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Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwenclub te Heiloo. 

Betalingen voor 1 maart van het nieuwe jaar, leden die de contributie niet  

hebben voldaan komen niet in aanmerking voor ereprijzen. 

 

Het clubblad verschijnt 3x per jaar, met name in:  

maart, augustus en december. 

 

Geadviseerde ringenmaten voor onze rassen: 

Assendelfter haan  15mm hen  13mm 

Assendelfterkriel haan  13mm hen  11mm 

Noord-Hollandshoen haan  22mm hen  18mm 

Noord-Hollandshoen kriel haan  15mm hen  13mm 

 

Fokkersdag 12 september 2009 
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Van de voorzitter 
2009 loopt al weer op zijn eind, voor de club een goed jaar. We hebben wat leden 

moeten uitschrijven maar konden toch weer 15 nieuwe leden verwelkomen. We hopen 

dat zij dit jaar één van onze fokkersdagen komen bezoeken. Deze zijn vooral leerzaam 

voor beginners, maar daarnaast proeft u de sfeer in de club en contacten leggen voor 

dieren en of eieren. 

Vooral de keuring tijdens de fokkersdag op 11 september is heel leerzaam. 

Diverseleden,  nu ervaren fokkers, kwamen enkele jaren onervaren binnen maar 

draaien nu mee op tentoonstellingen met prima dieren. Nu is het showen van dieren op 

TT belangrijk, maar voor velen niet het hoofddoel. Zij hebben het in stand houden van 

oude Nederlandse rassen als hoofddoel. Als club is dat ook één van onze speerpunten. 

Het bezoek van onze fokkersdagen is echter belangrijk om het niveau van het ras te 

bestendigen. We moeten de standaard zo dicht mogelijk blijven volgen. 

 

Wanneer we afgaan op het aantal geshowde dieren, gaat het dit jaar duidelijk de goede 

kant op met de Assendelfters. Het tegendeel moet gezegd worden over de Assendelfter 

krielen, deze worden steeds minder gezien. Jammer dat vader en zoon Gahrmann 

gestopt zijn. 

De grote Noord-Hollandse hoenders doen het onverminderd goed. 

De krielen hiervan komen gelukkig ook weer wat meer voor. 

Het stimuleren van inzendingen naar de Noordshow met een subsidie heeft daar 

waarschijnlijk aan bijgedragen. Daarom wordt deze subsidie voortgezet. 

 

Dit jaar werden we opgeschrikt door diverse ziekte gevallen.  

Hans Beumer had een zware burn out, maar is gelukkige grotendeels hersteld.  

Johnny van Heek werd geopereerd aan aders in zijn been. In 1
e
 instantie ging dat fout 

maar een 2
e
 operatie slaagde uitstekend en nu is hij alweer druk in de weer (zie mijn 

verslagje over Schijndel).  

Bij Tinus Rietveld werd een groot gezwel in zijn buik ontdekt. Waren de prognoses in 

1
e
 instantie slecht, nu ziet Tinus de wereld weer positief tegemoet. Niet echter pas na 

een zware pillen kuur(chemo) en een grote buikoperatie. 

Onze anchorman op de Noordshow, Frans Assedelft heeft enkele keren hartfalen 

gehad en werkt zijn hart nog maar voor 50%. Daarnaast heeft hij al 3 x in het 

ziekenhuis gelegen met longontsteking. Wij hopen dat hij weer snel opknapt! 

Ik heb hem bezworen de Noordshow te laten schieten. Hij wil ondanks dat proberen 

onze stand daar op te zetten. Met de woorden van Frans –“anders zit ik toch maar 

thuis”. Stuur hem een opbeurende kaart of brief!! 

De man van Margreet de Boer, die altijd met haar de clubdagen bezoekt, is geopereerd 

aan zijn aorta, een gevaarlijke ingreep, waardoor hij enkele maanden uit de running is. 

Een opkikker is op zijn plaats. 

 

Ik wens allen prettige kerstdagen en vooral een gezond Nieuwjaar, daarnaast 

natuurlijk veel fokplezier en een succesvolle fok. 
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Overzicht ontwikkeling ledenbestand 2009. 

 

Het is duidelijk merkbaar dat internet ook bij onze club de nodige resultaten 

begint af te werpen. Allereerst komen geïnteresseerden via internet sneller bij 

onze club terecht. Vele vragen om adressen van fokkers die nog wat te koop 

hebben bereiken mij en dan is de uitwisseling van de ledenlijst snel en 

voordelig ( voor de Club ), want geen portokosten en papier met enveloppen. 

