Nederlandse Hoenderclub, liet merken het wel een beetje
moeilijk te hebben met een voor de initiatiefnemers bevredigend antwoord. Maar de slotzin van zijn brief
was: "Ik zie in de oprichting van een speciaalclub voor Drentse Hoenders toch een mogelijkheid om het
voortbestaan van de Drentse Hoenders te verzekeren". En hij heeft van stonde aan volop meegedaan.
Vaak heeft hij op de clubtentoonstellingen gekeurd en op Fokkersdagen de bespreking van het ras en
beoordeling van meegebrachte dieren geleid. Hij wist ook veel te vertellen over het verleden, hoewel ik
sommige verhalen wel eens met een korreltje zout neem. Zoals het steeds maar weer vertelde verhaal van
hem -en ook zijn broer, onze voorzitter- dat alle Drentse Hoenders van nu afstammen van een zilverpatrijs
Drentse haan uit "Artis" en een hen van dhr. Rooken in De Bilt.
Cees van den Heuvel is in 1988 overleden, bijna 87 jaar oud. In de uitvaartdienst verwoordde de jongste
broer Cees' lange leven als volgt: "Vroeger bij ons thuis hield Cees al kippen. En hij breidde maar uit;
steeds meer hokken en kippen kwamen er. Bij ons op de boerderij was het kippen, kippen en nog eens
kippen. Zij waren niet alleen Cees' hobby, hij maakte er ook zijn beroep van. In 1933 verliet hij de
ouderlijke boerderij. Dat betekende bij ons haast zo veel als emigreren. Hij vestigde zich als zelfstandig
pluimveehouder in Den Dolder. In 1939, werd hij bedrijfsleider op "Het Spelderholt" in Beekbergen.
Vanwege zijn verdiensten voor de D.H.C., samen met zijn broer Wim, is de Gebr. Van den Heuvelprijs
ingesteld.
J.W. Wesselson kende ik als keurmeester al voor de oprichting van de D.H.C. Als pluimveeliefhebber en
daarnaast een man met veel gevoel voor historie, had hij een grote belangstelling voor de Nederlandse
hoenderrassen. Van Drentse Hoenders wist hij veel. Op de oprichtingsvergadering van de D.H.C. heeft hij
daar uitgebreid over verteld, toegelicht met platen.
Wesselson heeft Roel Houwink Hzn. persoonlijk nog gekend. In D.H.N. heeft hij in feuilletonvorm een
uitgebreid artikel geschreven "De Drentse Hoenders en Roel Houwink". Van Wesselson is mij bijgebleven,
dat bij het keuren voor hem het type verreweg het zwaarst woog; kleur en tekening kwamen op de tweede
plaats. "Het type bepaalt het ras". Wesselson was behalve van hoenders, ook keurmeester van geiten. Hij
heeft ook een boek geschreven: "Geiten". W. heeft zich door zelfstudie ontwikkeld; hij was een autodidact.
Zijn aandacht richtte hij vooral op foktechniek en erfelijkheidsleer. Roelie en ik gingen vrij geregeld bij de
familie Wesselson op bezoek, meestal op zondagmiddag. Wij bleven dan 's avonds ook boterham eten;
door mevrouw Wesselson zelf gebakken brood. In april 1987 is Wesselson overleden, bijna 85 jaar oud.
Wij hebben, mede namens de D.H.C. de uitvaartdienst en begrafenis in Steenwijk bijgewoond.
