
   
 

 

 

TWEEDE NIEUWSBRIEF  
NEDERLANDSE SABELPOOTCLUB 

MEI 2021 
JAAR 2021, NUMMER 2 

WIE ZIJN SCHULDEN BETAALT 
DIE VERARMT NIET. 
Een goede 2 maanden geleden heeft u van ons de 
eerste nieuwsbrief ontvangen met daarin het laatste 
verenigingsnieuws. Toen op papier, deze keer 
digitaal. Heeft u de kippenspecial doorgelezen? Is hij 
goed bevallen? Wij vonden het een interessant 
magazine met de nodige artikelen over onze 
gezamenlijke hobby en passie het houden van 
kippen.  
 
Het valt ons op dat de laatste tijd er een grote vraag 
is naar Sabelpootkrielen. Via het contactformulier of 
via facebook krijgen we diverse berichtjes binnen en 
proberen we deze door te verwijzen naar collega 
fokkers in de regio. Hiervoor hebben we op onze 
website ook een fokkerslijst. Heeft u met regelmaat 
wat dieren te koop en wilt u op deze fokkerslijst? 
Stuur dan een berichtje naar de secretaris. 
 
Vriendelijk wordt u alle verzocht om de contributie 
voor dit jaar per ommegaande over te maken! Mocht 
u dit nog niet hebben gedaan. 
 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u al aangegeven 
dat we voor het eerst in de verenigingsgeschiedenis 
een digitale algemene ledenvergadering willen 
organiseren zodat we bestuurlijk de jaren 2019 en 
2020 kunnen afsluiten en verder kunnen met de 
voorbereidingen en uitvoering van het 
verenigingsjaar 2021. Het was nog een tegoed, 
vandaar de titel van deze nieuwsbrief! 
 
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd tot het bijwonen 
van de ALV op maandag 10 mei aanvang 19:30  
Door op onderstaande link te klikken wordt u 
automatisch doorverwezen naar de vergadering.  

https://zoom.us/j/95949357190?pwd=VDI4U1RrRk

9oektyWmpIcXAxZlRxQT09 

Door de opgelegde beperkingen rondom het 
coronavirus konden we onze jubilarissen helaas niet 
huldigen zoals we normaal konden doen op de 
Sabelpootdag. Hiervoor heeft het bestuur een 
passende oplossing bedacht waarover we u in de 
digitale ALV hopelijk meer kunnen tonen. Wordt dus 
nog vervolgd. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F95949357190%3Fpwd%3DVDI4U1RrRk9oektyWmpIcXAxZlRxQT09&data=04%7C01%7C%7Cca7c8dab73ce417bb36108d90d7caf75%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637555651426396811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eYGNQ9FvJ9EtuVgOert2GfHwgtCX9JSj%2F3Utwq3AaWc%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F95949357190%3Fpwd%3DVDI4U1RrRk9oektyWmpIcXAxZlRxQT09&data=04%7C01%7C%7Cca7c8dab73ce417bb36108d90d7caf75%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637555651426396811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eYGNQ9FvJ9EtuVgOert2GfHwgtCX9JSj%2F3Utwq3AaWc%3D&reserved=0


 

 

Agenda ALV 
 

1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Jaarverslagen 2019/2020 secretaris 
4. Financieel jaaroverzicht 2019/2020 

penningmeester 
5. Verslag kascontrolecomissie 
6. Benoeming nieuwe kascontrolecomissie 
7. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar onze voorzitter 
Henkjan Garretsen 

8. Huldiging jubilarissen 
9. Jongdierendag 2021 (O.v. 9 oktober 2021) 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 

