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B. Vingerhoed,   Kleis 63,  1911 MD Uitgeest 
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Erelid F.J.E. Calf,    
 
Voorzitter: mevr. A. Suiker Rietstraat 19 5482 EV Schijndel 
  Tel: 073-5513388  voorzitter@anhbc.nl 
 
Secr.: Hendrik Jacob terMors Borgerweg 50 9563 TJ Ter Apelkanaal 
               Tel:0599-324377  secretaris@anhbc.nl 
 
Pennm.: Ben van Ditmars  Horst 7         5491 XW Sint Oedenrode  
                    Tel: 0413-490523  penningmeester@anhbc.nl 
 
Lid F.A. Assendelft  Hoofdstraat 143,  9686 VH Beerta 
 Tel: 0597-331370  faassendelft@hetnet.nl  
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IBAN no: NL62 INGB 0002 3509 60t.n.v.  
Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club te Sint Oedenrode. 
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Voorwoord door de voorzitter 

De vakantie is voorbij en de zomer loopt al weer op z’n eind. De jonge dieren 

zijn geselecteerd, geringd en geënt. Dit betekent dat het 

tentoonstellingsseizoen weer in zicht komt. Net als voorgaande jaren zijn we 

ook nu weer erg nieuwsgierig naar onze fokproducten en kijken we uit naar 

de resultaten op de diverse shows. Ondanks dat landelijk het aantal 

kleindierenfokkers terug loopt, hopen we toch  

– vooral tijdens onze jubileumshow - op een flink aantal  

Assendelfters en Noord Hollandse Blauwen en de krielvorm daarvan 

Het is al weer bijna 10 jaar geleden dat we op 11 november 2006 het 25 jarig 

bestaan hebben gevierd. Dat jaar waren zelfs ruim 200 dieren aanwezig. Op 

15 oktober 2011 werd ruimschoots aandacht besteed aan het 30 jarig 

bestaan, dus mag er dit jaar tijdens ons 35 jarig bestaan geen jubileumshow 

ontbreken. Wij hopen dan ook dat u met een mooi aantal dieren naar onze 

jubileumshow op zaterdag 15 oktober komt. We hebben hiervoor een paar 

keurmeesters aangetrokken die grote ervaring hebben me onze rassen, te 

weten de heren Tesselaar, A. Geut, A. Bleijenberg en onze eigen erevoorzitter 

Bas Vingerhoed. 

Laat ons op tijd weten hoeveel dieren u instuurt door tijdig het 

inschrijfformulier te retourneren. Ook de niet-fokkende liefhebbers van onze 

rassen zijn natuurlijk van harte welkom. U kunt dan in een ontspannen sfeer 

met de fokkers praten, ervaringen uitwisselen en contacten leggen. 

Wij hopen velen van u tijdens onze jubileumshow te mogen begroeten. 

ALV 5 maart 2016 

Voor degene die niet in de gelegenheid waren om bij de algemene 

ledenvergadering in maart jl. aanwezig te zijn en die onze berichtgeving in de 

KLN fokkersbelangen gemist hebben, volgt hieronder een opsomming van de 

belangrijkste besluiten:  

Frits Calf is vanwege gezondheidsredenen na 18 jaar afgetreden als 

secretaris-penningmeester. Omdat Frits zich altijd met heel veel passie heeft 

ingezet voor onze speciaalclub, is hij tot erelid benoemd.  Hendrik Jacob ter 
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Horst heeft de honneurs van secretaris overgenomen en Ben van Ditmars is 

penningmeester geworden. Frans Assendelft is herkozen als bestuurslid. 

Voor het prijzenschema 2016-2017 wordt hetzelfde prijzenschema 

gehanteerd als dat van het afgelopen jaar. Wellichten ten overvloede, maar 

om voor de clubprijzen in aanmerking te komen, vergeet dan niet om ook dit 

seizoen weer alle catalogi naar Hendrik Jacob, onze nieuwe secretaris, te 

sturen. In het maartnummer krijgt u weer een overzicht van alle winnaars.  