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De hier afgebeelde schilderijen van Frits Maris met vechtende hanen hingen in mijn kinderjaren bij mijn
grootouders aan de wand, in het Groningse Aduard. Mijn grootouders hadden een kruidenierswinkel,
waarmee ze in 1937 gestopt zijn. Bij een toen gehouden boeldag zijn de reproducties waarschijnlijk
spoorloos verdwenen. Tot mijn verdriet, want toen al vond ik die platen heel mooi. In latere jaren ben ik
deze schilderijen nooit meer tegen gekomen. Tot op een dag in oktober 1979, bij een bezoek aan de
familie Wesselson in Steenwijk. Daar in de kamer kwam ik tot mijn verwondering opeens tegenover deze
schilderijen te staan. Desgevraagd vertelde Wesselson mij, dat hij ooit op een tentoonstelling in
Leeuwarden was, waar elke zoveelste bezoeker zo’n plaat kreeg. Hij had niet het geluk een zoveelste
bezoeker te zijn, maar wist er achter te komen, waar de reproducties vandaan kwamen en zo beide alsnog
in bezit te krijgen. Wesselson legde uit dat de afgebeelde hoenders ‘naar het leven geschilderde Drentse
Hoenders in de hoenderstal van Roel Houwink te Meppel’ waren. De schilder Frits Maris was een wees,
die door de familie Houwink als pleegkind in huis was genomen.
Wesselson heeft Roel Houwink Hzn. persoonlijk nog gekend en is ook wel bij hem op bezoek geweest.
Gebruik makend van de gegevens van de heer Wesselson heb ik beide reproducties ook in bezit gekregen
en ze laten vernissen en inlijsten.
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J.L. Pas te Almelo, een lid van het eerste uur. Helaas is hij maar enkele jaren lid geweest; een ernstige
ziekte gevolgd door overlijden, is daarvan de oorzaak. Maar Pas verdient niet in de vergetelheid te raken,
daarom wil ik hem hier noemen. Hij was een meelevend lid, enthousiaste liefhebber en fokker. Voor al van
Bolstaartkrielen. Hiervan had hij min of meer een eigen stam gefokt, waaruit ook witte bolstaartjes vielen.
Kort voor zijn overlijden heeft voorzitter W. v.d. Heuvel hem nog ontmoet op Ornithophilia. Ondanks zijn
slechte gezondheid wilde hij tussen de kippen en duiven vertoeven. In oktober l969 is de heer Pas
overleden. Voorzitter Van den Heuvel heeft namens de D.H.C. de teraardebestelling bijgewoond.
C.A. Mes uit Nieuw Lekkerland, een lid niet helemaal vanaf het begin, maar wel vanaf de beginjaren. Hij
fokte al Drentse Hoenders in de jaren vijftig, vooral Bolstaarten. Mes toonde zich van stonde aan als een
meelevend, maar vooral ook meedenkend lid. Als het maar enigszins mogelijk was, bezocht hij de
clubdagen en vergaderingen. En het kwam maar heel zelden voor, dat hij dan niet aan de discussies
deelnam. Mes sprak met kennis van zaken. Hij had een geheel eigen mening en was een goede
waarnemer van de hoenders. Op de tentoonstellingen maakte hij kooi voor kooi studie van de dieren. Ik
herinner mij, dat Mes eens op een vergadering opmerkte, dat het hem was opgevallen, dat de kippen van
W. v.d. Heuvel wat korte staarten hadden. Hij vroeg zich af, of dat misschien kwam door het vele kruisen
met Bolstaarten. Van den Heuvel liet merken niet blij te zijn met die opmerking, nam die niet in dank af.
C.A. Mes zal bij onze Club in blijvende herinnering voortleven door het vervaardigen van een prachtige
clubvlag, met daarop geschilderd Drentse Hoenders, heel natuurgetrouw. Mes was huisschilder, maar ook
kunstschilder. Hij was een kunstenaar.
In februari l988, op 66-jarige leeftijd, is dhr. Mes overleden. Van den Heuvel en ik zijn namens de D.H.C.
naar Nieuw Lekkerland gereisd om daar de uitvaartdienst en begrafenis bij te wonen. In die dienst werd
Mes ook door de dominee een kunstenaar genoemd.