Jaarverslag secretaris NSC 2019 
 
Sabelpootdag 2019  
De Nederlandse Sabelpootclub was in 2019 te gast 
in het pluimveemuseum te Barneveld. Op zaterdag 
18 mei waren 16 leden aanwezig en enkele partners. 
Na de opening door onze voorzitter werden de 
officiële vergaderstukken doorgenomen, en lieten de 
partners hun creativiteit zijn middels een 
schilderworkshop. Onder leiding van dhr. Bleijenberg 
werd de te doorlopen procedure voor erkenning van 
nieuwe kleurslagen besproken. Dat de erkenning van 
een nieuwe kleurslag niet zo 1,2,3 geregeld is bleek 
uit de gedegen uitleg over het te doorlopen proces.  
Na afronding van de ALV kon het museum en 
bijbehorende buitenverblijven bezocht worden onder 
leiding van ons lid dhr. Corstiaensen. In 1 van de 
ruimtes waren enkele showkooien opgesteld waar 
enkele meegebrachte dieren werden beoordeeld. 
Helaas waren maar een beperkt aantal leden 
aanwezig, maar het was een geslaagde dag waarin 
onze gezamenlijke hobby weer 
de nodige gespreksstof 
opleverde. Voor het verloop 
van de ALV zie de opgestelde 
notulen.  
 
Bestuursvergaderingen, 
bijeenkomsten en andere 
vergaderingen 
Het bestuur kwam het 
afgelopen jaar 3 keer bijeen om 
te vergaderen. Waar we 
voorheen bij de verschillende bestuursleden 
langsgingen voor een vergadering mogen we laatste 
tijd gebruik maken van de faciliteiten van de Garvo. 
Geheel vrijblijvend mogen we hier vergaderen in de 
kantine van de fabriek, waarvoor nogmaals dank aan 
de familie Garretsen. Hoewel onze ere-voorzitter 
geen officiële functie meer bekleed binnen het 
bestuurd zijn we blij dat dhr. Hageman toch telkens 
weer aanschuift bij 1 van onze vergaderingen. Na 
tientalen jaren de voorzittershamers gehanteerd te 
hebben kunnen we dan ook altijd putten op zijn grote 

kennis en ervaringen.  
Naast bestuursvergaderingen rouleren enkele 
afgevaardigden van het bestuur, telkens langs de 
diverse bijeenkomsten van o.a. NHC, de 
Diertechnische Raad en de KLN vergaderingen.   
Zoals in het jaarverslag van 2018 al vermeld werd de 
kleurslag citroenporselein officieel erkend. Op de 
vergadering van de diertechnische raad in februari 
kreeg ons lid, Dhr. Woolschot hiervan de officiële 
verklaring uit handen van de standaardcomissie.  
 
Verdwijnen clubblad 
Op de ALV heeft het bestuur aangegeven dat ons 
clubblad in de huidige vorm niet langer financieel te 
verantwoorden is. Met een drietal uitgaves per jaar 
teert de vereniging ieder jaar aanzienlijk in op de 
reserves. Ook met de overweging om minder 
uitgaves te publiceren blijft het clubblad een 
aanzienlijke post op de begroting. Aangezien het 
clubblad voor velen een vorm van verbinding met de 
club is en fokkers en liefhebbers er de nodige 
informatie uithalen is besloten om dit te gaan 
bundelen in een periodieke nieuwsbrief welke via de 
mail gedeeld zal worden met de leden. We begrijpen 
dat velen van u de “papieren” versie gaan missen, 
maar op deze manier kunnen we als vereniging ook 
in de toekomst van betekenis zijn voor leden en 
liefhebbers van de Nederlandse Sabelpootkriel.  
 
Bezoek aan onze Duitse zustervereniging 
Zoals bij velen bekend heeft onze ere-voorzitter 
goeie contacten met vele sabelpootfokkers in den 
lande en ver daarbuiten. Zo stond er al geruime tijd 
een bezoek op de planning bij de voorzitter van onze 
Duitse zusterverenging dhr. Misbach. Afgelopen 
voorjaar brachten de heren Hageman en Woolschot 
een bezoek aan hem in Ketzin, (iets ten westen van 
Berlijn) Naast de onderlinge kennis zijn er ook de 
nodige dieren/broedeieren uitgewisseld. Met deze 
uitwisseling van genetica en kennis blijven bepaalde 
kleurslagen behouden.  
 