Website/email 

In het vorige clubblad heeft u kunnen lezen dat Ben van Ditmars onze 

website heeft vernieuwd met een fris en modern uiterlijk. Zo is er een agenda 

te zien, worden er foto’s van recente clubactiviteiten toegevoegd en kunnen 

bezoekers op onze site door middel van één muisklik het bestuur 

rechtstreeks mailen voor informatie en/of vragen. Elk bestuurslid heeft 

hiervoor een eigen mailaccount gekregen:  

Hendrik Jacob ter Horst:  secretaris@anhbc.nl 

Ben van Ditmars: penningmeester@anhbc.nl 

Aletta Suiker:  voorzitter@anhbc.nl 

Uiteraard kunt u de mailadressen die vooraan in het clubblad staan ook 

gewoon blijven gebruiken.  

Omdat de mail tegenwoordig een veel gebruikt communicatiemiddel is, is het 

ons – ondanks diverse pogingen - nog steeds niet gelukt om een  

e-mailbestand van onze leden op te zetten. Het is de bedoeling dat dit 

bestandje alleen gebruikt wordt voor een snellere berichtgeving naar de 

leden. Als voorbeeld neem ik de bestuurswisseling die tijdens de ALV heeft 

plaatsgevonden. Nu kunnen wij bepaalde zaken alleen via de clubbladen en 

de website aan u doorgeven. Mocht uw e-mailadres nog niet bij onze nieuwe 

secretaris bekend zijn, stuur hem dan even een berichtje secretaris@anhbc.nl 

en uw adres wordt in het bestand opgenomen. Wilt u dit liever niet, dan 

hebben wij hier ook alle begrip voor. Wij adviseren u dan wel om regelmatig 

de website www.anhbc.nl te bezoeken.  

mailto:secretaris@anhbc.nl
mailto:penningmeester@anhbc.nl
mailto:voorzitter@anhbc.nl
mailto:secretaris@anhbc.nl
http://www.anhbc.nl/
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Alle berichtgeving komt ook daarop te staan. Voor het clubblad verandert er 

echter niets. Deze blijft u gewoon via de post thuisgestuurd krijgen.  

Hopelijk tot zaterdag 15 oktober! 

Aletta Suiker 

Even voorstellen.  
Mijn naam is Hendrik Jacob ter Horst. Toen het hier in Zeeland op 1 februari 
1953 heel erg nat was, kwam ik ter wereld op Sumatra. Op het fotootje kunt 

u zien dat ik al 
heel erg jong 
besmet ben 
geraakt met het 
pluimveevirus. Ik 
ben een tijdlang 
met postduiven in 
de weer geweest, 
maar vanaf 
ongeveer 1978 
heb ik mijn hart 
verpand 
 aan  
 

de Noord-Hollandse Blauwen. In het begin had ik één toompje, maar hoe 
meer ik in de gaten kreeg dat het fokken van deze dieren niet zo heel 
gemakkelijk is, hoe fanatieker ik werd. Inmiddels staan hier dertien hokjes…… 
Hier is aan de Borgerweg 50 te Ter Apelkanaal alwaar ik woon met mijn 
vrouw Jenny. Zij is zo goed om voor de kippen te zorgen als ik voor mijn werk 
op stap ben. Ik ben namelijk trainer/adviseur van ondernemingsraden. Dat 
werk heb ik elf jaar in loondienst gedaan voor een bureau in Leusden. Omdat 
ik op zeker moment de A28 wel zo’n beetje uit mijn hoofd kende ben ik In 
2006 verzelfstandigd. Deze stap heb ik nooit hoeven berouwen, want ik leef 
er nog steeds goed van. Zie het andere fotootje. 
In een grijs verleden ben ik vier jaar voorzitter geweest van PKV Sport & 
Vriendschap te Ter Apel. Door drukke werkzaamheden heb ik dit toen niet 
langer kunnen volhouden. Inmiddels heb ik wat meer tijd, dus toen onze 
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erevoorzitter enige druk op mij ging uitoefenen heb ik mij aangemeld voor de 
functie van secretaris. Samen met Ben van Ditmars (penningmeester) gaan 
we een poging doen in de buurt te komen van de prestaties van Frits Calf, de 
man die op onvergetelijke wijze zowel secretaris als penningmeester was.    
 
