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VOORWOORD 
 
Voor u ligt het vraagprogramma voor de Jubileumshow van de Nederlandse Sebrightclub. 
Deze show wordt georganiseerd ter ere van de 50-jarige verjaardag.  Langs deze weg 
hiermee de felicitatie’s aan ons erelid Kees van der Sijs, onze erevoorzitter Theo 
Hauwert, onze leden en Het Bestuur. De lokatie waar e.e.a. gaat plaatsvinden is het 
Duivensportcentrum in Apeldoorn, een plek waar wij al 2 malen eerder een prima show 
konden organiseren, en waar het voor de meesten van ons een vertrouwde en gezellige 
lokatie is. Uiteraard vindt u in dit vraagprogramma het programma van de dag, alsmede 
alle overige noodzakelijke informatie. Voor mensen die van verre komen is het mogelijk 
om al op vrijdag in te kooien. Geschikte mogelijkheden om eventueel  te overnachten 
worden ook aangegeven. Tijdens de keurdag zal de welbekende “duivenman” Dick 
Hamer ons vermaken en om op deze wijze een paar dode uurtjes nuttig en plezierig te 
vullen. Wij hebben de keuringen toevertrouwd aan een aantal deskundige keurmeesters 
en wij zijn er van overtuigd dat zij er alles aan doen om de prijzen in de juiste handen te 
laten vallen. Hopelijk heeft u een aantal mooie dieren kunnen fokken zodat we deze, het 
liefst, in grote getale kunnen aantreffen in Apeldoorn.  
We zijn erg blij met de financiële steun van Garvo Diervoeders en De Woudhof, zij 
hebben gemeend om onze Jubileumshow op deze wijze te steunen. Onze welgemeende 
dank hiervoor!! 
Inmiddels zien wij uit naar een heel mooi en bovenal sportief jubileumgebeuren, waar 
ook de gezelligheid niet mag ontbreken. 
Graag tot ziens op 3 en 4 november as. in Apeldoorn. 
 
Namens Het Bestuur en de Jubileumcommissie van de Nederlandse Sebrightclub, 
 
Jan Willem Denekamp 

 
 
 
 
 
Voor overnachtingen: 
- www.hoteldecantharel.nl     Apeldoorn 
- www.hotelapeldoorn.nl        Apeldoorn 
- www.hotelhetveluwsebos.nl Beekbergen 
 
zoeken naar Bed & Breakfast-Apeldoorn of www.airbnb.nl 
 
 
                                                   

http://www.hotelhetveluwsebos.nl/
http://www.airbnb.nl/
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       Clubdag 2017 zaterdag 8 april Den Eikenboom in Loenen 
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Agenda Jubileumtentoonstelling: 
 
Vrijdag 3 november: 

 14.00 uur tot ca. 17.00 uur opbouw in het Duivensportcentrum. 

 17.00 uur tot 21.00 uur start inkooien dieren. 
 
Zaterdag 4 november: 

  7.30 uur  Duivensportcentrum open en vervolg inkooien dieren tot 8.00 uur.  
                  Nadien worden geen dieren meer toegelaten. 

  8.30 uur  Koffie met koek en een openingswoord door de voorzitter.  

  8.45 uur  Aanvang keuring. (geen toegang voor onbevoegden) 

  9.30 uur  Evenement door Dick Hamer. (zie toelichting) 

 10.15 uur Korte pauze. 

 10.30 uur Vervolg evenement. (zie toelichting) 

 11.30 uur Stand verkoop, tijd voor bijpraten en een drankje. 

 13.00 uur Aanvang jubileumdiner van Thijs Akkerman. 

 14.30 uur Opening en prijsuitreiking door Klaas van der Hoek 

 15.00 uur Open voor publiek. 

 15.00 uur Opening secretariaat afhalen overige prijzen 

 16.00 uur Sluiting secretariaat 

 17.00 uur Sluiting tentoonstelling en uitkooien dieren. 

 17.00 uur Gezamenlijk afbreken en opruimen.  
 