Uitbetaling EP en clubshow 2019 
Door in te zenden op de clubshow en enkele 
districtshows dingen alle inzenders mee in de te 
winnen ereprijzen. Door omstandigheden was de 
uitbetaling hiervan enige tijd blijven liggen, maar na 
een avondje tellen en rekenen konden we in 2019 
dan alsnog de benodigde ereprijzen overmaken. 
Aangezien het hier meerdere jaren betrof was het 
uiteindelijk nog een heel bedrag wat is uitbetaald 
naar de diverse inzenders, maar gezien de behaalde 
punten ook terecht verdiend, op de kwaliteit van de 
ingezonden dieren.   
De clubshow van 2019 werd dit jaar ondergebracht 
bij EPV te Ede i.v.m. hun 100jarig jubileum. In totaal 
werden er op deze show 86 dieren ingezonden, 
waarna door keurmeester Dhr. Siemes een porselein 
hen van dhr. Engberts als beste werd verkozen. Dat 
de kwaliteit hoog lag bleek uit het hoge aantal 
behaalde “fraaie” dieren te weten 17st.  



 

 

Jaarverslag secretaris NSC 2020 
 
Met de Noordshow in Assen in januari 2020 als 
afsluiting van het showseizoen 2019/20 hield 
niemand er rekening mee dat ook het 
tentoontstellingsseizoen 2020/21 ook al gelijk 
“voorbij’ was. De opgestelde beperkingen vanuit de 
overheid inzake de bestrijding van het coronavirus 
heeft het gehele vereniging- en bedrijfsleven hard 
geraakt. Waar we voorheen alles konden doen en 
laten wat we wilden, moesten we ineens accepteren 
om een stapje terug te doen in onze activiteiten en 
bewegingen. Naast het ongekende verdriet wat velen 
wellicht hebben ervaren werd het houden van kippen 
gedurende de lockdown ineens razend populair 
verklarende een heus nieuwsitem in het NOS-
journaal. Ja 2020 heeft ons niet gebracht wat we er 
van tevoren bij bedacht hadden maar wij als bestuur 
hopen dat velen deze maanden juist liefhebberij voor 
onze gezamenlijke hobby hebben weten vast te 
houden dan wel juist extra te waarderen. Het 
scharrelen van de kippetjes in de tuin, een broedse 
hen wellicht, verse eitjes bij het ontbijt? Het blijven 
mooie momenten aan onze gezamenlijke passie en 
liefhebberij de Nederlandse sabelpootkriel. 
Met het schrijven van dit jaarverslag is de toekomst 
voor de komende maanden nog vrij onzeker maar 
lijken de ontwikkeling de goede kant op te gaan, en 
kunnen we langzaam weer vooruitkijken naar de 
toekomst. 
Zoals ook het bestuur in 2020 het komende 
verenigingsjaar met volle moed tegemoet zag, 
werden ook wij op de feiten gedrukt met het 
annuleren van tentoonstellingen en vergaderingen. 
Waar we in eerste instantie een afwachtende 
houding hebben aangehouden, bleek al gauw dat de 
situatie voor langere tijd onzeker zou blijven. Daarom 
heeft het bestuur besloten bepaalde zaken te gaan 
regelen, als het gevolg van het wegvallen van 
verengingsjaar 2020. 
Met de daarbij gelden maatregelen heeft het bestuur 
het afgelopen jaar 2 keer een bestuursvergadering 
gehouden. Zo vergadert het bestuur sindsdien op 
een zondagochtend i.p.v. een doordeweekse avond, 
gezien de beperkingen van de avondklok. Hoewel te 
overzien, gingen vele zaken als websitebeheer, 
contributieverzoeken en jubilea in 2020 gewoon door. 
De uitgestelde huldiging van jubilarissen staan 
voorlopig voor 2021 gesteld, waarvoor gezien de 
situatie hopelijk begrip.  
Met het wegvallen van onze Sabelpootdag en de 
daar bijbehorende ALV heeft het bestuur besloten 
deze te verplaatsten naar een nog nader te bepalen 
moment in 2021 als de situatie dit toelaat. 
Op dit moment zal dan ook een boekjaar 2019 en 
2020 worden afgehandeld.  
Hoewel 2020 een bijzonder jaar was zijn we blij als 
bestuur dat u de verenging trouw bent gebleven en 
dat we elkaar in 2021 weer eens fysiek mogen 
begroeten/spreken.   
 

