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Bestuur: 
Erelid A. van Rijn   Leidschendam 

 

Voorzitter: B. Vingerhoed,  Kleis 63,  1911 MD Uitgeest 

 Tel: 0251-314143 E-mail basenjenny@casema.nl 

 

Secr/penn.:F.J.E. Calf, Vredeburglaan 27,  1906 WN Limmen 

 Tel: 072-5333612 E-mail fjecalf@quicknet.nl 

 

Lid F.A. Assendelft Hoofdstraat 143,  9686 VH Beerta 

 Tel: 0597-331370  faassendelft@hetnet.nl 
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Contributie € 15,00 per jaar, jeugdleden € 7,50.  

ING 2350960 t.n.v.  

Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club te Limmen. 

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 

 
Jubileumshow  15 oktober 2011 
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Uitnodiging. 

Hiermede hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Jaarvergadering te 

houden op zaterdag 26 februari 2011 in het clubgebouw van A.K.V. 

sportpark  “De Bokkeduinen” 4, 3819 BD Amersfoort. 
 

Programma  

Aanvang 10.30 uur. Lunch 12.30 –13.15 uur. 

Power point presentatie over de domesticatie van het hoen 

Het bespreken van de meegenomen dieren en vergadering na de lunch. 

Het is ook een uitgelezen mogelijkheid om dieren of eieren uit te wisselen 
 

Tijdens de lunch: verloting, denk aan een prijsje!!!!! 

De prijs voor de uitstekende koffietafel is € 10,--. Tevens is hierin begrepen een kop 

koffie/ thee bij binnenkomst. 

Laat de secretaris voor 23 februari a.s. weten of u al of niet komt, dan kan daar met de 

lunch rekening mee worden gehouden. We moeten echt weten of u komt!! 
 

Agenda jaarvergadering 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

3. Notulen van de vorige vergadering. 

4. Verslag secretaris 

5. Financieel verslag van de penningmeester.  

6. Bestuursverkiezing. De heren Frans Assendelft en Ide  Meijering. Beide heren 

zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de 

vergadering aanmelden. 

7. Verslag kascontrolecommissie 2010 de heren Jan Willem Hondelink en Ben van 

Ditmars,  reserve is de heer R. Suiker  

8. Benoeming kascontrolecommissie 2011 

9. Uitreiking prijzen clubshow 

10. Prijzenschema voor het nieuwe seizoen 2011 – 2012, inxclusief dat voor onze 

Jubileumshow op 15 oktober 2011. 

11. Rondvraag.  

12. Sluiting. 
Jaar van aftreden 2011 2012 2013 2014 2015 

Voorzitter  B.Vingerhoed @   @  

Secr/pennm  F.J.E. Calf  @   @ 

Lid I.Meijering   @   

Lid  F.A. Assendelft   @   

Lid  B. Bos @   @  
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Notulen van de jaarvergadering,gehouden op 27 febr. 2010. 

Aanwezig waren 4 bestuursleden en 18 leden. Er was bericht van 
verhindering van de heer B. Bos en de heer Wildeboer. 
Om 14.10 opent de voorzitter de vergadering en heet allen een hartelijk 
welkom en in het bijzonder de nieuwe leden die aanwezig waren. Dit waren 
de heren Verspuij, Kremer en Olijslager. 
Vooral onder de NHb fokkers is wat onvrede over de wijze waarop hun dieren 
onder verschillende keurmeesters beoordeeld worden. Grote verschillen 
treden regelmatig op. Het voorstel van de voorzitter is om in 2012 de 
keurmeesters uit te nodigen om onze rassen uitvoerig te bespreken en om zo 
tot meer eenheid in de beoordelingen te komen. Hierover volgt in een 
volgende vergadering meer.  
Ide Meijering besprak even de meegebrachte Assendelfters van mevrouw de 
Boer. Zij toonde een aantal dieren van hoge kwaliteit. Het is opmerkelijk hoe 
mevr. de Boer in betrekkelijk korte tijd  zo snel vooruit is gegaan met haar 
dieren. 
Binnengekomen post.: Van de NHCL kwam het verzoek om dieren naar 
Barneveld te brengen. Dit verzoek kwam erg laat. Mevr. Lemans is daar met 
een aantal Assendelfters naar toe.  
Van de heer Taks kwam de vraag om foto’s en ons logo voor een boek dat in 
de maak is. Ook dit verzoek kwam Frits Calf erg laat ter ore. 
Heeft u overtollige dieren dan kunt u die aanmelden bij Frits Calf. Dit wordt 
dan opgenomen in het augustus nummer van ons clubblad. 
De notulen van de vorige vergadering zijn zonder op- of aanmerkingen 
goedgekeurd, evenals het verslag van de secretaris. 
Door de kascontrolecommissie zijn geen onregelmatigheden aangetroffen  en 
werd er door de vergadering décharge verleend aan de penningmeester.  
John van Heek en Ben van Ditmars zijn volgend jaar weer kascontroleurs en 
als reserve is gekozen de heer R. Suiker. 
Frits Calf vertelt dat er 17 nieuwe leden zijn aangemeld en dat 5 niet 
betalende leden van de lijst zijn afgevoerd. Een van die 5 is weer terug als lid 
na betaling van de contributie van ’08-’09 en ’10. 
Wij hebben nu 127 betalende leden. Een aantal keurmeester en organisaties 
staan ook in onze ledenlijst. Per keer gaan er dus rond de 150 boekjes de 
deur uit.  
Onze website heeft al voor  leden aanwas gezorgd. Toegezegd is dat de 
website meer ge update wordt. 
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Frans Assendelft en Ide Meijering zijn herkozen in het bestuur. 
Frits Calf verzoekt de leden om te proberen Nederlands te spreken en niet in 
het plaatselijke dialect. Hij heeft al een gehoorbeperking en het dialect maakt 
de verstaanbaarheid voor hem er niet beter op. 
Er was enig kritiek op de catalogus van de Noordshow. Het was bijzonder 
ingewikkeld om te achterhalen wie er gewonnen hadden. 
Winnaars waren: J. van Heek bij de NH krielen 
                                E. Homan bij de Assendelfter krielen 
                                R. van de Kerkhof bij de NH groot 
                                Mw. M. de Boer bij de Assendelfter groot 
Het bestuur komt met het voorstel om 2 clubshows te houden. De 
Herfstshow vindt dan plaats bij de Kernhemshow te Ede en de Wintershow 
komt dan bij de Noordshow in Zuidlaren. De subsidie van de club uit wordt 
dan verlaagd van € 1,50 naar € 1,00. Dit moet al dit jaar ingaan. Voor beide 
Shows geldt het zelfde prijzenpakket. 
Jhonny van Heek vindt dat er maar 1 clubshow kan zijn. Het bestuur wil voor 
de leden iets extra’s doen. 
De heer Suiker stelt voor om 3 clubshows te organiseren. Hij vindt dat 
eerlijker. 
Aangenomen wordt het voorstel van het bestuur.  
De heer Suiker werkt een voorstel uit om tot 3 clubshows te komen en brengt 
dat op de volgende jaarvergadering naar voren. 
Frits Calf brengt nu een heikel punt naar voren. Er zijn leden die grote moeite 
hebben met de aanwezigheid van Jan Kamps. Wat moeten wij daarmee? 
Zoeken wij een andere locatie? Alternatieven zijn beperkt. De locatie bij AKV 
voorziet in alle behoeften. 
De heer Suiker vindt dat wij daar nu een beslissing over moeten nemen en 
het niet tot een andere keer moeten uitstellen. J. van Heek heeft geen enkel 
probleem met AKV, maar meer met KLN. 
De meerderheid is voor voortzetting van vergaderen bij AKV. 
Bij de rondvraag vroeg Ide Meijering of iemand zilverpel Assendelfterkrielen 
heeft. Dit bleek niet het geval. 
Een andere vraag was wanneer de jubileumshow gehouden zal worden. Dat 
is op 15 oktober 2011 hier bij AKV. Er zal een uitgelezen groep keurmeesters 
gevraagd worden en er komt een warme lunch. 
De voorzitter besloot deze gezellige vergadering met iedereen een goed 
fokseizoen toe te wensen. 
Ide Meijering. 
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Verslag van de secretaris 2010-2011. 

