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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. 

Jaarvergadering 10 maart 2012 

Fokkersdag 8 september 2012 
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Uitnodiging. 
Hiermede hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Jaarvergadering te 

houden op zaterdag 10 maart 2012 in het clubgebouw van AKV Sportpark “De 

Bokkeduinen” 4 , 3819 BD Amersfoort. 

  

Programma 
Aanvang 10.30 uur. Lunch 12.30 – 13.15 uur. 

Klaas van der Hoek, komt een praatje houden over gepelde hoenders en andere 

belanghebbende zaken . Bespreking over de ontwikkeling van de kleuren 

Zilverpel en Citroenpel van de grote Assendelfters. De liefhebbers worden 

verzocht dieren mee te brengen ter bespreking. Tevens is deze dag uitstekend 

geschikt om van al onze clubrassen eieren uit te wisselen. 

 

Tijdens de lunch verloting, denk aan een prijsje!!!!!! 
De prijs die u betaalt voor de uitstekende koffietafel is € 10,--. Tevens is hier 

inbegrepen koffie of thee bij binnenkomst. Laat de secretaris voor 8 maart weten 

of u komt, dan kan daar met de lunch rekening mee worden gehouden. Wij 

moeten echt weten of u komt.!!!!!  

 

Agenda jaarvergadering. 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

3. Notulen van de vorige vergadering 26 februari 2011. 

4. Verslag secretaris. 

5. Financieel verslag penningmeester. 

6. Verslag kascommissie 2011. ( R. Suiker en B. van Ditmars) 

7. Benoeming nieuwe kascommissie. 

8. Bestuursverkiezing. Frits Calf is aftredend en herkiesbaar. 
              Tegenkandidaten kunnen zicht tot een half uur voor de vergadering aanmelden 
9. Uitreiking KAAS- prijzen van de clubshow in Zuid Laren. 

10.  Prijzenschema voor het nieuwe seizoen 2012-2013 inclusief enkele 

11. District Shows. ( Zaanstadshow, Kernhemshow en Peelhorstshow). 

12.  Rondvraag 

13. Sluiting 

 Jaar van aftreden 2012 2013 2014 2015 2016 

Voorzitter B. Vingerhoed   @   

Secr/penn. F.J. Calf @   @  

Lid I. Meijering  @   @ 

Lid F. Assendelft  @   @ 

Lid B.Bos   @   
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Van de voorzitter 
 

Op de “Noordshow” hebben we in de zgn. informatiestraat zoals gewoonlijk 

een stand gehad. Volgens ons – Frans, Frits en mijzelf – was het opnieuw een 

succes. Ons foldermateriaal was nog weer verbeterd en uitgebreid en de 

opstelling wat overzichtelijker. De gezondheid van Frans is gelukkig weer een 

stuk verbeterd en kon hij zich weer volledig inzetten. Volgens mij heeft hij 

genoten. Dit jaar was de bezetting versterkt met Frits en Free Kremer, het was 

daar een gezellig honk om even uit te puffen en bij te praten. 

 

Het tentoonstellingsseizoen ligt, afgezien van enkele late shows, al weer 

achter ons en in de eerste broedronden zijn al weer de nodige kuikens van  

Assendelfters  en Noord-Hollandse Blauwen uit het ei gekropen. We hopen 

dat er weer vele prachtige dieren tussen zitten, dan kunnen onze fokkers weer 

vele prijzen van de tentoonstellingen wegslepen. 

De nu net afgelopen periode van ijzige kou, die schaatsers in grote staat van 

opwinding bracht, zal de leg en bevruchting voor de latere broedronden wel 

nadelig hebben beïnvloed.  

 

Zelf is mijn foktoom, bestaand uit een citroen Assendelfter haan en twee 

citroenpel Friese hennen, goed aan de leg en gaan binnenkort de eerste eieren 

in de machine. Nu maar hopen dat de bevruchting goed is, ofschoon ik mijn 

twijfels heb over de haan, ik heb hem nog nooit zien treden. Misschien zijn de 

Friese dames wat te dominant en de Assendelfter haan te bescheiden.  

Jan Hein Peek doet het precies andersom. Hij heeft een Friese haan op 

Assendelfter hennen. Deze Friese haan is duidelijk dominanter dan de meisjes, 

laten we hopen dat daar regelmatig getreed wordt. 

Ik hoop dat fokkers waarbij uit goudpel citroenpel valt deze niet weg doen, die 

kunnen volgend jaar gebruikt worden om deze mooie kleurslag te laten 

erkennen.  

Wie heeft nog citroenpel hanen of hennen zitten die toch niet worden 

gebruikt???? Laat mij dat zsm even weten. 

