Brahma & Brahmakrielen

Rasbeschrijving
Brahmaclub Nederland
Opgericht: 14 juni 1986
www.brahmaclub.nl
Brahmaclub Nederland is opgericht voor de instandhouding en promotie
van dit mooie hoenderras en de behartiging van belangen van haar leden:
de fokkers en liefhebbers van de Brahma en de Brahmakriel
Veel leesplezier!
Versie 2021
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Brahma krielen

Meerzomig blauwpatrijs

Meerzomig isabelpatrijs

Meerzomig zilverpatrijs

Buff zwartcolumbia

Foto’s Willem Hoekstra, Europashow 2011 te Meijel
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De Brahma in de Lage Landen
De Brahma is een fors hoen dat zich kenmerkt door een zelfbewuste statig
opgerichte houding, een zeer diepe en brede bouw en een goed geronde
borst. De bevedering is vrij los door de flinke donsontwikkeling, waardoor die
eigenschappen nog eens geaccentueerd worden. Daardoor is het gewicht
niet zo hoog als het volume doet vermoeden. De haan weegt 4 tot 5 kg en
de hen 3 tot 4 kg. De krielen moeten respectievelijk 1,6 - 1,7 kg en 1,2 - 1,3
kg wegen maar zijn niet zelden te zwaar. Dit zijn dan ook veelal de dieren
met de meeste Brahma kenmerken. Het model wordt verder sterk bepaald
door een zware voetbevedering die het dier als het ware een voetstuk geeft.
De kop is in verhouding klein maar wel breed met eveneens een kleine drierijige erwtenkam. De drie rijen lopen in een strakke lijn naar de beide uiteinden waar ze samenkomen. De totaalvorm van de kam is belangrijker dan de
detailonderdelen. Die totaalvorm is bij de hen weer moeilijk te beoordelen
omdat die kam erg klein is. Het dilemma is dan weer het logische gevolg van
grotere kammen bij de hennen, die leveren weer te grote en te hoge kammen
bij de hanen op.
Ook een brede kop met duidelijke wenkbrauwen zijn belangrijke beoordelingscriteria voor de Brahma, evenals een brede korte snavel. De snavel is
geel. De meeste hebben enige aanslag wat geen probleem is. De totale kop
is naar verhouding klein en daardoor lijkt het dier nog gigantischer. Een
Brahma moet wenkbrauwen vertonen boven de diepliggende ogen. Is dit niet
aanwezig dan mis je de roofvogeluitdrukking. De Brahma moet die hebben.
De oren zijn rood en de ogen oranjerood tot roodbruin. De oorlellen zijn rood
en reiken tot ongeveer de onderkant van de vrij kleine kinlellen, die weer de
duidelijk aanwezige keelwam niet mogen overschaduwen.
De hals is middellang, goed gebogen, zeer vol bevederd tot in de nek waardoor duidelijk verschil tussen kop en halsveren ontstaat, het zogenoemde
knikje in de nek.
De rug is vrij kort en breed en door het vol bevederd zadel schuin oplopend
naar de iets hoger gedragen vrij bescheiden staart. Een goede rug – staartlijn
zonder kussenvorming is belangrijk voor het juiste type van de Brahma.
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De staartdracht is zeer breed, meer een omgekeerde U dan een V en de
sikkels willen daardoor ook nog wel eens zijwaarts spreiden wat niet als een
fout gezien mag worden. Bij een breed dier kan het lijken dat de staartstuurveren verkeerd ingeplant zijn. Dit is echter niet altijd het geval. Deze veren
staan door de breedte van het dier wat verder van elkaar en neigen naar een
verkeerde inplanting.
De vleugels zijn klein en moeten goed aangetrokken gedragen worden, zodat de onderlijn horizontaal loopt. Verwarring ontstaat wel eens over de vleugeldracht. Slappe vleugels komen best vaak voor bij de Brahma. De Brahma
gebruikt zijn vleugels nauwelijks. De beenkleur is geel, maar typisch voor de
Brahma’s is dat je zelden een intensieve gele beenkleur aantreft. Iets wat
overigens helemaal niet opvalt, want naar een stukje kaal been moet je echt
zoeken. Gierhakken moeten in verhouding zijn van de voetbevedering.
Flinke voetbevedering geeft ook behoorlijke gierhakken. Als deze maar zacht
is en niet opvalt. Als de beenbevedering miniem is valt de gierhakbevedering
juist op. Dieren die buitenlopen hebben vaak wat beschadigde voetbevedering. Uit humaan oogpunt gezien moeten we dit niet afstraffen.
De Brahma van de Lage Landen verschilt van het Duitse type dat hoger gesteld is. Het Engelse type wordt bepaald door een lagere stelling en nog veel
meer donsontwikkeling en voetbevedering terwijl het Amerikaanse type ook
wat hoger gesteld is maar praktisch geheel zonder gierhakken is. In Nederland willen we dat het lichaam groter is dan de lengte van de benen. Deze
