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Uitnodiging
tot het bijwonen van de Jaarvergadering en Fokkersdag.
Deze zal worden gehouden op 24 maart a.s. in het clubgebouw van AKV
sportpark “De Bokkeduinen” 4 te Amersfoort
Aankomst en ontvangst 10.30 uur.
Programma
Aanvang 11.00 uur. Lunch 12.30 –13.15 uur.
Dit jaar gelukkig weer een dierbespreking.
Laten we er wat moois van maken en weer flink wat dieren meenemen. Beginners
zouden hun foktoom meekunnen nemen en die op geschiktheid laten beoordelen
door deskundige fokkers en keurmeesters. Tijdens de Jubileumshow is gebleken
dat fokkers die weinig op de fokkersdagen worden gezien toch achter bleven bij de
regelmatige bezoekers.
Een beetje fanatisme blijkt te lonen.
Na de lunch de jaarvergadering
Tijdens de lunch: tombola, denk aan een prijsje!!!!!
De prijs voor de koffietafel waarin begrepen soep kroket, diverse soorten brood,
beleg, luxe vleeswaren, kaas, zoetwaren, koffie, thee, melk naar keuze bedraagt
€ 9,--. Tevens is hierin begrepen een kop koffie/ thee bij binnenkomst.
Laat de secretaris voor 20 maart a.s. weten of u al of niet komt, dan kan daar met
de lunch rekening mee worden gehouden. We moeten echt weten of u komt!!
Agenda jaarvergadering
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen van de vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
5. Financieel verslag van de penningmeester.
6. Bestuursverkiezing. De heer Assendelft is periodiek aftredend en herkiesbaar.
Tegen kandidaten kunnen tot voor de vergadering worden aangemeld.
7. Verslag kascontrolecommissie 2005
8. Benoeming kascontrolecommissie 2006
9. Uitreiking prijzen clubshow
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
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De goudpel Assendelfters op de Jubileumshow
Op zaterdag 11 november 2006 hield de Assendelfter en Noord-Hollandse
Blauwen Club een geslaagde jubileumshow in het clubgebouw van AKV te
Amersfoort. Mij waren tijdens de keuring de grote goudpel Assendelfters
toegedacht.
Niet minder dan 39 dieren bevolkten de kooien waarbij duidelijk een
onderscheid tussen de verschillende lijnen c.q. inzenders was waar te
nemen. Spijtig was dat van een inzender alle dieren het predikaat O kregen
waarbij skeletafwijkingen, naast kamfouten, de hoofdoorzaak waren. Het is
te hopen dat andere leden van de club deze fokker aan ander fokmateriaal
helpen want verder gaan met deze dieren heeft geen zin. Maar dat lijkt me
binnen de club gemakkelijk op te lossen.
Daarnaast was er een fokker, die op het oog heel mooie dieren in de kooi
bracht, maar slechts één dier kreeg uiteindelijk het predikaat zg 94. Maar
een sprank aan de kamdoorn is nog steeds een O, dit geldt ook voor dieren
met veel veren aan de loopbenen terwijl het ontbreken van een ring ook
niet tot een predikaat leidt.
In de oude dieren waren de meeste nog niet doorgeruid terwijl het
probleem van hoefijzertekening in de borst bij oude hennen een veel
voorkomend verschijnsel is. Een oude hen die deze ongewenste eigenschap
mist is goud waard. Sommige fokkers brachten dieren in de kooi waarvan
de grootte minimaal is. Een beetje massa mag de Assendelfter wel hebben
wil je in vergelijking met de krielen niet in een schemergebied terecht
komen. De grondkleur was over het algemeen mooi goudgeel te noemen
maar vooral bij de hanen enkel dieren die naar de rode kant gaan.
Een punt dat de aandacht blijft vragen is de borstkleur bij de hanen. Er zijn
vrijwel geen hanen die een mooi egaal goudgele borst hebben, bij de
meeste dieren is de kleur vlekkerig.
Voor de fok van mooi egaal gekleurde hennen is dit wel een voorwaarde.
Bij de hanen blijven ook de kopversierselen de aandacht vragen, te grove
versierselen storen het beeld. De pelling was wisselend maar bij de dieren
van de winnende fokker was een aantal dieren met mooie losliggende
pelling aanwezig. Dit gold trouwens ook voor de hen met voetbevedering
en de hen zonder ring.