U moet weten dat er weken zijn dat ik meer dan 10 verzoeken krijg om 

informatie waar dieren te koop zijn. 

 

Dit jaar hebben 15 nieuwe leden zich aangemeld, sommige via de website en 

anderen rechtstreeks bij de secretaris. 

Bedankt hebben 4 leden en er zijn nog 2 leden die de contributie niet hebben 

voldaan. 

 

De nieuwe leden zijn , en hartelijk welkom bij onze Speciaalclub, de volgende 

personen ; 

 
 

A.M.J.M. Alofs Puth Assendelfter gr 

C. Bakker Heiloo Noord-Hollandse Blauwen gr. 

E. Bisschoff Molenschot Noord-Hollandse Blauwen gr. 

St. MAK Blokweer Blokker Noord-Hollandse Blauwen gr. 

M. de Boer Hoogwoud Noord-Hollandse Blauwen gr. 

W. Burger Ilpendam Assendelfter gr. 

E. Koning Velzen-Zuid Assendelfter gr. 

J. Kogelman Gorichem Assendelfter kriel. 

H. Kordenrijnk Terwolde Noord-Hollandse Blauwen kriel. 

F. Kremer Eelde Assendelfter kriel. 

A. Oosterholt Winterswijk Noord-Hollandse Blauwen gr. 

P. Rol Assendelft Assendelfter gr. Zilverpel. 

Mvr. T. Rutten Heijthuisen Noord-Hollandse Blauwen gr. 

J. Slippens Veghel Assendelfter groot en kriel. 

Mevr. R. van Woerkom Westzaan Noord-Hollandse Blauwen gr. 

J. Zandvliet Aalsmeer Noord-Hollandse Blauwen kriel. 

 

Bedankt om diverse redenen hebben de volgende personen; 

 

A. Andriesse uit Dreumel, Comb. Gahrmann uit Zoeterwoude,  

H. Meijer uit Almere en H.Peitsman uit Heiloo. Mevr. K.Wijnen te Loenen. 
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Van de secretaris-penningmeester. 

 

Nu het tentoonstellingseizoen weer begonnen is, komen ook de resultaten vanuit het 

hele land weer bij mij binnen. 

Diverse fokkers, ook nieuwe leden, hebben al fraaie resultaten geboekt op de diverse 

tentoonstellingen. Het is leuk om te zien dat de heer F. Kremer met zijn Assendelfter 

krielen in het Noorden van het land succes op succes behaalt. Hij had zelfs de fraaiste 

hen bij de dwerghoenders in Eelde. 

Bij de Peelhorst show waren zelfs 17 grote Noord-Hollandse Blauwe hoenders 

ingezonden. Met als winnaar onze webmaster Ben van Ditmars. 

De heer Ab Teunissen werd met een grote Noord-Hollandse Blauwe hen 

clubkampioen bij K.D.S. Twello. Hij had 8 dieren ingezonden met 2 x G, 

4 x ZG en 2 x F als resultaat. 

Zojuist de catalogus van E P V uit Ede ontvangen; maar liefst 21 grote Noord-

Hollandse hoenders en ook nog 25 krielen van dit ras. 

Het is fijn dat het met de gezondheid van ons voormalig bestuurslid Hans Beumer 

weer goed gaat. Bij de grote Blauwen behaalde hij de 1
e
 en 3

e
 prijs. 

Bij de krielen was W. Veldhuizen de beste, zowel 1
e
 als 2

e
 voorwaar een prestatie om 

trots op te zijn.     Prijswinnaars houd U zelf ook goed bij waar wat gewonnen is, want 

ik krijg niet alle catalogi en er staan ook veel fouten in. 

Met de prijzen van de speciaalclubs neemt men het niet zo nauw. 

´t Is maar goed dat ik als T.T. secretaris veel ervaring heb bij het uitpluizen van de 

diverse resultaten in de prijslijsten. 

In februari zal in het clubblad weer een volledig overzicht opgenomen worden van 

alle resultaten van dit seizoen. 

 

Dit jaar veel vraag naar dieren ontvangen per e-mail en telefoon. 

U kunt mij helpen door als u dieren over heeft dit aan mij te melden. 

 

In dit clubblad ook eens wat andere kost. 