Het verenigingsverslag begint op zaterdag 27 februari 2010 met de 

jaarvergadering die gehouden werd bij AKV in Amersfoort. Het bestuur kon 

23 leden welkom heten en de huishoudelijke onderwerpen werden in een vlot 

tempo afgewerkt. 

De notulen staan elders in het clubblad. Het verslag van de secretaris werd 

in orde bevonden en ook de financiën zien er met het 30 jarig jubileum in het 

verschiet gezond uit. 

De verloting die op onze clubdagen gehouden wordt, maakt dat de kosten van 

deze clubdagen binnen de perken blijven. 

Daar staat tegenover dat de bankkosten alsmaar stijgen. We worden als een 

“zakelijke”onderneming behandeld.  

Het bestuur heeft diverse landelijk vergaderingen bezocht. 

Het ledenbestand gaat ook goed, na plussen en minnen zijn we er toch weer 

vijf leden op vooruit gegaan. 

Ook dit afgelopen verenigingsjaar weer veel via de e-mail met vele kippen- 

liefhebbers gecommuniceerd. 

De contributie inning gaat goed, maar er zijn toch nog 23 leden die 

moeten overmaken, waarvan 3 prijswinnaars.( Dus nog geen prijzengeld 

aan hen overgemaakt). 

Op de najaarsbijeenkomst op11 september waren twee 

bestuursleden/keurmeesters absent vanwege andere verplichtingen. Verzoeke 

in de toekomst toch echt een BLOK in de agenda te plaatsen, want u werd 

node gemist. 

De meegebrachte dieren werden gekeurd door Rene van de Kerkhof en Johny 

van Heek, hetgeen zij met verve en enthousiasme hebben gedaan.  Voor 

enkele nieuwe leden die aanwezig waren was het in ieder geval zeer leerzaam. 

Kon ik vorig jaar melden dat er op de diverse shows meer dieren werden 

ingezonden, voor dit afgelopen seizoen is dat het tegenover gestelde. 

Uitzondering zijn de tentoonstelling in Rosmalen, de bakermat van onze leden 

Ben van Ditmars en de familie Suiker en de herfstclubshow bij EPV in Ede. 

Op de winter clubshow bij de Noordshow in Zuid Laren waren minder dieren 

als vorig jaar wat betreft onze clubrassen. 

Ook met de promotie stand liep het mis omdat Frans Assendelft plotseling met 

ziekenhuis opname te doen kreeg. Gelukkig kwam hij op vrijdag alsnog en 

met Fre Kremer uit Eelde heeft hij nu een maatje gevonden om in de toekomst 

de zaak beter te organiseren. 
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De prijswinnaars van de clubshows en andere tentoonstellingen staan elders in 

het clubblad. Op de Champion Show heb ik bij keurmeester Ben Schurink 

geschreven. 

Het was een gezellige dag in het nieuwe onderkomen voor deze show in het 

Home Box Exhibition Center te Nieuwegein. 

Vrijdagavond werd de opening verricht door Hare Majesteit de Koningin en 

als Erelid van K.N.V. Ornithophilia had ik het genoegen daar bij aanwezig te 

mogen zijn. 

Ook kon ik voor onze voorzitter en zijn echtgenote en keurmeester Ide 

Meijering een uitnodiging organiseren. Het was een zeer geslaagde show met 

een grote variatie aan dieren mede door de medewerking van Aviornis die vele 

volières met prachtige water- en siervogels had ingericht. 

Dit jaar hebben meerdere leden teksten aangeleverd voor het clubblad, daar 

zijn zeer verheugd over. 

 

Op de bestuursvergadering in februari 2011 hebben we onze gedachten laten 

gaan over hoe de Jubileum Show vanwege het 30-jarig bestaan te organiseren 

op 15 oktober a.s. 

Op de jaarvergadering hoort u daar meer over en natuurlijk in ons volgende 

clubblad . 

Nu het nog steeds winter en er al vanaf 24 november 2010 sneeuw gevallen is 

en we diverse periodes met strenge vorst achter de rug hebben, zal de leg van 

de kippen daar ook last van hebben. 

We hopen maar dat het snel beter wordt, want zo gaat het met de opwarming 

van de aarde ook de verkeerde kant op. 

Of zijn we door deskundigen in de afgelopen tijd voor de gek gehouden en op 

het verkeerde been gezet???  U mag daar zelf over nadenken!!! 

 

Frits Calf  Secretaris 

 

Wie kan ons lid F.Kremer uit Eelde helpen aan een Assendelfter 

kriel haan in de kleurslag zilverpel. Tel; 050-3092661 

 

Stephanie Wittenberg uit Raalte  is op zoek naar een goudpel kriel 

Assendelfter haantje. E-mail; stephaniewittenberg@hotmail.com 

mailto:stephaniewittenberg@hotmail.com
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De contributie betaling voor het jaar 2011. 
 

In dit clubblad vindt u traditie getrouw de acceptgiro voor de betaling 

van de contributie voor het komende jaar. 

Mag ik u verzoeken dit in orde te maken en bij voorkeur als u thuis 

internet bankiert via uw eigen computer, want dat bespaart de club veel 

kosten. Alvast bedankt voor uw moeite. 

De penningmeester. 

 

De Noordshow 2011 in Zuid Laren. 
 

Van 6 t/m 8 januari wordt in de Prins Bernhard Hoeve te Zuid Laren weer 

de grootste show van Kleindieren in Nederland gehouden. 

De Bondshow van de afdeling “VEREN” is hier ondergebracht en de 

verwachtingen zijn hoog gespannen, ook bij het bestuur van onze 

Speciaalclub, hoeveel dieren zullen er worden ingezonden en wie zullen 

de nieuwe clubkampioenen worden. 

Vorig jaar waren er 90 dieren behorende tot onze speciaal club aanwezig. 

Gaan we dit jaar de 100 dieren halen?? 

Maar niet alleen voor fokkers/inzenders is deze show een hoogtepunt in 

het tentoonstelling seizoen, ook als bezoeker is het zeer de moeite waard. 

Het randgebeuren met de vele standhouders geven u als fokker de 

gelegenheid om daar waar nodig de benodigde spullen aan te schaffen 

voor uw hobby. 

We hebben vorig jaar kunnen ervaren dat het natje en droogje ook weer 

uitstekend verzorgd is. Dus bij koud weer erwtensoep of een warme bal 

gehakt gaat er best in. 

Ik kan u een bezoek ten zeerste aanraden en het geeft voor de lange 

donkere januari maand ook een mooie onderbreking. 

 

Dit jaar komt de informatie boulevard van de Speciaalclubs weer terug, 

dit op verzoek van deze clubs. Het bestuur van de Noordshow heeft het 

kunnen inpassen in de zaalindeling en daar zijn we best blij mee.  

Voor ons zal Frans Assendelft weer het nodige werk verrichten om deze 

stand tot een fraai geheel te maken. 

Wij hopen u als lid van onze club daar te ontmoeten en de beste wensen 

uit te wisselen voor het nieuwe jaar en een goed fokseizoen toe te 

wensen. 
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Wie zijn de prijswinnaars geworden op de Herfstclubshow en de 

Winterclubshow. 

 

Dit afgelopen seizoen hebben we voor het eerst twee clubshows gehouden. 

Op de Kernhemshow in Ede bij E P V waren door 8 fokkers 43 dieren in de 

kooien gebracht. 

Ons nieuwe jeugdlid Jos Kampert heeft niet alleen de dieren van Hans Beumer 

overgenomen, maar ook meteen de traditie om met fraaie dieren diverse prijzen 

te winnen. 

Voor het komende seizoen verwachten we dat hij hier gevolg aan gaat geven en 

met veel ruimte op de boerderij zal dat wel lukken. 

 

De winter clubshow heeft plaats gevonden tijdens de Noord-Show in Zuid Laren 

in een winters decor, met ijzige wegen, vooral op de parkeerplaats, maar op de 

sluitingsdag was ook dat weer opgelost vanwege stijgende temperaturen. 