moeten als het ware langs het lichaam staan, zodat de benen flink uit elkaar
geplaatst staan. De benen zijn stevig en de Brahma mag de hak niet recht
plaatsen. De tenen zijn recht geplaatst. Het is bij zware rassen zoals de
Brahma haast onontkoombaar dat de buitentenen iets gebogen zijn. Hoewel
de tenen recht behoren te zijn is bij zware rassen een lichte buiging toegestaan. De buitenteen ziet er niet altijd even fraai uit. Dit komt door de voetbevedering. Echter een nagel dient aanwezig zijn en eveneens voldoende
kootjes.
Brahma’s zijn in Nederland erkend in diverse kleurslagen, lees hier meer
over bij de rasbeschrijving. Kleuren die in ontwikkeling zijn bij de grote: Meerzomig Blauw zilverpatrijs en Meerzomig Isabelpatrijs.
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Brahma’s
Rasbeschrijving
Herkomst
Ontstaan in de Indische provincie Brahmapoetra. Het ras werd in Europa en
Amerika tot zijn huidige kwaliteiten gebracht.
Algemene indruk
Een statig, opgericht hoen met flinke donsontwikkeling en zware voetbevedering, zowel diep als breed van bouw waardoor een minder rond type, als
bijv. van de Cochin, wordt verkregen. De klein lijkende kop met kopversierselen van geringe afmetingen doet het geheel nog gigantischer lijken. De
houding is zelfbewust, doch niet wreed of vechtlustig.
Vormbeschrijving
Romp: breed en diep, zeer breed over de schouders
Kop: schedel vrij kort, breed, van boven gerond, wenkbrauwen flink overstekend; gezicht vrij van bevedering; levendig rood.
Kam: drierijig; klein, stevig en recht op de kop geplaatst, lager en smaller
van voren dan in het midden en achter; iedere rij regelmatig getand, de verhevenheden voor en achter kleiner dan in het midden.
Snavel: vrij kort, krachtig, goed gebogen; geel of geel met hoornkleurige
aanslag aan de bovensnavel.
Kinlellen: klein, ter weerszijde van de tamelijk ontwikkelde keelwam, van
onderen goed gerond, fijn van weefsel; levendig rood.
Oorlellen: lang, van onderen gelijk vallend met de onderzijde van de kinlellen of Iets daaronder reikend, fijn van weefsel; levendig rood.
Ogen: groot, diepliggend; oranjerood tot roodbruin.
Hals: middellang, goed gebogen, zeer vol bevederd tot de nek, waardoor
een duidelijke afscheiding van kop en halsveren ontstaat; halsbehang overvloedig, de schouders geheel bedekkend en aansluitend aan de voorzijde
van de hals.
Rug en zadel: vrij kort, zeer breed, vlak of enigszins hol tussen de schouders; zadel vol bevederd, breed, oplopend naar de staartpartij; zadelbehang
breed en aansluitend aan de staartdekveren.
Borst: zeer breed, vol, goed gerond en naar voren gedragen, diep en vol
bevederd.
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Vleugels: klein, vrij hoog gedragen, de beneden zijde van de vleugel vrijwel
horizontaal, goed gerond, het benedeneinde van de vleugels geheel schuilgaande onder het zadelbehang.
Schouders: breed.
Staart: vrij kort tot middellang, vol, goed gespreid, hoog genoeg gedragen
om bij de hol oplopende lijn van bovenrug en zadel aan te sluiten; sikkels
kort, zijwaarts gespreid; staartdekveren talrijk, doch niet zo lang, dat deze de
onderste staartstuur veren over de gehele lengte bedekken. De staartstuurveren vormen, van achteren gezien, een wijd geopende, omgekeerde welke
gesteund wordt door talrijke staartsteunveren.
Achterlijf: vol, goed ontwikkeld, en volbevederd.
Dijen: ruim middellang, krachtig, het bovenste gedeelte bedekt door de
borstveren, dijkussens vol bevederd; hakken rijk bevederd met zachte, geronde veren, zonder gierhakontwikkeling.
Loopbenen en tenen: goed uit elkaar geplaatst, krachtig, van voldoende
lengte om het geheel de gewenste hoogte te verlenen; krachtig bevederd
aan de buitenzijde met naar buiten gerichte veren; vier krachtige tenen; buiten en middentenen goed bevederd; loopbenen en tenen geel.
Bevedering: volbevederd.
Eventuele verschillen tussen haan en hen
Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis.
Ernstige fouten
Gierhakken; gedeeltelijk onbevederde loopbenen; niet tot het einde bevederde buitentenen; onbevederde middentenen; geheel onvoldoende of te
overvloedige en flodderige donsontwikkeling; te grote of slecht gevormde
kopversierselen; smalle, zwakke bouw; te geringe grootte; anders dan gele
beenkleur.
Fouten
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.
Gewicht:
Ringenmaat:

Haan:
Haan:

4-5 kg
32 mm

Hen: 3-4 kg
Hen: 27 mm
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Kleurslagen (erkend stand 2021)
Wit zwartcolumbia: Het zadel van de haan zonder schachtstreeptekening.
Voetbevedering zwart met witte omzoming.
Wit blauwcolumbia: Het zadel van de haan zonder schachtstreepteke-ning.
Voetbevedering blauw met witte omzoming.
Buff zwartcolumbia: Het zadel van de haan zonder schachtstreeptekening. Voetbevedering zwart met gele omzoming.
Buff blauwcolumbia: Het zadel van de haan zonder schachtstreeptekening. Voetbevedering blauw met gele omzoming.
Meerzomig patrijs: Loopbeen en teenbevedering bij de haan zwart, bij de
hen grijsachtig geelbruin met zwarte zoomstreepjes evenwijdig aan elkaar
en aan de rand van de veer lopend. Bij de hen is enige donkere aanslag op
de loopbenen en tenen toegestaan.
Meerzomig zilverpatrijs: Loopbeen en teenbevedering bij de haan zwart,
bij de hen staalgrijs met zwartgrijze zoomstreepjes evenwijdig aan elkaar en
aan de rand van de veer lopend. Bij de hen is enige donkere aanslag op de
loopbenen en tenen toegestaan.
Meerzomig blauwpatrijs: Loopbeen en teenbevedering bij de haan blauw
bij de hen grijsachtig geelbruin met blauwe zoomstreepjes evenwijdig aan
elkaar en aan de rand van de veer lopend. Bij de hen is enige donkere aanslag op de loopbenen en tenen toegestaan.
Berken: Loopbeen en teenbevedering dofzwart tot staalgrijs. Bij de hen is
enige donkere aanslag op de loopbenen en tenen toegestaan.
Goudberken: Loopbeen en teenbevedering zwart. Bij de hen is enige donkere aanslag op loopbenen en tenen toegestaan.
Zwart: Snavel geel tot donker hoornkleurig. Bij de hen is donkere aanslag
op de loopbenen en tenen toegestaan.
Ernstige fouten: zichtbaar wit in het gevederte.
Koekoek: Bij de hen is donkere aanslag op de loopbenen en tenen toegestaan.
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Zwart witgepareld: Snavel geel tot donker hoornkleurig. Bij de hen is donkere aanslag op de loopbenen en tenen toegestaan.
Wit: Snavel en poten geel. Egaal witte bevedering. Fouten: zwart in snavel.
Blauw (ongezoomd): Bovengevederte, dons en schachten effen eenkleurig,
helder, grijsachtig blauw. Iedere veer kan een smalle, iets donkerder veerrand
vertonen die ontstaat doordat de baarden aan de veerrand geen haakjes meer
hebben (optische zoming). De sierbevedering is donkerder.
Bij de hen is donkere aanslag op de loopbenen toegestaan.
Ernstige fouten: Geheel anders gekleurde veren; onegale kleur, roest, of grote
zwartachtige vlekken, duidelijk waarneembare omzoming en te donkere sierveren. Een te lichte kleur, gelijkend op parelgrijs is een fout
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Brahma krielen