Wat is er met de Nederlandse vlag !! 

Voor de Kerstdagen of Nieuwjaarsdag twee heerlijke voorgerechten. 

Niet te moeilijk om te maken en zeer smakelijk om te eten. 

 

In dit clubblad de acceptgiro voor de contributie betaling voor 2010. 

Als u telebankiert kunt u dat natuurlijk ook doen, graag zelfs , want dan zijn de 

incassokosten lager en als penningmeester moet ik op de kleintjes letten. 

In 2011 als we 30 jaar bestaan zullen we een jubileum clubshow houden op zaterdag 

15 oktober en daar sparen we nu voor om dan met een geweldig prijzenpakket weer 

iets terug te doen voor onze actieve fokkers. 

 

Zoals U  in dit clubblad ziet we zijn van vele markten thuis en wens ik U veel 

leesplezier en Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar toe. 

Frits Calf. 
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De Nederlandse vlag. 
 

Deze week liep ik bij het Binnenhof in Den Haag waar 

de Nederlandse driekleur vrolijk wapperde. 

Ik zag een Amerikaanse toerist die in alle ernst  

naar de vlag stond te staren. 

Hij vroeg mij wat nu eigenlijk de betekenis was van  

de kleuren rood, wit en blauw. 

 

Ik zei tegen hem;”dat heeft alles te maken met  

de belastingen in Nederland”. 

Als we de belastingaangifte in de bus krijgen,worden  

we rood van woede. 

Als we vervolgens het te betalen bedrag lezen  

trekken we wit weg. 

Om ons dan ook nog een keer blauw te betalen. 

 

De Amerikaan knikte begripvol en antwoordde; 

Bij ons is dat precies het zelfde. 

Alleen zien wij er ook nog sterretjes bij. 
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Salade met gerookte kip en rauwe ham. 4 a 5 personen. 

 
Wat heeft u nodig: een dubbele gerookte kippenborst, plakken rauwe 

ham, gemengde sla, inclusief rucola sla, pijnboompitjes, witte 

stoofpeertjes, cranberry compote, mangoschijfjes. 

Dressing van; olijfolie, balsamico azijn, honing, mosterd, peper en zout. 

 

Pijnboompitjes even aanbakken in droge koekenpan. 

Rauwe ham in eigen vet krokant bakken en op keukenpapier laten 

uitlekken. 

Als u de stoofpeertjes zelf maakt kunt u dat een dag van te voren doen. 

Mango schillen en in schijfjes snijden evenals de gerookte kip. 

 

Sla op de bordjes verdelen en met de dressing besprenkelen en dan de 

pijnboompitjes hier over hen strooien. 

Leg de kip,een paar mango schijfjes en enkele witte peertjes met de 

cranberry compote op de sla en als laatste de krokant gebakken ham en 

u heeft een fleurig en ook voor kinderen heerlijk voorgerecht. 
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Is uw hok Vosbestendig? 
 

“Hoe houd ik Reinaert de Vos uit mijn kippenhok”, vragen Kleindier liefhebbers zich 

weer af. De natuur is prachtig. Daar genieten ook huisdierliefhebbers van. Huisdieren 

moeten goed worden verzorgd weten zij.  Vandaar hun bezorgdheid om een bezoek 

van Reinaert de Vos.  Al enkele jaren hebben vossen de bebouwde kom ontdekt als 

een ruimte vol lekkere hapjes. Kippen, konijnen en ander lekkers wordt in de 

nachtelijke uurtjes genuttigd of meegenomen voor  hun jongen. Ze dringen hierbij 

diep door in de bebouwde kom. 

Huisdieren liefhebbers hoeven niet lijdzaam het lot van hun dieren af te wachten. 

Ze kunnen maatregelen treffen om hun huisdier verblijven vosbestendig te maken. 

Daarom de volgende tips; 

  Zorg dat het hok degelijk is en gemaakt van voldoende dik hout. 

Veel van de, vaak  erg kleine, hokjes die in dierenspeciaalzaken te koop zijn, zijn  

vosbestendig. Hebt u een dergelijk hokje?  Zet het ’s nachts met uw huisdier in de 

schuur.  

  Zorg dat het gaas van de ren en / of het hok minstens om de 5 centimeter stevig 

aan het hout getimmerd is. Een vos probeert het gaas los te trekken. Waarom? 

Omdat ze er nogal eens succes mee hebben. Koopt u nieuw gaas? 

