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Bestuur: 

Voorzitter: B. Vingerhoed,  Kleis 63,  1911 MD Uitgeest 
 Tel: 0251-314143  basenjenny@casema.nl 

Secr/penn.:F.J.E. Calf, Vredeburglaan 27,  1906 WN Limmen 
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Lid F.A. Assendelft Hoofdstraat 143,  9686 VH Beerta 
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Contributie € 15,00 per jaar, jeugdleden € 7,50 

IBAN no: NL62ING0002350960t.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: maart, augustus en december. 

 

Fokkers/Jongdierendag op zaterdag 5 oktober 2013 



 

2 

Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club 

Opgericht 4 oktober 1981. 

UITNODIGING. 

Aan alle leden van onze Speciaalclub. 

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

houden op zaterdag 5 oktober 2013 , in het clubgebouw van A.K.V. sportpark 

“De Bokkeduinen”4 , 3819 DB te Amersfoort. 

Het bestuur zal het op prijs stellen als alle fokkers met een aantal dieren naar 

Amersfoort komen, zodat we de resultaten van het afgelopen fokseizoen met 

elkaar kunnen vergelijken.   

Het wordt dus een eendagskeuring! 

Voor deze dag hebben we vier keurmeesters bereid gevonden uw dieren te 

beoordelen. Het zijn de heren A. Bleijenberg, R. van de Kerkhof, I. Meijering 

en zo nodig B. Vingerhoed.  

De indeling van de keurmeesters zal na de ontvangst van de 

inschrijfformulieren worden gedaan. Inschrijfgeld is slechts € 1,-- per dier. 

De catalogus is gratis en voor de lunch vragen wij € 10,-- ( het meerdere is 

voor rekening van de club.) De koffie of thee bij binnenkomst is hierbij 

inbegrepen.  

Wij willen hiermee onze waardering uitdrukken voor uw moeite om naar 

Amersfoort te komen. 

Het in kooien van de dieren vangt aan om 8.30 uur tot 9.30 uur. 

We willen graag voor de lunch die om 13.00 uur begint,  de keuring klaar 

hebben en dan na de lunch de kampioenen bekend maken. 

Welke prijzen zijn er te winnen???? 

Afhankelijk van het aantal dieren per Ras, Kleur, Groot, Dwerg/Kriel, 

Mannelijke en Vrouwelijke dieren zijn diverse prijzen te winnen. 

Rollade van de Keurslager,  

Turco taartje van de Banketbakker,  

Beemster kaas,  

Wijn uit de Beaujolais  

Bloemen uit Nieuwe Wetering. 
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Het is de bedoeling dat we de prijzen zo evenwichtig mogelijk verdelen zodat 

een ieder met een Fraai of Zeer Goed dier de kans heeft om met een prijs naar 

huis te gaan. Betaling van het inschrijfgeld en de lunch kan op de 

zaterdagmorgen 5 oktober. 

De inzenders kunnen op hun inschrijfformulier aangeven of zij ook aan de 

lunch deelnemen. 

Als u als niet inzender ook aan de lunch wenst deel te nemen , dan even de 

secretaris hiervan in kennis te stellen. Dit i.v.m. de inkoop voor het culinaire 

team van AKV. 

Moge het prijzenpakket en de inschrijvingkosten een stimulans zijn om in te 

zenden. 

Van de voorzitter 

 

Ten eerste  hoop ik dat u allen deze mooie maar af en toe hete zomer 

goed door bent gekomen. Daarnaast hoop ik dat u na de lange en af en 

toe koude winter toch een flink aantal mooie dieren hebt gefokt. 

Tot mij is gekomen dat vooral de zwaardere rassen, waarbij ook de 

Noord- Hollandse hoenders worden gerekend, de fokkerij pas laat op 

gang kwam. 

Hopelijk kunnen we op onze jongdieren keuring toch een flink aantal 

dieren van dit mooie ras tegemoet te zien. 

 

Ikzelf  heb goed gefokt en heb goede hoop dat de citroenpel 

Assendelfters op de komende Noordshow in Zuidlaren erkend kunnen 

worden.  

Zoals ik tijdens de jaarvergadering in april 2011 aankondigde zal ik 

volgend jaar niet herkiesbaar zijn. Ik noemde de erkenning van 

citroenpel bij de Assendelfters de laatste klus die ik wilde volbrengen. 

Mijn gezondheid, die al geruime tijd te wensen overlaat, is jammer 

genoeg dit voorjaar verder achteruit gegaan. Ik heb daarom besloten in 

2014 te stoppen, ook als de citroenpel niet erkend wordt. 

Ik heb dan met veel plezier onze club 15 jaar als voorzitter gediend en 

zal in ieder geval de club blijven steunen waar ik maar kan.  
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Even iets over de Jongdierendag 

Ik roep fokkers die citroenpel hebben gefokt in ieder geval op met hun 

dieren naar Amersfoort te komen. Daarnaast zijn oude hanen en hennen 

zeer belangrijk want hoe is de pelling en kleur na 1 of 2 jaar. Hebt u ze 

per ongeluk niet laten enten, ik zal zorgen dat entstof aanwezig is.  

Zonder oude dieren geen erkenning!  

 

De oude dieren worden natuurlijk gratis gekeurd. 

 

Persoonlijk bericht van de secretaris-penningmeester. 

 

Beste sportvrienden van de ANHBC. 

Reeds nu breng ik u op de hoogte van het feit dat ik in de komende 

jaarvergadering in maart 2014 zal aftreden. 

De reden hiervoor is een afnemende gezondheid. Meerdere 

onderzoeken van medische aard en de resultaten daarvan, hebben mij 

tot dit besluit gebracht. 

