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Een terugblik op het 25 jarig bestaan van de 
Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club. 

 
Het jaar waarin onze speciaal club 25 jaar bestaat loopt ten einde en het leek mij een 
goede zaak om, ook voor het nageslacht, een terugblik te werpen op de verschillende 
zaken die het afgelopen jaar de revue hebben gepasseerd. 
 
Het was een bewogen jaar  en dat niet alleen omdat de speciaal club veel aandacht 
vroeg. Ook de perikelen met de ophokplicht van onze dieren en het wel of niet een 
vervoersverbod, deden ons in de loop van het afgelopen jaar wel eens de wenkbrauwen 
fronzen. Hoe zouden onze plannen  voor de Jubileum Clubdag ten uitvoer gebracht 
kunnen worden. 
Het begon met een bestuursvergadering bij Bram Bos op 24 maart 2006. Vele zaken 
zijn toen besproken en daar konden we in de voorjaarsbijeenkomst op 1 april aan de 
leden verslag van doen. 
De plaats van handeling hadden we al in een eerder stadium het Jan Kamps geregeld. 
Het werd het clubhuis van de Amersfoortse Kleindier Vereniging en de datum werd 
gepland op 11 november 2006. 
De keurmeesters die we zouden benaderen waren heren die al heel lang, sommige zelfs 
vanaf het begin, onze club een warm en deskundig hart toe dragen. 
Hoeveel dieren…….. 
De wens van het bestuur was dat we moesten proberen om minstens 150 dieren in de 
kooien te krijgen. 
Inschrijfgeld laag houden en GEEN administratiekosten  en een gratis Catalogus. 
Ook over het prijzenpakket hebben we gesproken. 
We zouden proberen bij de Provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad voor 
het 25 jarig Jubileum van onze club, voor een bijdrage in enigerlei vorm aan te 
kloppen. 
Fraaie brieven zijn de deur uitgegaan en ondanks het feit dat ik via de politiek wel een 
ingang had, moet het mij van het hart, dat als je bij de ambtelijke beleidsmedewerkers 
terecht komt, je in een andere wereld beland. 
“het past niet in ons beleid” of “het subsidieboek voor 2006 is al afgesloten”enz, 
Het is om misselijk van te worden. 
 
Gelukkig hebben we wel medewerking gekregen van de Stichting Zeldzame 
Huisdierrassen. De Vice-voorzitter van die club Dr. Ir. Ad Boks mocht op onze 
jubileumshow 4 prachtige ( afbeelding Assendelfter) medailles uitreiken. 
 
Ook de Nederlandse Hoender Club had 4 fraaie medailles aan  ons beschikbaar gesteld. 
 
Van de Provinciale afdeling Noord-Holland van de NHDB waren zelfs 8 medailles 
naar ons toegestuurd, die een passende bestemming in het prijzen pakket hebben 
gevonden. 
Voor het fraaiste dier in de grootste diergroep had de Landelijke NHDB een 
jubileumplaquette beschikbaar gesteld. 
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Namens de speciaal club zijn we voor de Hoofdprijs in elke diergroep voor zowel de 
haan als hen op zoek gegaan naar een wel zeer toepasselijke Jubileumprijs, een 
exclusieve blijvende herinnering. 
Het zijn geworden met de handbeschilderde wandborden met voorstellingen van onze 
clubras dieren. 
Het was al heel lang geleden dat ik eens een wandbord had gekregen van Inge de 
Zwart uit Krimpen aan de Lek. 
Wij gebruiken dit bord thuis voor mijn specialiteit; gevulde eitjes. 
Na contact gelegd te hebben was zij bereid om voor onze club 8 van die prachtige 
borden te maken. 
Zolas U elders in dit clubblad kunt zien, is het resultaat geweldig geworden. 
Inge nogmaals bedankt voor je artistieke en creatieve medewerking. 
 
Dit alles aangevuld met de beroemde Noord-Hollands Edammer kaasjes uit de 
Beemster en witte en rode wijn van goede kwaliteit deed het prijzenpakket toch een 
Jubileum show waardig zijn. 
 
Begin oktober ging het 32 pagina’s tellende Jubileum clubblad No. 70 inclusief 
vraagprogramma ( met heel veel kleur ) de deur uit. 
Het is volgens mij een collectors item geworden. 
Onze voorzitter heb ik in mijn voorwoord van de catalogus, al bedankt, maar hier in dit 
clubblad mag dat best nog eens, 
Bas bedankt voor alle moeite die je hebt getroost om tot dat fraaie resultaat te komen, 
waarvan akte. 
      
Aan het verzoek om een extra bijdrage als ereprijs  voor het Jubileum hebben velen 
gehoor gegeven. 
Ik wil U allen daar, namens het bestuur, heel hartelijk voor bedanken 
 