  Vraag dan naar gaas dat gemaakt is van dikker draad. 

Sluit voor het donker is de hokken af. Zorg dat het luikje  of deurtje voor de dieren 

stevig hang- en sluitwerk heeft. 

Een vos zal ook hier uw  werk testen. 

Als u er vanuit gaat dat gaas met een hoogte van 1,40 meter voldoende is om een 

vos uit uw dierverblijf te houden, dan moeten wij u teleurstellen. Zelfs 2 meter 

hoog geeft geen garantie. 

Dat wordt anders als u daarboven bijvoorbeeld prikkerdraad aanbrengt. 

Er zijn ook liefhebbers die succes hebben met schrikdraad. 

Graafwerkzaamheden.  Een vos probeert ook of het mogelijk is om door graven 

in een hok te komen. 

Het leggen van een randje bakstenen of zelfs stoeptegels om het hok of de ren is 

niet voldoende. U kunt dit voorkomen. 

Betonijzerstroken van een 60 a 70 centimeter zowel vertikaal als horizontaal, deze 

laatste 10 centimeter  bedekt met aarde, rondom het hok zullen helpen uw 

kippenhok tot een onneembare vesting te maken voor Reinaert deVos. 

Kippenliefhebbers gunnen Reinaert voldoende voedsel, maar hopen dat hun 

huisdieren voldoende tegen ongewenst bezoek beschermd worden. 

Huisdieren kunnen dat niet zelf. Dat moeten wij doen. Wij wensen u veel 

klusplezier bij …. en het goede gevoel; verantwoord met de zorg voor uw dieren 

om te gaan. 

 

Piet Kroon, redacteur van het clubblad van de Nederlandse Hoender Club. 
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Onze clubshow bij de Noordshow 2010. 
 

Van 7 t/m 9 januari 2010 zal in de Prins Bernhardhallen te Zuid Laren 

weer de bondsshow voor de hoenderachtigen en watervogels plaats 

vinden. 

Natuurlijk zijn ook de andere diergroepen aanwezig, maar voor ons 

hoenderfokkers is de “Oude NHDB Bondsshow” het belangrijkste. 

Nu onder de paraplu van de nieuwe fusie bond “Kleindier Liefhebbers 

Nederland” . 

De NHDB prijzen zijn veranderd in KLN prijzen, maar de keurmeesters 

zijn nog de zelfde als vorig jaar met enkele nieuwe C keurmeesters die 

hier hun proeve van bekwaamheid zullen afleggen. 

 

Wij hopen dat vele fokkers van onze Speciaalclub hun 

inschrijfformulier hebben ingestuurd, aan ons prijzenpakket zal het niet 

liggen. 

We hebben ons prijzenschema nog maar eens in dit clubblad afgedrukt. 

U kunt dan lezen dat we dit jaar ook weer uw moeite waarderen; Een 

mooi prijzenpakket en korting op het inschrijfgeld, dat u als u een kopie 

van het inschrijfformulier naar mij toezendt, met 

bankrekeningnummer!!!!! Retour ontvangt. 

De korting bedraagt € 1,50 per ingezonden nummer. 

Op de vorige Noordshow waren van onze clubrassen 82 dieren 

ingezonden. 

Het bestuur hoopt dat we de magische grens van 100 zullen passeren. 

 

Mocht u onverhoopt geen dieren inzenden, een bezoek is de Noordshow 

zeker waard. 

Het bestuur verwacht op deze 31
e
 Noordshow  meer dan 11.000 dieren. 

Met de exploitanten van de Prins Bernhard hallen is overeengekomen dat 

de hallen een forse opknapbeurt krijgen inclusief de ruimte voor de 

catering. 

Als u daarbij bedenkt dat het  parkeren gratis is, wat let u dan nog om en 

bezoek aan deze Bonstentoonstelling te brengen. 

U kunt daar rassen bewonderen die u zelden op een tentoonstelling ziet en 

een randgebeuren met veel praktische zaken voor onze mooie hobby. 

 

Wij zullen u graag ontmoeten bij onze infostand. 
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Nationale Kleindierenshow Nederland (N K N ). 

De Championsshow 2010. 
 

De. K.N.V.Ornithophilia, de K.N.V. Avicultura en Pelsdierenliefhebbers 

Nederland gaan samen van donderdag 28 Januari t/m zaterdag 30 Januari 2010 in 

de Voordorphal van het Veemarktcomplex te Utrecht de nieuw te houden 

“Nationale Kleindierenshow Nederland” organiseren. Onder de naam 

“Championsshow “ . 