Groet, 
Hendrik   
 

Even voorstellen 
Mijn naam is Ben van Ditmars en ik ben 
getrouwd met Karin waarmee ik twee 
kinderen heb van drie en vier jaar. We 
wonen in Olland in de prachtige provincie 
Noord-Brabant. 
 Ik ben manager in de IT en fok Noord-
Hollandse Blauwen groot sinds 2007 en de 
krielvariant sinds dit jaar. Toen ik vernam 
dat de voormalige 
secretaris/penningmeester Frits Calf wilde 
stoppen dacht ik meteen “wie kan een man 

met zo’n unieke persoonlijkheid en vele jaren ervaring vervangen?” Het 
antwoord is Niemand!  
Daarom ben ik blij dat ik Frits slechts opvolg als nieuwe penningmeester. Het 
doel dat ik mijzelf gesteld heb is om de (financiële) administratie te 
digitaliseren en samen met Hendrik ter Horst, de nieuwe secretaris, dit 
eenduidig uit te voeren.  
Ik wil Frits graag bedanken voor zijn vele jaren van inzet, deskundigheid, 
gezelligheid, grappen en grollen en de zorgvuldige overdracht. 
 
Groet, 
Ben    
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Voorwoord van de Erevoorzitter 

Het is al weer bijna 5 jaar geleden dat we op 15 oktober 2011 het 

30 jarig bestaan op grootse wijze hebben gevierd. Dat jaar konden we 

ruim 180 dieren aan de keurmeesters ter keuring aanbieden. Laten we 

er maar van uitgaan dat we in de buurt van dat aantal komen. Toch zal 

dat een hele klus worden omdat enkele belangrijke fokkers zijn 

gestopt.Wij hopen dat de fokkers weer hun beste beentje voor zetten 

en met ruime inzendingen de kooien vullen. Ik geef u 6 redenen om 

uw dieren naar Amersfoort te laten afreizen. 

1. De keurmeesters zij toppers op onze rassen. 

2. Een prachtig prijzenpakket 

3. Het inschrijfgeld is laag. 

4. Het is een eendagskeuring. 

5. De geweldige lunch 

6. Bovenal we maken het zeker zo gezellig als in 2011 

Ik roep de niet fokkende liefhebbers van ons ras ook naar Amersfoort 

te komen. Dan kunt u in een ontspannen sfeer met de fokkers praten 

over de gezamenlijke liefde voor onze rassen. U kunt ervaringen 

uitwisselen en contacten leggen. 

Wij hopen velen van u tijdens onze show te mogen begroeten. 

Bas Vingerhoed 
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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 Jubileumshow 

ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van onze club.  

Deze wordt houden op zaterdag 15 oktober 2016 , 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 mooi 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,  

B. Vingerhoed en A. Geut..  

De indeling van de keurmeesters zal na de ontvangst van de 

inschrijfformulieren worden gedaan.  

Inschrijfgeld is slechts € 1,50 per dier. 

De catalogus is gratis en voor de lunch vragen wij € 12,50 ( 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. 

 



 

 

9 

Ere-prijs schenkingen voor de  Jubileum-Show. 

Als iemand jarig is en je komt op visite dan neem je iets mee en als je 

niet kunt komen dan stuur je een kaartje met felicitaties. 

De kosten voor deze Jubileumshow lopen flink op en het is om die 

reden dat het bestuur alle leden uitnodigt om naar eigen inzicht en 

vermogen een bijdrage te storten op rekening  

NL62 INGB 0002 3509 60 t.n.v. Assendelfter en N-H Bl. Club te  

St. Oedenrode, om deze tentoonstelling ook financieel tot een goed 

einde te brengen. 