Ik kijk met heel veel plezier terug op de jaren dat ik de club heb mogen 

dienen. 

De tentoonstelling met het 25-jarig bestaan en de Jubileumshow  bij het 

30 jarig bestaan met de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding 

voor onze voorzitter Bas Vingerhoed zijn mooie momenten geweest in 

de afgelopen jaren. 

We zijn een financieel gezonde vereniging en het doet me deugd om 

aan mijn opvolger een goed (maar bescheiden) gevulde kas te kunnen 

overdragen. 

Op 5 oktober zullen we een visje uitgooien  om aan een opvolger voor 

mij te komen. 

We hopen dat er iemand toehapt. 

Met vriendelijke groet, 

 

Frits Calf secr/penn. 
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Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club. 

Opgericht 4 oktober 1981 te Utrecht 

 

Secretaris; F.J.E.Calf, Vredeburglaan 27  1906 WN LIMMEN 
Tel. 072-5333612  e-mail: fjecalf@quicknet.nl  Website; www. anhbc.nl 

Contributie  € 15,-- per jaar Jeugdleden € 7,50 ING bank 2350960 

Iban: NL62INGB0002350960. 

 

Prijzenschema Nationale, Provinciale, en Open shows. 

Tentoonstellingsseizoen  2013 -- 2014 

 

Voor beide clubrassen in groot en kriel 

Bij 5 t/m 10 dieren 
2600 € 5,00  voor het fraaiste dier ieder ras  

Bij 11 t/m 20 dieren 
2601 € 8,00  voor het fraaiste dier ieder ras 

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

Bij 21 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   2014 te Zuidlaren. 

Voor beide clubrassen zowel groot als kriel 

 Bij 5 t/m 10 dieren 

2606 €  8,00  + Beemsterkaas voor het fraaiste dier ieder ras 
 

Bij 11 t/m 20 dieren 

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

2608 €   8,00  voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na 
2609 €   5,00  voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na 

Bij 21 of meer  dieren 

2610 € 10,00 + Beemsterkaas voor het fraaiste dier ieder ras 
2611 €   8,00  voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na 

2612 €   7,00  voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na 

2613 €   5,00  voor het fraaiste dier ieder ras op 3 na 

mailto:fjecalf@quicknet.nl
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Beste bezoeker, 

Welkom op kleindierwereld.nl, voor uw kleindier benodigdheden en diervoeders. 

Bij Kleindierwereld kunt u van alles vinden voor het fokken en houden van 

Pluimvee, Duiven, Knaagdieren en Vogels. 
Ook is het bij ons mogelijk om diervoeders te bestellen, neem hiervoor contact met 

ons op of neem een kijkje in de link voeding. 

Kleindierwereld is voornamelijk gespecialiseerd in Pluimvee, Duiven en Vogels. 

Wij hebben ons best gedaan om u de beste prijs te kunnen bieden van onze producten. 

Zelf ben ik (dwerg)hoender keurmeester en heb een opleiding gevolgd als 

dierenverzorger, hierdoor heb ik ontzettend veel kennis en ervaring met kleindieren. 

Voor deze groepen biedt kleindierwereld dan ook een uitgebreid assortiment  aan en 

kunt u met alle vragen terecht bij de klantenservice. 

Service en klantvriendelijkheid staat bij kleindierwereld voorop, we staan altijd voor u 

klaar. 

Team Kleindierwereld 

http://kleindierwereld.nl/
http://kleindierwereld.nl/
http://kleindierwereld.nl/?page_id=4
http://kleindierwereld.nl/?page_id=19
http://kleindierwereld.nl/?page_id=22
http://kleindierwereld.nl/?page_id=1471
http://kleindierwereld.nl/?page_id=35
http://kleindierwereld.nl/?page_id=90
http://kleindierwereld.nl/?page_id=1494
http://kleindierwereld.nl/?page_id=1548
http://kleindierwereld.nl/?product_cat=pluimvee
http://kleindierwereld.nl/?product_cat=duiven
http://kleindierwereld.nl/?product_cat=knaagdieren
http://kleindierwereld.nl/?product_cat=vogels
http://kleindierwereld.nl/?post_type=product
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Inschrijfformulier  

Jongdierendag 5 oktober 2013 van de  

Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club. 

Inzender: Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoonnummer: Fokkerskrt.nr: 

E-mail: 

Ras groot/kriel Kleurslag M/V J 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Inkooien zaterdag 5 oktober tussen 8.30 en 9.30 uur. 

Geen administratiekosten 

Gratis Catalogus 

……Inschrijvingen a € 1,-- €……….. 

…..  Lunch  a € 10, pp -………… 

Ereprijs jubileum TT -………… 

Te betalen € ……….. 

Inschrijfformulieren naar :  
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Bij voorkeur per e-mail aan basenjenny@casema.nl 

 of B. Vingerhoed, Kleis 63 , 1911 MD UITGEEST. 

Sluiting inschrijving is 30 september2013. 

IBAN no: NL62ING0002350960t.n.v.  

Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club te Limmen. 

Assendelfter en N-H Bl. Club te LIMMEN. 

U krijgt telefonisch bericht dat uw inschrijfformulier is 

ontvangen. 

De kooinummers ontvangt u bij het inkooien. 

Kopie entbewijs meezenden a.u.b. 

Heeft u op 2 oktober nog geen bericht van ontvangst 

gekregen, bel dan met 

F. Calf  072-5333612 of B. Vingerhoed  0251-314143 

Maak voor uzelf een kopie van uw inschrijfformulier, 

altijd handig!! 

 

 