 

Bondsshow voor sierduiven en pelsdieren. 

De nieuwe organisatie, onder leiding van Kor Moree ( voorzitter Ornithophilia )  

heeft er vertrouwen in dat liefhebbers van konijnen, cavia’s en kleine knagers, die 

de bondstentoonstelling een warm hart toe dragen, massaal met hun dieren zullen 

deelnemen. Dat geldt ook voor de sierduivenliefhebbers want ook op hun 

deelname  aan de bondstentoonstelling wordt gerekend. 

Verder is  iedereen welkom met hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels. 

Bij de organisatie is een belangrijke rol toegekend aan de werkgroep Pelsdieren- 

Liefhebbers Nederland. Zij heeft veel praktische ervaring opgedaan  met de 

organisatie van de bondsshow voor konijnen, cavia’s en kleine knagers. 

 

De toekomst. 
Voor de bondstentoonstelling sierduiven is dit jaar laat in het seizoen. 

Het bestuur van de NBS was bereid om voor het jaar 2010 met deze datum in te 

stemmen. Op deze manier was het mogelijk om een combinatie te maken met een 

van de KLN bondtentoonstellingen. Dat biedt ook voor de toekomst 

perspectieven. 

Het is de bedoeling dat deze show in de toekomst medio Januari wordt gehouden. 

Het is belangrijk dat ook in het centrum van het land een show van voldoende 

omvang aanwezig is die makkelijk voor inzenders te bereiken is. 

Door een aparte verkoopklasse en Europese  tentoonstellingen voor 

Speciaalclubs te organiseren, hoopt de nieuwe organisatie veel bezoekers en extra 

buitenlandse belangstelling te trekken. Op deze wijze krijgt de 

“Championsshow” extra draagvlak en internationale aantrekkingskracht. 

 

De Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club stelt voor haar leden naast 

het bestaande prijzenpakket , 4 extra prijzen beschikbaar in de vorm van kaas. 

Het fraaiste Noord-Hollands Hoen zowel groot als kriel en het fraaiste 

Assendelfter  Hoen  zowel groot als kriel. Minimum aantal dieren om voor deze 

extra prijzen in aanmerking te komen is 8 ingezonden nummers per groep. 

De kaasprijzen worden op de clubshow van  27 februari 2010 uitgereikt. 

 

Warm aanbevolen, Frits Calf. Secr/penningmeester. 
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Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club  
Secretaris: F.J.E.Calf, Vredeburglaan 27 1906 WN Limmen.  
Tel. 072-5333612, e-mail: fjecalf@quicknet.nl website   www.anhbc.nl  
Contributie € 15,00, jeugdleden € 7,50. ING 2350960  

Prijzenschema Nationale-, Provinciale-, en Open shows  
Voor beide clubrassen in groot en kriel  

Bij 4 t/m 8 dieren:  

2600 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras  

 

Bij 9 t/m 15 dieren:  

2601 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras  

2602 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na  

 

Bij 16 of meer dieren:  

2603 € 10,00 voor het fraaiste dier ieder ras  

2604 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na  

2605 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na  

 

Prijzenschema Clubshow, ondergebracht bij de Noordshow.  

Voor beide clubrassen, zowel groot als kriel.  

Bij 5 t/m 10 dieren  

2606 € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras  

 

Bij 11 t/m 20 dieren  

2607 € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras  

2608 € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ander geslacht  

2609 € 5,00 voor het fraaiste dier op één na, zowel haan als hen  

 

Bij 21 t/m 30 dieren;  

2610 € 12,50 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras  

2611 € 12,50 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ander geslacht  

2612 € 7,50 voor het fraaiste dier op 1 na, zowel haan als hen  

2613 € 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na, zowel haan als hen  

 

Bij meer dan 31 dieren per ras zullen er extra prijzen beschikbaar zijn  

Om het inzenden op de Noordshow te stimuleren geeft de speciaalclub aan haar leden 
een korting van € 1,50 op de inschrijfkosten per nummer.  
Kopie van het inschrijfformulier inzenden naar de secretaris/penningmeester, F.J.E.Calf, 
inclusief uw rekeningnummer om de korting op te storten.  
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Conservering van sperma van de zeldzame Nederlandse kippenrassen 

Evenals in 2007 en 2008 hebben enkele fokkers hiervoor hanen 

beschikbaar gesteld. De resultaten waren dit jaar voor de Assendelfters 

en Noord-Hollandse hoenders prima. In 2007 lieten de resultaten van de 

Noord-Hollandse Hoenders te wensen over door een verkeerd 

voederregime. Ze werden te ruim gevoerd , waardoor de leg stagneerde. 