Ook hier waren 8 actieve fokkers aanwezig met 52 dieren. Slechts 3 fokkers 

hadden op beide clubshows ingeschreven. 

Spelen economische en/of weersomstandigheden mee dat we dit jaar minder 

dieren van onze clubrassen op de diverse tentoonstellingen ingeschreven zien??? 

Op de clubdag van 26 februari 2011 zullen we graag ons oor te luisteren 

leggen naar uw mening. 

 

Herfst clubshow bij  de E P V te EDE. De Kernhemshow. 

 

Prijscode No. Ras Naam Bedrag Kaas. 

2606 1
e
 prijs Assendelfter Hoen C. Bergen €  8,-- + kaas 

 

2610 1
e
 prijs Noord-Hollands Hoen Jos Kampert - 10,-- + kaas 

2611 2
e
 prijs     Noord-Hollands Hoen Jos Kampert -   8,-- 

2612 3
e
 prijs Noord-Hollands Hoen Ben van Ditmars -   7,-- 

2613 4
e
 prijs Noord-Hollands Hoen Jos Kampert -   5,-- 

 

2607 1
e
 prijs  Noord-Hollandse Kriel Carmen Suiker -  10,--+ kaas 

2608 2 e prijs   Noord-Hollandse Kriel J.G. van Heek -    8,-- 

2609 3
e
 prijs Noord-Hollandse Kriel Carmen Suiker -    5,-- 
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Winter clubshow bij de Noord Show in Zuid Laren. 

 

2607 1
e
 prijs Assendelfter Hoen Mevr. G. de Boer - 10,--+ kaas 

2608 2
e
 prijs Assendelfter Hoen Mevr. G. de Boer   8,-- 

 

2607 1
e
 prijs Noord-Hollands Hoen R. van de Kerkhof - 10,--+ kaas 

2608 2
e
 prijs  Noord-Hollands Hoen W. Noorloos - 8,-- 

2609 3
e
 prijs   Noord-Hollands Hoen R. van de Kerkhof - 5,-- 

 

2607 1
e
 prijs  Assendelfter Kriel F. Kremer-   10,--+ kaas 

2608 2
e
 prijs Assendelfter Kriel Erwin Homan - 8,-- 

 

2607 1
e
 prijs Noord-Hollandse Kriel Mevr. A. Suiker -  10,--+ kaas 

2608 2
e
 prijs Noord-Hollandse Kriel J.G. van Heek -  8,-- 

2609 3
e
 prijs Noord-Hollandse Kriel J.G. van Heek -  5,-- 

 

Clubkampioenen van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat. 

Wie zijn de winnaars op andere shows geworden in het 

seizoen 2010-2011. 
 

De Eendracht Venlo e.o. 

2600 1
e
 prijs Noord-Hollands Hoen L.Wijtten  €  5,-- 

2600 1
e
 prijs Noord-Hollandse Kriel R. van de Kerkhof -   5,-- 

 

Zuid-Oost Drenthe Show  

2600 1
e
 prijs Assendelfter Kriel  F.Kremer.  -   5,-- 

 

Waterpoortshow Sneek 

2600 1
e
 prijs Assendelfter Kriel I.N. Meijering. -   5,-- 

 

A.K.V. Amersfoort. 

2600 1
e
 prijs Noord-Hollands Hoen J. Verspuij  -   5,-- 

 

W.P.K.C. Winschoten-Zuidbroek 

2600 1
e
 prijs Assendelfter Hoen  F. Assendelft  -   5,-- 

2600 1
e
 prijs Assendelfter Kriel  F. Kremer  -   5,-- 

 

E.S.K.V. Schijndel-Rosmalen 

2603 1
e
 prijs Noord-Hollands Hoen  Ben van Ditmars -  10,-- 
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2604 2
e
 prijs Noord-Hollands Hoen  A. Suiker  -    8,-- 

2605 3
e
 prijs Noord-Hollands Hoen  Ben van Ditmars -    5,-- 

 

2603 1
e
 prijs Noord-Hollandse Kriel J. Suiker  -  10,-- 

2604 2
e
 prijs Noord-Hollandse Kriel A. Suiker  -    8,-- 

2605 3
e
 prijs Noord-Hollandse Kriel A. Suiker  -    5,-- 

 

’t Klooster Show Ter Apel 

2600 1
e
 prijs Noord-Hollands Hoen  H.J. ter Horst  -   5,-- 

 

Galinova Barneveld 

2600 1
e
 prijs Noord-Hollands Hoen Jos Kampert  -   5,-- 

 

De Plantage Show Wouw 

2600 1
e
 prijs Noord-Hollands Hoen J. Bals   -   5,-- 

 

Peelhorst Show  Horst en Omstreken 

2603 1
e
 prijs Noord-Hollands Hoen  R. van de Kerkhof -  10,-- 

2604 2
e
 prijs Noord-Hollands Hoen  R. van de Kerkhof -    8,-- 

2605 3
e
 prijs Noord-Hollands Hoen  R. van de Kerkhof -    5,-- 

2601 1
e
 prijs Noord-Hollandse Kriel R. van de Kerkhof -    8,-- 

2602 2
e
 prijs Noord-Hollandse Kriel R. van de Kerkhof -    5,-- 

 

Zaanstad-Show  Zaandam 

2603 1
e
 prijs Assendelfter Hoen  Mevr. M. de Boer -  10,-- 

2604 2
e
 prijs Assendelfter Hoen  Mevr. M. de Boer -    8,-- 

2605 3
e
 prijs Assnedelfter Hoen  C. Bergen  -    5,-- 

 

P.K.V. Muntendam 

2600 1
e
 prijs Assendelfter Kriel  F. Kremer  €   5,-- 

 

Oostermoer Show Gieten 

2600 1
e
 prijs Assendelfter Kriel  F. Kremer  -   5,-- 

 

E.W.K.C en P.V.  Bovenkarspel. 

2600 1
e
 prijs Assendelfter Hoen  A. Houtman  -   5,-- 

 

Wieringerland Show Hippolythushoef 

2600 1
e
 prijs  Assendelfter Kriel   I.N. Meijering  -   5,-- 
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De Regge Show  Rijssen 

2600 1e prijs Noord-Hollands Hoen J.G. van Heek  -   5,-- 

2601 1
e
 prijs Noord-Hollandse Kriel J.G. van Heek  -    8,-- 

2602 2
e
 prijs Noord-Hollandse Kriel J.G. van Heek  -    5,-- 

 

Veluwepoort Show 

2600 1
e
 prijs Noord-Hollands Hoen  Jos Kampert  -   5,-- 

 

Bollenstreek Show  Lisse. 

2600 1
e
 prijs Assendelfts Hoen  C. Bergen  -   5,-- 

 

Gelderland Show Bemmel. 

2600 1
e
 prijs Noord-Hollands Hoen J. Verspuij  -   5,-- 

 

Nut en Sport Haaksbergen 

2600 1
e
 prijs Noord-Hollands Hoen  G. Olijslager  -   5,-- 

2600 1
e
 prijs Noord-Hollandse Kriel J.G. van Heek  -   5,-- 

 

Champion Show Nieuwegein 

2601 1
e
 prijs Noord-Hollands Hoen  J. Verspuij  -   8,-- 

 

Bovenstaande lijst is opgemaakt naar aanleiding van de door de secretaris 

ontvangen catalogi. 

De prijswinnaars hebben voor zover zij hun contributie hebben voldaan 

begin februari 2011 hun geld ontvangen. De Kaasprijzen zullen op zaterdag 

26 februari tijdens de clubdag worden uitgereikt. Dus Kaasprijswinnaars 

op naar Amersfoort !!! 

 

Als u meent ook recht op een prijs te hebben en u staat niet vermeld op 

bovenstaand overzicht, stuur mij dan een kopij van de bladzijde uit de catalogus 

waarop moet blijken dat ook u een prijs tegoed heeft.  Dit kan ook op de 

clubdag en dan zullen we het meteen in orde maken. 