Alle ereprijs schenkers zullen in de catalogus genoemd worden. Wij 

danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. 

Ben van Ditmars , de penningmeester. 

 

VRAAG en AANBOD. 

Onze Erevoorzitter Bas Vingerhoed 

heeft voor fokkers nog enkele 

Assendelfterkrieltjes hij neemt ze mee 

naar de show. 
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Prijzen 

Afhankelijk van het aantal dieren per Ras: Groot en Kriel, mannelijke en 

vrouwelijke dieren zijn diverse prijzen te winnen. 

Rollade, appel taartje, Beemster kaas, wijn en bloemen uit Nieuwe Wetering 

Rollade  

Voor de beste in ieder ras 

Kaas-prijzen.  Elke keurmeester mag per 10 dieren een kaasprijs toekennen 

aan zijn beste dieren, rekening houdende met moeilijkheid factoren zoals o.a. 

kleur, pelling etc. 

 Wijnprijzen Elke keurmeester mag aan 3 dieren die nog niet voor een andere 

prijs in aanmerking kwamen een fles wijn toekennen. 

Appeltaartjes Elke keurmeester mag aan 3 dieren die nog niet voor een 

andere prijs in aanmerking kwamen een fles wijn toekennen. 

Bloemenprijzen. 

Elke keurmeester mag aan 2 dieren die nog niet voor een van de 

bovenstaande prijzen in aanmerking kwamen een fraai bloemen boeket toe 

kennen. 

De Lunch op de jubileumshow. 

De inzenders van dieren op onze Jubileumshow kunnen op het 

inschrijfformulier aangeven of ze hier gebruik van maken, maar wij kunnen 

ons voorstellen dat er ook leden zijn die GEEN dieren inzenden op deze dag 

en wel komen kijken naar wat er allemaal voor fraaie dieren in de kooien 

zitten. 

Indien u aan de lunch wenst deel te nemen, dan dient u dit wel van te voren 

op te geven aan de secretaris. 

De kosten voor deze lunch zijn € 12,50 vooraf te betalen op rekening 

2350960 t.n.v. Assendelfter en N-H Blauwen Club te St. Oedenrode. 
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De Jubileum verloting. 

Tijdens de Jubileumshow wordt er een grote verloting georganiseerd 

ten bate van de clubkas. 

Ook u begrijpt wel dat met de contributie en het lage inschrijfgeld er 

niet genoeg geld binnen komt om alle kosten te kunnen betalen. 

Daarom aan u het verzoek als u toch komt en u heeft nog iets 

beschikbaar voor de verloting ; MEENEMEN. 

Bij voorbaat in dank aanvaard.  

De penningmeester. 

Kleurstoffen, structuur en weerschijn  

Kleurstoffen  

Eumelanine (bruin/zwart) en pheomelanine (rood/geel) zijn de kleurstoffen 

in de huid, het dons en de veren. Deze kleurstoffen 

14worden via een ingewikkeld proces door het lichaam gevormd en gebracht 

naar de plaats van bestemming. Tijdens dit ingewikkelde proces kan er van 

alles anders dan normaal gaan, waardoor er kleurveranderingen bij het dier 

optreden. Zo kan er bijvoorbeeld een verandering in het erfelijke materiaal 

ontstaan. Deze verandering kan de vorming, het transport en de verdeling 

van de kleurstoffen betreffen. Er zijn nog een klein aantal andere kleurstoffen 

die kleuren bij hoenders kunnen veroorzaken. Ze spelen een minder grote 

rol. 

Ook uitwendige factoren spelen een rol bij de kleur van het dier. Denk aan 

zonlicht, voeding en temperatuur. 
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Xanthophyll is een kleurstof die de intensiviteit van het geel van de eidooier, 

het vet, de snavel en de poten beïnvloed. Deze kleurstof wordt uit het voer 

opgenomen. Er zijn ook erfelijke factoren die de mate waarin deze opname 

lukt beïnvloeden. 