Ondertussen naderde de Jubileum Clubdag met rasse schreden. 
De inschrijfformulieren stroomden bij Bas binnen en al spoedig naderden we de 
magische grens van 200 dieren. Geweldig, nog nooit zijn zoveel dieren van onze 
clubrassen bijeen geweest. 
De indeling was spoedig gemaakt en door Bas aan de keurmeesters toebedeeld. 
De heren die deze taak op hun schouders hebben genomen zijn; 
Good Old; Winus van Dommelen,Ad Boks, Bep Bleijenberg, Jochum IJpma, 
Aad Rijs en Klaas van der Hoek die tevens nog vele foto’s heeft gemaakt. 
Gaarne wil ik deze heren voor hun medewerking bedanken, ik hoop dat het 
Edammerkaasje en de fles Fleurie wijn in goede aarde is gevallen en U wel is 
bekomen. 
Er waren nog meer fotograven aanwezig o.a. Gerrie Glastra en de heer Koedoder die 
ook al de Jubileumborden had meegenomen, van hem mocht ik al een aantal fraaie 
foto’s ontvangen. Bedankt.  
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Op zaterdag 11 november, samen met Jochum IJpma, en een auto vol spullen naar 
Amersfoort gereden. De mensen van AKV hadden de kooien al klaar gezet en de eerste 
inzenders waren al bezig de dieren in de kooien te zetten. 
De penningmeester hield zich bezig met de contante betalingen voor deelname aan de 
lunch en de deelname aan de clubshow. 
Nadat iedereen voorzien was van een welkomst kopje koffie kon worden begonnen 
met de keuring. 
Ja en toen kwam de lunch,een verhaal apart en voor diegenen die niet aanwezig waren 
; U heeft iets gemist. 
Vooraf ;   Paling met toast en salade garnering of Gerookte kipsalade. 
Als hoofdgerecht ;  in de rookoven een op de plaat gerookte moot zalm met gebakken 
aardappeltjes en salade. 
Ik heb zelden zalm gegeten die zo lekker was. 
Als dessert had de keukenbrigade een variatie van diverse lekkere zaken op het bord 
gedrapeerd. Al met al het was verrukkelijk en feestelijk. 
De vele gasten en leden van onze club hebben genoten van deze feestlunch. 
 
Na de lunch kwam eerst de verloting. De dames die de lootjes aan de man/vrouw 
brachten, hadden goede zaken gedaan. Ik denk dat een blik op de rijkelijk gevulde 
prijstafel daar mede de reden voor was. 
Vele gelukkige prijswinnaars gingen met iets naar huis en de penningmeester was ook 
tevreden. 
 
De officiële openingshandeling middels de Jubileum speech werd uitgesproken door 
Wim Voskamp, de man die in onze hobby vele functies vervuld. 
Tevens heeft hij de hoofdprijzen met waarderende woorden aan de prijswinnaars 
uitgereikt. 
Namens de Nederlandse hoender Club waren aanwezig de voorzitter Dhr. Piet Kroon 
en de secretaris Dhr Wim Bleijenberg met zijn echtgenote. 
Ook was onze oud-voorzitter Ton Goossens met zijn Mechelien Ruijter present. 
Verder mochten we vele bekenden begroeten, allen liefhebbers die onze hobby een 
warm hart toedragen. 
In een apart kader zal ik de hoofdprijswinnaars vermelden, maar ik wil alle inzenders 
bedanken dat zij in grote getale met ruim 200 dieren de weg naar Amersfoort hebben 
gevonden. 
Zij maakten er voor ons allen, bestuur en leden, een onvergetelijke Jubileumshow van 
die als het aan de deelnemers ligt over 5 jaar weer op deze manier gehouden zou 
kunnen worden. Dat was de spontane reactie na deze zeer geslaagde Jubileumdag ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Assendelfter en Noord-Hollandse 
Blauwen Club. 
 
Frits Calf secretaris. 
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Uitslagen Jubileumshow  11-11-2006 
 
 A. Boks  (A) 
ASSENDELFTER 
 Goudpel Hen oud 
1 1ZG93 G de Boer 
2 V90 G de Boer 
3 G91 fam Lemans 
4 1ZJ94 fam Lemans 
  Haan jong 
5 1F96 W Koolmees 
6 2G93 W Koolmees 
7 O PGC Koedood 
8 O PGC Koedood 
9 6ZG93 AH Wildeboer 
10 2ZG95 AH Wildeboer 
11 G92 C Bergen 
12 4ZG94 C Bergen 
13 G92 A Houtman 
14 52ZG93 A Houtman 
15 O FA Assendelft 
16 3ZG94 FA Assendelft 
17 ZG93 fam Lemans 
18 O DA Sol 
 Hen jong 
19 O PGC Koedood 
20 O PGC Koedood 
21 O PGC Koedood 
22 G92 AH Wildeboer 
23 5ZG93 AH Wildeboer 
24 4ZG94 AH Wildeboer 
25 ZG93 AH Wildeboer 
26 2ZG95 AH Wildeboer 
27 1F96 AH Wildeboer 
28 V90 C Bergen 
29 O C Bergen 
30 G92 A Houtman 
31 O A Houtman 
32 V90 FA Assendelft 
33 G92 FA Assendelft 
34 V90 FA Assendelft 
35 G91 fam Lemans 
36 6ZG93 fam Lemans 
37 3ZG94 DA Sol 
38 O DA Sol 
39 DIS DA Sol 
K. van der Hoek (A) 
 Zilverpel Hen oud 
40 ZG 93 DA Sol 
  Haan jong 
41 G 91 C Bergen 
42 ZG 94 A Houtman 
43 G 92 A Houtman 
44  FA Assendelft 
45 V 90 fam Lemans 