Wat mij bezwaart is dat het aantal gefokte en geshowde Noord-Hollandse 

krielen zo terug loopt. U hoeft alleen maar te kijk de aantallen ingezonden 

dieren op de Jubileum-  en Noordshow. Natuurlijk zijn er enkele fokkers 

afgevallen, maar dat kan de sterke daling niet geheel verklaren.  

Sommige fokkers vinden de Noordshow te ver weg, daarentegen is de 

Championshow   mooi centraal gelegen, maar ook daar was weinig aanwezig.  

Assendelfters ontbraken daar trouwens volledig. 
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Zoals u kunt zien in het prijzenpakket voor het komende seizoen, willen we 

meer districtshows houden. We stellen nu de Peelhorstshow te Horst, de 

Kernhemshow in Ede en de Zaanstadshow te Zaandam voor. Op deze shows 

worden relatief veel dieren van onze rassen geshowd. De Zaanstadshow 

bijvoorbeeld had meer Assendelfters dan de Noordshow. De ligging op korte 

afstand van Assendelft zal daar niet vreemd aan zijn.  

@@@@@@@@ 
 

Nationale dag van het levend erfgoed 
Ook dit jaar wordt weer deze manifestatie gehouden en wel op 2 en 3 juni 

2012 op de Stads boerderij de Presikhaaf te Arnhem. 

De locatie is midden in de stad Arnhem, in park Presikhaaf. 

 

Op 2 juni is het zeldzaam LEKKER festival en op 3 juni de Nationale Dag 

van het Levend erfgoed. Dat valt samen met de dag van het park. Dat 

betekent een nieuwe invulling voor de dag van het park: de mens in de stad 

ontmoet het vee van het platteland. Maar ook voor de NDLE is dit iets nieuws. 

Wij brengen ons vee naar de plaats waar veel mensen wonen. Ook voor 

stedelingen zijn ze dus niet te missen. Hoe het programma er definitief uit ziet 

is op dit moment nog niet bekend, maar zeker is dat de club aanwezig zal zijn. 

@@@@@@@@@ 

In het decembernummer stond het onderstaande verzoek. 

Komt er een e-mail bestand !! 
Bij het bestuur leeft de gedachte om een e-mail bestand op te zetten. 

Doel: snellere communicatie naar de leden, speciaal bij het onderwerp “vraag en 

aanbod”. 

Deelname is strikt vrijwillig en het bestuur zal de gegevens alleen gebruiken bij 

degenen die hier aan mee doen 

De technische afhandeling gaat via onze voorzitter. Dus als u mee wilt doen: een 

mailtje naar basenjenny@casema.nl en het komt in orde. 

Ondanks dat de gemiddelde leeftijd in onze hobby redelijk hoog is, is het aantal 

brieven dat de secretaris ontvangt de laatste jaren met sprongen gedaald en ontvangt 

hij tegenwoordig bijna alles, zelfs de catalogi van tentoonstellingen per e-mail. We 

moeten met onze tijd meegaan en dit is weer een stapje. 

Resultaat 4 e-mail adressen.        Bij deze een herhaalde oproep. 

 

mailto:basenjenny@casema.nl
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Notulen van de jaarvergadering, gehouden op 26 februari 

2011 te Amersfoort. 

Aanwezig waren 3 bestuursleden en 16 leden. Bericht van verhindering was er 

van Frans Assendelft, Bram Bos, Johnny van Heek, Hilbert Pater, F. Kremers, 

D. Sol en de heer Koedoder. 

In zijn openingswoord vroeg de voorzitter zich af hoe wij meer mensen naar 

de vergaderingen kunnen krijgen. Een probleem is dat de NHC tegelijk met 

ons vergadert. Bas zal in overleg treden met de heer Bleijenberg om er voor te 

zorgen dat wij op verschillende data gaan zitten die minstens 14 dagen uit 

elkaar liggen. De heren Tinus Rietveld, Hup Jansen en Appie Groothof 

worden nog even herdacht en er wordt melding gemaakt van het fysieke 

probleem van Johnny van Heek, die nu met de benen omhoog moet gaan 

zitten. 

Daarna hield de voorzitter een presentatie over de ontwikkeling van het wilde 

bankiva hoen tot de huidige Noord-Hollandse hoenders. Afgezien van het feit 

dat het over hoenders ging kwamen ook veel aardrijkskundige en 

geschiedkundige feiten aan de orde. Het leidt te ver om in dit verslag 

gedetailleerd op de inhoud in te gaan, maar de voorzitter had een geboeid 

luisterpubliek. Een aantal problemen die vooral op onze rassen betrekking 

hebben werden verder besproken. Zo was er aandacht voor de stiptekening bij 

de koekoek kleurige dieren. Koekoek kleurige dieren worden ook vaak 

verschillend beoordeeld. Is de hanenstaart goed doorgetekend dan worden de 

daaruit gefokte hennen weer te donker. Vroeger zag men het liefst hanen en 

hennen die zoveel mogelijk gelijk waren van kleur. 