Herkomst
Engeland. Komen sinds ongeveer 1890 in Nederland voor.
Algemene indruk
Statig, middelhoog gesteld, vrij fors en breed, zowel diep als hoog van bouw
waardoor een minder rond type dan bij de Cochin kriel ontstaat. Volbevederd
met goede donsontwikkeling. Levendig doch vertrouwelijk.
Vormbeschrijving
Romp: vol, breed, goed gerond.
Kop: in verhouding klein doch breed; de wenkbrauwen overschaduwen de
ogen min of meer
Kam: kleine drierijige erwtenkam, stevig op de kop geplaatst.
Snavel: kort, goed gebogen, geel; hoornkleurige aanslag op de bovensnavel is toegestaan.
Kinlellen: klein en goed gerond; rood; mogen niet veel lager komen dan de
oorlellen; keelwam is enigszins ontwikkeld.
Oorlellen: klein, rood.
Ogen: groot, oranjerood tot roodbruin.
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Hals: middellang, vrij rechtop gedragen met een goede buiging in het bovenste gedeelte; vol bevederd.
Rug en zadel: middellang, breed, in een flauwe holle lijn oplopend naar de
staart; zadel breed met goed ontwikkeld zadelbehang.
Borst: breed, diep, vol, goed gerond.
Vleugels: kort, goed gesloten en horizontaal gedragen, rustend op de
goed ontwikkelde dijbevedering.
Schouders: breed,
Staart: kort, vrij hoog gedragen. De stuurveren staan gespreid en lijken van
achteren gezien op een omgekeerde V. De hoofdsikkels zijn flauw gebogen;
bijsikkels zijn goed ontwikkeld.
Achterlijf: vol, goed ontwikkeld en volbevederd.
Dijen: vol bevederd met zachte veren; geen gierhakontwikkeling. Loopbenen en tenen: middellang en stevig; goed uit elkaar geplaatst, van voren
gezien recht onder het lichaam; krachtig bevederd; buitenteen en middenteen goed bevederd; geel.
Bevedering: volbevederd.
Eventuele verschillen tussen haan en hen
geen verschillen van
Behoudens secundaire geslachtskenmerken
betekenis.
De rug toont bij de hen wat langer en wordt minder hol oplopend gedragen.
Stuurveren worden goed door de staartdekveren afgedekt.
Ernstige fouten
Te smalle bouw; te hoog of te laag gesteld; te lang van rug; onvoldoend oplopende rug zadellijn; te lange staart; staart te spits of gesloten; te krappe of
te donsrijke bevedering; duidelijke gierhakken; onvoldoende voetbevedering; onbevederde middenteen; veel te grote of slecht gevormde kopversierselen; anders dan gele pootkleur; parelgrijze ogen.
Fouten
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.
Gewicht:
Ringenmaat:

Haan: 1600-1700 gram
Haan: 18 mm

Hen: 1200-1300 gram
Hen: 16 mm

Kleurslagen (erkend stand 2018)
Wit zwartcolumbia: Het zadel van de haan zonder schachtstreeptekening.
Voetbevedering zwart met witte omzoming.
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Wit blauwcolumbia: Het zadel van de haan zonder schachtstreeptekening.
Voetbevedering blauw met witte omzoming.
Buff zwartcolumbia: Het zadel van de haan zonder schachtstreepte-kening. Voetbevedering zwart met gele omzoming.
Buff blauwcolumbia: Het zadel van de haan zonder schachtstreepte-kening. Voetbevedering blauw met gele omzoming.
Meerzomig patrijs: Loopbeen en teenbevedering bij de haan zwart, bij de
hen grijsachtig geelbruin met zwarte zoomstreepjes evenwijdig aan elkaar
en aan de veerrand. Bij de hen is enige donkere aanslag op loopbenen en
tenen toegestaan.
Meerzomig zilverpatrijs: Loopbeen- en teenbevedering bij de haan zwart,
bij de hen staalgrijs met zwartgrijze zoomstreepjes evenwijdig aan elkaar en
aan de veerrand. Bij de hen is enige donkere aanslag op loopbenen en tenen
toegestaan.
Meerzomig blauwpatrijs: Loopbeen en teenbevedering bij de haan blauw
bij de hen grijsachtig geelbruin met blauwe zoomstreepjes evenwijdig aan
elkaar en aan de veerrand. Bij de hen is enige donkere aanslag op loopbenen en tenen toegestaan.
Meerzomig isabelpatrijs: Loopbeen- en teenbevedering bij de haan parelgrijs, bij de hen grijsachtig isabelkleurig met parelgrijze zoomstreepjes evenwijdig aan elkaar en aan de veerrand. Bij de hen is enige donkere aanslag
op loopbenen en tenen toegestaan.
Berken: Loopbeen- en teenbevedering zwart. Bij de hen is enige donkere
op de loopbenen en tenen toegestaan.
Goudberken: Loopbeen en teenbevedering zwart. Bij de hen is enige donkere aanslag op loopbenen en tenen toegestaan.
Zwart: Snavel geel tot donker hoornkleurig. Bij de hen is donkere aanslag
op de loopbenen en tenen toegestaan.
Ernstige fouten: zichtbaar wit in het gevederte.
Koekoek: Bij de hen is donkere aanslag op de loopbenen en tenen
toegestaan
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Foto Willem Hoekstra, Europashow 2011 te Meijel.

Brahmaclub
Brahmaclub Nederland is op 14 juni 1986 ontstaan uit de opsplitsing van de
toenmalige BCL-club (Brahma-Cochin-Langshanclub).
De club heeft de belangrijke taak om in Nederland de Brahma, die we beschouwen als levend cultuurgoed, voor de toekomst te behouden en te verbeteren.
Ook in het buitenland telt de club een aantal leden die zich actief met de fokkerij bezig houden.
Het ledental van de club bedraagt momenteel ongeveer 170 leden, bestaande
uit fokkers, liefhebbers en sympathisanten.
Jaarlijks zijn er de volgende activiteiten:
•
•

2x per jaar een bijeenkomst, in het voorjaar en het najaar, waarbij in
het voorjaar de Brahmadag, een bespreking van specifieke raskenmerken- en problemen.
In het najaar is er de jongdierenkeuring waarbij de fokkers voor aanvang van het tentoonstellingsseizoen hun nieuwe fokproducten laten zien en met elkaar vergelijken. Het geheel in een als prettig en
gemoedelijk te omschrijven sfeer, geheel passend bij het karakter
van de Brahma.

12

•

•
•
•

2x per jaar een clubblad “Brahmanieuws” met uitnodigingen voor
de bovengenoemde activiteiten en o.a. verslagen van keuringen en
informatie over allerhande zaken die te maken hebben met de
Brahma.
Jaarlijks een clubshow, welke in de regel ondergebracht wordt bij
een van de grotere landelijke tentoonstellingen in Nederland.
Op elke tentoonstelling worden onder bepaalde voorwaarden prijzen
beschikbaar gesteld.
Contacten met buitenlandse zusterverenigingen, waarbij getracht
wordt door samenwerking en overleg de basis voor het ras te verbeteren. Onder andere gebeurt dit door uitwisseling van fokmateriaal.