Voorkom dat de pelling te samengesteld wordt of dat de pelling doorloopt
in de hals. Dit geldt natuurlijk ook voor een te hoog oplopende pelling op
de borst Over het geheel genomen kreeg ik tijdens de keuring, kwalitatief
gezien, redelijke dieren in handen, die de mogelijkheid bieden de
Assendelfter op te stoten in de vaart van de pluimveevolken.
Ad Boks

De Assendelfter krielen en de Noord-Hollandsekriel hanen
12 november 2006: een feestdag voor de club waarop de leden lieten zien
dat zij het enthousiasme van hun bestuur deelden door het inschrijven van
een flink aantal dieren. Een groter aantal Assendelfters, Noord-Hollandse
hoenders en Noord-Hollandse krielen op één keuring heb ik nog nooit
gezien. Natuurlijk beseffen we dan dat meer insturen betekent dat de
fokkers naast hun toppers ook een aantal dieren meebrengen die wat lager
zullen scoren. Dit is beslist niet erg, het is eerder andersom: het geeft een
goed beeld hoe het in de breedte met de kwaliteit van het ras gesteld is!
Jammer genoeg was er maar een klein clubje Assendelfterkrielen
ingezonden, aan mij de taak deze samen met de Noord-Hollandse
krielhanen van een beoordeling te voorzien.
De Assendelfterkrielen:
Een eenzame oude hen opende de rij, een dier wat nog niet doorgeruid was
maar liet zien dat zij kwaliteit bezat. Naast een prima type toonde zij voor
een overjarig dier een prima kleur en een beste pelling. Vervolgens een
drietal goudpel hanen. Sommige dieren dragen jammer genoeg de vleugels
wel erg laag, een bekend verschijnsel bij verdwergde rassen maar het moet
niet ‘te’ storend gaan worden. In grondkleur was een van deze hanen erg
rood. Bij alle drie was een opmerking over de sikkelzoming op zijn
plaatst. Naast te breed was deze maar deels aanwezig en erg onscherp.
De klasse jonge hennen opende met een dier wat mij wat hoofdbrekens
bezorgde. Tijdens de keuring weigerde zij haar vleugels op te trekken en
toonde wat uitgezakte grote slagpennen. Later tijdens de keuring, natuurlijk
toen haar kaart al vol was en het predikaat toegekend was, toonde zij een
veel betere vleugeldracht. In tekening was zij zeker niet de slechtste, haar
kam was een zwakker punt. Aan de kamvorm tillen we niet te zwaar maar
dit wil niet zeggen dat deuken en butsen geen probleem zijn. Meerdere
dieren kregen van mij op dit onderdeel een aanmerking.
In grondkleur was er veel verschil te vinden in deze klasse. Gelukkig
toonde de meeste hennen de juiste tint.
In zilverpel slechts één haan en één hen, iets wat te denken geeft. De hier
aanwezige dieren waren nog erg jeugdig, zo ontbrak bij de haan nog een
behoorlijk deel van de staart. De hen ging hier met de eer strijken.
In citroenpel alleen een viertal hennen. Let bij deze kleurslag wel op het te
fors worden van de dieren. In deze klasse zat de winnaar bij dit ras. Een
mooie type hen met een prima kleur en een beste pelling. Ook in de borst
was zij prima gepeld maar wel met de bemerking dat de pelling te hoog op
liep. Het gevolg van deze wat hoog oplopende pelling was enige tekening

onderin de halskraag, iets wat ik haar in dit gezelschap vanwege haar
verder goede eigenschappen, toch maar vergeven heb.
De Noord-Hollandse krielhanen:
Het verschil met name in kleur en tekening tussen de krielhanen en hun
grote broers bleek ook op deze keuring weer. Eerlijk gezegd is het lastig
om krielhanen te vinden die in de buurt komen van de tekening van de
grote hanen. Toch moet dit het streven blijven en daarmee de richting van
de keuring bepalen. Met deze insteek ben ik de keuring ingegaan en heb
het op de beoordelingskaarten verwoord.