Structuur 

De bouw van de veer is ook van belang om de voorkomende kleuren waar te 

nemen. Door microscopisch kleine verschillen in de bouw van de veren, de 

baarden, kunnen bepaalde lichtgolven vastgehouden of juist teruggekaatst 

worden. Hierdoor komt het voor dat wij een kleur zien waarvan geen 

kleurstof aanwezig is. Als alle lichtgolven vastgehouden worden behalve een 

gedeelte dat wordt teruggekaatst nemen we dat gedeelte waar, of anders 

gezegd lijkt die kleur aanwezig te zijn. Bij de kleur wit kan het volgende aan 

de orde zijn. Het licht wordt op microscopisch klein niveau gelijkmatig in alle 

richtingen teruggekaatst. Wij zien vervolgens een wit dier. Alle golflengten 

vallen als het ware samen. Zit er gele kleurstof in de buitenste lagen van de 

veren van deze witte dieren, clan zien we een gelige aanslag. Eigenlijk zijn 

deze dieren niet wit maar lijken/tonen ze wit. Fokkers die hun witte dieren 

wassen en ze dompelen in lauw water met wat blauwsel, brengen feitelijk 

een heel dun laagje blauw over het geel aan. Het resultaat is dat de kleur van 

het dier witter toont/lijkt. Dit is het geval omdat geel en blauw tegengestelde 

golflengten hebben die elkaar bij gelijke hoeveelheden opheffen. Als deze 

hoeveelheden ongelijk zijn(te veel geel of te veel blauwsel) clan zien we 

bijvoorbeeld witte Hollandse Hoenders met een blauw(paarse) gloed. U hebt 

dat vast wel eens gezien. 

Weerschijn 

Weerschijnglans is aan de orde als lichtgolven met dezelfde golflengte hun 

effect hierdoor versterken. De bij vogels voorkomende typische metaalglans 

komt hierdoor. 

Piet Kroon    Uit Ons Hoenderblad 
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Tips voor het conditioneren. 

Bij raspluimvee dat men inschrijft voor een tentoonstelling speelt vaak de 

conditie een belangrijke rol. Mankeert er wat aan de conditie dat heeft 

dat onherroepelijk invloed op het predicaat. Men onderscheidt twee 

soorten conditie de lichamelijke toestand en de showconditie. 

De lichamelijke conditie heeft vooral betrekking op de gezondheid van het 

dier. De showconditie is een onderdeel dat betrekking heeft op de 

toestand van de bevedering en andere uiterlijke kenmerken van het dier. 

Conditioneren heeft ten doel het dier in een showconditie te brengen en 

de beste eigenschappen te accentueren. 

Conditioneren heeft NOOIT tot doel een keurmeester te misleiden door 

frauduleuze handelingen. Wij zullen ons beknopt richten wat wel en niet 

mag bij het conditioneren van pluimvee. 

Verboden zijn het bewerken van de kam, oorlellen en kinlellen. 

Het verwijderen van zij spranken en het wegwerken van vorktanden zal altijd 

sporen achter laten. Ook het wit of roder maken van de oren is een verboden 

handeling. 

We! mag met de kam een vurig aanzien geven door er kleurloos vet of olie op 

te doen. Hennen die een bleke kam hebben kan men een uur voor het 

inkooien insmeren met dampo of vicks vaporub ook een mengsel van witte 

peper en vaseline wil soms helpen. Het gaat om te bloedtoevoer naar de kam 

te stimuleren maar met mate zonder dat het dier last krijgt van de 

prikkelende stoffen. Kleine misgekleurde veertjes mag u rustig verwijderen 

mits het geen complete veervelden zijn. 