Dit jaar waren ze zeer productief, door aangepaste voedering.  Van alle 

hanen waren zij nu het meest productief. 

Na de eerste drie 'inhaalslagen' in 2003, 2005 

en 2007 is weer een project opgezet om te 

komen tot het verzamelen van genetisch 

materiaal van een aantal hanen van zeldzame 

kippenrassen. Het doel van het project is om (de 

genetische variatie van) deze (kleine) rassen 

veilig te stellen in de genenbank. Met de 

financiële middelen van 2009 kon voor de 

vierde maal worden gestart met een aantal 

hanen van rassen, die in 2003, 2005 en 2007 

niet voldoende aan bod waren gekomen. In een 

evaluatie met de Stichting Zeldzame 

Huisdierrassen en rekening houdend met de reeds aanwezige genenbank 

collecties zijn zestien rassen geselecteerd waarvan genetisch materiaal 

is gecryo-conserveerd, te weten het Hollandse Kriel (11), Eikenburger 

Kriel (5), Sabelpoot Krielen (10), Fries Hoen (2), Hollands Kuifhoen 

(6), Assendelfter Hoen (6), Drents Hoen (3), Groninger Meeuw (5), 

Noordhollands Hoen (6), Twents Hoen (3), Chaams Hoen (3), 

Welsumer (2), Lakenvelder (2), Nederlandse Uilenbaard (2), 

Barnevelder (4) en het Hollands Hoen (3). Van deze 16 rassen zijn 

totaal 73 hanen aangevoerd. Met de aanvulling van het sperma van de 

hanen van voornoemde rassen zou de doelstelling kunnen worden 

bereikt, om van elk ras ca. 800 doses sperma in opslag te hebben van 

minimaal 10 hanen. De Eikenburger Kriel haalde deze aantallen niet 

vanwege de te geringe spermaproductie (ruim 200 doses !). Van het 

Drents Hoen, de Assendelfter Hoen en de Schijndelaar benaderen de 

aantallen doses sperma de 800. In totaal zijn in deze vierde inhaalslag 

5534 doses sperma ingevroren en in de genenbank weggezet. 

In de periode 2003-2009 werden in totaal 16667 doses sperma 

ingevroren van in totaal 246 hanen. Of er nog weer een ronde hanenmelken 

komt lijkt mij voor de Noord-Hollandse blauwen niet voor de hand liggen. 

We zullen zien. 
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Charles Darwin  

 

De fokker is een tovenaar 

 
Weinig fokkers zullen weten dat het eerste hoofdstuk uit 

Darwins wereldberoemde boek ‘Over het Ontstaan van 

Soorten’ (1859) geheel aan hen is gewijd. Zelden is er 

echter zo beeldend en met zoveel liefde en respect over hen 

geschreven.  

 

In zijn ‘On the Origin of Species’ zet Charles Darwin (1809-1882) de fokker neer 

als een kunstenaar, als hij schrijft: ‘Fokkers praten gewoonlijk over de 

organisatie van een dier als iets dat zeer plastisch is en dat zij bijna naar 

goeddunken kunnen modelleren. Het lijkt alsof zij eerst op een muur een op 

zichzelf perfecte vorm hebben uitgetekend, en die vervolgens leven hebben 

gegeven. Het is de staf van de tovenaar, waarmee hij iedere gedaante en vorm die 

hij maar wil in het leven kan roepen.’ 

In de ogen van Darwin is de fokker een schepper. Omdat hij in staat is om in 

korte tijd zijn (gedomesticeerde) dieren zichtbaar te veranderen. Een fokker kan 

zelfs – alsof hij beschikt over ‘de staf van de tovenaar’ – nieuwe rassen maken. 