 

Van zelf sprekend worden alle winnaars gefeliciteerd met hun behaalde  Fraaie 

en Zeer Goede resultaten en we hopen dat met een aantal nieuw fokkers in onze 

gelederen volgend seizoen we ook wat nieuwe namen bij de prijswinnaars 

mogen begroeten. 

 

Frits Calf secretaris/penningmeester. 
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De Assendelfter en Noord-Hollandse krielen op de 

Noordshow 2011 

De Noordshow bewijst al jaren de grootste show van Nederland te zijn en het 

Mekka voor de hoenderliefhebber. Ook dit jaar weer ruim 9200 ingeschreven 

nummers.  

De centrale hal stond weer goed vol met de verkoopstands en uiteraard de 

stand van Kleindier Liefhebbers Nederland waar je met bijna al je vragen 

terecht kunt.  

De “kippenhal” was weer in haar oude glorie hersteld, doordat de 

speciaalclubstands als vanouds een prominente plek in de hal hadden. Bij de 

stand prachtige tomen. Het feit dat die ook gekeurd werden, heeft de 

speciaalclubs er toe aangezet echt wat moois in de tomenkooien te brengen.  

Over het bezoekersaantal mag het Noordshowbestuur ook uiterst tevreden 

zijn. Kortom, een show waar je had moeten zijn en met dieren als het even 

kan, want het was de clubshow van de Assendelfter en Noord-Hollandse 

blauwe club!  

Als ik zo naar het aantal ingezonden dieren kijk, dan is dat toch niet helemaal 

goed doorgedrongen bij de leden. Een zo fijne club als de Assendelfter en 

Noord-Hollandse blauweclub zou op de clubshow toch wat meer het wij-

gevoel moeten tonen. Maar goed, veel dingen gaan in het leven zoals ze gaan, 

maar realiseert u zich wel dat we het met z’n allen wel in de hand hebben. 

Daarmee bedoel ik, als iedereen meewerkt, krijgen we het zoals we het hebben 

willen. 

De Assendelfter krielen 

De krielen zaten in een klasje van  9 dieren van twee fokkers. Die basis was 

wel heel smal. Op het eerste gezicht lijken de groten het beter te doen met 13 

dieren van drie fokkers, maar daar moest de alom geprezen naamgenoot van 

het ras verstek laten gaan met 7 dieren, dus… 

Maar goed, ik had al lang geen Assendelfters meer gekeurd en ik heb dit met 

veel plezier gedaan. Met veel plezier om ze weer eens in handen te hebben, 

maar ook omdat de gemiddelde kwaliteit opvallend goed was. Dat de haantjes 

ontbraken, vond ik weer wat minder. 

Laat ik beginnen met aan te geven wat mij zeer positief verraste, dat waren de 

kammetjes. Wat een vooruitgang hebben jullie op dat terrein gemaakt zeg! 

Vele dieren met de brede vierkante kam en een mooie ronde kamdoorn. 

Minder te spreken was ik over de oogkleur. Uit mijn hoofd maar één diertje 

met een F oogkleur, maar helaas diverse te grauw en te donkere ogen, die 

maar met moeite voor dat onderdeel een G kregen. 
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Het hennetje van combinatie Homan, waarmee de klas goudpel opende, was 

een plaatje qua type kam, halskleur en pelling. Jammer dat ze door een paar 

schoonheidsfoutjes net niet aan een F kwam. Dat was wel weggelegd voor het 

winnende hennetje van  F. Kremer. Dat was een diertje dat niet in enkele 

onderdelen hoog scoorde, maar in alle onder delen vrij hoog met een fraai type 

en alleen wensen t.a.v. de halskleur overbleven. 

Ook een plaatje was het enige citroenpel hennetje van combinatie Homan. Ik 

heb lang getwijfeld over de mooiste van het ras, maar je moet een keer een 

keuze maken…. 

Nogmaals een heel mooie klasje, maar veel te weinig dieren en een veel te 

smalle basis. De volgende keer meer fokkers en inzendingen? 

De Noord-Hollandse krielen 

Wat voor de Assendelfters geldt, geldt helaas ook voor de Noord-Hollandse 

krielen, alleen in wat mindere mate. In deze klas 20 dieren van vijf fokkers, 7 

haantjes en 13 hennetjes.  

De ingezette nieuwe koers naar een langer type is nu over het algemeen goed 

op dreef. Goed ook om te kunnen constateren dat dit niet met een langere 

staart wordt gerealiseerd, maar echt zoals gewenst met een langere rug. 

Positieve punten waren verder de oog en beenkleur. Wel is misschien een 

waarschuwing op zijn plaats richting koekoektekening en kleur. Die vond ik 

bij veel dieren nog wat scherp en contrastrijk. Wat teveel richting gestreept 

met in het dons vaak ook wat veel streeptekening. Let ook op de kamhiel. Die 

moet min of meer de neklijn volgen. Een oplopende kamhiel hoort niet bij de 

Noord-Hollandse blauwe, maar veel dieren zijn in dit opzicht niet goed. Bij de 

haantjes zie je dat goed, maar ook veel hennen hebben dit euvel, alleen valt 

het daar minder op.  

Het winnende haantje van J. van Heek was naast een mooi compleet type ook  

heel mooi van kleur en zachte koekoektekening. Een echte blauwe! 

Ook bij de hennetjes hele mooie dieren. Het winnende hennetje, tevens 

winnaar in deze klas, van mevrouw A. Suiker straalde de vele kwaliteiten uit. 

De 2
e
 F van J. van Keek was ook een hele mooie vertegenwoordiger van het 

ras, zeker qua kleur en koekoektekening, maar dat was een oud hennetje dat 

als jong ingeschreven was. Het wordt dan een beetje moeilijk om zo’n diertje 

als winnaar te klasseren. Dat heeft voor mij de keuze tussen nummer 1 en 2 

gemakkelijker gemaakt. 

Dus ook hier een mooie collectie. Hou dat vast en kom de volgende keer 

speciaalclubbreed naar de clubshow.  De beide rassen zijn dat waard! 

Geri Glastra 
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De Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club  

30 Jaar. 

Met op 15 oktober 2011 de Jubileum-Show. 
 

Het was op 4 oktober 1981 dat tijdens de tentoonstelling van Ornithophilia in 

Utrecht de Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club werd opgericht.Van mij 

nu geen historisch verhaal maar een aankondiging van onze Jubileum tentoonstelling 

en wat u zoal verwachten kan. 

De plaats van handeling is het ons vertrouwde onderkomen van de Amersfoortse 

Kleindier Vereniging alwaar wij alweer vele jaren gastvrij worden ontvangen. 

Reeds vorig jaar hebben we een aantal topkeurmeesters verzocht zaterdag 15 

oktober in hun agenda te markeren en te reserveren voor onze Jubileum-Show. 

Het is dan ook met groot genoegen dat ik de volgende namen van keurmeesters kan 

noemen die op deze dag komen. 

De heren Bep Bleijenberg, Ad Boks, Ide Meijering,  

Gerard Tesselaar en Wim Voskamp. 

De computer administratie wordt verzorgd door onze voorzitter Bas Vingerhoed 

geassisteerd door zijn echtgenote Jenny. 

 

Wij verwachten tussen de 180 en 200 dieren zodat voor de lunch het keuren klaar is 

en de catalogus in orde gemaakt kan worden. 

In ons augustus clubblad zullen we nadere gegevens betreffende het 

Vraagprogramma vermelden. U kunt rekenen op een geweldig prijzenpakket. 

Na de lunch is het de bedoeling dat we nog een poosje gezellig met elkaar samen 

zijn. Tevens is dan de gelegenheid voor gastsprekers een feest rede uit te spreken. 

 

Voor de fokkers die nog niet zo lang mee draaien in onze hobby nog een paar 

opmerkingen. 

Je kunt mee doen als de hoenders geringd zijn. 

Je als fokker een fokkerskaart hebt en de dieren geënt zijn tegen pseudo- vogelpest. 

We rekenen erop dat alle actieve fokkers van onze Speciaalclub met enkele dieren 

komen. Elke inzender heeft prijs en als je heel fraaie dieren hebt misschien nog wel 

meer. De kosten zullen we heel vriendelijk houden, want we hebben de afgelopen 

jaren wat gespaard. Dat kunt u van de bankier /penningmeester wel verwachten. 