46 G 91 fam Lemans 
  Hen jong 
47 G92 W Koolmees 
48 ZG93 W Koolmees 
 
49 ZG94 W Koolmees 
50 O W Koolmees 
51 3ZG95 W Koolmees 
52 O W Koolmees 
53  W Koolmees 
54 G92 C Bergen 
55 0 A Houtman 
56 2ZG94 A Houtman 
57 ZG93 FA Assendelft 
58 1F96 FA Assendelft 
59 4ZG94 fam Lemans 
60 2ZG95 fam Lemans 
A. Bleijenberg (B) 
 Citroenpel Haan jong 
61 O FA Assendelft 
  Hen jong 
62 G91 C Bergen 
63 ZG94 C Bergen 
64 V90 FA Assendelft 
65 G91 DA Sol 
66 G92 DA Sol 
67 1ZG95 DA Sol 
NOORD HOLLANDS HOEN  
 Koekoek Haan jong 
68 ZG93 JJ Vessies 
69 0 Rene van der 
Kerkhof 
70 6ZG94 W Noorloos 
71 G92 W Noorloos 
72 ZG94 MG Rietveld 
73 V90 A Suiker 
74 5ZG95 A Suiker 
75 ZG94 JG van Heek 
76 O Wde Haard 
77 ZG93 Wde Haard 
78 1F96 Wde Haard 
79 G92 J Th Beumer 
80 2F96 J Th Beumer 
81 ZG93 J Th Beumer 
82 ZG93 B Bos 
83 G92 B Bos 
84 8ZG94 B Bos 
85 4F96 B Bos 
86 ZG93 K Wijnen 
87 7ZG94 K Wijnen 
88 3F96 K Wijnen 
89 ZG93 K Wijnen 
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J.R.S.M. IJpma (A) 
 Hen  jong 
90 ZG94 JJ Vessies 
91 ZG93 JJ Vessies 
92 G92 H Klok 
93 ZG93 Rene van der 
Kerkhof 
94 F96 Rene van der 
Kerkhof 
95 ZG93 W Noorloos 
96 ZG95 W Noorloos 
97 ZG94 W Noorloos 
98 ZG93 W Noorloos 
99 ZG95 MG Rietveld 
100 ZG94 MG Rietveld 
101 F96 MG Rietveld 
102 O A Suiker 
103 ZG93 A Suiker 
104 G92 A Suiker 
105 ZG93 A Suiker 
106 ZG93 A Suiker 
107 ZG94 JG van Heek 
108 F96 JG van Heek 
109 ZG93 Wde Haard 
110 G92 Wde Haard 
111 G92 Wde Haard 
112 G91 Wde Haard 
113 G92 Wde Haard 
114 ZG93 Wde Haard 
115 V90 Wde Haard 
116 ZG93 J Th Beumer 
117 ZG93 J Th Beumer 
118 G92 J Th Beumer 
119 G92 B Bos 
120 ZG93 B Bos 
121 ZG93 B Bos 
122 G92 B Bos 
123 V90 P Keuning 
124 0 P Keuning 
125 G91 P Keuning 
126 V90 P Keuning 
127 G92 K Wijnen 
128 G92 K Wijnen 
129 ZG93 K Wijnen 
130 G92 K Wijnen 
131 G92 K Wijnen 
132 O K Wijnen 
 
ASSENDELFTER KRIEL  
A.F.J. Rijs (A) 
 Goudpel Hen oud 
133 1ZG94 Comb Gahrman 
  Haan jong 
134 2ZG94 Erwin Homan 
135 1ZG95 IN Meijering 
136 G92 Comb Gahrman 

  Hen jong 
137 2ZG94 B Vingerhoed 
138 G92 B Vingerhoed 
139 G91 B Vingerhoed 
140 ZG93 B Vingerhoed 
141 1ZG95 B Vingerhoed 
142 3ZG94 B Vingerhoed 
143 ZG94 Erwin Homan 
144 G92 Comb Gahrman 
 Zilverpel Haan jong 
145 1G92 B Vingerhoed 
  Hen jong 
146 1ZG94 B Vingerhoed 
 Citroenpel Hen jong 
147 G92 IN Meijering 
148 2ZG93 IN Meijering 
149 1F96 IN Meijering 
150 3ZG93 IN Meijering 
 
NOORD-HOLLANDSE KRIEL 
 Koekoek Haan oud 
151 1ZG93 H Meijer 
  Hen oud 
152 1ZG95 M Aben 
  Haan jong 
153 3ZG93 F Theelen 
154 2ZG95 F Theelen 
155 G92 A Geut 
156 G92 W Noorloos 
157 ABS Adri van Rijn 
158 ZG93 H Meijer 
159 ZG93 H Meijer 
160 1F96 JG van Heek 
161 G92 JG van Heek 
162 G92 W Veldhuizen 
163 G92 W Veldhuizen 
164 G92 W Veldhuizen 
165 G91 W Veldhuizen 
166 ZG93 W Veldhuizen 
167 ZG93 fam van Veldhuizen 
168 G92 fam van Veldhuizen 
169 G92 fam van Veldhuizen 
170 ZG93 fam van Veldhuizen 
 
G.B.J. van Dommelen (A) 
 Koekoek Hen jong 
171 ZG93 F Theelen 
172 1F96 F Theelen 
173 ZG94 F Theelen 
174 G92 F Theelen 
175 ZG94 A Geut 
176 G92 A Geut 
177 4ZG95 A Geut 
178 ZG94 A Geut 
179 ZG93 W Noorloos 
180 ZG94 W Noorloos 
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181 7ZG95 W Noorloos 
182 ABS Adri van Rijn 
183 ABS Adri van Rijn 
184 3F96 MG Rietveld 
185 8ZG95 MG Rietveld 
186 G92 H Meijer 
187 2F96 JG van Heek 
188 ZG94 JG van Heek 
189 G91 W Veldhuizen 
190 ZG93 W Veldhuizen 
191 G91 W Veldhuizen 
192 O W Veldhuizen 

193 ZG94 W Veldhuizen 
194 V90 W Veldhuizen 
195 G92 W Veldhuizen 
196 5ZG95 W Veldhuizen 
197 ZG93 W Veldhuizen 
198 G91 W Veldhuizen 
199 V90 fam van Veldhuizen 
200 V90 fam van Veldhuizen 
201 G92 fam van Veldhuizen 
202 G92 fam van Veldhuizen 
203 ZG93 M Aben 
204 6ZG95 M Aben 

Prijzen    Kooinr. 