Op het komende keurmeestercongres zal Bas de koekoek kleur bespreken. 

Bij de Assendelfters  verdwijnt de kleurslag zilverpel. Er wordt een oproep 

gedaan om fokkers er bij te krijgen. Dit geldt ook voor de citroenpellen. Die 

zijn nog niet erkend maar er is goed materiaal voorhanden en wij zullen 

trachten om ook bij de groten citroenpel erkend te krijgen. In het algemeen 

kan je zeggen dat het aantal Assendelfter fokkers terug loopt. Bij de Noord-

Hollandse hoenders gaat het goed. 

Frits Calf meldt dat wij 4 nieuwe leden hebben. De heren Kuiper, Postma, 

Wanink en Daan Hendrix. Van de 130 leden moeten 5 leden nog betalen. De 

heer  F. Kremer neemt de PR stand samen met Frans Assendelft onder zijn 

hoede. Hierna komt het verslag van de secretaris. Het verslag ontlokt nog een 

discussie over de opwarming van de aarde. Hierna volgde het financieel 

verslag welk een positief resultaat laat zien. De kascommissie heeft alles in 

orde bevonden en vraagt de vergadering om de penningmeester décharge te 
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verlenen, hetgeen onder applaus gebeurt. Volgend jaar bestaat de 

kascommissie uit de heren B. van Ditmars, de heer R. Suiker en als reservelid 

hebben wij de heer J. W. Hondelink. Voorzitter Bas Vingerhoed is met 

algemene stemmen herkozen voor zijn laatste termijn. Hij heeft laten 

doorschemeren dat als de 3 kleurslagen bij de Assendelfters in kwaliteit flink 

vooruit zijn gegaan hij overweegt om er eventueel nog een aantal termijnen 

aan toe te voegen. Wij zullen met zijn allen ons best doen. Ook bestuurslid 

Bram Bos is herkozen.  

Frits Calf reikt nu de Cono kaasjes uit aan de winnaars van clubshow. Er is 

besloten om het prijzenschema te handhaven zoals het afgelopen jaar ook was. 

Alleen valt Ede dit jaar weg ivm. onze jubileumshow. Bas zal proberen 

iemand te vinden die een stukje wil schrijven over de jubileumshow van 15 

oktober 2011. Er zijn veel fokkers van Noord-Hollandse hoenders maar er zijn 

er weinig die met hun dieren naar tentoonstellingen gaan. Geri Glastra 

adviseert om via Kleinvee artikelen bij de niet georganiseerde fokkers onder 

de aandacht te brengen. Jogchum IJpma zal een artikel schrijven voor het 

Kleindier Magazine. Ruud Suiker doet een oproep om op 28 augustus 

aanwezig te zijn in Liempde op de dag van het levend erfgoed. Frits Calf 

vraagt om een toom Noord-Hollandse krielen om in de tomenkooi bij de stand 

op de Noordshow te showen. Dat kost de eigenaar geen inschrijfgeld en de 

dieren worden door onze vereniging voor u verkocht. Ruud Suiker zal voor 

dieren zorgen. Tot slot doet de voorzitter een oproep om flink te fokken zodat 

er genoeg dieren zijn op de clubshow.  

 

Ide Meijering 

 

Hoe staat het met de contributie betalingen voor 2012. 

Hoewel reeds vele leden van de club hun contributie hebben voldaan, 

moet ik tot mijn spijt constateren dat er toch nog 25 leden zijn die dit nog 

niet hebben gedaan. 

Mag ik u verzoeken dit alsnog in orde te maken. 

Voor degenen die dit betreft, ik heb een klein briefje ingesloten met 

vermelding dat u nog betalen moet. 

De penningmeester; Frits Calf. 
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Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club 

Opgericht 4 oktober 1981. 

Jaarverslag secretaris over de periode februari 2011 t/m januari 2012. 

Op het moment dat ik aan dit jaarverslag begin is over Nederland een witte 

deken van sneeuw uitgestrooid en hebben  we de koudste nacht sinds 27 jaar 

achter de rug.  

Het was in de Flevopolder hier en daar – 23 graden, voor Nederlandse 

begrippen zeer koud.  De mist van de afgelopen nacht heeft prachtige  

sneeuwkristallen aan de bomen vast doen vriezen en doen ons denken aan de 

schilderachtige plaatjes van hoe het vroeger vaker in de winter was. 