Op de 1e plaats staat bij mij altijd het type. Op dit onderdeel trof ik nogal
wat afwijkingen aan. Een aantal hanen was beslist te kort van bouw, iets
wat punten kost. Lengte moet echter wel uit de rug komen en niet uit de
staart! Een aantal hanen gingen hierop mank, lange staartpennen met nog
veel langere hoofdsikkels is ets wat een Noord-Hollandse kriel niet moet
hebben.
Storend zijn ook de vaak wat grove kopversierselen. Grote kammen en
lange langwerpig gevormde kinlellen is niet wat de standaard vraagt en
passen ook niet bij het ras. Bij één haantje heb ik op de kaart laten zetten
dat de oren vlakker moeten. We hebben de neiging bij rassen met rode oren
geen opmerkingen over oorvorm en formaat te maken terwijl we dit bij alle
rassen met witte oren wel doen. Het gevolg hiervan is dat we soms dieren
met rode oorlellen tegenkomen die ronduit ‘flaporen’ hebben. Een
aanmerking is dan ook meer dan terecht.
Een tweetal jaren geleden is er p het keurmeesterscongres aandacht
gevraagd voor de vorm van de kamhiel van alle enkelkammige rassen. Een
aandachtspunt wat zeer terecht is. Ook in deze keuring trof ik veel haantjes
aan die een gekartelde ofwel vertande kamhiel hadden.
Met al deze aandachtspunten zou je haast verwachten dat er geen enkel
haantje meer de toets der kritiek kon doorstaan. Gelukkig was dit wel het
geval! De winnaar van deze klasse sprong er uit vanwege zijn prima type
en mooie kop. Ook in kleur en tekening was hij zeer aanvaardbaar. Een
dergelijk haantje komt dicht in de buurt van het beeld wat met de NoordHollandse voor ogen hebben.
De keuring werd vervolgens afgesloten met een feestmaal waar je gerust
‘U’ tegen mocht zeggen. Ik kan mij niet herinneren eerder zo’n luxe lunch
aangeboden te hebben gekregen. De sfeer op deze dag was door alles wat
de club georganiseerd had meer dan prima. Op zo’n moment realiseer ik
mij terdege waarom ik deze hobby zo leuk vind. Tegenover het vroege
opstaan en veel vrije dagen staat immers het open en plezierige contact dat
je met heel veel liefhebbers kunt hebben.

Bestuur en leden van de Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwenclub,
bedankt voor deze uitnodiging!
Aad Rijs
@@@@@@@
Noord-Hollandse blauwe hennen op de jubileumshow
Het is al meer dan een jaar geleden dat Frits Calf mij strikte op deze
Jubileum show te komen keuren, omdat hij vond dat ik daarbij moest zijn
daar ik mij met de oprichting van de club heb beziggehouden, toen in de
hoedanigheid als secretaris van de Provinciale Afdeling der N.H.D.B. In
een eerder stadium had ik mede uit hoofde van die functie ter stimulering
van de beide Noord-Hollandse rassen een boekje geschreven. (Dit boekje
zou eigenlijk eens aangepast en opnieuw uitgeven moeten worden).
Ter inleiding
Ik wil in dit artikeltje even in de historie duiken. Niet van het ontstaan van
de Noord-Hollandse Blauwen, maar wat ik in zo’n kleine 60 jaren heb
ervaren. (wat worden we inmiddels oud, he?)
Als jochie trok mij de pluimveehouderij bijzonder aan. Trokken
leeftijdsgenoten de voetbalschoenen aan, ik bracht mijn tijd na school het
liefste zoet bij de kippenboeren in het dorp. In Dirkshorn, mijn
geboorteplaats, waren meerdere van deze kippenboeren, en zoals dat
toentertijd gebruikelijk was, was gekozen voor het houden van NoordHollandse blauwen. Een enkele hield Rhode Island Reds en een andere
Witte Leghorns, waar ik eigenlijk de Leghorntik van heb overgehouden.
Elke dag na schooltijd en zaterdags naar de kippenboer, waar ik allerhande
klusjes deed. Eieren rapen, voorzichtig twee eieren tegen elkaar aantikken
om vast te stellen of er geen scheurtje in de schaal zat, vervolgens in de
eierenkisten plaatsen en stempelen. Dat waren wel het mooiste onderdelen
van dit werk. Maar ook de mestplanken van de mest ontdoen, hokken en
zitstokken carbolineren, voederen en niet te vergeten de broedse kippen in
de broedsaf-hokken plaatsen. Helpen bij de opfok, wat toen nog gebeurde
met kolen gestookte kachels en al die klusjes deed ik met veel plezier.