Fraaiste Noord-Hollandse hoen  Medaille SZH 78 

Fraaiste Noord-Hollandse hoen haan Herinneringsbord +kaas 78 

Fraaiste Noord-Hollandse hoen hen Herinneringsbord+kaas 101 

Fraaiste Noord-Hollandse hoen haan op 1 na NHDB-NH medaille 80 

Fraaiste Noord-Hollandse hoen hen op 1 na NHDB-NH, medaille 108 

Fraaiste Assendelfter  Medaille SZH 27 

Fraaiste Assendelfter haan  Herinneringsbord+kaas 5 

Fraaiste Assendelfter hen  Herinneringsbord+kaas 27 

 Fraaiste Assendelfter haan op lna NHDB-NH medaille 10 

Fraaiste Assendelfter hen op lna NHDB-NH medaille 58 

Fraaiste N-Hollandsehoen kriel  Medaille SZH 172 

Fraaiste N-Hollandsehoen kriel haan Herinneringsbord+kaas 160 

Fraaiste N-Hollandsehoen kriel hen Herinneringsbord+kaas 172 

Fraaiste N-Hollandsehoen kriel haan op 1 na NHDB-NH medaille 154 

Fraaiste N-Hollandsehoen kriel hen op 1 na NHDB-NH medaille 187 

Fraaiste Assendelfterkriel  Medaille SZH 149 

Fraaiste Assendelfterkriel haan  Herinneringsbord+kaas 135 

Fraaiste Assendelfterkriel hen  Herinneringsbord+kaas 149 

Fraaiste Assendelfterkriel haan op 1 na NHDB-NH medaille 134 

Fraaiste Assendelfterkriel hen op l na NHDB-NH medaille 141 

Fraaie beker voor het beste dier van.een jeugdlid. 143 

Jubileum plaquette voor het fraaiste dier in de grootste groep. 27 

NHC medaille per ras  Noord-Hollandshoen 78 
   Assendelfter 27 
   Noord-Hollandse kriel 172 

   Assendelfterkriel 149 
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Verslag 
keuring 31 Noord-Hollandse Blauwe krielen door 

Keurmeester Dhr. Winus  van Dommelen. 
Jubileumshow 11 november 2006. 

 
Op deze jubileumshow werd mij gevraagd om de 31 jonge hennen van de Noord-
Hollandse Blauwe krielen te beoordelen.Geen gemakkelijke taak, maar ik heb het met 
plezier gedaan. 
Met dit grote aantal  en de grote verscheidenheid waren er voldoende mogelijkheden 
vergelijkingen te trekken. 
Bij vele hennen zou ik graag een iets langere rug willen zien.(het modernere type). De 
mooiste type-hen zat in kooi 184 van Tinus Rietveld, het was jammer dat de staart 
van deze hen niet helemaal compleet was, maar toch een 3e F. De 2e F zat in kooi 187, 
van J G van Heek, was rondom een mooie hen, maar moest toch in type iets toegeven 
aan de 1e F in kooi 172, deze hen werd de beste Noord-Hollandse Blauwe krielhen. 
Eigenaar Frans Theelen uit Velden (Limburg). 
 
Wat is mij bij de keuring 
opgevallen?? 
1 enkele hennen met erg donker 
dons. 
2 de staartvorm moet meer aandacht 
hebben. 
3 tekening in borst is erg donker. 
4 de tekening op rug en zadel moet bij 
enkele dieren beter. 
5 een aantal dieren moet beter in pootkleur,(fokken met hanen die wat licht in           
   Staartkleur zijn. 
6 enkele dieren met afwijkend borstbeen 
7 door het binnen houden was de kleur over het geheel goed, maar de kopkleur bij een 
aantal dieren was wat bleek. 
 
Aan het slot, dank aan mijn schrijfster mevrouw Veldhuizen voor de keurige notities 
op de beoordelingskaaarten. 
Winus van Dommelen. 

Kaas prijzen 42 5 8 12 16 24' 3 7 

184  177 196 152 146 133 148 
187 

199  96 90 80 88 67 94 

Wijn prijzen 56 60 1 14 36 204 

185  151 153 142 100 107 129 

70  85 i     
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De 1e en huidige voorzitter tonen te midden van het bestuur het aloude vaandel. 
 

 
 

De secretaris –Frits- toont vol trots de prachtige herinneringsborden. 

 
 

Deze fotoreportage werd samengesteld met foto’s van de heer Koedood, 
Klaas van der Hoek en Geri Glasstra. Heren nogmaals bedankt. 
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 Stilte voor de storm 

  
 

  
Het keurcorps aan het werk op de elfde van de elfde. 
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Voorbereiding van het feestmaal 

  

  



 13

  
 

  
De prijzen 
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De uitblinkers 
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De prijsuireiking 
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Zomaar wat details 
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Verslag van de keuring van de Jubileumshow d.d. 11-11-2006 te Amersfoort. 
 
Door het bestuur van de speciaalclub kreeg ik op de jubileumshow de Noord-
Hollandse hoen hanen en de citroenpel Assendelfters te keuren. 
De citroenpel Assendelfters zijn alleen in de dwergvorm erkend, maar met de 
voorzitter was afgesproken, dat ik ze zou beoordelen alsof ze wel erkend zijn. 
 
Aan de twee hanen moet nog wel wat bijgeschaafd worden. Over het algemeen is de 
kleur nog niet zoals deze verlangd wordt bij citroenpel. Bij hennen waren enkele zeer 
acceptabele dieren aanwezig. Ik denk dat deze zeker voor erkenning in aanmerking 
zullen komen. Maar voor erkenning zijn ook hanen nodig. Bovendien waren hier 
alleen maar jonge dieren aanwezig. 
 
Vervolgens kreeg ik twee en twintig Noord-Hollandse hoen hanen te beoordelen.  
Vanwege ruimte gebrek waren er dieren getopt. Zo ook deze hanen. Een voordeel hier 
was dat alle hanen bovenin zaten, niet dat het zo gemakkelijk is om de dieren uit de 
kooien te halen, maar je hebt wel een gelijk beeld vooral wat het type betreft. Zitten er 
dieren zowel beneden als boven in de kooien, dan is het type moeilijk met elkaar te 
vergelijken. Een ander voordeel is, dat je er grote spierballen van krijgt. 