Contributie:
De contributie bedraagt € 14,00 per jaar, te voldoen per automatisch incasso, of € 16,00 overmaken per bank.
IBAN: NL66RABO0124046444
BIC: RABONL2U
Voor meer informatie en aanmelden als lid, bezoek onze website:

www.brahmaclub.nl
Redactie Brahmanieuws:
Lammert van Beek, email: lammert.vanbeek@gmail.com
Jos Breden,
email: josbreden-brahma@live.nl
Wilco Bril,
email: brahmavoorst@gmail.com
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Bestuur

Erevoorzitters: Hans Ringnalda
Martin Linskens
BESTUUR
Voorzitter:

Secretaris:

Ereleden: Berend Beekhuis
C. van Uijthoven,
Ludwig van Roy

Sander Visser, Zandsevoetpad 22
6851 DR Huissen
email: sandervisser40p@hotmail.com
Wilco Bril, Kleine Enkweg 12
7383 DC Voorst, tel. 0575-502510
email: brahmavoorst@gmail.com

Penningmeester: Theo Visser, Schamel 9
6852 DT Huissen, tel. 06 83242658
email: th.g.m.visser@gmail.com
Commissaris:

Leon Linders, Genooyerweg 94
5914 HA Venlo, tel 077-3512748
email: fam_linders@outlook.com

Commissaris:

Lammert van Beek, Industriestrasse 2
3390 Melk, Oostenrijk, tel. 0043 660 7447510
email: lammert.vanbeek@gmail.com

Foto’s Willem Hoekstra, Europashow 2011 te Meijel.
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Foktechnische Commissie
Sinds mei 2011 heeft de Brahmaclub een Foktechnische Commissie.
Doel:
De Foktechnische Commissie (FTC) ondersteunt het bestuur bij het bevorderen en in stand houden van Brahma’s in de bestaande en eventueel te
erkennen kleurslagen. Zowel in groot als kriel. Ook adviseert de commissie
het bestuur bij het eventueel ondernemen van stappen tot het intrekken van
erkenningen van kleurslagen en of uitbreidingen van kleurslagen.
Verantwoordelijkheden van de commissie:
De FTC is een adviesorgaan voor het bestuur van de Brahmaclub Nederland
met betrekking tot: Het toezien op de stand van de Brahma’s in Nederland
en het ten minste jaarlijks uitbrengen van een advies aan het bestuur betreffende:
• goede ontwikkelingen binnen het ras en hoe die lijn vast te houden,
• eventueel te nemen corrigerende maatregelen, daar waar dat wenselijk dan wel noodzakelijk is,
• het eventueel doen van verzoeken (via het bestuur) aan de standaardcommissie van KLN met betrekking tot wijzigingen, verbeteringen en aanvullingen in de standaard aangaande de Brahma’s en
Brahmakrielen,
Het geven van foktechnische adviezen aan fokkers van onze vereniging, indien zij daar de behoefte toe aangeven. Het jaarlijks schrijven van een jaarverslag in het clubblad voor de algemene ledenvergadering m.b.t. de stand
van het ras en de aandachtspunten voor de fokkers.

Leden FTC:
Martin Linskens
Buntseweg 1
Email: martin.linskens@outlook.com

5757 PP Liessel

Berend Beekhuis
Tel: 06 10659453

Kouwenaarsweg 61
8172 EB Vaassen
Email: berendmarjabeekhuis@gmail.com

Geri Glastra

Soetendaalseweg 14 6721XB Bennekom

Email: gglastra@kpnplanet.nl, Tel: 06-52695070
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Prijzenschema
Prijzenschema
Prijzenschema Clubshow (wordt aangewezen tijdens de jaarlijkse