Afblijven van vleugel - en staartpennen! Wit, witpatrijs, koekoek en blauwe 

dieren krijgen een frisse kleur als men deze enkele dagen voor de show goed 

wast met een milde shampoo. Witte dieren krijgt u nog optisch witter door ze 



 

 

14 

te wassen met een shampoo die dames gebruiken om hun zilvergrijze 

haardos te wassen. Goed uitspoelen en in een matig verwarmde ruimte op 

schoon strooisel op laten dragen. 

Maak de ring goed schoon zodat deze duidelijk afleesbaar is. Nagels en 

sporen goed schoonmaken en desnoods kort afknippen. 

Wrijf de loopbenen in met een vettige doek zodat ze mooi van kleur worden. 

Zijn er sporen van de kalkpootmijt aanwezig op de loopbenen dan kan men 

die voorzichtig met een borstel verwijderen is het loopbeen ernstig aangetast 

dan moet het hok ontsmet warden en kan men de dieren beter thuis laten. 

Kalkpoten kan men vermijden door de loopbenen af en toe goed in te vetten 

met vaseline en bij aantasting de loopbenen elke 24 uur in petroleum of 

dieselolie in drenken na ongeveer 14 dagen is de mijt dood en vallen de 

korsten er af. 

Maak vooraf de dieren geschikt voor de show door ze rustig te maken en zich 

op hun gemak voelen in een kooi. 

Aanschaf van een tentoonstellingskooi is aan te raden. 

Zet de dieren er een week van tevoren in en wen ze aan het lichtschema van 

de tentoonstellingsruimte. Ze zullen dan bij terugplaatsing minder snel in de 

rui vallen. Zet voer- en drinkbakjes op goede hoogte zodat ze niet meer vuil 

worden door gemors met water. 

Hoe rustiger het dier in een kooi zit des te beter. Overbodig op te merken dat 

het tentoongestelde dier parasietvrij moet zijn, dus goed controleren op 

ongedierte. 

Laat uw dier een toonbeeld zijn van goede verzorging dat is niet alleen een 

eer voor de fokker maar verhoogd ook het aanzien van uw hobby. 

Hilbert Pater.    Uit Drèenrts Hoenderneis 
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Inschrijfformulier  

De Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwe club bestaat dit jaar 35 jaar en 

wij vieren dit met een Jubileumshow op  

15 oktober2016  

Inzender:    Adres: 

Postcode:    Woonplaats: 

Telefoonnummer:   Fokkerskrt.nr: 

E-mail: 

Ras groot/kriel Kleurslag M/V J 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

    

    

 

Inkooien zaterdag 15 oktober2016 tussen 08.30 en 09.30 uur. 
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Voor jeugdleden zijn de 1e twee inschrijvingen gratis, daarna € 1,50 per dier. 

Geen administratiekosten 

Gratis Catalogus 

…… Inschrijvingen a € 1,50 € ……….. 

.….. Lunch á              € 12,50 pp € …………+ 

Te betalen   € ……….. 

 

Inschrijfformulieren per post naar: 

René van de Kerkhof, St. Jozefweg 51, 5953 JL Reuver 

of per e-mail naar: renevandekerkhof@hotmail.com 

met een CC naar Aletta Suiker:  voorzitter@anhbc.nl 

Sluiting inschrijving is dinsdag 15 september 2015. 

IBAN no:. NL62 INGB 0002 3509 60 t.n.v. 

Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club te Limmen. 

 

U krijgt per e-mail of telefoon bericht dat uw inschrijfformulier is ontvangen. 

De kooinummers ontvangt u bij het inkooien. 

Alleen het aantal dieren dat door een inzender is ingeschreven zal worden 

gekeurd. Meerdere dieren in één kooi is ongewenst!! 

Kopie entbewijs meezenden a.u.b. 

Heeft u op maandag 21 september nog geen bericht van ontvangst 

gekregen, bel dan met of René van de Kerkhof 06-28566210 

Maak voor uzelf een kopie van uw inschrijfformulier, altijd handig!! 

mailto:renevandekerkhof@hotmail.com
mailto:voorzitter@anhbc.nl