 
Nog nooit had ik zoveel hanen bij elkaar 
gezien, laat staan beoordeeld. 
Wat mij opviel, was dat bijna alle hanen de 
juiste kleur hadden. Hierover zijn dus 
weinig aanmerkingen gemaakt. Wat het 
type betreft ook bijna allemaal ZG en F 
types met zelfs een haan met een 
standaardmatig U type. De enkele hanen 
die een G type vertoonden waren nog wat 
jong en daardoor smal in het zadel. 
Helaas ook twee dieren met een uitsluitingsfout. Maar over het geheel een mooie 
collectie met een viertal waardige F dieren, waarvan de 1e F op een schoonheidsfoutje 
na U-waardig was. Verder waren er nog twaalf ZG dieren. 
 
Met heel veel plezier heb ik deze keuring verricht. Het bestuur kan dan ook met grote 
tevredenheid op dit jubileum terugzien. Ik vind het altijd prettig als de fokkers bij de 
keuring aanwezig zijn. Je kunt bepaalde dingen toelichten wat soms niet duidelijk op 
de beoordelingskaart vermeld staat. Met het aanwezig zijn van de fokkers is zo’n 
keuring soms erg verhelderend. 
 
Er zijn meerdere speciaalclubs die elke vijf jaar een eigen clubshow organiseren. Het 
geeft een versterkende band naar de leden onderling. Het vergelijkend aantal dieren is 
groter en er komen meer leden naar zo’n dag toe. 
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Ik denk dat de Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwenclub zeker rijp is voor het 
houden van een eigen lustrumshow. 
 
Tenslotte wil ik uw bestuur en alle leden nog feliciteren met dit jubileum en speciaal 
natuurlijk de prijswinnaars. 
 
Zelf kijk ik met plezier op deze dag terug. 
 
Bep Bleijenberg 
 
Keuring zilverpel Assendelftse hoenders op jubileumshow 
 
Op de 11de van de 11de toog ik naar Amersfoort. Naar de ons bekende vergader- en 
fokkersbijeenkomsten locatie in het centrum van het land. Naar de jubileumshow van 
een van onze jongere speciaalsclubs. Ik had er zin in. 
In dit artikeltje een impressie van mijn bevindingen van mijn keuring van de zilverpel 
Assendelftse hoenders. Niet een opsomming van de beoordelingskaarten maar wat 
meer algemene zaken die mij opvielen. 
Zilverpel Assendelftse hoenders zie je niet zo vaak. Ik mocht er een twintigtal dieren 
van een beoordeling voorzien. De rij begon met een oude hen. Ik had wel wensen, 
maar vond de ZG met 93 toch verdiend. Let op de intensiteit van de pellen. 
7 jonge hanen. In het algemeen een groep die nog erg jeugdig toonde. Veel hanen 
waren vooral in de staartpartij nog niet compleet. Deze moet rijk zijn, goed voorzien 
van sikkels met een scherpe sikkelzoom. Op alle hiergenoemde punten had ik wensen. 
De haan in kooi 56, ingezonden door 
Houtman, had een prima kop. Ook vond ik 
bij een aantal hanen de grondkleur niet 
voldoende zilverwit. Winnaar was een haan 
van Houtman in kooinummer 42 met 
predikaat ZG met 94 punten.  
11 jonge hennen volgden. Jammer dat 
enkele hennen uitsluitingsfouten toonden. Ik 
vond een eendenvoet, sporen en een kam 
die niet door de beugel kon. Een van de 
hennen met de sporen toonde wel een fraaie 
pelling. Ik wens de eigenaar sterkte bij het 
bepalen of deze hen te gebruiken is voor het zorgen van nageslacht. Jammer vind ik, 
het geeft vaak een negatieve trend welke er zeker niet was. Het viel mij op dat bij 
enkele hennen de pellen wel goed van vorm zijn, maar dat de kleur niet genoeg zwart 
is. Zorg voor voldoende intensiviteit. Ook waren hier en daar de pellen niet genoeg 
los en misten ze de specifieke vorm. Maar gelukkig ook dieren met een fraaie 
grondkleur. Assendelft won met een hen met predikaat F met 96 punten gevolgd door 
Lemans met ZG, 95 punten. 
Tot slot: blijf volhouden. Door selectie en zorgvuldige samenstelling van de foktomen 
met deze kleurslag op een hoger niveau gebracht kunnen worden. Blijf volhouden, 
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volg consequent je eigen lijn en laatje dieren regelmatig ergens op een show zien. Dan 
kan het niet uitblijven dat de kwaliteit verbetert. 
 
Dan nog even naar de dag: ik vond de dag zeer geslaagd. Je zou bijna komend jaar al 
weer zo’n vooruitzicht moeten hebben. Maar dan worden we wel erg snel oud. Toch 
is het goed dat een speciaalclub regelmatig zo bij elkaar komt en elkaars dieren laat 
zien. Het bevordert de sfeer en onderlinge band. De verzorging was perfect, je zou dat 
bijna al vanzelfsprekend vinden. Dat is natuurlijk niet waar. Iedere keer moet de ploeg 
van Jan Kamps het maar weer voor elkaar boksen. Voor de liefhebberij is zo’n team 
goud waard., Vrouwen, mannen het was weer goed toeven in Amersfoort. En dat 
geldt ook voor de speciaalclub. Bas en zijn mannen en vrouwen hartelijk dank, ik heb 
genoten. Met veel genoegen biedt ik de gemaakte foto’s de club aan. 
 