Traditie getrouw start het verenigingjaar waar ik verslag van doe met de 

jaarvergadering op 26 februari in het clubhuis van AKV in Amersfoort. De 

notulen van deze bijeenkomst, door Ide Meijering, treft u elders aan in het 

clubblad. 

We hebben een bijzonder jaar achter de rug met TWEE hoogtepunten en die 

vielen op dezelfde dag ; 15 oktober 2011 de dag dat wij ons 30 jaar bestaan 

vierden met een jubileumtentoonstelling en als klap op de vuurpijl de 

Koninklijke Onderscheiding voor onze voorzitter Bas Vingerhoed 

De loco burgemeester van UITGEEST, de heer Klaas Boer was bereid om 

naar Amersfoort af te reizen en had de eer om aan Bas te vertellen dat het 

Hare Majesteit de Koningin had behaagd om hem te benoemen tot Lid in de 

Orde van Oranje Nassau. 

Het mooie van het geheel was, dat ondanks dat velen ondertussen op de 

hoogte waren van wat er te gebeuren stond, Bas pas enkele minuten voor het 

zover was in de gaten kreeg dat hij wel eens het middelpunt van de 

feestvreugde zou kunnen worden. In het clubblad van december 2011 hebben 

we hier reeds uitvoerig aandacht aan besteed. 

 

Terug naar het begin van dit verslag. Twee bestuursleden hadden zich 

afgemeld; FransAssendelft was in verband met gezondheidsproblemen niet in 

staat om de lange reis van Beerta naar Amersfoort te ondernemen en Bram 

Bos was in de krokus vakantie met vrouw en kinderen op wintersport. 
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De reden dat zo weinig personen aanwezig waren heeft ook te maken met de 

vergadering van de Nederlandse Hoender Club op dezelfde dag. 

We hebben beterschap beloofd en dus in 2012 op zaterdag 10 maart 

vergaderen. 

Heel veel tijd en werk is er gaan zitten in de diverse zaken die geregeld 

moesten worden voor de Jubileum tentoonstelling. Nieuw drukwerk met 

rasbeschrijvingen en de clubbladen, waarbij Bas natuurlijk ook een heel 

belangrijke rol in speelt.  

Het decembernummer was een juweeltje en vele complimenten hebben we in 

ontvangst mogen nemen. 

Het leden bestand vertoont nog steeds groei en wat de penningmeester ook 

heel prettig vindt; alle leden hebben zonder AANMANING de contributie in 

2011 op tijd voldaan. 

Het was weer een hele uitzoekerij wie, op de diverse tentoonstellingen wat 

gewonnen heeft mede omdat de weergave van prijzen van de speciaalclubs 

nogal te wensen over laat. 

In de vergadering van de Nederlandse Hoender Club en van Kleindier 

Liefhebbers Nederland heb ik daar namens de club aandacht voor gevraagd. 

Veel aanvragen via de e-mail om adressen van fokkers voor dieren of eieren. 

Vanuit dat kanaal ook enkele nieuwe leden mogen begroeten. 

 

Op de dag van het Levend Erfgoed was onze club ook aanwezig en ditmaal 

met beter weer als voorgaand jaar. Dank aan de mensen die de stand hebben 

bemand. 

In de aanloop van de jubileumshow heb ik van diverse leden leuke bedragen 

mogen ontvangen voor de prijzenpot om kaas en andere prijzen te kunnen 

aanschaffen. 

Heel veel dank hier voor. 

Ook de verlotingen tijdens de jaarvergadering en op de 15
e
 oktober waren van 

groot belang om de financiën in het afgelopen jaar toch nog een redelijk 

resultaat te laten zien. We zijn licht ingeteerd, maar dat was ook voorzien met 

de jubileumshow. 
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Ondanks dat we veel extra kosten hebben gemaakt voor de Jubileumshow en 

de receptie i.v.m. de Koninklijke Onderscheiding voor Bas Vingerhoed, 

mogen we ons gelukkig prijzen dat we nog vet op de botten hebben om met 

opgewekt gemoed de financiële toekomst van onze club tegemoet te zien. 

Voor liefhebbers; het jaarverslag kunt u per e-mail bij de penningmeester 

opvragen 

Dit verenigingsjaar zijn meer geldprijzen uitgekeerd dan het voorgaande jaar 

Op vele shows zijn fraaie dieren van onze clubrassen te zien geweest. 

Enkele nieuwe fokkers hebben flink aan de weg getimmerd en ook goed 

gescoord. 

Het aantal dieren op de Noordshow, van onze club, wil maar niet   boven de 

100 komen. Het waren dit jaar 25 Assendelfters, 23 Noord Hollandse 

Blauwen, 20 Assendelfter krielen en slechts 10 Noord-Hollandse krielen. 