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13 augustus 1993
met penningmeester Jan van Hemel op bezoek bij Willem van der Heuvel
Die lange reis naar Nieuw Lekkerland ligt nog goed in mijn geheugen. Wij hebben onderweg heel wat
gesprekken gevoerd. Van den Heuvel was nog veel van plan, maar dat wist ik al. Toen hij op een gegeven
moment zo'n plan ontvouwde en ik hem vroeg, wanneer hij dat dan dacht uit te voeren, was zijn antwoord:
"Na mijn dood". Typisch Willem van den Heuvel.
Niet alleen over kippen is gepraat, ook over meer inhoudelijke onderwerpen. Waarvoor anders haast nooit
gelegenheid was, de omstandigheden er niet naar waren. Een reis, waaraan ik nog wel eens terugdenk;
met goede gevoelens.

24. DE KIPPEN VAN PIET EKHART
Aan de Vennootweg in Een woonde in een klein boerenbedoeninkje de vrijgezel Piet Ekhart. Hij woonde
daar alleen, wel met om zich heen enkele schapen en geiten en een grote schare kippen. In een er
tegenover gelegen boerderij woonden vrienden van ons, waar wij nogal eens op bezoek waren. Vanuit de
kamer hadden wij het oog op al die loslopende kippen in allerlei "rassen" en kleurslagen: een prachtig
gezicht. Meestal liep ik ook wel even het erf op, om een praatje met Piet te maken. Min of meer een
zonderling, liet hij zich soms niet zien, maar dat was niet zo erg. Dan kon ik rustig op mijn gemak al dat
scharrelend pluimveevolkje waarnemen. Aardig om dan te ontdekken, dat er ook wel dieren bij waren met
het Drentse type, of dat benaderden. Opvallend, waren er geen krielen. Een ren was niet nodig. Als uitloop
dienden het erf en omliggend weiland. Als nachtverblijf van de kippen de schuur, een afdak en de bomen.
Ekhart liet, naar het scheen alles maar op zijn beloop. Er liepen verhoudingsgewijs (te) veel hanen.
Regelmatig ruimen was er niet bij.
Ik heb aan Ekhart voorgesteld om in de nazomermaanden een aantal van zijn jonge hanen te ruilen tegen
jonge Drentse hanen van mij. Voor bloedverversing zou dat goed zijn en zo kwam misschien het Drentse
type ook wat meer in zijn pluimveestapel. Hij ging daarmee akkoord en zo is een aantal jaren geschied. Ik
nam vaak maar de zwaarste haantjes mee, niet alleen omdat daar meer vlees aan zat, maar vooral om het
Drentse type wat meer in te voeren. Die jonge hanen bracht ik naar een goede kennis in Norg, een
jachtopziener, die ze slachtte, waarna Roelie er vaak wat van terugkreeg, voor de soep. Uit principe eet
ikzelf geen vlees, in het bijzonder niet uit de bio-industrie. Maar met de soephaantjes van Ekhart had ik niet
zo veel moeite; die hadden wel een goed leven gehad.
Na een aantal jaren was de invloed van de Drentse hanen goed waarneembaar. Maar toen kwam Piet in
het Verzorgingshuis terecht en moest alles weg.
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25. TWEE JEUGDIGE KIPPENVRIENDJES
Aardige herinneringen bewaar ik ook aan een paar jeugdige kippenvriendjes in Veenhuizen. Frank
Meester, zoontje van vrienden en Bennie van Es, een buurjongen. Vooral Bennie kwam veel bij ons thuis.
Beide gingen een aantal jaren mee naar kleindiertentoonstellingen. Ik was voor hen oom Sicco.
Zelf fokten de knapen ook Drentse Hoenders: Frank zilverpatrijs en Bennie geelpatrijs. Zij zonden ook in op
tentoonstellingen en wonnen ook prijzen. Frank was in 1982 op de tentoonstelling in Assen met een
zilverpatrijshen kampioen. Vanzelfsprekend waren Frank en Bennie ook lid van de D.H.C.