Notulen ALV 2019 te Barneveld 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 10:15 

een heet eenieder van harte welkom. 

Speciaal woord van welkom aan onze 

ereleden en erevoorzitter. Alle aanwezigen 

leden nemen een minuut stilte in gedachte ter 

nagedachtenis aan ons ontvallen erelid J. 

Dommerholt.  

 

Afmeldingen ontvangen van: Dhr. Arets, 

Dhr. Joosten, M. Engberts, Dhr. Dantuma. 

Aanwezig: J. Hageman, D. Roelofsen, P. 

Vos, J. Compas, R. Vos, J. Ros, A. Herwijnen, 

T. van Voorthuizen. C. Corstiaensen, J. van 

Kempen, J. van de Craats, D. Huissoon, P. 

Jordens, H. Woolschot. H. Garretsen. B. 

Compas 

 

2. Huishoudelijke mededelingen 

Het parallelprogramma voor de partners wordt 

kort toegelicht.  

 

3. Notulen vorige ledenvergadering 

De notulen van de vorige ALV te Maasbree 

worden onder dankzegging goedgekeurd.  

 

4. Ingekomen stukken 

Ons lid Dhr. Arets is keurmeester en zou graag 

op onze voorkeurslijst opgenomen worden. De 

vergadering stemt ermee in om dhr. 

Griekspoor te laten vervallen en dhr. Arets op 

te nemen in de lijst van voorkeurslijst van 

keurmeesters. 

 

5. Jaarverslag Secretaris  

De secretaris neemt stapsgewijs het 

jaaroverzicht van afgelopen jaar door. 

Terugblik op onze Sabelpootdag 2018 te 

Maasbree. Geslaagde dag waarin het 

penningmeesterschap overgedragen is van M. 

Dantuma naar B. Compas. Inbreng vanuit 

leden voor website, clubblad, en facebook. 

Flyers liggen er weer om onder de leden te 

verspreiden. De erkenning van nieuwe 

kleurslagen heeft het bestuur en overige, de 

nodige energie gekost. Reden om dit te 

bespreken op de Sabelpootdag. Het 

Jaarverslag wordt onder dankzegging 

goedgekeurd door de aanwezige leden. 

Certificaat betreffende de kleurslag 

citroenporselein blauwgetekend uitgereikt door 

de KLN tijdens de diertechnische raad wordt 

overhandigd aan de fokker H. Woolschot.  

 



 

 

6. Financieel jaarverslag  

Er zijn geen op-of aanmerkingen op de 

financieel jaaroverzicht 2018. Terechte vraag 

of er onkosten zijn aan verbonden aan de 

spaarrekening. Is niet het geval. P. Vos en J. 

Ros hebben de kascontrole doorgenomen. 

Kascommissie verleent discharge aan de 

penningmeester. P. Vos heeft 2 jaar zitting 

genomen in de kascommissie en treedt af. 

Joosten schuift door vanuit de 

reserve. Als nieuwe reserve biedt 

dhr. Herwijnen zich aan.  