Maar de Hoenderboulevard was een succes en Frans Assendelft had het weer 

goed voor elkaar en ik heb hem tijdens de vier dagen dat wij er waren mogen 

assisteren 

In de tomen kooien hadden we grote Noord-Hollandse Blauwen en 

Assendelfters 

De PR man van de KLN had zijn best gedaan en we hadden een mooi plaatsje 

aan de kop of het einde zo u wilt, van deze rij speciaalclubs 

Tijdens de rondgang van Staatsecretaris Henk Bleeker over de tentoonstelling, 

met hem gesproken over het dubbeldoel ras ; de Noord-Hollands Blauwe. 

Enerzijds voor de eieren en in het begin van de vorige eeuw voor de gegoede 

burgerij van Amsterdam als een smakelijke bout 

Het aantal bezoekers tijdens de show was overweldigend, af en toe schouder 

aan schouder in de grote entree tussen de diverse hallen 

Ook de opening van de Champion Show werd door de heer Bleeker gedaan en 

daar waren uw voorzitter en ondergetekende met hun echtgenoten present. 

Gelukkig heeft e.e.a plaats gevonden voor het koude weer met sneeuw over 

ons land viel. Het was een zeer fraaie tentoonstelling met voor de 

standhouders een mooie entree en prachtige volières van Aviornis. 

Het aantal dieren van onze club bleef beperkt tot grote Noord-Hollandse 

Blauwen van twee inzenders. 
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Het is de bedoeling om in het komende tentoonstellingsseizoen weer enkele 

district shows te houden. In de jaar vergadering zullen wij u daar over 

informeren. 

Met het produceren van dit clubblad sluiten we het jaar af en we hopen u op 

de jaarvergadering van 10 maart te mogen ontmoeten. 

Frits Calf,  secretaris/penningmeester. 

Assendelfterhoenders, dwerghoenders en  

Noord-Hollandse krielen op de Noordshow. 

Op de afgelopen Noordshow had ik het voorrecht om onze clubrassen te 

mogen keuren. Ik begon met de grote Assendelfters.   

Vijf goudpel hanen, 11 goudpel hennen, 1 zilverpel haan en 8 zilverpel 

hennen. 

In de eerste kooi zat een oude goudpel haan, maar wat een geweldig dier! Een 

fraai type en wat vooral opviel was de geweldige sikkelzoming die dit dier liet 

zien. Dat was vlot een F en leuk om mee te beginnen. 

Het enige wat ik kon aan merken was dat er in de kinlel een vouw zat. Dat was 

tegelijk ook de reden dat ik dit dier niet als mijn mooiste kon brengen. In de 

eindjurering wordt er dan korte metten met zo’n dier gemaakt. De jonge haan 

ernaast was ook van Comb. Blanco en was ook een prima dier.  

De hanen die erop volgden waren in type iets minder en vooral het haantje in 

kooi 172 was erg onegaal van kleur. De eerste hen was ook weer van Comb. 

Blanco en was in de meeste onderdelen een F dier. Dit werd voor mij de 

mooiste van de Assendelfters. De daar op volgende dieren lieten het afweten 

in de kleur en de pelling. 

 Voor ik met de keuring begin kijk ik van afstand naar de dieren. Dan kan ik 

vaak al iets over het type zeggen. Vervolgens loop ik langs alle dieren en weet 

ik vaak al welk dier een F type krijgt. Tegelijk zie ik bij een aantal dieren dat 

de staart te hoog (of hoekig) gedragen wordt. Daar heb ik geduld mee. De 

dieren kunnen opgewonden zijn en later een uitstekende staartdracht laten 

zien. Bij de hennen van Frans Assendelft heb ik van het eerste moment af 

alleen een zeer hoekige en te gespreide staartdracht kunnen constateren. Ik had 

die dag een volle keuring en kon dus ook niet blijven wachten bij deze dieren 

tot dat zij hun staarten op de gewenste manier droegen. Als de dieren de 

volgende dag hun staarten wel goed hebben dan staat er dus op de kaart dat zij 

in de rug -staartovergang te hoekig zijn. Keuren is een moment opname. Ik 
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geef liever F predicaten dan V of G’tjes, maar ze moeten het op dat moment 

wel verdienen. 

De enige zilverpel haan was meer citroen gekleurd dan zilver. Die was met G 

91 dus nog dik betaald.  

Daarna kwamen enige hennen die mij niet erg konden bekoren, behalve de 

dieren van mevrouw Lemans. Dieren met een fraai type en vooral ook een 

prima pelling. Helaas had het F dier iets hoefijzertekening in de borst, daarom 

werd het niet de mooiste, maar wel een voor de fok waardevol dier. 

