Buitenlandse krielrassen
op de 40e Noordshow

Eindelijk weer gekakel, het pluimvee was weer nadrukkelijk aanwezig. Dit gaf weer een kleurrijk gebeuren op
deze Dierenparade. Doordat er wat veranderd was in de opzet, zaten bepaalde rassen wat door elkaar. De
speciaalclubs die hun clubshow hadden ondergebracht, hadden nu de grote en dwerghoenders bij elkaar
zitten. De inzenders treffen elkaar dan eerder en dit geeft toch een onderlinge band.
Tekst: Ferdinand van der Wal
Foto’s: Wilma en Ad Taks

Sussex kriel, buff zwartcolumbia, vrouw jong met predicaat F van
M. van Oijen.

Sussex kriel, grijszilver, vrouw jong met predicaat F van
A.A.W. de Laat.

Buitenlandse krielrassen

Raswinnaar bij de Leghornkrielen werd een isabel patrijshaan van R.J. Roelfsema. Deze liet een prachtige kleur zien,
mooi aangetrokken vleugeldracht en prima bevedering. De
blauwpatrijs hennen lieten een mooie pepering zien. De
patrijs goudflitters waren duidelijk aan de rode kant, wat
kleur betreft. Het formaat is wat royaal en de kamvormen

De rij van werd dit keer geopend met Vorwerkkrielen. Er
was duidelijk wat verschil in grootte. De winnende haan
van J. Braakman was mooi van formaat en fraai in kleur.
Van de vijf aanwezige hennen was de kleur mooi egaal.
Raswinnaar werd de jonge hen van G. Olijslager. Grijszilver
is wel specifiek voor de Sussexkriel. Bij de hanen werd
er erg strak gekeurd op tekening. De winnende hen van
A.A.W. de Laat was mooi van kleur en tekening, zelfs in
de bovenborst. De rug-staartbelijning bij de wit zwartcolumbia’s kon mij niet bekoren, ook waren van meerdere
dieren de staarten niet compleet. De buff zwartcolumbia’s
bevielen op dit punt beter. Ook waren zij gladder in het
verenpak. In deze kleurslag zat de raswinnaar, de jonge
hen van M. van Oijen. Van roodporselein kunnen we
zeggen dat de ruglengte wat kort lijkt. De berkenkleurige
Orpingtonkrielen waren erg laag gesteld. De kleurslag wit
waren mooi helder in kleur. Ze oogden wat fors van bouw.
De grootste klasse was de kleurslag zwart. Ook hier moeten
de meesten niet lager gesteld. Verder blijven de stevigheid
van de staartstuurpennen en de staartopbouw punten van
aandacht. De buffkleurigen waren mooi egaal van kleur.
De gestreepte dieren toonden wel erg kort van rug.

Leghorn kriel, blauwpatrijs, vrouw jong met predicaat F van
R.J. Roelfsema.
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zijn nog wel een punt van aandacht. De exchequer (witbont) blijft een specifieke kleur voor echte liefhebbers, de
hen van A. v.d. Streek was bijzonder fraai in kleurverdeling. Zwart moet niet forser van bouw. Een fraaie haan in
chocolade (AOC-klasse). Deze was ingezonden door R.E.
v.d. Hoorn. Kleine wens waren de oren. Behoorlijke klasse
in het Amerikaans type. Zowel in de hanen- als hennenklasse scoorde Joris Deneire een F. Mooi verzorgde dieren
met een prima type en staartpartij. De overigen kwamen
hierin duidelijk tekort. Het aantal Sulmtalerkrielen is
wel eens groter geweest. Een oude tarwekleurige haan van
K. Tietema scoorde een F. Deze toonde wat fors van bouw
maar verder prima in de overige raskenmerken. Bij de
hennen was er onderling behoorlijk wat kleurverschil en
ongelijk van kleur, uitgezonderd de winnende hen van K.
Tietema. De vorm en grootte van de kuif blijft een punt van
aandacht. Verder nog een fraaie hen in blauwtarwe van
Comb. Chantal en Erik.
Het aantal ingezonden Alsteirerkrielen was ook dit jaar
niet groot, maar de aanwezige dieren lieten duidelijk de
mooie wildbruine kleur zien. De lichte nerf bij de hennen
was duidelijk waarneembaar. De Wyandottekrielen was
het ras met de grootste inzending. Helaas zaten tussen
de meerzomig patrijskleurigen meerdere witte dieren. Bij
meerzomig zilverpatrijs meerdere fraai gezoomde hennen
met een prima grondkleur. Winnaar werd A. Langhout. De
fraaiste Wyandottekriel was een zilver zwartgezoomde hen
van Rick Zoet. Echt een hen die uitblonk in type, kleur en
zoming met een mooie rode kopkleur. Zij werd aan het eind
van de dag gekozen als reservekampioen van de show. Ook
meerdere mooie dieren in de wit zwartcolumbia, maar de
mooiste van de columbia kleuren werd een buff blauwcolumbia hen van H. Timmer. In de enkelkleurigen was de
concurrentie ook groot, vooral in wit. De staartopbouw viel
vaak in doorsnee positieve zin op. Winnaar van de enkelkleurigen werd een witte hen van B.L. v.d. Wetering. Verder
een behoorlijke groep buffkleurigen. Egaliteit in kleur en
staartopbouw zijn zoal een paar punten van aandacht. Bij
de Rhode Island Redkrielen gemiddeld een hoge kwaliteit. De winnende enkelkammige hen van W.B. Huernink
blonk uit in de mooie diepwarme kleur en tekening. Bij
de rozekammigen blijft de kamvorm een aandachtspunt.
Verder viel het op dat bij meerdere dieren de onderste
staartstuurpennen naar onderen stonden gericht. Dit beeld
stoort wel iets.
Bij de New Hampshire krielen verlangen we bij de hanen
duidelijk een onderscheid in kleur tussen hals en zadel
en op de schouders. De winnende haan van Thijs Oude
Nijhuis voldeed prima en was niet te rood. Helaas waren
de meeste hennen wel erg roodbruin van kleur. Ook de
halsticking was van meerdere hennen wel erg minimaal.
Het aantal Antwerpse Baardkrielen is ook al wel eens
meer geweest. De patrijskleurige haan van J. Meijer blonk
uit in type en kleur. In kwartel zien we uniformere dieren
met de juiste tint in kleur. Nog een aantal hennen toonden
een wat lichte borstkleur. In wit mooie dieren, maar wat
fors van bouw en oppassen dat de bevedering niet te los
is. In zwart meerdere mooie dieren met een mooie verhouding van 2/3 voor de beentjes en 1/3 erachter. Vooral het