Klaas van der Hoek, Wapenveld, december 2006 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
Noord-Hollandse Blauwe Assendelfters 
De elfde van de elfde 

Wienus van Dommelen zit niet te dommelen na zijn keuring tijdens de Kaasstadshow. 
Aan de tafel vertelt iemand dat er jaren geleden iemand de geboorte van het dertiende 
kind stond aan te geven. "Wilt u een nieuw trouwboekje?", vroeg de ambtenaar van de 
burgerlijke stand. Er konden twaalf kinderen in. "Nee", was het antwoord van de 
vader:"Schrijf maar aan de rand". Wienus reageert daarop naar de verteller met de 
vraag:"Kom jij uit Sint Anthonis of omgeving?" De zeer verbaasde verteller antwoordt 
bevestigend en vraagt: "Hoe weet jij dat?" Wienus antwoord:"Die man was mijn 
grootvader. Deze waar gebeurde anekdote vertelt onze erevoorzitter, met Brabants bloed 
dus, aan de tafel tijdens een pauze van de jubileumshow van de Assendelfter en Noord-
Hollandse Blauwen Club. De club viert het vijfentwintig jarige bestaan in het AKV-
gebouw met een keuring en een goed verzorgd diner. Het is de elfde van de elfde. De 
belangstelling voor de jubileumactiviteit is groot. Niet alleen de fokkers, maar ook 
meerdere liefhebbers genieten van de keuring, het eten en elkaars gezelschap. 
 
Voorzitter Bas Vingerhoed, secretaris Frits Calf en de andere bestuursleden kunnen 
terug zien op een geslaagde dag. 
 

@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
De Noord-Hollandse Blauwe.  
Onderstaande teksten geven een goed inzicht in de wijze waarop rond 1950 
bedrijfsmatig met de Noord-Hollandse Blauwe gewerkt werd. Interessant! 
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Fragmenten van de artikelen uit de vijftiger jaren over de Noord-Hollandse Blauwe 
drukken wij hierbij af. 
Ze stonde o.a. in Pels en Pluim. Hierna volgen enkele teksten van de hand van De 
Vries. Dit was een bekende schrijver in die jaren: 
"Zo klein en nietig de Assendelfter Hoenders zijn, zo fors en zwaar zijn de Noord- 
Hollandse Blauwen 

 
N.H Blauwe hen. Zeer goed van type.  
Helaas staat zij niet mooi, maar de goede  
bouw komt wel tot zijn recht. 1952. 
En het is juist daardoor dat ze wereldbekendheid hebben gekregen. Bovendien is het ras 
der piepkuikenfokkerij. 
Wil men het standaardideaal bereiken dan zal men bij de fokhaan vooral letten op een 
brede diepe borst, 
brede en vrij lange rug, krachtig ontwikkeld beenstel, lichtgrijze grondkleur met 
donkergrijze dwarsstrepen en regelmatige tekening. Het is als sportras weinig verbreid, 

toch komen zij regelmatig in de tentoonstellingskooien. 
Wij kunnen ze als goede winterlegsters en als goede 
broedkippen aanbevelen 
Het is als sportras weinig verbreid, toch komen ze 
regelmatig in de tentoonstellingkooien.Wij kunnen ze als 
goede winterlegsters en als goede broedkippen aanbevelen. 
Vooral de laatste eigenschap brengt vele stadskippen-
houders er toe een paar dieren van dit ras er bij te houden 
voor de opfok van hun kuikens. Reeds in december 
beginnen de fokbedrijven met het fokken voor de 
productie, dat wil zeggen, dan zijn de foktomen al 
samengesteld voor de individuele fok en NH Blauwe haan. 
Hoewel              voor de aflevering van eendagskuikens aan 

de de staartdracht wat hoekig is,               vermeerderingsbedrijven. Het is dan voor de  
zijn rug en borst goed.           fokbedrijven hoogtij en de vermeerderingsbedrijven 
hebben in de eerste maanden van het jaar rustig de tijd om hun kuikens op te fokken. 
Zij behoeven niet, zoals de vermeerderingsbedrijven van andere rassen,  
 
dan te zorgen voor broedeieren hebben in de eerste maanden van het jaar rustig de tijd 
om hun kuikens op te fokken 
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Zij behoeven niet, zoals de vermeerderingsbedrijven van andere rassen, dan te zorgen 
voor broedeieren voor de kuikenbroeders in 
het binnenland; daar is niet zoveel vraag naar. 
Wel kunnen in die tijd in de regelbroed-eieren 
worden geleverd voor de export; deze handel 
gaat bijna het hele jaar door. Het mag de ene 
week beter zijn dan de ander, als regel kunnen 
er wekelijks van dit ras broedeieren 
geëxporteerd worden. Voor deze eieren is nog 
altijd België onze beste afnemer. Als in mei 
het broedseizoen wordt gesloten voor de 

productie rassen, staan gewoonlijk de machines van de fokkers van Noord-Hollandse 
Blauwen al enige weken stil, daar de vermeerderaars de kuikens liever niet later dan 
april in de hokken hebben en de eerste dieren begin januari al de stallen bevolken". 
U ziet bij dit artikel ook enkele advertenties van de fokbedrijven die rond 1950 
werden geplaatst in de pluimveebladen. 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
De keuring tijdens de jubileumshow 
 
Assendelfters 
De heren Van Dommelen, IJpma, Boks, Van der Hoek. Bleijenberg en Rijs zijn 
aanwezig om de dieren te keuren. De fokkers hebben gezorgd voor een flinke 
hoeveelheid dieren. De keurmeesters pakten hun taak positief op. Dat is een goede 
zaak. Vanzelfsprekend was er wel het een en ander aan te merken. Maar dat kan ook 
niet anders. Er waren opmerkingen over o.a. het type, de rozekam(die rijk voorzien 
moet zijn van flinke grove en onregelmatige puntjes en met een doorn die de neklijn 
enigszins moet volgen, de pelling waarvan de vorm als tarwekorrels die vrij liggen 
aan weerszijden van de schacht moet zijn. Dat is natuurlijk niet steeds volledig het 
geval. Toch waren er wel dieren die veel goede eigenschappen lieten zien. Zowel in 
groot als in dwerg is het aantal fokker zeer gering. Wij trots op hun pogingen dit oude 
en interessante cultuurgoed in stand te houden. 
 