Brahmadag)
Prijzenschema Clubshow (wordt aangewezen tijdens de jaarlijkse
Geldt voor zowel groot als kriel en minimum predikaat ZG 93. MiniBrahmadag)
maal 4 dieren per kleurslag:
Geldt voor zowel groot als kriel en minimum predikaat ZG 93.
Clubprijs voor het fraaiste dier per kleurslag.
Minimaal 4 dieren per kleurslag:
Clubprijs voor het fraaiste dier per kleurslag.
Prijzenschema districtshows
Minimaal 6 dieren per variëteit en min. pred. ZG 93
Prijzenschema voor alle overige tentoonstellingen
Groot:
Geldt voor zowel groot als kriel en minimum predikaat ZG 93.
Clubprijs voor de fraaiste columbia kleuren
Minimaal 6 dieren per kleurgroep:
Clubprijs voor de fraaiste patrijs kleuren
Clubprijs voor het fraaiste dier columbia kleuren,
Clubprijs voor de fraaiste overige kleuren
Clubprijs voor het fraaiste dier patrijs kleuren,
Clubprijs voor de fraaiste AOC klasse
Clubprijs voor het fraaiste dier overige kleuren.
Bij minimaal 12 dieren per variëteit:
Clubprijs voor het fraaiste dier AOC kleuren.
Clubprijs voor de fraaiste op 1 na columbia kleuren
Clubprijs voor de fraaiste op 1 na patrijs kleuren
Kleurgroepen Brahma’s:
Clubprijs voor de fraaiste op 1 na overige kleuren
Columbia kleuren: Wit zwartcolumbia, Wit blauwcolumbia, Buff
Clubprijs voor de fraaiste op 1 na AOC klasse
zwartcolumbia, Buff blauwcolumbia,
Kriel:
Patrijs kleuren: Meerzomig blauwpatrijs, Meerzomig patrijs, Meerzomig
Clubprijs voor de fraaiste columbia kleuren
zilverpatrijs,
Clubprijs voor de fraaiste patrijs kleuren
Overige kleuren: Berken, Koekoek, Zwart, Zwart witgepareld.
Clubprijs voor de fraaiste overige kleuren
AOC kleuren: erkende kleurslagen in Nederland.
Clubprijs voor de fraaiste AOC klasse
Bij minimaal 12 dieren per variëteit:
Kleurgroepen Brahmakrielen:
Clubprijs voor de fraaiste op 1 na columbia kleuren
Columbia kleuren: Wit zwartcolumbia, Wit blauwcolumbia, Buff
Clubprijs voor de fraaiste op 1 na patrijs kleuren
zwartcolumbia, Buff blauwcolumbia,
Clubprijs voor de fraaiste op 1 na overige kleuren
Patrijs kleuren: Meerzomig blauwpatrijs, Meerzomig isabelpatrijs,
Clubprijs voor de fraaiste op 1 na AOC klasse
Meerzomig patrijs, Meerzomig zilverpatrijs,
Overige kleuren: Berken, Goudberken, Zwart.
Prijzenschema voor alle overige open tentoonstellingen
AOC kleuren: erkende kleurslagen in Nederland.
Zowel groot als kriel en min. ZG 93
Minimaal 6 dieren per variëteit:
Clubprijs voor de fraaiste columbiakleuren
Clubprijs voor de fraaiste patrijs kleuren
Clubprijs voor de fraaiste overige kleuren
Clubprijs voor de fraaiste AOC klasse
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Kleurgroepen Brahma’s:
Columbia kleuren: Wit zwartcolumbia, Wit blauwcolumbia, Buff
zwartcolumbia, Buff blauwcolumbia,
Patrijs kleuren: Meerzomig blauwpatrijs, Meerzomig patrijs, Meerzomig
zilverpatrijs,
Overige kleuren: Berken, Koekoek, Zwart, Zwart witgepareld, Wit,
Goudberken, Blauw.
AOC kleuren: erkende kleurslagen in Nederland.
Kleurgroepen Brahmakrielen:
Columbia kleuren: Wit zwartcolumbia, Wit blauwcolumbia, Buff
zwartcolumbia, Buff blauwcolumbia,
Patrijs kleuren: Meerzomig blauwpatrijs, Meerzomig isabelpatrijs,
Meerzomig patrijs, Meerzomig zilverpatrijs,
Overige kleuren: Berken, Goudberken, Zwart en koekoek
AOC kleuren: erkende kleurslagen in Nederland.
Uitreiking prijzen tijdens de jaarlijkse Brahmadag.
.
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Topfokker
Reglement
1. Deelname is alleen mogelijk voor leden van de Brahmaclub Nederland die vóór aanvang van de eerste tentoonstelling zijn aangemeld
en de contributie hebben voldaan.
2. De titel “Topfokker” zal worden toegekend in zowel de grote
Brahma’s als ook in de Brahmakrielen, het betreft dus twee competities.
3. Punten voor de clubcompetitie kunnen worden behaald op drie tentoonstellingen waarvan de clubshow van de Brahmaclub Nederland
verplicht is. Voor de andere twee tentoonstellingen kan de keus worden gemaakt uit alle open tentoonstellingen in Nederland of de clubshow van de Brahmaclub België. Brahma’s en Brahmakrielen ingezonden op de Europese tentoonstellingen mogen meedoen met de
clubcompetitie. Voorwaarde is dat de uitslagen aangeleverd worden
bij de secretaris.
4. De punten worden opgeteld van de drie hoogst gekwalificeerde dieren van elke inzender.
De puntentelling is als volgt:
U - 97
G - 92
F - 96
G - 91
ZG - 95
V - 90
ZG - 94
O-0
ZG - 93
Dis - 0
Wanneer er op een tentoonstelling geen punten worden toegekend
zal voor het predicaat ZG 94 punten worden geteld.
5. Om voor de titel “Topfokker” in aanmerking te komen moet men in
hetzelfde tentoonstellingsseizoen ook hebben deelgenomen aan de
jongdierenkeuring van de Brahmaclub Nederland.
17
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6. Bij gelijke eindstand is achtereenvolgens beslissend:
1. Degene die op de clubshow met drie dieren het hoogst aantal
punten heeft.
2. Het minste kleurslagen bij de drie dieren.
3. Het grootse aantal ingezonden dieren op de clubshow.
4. Het grootste aantal ingezonden dieren op de andere twee tentoonstellingen.
5. In overige gevallen beslist het bestuur.
7. De puntentelling wordt vastgesteld aan de hand van de beschikbare
catalogi die aan het secretariaat worden toegestuurd na afloop van
de tentoonstelling in het kader van de prijstoekenning door de Brahmaclub.
Mochten er niet voldoende Brahma’s of Brahmakrielen (6 per kleurgroep) zijn ingestuurd en u wilt toch dat uw dieren meegeteld worden
voor de competitie, verzoeken wij u dit zelf te melden bij het bestuur
van de Brahmaclub, vergezeld van kopie beoordelingskaarten en/of
catalogus.
8. Uitreiking prijzen tijdens de jaarlijkse Brahmadag.
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Brahma