Alsteirer kriel, wildbruin, man jong met predicaat F van W.K. Kosmijer.

Alsteirer kriel, wildbruin, vrouw jong met predicaat F van E. Kin.

Reserve kampioen, Wyandotte kriel,
zilver zwartgezoomd, vrouw jong met
predicaat F van R. Zoet.
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Rhode Island Red kriel rozekammig, vrouw jong met predicaat F van W.B. Huernink.
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formaat van de winnende zwarte haan van E. Puttenstein
beviel me erg. Kleine wensen hield hem van het predikaat
F af. Winnaar werd de zwarte hen van W. Popkes. Een
fraaie hen in type, kleur en glans. Helaas liet zij meerdere
veren vallen. Over de Grubbe Baardkrielen kunnen we
positief zijn. De oude kwartelhen van Comb. Mathijs &
Arnoud wist het tot een U te brengen. Een prima gekleurde
en getekende hen. Ook de zilverkwartelkleurige hen van
Comb. Aad en Ineke was een toppertje. De kwartelkleurige
Watermaalse Baardkrielen blijven moeite houden met de
juiste kleur. Bij de witkwartelkleurigen blijft het moeilijk
om het juiste tekeningbeeld waar te nemen. Dit keer zat de
raswinnaar bij de berkenkleurigen. Deze mooie hen was
ingezonden door E.M.J. Philipse. Zij blonk uit in formaat.
In wit en zwart is de staartdracht en vorm van de staart een
moeilijk onderdeel. De hennen voldoen hierin beter dan
de hanen. Punt van aandacht blijft wel, hoe breed en hoe
groot willen we de specifieke kuif bij de Watermaalsen?
Bij meerdere dieren worden deze wel breed. Helaas maar 3
Bosvoordse Baardkrielen, maar de witte hen van W. Berg
mocht gezien worden.
Helaas viel er geen F en maar 1x ZG95 bij de 28 ingezonden
Bassetten. Opmerkingen over type, kleur en tekening
belemmerden dit. De moeilijke en zeldzame kleurslag
parelgrijs zilverkwartel hen van J.M. Puttenstein beviel
mij positief. Prima in bevedering, toonde de gewenste
legbuik en een primakam. Ook het tekeningbeeld was
acceptabel. Bij de Doornikse krielen een fraaie hen van
A. de Vries. Zij liet de gewenste grondkleur zien met een
fraaie onregelmatige tekening. Wim Meijer blijft een van
de weinige inzenders van Belgische en Waasse krielen. De Aarschotse kriel werd enkel door een Belgische
inzender ingezonden. De moeilijkheid blijft natuurlijk de
zilverkleur met koekoektekening. De keurder was loyaal en
beloonde de laatste hen van de klasse met een F. Wisselende kwaliteit bij de Faverollekrielen. Bij zalm en zalm
blauwgetekend scoorde Combinatie Chantal & Erik bij de
hennen een F. Een aantal hennen toonde wat rood en verder vervaagde de zoming wat. De Houdankrielen waren
in mijn ogen ook met de ‘Franse slag’ showklaar gemaakt.
Helaas misten ze showconditie en vielen de predicaten
niet mee. Daar tegenover hebben we genoten van de vijf
wildkleurige Duitse krielhennen van Comb. Kloosterman.
Zij lieten duidelijk de specifieke wildkleur zien. Rijnlanderkriel alleen in de zwarte kleurslag. Bij de hanen won

