EEN NIEUW BRAHMA BOEK
Door: De Brahmaclub Nederland

Grote veranderingen binnen de Brahma Club Nederland
Op 16 mei 2015 werd de Brahmadag gehouden bij Martin Linskens, onze
voorzitter, in Liessel. Een dag die dit jaar wel erg speciaal was. Martin Linskens
stelde na 15 jaar zijn voorzittersfunctie ter beschikking. Ook Anton Cuypers
stapte uit het bestuur, beiden waren niet
herkiesbaar. Lammert van Beek legde
zijn secretarisfunctie neer maar blijft wel
in het bestuur. Hub Maar trad tussentijds
af als bestuurslid. We hebben met de
laatste drie bestuursleden afscheid genomen van drie clubiconen die door de
jaren heen veel hebben betekend voor
de Brahmaclub en onze club hebben
gemaakt tot wat die nu is.
Links: Martin Linskens.
Onder: Martin draagt de voorzittershamer over aan Sander Visser.

Onder: Het fundament waar de Brahmaclub
altijd op kan rekenen, de kritische oude
knarren Dirk van den Bosch, Herman Baltus
en Piet Stokkermans.

Het nieuwe bestuur ziet er nu
heel anders uit. Sander Visser
werd met 39 van de 40 geldige uitgebrachte stemmen benoemd tot nieuwe
voorzitter. Naast Sander Visser zijn Hendrik van Maurik (secretaris) en Syb
Cornel (voor de PR) als nieuwe bestuursleden gekozen. Zij zullen de kar moeten

trekken in samenwerking met de zittende bestuursleden Theo Visser
(penningmeester) en Lammert van Beek (redactie Brahmanieuws). Ook de
foktechnische commissie verandert, Sander stapt eruit en Martin stapt erin. De
gehele vergadering stemde er mee in om Martin Linskens te benoemen als
erevoorzitter van de Brahmaclub.
Het nieuwe Brahmaboek
Toen was het grote moment daar, de presentatie van het nieuwe Brahmaboek.
Een hele show tot groot plezier van de aanwezigen!
Martin Linskens vertelde, dat na het boek “De majestueuze Brahma”, dat in
1997 verscheen en binnen 3 jaar al was uitverkocht, het idee al langer leefde om
ter ere van het 25-jarig bestaan van de club een nieuw boek uit te geven. Maar
dat werd uitgesteld doordat in het jubileumjaar de Europese Rasgebonden
Brahma-show in Meijel werd georganiseerd. Het nieuwe boek hebben we onder
regie van onze erevoorzitter Hans Ringnalda gemaakt. Met zijn ervaring als
uitgever zette hij binnen de kortste keren de complete basis van het hele boek in
elkaar.
Voor de presentatie had Martin
Linskens een Jeep geregeld en
Hans had -met die Jeep in z’n
achterhoofd- een hele show in
elkaar gezet.
Als “Yank” reed hij in de Jeep
een weiland in, en overhandigde aan Martin en Berend

het “eerste” exemplaar, dat onderweg van Amerika
naar Nederland in een enorme onweersbui helaas
nat was geworden. In dat exemplaar stond ‘alle
fokkennis van de Amerikanen en de Engelsen’ -die
samen de Brahma’s hebben gemaakt- kennis die
voor dit boek door “the Dutchies” was gejat. “Now
the American breeders have to ask the Dutchies
how to breed Brahmas”.
Hij roerde ook nog even de herkomst van de
Brahma aan: “I was a few times in India. But I saw
only beautiful women, no Brahmas”, refererend aan
het fantasieverhaal, dat Brahma’s uit India zouden
zijn gekomen. (Foute informatie die ook nog in de
Nederlandse standaard staat!).
Rechts: Hans Ringnalda bij de presentatie van het
Brahmaboek.

Links: De belangstelling van
leden en belangstellenden
was zó groot, dat de tent
bijkans te klein was.
Onder: Esther Ringnalda, die
het Brahmaboek drukklaar
maakte, werd ook in het
zonnetje gezet.