Daarna kwamen de krielen aan de beurt. 

Drie goudpel haantjes, 11 goudpel hennetjes, 2 citroenpel haantjes en 4 

citroenpel hennetjes. 

De haantjes lieten het wat in de staart afweten. Iets hoekig en geknepen waren 

ze. Wel zat er op de sikkels een zeer acceptabele zoomtekening. Comb. 

Homan showde het mooiste goudpel hennetje. Een dier met een fraai type. 

Helaas liet zij het in de grondkleur iets afweten. Daar hadden meer hennetjes 

last van. De kleur moet veel egaler. Ook in de borst kan men dit vaak 

constateren. De laatste twee goudpel hennen hadden een veel te lichte 

oogkleur. Ook vond ik dat de kam erg glad was. Er moet bij de Assendelfter 

wel werk op zitten. 

Bij de citroenpellen was Comb. Homan de meest succesvolle inzender. In de 

hals was er iets tekening aanwezig. Jammer , daarom kon ik niet een hoger 

predicaat kwijt. 

Als laatst kwamen de Noord-Hollandse krielen. 

Drie haantjes en 7 hennetjes.  

Het waren redelijke haantjes. Het derde haantje had een mooie kleur maar was 

in staart nog lang niet klaar. De eerste vier hennen lieten het in type en kleur 

wat afweten. De eerste 2 hennen hadden een te donkere kleur en waren te 

contrastrijk. Bij een paar dieren was de borst veel te donker. Daar kon ik niet 

veel mee. De laatste 3 hennen van Daan Hendrix mochten er zijn! Prima type 

dieren met een beste kleur en tekening. De laatst werd de mooiste en kreeg een 

dik verdiende F. Het was ook de laatste van mijn keuring en zo besloot ik de 

keuring zoals ik hem begon. 

Ik besluit met de winnaars te feliciteren en wens ieder een goed fokseizoen 

toe. 

Ide Meijering. 
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Prijzen Winterclubshow  januari 2012  Zuid Laren. 

2610 1
e
 prijs Assendelfts hoen        Comb. Blanco      €  10,-- + Kaas 

2611 2
e
 prijs Assendelfts hoen        T. Lemans                     -     8,-- 

2612 3
e
 prijs Assendelfts hoen        Comb. Blanco               -     7,-- 

2613 4
e
 prijs Assendelfts hoen        T. Lemans                     -     5,--  

Extra “IJpma-van Heek”  prijs         Fr. Assendelft                -  12,50 

 

2610 1
e
 prijs Noord-Hollands hoen    H.J. ter Horst             - 10,--  + Kaas 

2611 2
e
 prijs Noord-Hollands hoen    R. v/d Kerkhof        -      8,-- 

2612 3
e
 prijs Noord-Hollands hoen    H.J. ter Horst          -      7,-- 

2613 4
e
 prijs Noord-Hollands hoen    H.J. ter Horst          -      5,-- 

Extra “IJpma-van Heek” prijs            Jos Kampert             -  12,50 

 

2607 1
e
 prijs Assendelfter kriel           Comb. Homan       -  10,-- +Kaas 

2608 2
e
 prijs Assendelfter kriel           K. v/d Hoek        Geen lid b 

2609 3
e
 prijs Assendelfter kriel           Comb. Homan          -  5,-- 

Extra “van Heek-IJpma” prijs              F. Kremer             -   12,50 

 

2606 1
e
 prijs Noord-H. kriel                 Daan Hendrix        -  8,--+Kaas 

Extra “van Heek-IJpma” prijs               W. Noorloos      -   12,50 

 

De kaas prijzen zullen op 10 maart 2012 tijdens de voorjaar bijeenkomst 

worden uitgereikt.  

Wie zijn de winnaars op de andere shows geworden in het seizoen 2011-2012. 

Van onderstaande shows heb ik catalogi ontvangen. Als u meent ook in aanmerking te 

komen voor prijzen en dit niet in onderstaande lijst vermeld staat; gaarne fotokopie 

van voorblad show en de desbetreffende pagina met  het ras waarin u heeft 

ingezonden, naar de secretaris. 