 

De kosten voor het dag arrangement op zaterdag 4 november 
zijn €  17,50 per persoon. Dit is voor een Jubileum-buffet en 4 muntjes voor 
consumpties zoals koffie, thee, etc. te gebruiken tijdens de dag.  
De overige consumpties zijn voor eigen rekening. 
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Ereleden Nederlandse Sebrightclub 

Erevoorzitter Th. Hauwert   uit   Wervershoof 

Erelid C. van de Sijs uit  Alphen a/d Rijn 

      

Bestuur Nederlandse Sebrightclub:    

Voorzitter J.W. Denekamp Oude Binnenweg 8a 7391 JA Twello 

Penningmeester J. Heddema Dr. Siebingasingel 4 9218 PZ Opeinde 

Secretaris R.J. Vos Bornsestraat 168 a 7556 BL Hengelo 

Bestuurslid F. Verheijden  Vlasstraat  45 9100 SintNiklaas België 

Bestuurslid W.J.M. Klunder Kerkweg 25 7361 BD Beekbergen 

      

 
Tentoonstellingsbestuur: 

Voorzitter J.W. Denekamp Oude Binnenweg 8a 7391 JA Twello 

 Tel. 0571-275368 E-mail: dene024@xs4all.nl  

Tentoonstelling  W.J.M. Klunder  Kerkweg 25  7361 BD Beekbergen 

secretaris Tel. 055-5064093 E-mail: klunder@sebrightclub.nl  

2e Secretaris-  H. te Lintelo Isaac Sweersstraat 17 7482 VR Haaksbergen 

penningmeester Tel. 053-5725071 E-mail: harrie.ria.telintelo@gmail.com  

Tentoonstelling- Henk Timmer  Stakenbergweg 59-a 8075 PV Elspeet 

coördinator Tel. 0577-491978 E-mail: henktimmer3@hotmail.com 

Catering Th. Akkerman Wethouder Elhorststraat  37  7543 TC Enschede 
                                   Tel. 053-4770505     E-mail: T.Akkerman01@home.nl 
 

Informatie: www.sebrightclub.nl  
 
Dierenarts: J.S. Verseput   

Elegastgaarde 25 
7329 AH Apeldoorn Tel. 055-5336900 

 
Gedelergeerde FB  KLN:  J.A. ter Horst  Bathmen  0570-541844  
 
Betalingen tentoonstelling:  
Bankrekening BIC nr. RABO NL 2U nummer NL59 RABO 0305 5945 83 t.n.v. Ned. Sebrightclub  

 
 

        

 
 
 

http://www.sebrightclub.nl/
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KEURMEESTERS: 
 
H.E.P.     : B.G. Schurink (Vrz.), R. Struyf en R. Gatti. 
 
Sebright    : B.G. Schurink (A)    
    
Sebright    : R. Struyf   België (A) 
           
Sebright    : R. Gatti  (B) 
 
Sebright    :  A. van der Streek (B) 
 

De exacte indeling wordt nader bepaald i.v.m. het aantal ingezonden Sebrights. 
 
 
 

 
 
Algemene Tentoonstellingsbepalingen 
 
1. Voor deze tentoonstellingen geldt het Tentoonstellingsreglement zoals opgesteld door het 
Facilitair Bureau KLN-NBS onverkort. Elke inzender wordt geacht de bepalingen in dat reglement te 
kennen. Het reglement is in het bezit van elke vereniging c.q. tentoonstellingsorganisatie. Het ligt 
ter inzage op het secretariaat van de tentoonstelling.  Voor deze algemene bepalingen zie Almanak 
2017.  
 
2. Gevraagd worden enkele nummers Sebrights zowel oud als jong in  
de 4 erkende kleurslagen in Nederland.  
 
3. Het inschrijfgeld bedraagt €  3,00 per enkel nummer.  De catalogus kost € 2,00 en is voor elke 
inzender verplicht. Administratiekosten € 3,00 per inzender. 
 
4. Inschrijfformulieren en de betalingen dienen uiterlijk 13 oktober 2017 binnen zijn bij de 
tentoonstelling secretaris: W.J.M. Klunder  Kerkweg 25  7361 BD Beekbergen E-mail: 
klunder@sebrightclub.nl.  Gelijktijdig dienen de betalingen te zijn gedaan op bankrekening  
NL59 RABO 0305 5945 83 BIC t.n.v. Ned. Sebrightclub. BIC nr. RABO NL 2U. 
 
5. Het bestuur is niet aansprakelijk voor sterfte, diefstal en verloren gaan van dieren of andere 
materialen van inzenders of bezoekers. 
 