De scherpzinnige Darwin zag hierin een bewijs voor een merkwaardige theorie 

waarmee hij al tijden rondliep. Op zijn vijf jaar durende wereldreis aan boord van 

de ‘Beagle’ was bij hem namelijk de gedachte ontstaan dat ook de wilde plant- 

en diersoorten voortdurend veranderen. Evolueren. Ook al zie je het niet, want in 

een mensenleven blijft een olifant een olifant en een ekster een ekster. Maar als 

een fokker een dier kan veranderen, dan kan ‘de natuur’ dat ook, dacht Darwin. 

Weliswaar in een veel lager tempo, maar in tegenstelling tot de fokker - wiens 

kortstondig leven is ‘gelijk het gras’ – beschikt moedertje natuur over zeeën van 

tijd. Een oceaan van miljoenen jaren.  

 

Onverzettelijke vasthoudendheid 

Maar Charles Darwin – die nog geen kennis had van Mendelwetten, mutaties of 

DNA – worstelde met nog een probleem: hoe kómt het dat planten en dieren 

veranderen? Wat is de motor van de evolutie? En weer vond hij het antwoord bij 

de fokkers. Selectie, selectie en nog eens selectie, jaar in jaar uit, stapje voor 

stapje, of zoals Darwin vol bewondering schrijft: ‘Het belang van selectie zit hem 

in het grote effect verkregen door opeenhoping in één richting, gedurende 

opeenvolgende generaties, van verschillen die voor een ongeoefend oog 

volkomen onmerkbaar zijn – zulke geringe verschillen dat ikzelf ze in ieder geval 

tevergeefs heb getracht te bespeuren. Niet een op duizend mensen heeft de 

nodige nauwkeurigheid van oog en oordeelsvermogen om een vooraanstaand 
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fokker te worden. Indien hij begiftigd is met die kwaliteiten en jarenlang zijn 

onderwerp bestudeert en er met onverzettelijke vasthoudendheid zijn leven aan 

wijdt, dan kan hij slagen en grote verbeteringen doen ontstaan; indien hij een van 

deze kwaliteiten ontbeert, zal hij met zekerheid falen. Slechts weinigen beseffen 

hoeveel natuurlijke aanleg en jaren van praktijk er nodig zijn om zelfs maar een 

vaardige duivenfokker te worden.’ 

 

Natuurlijke selectie 

Een fokker selecteert jaar in jaar uit díé dieren die het meest voldoen aan zijn 

wensen (meer melk, beter uier enz.). En zo, dacht Darwin, selecteert ook ‘de 

natuur’ jaar in jaar uit díé individuen die het best zijn aangepast aan de 

omstandigheden. ‘The survival of the fittest’. De best aangepasten hebben de 

grootste kans om in de bikkelharde ‘struggle for life’ te overleven en zich voort 

te planten. Zo veranderde een rundachtig oerbeest - door 25 miljoen jaren 

natuurlijke selectie – in een waaier van nieuwe soorten: oerrund, yak, bizon en 

waterbuffel. Zoals ook het tamme rund - door eeuwen kunstmatige selectie 

(fokkerij) – is uitgewaaierd in honderden verschillende rassen, van Groninger 

blaarkop tot Schotse hooglander. De evolutietheorie was geboren. 

Maar Charles Darwin, de dokterszoon die dominee had willen worden, was een 

bescheiden mens en hield zijn wereldschokkende theorie nog twintig jaar 

geheim. En in al die jaren werkte hij in stilte aan zijn grote boek. Ondertussen 

raakte hij zozeer geïnteresseerd in de fokkerij dat hij ook zelf wilde gaan fokken. 

Maar wat? Het werden geen koeien – dat ging hem waarschijnlijk niet snel 

genoeg - en zo heeft hij, zoals hij schrijft, ‘na rijp beraad gekozen voor de 

gedomesticeerde duiven. Ik heb relaties aangeknoopt met verschillende 

vooraanstaande duivenfokkers en ben als lid aangenomen door twee van de 

Londense Pigeon Clubs. Ik heb ieder ras gehouden dat ik maar kon krijgen of 

kopen. De diversiteit van de rassen is verbazingwekkend.’  

Dankzij zijn lieve en rijke vrouw (zijn nicht, een toen nog niet failliete 

Wedgwood) kon hij een onbekommerd en teruggetrokken leven leiden, veel 

onderzoek doen en genieten van het fokken van postduiven, tuimelaars, 

Romeinen, kropduiven, meeuwduiven, kapduiven en lachduiven. 
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Hollandse kriel Haan:500-550 gram  Hen: 400-450 gram 

 
 

Noord-Hollandshoen Haan:3,5-4 kg Hen:2,75-3,25 kg 

 
Pas toen hij vijftig werd – honderdvijftig jaar geleden - maakte hij zijn geheim 

wereldkundig. De ontploffing van die bom trilt nog na tot op de dag van 

vandaag. Evolutie, een briljant idee. Met dank aan de fokkers!  