Hét Brahmaboek, ‘hét’ want het is
HÉT boek geworden, gebonden, linnen met full colour stofomslag en
liggend formaat (oblong zoals dat
grafisch heet), zoals de andere titels
in de serie rasboeken die Avicultura
al een aantal jaren uitgeeft. Voor wie
prijs stelt op kwaliteit...
De inhoud is naast degelijk ook heel
modern, iets wat bij een klassiek en
uitgesproken ras als de Brahma misschien niet direct verwacht wordt.
Hoewel Brahma’s typedieren zijn in de bekende oorspronkelijke kleuren wit
zwartcolumbia en Aziatisch patrijs biedt
dit ras volop mogelijkheden voor de
creatieve fokker qua kleurtjes. Bij dit ras
met zo’n uitgesproken type is er geen
sjoemelen bij, vergeleken met de meer
doorsnee rassen.
Het Brahmaboek begint met de bewogen
geschiedenis van de Brahma. De Brahma
komt, net als de Cochin, voort uit de
Shanghai, een Chinese kip. Na verloop
van tijd werden er in Amerika en
Engeland afspraken gemaakt over de
fokrichtingen van de Shanghai, waardoor
de Brahma’s en Cochins ontstaan.
In het boek wordt veel aandacht besteed
aan alle kleurslagen, maar vooral ook
aan het type van zowel de grote als de
krielvariant die toch echt ook een

Brahma moet zijn.
Het Brahmaboek past de Brahmaclub
ook zeer zeker want zij heeft samen met
de Belgische een leidende rol in Europa
als het gaat om het klassieke type. Een
Brahma kan elke kleur hebben, maar als
het type niet klopt dan is het geen
Brahma meer. Wat het boek extra
interessant maakt zijn de meningen van
een aantal fokkers over hoe de Brahma
het best gefokt kan worden qua type waarbij vooral de beenlengte van invloed
is- en qua kleurslag.
De controverse tussen het klassieke
Brahmatype -de gulden middenweg die wij in Nederland altijd bewandeld
hebben, ook uitdragen en het dichtst komt bij het oorspronkelijke type wat
Ludlow het best weergaf- en het Duitse type met lange(re) benen, wordt ook
besproken. De types in Nederland en de USA komen nog steeds overeen
(afgezien van het detail gierhakken). Wat de Engelsen en Duitsers doen of
deden is variëren op dit type.
Maar de Brahma heeft toch echt internationaal een standaardomschrijving die
overal hetzelfde is met ruimte voor variatie/uitleg en dat moeten we vooral zo
houden. Als er iets is wat tot uiting komt in het boek is dit het wel, en de
afbeeldingen en foto’s liegen niet.
Het Brahmaboek beperkt zich niet tot de lage landen, ook dieren uit
buitenlanden worden besproken en er is ruimschoots voorzien in fotomateriaal.
Door sociale media is het mogelijk met buitenlandse fokkers ervaringen en
meningen uit te wisselen, we zien precies wat er overal in de hokken zit en niet
alleen maar als het ‘showtime’ is. Het is een meer dan compleet rasboek
geworden over de extrinsieke én intrinsieke waarde van dit ras. Wie ook maar
enigszins geïnteresseerd is in dit ras, of de historie ervan, heeft aan het
Brahmaboek een riante collectie aan kennis en ervaring van de, op dit moment,
meest bevlogen en kundige fokkers in West-Europa.
Rechts: Ludwig van Roy, die
ook aan het Brahmaboek
meewerkte, sprak namens
de Belgische fokkers.

Links: Leo Basten sprak namens Havens Diervoeders, die het boek heeft gesponsord.

In het boek zijn verhalen en afbeeldingen opgenomen die voor iedereen nieuw
zijn. Hendrik Timmer zorgde voor de kleurbeschrijvingen, een enorme klus. Ons
erelid Berend Beekhuis heeft enorm veel materiaal aangeleverd. Zijn mening,
ideeën en ervaring lopen als een rode draad door het boek heen. Martin
Linskens: “Voor mij als scheidend voorzitter van de Brahmaclub is dit de kers op
de taart”.
Links: Om niet ‘vergeten’ te worden
bood Martin Linskens als scheidend
voorzitter de club een prachtige banner
aan.
Onder: Tot slot kreeg Sander Visser, de
kersverse voorzitter het woord en
bedankte de leden voor het in hem
gestelde vertrouwen.

Het was het slot van een heel
bijzondere dag met de geboorte
van een heel bijzonder boek!
Mooi, dik, uitgebreid en vooral een heel leesbaar boek met veel
boeiende prenten die nog nooit eerder zijn uitgebracht.
Wilt u dit boek bestellen? Neem dan contact op met de secretaris van de
Brahma Club, th.g.m.visser@gmail.com Op www.brahmaclub.nl/ kunt u enige
pagina’s uit het boek inzien.
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