6. Bij het niet inzenden van de dieren vervallen de betaalde inschrijfkosten aan de 
tentoonstellingskas, behalve als door overheidsinstanties geen vergunning wordt verleend. De 
betaalde inschrijfkosten [minus de administratiekosten] zullen dan worden terugbetaald. 
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7. De Sebrights kunnen vanaf vrijdagavond 3 november vanaf 17.00 tot 21.00 uur worden 
ingekooid in de tentoonstellingsruimte van het Duivensportcentrum Apeldoorn Prinses Beatrixlaan 
240  7312 AA  Apeldoorn Tel: 055-3557244 of uiterlijk zaterdagmorgen 4 november tussen 7.30 en 
8.00 uur.  Nadien worden geen dieren meer toegelaten. 

 
8. Tijdens de keuring is de tentoonstellingshal alleen toegankelijk voor door het bestuur 
aangewezen personen. 
 
9. Voor het publiek is de tentoonstelling geopend op zaterdagmiddag 4 november van 15.00 tot 
17.00 uur. De entree is gratis. 
 
10. Het secretariaat is geopend zaterdagmiddag 4 november van 15.00 uur tot 16.00 uur.  
 
11. De gewonnen prijzen en de catalogus kunnen alleen worden afgehaald op het secretariaat 
tijdens de tentoonstelling en worden niet nagezonden.  
 
12. Reclames na twee maanden worden niet meer in behandeling genomen.   
 
13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het tentoonstellingsbestuur. 

 
 
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN PLUIMVEE: 
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siergevogelte worden 
toegelaten van fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudo-
vogelpest. Elke inzending hoenders, dwerghoenders en siergevogelte dient vergezeld te gaan van 
een kopie van een entverklaring. Deze entverklaring dient getekend te worden door de eigenaar 
en de dierenarts die de enting heeft verricht. De entverklaring dient de opgave te bevatten van het 
ras, het aantal dieren, hun gezamenlijke leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. Het 
origineel van de entverklaring wordt bewaard door de secretaris van de vereniging waar men lid is. 
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HOOFDEREPRIJZEN: 
 
EP. 1. Fraaiste Sebright van de Show een glazen standaard met gegraveerde Sebright afbeelding. 
          (beschikbaar gesteld door de Erevoorzitter Th. Hauwert)  
 
Een fraaie wand-plaquette met Sebright opdruk en tekst geslacht en kleur voor EP. 2 t/m 9. 
EP. 2. Fraaiste Goud-zwartgezoomde Haan  
EP. 3. Fraaiste Goud-zwartgezoomde Hen  
EP. 4. Fraaiste Zilver-zwartgezoomde Haan  
EP. 5. Fraaiste Zilver-zwartgezoomde Hen  
EP. 6. Fraaiste Citroen-zwartgezoomde Haan  
EP. 7. Fraaiste Citroen-zwartgezoomde Hen  
EP. 8. Fraaiste Geel-witgezoomde Haan  
EP. 9. Fraaiste Geel-witgezoomde Hen  
 
EP.10. KLN jubileummedaille voor 50 jaar Nederlandse Sebrightclub. 
 

KEURMEESTERS PRIJZEN: 
Elke keurmeester mag de volgende prijzen toekennen: 
EP. 11. Fraaiste van elke keurmeester een Minigereedschapset met Sebright opdruk. 
EP. 12. Fraaiste van elke keurmeester ander geslacht een Rolmaat met Sebright opdruk. 
EP. 13. Fraaiste op drie na van elke keurmeester een Wijnmes en stop gegraveerd. 
EP. 14. Fraaiste op vier na van elke keurmeester een Waxinelichtje met kipjes. 
EP. 15. Fraaiste op vijf na van elke keurmeester een set van 2 theeglazen met Sebright opdruk. 
 
Voor EP. 11. t/m 15. geldt: mocht EP 11. of EP 12. van de keurmeester in aanmerking komen voor 
EP 1 t/m 10 dan schuiven deze prijzen door naar de eerst volgende. 
 

 
SEBRIGHTCLUB KAMPIOENPRIJZEN (COLLECTIEPRIJZEN):   
EP. 16. Fraaie zilverkleurige schaal met Sebrightopdruk voor de fraaiste collecties.  
Totaal 2 voor Goud, 2 voor Zilver en 1 voor Citroen zwart gezoomd en 1 voor Geel-wit gezoomd. 
Dit aantal is o.v.b. en kan worden aangepast n.a.v. het aantal ingezonden collecties.  
Te behalen met het hoogste aantal punten van 6 Sebrights, waarvan minimaal 2 dieren van het 
andere geslacht, in één kleurslag, van één inzender.  
 