Meerzomig patrijs

Wit zwartcolumbia

Goudberken

Buff zwartcolumbia

Foto’s boven Willem Hoekstra, Europashow 2011 te Meijel.

Foto Berend Beekhuis

Foto Sander Visser
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Penningmeester: Theo Visser Schamel 9
6852 DT Huissen
Tel.: 026-3252114
Email: th.g.m.visser@gmail.com

Lidmaatschap Brahma Club Nederland.
Het lidmaatschap gaat in als het volledig ingevulde aanmeldingsformulier bij de penningmeester binnen is en op het moment dat de eerste betaling van € 14.- (Voor jeugdleden € 7.-) heeft plaats gevonden.
Dit op bankrekening: NL66 RABO 0124 0464 44 BIC: RABO NL2U
t.n.v. Brahmaclub Nederland te Huissen.
Het lidmaatschap wordt bevestigd door een welkomst brief van het bestuur.
Het lidmaatschap loopt van januari tot en met december. Opzegging schriftelijk of per email.
In principe wordt de contributie via automatische afschrijving geïnd, dit in het eerste kwartaal van
het jaar.
Correspondentie naar de leden geschiedt door middel van berichten via de email en minimaal 2 keer
per jaar de uitgifte van “Brahmanieuws “.

Aanmelding Lidmaatschap:
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..……..…….
Voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….………….……………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….………………….
Postcode: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….…………………..
Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……………
Land: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..
Tel.nr. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
Voor jeugdleden geb. datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Machtigt hierbij om jaarlijks de contributie (€14.-) (jeugdleden € 7.-) af te
schrijven van zijn/haar*) bankrekening.
Rekeningnr.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
Bovenstaande persoon geeft/geen*) toestemming tot vermelding van zijn/haar *)
persoonsgegevens op onze website en eventueel in het Brahmanieuws en wanneer van toepassing in catalogi
Datum: …………………………………………………… Handtekening: ……………………………………………………………………………………..…………………
Fokt/wil fokken*)
Brahma Groot/Kriel*)
Kleurslag(en) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
*) Doorhalen wat niet van toepassing is
Dit formulier is ook te downloaden van de website www.brahmaclub.nl
Dit formulier digitaal invullen en per email versturen naar de penningmeester.