 

Peelhorst show   Horst  Limburg. 
2601 1

e
 prijs Noord-Hollandse kriel      Comb. Theelen                €  8,-- 

2602 2
e
 prijs Noord-Hollandse kriel      Daan Hendrix                -  5,-- 

2600 1
e 
prijs Noord-Hollands hoen        R v/d Kerkhof                  -  5,-- 

 

De Poort van Drenthe Show. 
2600 1

e
 prijs Assendelfts hoen              A.H. Wildeboer      -  5,-- 

2600 1
e
 prijs Assendelfter kriel            Comb. Homan        -  5,-- 
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Kernhem show  EDE 

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

2603 1
e
 prijs Noord-Hollands hoen        Jos Kampert       - 10,-- 

2604 2
e
 prijs Noord-Hollands hoen        Jos Kampert         -  8,- 

2600 1
e
 prijs Assendelfter kriel              Th. Beumer        -  5,-- 

2600 1
e
 prijs Noord-Hollandse kriel      W. Noorloos        -  5,-- 

 

Zaanstad Show  Zaandam. 

2603 1
e
 prijs Assendelfts hoen  Comb. Blanco                - 10,-- 

2604 2
e
 prijs Assendelfts hoen               Comb. Blanco                   -   8,-- 

2605 3
e
 prijs Assendelfts hoen               G. de Boer-Ossebaar        -   5,-- 

2600 1
e
 prijs Noord-Hollands hoen       A.P. Bos                            -   5,-- 

 

De Vriendenkring  EELDE. 

 2600 1
e
 prijs Noord-Hollands hoen        J. Krijthe      -  5,-- 

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

 

Nut en Genoegen MEPPEL en omstreken. 

2600 1
e
 prijs Assendelfts hoen               A.H. Wildeboer                   -  5,-- 

2600 1
e
 prijs Assendelfter kriel             Comb. Homan       -  5,--’t  

 

Klooster show Ter Apel. 

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

 

Wieringerlandshow Hippolytushoef. 

2603 1
e
 prijs Assendelfts hoen              G. de Boer-Ossebaar           - 10,-- 

2604 2
e
 prijs Assendelfts hoen              G. de Boer-Ossebaar           -   8,-- 

2605 3
e
 prijs Assendelfts hoen            G. de Boer-Ossebaar           -   5,-- 

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

 

Delta Show Middelburg. 

2600 1
e
 prijs Noord-Hollands hoen      W. de Haard        -  5,-- 

 

Waterpoortshow Sneek. 

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

 

Bollenstreek show  Lisse. 

Op deze show had Bram Bos het fraaiste hoen van de tentoonstelling. 

2600 1
e
 prijs Noord-Hollands hoen     B. Bos       -  5,-- 

2600 1
e
 prijs Assendelfts hoen            Comb. Blanco      -  5,-- 
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Galinova Barneveld. 

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

 

De Maasdal show. 

2600 1
e
 prijs Noord-Hollands hoen   R. v/d Kerkhof      -  5,-- 

2600 1
e
 prijs Noord-Hollandse kriel  Daan Hendrix                  -  5,-- 

 

Open Zeelandia Show. 

2600 1
e
 prijs Noord-Hollands hoen   W. de Haard                            -  5,-- 

 

Martini Show Groningen. 

2600 1
e
 prijs Noord-Hollands hoen   J.W. Hondelink                       -  5,-- 

2600 1
e
 prijs Assendelfter kriel         Comb. Homan          5,-- 

Gelderland show Bemmel. 

2603 1
e
 prijs Noord-Hollands hoen   Jos Kampert                         -  10,-- 

2604 2
e
 prijs Noord-Hollands hoen   Jos Kampert                         -    8,-- 

2605 3
e
 prijs Noord-Hollands hoen   Jos Kampert                         -    5,-- 

P K V Muntendam. 

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

P K V ter Apel. 

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

W P K C Winschoten. 

2600 1
e
 prijs Assendelfts hoen          Frans Assendelft                   -   5,-- 

Champion Show  Nieuwegein 

2601 1
e
 prijs Noord-Hollands hoen   Jos Kampert        -  8,-- 

2602 2
e
 prijs Noord-Hollands hoen   A. Teunissen       -  5,-- 

 

Bovenstaande lijst is opgemaakt naar aanleiding van de ontvangen 

catalogi. 

De prijswinnaars hebben inmiddels hun prijzengeld en subsidie voor de 

ingezonden dieren naar de Noordshow al ontvangen. 

Van zelf sprekend  worden alle winnaars van harte gefeliciteerd met hun 

behaalde Fraaie en Zeer Goede resultaten en we hopen volgend jaar nog 

meer winnaars te mogen begroeten want dat zal dan betekenen, dat het goed 

met de fokkerij van onze clubrassen gaat 

De secretaris/penningmeester ;  Frits Calf. 
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Van ons lid de heer L. Warners ontvingen wij het volgende bericht. 

Tynaarlo 24 december 2011. 