 
EREPRIJZEN JEUGDLEDEN:  
Beschikbaar gesteld door Harrie te Lintelo 
EP. 20.  Beker voor Fraaiste Sebright in de kleurslag Goud-zwartgezoomd 
EP. 21.  Beker voor Fraaiste Sebright in de kleurslag Zilver-zwartgezoomd 
EP. 22.  Beker voor Fraaiste Sebright in de kleurslag Citroen-zwartgezoomd 
EP. 23.  Beker voor Fraaiste Sebright in de kleurslag Geel-witgezoomd 
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Ereprijs 400 -                                     Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen 
beschikbaar op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije 
Klasse. Voor dieren in alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 
20 ingeschreven dieren, mits de waardering tenminste het predikaat ZG is. Ook dieren met 
buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven 
met ringen van Aviornis en de NBvV komen in aanmerking. Deze prijzen zijn volledig ter vrije 
beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen andere 
prijzen hebben gewonnen. 

Secr. G.J.R. Tiemes, Kruizemunt 84, 8252 BN in Dronten, Mobiel: 06-40176696 

 
Voor elke inzender is er een jubileum herinnering!!!!!!! 

 
 
 

Toelichting evenement. 
Dick Hamer zal op zijn bekende wijze een diapresentatie verzorgen over onze hobby en voorzien 
van commentaar met een vleugje humor.  
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Besmet met het SEBRIGHTVIRUS door Theo Hauwert,  erevoorzitter. 
 
In 1979 ben ik besmet geraakt met het Sebrightvirus. 
Ik was samen met mijn zwager op één kleindierententoonstelling bij ons in de omgeving 
en zag voor het eerst Sebrightkrielen en was gelijk verkocht aan het parmantig type en 
de fraaie zoming. Er stond een mooi trio Goud zwart gezoomde Sebrights te koop en die 
heb ik gelijk gekocht. Mijn eerste broedmachine, een Turn X broedmachine voor 18 
eieren volgde al snel en met de kerstdagen waren er al kuikens in de huiskamer. Dit was 
één keer want het was allemaal stof, ik heb de kuikens en de broedmachine snel moeten 
verplaatsen naar de schuur. Ik heb in 1980 van Kees van der Sijs op de Exposhow in 
Hilversum een trio citroen zwartgezoomde Sebrights gekocht. Ik kreeg het entbewijs 
erbij zodat ik ze ook kon inzenden op de provinciale tentoonstelling van Noord-Holland. 
Daar was een van de hennen de mooiste van de buitenlandse rassen. Ik heb veel prijzen 
gewonnen met mijn Sebrights en ben 3 keer clubkampioen geweest. 
 
Zoals het meestal gaat als je actief een hobby bedrijft dan wordt je vaak gevraagd om 
een steentje bij te dragen aan de verenigingen. Zo ben ik in verschillende 
kleindierenverenigingen bestuurslid geweest. De mooiste tijd was echter als voorzitter 
van de Nederlandse Sebrightclub. Ik heb het 16 jaar met heel veel plezier gedaan. Wat ik 
nooit had gedacht dat ik daarna benoemd werd tot misschien wel een van de jongste 
erevoorzitters van een speciaal club. 
Ik was in 2006 25 jaar lid van de Sebrightclub en 16 jaar voorzitter dan moet je oppassen 
dat het niet teveel op de automatische piloot gaat. 
Ik ben gekozen in het bestuur omdat de leden vonden dat de afstand tussen het 
toenmalige bestuur en de leden te groot was. Het was erg onpersoonlijk, men sprak 
elkaar aan met  “Meneer” in plaats van bij de Voornaam.  
Er was wel een probleem toen ik aantrad als voorzitter, er waren erg veel ereprijzen, 
kalenders en dergelijke ingekocht, waarmee de zolder vol lag. Hierdoor was de kas leeg 
en moest er eerst worden gebeld of de kas toereikend was om het clubblad uit te geven. 
Waar ik veel van heb geleerd is Kees van der Sijs,  hij was in die tijd secretaris van de 
club. Kees zei we gaan er samen een mooie gezonde club van maken en dat is ons samen 
met de andere bestuurders en een strenge penningmeester gelukkig gelukt. Mede door 
verschillende leden en bestuursleden samen hebben wij in 2005 een hele mooie 
Rasbrochure kunnen uitgeven. Een fraai boekwerk met vele mooie foto’s wat zeker voor 
de beginnende en ook voor de ervaren Sebrightfokker boordevol informatie staat. 
De kwaliteit van onze Sebrights is zeer hoog. Zeker als je kijkt naar hoe snel de laatste 25 
jaar de kwaliteit is verbeterd. Zoals het type en zeker ook de veerbreedte, de hele mooie 
ronde omzomingen die bijna over het gehele lichaam even breed aanwezig is. Wat 25 
jaar geleden als onmogelijk werd geacht is het nu zo dat de Sebrights steeds meer 
richting het ideaal beeld komen zoals ze zijn getekend door de heer van Gink. Toen ik in 
1980 het eerst trio citroen zwart gezoomden kocht waren ze veel groter dan zilver en 
goud zwartgezoomden. Ze hadden wel de breedste en fraaiste ronde veren over het 
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gehele lichaam. Als je nu op een tentoonstelling komt zijn alle 4 de kleurslagen bijna 
even groot, kort en breed van type. Bij de geel witgezoomden wordt de grondkleur 
steeds meer gelijk met een strakke steeds duidelijker omzoming.  In het begin van de 
jaren ’80 kon je aan de grondkleur van de geel witgezoomden duidelijk zien van welke 
fokker ze afkomstig waren. Kees van der Sijs heeft  samen met Ronald Vos en andere 
fokkers  er voor gezorgd dat de geel witgezoomden  de huidige standaard grondkleur 
hebben gekregen.  
In bijna alle Europese landen,  ja zelfs in Duitsland, worden de 4 kleurslagen nu erkend. 
Hoe breder gedragen door Fokkers waar dan ook,  hoe meer promotie voor dit mooie 
Ras. Helaas zien we dat onze hobby aan het vergrijzen is en er bijna geen jonge 
beginnende fokkers zijn. Laten we ondanks dit probleem zorgen voor voldoende dieren 
op de tentoonstellingen, dit is de beste promotie voor onze hobby. Hopelijk beginnen er 
dan weer mensen aan onze hobby. 
 