Later bij een andere kippenboer, die een fokbedrijf had van NoordHollandse blauwen ”gewerkt” waar individuele legprestaties werden
bijgehouden want een Noord-Hollandse blauwe moet niet alleen voor een
fijne bout zorgen, ook de leg moet goed zijn. Foktomen van oude hennen
met een jonge haan met 12 tot 15 hennen met een vrije uitloop waarvan de

eieren van elke hen individueel werden uitgebroed. Valnestcontrole bracht
met zich mee dat regelmatig de hokken moest worden nagelopen of de
hennen een ei hadden gelegd en werd dan op hoklijsten aangestreept. De
eendags haantjes kregen in elke vleugel een kuikenmerk en werden als
fokhanen verkocht aan de vermeerderings bedrijven. Door deze fokker
werd een gedegen administratie bijgehouden, ook al om inteelt te
voorkomen. Hoewel de vermeerderingsbedrijven broedeieren afzetten voor
uitsluitend de piepkuikenmesterij, moesten de hanen van de fokker zijn
foktomen afkomstig zijn. Zelfs op de vermeerderings bedrijven werden de
hennen geselecteerd op kleur- en tekeningfouten. Hennen die enige
afwijking vertoonden werden door een kippenskos (koopman) opgekocht
en vonden hun weg naar particulieren. Tot mijn 16e jaar heb ik al mijn vrije
tijd op deze pluimveebedrijven zoet gebracht.
De Noord-Hollandse blauwen hebben altijd met interesse gehad en dat zal
ook steeds zo blijven.

En heel verhaal, en nog niets over de Jubileumshow.
Met Frits Calf naar Amersfoort gereden en vanaf het eerste tot laatste
moment een schitterende dag beleefd. Wat een aantallen Assendelfters,
Noord-Hollandse blauwen en hun krielvormen, en dat allemaal netjes, zij
het getopt, opgesteld. De mannen en vrouwen van Jan Kamps hebben niets
aan het toeval overgelaten het een ieder naar de zin te maken. Zij zijn daar
geweldig in geslaagd! In de loop der jaren heb ik vele keuringen verzorgd
maar zoals dat hier is gegaan trof ik niet eerder aan. Met ontzettend veel
genoegen zie ik daar dan ook op terug.
Mij waren de Noord-Hollandse blauwe hennen toebedacht. Niet minder
dan 43 dieren van deze sexe is een hele kluif, temeer daar de meeste
hennen bovenin stonden en ik met behulp van een verzendkist deze dieren
stuk voor stuk uit de kooi heb gehaald.
Mijn schrijfster had zich op een van de mooiste plekken geïnstalleerd, op
een strategisch punt, zogezegd. Met elk dier ben ik daarheen gelopen, wat
veel gemakkelijker werkte dan de tafel steeds te moeten verzetten. Wat ik
bijzonder prettig heb ervaren dat er steeds veel geïnteresseerde leden rond
ons stonden en op die manier mijn oordeel konden volgen. Opvallend was
dat ik menig keer al een opmerking hoorde zeggen eer ik die onder
woorden had gebracht. Ik heb sterk de indruk gekregen dat velen hierdoor
veel bewuster hun dieren zullen selecteren om dan alleen met de besten
door te gaan. Breedte van de vleugelpennen, breedte van de staartaanzet,
lengte van de staart, goede- of te weinig tekening in de vleugel- en
staartpennen, tekening in dons, de pootkleur, kamtanding, oogkleur en al
deze onderdelen werden nauwkeurig aan een oordeel onderworpen waarbij

ik de leden om mij heen dit ook kon laten zien. Dan, en dat staat voorop,
het type. Er is toch nog wel wat verschil in type tussen de dieren van de
verschillende fokkers wat steeds is geprobeerd aan te geven.