We hebben het in ieder geval beter gedaan dan de pensioenfondsen. 

Het bestuur heeft al veel voorbereidend werk gedaan en we rekenen er op dat u dat 

met uw inzending gaat waarderen. Dan zijn wij ook tevreden. 
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Spiegel van de fokkerij 
  
"Blijf niet wereld beroemd in je eigen achtertuin" is het adagium van de Champion 
Show, die dit jaar voor de tweede keer werd gehouden. 
Voor het eerst in Nieuwegein in een nieuw gebouw, met op de begane grond de 
konijnen en commerciële stands en op de eerste verdieping de veren. 
Van de veren maken de duiven het leeuwendeel uit en de kippen en watervogels de 
rest.  Totaal zo'n 8500 dieren. 
In de Spiegel zaten dit jaar 154 dieren variërend van haasdwergen en hangoren tot 
allerlei soorten kippen van groot tot mini Seramas. 
De bedoeling van de Spiegel is een podium te bieden aan de fokkers, die met nieuwe 
kleuren en rassen bezig zijn. Zij kunnen laten zien hoe ver ze zijn en wij bieden hen de 
gelegenheid met andere fokkers van gedachte te wisselen over de in geslagen weg, 
anderen enthousiast te maken om hier ook mee te beginnen en dieren uit te 
wisselen om zo de basis te verbreden. 
Ook is de Spiegel de springplank naar de erkenning van de nieuwe creatie, die vaak 
door speciaal clubs wordt gebruikt om het een en ander voor te bereiden. 
Niet iedere inzender maakt gebruik van de mogelijkheid gebruik om door middel van 

een a4tje uit te leggen wat zijn/haar bedoeling is met de ingezonden dieren. 
De Twentse kruipkriel is hier een mooi voorbeeld van; een leuk kipje, maar wat moet 
je er mee? De Hengelose kriel in de kleur isabel porselein daarentegen kan bij 
voldoende aantallen zo voor erkenning worden voorgedragen. 
De Schijndelaar is het laatst erkende Nederlandse hoenderras in de kleur wit. 
Hier zaten nu de krielvormen van in de kleuren zwart, wit en blauw. 
De Schijndelaar heeft gele poten, maar de zwarte en blauwe krielen hadden zwarte 
poten hetgeen niet in overeenstemming is met de standaard voor de grote dieren. 
Hier is dus nog een lange weg te gaan. 
 Er zaten ook 45 Serama kipjes in alle maten en kleuren. 
Deze kipjes zijn nog niet erkend, maar enorm in opkomst. Dat is in de kwaliteit te 
merken; er is van alles ingekruist. 
De Serama wordt ingedeeld in de klasse A,B en C, die verband houden met het 
gewicht. De dieren worden op tafel gekeurd en in stelling gebracht waarbij de staart 
de kop bijna moet raken en er iets bovenuit steekt. 
Dit gebeurt op een verhoging waar het dier op moet blijven staan. Vliegt hij/zij er af, 
dan kost het punten. Van af nu worden de Seramas ingekooid in de gewichtsklasse 
waarin ze thuis horen, zodat er een beter en rustiger beeld in de kooien ontstaat. 
Voor de Noord-Hollandse Blauwen is de Spiegel niet van belang of er moeten nog 
fokkers zijn die de witte kleurslag nog hebben. Indien die er zijn  wil ik hen graag eens 
ontmoeten. 
Voor experimentele Assendelfterfokkers kan de Spiegel wel uitkomst bieden en hen 
wil ik aan raden; Blijf niet wereldberoemd in uw achtertuin. 
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Jan Willem Hondelink 

Aantal ingezonden op de Noord Show en de Champion Show. 

Diergroep  Noordshow 2011 Champion Show 2011 

   

Konijnen 2904 3461 

Cavia's 131 345 

Kleine Knagers 5 176 

Subtotaal 3040  3982 

B K U Europashow 247  

Grote Hoenders 1198 255 

Dwerghoenders 2965 838 

Siervogels 252 152 

Watervogels 403 173 

Subtotaal 5065 1418 

Sierduiven 583 3500 

   

Erkenningen Hoenders 55  

Erkenningen 
Sierduiven 

 101 

Spiegel der Fokkerij  156 

Jeugdshow alles 475  

   

Totaal 9219 9157 

   

Op de Noord Show werden 169 Trio's ingezonden. 

Op de Champion Show  waren 68 trio's ingezonden. 
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BROEDEN VAN HOENDER- en DWERGHOENDER EIEREN. 

door 

Harmen Hoving en Jogchum IJpma. 

 
De herdruk van het boek “Broeden van 

hoender- en dwerghoendereieren” is uit. 

In 1988 schreven de keurmeesters Harmen 

Hoving en Jochum IJpma dit boek. 

Thans is een nieuwe versie verschenen, 

aangepast aan de huidige tijd. 

De moderne broedmachines zijn voorzien 

van de allerlaatste elektronische snufjes. 

Dit maakt het voor de huidige generatie 

fokkers een stuk makkelijker als dat het 

was voor de mensen die aan de basis 

hebben gestaan van de hoenderfokkerij zoals wij die nu kennen. De broedmachines 

van nu zijn wonderen van techniek geworden. 

Daarnaast zijn er ook hoofdstukken toegevoegd. Met name de opfok van de kuikens in 

de eerste levensweken, wordt in het boek uitgebreid beschreven. 

Natuurlijk hebben de auteurs nu ook gebruik gemaakt van mooie kleurenfoto’s en 

fraaie illustraties die de tekst begeleiden. 

 

Het boek bestaat uit 80 bladzijden en telt 17 hoofdstukken. Uiteraard wordt begonnen 

met een hoofdstuk over de geschiedenis van de kuikenbroederij. Hierin veel 

wetenswaardigheden over de kuikenbroederij in de oudheid. 

In de andere hoofdstukken wordt aandacht geschonken aan de voorbereiding op het 

broedseizoen , proefparingen, bevruchting, ontwikkeling van het embryo, natuurlijk 

broeden, broedsaf maken, kunstmatig broeden en de eerste levensweken van het 

kuiken. Tevens wordt aandacht geschonken aan ziekten en ongemakken bij het 

opfokken van de kuikens. Ook is er hoofdstuk dat geweid is aan het onderhoud van de 

broedmachine. 

Inhoudelijk biedt het alle informatie, waar zowel nieuwe, als ervaren fokkers hun 

profijt mee kunnen doen. 

 

Op de clubdag van 26 februari kunnen wij u dit boek zonder verzendkosten 

aanbieden voor € 8,00 per stuk. 

 

Komt u niet op de clubdag, dan kunt u het bestellen bij Dhr. H.Hoving door € 9,50 

over te maken op rekening 35 62 53 619. o.v.v. naam adres en woonplaats. 

Nadere info; Dhr. H.Hoving, Harmsreed 5 , 9219 VL  De Tike. Tel; 0512-371225 

 

Warm aanbevolen. 
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Hollandse krielen keuren in Stafford, Engeland  
 
In het sneeuwweekend, 18—20 december 2010, ben ik met een afvaardiging van 
de HKC (Hollandse Krielen Club) waaronder 3 clubkeurmeesters in Stafford 
wezen keuren. We waren door Engelse zusterclub uitgenodigd om op de 
“Nederlandse manier” te keuren. De keurmeesters waren Klaas van der Hoek , 
Aalt van der Streek en ondergetekende. 
Waarom de “Nederlandse manier”? Dit vraagt enige uitleg. 
“Wij” gebruiken zoals u natuurlijk weet, een keurkaart waarop de schrijver de 
bevindingen van de keurmeester vastlegt. De fokker kan op de beoordelingkaart 
zien wat er aan een dier mankeert. Hij kan aan de hand van de beoordeling zijn 
fokkerij desgewenst aanpassen.  
In Engeland worden geen beoordelingskaarten gebruikt, er wordt niets 
opgeschreven. De fokker moet maar raden hoe een waardering tot stand komt. 
De keurmeester loopt eerst langs de te keuren dieren voor een globale indruk. 
Tot hier niet veel anders dan dat wij doen. 
Vervolgens worden de dieren die hem aanspreken uit de kooi  genomen, waarna 
een klassering wordt vastgelegd. 
Veelal beperkt zich dat tot 1ste Price, 2ste Price, 3ste Price en een Reserve per 
kleurslag of variëteit. Bij een ras met meer kleurslagen of variëteit wordt een 1e, 
2e,3e en reserve over het gehele ras nog aangewezen.  