 

7. Begroting 

Kosten voor het drukken en 

versturen van het clubblad zijn een 

grote uitgave voor de 

verenigingskas. Het clubblad vormt een 

verbindende factor tussen de leden en de 

vereniging en draagt bij aan de uitstraling van 

de club. Voorstel om een editie minder te 

versturen, waarbij 1 rond september en 1 

begin mei voor aanvang van de 

Sabelpootdag. Om tussendoor mededelingen 

te doen, nieuws te melden zal een nieuwsbrief 

opgezet worden. Voorstel om ook gebruik te 

maken van verenigingspagina in het 

kleindiermagazine.  

Voor het samenstellen van het clubblad zou 

het bestuur graag zien dat er 

redactiecommissie wordt opgezet. J. 

Hageman is hiertoe bereid en mevr. Jordens 

schuift aan tot deze commissie. Aanleveren 

van stukken copy voor een nader te bepalen 

deadline.  

De begroting voor 2019 ontbreekt helaas. 

Uitgavepatroon is naar verwachting hetzelfde. 

Wel is inmiddels 500,- uitbetaald aan EP.  

 

8. Aftredende bestuursleden 

De secretaris geeft aan dat de taken haar 

momenteel te veel worden.  

mevr. Jordens treedt af als secretaris en komt 

terug als algemeen bestuurslid met taken als 

2de secretaris, en verenigingsberichten. De 

belastende taken als secretaris betreft: het 

verwerken van de inkomende mail, 

samenstellen jaarverslag etc. Geen animo 

vanuit de aanwezige leden. Bestuur pakt dit 

verder op. Bestuur bedankt Pauline voor haar 

inbreng.  

 

9. Jubilarissen  

Dhr. Corstiaensen jubileert dit jaar aan de 

vereniging met 25 jaar. Lid van verdienste, 

oud-bestuurslid en als vrijwilliger bij het 

Nederlandse pluimveemuseum. Hieraan 

verbonden zijn een certificaat, en zilveren  

speldje.  

Bestuur heeft contact gehad met W. Janssen 

i.v.m. zijn 40 jarig lidmaatschap aan de 

vereniging. Helaas niet aanwezig i.v.m. 

vakantie. Bestuur gaat deze maand op 

bezoek.  

 

10. Uitreiking prijzen.  

Vanuit de Almanak worden de prijzen 

doorgenomen. Het doel blijft om de onderlinge 

concurrentie te bevorderen. De clubshow was 

het afgelopen jaar ondergebracht bij Galinova 

te Barneveld. Het prijzenschema is het 

afgelopen jaar iets aangepast met als 

onderstaand resultaat 

1. C. Joosten.   1152 ptn  

2. H. Woolschot. 1144 ptn 

3. J. Hageman  1134 ptn  

4. C. Corstiaensen 1127 ptn 

Voor het actuele overzicht van de geldende 

clubshow en district shows wordt verwezen 

naar de website.  

11. Showseizoen 2019-2020  

De clubshow van 2019/2020 zal worden 

ondergebracht bij de Kernhemshow van EPV 

te Ede. Het betreft hier een jubileumshow 

i.v.m. het 100jarig bestaan van de vereniging. 

 

12. Sabelpootdag 2020 

Voor de Sabelpootdag van 2020 wordt nog 

een locatie gezocht, mensen die een ruimte 

hebben/weten kunnen zich wenden tot 1 van 

de bestuursleden. Voorlopige data 16/17 mei 

 

13. Rondvraag 

R. vos merkt op of wij de keurmeesters niet 

eens wat kunnen vertellen over de 

Sabelpootkrielen. Er blijken verschillende 

inzichten tussen de fokkers en de beoordeling 

van keurmeesters te zijn. Het bestuur vindt dit 

een goed punt en pakt dit verder op. Wellicht 

een seminar van maken met keurmeesters om 

zo een dialoog openen tussen fokkers en 

keurmeesters. Meerdere keurmeesters 

uitnodigen voor deelname aan deze dag.  

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 12:15 en 

bedankt eenieder voor zijn inbreng. 

 
 
 

 

SAMENGESTELD DOOR: 
Henkjan Garretsen 

Voorzitter 
 

                Bart Compas 

Secretaris en Penningmeester  
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