Noord-Hollandse Blauwen 
Er waren relatief grote aantallen te bewonderen. Vooral de grote hanen maakten veel 
indruk bij de aanwezigen. Dit kwam ook wel omdat ze getopt geshowd werden. Dat gaf 
de keurmeesters een wat ander beeld clan gebruikelijk. Men keek nu meer schuin onder 
de dieren. Bij de beoordeling van het type moest men daar alert op zijn. Dat is m.i. 
overigens goed gelukt. Meerdere prachtige exemplaren bevolkten de kooien. Het zware, 
iets gerekte en brede vleesras met de wat losse bevedering en de mooie heldere en 
gelijkmatige koekoekkleur liet zich goed zien. De hennen zijn wat donkerder dan de 
hanen. De donker blauwgrijze of grijszwarte grondkleur wordt op iedere veer een aantal 
keren overdwars onderbroken door een licht blauwgrijze niet scherp begrensde 
tekening. In de sierveren zien we een relatief groter aantal dwarsbanden, die bij het hals- 
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en zadelbehang van de hanen neigen naar de vorm van een omgekeerde V. Dat was bij 
de dieren goed waar te nemen. Ook in dwergvorm is vooruitgang geboekt in de loop der 
jaren. De fokkers van die variëteit hebben de kleur van de groten als streefdoel 
ongetwijfeld voor ogen gehad. 
 
Piet Kroon 
 
Van de secretaris. 
Beste sportvrienden,  
Bij deze wil ik U attent maken op mijn nieuwe –tijdelijke – adres. 
Ook het email adres is veranderd. 
 
F.J.E.Calf , De Loet 2  1851 CR Heiloo.  Telefoon 072-533 36 12 
Email; fjecalf@quicknet.nl 
 
Waarom tijdelijk, wel we hebben een nieuw te bouwen appartement gekocht 
in LIMMEN een plaatsje tegen HEILOO aan. 
De oplevering zal in de tweede helft van het volgende jaar zijn en dan nog 

wat, in eigen beheer, afwerk en meerwerk zaken, zodat het naar 
zich laat aanzien we volgend jaar tegen de Kerstdagen we over 
zullen gaan. 

Toen de buurman van onze verhuisplannen hoorde meldde 
hij zich als koper, voor onze woning waar we 30 jaar 
gewoond hebben.  

Hij bood een goede prijs, maar we moesten dan wel per 2 
oktober 2006 opleveren. Aldus geschiedde. 
Dit betekent geen kippen meer, maar voorlopig, als onze 
voorzitter aanblijft, kunt U als lid van onze speciaal club 

op mijn bestuurlijke medewerking rekenen. 
Rest mij U allen  PRETTIGE KERSTDAGEN en een VOORSPOEDIG 
NIEUWJAAR toe te wensen en veel plezier met de kippen hobby. 
 
Frits Calf.  
 

Onderstaande artikel stond in alle edities van het Noord-Hollands 
Dagblad 

Kwart eeuw hobbyfokkerij van boerengeeltjes 

en goed bevleesde hoenders 
Blauwen en Assendelfters niet kruisen 
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DOOR RIEN FLORIS 

ASSENDELFT -De een wordt 'boerengeeltje' genoemd en de ander gaat door voor 
een 'goed bevleesde hoender'. We hebben het over de oer Noord-Hollandse 
hoendersoorten: Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen. Sinds een kwart eeuw 
samen in een hoenderclub. 

Her lijken de uitersten van het Noord-
Hollandse pluimvee. Een schraal kippie 
als de Assendelfter waarvan vroeger 
werd gezegd dat die alleen bij arme 
boeren rondscharrelden. En de Noord-
Hollandse Blauwen. Een zwaar 
gebouwde hoender die werd gefokt 
voor vlees en de eieren. 
Twee niet veel voorkomende Noord-
Hollandse hoenderrassen waarvan de 
fokkers bij elkaar kropen in de 

Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club. Om zo 
een wat stevige vereniging te vormen. Inmiddels tellen 
ze honderdvijftig leden met fokkers door het hele land. 
Tegenwoordig zijn het vooral de hobbyisten die de 
Noord-Hollandse hoenders hoog houden. Bevlogen 
fokkers die alles weten van de hoenders en hun 
kleurslagen. Zoals Bas Vingerhoed. 'Keurmeester A' en 

voorzitter van de 
Assendelfter en Noord-
Hollandse Blauwen Club. 
Van de Assendelfters zijn 
er nog zo'n driehonderd 
over. De Assendelfters 
veroverden heel Nederland 
via de kippenmarkten van 
Purmerend, Alkmaar en 
Amsterdam. Onder de naam 
van 'boerengeeltjes' gingen de Assendelfters van hand tot 
hand. Kipjes met karakter. Erg levendig en war schuw 
waardoor de kleine kipjes de ruimte nodig hebben. „Het 
zijn zenuwlijders'; zeggen sommige fokkers. 

Assendelfters in goudpels en zilverpels. Oranje ogen, leiblauwe poten, witte oorlellen 
en een rode lel aan de keel. Schrale kippies die je rustig moet benaderen en die weinig 
voer nodig hebben. 
Net als de Assendelfters zijn de Noord-Hollandse Blauwen afkomstig uit de 
Zaanstreek. Van deze hoendersoort zijn er meet overgebleven: zo'n vijfhonderd 
hoenders. Rond i9oo ontstaan uit (vermoedelijk, aldus de kenners) kruisingen van de 
Mechelse Koekoek. En dat is volgens keurmeesters en fokkers terug te vinden in de 
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blauwgrijze 'koekoekskleur'. „De Blauwe was een echt'nut-ras' met goed vlees en zoo 
eieren per jaar", zegt de keurmeester. 
Het mixen van Assendelfters en de Blauwen gebeurt niet. „Nee, dan zou je iets heel 
vreemds krijgen", zegt Vingerhoed. Het samenvoegen is alleen op verenigingsniveau 
geschied. Een kwart eeuw geleden gingen de verenigingen samen tot één club die de 
Noord-Hollandse rassen fokt. Reden voor de jubilarissen om de beste kipjes te 
presenteren in de streek waar de hoenders van oorsprong vandaan komen: de 
Zaanstreek. Dat gebeurt op de Zaanstadshow 2oo6 (komend weekeinde van 27 t/m 29 
oktober). 
 