Tijdens mijn keuring kwam ik diverse dingen tegen die bij ons een O of 
Dis opleveren met name: 
1e . 60% van de dieren droeg geen vaste voetring, dat is in Engeland niet 
verplicht. 
2e . Vorktanden, sporen bij hennen, kalkpoten, onvoldoende oogkleur. 
De fouten, vermeld onder 2, worden daar nauwelijks bestraft. 
Dit bleek duidelijk toen na de keuring een fokker verhaal kwam halen. Ik 
had een Koekoek patrijs  hen –een fraai dier --slechts een V gegeven , 
omdat ze een onvoldoende oogkleur had. De fokker was niet te overtuigen 
dat met de Nederlandse keurmethode hierdoor het predicaat zwaar 
gedrukt wordt. 
Ik moest praten als Brugman om enig begrip bij hem te kweken. 
Begrijpelijk hij had iedere keer met deze hen hoge ogen gegooid.  
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 Hiernaast de keurkaart zoals wij deze 

gebruikten. 

De onderdelen die wij tijdens een keuring 

in Nederland van een predicaat voorzien 

zijn in Engelse termen weergegeven 

Vervolgens wordt ieder onderdeel 

voorzien van een predicaat. 

De reis en het proeven van de sfeer op een 

show in Engeland was op zich al een 

belevenis. De reis, 750 km, begon op 

vrijdag 17 december om 07.00 uur. Dit 

was de dag dat delen van Nederland 

geteisterd werden door zware sneeuwval. 

De rit door België werd ook door de 

sneeuwval vertraagd, toch kon Chunnel in 

Calais redelijk op tijd  

worden bereikt. Na enig oponthoud de rit 

door de tunnel. Juist voordat we de tunnel 

in gingen belde Jenny, mijn vrouw, dat in 

Uitgeest op dat ogenblik 16 cm sneeuw 

was gevallen en ze haar laarzen niet kon 

vinden. Later die dag hoorden we dat er 

daar in totaal zo’n 40cm was gevallen. De 

stakker heeft die dag 3x sneeuw 

geschoven.  

De Chunnel was een leuke bijkomstigheid 

op deze reis. ’s Avonds om 20.00 

bereikten we Wrenbury waar we gastvrij 

werden ontvangen door Mike Banks. 

Bij Mike logeerden 6 van ons gedurende 

ons verblijf, 2 man sliep in een 

bed&breakfast in het dorp. Zaterdags 

werden we ook daar vergast op een pak 

sneeuw, dat juist viel toen we op weg waren naar de show in Stafford (65km) 

Hierdoor waren we vrij laat op show, bij tienen. De meeste keurmeesters 

waren al druk bezig. We kregen daar onze “JUDGE” batch en papieren 

uitgereikt en na een beker koffie konden we na kennismaking met het bestuur 

van de Dutch Bantam Club gauw aan het werk. 
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De Keuring 
We begonnen ongeveer 10.30 met de wetenschap dat de 

keuring om 13.00 klaar moest zijn. Want dan moesten de 

winnende dieren inde Eregalerij worden geplaatst.  

Met mijn schrijfster Karin Beukers (secretaris HKC) eerst 

de papieren doorgenomen en toen zoals gebruikelijk de 

ons toebedeelde dieren globaal langs gelopen. Op ons 

wachtten, patrijs hennen, zilverpatrijs hennen, alle zwarte, 

koekoek, Kk patrijs en witte dieren, in totaal 79 stuks.  

Ik zal een globaal beeld geven van wat we zoal tegenkwamen. 

De 1
e
 indruk van de patrijs hennen was zeer wisselend, gemiddeld was de 

kwaliteit minder dan hier. De toppers in Engeland zouden redelijk mee kunnen 

draaien bij ons, maar winnen dacht ik niet. De winnende hennen hadden prima 

types, toch viel de pepering en borstkleur 

wat tegen. Opvallend was het aantal 

smalle  dieren en slechte kammen. We 

zagen diverse dieren met een lichte 

grondkleur, veel met geklonterde pepering 

en daarnaast smalle bevedering. Bij ons 

een doodzonde “kalkpoten”was geen 

uitzondering. 

Het was niet zo dat geringde dieren 

gemiddeld beter waren dan ongeringde. 

De zilveren hanen waren van een 

behoorlijke kwaliteit, niet te groot, prima conditie, mooi helder zilver. 

Opvallend was de agressiviteit, wanneer je de kooi benaderde om deze te 

openen stonden ze klaar om je te attaqueren. 

Om ze te pakken moest je schijnbewegingen maken.  

De zwarte dieren hadden zonder uitzondering een prima kleur en glans, 

de winnende zouden bij ons een goed figuur slaan. 

De koekdieren waren bijna alle wat aan de donkere kant, de Kk tekening bij de 

hennen op rug verwaterd, de beste was een oude haan. Ze blijven wel achter 

bij de Nederlandse dieren. 

Een klein aantal, maar met een top hen die bij ons hoge ogen zou gooien, maar 

niet meer dan een V kreeg door de slechte oogkleur. Bij ons een O. Hierdoor 

won een ZG 94 hen, met als gevolg de eerder genoemde discussie. 

Tenslotte Witte hanen en hennen, een aantal met matige kwaliteit, qua type,  
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kleur en kam. Daarnaast een aantal mooie dieren, mooie types, kleur, 

bevedering en kam, de hanen misschien wat grof. 

Toen een ieder zijn beste dier had uitgezocht bleek dat een door mij gekeurde 

patrijs hen de overall winnaar van de Dutch Bantams was. Het was een hen 

van een jonge fokker Simon York, die ook de beste op 1 na had een geelpatrijs 

haan. Na deze toch wel drukke ochtend wachtte ons in het restaurant een 

prima maaltijd.  

Na de maaltijd restte ons nog één taak, het toewijzen van de  

1
ste

 Price, 2
ste

 Price, 3
ste

 Price en een Reserve per kleurslag of variëteit. 

Vervolgens worden op de kooien van de winnende dieren gehangen rozetten. 

Op een kooi hingen er zeker 10, op zich een feestelijk gezicht, maar het 

betreffende dier was nauwelijks zichtbaar.  

Hierna hebben we de resultaten besproken met diverse fokkers en werden 

foto’s gemaakt. Hierna hadden we ruim de tijd om de show te bekijken. 

De show 

Eén van de dingen waar we nieuwsgierig naar waren de dieren in de Ere 

Galerij/Champion Gallery en hoe de kwaliteit was vergeleken met die bij ons.  

Het bleek dat er duidelijk verschillen zijn. De Nederlandse rassen, 

Barnevelder, Welsumer en de krielvormen daarvan zijn duidelijk minder van 

kwaliteit. Daar blijft het echter niet bij bv. Australorps en Orpingtons vond ik 

bar slecht. Bij de krielen geldt dat ook, daar zijn een heel aantal rassen matig 

bv. Wyandottekriel. Gelukkig is het lang niet allemaal kommer en kwel.  

De winnaar algemeen bij de grote was een plaatje van een zilverzwart 

geloverde Hamburger, zo heet een Hollandshoen in Engeland. 

Opvallend veel grote Faverolles in een prima kwaliteit. 

Daarnaast prima Zijdehoenders, Legorns(Eng.type), Minorca’s, diverse 

soorten Kuifhoenders(Polish fowl)waren uitstekend. Opvallend was dat de 

Andalusiers niet meer dan een G type lieten zien, maar met prachtige zoming. 

Zo ook bij de Ancona een G type maar F pareling en de mooie gele benen 

lieten de gewenste zwarte schubben zien.  