A.F.G.J. Bardoel en de bij de hennen zegevierde Comb.
Roffel. Er was door de keurder duidelijk gelet op de juiste
staartbreedte. Bij meerdere dieren stonden de onderste
staartstuurpennen teveel naar onderen gericht. Dresdener
krielen waren enkel ingezonden door H.J. Boers. Mooie
gevormde dieren, maar oppassen dat de kleur niet te rood
wordt. Dit keer maar drie Duitse Rijkshoenkrielen in wit
zwartcolumbia. Vermoedelijk wat jonge dieren. Zij misten
de mooie frisse rode kopjes. Ook maar vier Bielefelder
Krielen. Bij de hennen blijft het moeilijk om de juiste
koekoektekening te krijgen op de roodpatrijs dieren. Als
laatste van de Duitse krielrassen twee geelkoekoek Nederrijnse krielen van Comb. Theelen. Het blijft moeilijk om
op de gelige kleur de juiste koekoektekening te krijgen en
ook de juiste hoeveelheid kleur in de staart. De kwaliteit
van de Sebrights is de laatste jaren erg hoog, vele fraaie
dieren. Bekende namen scoorden nu ook weer hoog. In
goud zwartgezoomd was het W.J.M. Klunder die zowel
de jonge hanen-en hennenklasse won. Dit herhaalde J.
Heddema bij zilver zwartgezoomd. Hij won de hanen-en
hennenklasse. In beide kleuren fraaie types, brede bevedering en een mooie fijne, strakke zoming. In citroen zwartgezoomd een haantje van J. de Ruiter die als enige in deze
kleur een F scoorde. Het blijft moeilijk om de juiste citroenkleur met de fijne zoming te verwezenlijken. Inzender J.
Krijthe showde twee blauwgezoomde Andalusiërkriel
hennen. Een scherpe zoming blijft moeilijk. Bij de Spaanse
witwangkriel een hen met een ideaal witgekleurd en
gevormd gezicht. Deze hen van E. Nijeboer kreeg dan ook
terecht een F. Dit jaar waren er weer Naakthalskrielen in
de witte kleurslag. De kwaliteit die werd getoond was van
een prima gehalte. De witte jonge haan van B. Klomp werd
fraaiste van het ras. De mooie rode hals en kop stak fraai
af bij het witte verenkleed. Orloffkrielen waren er in vier
kleurslagen. Het formaat was behoorlijk wisselend. Van
wat fijngebouwd tot de brede, markante en wat robuuste
vogels. Bij roodporselein mooi getekende overjarige hennen van W. Haverkate. Grondkleur zou misschien iets meer
mahoniekleurig kunnen. Persoonlijk sprak me de overjarige witte hen van W. Haverkate erg aan. Fraai van type,
kop, baard en de specifieke dikke nek. Helaas wint het
aantal inzenders bij Appenzeller Spitskuifkrielen niet in
aantal. Dit keer maar twee goudzwart geloverde hennen
van J.H.W. Tenbergen. Ook maar twee gestreepte Amrockkriel hennen. Beide hennen lieten een mooie heldere kleur
en tekening zien. De eerste hen werd met een F beloond.
Inzender was René van de Kerkhof. Van Mel is een Plymouth Rockfokker die meerdere kleuren in de kooien
brengt. De meerzomig patrijskleurige hen van genoemde
fokker liet een prima scherpe zoming zien op een prima
grondkleur. De gestreepten leken wat donker van kleur.
De winnende hen in deze kleur van Tj. Polet was prima in
staartopbouw. Fraaie dieren bij de Australorp krielen,
L.J.L.E. Beugelsdijk scoorde een F bij de overjarige hen en
ook de eerste drie plaatsen bij de jonge hennen. Verder
was het J.G. Naafs die de enige F scoorde bij de jonge
hanen. Fraaie types met een beste bevedering en kleur,
met een prima groene glans. Blauw blijft een moeilijke
kleur. Egaliteit en scherpe zoming blijft een vrome wens.
Een volle keuring Chabo’s in de drie veerstructuren, aantal
en kwaliteit stemmen zeker tot tevredenheid. In tarwe een
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fraaie hen van S. van Winsven. Prima in lichaamsbreedte
en tevens een fraaie kleur. Helaas stond op de keurkaart
dat deze niet donkerder moest. De jonge witblauwstaart
hen van D. Weening kon mij ook erg bekoren. Prima
getekend en met een fantastische blauwgekleurde staart.
De fraaiste Chabo werd de jonge witzwartstaart hen van B.