Dan de helderheid van de kleur. Troffen we vroeger veel dieren aan die
veel te roestig van kleur waren, dit euvel is bijna uitgeroeid, hoewel er toch
nog wel een paar waren die niet aan de eisen voldeden. Dat is niet per sè
het gevolg van het buiten laten lopen. Dieren die genetisch gezien deze
”roestfactor” dragen zouden minder roest laten zien als ze binnen worden
gehouden en uit de zon. Toch is het mogelijk Noord-Hollandse blauwen
buiten te houden waarbij de kleur goed blijft, dus een genetische
eigenschap! Het is een kwestie van selecteren en blijven selecteren. Dieren
die teveel bruine aanslag vertonen niet in de foktoom plaatsen. Daarnaast
zijn er leden genoeg die dieren hebben welke nauwelijks deze kwalijke
kleurfout bezitten en zullen zeker willen helpen met eieren of kuikens om
de fokker met minder goede dieren de helpende hand te bieden. Daarvoor
is men lid van de speciaalclub en is het aller belang met elkaar het ras op
een hoog nivo te brengen en te houden.
Let ook tijdens de opfok op de ontwikkeling van de tenen; kromme tenen
sluiten van bekroning uit. Kromme tenen behoeven niet altijd het gevolg te
zijn van een aangeboren afwijking: door onjuist of te dunne laag strooisel
onder de warmtebron kan kromme tenen in de hand werken. Bij tijdige
signalering is herstel mogelijk door de kuikens gelijk vitamine AD3 aan
het drinkwater toe te voegen en tevens te zorgen voor een flinke laag
strooisel onder de warmtebron. Controleren van de temperatuur onder de
kunstmoeder is raadzaam; deze maag nooit te heet, maar ook niet te koud
zijn. Ervaring is ook hier de beste leermeester.
Als laatste nog een tip: zorg ervoor dat de dieren schoon worden
voorgebracht. Als een dier wat vuil is geraakt, was deze een paar dagen
van te voren, föhn ze droog en zet het terug in een schoon hok. Is de
bevedering niet bevuild, maak altijd de pootjes schoon waardoor gelijk de
ring leesbaar is. Kleine moeite, beter eindresultaat.
Met mijn bijdrage dus geen opsomming van wie met beste, wie met goede
en wie met minder goede dieren aanwezig was. Het meedoen hier was van
groot belang en getuigde van saamhorigheid. En dat waardeer ik in uw club
zeer! Met u heb ik een fantastische dag beleefd en hoop daar nog lang van
getuige te mogen zijn.
Jogchum IJpma
(sinds februari 2007 oud-keurmeester)

@@@@@@@@@@@@
Jubileumshow zaterdag 11-11-2006
Voor het eerst met de kippen naar de clubdag , een speciale dag want de
speciaalclub bestaat 25 jaar.
’s Morgens vroeg mijn kippen (ik fok Assendelfters, goud- en zilverpel) uit
de hokken gepakt en in kisten gedaan. Want om 7.30 uur zou Dick Sol,die
vlakbij mij woont, me ophalen.
Dick was er en ik zou mijn kisten uit de carport gaan halen, maar tot mijn
verbazing zaten de kippen op het dak van mijn auto i.p.v. in de kisten.
Hoe vangen we die toch iets wat wilde kippen ? “Ieder een kant”: zei Dick.
Met wat geluk en vuile knieën toch op weg gegaan naar Amersfoort. Met
een goede routebeschrijving van het internet zouden we het zo vinden
maar we reden op het laatst toch nog verkeerd. Dick vertelde dat dit hem
ieder jaar overkwam
Na het inkooien (wat een herrie daar in het kippenlokaal) eerst een bak
koffie gedronken. Daarna de andere Assendelfters bekeken. Even kijken
wat voor vlees we in de kuip hebben als concurrentie. Ook als ‘nieuweling’
(heb een aantal jaren konijnen, witte nieuwzeelanders, gefokt) zie je toch
wel wat verschillen in bouw ,type en verenkleed. Daarna de NoordHollandse Blauwen en krielvarianten bekeken,al met al prachtige dieren
die de hokken bevolkten. Tijdens de keuring die daarna volgde
aantekeningen gemaakt. Veel gevraagd en goed geluisterd, wat steek je dan
een hoop op zeg !
Hierna tijd voor een heerlijke lunch, wat heb ik (en ik denk ieder van u)
heerlijk gegeten zeg !
De complimenten voor de kok en zijn mensen van AKV ( een heel groot
compliment).
Na het toetje een verloting met denk ik voor bijna iedereen wel een prijsje.