Frank heeft nu een tuincentrum in Noordhorn en Bennie een restaurant in Roderesch. Beiden zijn
getrouwd, hebben een gezin en worden in het bedrijf door vrouwlief volop bijgestaan.
Frank is nog zo enthousiast, dat hij onlangs weer Drentse Hoenders is gaan houden, nu Krielen. En hij is
ook weer lid van de D.H.C.

26. BOLSTAARTHOENDERS
Bolstaarten heb ik zelf niet gefokt, maar er als secretaris wel mee te maken gehad. Bolstaarthoenders
worden in Nederland vereenzelvigd met de Drentse Hoenders. Dat is iets, waar ik altijd grote vraagtekens
bij heb geplaatst. Vandaar dit hoofdstukje, met mijn persoonlijke zienswijze.
Bij Bolstaarthoenders ontbreekt de staart. Dit is een afwijking van het normale type, die ontstaat door het
ontbreken van het staartbeen. Dat kan door een mutatie komen. Roel Houwink meende, dat het een
afwijking is, die door inteelt ontstaat. Hoe dan ook, staartloosheid komt voor en niet alleen bij Drentse
Hoenders, maar bij veel meer rassen. Roel Houwink schrijft in "Hoenderrassen" (bl. 599): "Op dit ogenblik
zijn in mijn bezit bolstaarten van Landhoenders, Leghorns, Kraaikoppen, Uilebaarden, Witkuiven en
tussenvormen daarvan".
Opvallend, dat van alle Nederlandse rassen alleen bij de Drentse Hoenders de bolstaartvorm aanvaard
wordt. Andere speciaalclubs willen er kennelijk niets mee van doen hebben. De Friese Hoenderclub in elk
geval niet. In het boek "Fryske Hinnen" lezen we er wel over: "Bij de Friese Hoenders hebben ook dieren
zonder staart rond gelopen. De exemplaren van die soort stonden onder de naam Stoepkes bekend.
Kippen van dat type komen nu alleen nog bij het Drentse ras voor en worden dan Bolstaarten genoemd".
In 1995 op de Nederlandse Hoenderdag in het O.L.M. te Arnhem zei voorzitter S.P. Oostenbrug tegen mij:
"Jimme moatte fan de Bolsturten ôf sjen te kommen en meitsje der in apart ras fan". (Jullie moeten van de
bolstaarten af zien te komen en maak er een apart ras van). En Ir.Dr. A. Boks heeft zich in een artikel over
Drentse Hoenders in "Avicultura" ook al eens afgevraagd, of Bolstaarten niet een apart ras zouden moeten
zijn. Ik ben ook die mening toegedaan en dus niet als enige.
Voor de Wereldtentoonstelling in 1992 te Zuidlaren, heb ik als secretaris van de D.H.C. in een brief
gevraagd, hoe wij onze bolstaarten moesten inschrijven: als Drentse Bolstaarten of als Bolstaarten zonder
meer. Wij hebben nooit antwoord ontvangen, met als gevolg, dat de Bolstaarthoenders niet bij elkaar
geklasseerd waren: de 10 uit Duitsland als apart ras en "onze" 16 bij de Drentse Hoenders.
Als Bolstaarten tot de Drentse Hoenders gerekend moeten worden, dan ook consequent, d.w.z. met
erkenning van dezelfde kleurslagen. En niet halfslachtig zoals nu, dat ook dieren met peltekening als
Drentse Hoenders worden gekeurd. Het zijn of Drentse Hoenders of een apart ras.
In geval van een apart ras voorkom je ook, dat bij het aanwijzen van de kampioen, hoenders met staart
moeten wedijveren met bolstaarten.