Hagenauw. De juiste verhouding en vorm van de tekening
blijft moeilijk bij zwart witgepareld. Dit keer scoorde F.H.
van Grinsven de enige F. Meerdere dieren kunnen nog wat
breder van lichaamsbouw en in de staartaanzet. Het aantal
Javakrielen viel niet mee, evenals de kwaliteit, uitgezonderd de winnende zwarte dieren van H. Bluemink. Beter
waren de Langshankrielen, in zwart en blauw gezoomd
kwam G. Laarman als winnaar tevoorschijn. Mooi hoog
gestelde dieren met prima vleugeldracht. Winnaar bij de
Cochinkrielen werd A.A.B. Boll met een zwarte jonge hen.
Bij sommige dieren zou de hals-rug-staartbelijning beter
mogen. Ook de staartafdekking was vaak wat los. Het aantal Brahmakrielen viel wat tegen, evenals de kwaliteit.
Helaas geen F bij dit ras, kleine bemerkingen weerhield de
keurder hiervan. Dit gold ook bij de Zijdehoenkrieltjes.
De jonge witte hen van J.N. Goetzee was er één die wellicht
voor een F in aanmerking kon komen.
De Oud Engelse Vechtkriel opende de rijen van de vechtkrielen. Bij koekoekpatrijs een haan van H.J. Ekkelboom
die uitblonk in lichaamsvorm en brede schouders. Alleen
de kleur was aan de donkere kant. Bij de zwart messing
rug hennen meerdere dieren in de juiste kleur en tekening.
Ook meerdere hogere predicaten bij de Modern Engelse
Vechtkrielen. Winnaar werd hier een zilverpatrijs jonge
hen van A. Prins, ook viel van hem de jonge blauwpatrijshen op. De keurder had oog voor het juiste formaat. Gelukkig weer meer Ko Shamo’s. De grootste klasse blijft tarwe.
Winnaar werd een jonge tarwekleurige haan van G. v.d.
Laar. Een haan met de juiste verhoudingen (halslengte,
lichaam, beenlengte) met tevens een prima kopuitdrukking. Verder een fraaie tarwe hen van Comb. Black Red.
Fraai in type en kleur. Het blijft moeilijk om op dit tijdstip
hennen te showen die niet vol in de ‘broek’ zijn. De witte
jonge haan van v.d. Laar liet een fraaie verticale en brede
stand zien, met mooie afstaande schouders. Verder nog
een fraaie hen in de vrij jonge kleurslag koekoek van C.K.
Tjoelker. De Indische Vechtkrielen waren alleen ingezonden in de dubbelgezoomde kleur. J.G.C. de Vries scoorde
als enige in meerdere klassen een F. Mooie markante
dieren. Over het geheel mocht de bevedering iets breder,
waardoor de tekening wellicht nog iets beter waarneembaar is. Verder zou bij meerdere dieren iets meer dijlengte
niet misstaan. Er waren drie Aseelkrielen aanwezig.
Lichaamshouding wat opgerichter en wat markanter in
schouders, dan zou het geheel er iets anders uitzien.
Bij de Shamokrielen in de jonge kleurslag zwart, zat
de kampioen van de show (U). Een geweldige haan die
uitblonk in vitaliteit, lichaamshouding, stand, kopuitdrukking en een prima krappe harde bevedering. Een
knappe prestatie van R.P. Nicolai. Ook had hij bij de jonge
hennen een knappe hen. Ook de jonge tarwekleurige
Maleier krielhen van Jos Kiesbrink was een topper. Zij
liet naast de driebogenlijn ook een ideale tarwekleur zien,
maar kreeg helaas een bemerking op de oogkleur. Bij de

Phoenix kriel, patrijs, man jong met predicaat F van M. van Geloof.

Langstaarthoenders was alleen de Phoenixkriel vertegenwoordigd. Meerdere jonge hanen waren nog lang in
de staartpartij. Positief viel de jonge patrijshaan met een
F van M. van Geloof op. De fraaiste werd een jonge patrijs
hen met predicaat U van Jan Oosterveer.

Tenslotte
Na de rassen bekeken te hebben waren er weer vele mooie
dieren te bewonderen. Met prima winnaars in de eindronde. Een groot compliment naar de inzenders. Ook een
groot compliment naar het bestuur en medewerkers van de
40e Noordshow. Jullie hebben er een geweldige Dierenparade van weten te maken, hopelijk een vervolg in 2020.

•

Kampioen Dwerghoenders, Shamokriel, zwart, man jong met predicaat U van R.P. Nicolai.
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