Nu een greep uit rassen die bij ons niet of nauwelijks voorkomen: 

Grote Frizzled (krulvederige) rassen waarvan de haan 3.2-3.6kg weegt en de 

hennen 2.4-2.8kg. Ik vond ze prachtig, er is 

zelfs een Frizzle Club, TheFrizzle Society of 

Great Britain. 

De Scots Dumpys, dat zijn Schotse kruipers in 

diverse kleuren.  

De Scots Grey, Schotse grijze, zie je 

sporadisch op onze shows  

Old (Yorkshire) English Pheasant Fowl of te 
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wel Yorkshire Fazant Hoen, een prachtig ras waar slecht enkele fokkers zijn. 

Ze lijken op een Brabanter, maar hebben een iets ruimere staart en een 

rozenkam. De kleur is wat intensiever en de toep groen glanzend. De dieren 

waren in top conditie. Het ras is zeer zeldzaam. Ze zijn zeer gehard, hebben 
veel ruimte nodig en slapen wanneer mogelijk in bomen. Mrs. D. Harrison, 
één van de weinige fokkers van dit ras, vertelde ons dit vol vuur. Zij is lid 
van de Rare Poultry Society waaronder o.a. de Kraaikop, Frieshoen, 
Lakenvelder en de Noord-Hollandse Blauwe zijn ondergebracht. Deze 
laatste heb ik tot mijn spijt niet kunnen vinden. 
Naast de hoenders en watervogels die geshowd werden was er een grote 
eierkeuring, met eieren van talloze rassen. De keuring was verdeeld in het 
beoordelen van de schaal en een dooierkeuring. 
Het diner 
De tijd vergetend en nauwelijks gedronken hebbende en flink vermoeid, 
werd het tegen 17.30 uur tijd om naar het Best Western Hotel te gaan. 
Onze Engelse zusterclub had ons daar uitgenodigd voor een diner. De 
gastvrouw, secretaris van de club mrs. Compton, heette ons daar welkom. 
Na gezellige borrel met onze gastdames en heren lieten wij ons het 
aangeboden diner goed smaken. Het is altijd prachtig om met gelijk 
gestemden over je hobby te praten. Uiteraard werden over en weer 

speeches uitgewisseld met bijpassende 
presentjes. Het bed begon echter te roepen en 
was ik blij toen ik bed lag. Buiten was het bitter 
koud was -12oC  
De zondag was bestemd om nog eens grondig 
rond te kijken op de show. 
 Veel wat hier boven beschreven is heb ik nog 
eens nagelopen en de blik verruimd. Een dag 
zonder druk. We woonden de jaarvergadering van 
de Engelse HKC bij. Voorzitter Steve Johnson 
bleek een vlotte vergaderaar te zijn en duurde de 
vergadering maar kort. Waarna de winnaars 
uitgebreid werden gehuldigd met grote bekers, 
kampioensborden etc. De bij ons steeds 

gebruikelijkere geldprijzen kent men in Engeland niet. Het verbaasde hen 
hogelijk en lieten duidelijk merken dat ze dat niets vonden. De grote 
winnaar was Simon York een jonge man die duidelijk weet waar hij in 
Nederland zijn licht op kan steken. Na de vergadering nog wat nagepraat 
en wat rond gekeken.  
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De kerk 
Onze gehele delegatie(8 pers) kreeg die avond een grandioze Lasagna maaltijd die 

Susan Banks voor ons had klaar gemaakt. 

We hadden geen tijd om uit te buiken, want we waren uitgenodigd voor de kerkdienst 

met Christmas Carols. De dienst werd gehouden in een prachtige uit 1469 stammende 

kerk. Binnen heerste een geweldige sfeer. 

Een deel van de gezangen werd gezongen of begeleid door een koor of een solo 

zanger(es). De Engelse tekst hadden we uitgereikt gekregen waardoor het simpel was 

ze mee te zingen. Na dienst was het de bedoeling in een nabij gelegen boerderij een 

gezamenlijk hapje en drankje te gebruiken. Echter de gladheid van de wegen 

verhinderde dat. 

We werden gevraagd na de dienst te blijven zitten en wat schetst onze verbazing dat 

glazen met gluhwein en hapjes werden rondgedeeld, de honden van een van de 

kerkbestuurders waren ook welkom in de kerkbanken. We hebben daarbij gezellig 

kunnen praten met diverse aanwezigen die ons bezoek zeer opprijs stelden. Na Mike 

en Susan hartelijk bedankt te hebben snel naar bed, want die maandag stond weer een 

lange rit op het programma. Maandagochtend staat om 0600uur ons ontbijt al klaar– 

gebakken bacon, sausijsje, gebakken ei en champignons- verzorgd door de stokoude 

B&B houdster. Prachtig zoals zo’n oude dame nog wat bijverdiend. Om zeven uur zijn 

we weer bij Mike en Susan om onze medereizigers op te halen. Iedereen staat klaar en 

na deze geweldig gastvrije mensen nogmaals bedankt te hebben, gaan we om 08.30 op 

weg. 

De terugweg verliep afgezien van een vertraging van bijna 2 uur bij de Chunnel 

voorspoedig en ondanks mist in België. De file in Nederland die ons ruim 1,5 uur kost 

zullen we maar vergeten. Aangekomen in Udenhout, ten huize van Gert de pennm. 

van de HKC, staat daar al een Chinese maaltijd van jewelste te wachten en waren de 

auto’s al sneeuwvrij gemaakt. De zoons van Gert hadden dat allemaal geregeld, 

geweldig! 

Na heerlijk te hebben gegeten en afscheid te hebben genomen op weg naar Uitgeest 

waar ik om 00.15 uur arriveerde. Moe, maar voldaan een ervaring rijker die ik niet 

snel zal vergeten. 

Bas Vingerhoed 
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EEN HEBBEDINGETJE VOOR U? 
 

In 1906 verscheen de eerste standaard van Nederlandse hoenderrassen al. In 

1911 verscheen een verbeterde versie waarin plaatjes met de afbeeldingen van 

de rassen konden worden geplakt. De jonge Van Gink tekende ze. Leuk om te 

vergelijken met tegenwoordige situatie. De Nederlandse Hoender Club gaf ze 

uit. U leest en ziet de eerste standaarden van: Kraaikop, Fries Hoen, 

Nederlandse Uilebaard, Drents Hoen, Chaams Hoen, Brabanter, Hollandse 

Kuifhoen, Nederlandse Sabelpootkriel en Hollandse Kriel.  

In een beperkt oplage is nu een herdruk verschenen. Een hebbedingetje voor 

maar 5 euro voor leden van de NHC. Nou ja hebbedingetje. Het is wel erg de 

moeite hoor. Onze ervaring tot nu toe? Wie ziet, die koopt. Bent u nog geen 

lid? Dan heeft u weer een aanleiding het te worden. De werkelijke drukkosten 

zijn namelijk 7 euro per stuk. U begrijpt dat het boekje daarom voor niet-leden 

10 euro kost. Daar worden we nog niet rijk van. Maar ja. Je moet een ander 

ook wat gunnen. De boekjes zijn te koop in de NHC stand, tijdens de NHC 

contactdag op 26 februari en… 

 

Veel plezier ermee. 

 

Groetend namens de NHC, Piet Kroon, voorzitter 
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Besturen speciaalclubs Oud Hollandse Hoenderrassen 

 

Oproep voor het verzamelen van genetisch materiaal deel 

2. 
 

Beste deelnemer(s) vervolgonderzoek, 

  

Hierbij de vraag of Uw speciaalclub wil deelnemen aan het 

vervolgonderzoek naar genetische diversiteit bij oud Hollandse 

hoederrassen. Voor dit vervolgonderzoek moet nieuw genetisch 

materiaal van de oud Hollandse hoederrassen verzameld worden van 

alle rassen voor zowel groot als krielvorm indien mogelijk. 