Dhr. W. Voskamp hield een speech,gevolgd door de prijsuitreiking.
Waarbij ik tot mijn verbazing een prachtig handgeschilderd wandbord won
en een heerlijk edammerkaasje. Ik had de mooiste Assendelfter
goudpelhaan die dag. En dat op mijn eerste echte show, wat een mazzel !
Helaas konden wij bij de afsluiting van de dag (met de nodige borrels en
versnaperingen) niet al te lang blijven in verband met verplichtingen
elders. Maar mensen wat ik toch nog even kwijt wil als nieuwbakken lid, is
dat ik deze dag gezien heb wat er allemaal mogelijk is binnen de

kleindierensport. Een fantastische ervaring! Wat een leuke,gezellige en
leerzame dag.
Ik wil iedereen bedanken die hier aan mee geholpen heeft en ons zo in de
watten heeft gelegd deze dag.
Tevens wil ik Dick Sol bedanken dat hij mij ooit heeft aangestoken met het
kippensportvirus.
Hij heeft mij aan een prima start stammetje geholpen,dat blijkt weer
vandaag !
Een ieder wens ik tevens een goed en gezond fokseizoen toe met heel veel
plezier in zijn of haar prachtige hobby.
Bedankt,
Willem Koolmees
@@@@@@@@@
25 jaar Noord-Hollandse krielen bij de speciaal club.
De noord Hollandse krielen fok ik nu al bijna dertig jaar
Ik kwam een keer op in Duitsland op een TT in Duiken .
Daar zag ik Niederrijner krielen zitten. Ze vielen mij op door de mooie
zachte kleur.
De eigenaar van de dieren was er ook en in het gesprek wat volgde
vertelde hij mij dat er ook vaker dieren tussen zaten die donkerder van
kleur waren.
Het volgende voorjaar kon ik een aantal broedeieren van hem krijgen
De hanen hadden de kleur van de noord Hollandse kriel hanen.
De hennen waren veel zachter van kleur
Het viel mij op dat vaak de blauwste dieren wonnen.
Een van de eerste grote shows die ik bezocht was de Europa show in
Arftsterdam. Daar had ik wel de donkerste dieren ingezonden
Mijn dieren waren wel het zachtste van kleur
Ik was toen blij dat er een oproep stond in de fokkersbladen om een
speciaalciub op te richten. Ik heb me toen gelijk opgegeven als lid.
We kwamen toen met ongeveer met 25 leden bij elkaar.
Het viel mij op dat er maar weinig fokkers van noord
Hollandse krielen bij waren. De eerste jaren waren we vaak
maar met vier of vijf fokkers.
De dieren die er zaten vielen op door veel roest .Dat is thans bij de hennen
hele maal weg ge fokt,de hanen hebben er nog last van.
En de hennen waren erg verwaterd van tekening en hadden een harde
kleur.

De poten hadden veel last van donkere aanslag.
De eerste jaren zijn er veel dieren bij mij gehaald en ingekruist.
De tekening is toen met sprongen voor uit gegaan en veel
helderder geworden. Maar bij mij ging de pootkleur en de
vleugeltekening met sprongen achteruit.
Thans is de vleugeltekening weer iets beter. Ik fok nu 3 of 4 hennen per
jaar met een goede vleugeltekening.
Op de jubileum show waren er weer enkele dieren met een zeer goede
vleugel tekening. Maar veel dieren laten nog veel te weinig tekening zien.
Hoe lossen we dit op
De bouw is nu ook veel beter aan het worden. Ze worden veel langer van
rug.
Laten we het barnevelder type maar snel vergeten .Bij de hanen zitten we
nog steeds met veel dezelfde problemen. Ze moeten voller van borst en de
vleugels moeten veel beter worden aangetrokken Als we dan eens een haan
met een goede borst hebben is die vaak te zwaar. 1.5 kilo voor een jonge
haan is eigenlijk te zwaar. Dit probleem hadden we vroeger nooit. Vaak
hebben ze ook nog veel last van roest. Daar ben ik nu ook veel op vooruit
gegaan. Ik bezit nu een haan die altijd buiten loopt en er heel weinig last
van heeft en het ook doorgeeft aan zijn zonen. Ik ben op bijna alle
fokkersdagen geweest en heb nog nooit meegemaakt dat er een haan heeft
gewonnen .Dus ben ik 20 jaar geleden gestopt met hanen te ringen. Tot 5
jaar geleden. Nu bestel ik per jaar weer 5 hanenringen. Er zijn nu gelukkig
diverse fokkers die zeer goede dieren in de kooien kunnen brengen .We
hebben nog enkele dingen die we iets beter moeten vast leggen in onze
stammen .Probeer eerst `n onderdeel te verbeteren en tel er maar op dat het
zeker 5 tot 10 jaar zal duren .In mijn ogen kunnen we nog jaren voor uit
om ons ras te verbeteren.