50 jaar Nederlandse Sebrightclub laten we dat met zijn allen samen vieren.  
Steun de Jubileumcommissie voor al het werk wat ze hebben gedaan en ook de 
Sebrightclub door een aantal Sebrights in te zenden naar de jubileumshow in Apeldoorn. 
Kunt u geen Sebrights insturen geef u dan op voor deze mooie, gezellige maar ook 
unieke dag in Apeldoorn. 
 
Graag tot ziens op zaterdag 4 november in Apeldoorn! 
 
Theo Hauwert, erevoorzitter. 
 

               De  
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Nederlandse Sebrightclub 50 Jaar. 
                                    
De Sebrightclub bestaat 50 jaar. Ik weet het niet helemaal precies maar ik denk dat ik 48 
jaar lid ben en vele jaren in het bestuur heb gezeten. Nu inmiddels erelid. Vanaf de 
begintijd kan ik mij de vele landelijke tentoonstellingen nog wel herinneren waar de 
Nederlandse Sebrightclub aan deelnam. De IJsselshow in Zwolle, in de Philipsjubileumhal 
in Eindhoven, tweekeer per  jaar in de Brabanthallen, Ornithophilia in Den Haag, de 
Noordshow in Zuidlaren, de Gooilandshow, in de dierentuin in Rotterdam, zelfs nog een 
keer in de catacomben van het Fijenoord stadion, allemaal grote landelijke 
tentoonstellingen. De  grote man in de  hoenderwereld en speciaal in de Sebrights was 
Jan Boender, die eieren en dieren liet overkomen uit Amerika. Ik heb nog eens gekeurd 
in Zwolle met 3 keurmeesters keurden we daar de Sebrights en ik was toen  nog niet 
zolang keurmeester. Ik keurde daar de goudzwart gezoomden en zond zelf nog zilver en 
citroen in. Aan het einde van de keuring merkte ik dat de andere keurmeester een 
zilveren hen van mij als zijn mooiste wilde brengen. Toen heb ik verzocht of de 
hoofdkeurmeester van de show de heer Aalbers de eind keuring wilde doen en werd ik 
gelukkig niet de mooiste. Later nooit meer ingezonden als ik ergens keurde met een 
andere kleurslag. En dan de bijzondere landelijke dwerghoendershow in het museum in 
Laren. De enige show van uitsluitend dwerghoenders. Leden van het bestuur van het 
museum waren ook lid van de Sebrightclub . Dit museum werd voor deze show 
leeggeruimd, zodat de kooien in de verschillende zalen opgesteld konden worden. 
‘Zondags werd in een van de zaaltjes de ledenvergadering gehouden. Hier met 
keurmeester Jan van Dam als Sebrightkenner .Er was bij de Sebrights ook nog een 
vrouwelijke keurmeester (Mevr. Banning Vogelpoel) liefhebber van Sebrights. Deze 
bracht altijd haar man mee als schrijver. Zij kwam van oorsprong  uit de omgeving van 
Bloemendaal. Zij is nog doende geweest om te proberen in de krop van de hanen iets te 
knippen zodat ze niet meer konden kraaien. Zij heeft de eerste rasbrochure gemaakt, 
samen met de heer Roosloot. Hier is later nog weer een tweede uitgave van geweest. De 
secretaris van de dwerghoendershow werkte bij de recherche en was in deze omgeving 
goed bekend. En wist altijd veel mooie ereprijzen van de winkels te verkrijgen. 
Fruitmanden, boodschappenmanden, grasmachine, wollen tapijtje enz. De Hoofd 
ereprijzen waren hier altijd voor de mooiste dwerghoender een gouden kippenring en 
voor de op 1 na mooiste een zilveren kippen ring. Zelf ben ik een keer tot een zilveren 
ring gekomen. Er waren ook groepsprijzen, dan moest je vooraf een aantal kooinummers 