 

Beste meneer Calf, 

Met veel genoegen heb ik uw laatste clubblad gelezen. Keurig verzorgd, fraaie 

foto’s kortom uw vereniging waardig. Ik schreef bewust uw “clubblad” . 

Binnenkort gaan wij verhuizen naar en seniorenflat en daar is geen ruimte 

voor dieren. Ik moet mijn Assendelfters, er lopen nog steeds 5 hennen, oudjes 

al, Drenten en Schijndelaars ergens anders onder brengen en dat is al gelukt. 

De laatste jaren bezocht ik geen tentoonstellingen meer, leeftijd en gezondheid 

lieten dat niet meer toe. Met veel plezier denk ik terug aan vooral de 

Noordshow in Zuid Laren. Pittige discussies onderling met de bijna altijd 

voortreffelijke keurmeesters. Een mooie tijd. Maar aan alles komt een einde. 

Per 1 januari 2012 zeg ik mijn lidmaatschap op, maar ik betaal nog wel de 

contributie over 2012. Ik hoop van harte dat het u allen erg goed mag gaan in 

de toekomst en ik wens u veel succes met de fokkerij.  

Hartelijke groeten. 

L. Warners. 

 

Naschrift redactie: Beste meneer Warners wij wensen u nog veel woonplezier 

in uw nieuwe omgeving en het clubblad blijven we aan u sturen. 

 

De Noord-Hollandse hoenders op de Noordshow 2012 

1 oude en 22 jonge Noord-Hollandse hoenders werden mij voorgeschoteld  

6 hanen en 17 hennen. 

De kwaliteit was zeer wisselend en viel mij wat tegen. Ik had de indruk dat 

veel dieren over hun top heen waren. Vooral bij de hennen liet de legbuik- en 

dijbeen bevedering(broek) veel te wensen over, je kunt dan wel zeggen, het is 

al laat in het seizoen, maar er zijn grenzen. 

Diverse hennen hadden te weinig lengte en kussen vorming in het zadel. 

We hameren de laatste jaren dat kleur van hanen en hennen wat lichter moet, 

daar heb ik weinig van gezien. Slechts enkele dieren lieten de gewenste kleur 

zien. De overigen hadden of een donkere verwaterde tekening dan wel te 

donkere banden. Waar ik blij mee was dat de zgn stiptekening vrijwel ontbrak. 

Kammen, oog- en beenkleur waren over het algemeen zoals we ze graag zien. 
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De kinlellen waren redelijk goed, op enkele met vouwen na. 

De haan nr. 424 van Ter Horst, die ik ten onrechte als beste bracht, had een 

prima kleur, tekening en type. De kam was echter geen NH- hoen kam, op een 

Leghorn was hij meer op zijn plaats geweest, zoals John van Heek later terecht 

opmerkte. Jammer van haan nr.427 van Renee, op zich een prima haan, die 

echter tijdens de keuring zijn staart steeds scheef hield. Mijn Jenny (inmiddels 

ook een kenner) vroeg al waarom, volgens haar was de staart niet scheef. De 

winnende hen was een oude dame nr.439 van Renee v.d. Kerkhof. Ze was wat 

zwaar van bouw maar liet verder alles zien zoals we het graag willen. 

Over  all waren de dieren van Van der Horst prima kwaliteit, hij heeft een 

grote sprong vooruit gemaakt. Vorig seizoen waren zijn dieren over het 

algemeen te donker. Het blijkt alweer dat goed selecteren en het bezoeken van 

de fokkersdagen zich uitbetaalt. 

Bas Vingerhoed 

Kasteel-Museum Sypesteyn  
Op kasteel Sypesteyn is tussen 21 juni en 20 september 2012 een 

tentoonstelling waar schilderijen van de bekende schilder  

Melchior d'Hondecoeter (1636-1695)te bezichtigen zijn.  

De specialiteit van Melchior d'Hondecoeter, was het schilderen van pluimvee. 

 Volgens de kunstenaarsbiograaf Arnold Houbraken zou d'Hondecoeter een 

haan zo hebben gedresseerd dat deze op commando van de schilder in de 

gewenste houding bleef staan. Dit onwaarschijnlijke verhaal diende uiteraard 

vooral om de verbluffende natuurgetrouwheid van d'Hondecoeters 

voorstellingen te benadrukken. 

Diverse van de werken worden zelden getoond omdat ze tot privé 

collecties behoren. 

Tijdens deze tentoonstelling worden diverse van de daar tentoongestelde 

oude rassen door leden van de NHC uitgeleend en daar gehuisvest. Zelfs 

zonder boven genoemde  is het kasteel en de bijbehorende entourage zeer 

de moeite waard om  te bezoeken. 

Nieuw Loosdrechtsedijk 150  1231 LC Loosdrecht 

 


