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Barnevelders, liefde op het
eerste gezicht
In 1972 kreeg Jan Krijthe in Eelderwolde een toompje Barnevelder
kippen aangeboden. Jan was meteen verliefd op de prachtige kippen
met hun mooie kleur en het dubbelgezoomde verenpakket. Hij ging er
mee fokken en werd ook direct lid van de Barnevelder club. Een jaar
of tien later kwamen de krielkippen erbij.
In het begin waren er nog maar weinig
Barnevelder krielen. Maar fokker Jan Krijthe vond ze erg mooi en begon naast de
Barnevelder kip ook met krielen te fokken.
Waren in de jaren zeventig en tachtig
de krielen nog ondervertegenwoordigd,
tegenwoordig zijn ze in de meerderheid.
‘Een voordeel is dat krielen minder ruimte
innemen’, aldus de fokker.

Fokken
Jaarlijks worden er jonge dieren gefokt.
Daarvoor wordt het koppel ingedeeld in
vijf à zes fokgroepen van ongeveer twintig
jonge en oudere hennen, met een haan.
Bij de nieuwe aankoop, laatst nog in Duitsland, komt een eigen haan. Voor de bloedverversing koopt Jan bij voorkeur jonge
hennen waar hij wat in ziet en die hem een
goed gevoel geven. Bij pech met een haan
is de impact groter dan bij hennen. Naast
de tomen kippen is er ook nog een aantal
hanen in losse hokken. Zo heeft hij de
mogelijkheid om regelmatig een andere
haan in te zetten.

show in Barneveld en enkele regionale
tentoonstellingen. Zoals binnen elke rasvereniging staan ook bij de Barnevelder
club niet alle neusjes, wat betreft fokwijze
en -richting, dezelfde kant op. Jan Krijthe
laat het rustig over zich heen komen. Hij
volgt zijn eigen weg. Hij heeft al jarenlang
ervaring en fokt op zijn gevoel. Gezien de
twee vitrinekasten tjokvol gewonnen prijzen zoals bekers, medailles en lauwerkransen legt hem dat geen windeieren.

Andere kleindieren
Bij de familie Krijthe zijn ook andere
kleindieren te bewonderen. Jan heeft

Jan Krijthe

Barnevelder hen

naast kippen ook konijnen en enkele duiven. Om het huis is voldoende ruimte voor
het uitoefenen van zijn hobby. De dieren
zijn ruim gehuisvest en de kippen hebben
een uitloop in de boomgaard. Hij fokt een
aantal konijnenrassen waaronder de zeldzame kleurdwergen. Datzelfde geldt voor
zijn kippen.
Naast zijn specialiteit, de Barnevelder, fokt
hij de Andalusiër, Brahmakippen en de
Noord-Hollandse blauwe. Door te fokken
met de Noord-Hollandse blauwe, wil hij

Barnevelder krielen

Tentoonstellingen
Regelmatig wordt een aantal dieren ingezonden naar tentoonstellingen, zoals de
bondsshow in Zuidlaren, de pluimvee20
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Barnevelders stelen de show bij Gallinova
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Barnevelder haan

dat ras meehelpen promoten. Het is leuk
om deze kippen rond het huis te zien
scharrelen. Een erfafrastering is niet
nodig.

Ervaringen delen
Voor het uitbroeden van de eieren heeft
Jan een broedmachine. Daarin kunnen
een paar honderd (krielkip)eieren worden
uitgebroed. Om de tien dagen worden
er nieuwe eieren ingelegd. Bij voorkeur
geen eieren ouder dan tien dagen, want
dan is de uitval hoger. Bij witte eieren is
na drie dagen al zichtbaar of ze bevrucht
zijn of niet. Bij bruine pas na tien dagen. Door de grote capaciteit van zijn
machine broedt Jan ook vaak voor collegahobbyisten. Die maken daar dankbaar
gebruik van.
Jan is een enthousiaste en ervaren fokker
en vertelt met passie over zijn hobby. Hij
houdt niet alleen de dieren, maar hij heeft
zich ook altijd zeer verdienstelijk gemaakt
in de wereld van de kleindierfokkerij.
Daarvoor heeft hij diverse onderscheidingen ontvangen, zoals het erelidmaatschap
van een aantal rasverenigingen. =

Een oorverdovend gekraai van een paar
honderd hanen maakte duidelijk dat dit
de wereld was van de Europashow Gallinova in Barneveld (8 en 9 november).
Daar waren ook aanwezig Karel de Grote
(een forse Barnevelder haan van de kinderkippenclub) met een nog grotere
naamloze Brahma en talloze grote en
kleine dubbelgezoomde Barnevelders in
allerlei kleuren. Ruim 40 procent van de
dieren was Barnevelder kip of haan. Ze
waren van heinde en verre gekomen:
inzendingen uit Engeland, Duitsland en
Tsjechië waren geen uitzondering. Er had
zelfs iemand uit Rusland de reis ondernomen om de dieren te bewonderen.

Uithangbord
’Barneveld is trots op zijn kip’, aldus de
burgemeester. ‘Het kippenras typeert de
opmerkelijke vindingrijkheid van Barnevelders.’ Ruim een eeuw geleden overspoelden vanuit Amerika grote hoeveelheden goedkoop graan de markten. Voor
de Nederlandse landbouw was graan verbouwen geen optie meer. Maar de boeren op de Veluwe met hun gemengde
bedrijven waren niet voor één gat te
vangen.
Ze bedachten een nieuw concept. Kippen het goedkope graan voeren en een
bijzonder ei in de markt zetten. Ze pakten het grootschalig aan en ontwikkelden
een eigen ‘kippenlijn’: de Barnevelder
met grote bruine eieren. Die kip legde er
313 per jaar. Ze hield zich dus iedere
week aan een rustdag. Ook dat is kenmerkend voor Barneveld.

Barnevelder fan

Ad Taks (rechts) reikt penning uit aan
Bas Oskam (links) en Bert Beugelsdijk

Het verhaal doorgeven
Ad Taks reikte namens de SZH twee penningen uit, een aan Bert Beugelsdijk en
een aan Bas Oskam voor de winnende
hen en haan. Daarmee liet de SZH zien
hoe belangrijk ze het in stand houden
van dit ras vindt. Gelukkig heeft Barneveld begrepen dat je het verhaal over hun
kip moet doorgeven. Op de tentoonstelling is er niet alleen ruimte voor de
inzendingen van een steeds grijzer wordende groep, maar ook voor die van de
kinderkippenclub. Ze hadden een prominente plek bij de ingang.
Bekende Nederlander
Als bekende Nederlander was de Barnevelder duidelijk aanwezig in de media.
Radio 1 registreerde voor dag en dauw
het eerste hanengekraai in de tentoonstellingshal. Bij omroep Max zat Piet
Kroon aan tafel met Barney (een witte
krielhaan) en zijn traditioneel dubbelgezoomde vriendin van de kippenclub op
tafel. Ook andere media wilden een
graantje meepikken. Het verhaal van de
Barnevelder staat er voorlopig weer.
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