opgeven. Dan werden de predicaten uitgedrukt in cijfers met elkaar opgeteld. 
Je moest in Laren al voor 8 uur inkooien, omdat het museum volgens voorschrift al om 8 
uur gesloten werd. Maar dan kon je de  dieren bij de secretaris thuis in de gang zetten, 
dan nam hij ze de volgende morgen mee naar de zalen. Op zondag vergaderde daar dan 
de Sebrightclub. De  voorzitter (Hr. Westendorp ) uit Enschede had meestal de  beste 
Sebrights. Hij haalde zijn dieren uit Duitsland, hij woonde langs de grens. Die waren toen 
beter van type dan bij ons.. Nu hoeven wij voor type en kleur voor hen niet meer onder 
te doen. In Holland hebben we de goudkleur liever een tintje lichter, met een wat fijnere 
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zoming. Op kleur en tekening kan men ze pas beoordelen als ze de laatste rui gedaan 
hebben. Regelmaat van de grondkleur is en blijft een zeer belangrijk onderdeel. Hierna 
begint ook het kammetje van de hennen zich te ontwikkelen. De contacten met de 
Duitse Sebrightclub zijn na het verlies van de voorzitter en de secretaris momenteel 
minimaal. Dhr. Westendorp, hij  bracht samen met zijn neef de eerste geelwitgezoomde. 
Later had Hans de Geus ook geelwitte gecreëerd en gefokt uit  Citroen. Deze waren 
grover van bouw en wat donkerder van grondkleur. De huidige geelwit gezoomde zijn 
egaler en zachter van kleur en een prachtige veervorm en iets forser van bouw als de 
andere kleurslagen. Ze hebben inmiddels ook een donkere oogkleur .Ik heb persoonlijk 
als beginnend fokker nog eens een zilverhaan gekocht voor 200 gulden bij een toen 
bekende fokker, hij heeft nooit bevrucht, als ik hem daarover belde zij hij, dat is jammer. 
Hij zei niet kom maar een ander halen. Later moest ik meestal begin April bellen naar de 
latere voorzitter, moeten we nog vergaderen dit jaar en dan maakte we wel een 
afspraak, meestal bij hem thuis. Enkele jaren later was ik samen met de penningmeester 
het hele bestuur, de rest was tussentijds afgetreden. Voor de jaarvergadering hadden wij 
nog een kandidaat gevonden die wel voorzitter wilde worden. Echter voor de aanvang 
werd er nog  een tegenkandidaat opgegeven, die toen werd gekozen als de nieuwe 
voorzitter. Met hem heb ik  nog jaren prettig samengewerkt. Er was reeds een 
rasbrochure van Mevr. Banning-Vogelpoel en reeds een tweede uitgave van omstreeks 
1964. Inmiddels heb ik later samen met Willie en vele andere medewerkers in twee jaar 
(begonnen in 2005 )een nieuwe standaardbeschrijving samen gesteld van ruim 200 
pagina’s.in een mooi uitgevoerd drukwerk. Met helaas een slechte omslag waarvan de 
bladen loslaten. Er heeft zich toen nog iemand opgegeven om de rest opnieuw in te 
binden. Hier is het toenmalige bestuur niet op ingegaan. Later zijn er nog andere 
bestuursleden bijgekomen en heeft Ronny Vos mijn taak overgenomen als secretaris van 
de Sebrightclub. Drie keer per jaar krijgen we de clubberichten toegestuurd. In een 
rustige periode wel eens moeilijk om een verhaal te maken. Maar als secretaris weet hij 
er toch weer een nieuw verhaal van te maken. We beschikken nu over een eerlijk hard 
werkend bestuur, met inmiddels een jonge buitenlander  (Belg) in het bestuur, die al  
vanaf zijn 5