Tijdens de Zaanstadshow bij 'Ranzijn tuin en dier' aan de Kleine Tocht 19 te Zaandam is nog meer kleinvee 
te zien. De toegang is gratis. Op 11 november is een landelijke jubileumshow in Amersfoort. 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
Van de voorzitter 
 
Met veel voldoening kijk ik terug op ons jubileum jaar. We hebben flink aan 
de weg getimmerd. Fraaie stukken in ons vakblad Kleindier Magazine en in 
het Noord-Hollands Dagblad als mede diverse clubladen hebben onze club 
positief onder de aandacht gebracht.  
De jubileumshow moest het klapstuk worden en dat werd het dan ook. We 
telden 200 dieren, nog nooit vertoond. 
Over de rassen verdeeld: 
 Assendelfters 67 st 
 Noord-Hollandshoen 65 st 
 Assendelfterkriel 18 st 
 Noord-Hollandse kriel 54 st 
Optimistisch hadden we zes keurmeesters gevraagd en we hebben niemand 
afgezegd, ze waren nodig. 
In verslagen die ik al binnen heb kunt u de indrukken van de keurmeesters  
lezen. Het is natuurlijk niet allemaal hosanna, er moet nog flink gewerkt 
worden aan de diverse rassen. Vooral de Assendelfters moeten duidelijk 
verbeteren. Opvallend is de revival van de zilverpellen. Zagen we er de laatste 
jaren maar enkele, nu zaten er 21 st. Het winnende dier was van Frans 
Assendelft. Juist nu hij weinig tijd heeft door de ziekte van Jenny zijn vrouw, 
kon hij deze opsteker zeker gebruiken. 
Jammer dat juist bij zilvers diverse hennen sporen hadden. 
Bij de goudpellen een nieuwe ster aan het firmament de heer Koolmees die de 
beste haan bracht. Wildeboer is een vertrouwd gezicht bij de winnaars. 
Jammer dat van diverse fokkers de dieren nog wat jong waren, maar vaak veel 
belovend waren. 
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Dit laatste gold ook voor de citroenpellen. Daar moet het komend seizoen 
hard aan gewerkt worden, mogelijk kunnen ze dan volgend seizoen erkend 
worden. 
 
Bij de Noord-Hollandse hoen hanen won mevr. De Waard met een prachtig 
dier. Zij is een van de 2 actieve foksters waarvan ik in een eerder clubblad al 
gewag maakte. Wat een beetje fanatisme al niet kan veroorzaken in een paar 
jaar. Een ander winnende fokster mevr. Wijnen had de 3e F in de kooi 
gebracht. Ik zou tegen de heren willen zeggen pas op voor deze aanstormende 
talenten. De overige winnaars waren weer oude bekenden Rietveld, Beumer 
en Van Heek.  
 
Bij de Noord-Hollandse hoen krielen gingen de prijzen en hoogste predikaten 
zoals zo vaak naar Van Heek, Theelen en Rietveld. Zij zijn vaste bezoekers 
van onze fokkersdagen. Ik merk dit op, omdat juist inzenders die ik daar nog 
niet eerder heb gezien duidelijk achterbleven met hun resultaten. De heer Van 
Dommelen heeft gekeurd volgens de laatste inzichten, waarbij het type 
weergegeven in de laatste standaardtekening centraal staat. Hieruit blijkt 
volgens mij dat zij de stand van het ras op dit ogenblik niet goed volgen. Ik 
zou hen zeggen kom op de komende fokkersdagen. 
 
De Assendelfterkrielen waren wat ondervertegenwoordigd, jammer. De 
kwaliteit was behoorlijk , toch blijkt het bij dit ras en ook bij de grote broer 
moeilijk om mooie hanen te brengen. De prijzen werden weggehaald door Ide 
Meijering de grote afwezige. 
 
Nogmaals moet ik iedereen bedanken die aan het slagen van deze prachtige 
dag heeft meegewerkt. Ieder jaar is dit niet te organiseren, maar we hebben 
plannen om iedere 5 jaar iets vergelijkbaars te organiseren. 
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Het bestuur van de 

Assendelfter- en Noord-Hollandse 

blauwe club wenst iedereen 

Prettige Kerstdagen en een 

Gelukkig Nieuwjaar. 

En veel En veel En veel En veel gezondheid en gezondheid en gezondheid en gezondheid en 
fokplezier in  200fokplezier in  200fokplezier in  200fokplezier in  2007777    

De contributiebetaling voor het jaar 2007 
 

In de voorjaarsvergadering van onze speciaalclub is de contributie voor het 
jaar 2007 vastgesteld op  € 12,50 voor volwassen leden en  € 6,25 voor 
jeugdleden t/m 17 jaar. 
Omdat de banken met andere incasso systemen zijn gaan werken ontvangt 
u voor het komende jaar GEEN  acceptgiro. Maar doe ik een DRINGEND 
beroep op U om via een eigen opdracht, of per telebankieren Uw 
contributie voor het komende jaar over te maken. 
Postgiro nummer  2350960 , t.n.v. Assendelfter en N-H Blauwen Club,  
te Heiloo. 
Als penningmeester zal ik het bijzonder op prijs stellen als U dit zo spoedig 
mogelijk in orde wilt maken. Met een bij voorbaat dank voor de te nemen 
moeite, een vriendelijke groet van de penningmeester. 

Frits Calf    