Ik ben me ervan bewust, hier een gevoelig punt te hebben aangesneden. Daarom heb ik mij als secretaris
"publiekelijk" er ook nooit zo over uitgelaten. Daar komt nog bij, dat het in de loop der jaren altijd van die
goede, serieuze fokkers waren die met Bolstaarten bezig waren en zijn. Die in de Club ook node gemist
zouden worden. Maar dat hoeft en moet ook niet. Met Bolstaarten als apart ras in de Club zou de naam
kunnen worden: "Drentse Hoen- en Bolstaartclub".
Men kan ook redeneren: Bolstaarten worden nu eenmaal sinds jaar en dag als Drentse Hoenders
beschouwd, laat dat maar zo. Voor mij niet doorslaggevend, doch daar zit iets in. Maar dan wel
consequent, met erkenning in dezelfde kleurslagen, die voor Drentse Hoenders gelden.
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bolstaarthoenders

27. AQUARELLEN P. SLUIS - KALENDERS
De op de volgende pagina’s afgebeelde aquarellen sierden in de jaren twintig van de vorige eeuw de P.
Sluis-kalenders. De schilder is E. van Hove, die ze in opdracht voor de firma Sluis gemaakt heeft.
Ik heb deze kalenderplaten in 1943 van mijn grootvader geërfd.

28. NABESCHOUWING
Dat ik Drentse Hoenders ben gaan houden, heeft alles te maken met ons wonen in Drenthe. Uit Hoofdstuk
5 “Over op Drentse Hoenders” is dat wel duidelijk. Als wij elders in den lande hadden gewoond, dan
zouden wij ongetwijfeld ook andere rassen zijn gaan houden, waaronder vrijwel zeker Barnevelders. Dat
hebben Roelie en ik altijd prachtige kippen gevonden en zo rustig van aard. Ook een Nederlands kippenras
met een roemrijke historie. Maar de Drentse Hoenders zijn op mijn weg gekomen en zowat de helft van
mijn leven heb ik veel genoegen aan deze kippen beleefd. In de loop der jaren afwisselend in alle kleurslagen. De verleiding was groot ze in al die kleurslagen tegelijk te fokken. De mogelijkheden waren er ook
wel; we beschikten over een grote tuin. Ik zag het ook als een ideaal. Maar in goed echtelijk overleg is al in
een vroeg stadium afgesproken aan het kippenhouden grenzen te stellen. Om ook nog -naast het gezintijd over te houden voor ander vrijwilligerswerk. Er is meer belangrijk tussen hemel en aarde.
Tenslotte
Toen Roelie het voorgaande aan het lezen was, merkte zij op: "Wie denk jij dat het zal interesseren, al die
herinneringen?" Ja, dat weet ik ook niet; misschien wel haast niemand en heb ik die alleen voor mijzelf
geschreven. Ook niet zo erg, zelf heb ik er in elk geval wel aardigheid aan gehad. Er zijn bekende
schrijvers die zeggen allereerst voor zichzelf te schrijven. Dat geeft mij moed.
Dit boekje bevat persoonlijke herinneringen en veertig jaar geschiedenis van de Drentse Hoenclub. Niet de
complete geschiedenis, dat is ook niet mijn bedoeling geweest. Maar wel voldoende om, is mijn wens,
vooral later van enige waarde te kunnen zijn. Ter opluistering is een aantal foto's aan de tekst toegevoegd.
Het geheel is een boekje kunnen worden, dank zij onze zoon Koos, mijn kleinzoon Joop en mijn jongste
broer Menno. Koos heeft het scannen van de foto’s en de vormgeving verzorgd, Joop het drukwerk en
Menno het bindwerk van enige exemplaren. Hartelijk dank daarvoor!
Het doet mij veel genoegen dit boekje bij het 40 jarig bestaan van de DE DRENTSE HOENCLUB te
kunnen aanbieden aan de Club,
Met dank aan Roelie, die het mij allemaal mogelijk heeft gemaakt,
Assen, voorjaar 2005.
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Aquarellen Hoenders P. Sluis-kalenders:

68

69

70