e
 jaar met zijn moeder naar de clubdag kwam. De laatste 10 jaar is de 

kwaliteit van de Sebrights zo veel verbeterd, zodat  we nu over 2 soorten fokkers 
(topfokkers en gewone kleine sportfokkers) beschikken. Ik bewonder  de laatste groep, 
dat zij steeds in blijven zenden en niet hoger komen dan een enkele keer een Fje. Zij 
zouden wel eens een keer meer gewaardeerd mogen worden. Ook heb ik een aantal 
jaren terug, nog getracht de Citroen zwartgezoomden in type, kamgrootte en stand wat 
te verbeteren. Dit door in te kruisen met andere kleurslagen. Dan weer terug naar 
citroen zwartgezoomd, hier ben je zo 6-7 jaar mee  doende geweest. Met als resultaat 
een beter type, lager gesteld en een betere kam. Alleen in grondkleur waren ze een stuk 
lichter geworden, maar ze waren wel egaal van grondkleur Verder heb ik nog wat 
toevoegingen .De clubtentoonstelling was vroeger jaren meestal in Loenen met vele 
mooie prijzen. Later op grotere landelijke tentoonstellingen over het land verdeeld. In 
Loenen moest je een aantal dieren opgeven en werden de waarderingen opgeteld om in 
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aanmerking te komen voor de mooiste prijzen. Een uitgezaagd goud blad als sierspeld, 
een strop speld, tinnen roerlepeltjes met Sebright afbeelding, enz.. Zo ook heeft de club 
bij  10 jaar lid en 20 en 40, een clubspeld, brons, zilver en goud, die officieel uitgereikt 
worden op de clubdag. Zo door de jaren heen hebben we ook vele soorten clubprijzen 
gehad. Opgemaakte dakpannen, geverfde klompen, tinnen bordjes, diversen  sierbordjes 
uit Polen met Sebrights, bedrukte wijn en drinkglazen. En dan nog maar niet te praten 
over de verschillende soorten gegraveerde spiegels .Een grote gegraveerde hangspiegel, 
die ik zelf heb mogen ontvangen bij 40 jaar lidmaatschap. We zijn met onze hobby 
momenteel in een moeilijke periode, waar de  commerciële onderdelen belangrijker zijn 
dan de natuur .Dit vooral in onze hoenderwereld, waar momenteel geen goede 
bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn tegen de belangrijkste ziekten. De vogelgriep 
vertoont zich ook bij de hobbyfokker, bijeenkomsten en tentoonstellingen worden voor 
langere perioden niet toegestaan. Verder heb ik dit stuk op verzoek van Willie 
geschreven en verder hebben we  een prettige omgang met het huidige bestuur van 
Ned. Sebrightclub. Ik had al mijn oude clubbladen met mijn verhuizing al weg gedaan en 
dit nu uit mijn geheugen moeten ophalen. Mijn laatste Sebrights zijn naar een fokker in 
Heemskerk gegaan, die zeer actief is in de Sebrightfokkerij.De laatste jaren gaan er veel 
Sebrights naar het Midden Oosten voor de een of andere Oliesjeik, want het blijft een 
aantrekkelijk ras. Waarbij zowel de haan als de hen dezelfde stelling tonen 
 
Kees van der Sijs, 2017 

Sebrightclub berichten: 
Wijzigingen ledenlijst Nederlandse Sebrightclub tot 01-09-2017 
Overleden: 
J.P. de Vos uit Terneuzen is op 6-04-2017 overleden. 
F.J. van Houten uit Hoorn is op 25-04-2017 overleden. 
T. Kooistra uit Drachten is op 25-06-2017 overleden. 