Het vorige onderzoek is uitgevoerd met bloed, dat ongeveer 10 jaar 

geleden werd getapt, bij ongeveer 50 dieren van elk ras. Dit bloed is 

bijna op en/of de kwaliteit is zo slecht geworden dat het niet meer 

bruikbaar is. Bovendien is in verband met de kosten het bloed in de 

meeste gevallen getapt op één adres. Dit betekent dat de diversiteit van 

genetische kenmerken meestal gekoppeld is aan één bloedlijn.  

Voor het vervolgonderzoek wil ik graag gebruik maken van bevruchte 

eieren van de verschillende rassen. In 2008/2009  heb ik reeds van een 

aantal rassen bevruchte eieren gekregen (zie overzicht bijlage 1). Graag 

zou ik mijn dataset compleet willen maken door ook van de nog 

ontbrekende rassen bevruchte eieren te krijgen. 

 

Wat willen we onderzoeken. 

We willen onderzoeken in welke mate het erfelijk materiaal van de 

rassen in de afgelopen 10 tot 15 jaar genetisch is veranderd of door het 

gebruik van zoveel mogelijk lijnen anders is opgebouwd. Dit willen we 

onderzoeken met de nieuwste DNA technologieën waarbij we de dieren 

gaan testen met 60000 DNA merkers. Verder willen we onderzoeken 

waarop in de afgelopen jaren vooral gefokt is (welke genen). 

 

Wat is nodig voor de nieuwe studie: 

Per ras 30, gespreid over de diverse kleurslagen van het ras, niet 

gerelateerde hanen selecteren. Indien van een ras zowel de grote als 
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krielvorm aanwezig is dan 30 van beiden. Als een ras geen 30 niet 

gerelateerde hanen heeft dan het aantal wat het ras vertegenwoordigd. 

Per haan willen we graag drie bevruchte eieren verzamelen. 

(uiteindelijk word per haan 1 goed embryo geselecteerd voor het 

erfelijkheidsonderzoek)  

. 

Elke fokker die eieren aanlevert vult zijn gegevens in op een 

vragenlijst en op de aangeleverde eieren.  

 

Op het ei moet met potlood worden geschreven: 

-Het ras 

-Naam van de fokker 

-Haan nummer (bijvoorbeeld: eerste ei van haan nummer 1(=1A) en het 

tweede ei van haan nummer 1 (=1B)) en. ringnummer van de haan 

 

Per ras zijn 30 hanen nodig waarvan uiteindelijk 90 bevruchte eieren 

verzameld moeten worden (3 eieren per haan) (180 indien er zowel 

groot als krielvorm bestaat).  Het aantal hanen per ras hangt natuurlijk 

wel af van de aantal on-gerelateerde hanen dat dit ras bevat. Voor een 

aantal rassen is dit aanzienlijk minder zijn. Deze eieren worden in 

Wageningen in de broedmachine gezet (tot dag 16-18). Hierna wordt 

het embryo eruit gehaald voor verder DNA onderzoek. 

Transport van alle eieren per ras graag in overleg met Richard 

Crooijmans  

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking 

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met 

 
Dr. Richard Crooijmans    

Animal Breeding and Genomics Centre    

Wageningen Universiteit      

Marijkeweg 40     

6709 PG Wageningen    

Tel: 0317-483192     

e-mail: richard.crooijmans@wur.nl  

 

mailto:richard.crooijmans@wur.nl
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Hoogachtend, 
Richard Crooijmans Universitair docent Fokkerij en Genetica  

Wageningen Universiteit 

 

 

.Bijlage 1  

Oud Hollandse/oud Nederlandse  Hoenders: 

 

Ras     groot  kriel  

-1a) Groninger meeuw   24  22   

-1b) Lakenvelder Hoen   0 dieren  

-1c) Drentse Hoen     15 

-1d) Assendelfter Hoen   0 dieren 

-1e) Friese Hoen     10  

-1f) Hollandse Hoen     0 dieren 

 

-2a) Baardkuifhoen     2  1  

-2b) Uilenbaard     4  

-2c) Hollandse Kuifhoen   6  5  

-2d) Kraaikop     8  

-2e) Brabanter     7 

-2f) Hollandse Kriel   nvt  25 

-2g) Nederlandse Sabelpootkriel  nvt  15 

 

-3a) Barnevelder     31  

-3b) Welsumer     0 dieren 

-3c) Noordhollandse Blauwe   0 dieren 

-3d) Twentse Hoen     0 dieren 

-3e) Chaams Hoen      16  

-3f) Schijndelaar     7    
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Vragenlijst: 
Vervolgonderzoek naar genetische diversiteit bij Nederlandse 

Hoenderrassen 
 

Naam Fokker:………………………………………………….. 

Adres:………………………………………………………………… 

Tel:…………………………………………………………………… 

E-mail:…………………………………@…………………… 

Ras(sen) en kleurslagen : 

1………………………………….  

Kleurslagen……………………………… 

2………………………………….  

Kleurslagen……………………………… 

3…………………………………. 

Kleurslagen……………………………….. 

Ik heb/fok dit ras al sinds……………………….. 

In augustus heb ik doorgaans ca …..hanen en ca……. hennen 

Jaarlijks leg ik ca… eieren in; het bevruchtingspercentage is ca…% 

 

De afgelopen 5 jaar heb ik fokdieren van elders gebruikt: ja/nee 

Indien met ja, aantal keren en waar vandaan? 

 

Keer               jaar  gekocht van  

…..  …..  …………….. 

…..  …..  …………….. 

Geef in onderstaande tabel ei-informatie aan hoeveel eieren U als 

fokker aanlevert en welk ras deze vertegenwoordigen.  Geef bij de haan 

aan welke eieren bij elkaar horen (dezelfde haan). Noteer deze gegevens 

ook met potlood op het ei!  Indien mogelijk geef kleurslag van de haan 

en de hen. 
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Ei informatie  
Ei-nummer  datum leg   Ras   Haan     kleurslag       
groot/kriel 
1A……………………………………………………………………… 
1B……………………………………………………………………… 
3B……………………………………………………………………… 
3C……………………………………………………………………… 
4A……………………………………………………………………… 
4B….…………………………………………………………………… 
4C……………………………………………………………………… 
5A……………………………………………………………………… 
5B……………………………………………………………………… 
5C……………………………………………………………………… 
6A……………………………………………………………………… 
6B……………………………………………………………………… 
6C……………………………………………………………………… 
7A……………………………………………………………………… 
7B……………………………………………………………………… 
7C……………………………………………………………………… 
8A……………………………………………………………………… 
8B……………………………………………………………………… 
8C……………………………………………………………………… 
9A……………………………………………………………………… 
9B……………………………………………………………………… 
9C……………………………………………………………………… 
10A……………………………………………………………………… 
10B……………………………………………………………………… 
10C……………………………………………………………………… 
11A……………………………………………………………………… 
11B……………………………………………………………………… 
11C………………………………………………………………………
12A……………………………………………………………………… 
12B………………………………………………………………………
12C……………………………………………………………………… 
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Van de voorzitter 
 

Al eerder hebben we van de heer Crooijmans een 

verzoek gehad om mee te werken aan het Genetisch 

onderzoek doormiddel van eieren. 

Wij kunnen als speciaal club natuurlijk niet 

achterblijven.  

Leest u het voorgaande artikel goed en doe mee. 

Verzamel de komende 14 dagen eieren en registreer 

die dan op de beschreven wijze.  

Die kunnen dan op de clubdag ingezameld worden en 

de heer Crooijmans op een of ander manier ter hand 

gesteld worden. Lukt dat niet, eem contact op met de 

voorzitter, hij zal op een of ander manier zorgen dat ze daar 

komen. 

 

Dieren voor het Pluimveemuseum 
 

Wie van u allen hebben nog een aantal dieren over voor het 

museum. Nodig zijn een toom Assendelfters en een Noord-

Hollandse blauwe. Ze mogen van diverse adressen komen. 

Ze zouden 26 februari ingebracht kunnen worden, jammer dat 

dit samenvalt met onze jaarvergadering. Neem contact op met 

de voorzitter, hij zal op een of ander manier zorgen dat ze 

daar komen. 

Het zou toch te gek zijn wanneer onze rassen niet aanwezig 

zouden zijn  