 

 

Anno Fokkinga 
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De Assendelfters op de Zaanstadshow 20009 

Liefst 21 grote Assendelfters waren present tijdens de laatste twee dagen van oktober 

en 1 november. Op twee na allemaal goudpel. De rij werd geopend door drie hanen. 

Met name de bovenkleur van de haan in kooi 369 was heel mooi, bijna egaal. Jammer, 

dat de kleur en de zoomtekening in de staartpartij wat beter had gekund. Met ZG 94 

was hij de beste van het drietal. Zijn buurman links was duidelijk te rood van kleur, 

terwijl zijn buurman aan de andere kant minder van type was. 

Vervolgens de hennen: De inzending hennen bestond duidelijk uit twee groepen: de 

eerste zes hennen waren erg rood van grondkleur, terwijl bij drie hennen ervan de kam 

te grof was. Bovendien stond de kam niet recht op het kopje. ( ingekruist met Fries 

hoen?) Ook was er nogal wat grondkleur aanwezig in de pelling, die over het geheel 

wat aan de grove kant was. 

De volgende zes hennen waren een reclame voor het Assendelfter ras. Men name het 

hennetje in kooi 380 (van Gré de Boer) combineerde een fraai type met een prima 

grondkleur en pelling. F 96. Jammer, dat het hennetje in kooi 377 iets laag geplaatste 

staartstuurveren had. Want zij was in type, kleur en tekening minstens even goed als 

haar zuster in kooi 380. Ook prima hennen in kooi 379 en 382. Het hennetje in 381 

was wel mooi van kleur en pelling, maar duidelijk te smal van bouw. Proficiat met 

deze mooie stam dieren. De twee aanwezige zilverpel hennetjes haalden niet de 

kwaliteit van de goudpellen. Type en bouw waren duidelijk wat minder. Ik hoop dat 

de fokker van deze mooie kleurslag volhoudt, want een van deze hennetjes had 

duidelijk goede kwaliteiten. Alles bij elkaar een inzending om tevreden over te zijn, en 

die ik met plezier gekeurd heb.  

Gerard Tesselaar 

 

De Noord-Hollandse hoenders (groot en kriel) op de VTT van ESKV te Schijndel 
Op deze gecombineerde VTT kreeg ik 24 N-H hoenders en 16 N-H krielen voorgeschoteld. 

Opmerkelijke aantallen voor een VTT. Minder opmerkelijk wanneer je de namen Ditmars, Heek 

en Suiker ziet. 

Bij de grote hanen een aantal prachtige dieren waarbij de 1e U haan van Van Heek scoorde in 

alle onderdelen, type, kop, KK tekening, kleur en niet te vergeten de prachtige brede 

bevedering. Kortom een uitzonderlijk dier. De 2e F van Suiker was slechts iets minder. Ik was 

zonder meer zeer te spreken over de kwaliteit bij de hanen.  

Bij de hennen was de kwaliteit duidelijk minder. Diverse dieren waren al over de top heen en 

een deel was iets te jong. Opmerkelijk 2 dieren met roest, 1 was zelfs zo roestig dat slechts een 

O haar deel werd. Daarnaast diverse dieren die te donker van kleur waren of een te lichte 

oogkleur hadden. De beste hen was van onze webmaster Ben van Ditmars. 

Bij de krielen een opmerkelijk mooie oude hen die ook de beste werd van het geheel van Van 

Heek. De beste jonge haan was ook van hem. 

Bij de hennen won Suiker met een 1e en 2e F. De hennen van jeugdlid Carmen Suiker waren 

stuk voor stuk tamelijk donker in de borst, een euvel dat veel voorkomt en onze aandacht moet 

hebben.  

Het was een genoegen zoveel dieren van onze clubrassen te mogen keuren op een VTT, ik denk 

dat dit zelden voorkomt. 

Bas Vingerhoed 
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Het bestuur van de 

Assendelfter- en 

Noord-Hollandse 

blauwe club 

wenst iedereen 

Prettige 

Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar. 

en veel gezondheid en fokplezier in  2010  

 
 