Opgezegd per 31-12 -2017 
Dhr. D. van der Meulen Bochholts Duitsland. 
Dhr. R. de Wilde Velzen Zuid 
Dhr. R. Schijven Nederwetten 
Dhr. R.J. Pol  De Goorn 

Nieuwe Leden:  
M.F. Kemperman Huissen (alle 4 kleurslagen) 
J.L. Bel Duiven (goud zwart gez.) 
Alec Blokland  Koudekerk a/d Rijn (jeugdlid) 
A.  van Nieuwland Gendt (alle 4 kleurslagen) 
W. Lauwers   Herental België  (Goud en Zilver) 
Adreswijziging: 
Vanaf 1 februari: 
Kees van der Sijs  Anna van Burenlaan 531 2404 GG Alphen aan den Rijn 
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                Clubdag 2017 zaterdag 8 april Den Eikenboom in Loenen 
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Duivensportcentrum Apeldoorn  Prinses Beatrixlaan 240  7312 AA  Apeldoorn. 

 
Route beschrijving;  
 
Vanuit het westen: A1 afslag 19 Hoenderloo richting Apeldoorn bij de 3

e
 stoplichten 

linksaf, bij de volgende stoplichten linksaf, nadien 2
e
 weg rechts is de Prinses Beatrixlaan. 

 
Vanuit het zuiden: A50 afslag 22 Hoenderloo richting Beekbergen alsmaar rechtdoor 
totdat u in Apeldoorn aan de linkerzijde het Univé kantoor ziet en onder het 
spoorviaduct rijdt daarna bij de stoplichten linksaf, nadien 2

e
 weg rechts is de Prinses 

Beatrixlaan. 
 
Vanuit het noorden: A50 afslag 25 Apeldoorn Noord, nadien bij de 3

e
 stoplichten 

rechtsaf, nadien bij de volgende stoplichten linksaf, u volgt de ring tot de eerste rotonde 
en gaat hier linksaf (langs de Belastingkantoren), nadien 5

e
 weg rechtsaf is de Prinses 

Beatrixlaan. 
 
Vanuit het oosten: A1 afslag 19 Hoenderloo richting Apeldoorn bij de 3

e
 stoplichten 

linksaf, bij de volgende stoplichten linksaf, nadien 2
e
 weg rechts is de Prinses Beatrixlaan. 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duivensportcentrum Apeldoorn   
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Ledeninformatie Nederlandse Sebrightclub: 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en  met 31 december. 
U kunt uw contributie uiterlijk voor 1 juni overmaken op het banknummer van de  

t.n.v. Ned. Sebrightclub Opeinde 
Iban  nummer NL59 RABO 0305 5945 83       
Bic no RABO NL2U 

 
De contributie bedraagt €  15,00 per jaar. 
Nieuwe leden betalen het eerste jaar €  5,00 entreegeld extra. 
Jeugdleden €  7,50  en €  2,50 entreegeld. 
 
Opzegging van het lidmaatschap voor 1 december. Via de website of schriftelijk bij de 
ledenadministratie.  
Zonder tijdige opzegging blijft men de contributie verschuldigd!   
 
Clubblad          
Al uw bijdragen voor de volgende clubbladen kunt u zenden aan  
Het redactieadres:   R. J.  Vos 
       Bornsestraat 168 A  

7556 BL  HENGELO   E-mail: r.j.vos@hotmail.com 
Zonder uw bijdragen komt er geen clubblad, dus schrijf uw fokkerservaringen en 
belevenissen op  en stuur deze naar Ronald Vos. 
We krijgen soms een opmerking van beginnende fokkers en van liefhebbers dat er te 
weinig te lezen is over bepaalde moeilijkheden die zij ondervinden, maar welke 
moeilijkheden is ons niet bekend dus, net zoals in het verleden, nogmaals de vraag schrijf 
uw vraag op of meld u op een andere manier zodat we kunnen reageren. 
        
Rasbrochure     
Er zijn nog rasbrochures beschikbaar. 
Deze kosten voor leden € 19,50  voor niet leden € 22,50.  
Ze kunnen besteld worden bij de penningmeester. (adres zie pag.5)   
Bij verzending komen er verzendkosten bij. 
Ook hebben de andere bestuursleden enkele exemplaren in voorraad en kunnen ze ook 
daar worden gekocht. 

 
 

Zie ook:                                     WWW.SEBRIGHTCLUB.NL 

http://www.sebrightclub.nl/
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dweg 57    7381 BA  Klarenbeek 
Tel. 055-3011706   Fax 055-3011720 

 

Hoveniersbedrijf 

Tuincentrum 

Afhaaldepot 

Kwekerij 
 
Woudweg 57       7381 BA  Klarenbeek 
Tel. 055-3011706     info@dewoudhof.nl 

 

www.dewoudhof.nl 
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