Frank Theelen.
@@@@@@@@
Zaterdag 11 november 2006 was voor mij een onvergetelijke dag. We
moesten al vroeg uit de 'veren'. Om zes uur s'ochtends liep ik al met een
zaklamp buiten om de levende have in de vervoerskisten te laden.
Aangekomen in Amersfoort, gelukkig ditmaal geen sneeuw onderweg,
maar toch na een lange reis vanuit Zeeland, laadden we onze kippen uit.
We begroetten alle bekenden, het zijn er inmiddels al veel geworden na
drie fokkersjaren. Er heerste een gezellige sfeer.
Na een kopje koffie begon de keuring. Ik had wat NHB-hennen
meegenomen, die redelijk scoorden en ook nog drie hanen. Een van de drie

was duidelijk 'haantje de voorste', hij stond in zijn kooi als een echt
fotomodel. Deze haan werd uiteindelijk kampioen bij de grote NoordHollandse Blauwen. Het was een grote verrassing voor mij.
Ik kijk altijd erg naar deze dagen uit, om van de 'oude' ervaren mensen
veel te leren. Met name Johnny van Heek heeft ons (Alletta Suiker en mij )
erg geholpen en op deze wijze wil ik hem daar hartelijk voor bedanken. Na
een zeer geslaagde lunch volgde de prijsuitreiking. Een prachtig
beschilderd bord siert nu onze keuken. Al met al, een geweldige
Jubileumdag. Ik wil alle mensen,die hiervoor gezorgd hebben, nogmaals
bedanken. Terwijl ik dit stukje typ, hoor ik achter mij het gepiep van pas
uitgekomen kuikens in de broedmachine.....Op naar het volgende
seizoen!!!
Willeke de Haard
@@@@@@@@@2

25 jaar Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club
Laat ik beginnen met de complimenten te maken aan het bestuur voor de
goede voorbereiding en organisatie, ik had niet gedacht dat er zoveel
dieren tentoongesteld zouden worden. Voor ondergetekende was het
helemaal een drukke week omdat wij in Goor waar ik ook lid ben een show
hadden en er ook nog de nodige dieren heen moesten (18) stuks in de
kooien moesten, dus vrijdagmiddag maar weer aan het poetsen met
kammen en poten om ze zo goed mogelijk te laten tonen.
Zaterdagmorgen weer vroeg op weg naar Amersfoort om de dieren groot
en kriel voor de keuring aan te bieden een kop koffie drinken en gezellig
praten met collega fokkers hoe ze de wel en niet goed aan is. De een de
staart te lang de andere weer te donker in de borst ga maar door. Het
bestuur had in mijn ogen ook niet de minste keurmeesters op laten draven
die alles correct po waarde keuren, mijn complimenten.
Ook de maaltijd was aandacht aan besteed daar kam menig restaurant nog
een voorbeeld aan nemen. Daarna nog de prijs uitreiking ook daar mocht ik
in meedoen in groot en kriel. Maar wat ik me afvraag waar blijven al die
fokkers op shows daar komen altijd zelfde fokkers waarom niet en paar
dieren insturen? Moet toch kunnen!!!!
In elk geval is zo’n Show voor herhaling vatbaar.
Organisatie Bedankt
Johnny van Heek

Ere-Prijswinnaars T.T. seizoen 2006-2007.
Het hoogtepunt in het afgelopen tentoonstellingsseizoen was natuurlijk
onze eigen Jubileum-show op 11 november 2006 in het clubhuis van onze
Amers-foortse sportvrienden.
De prijswinnaars van deze Jubileum-show staan in een apart kader
vermeld.
De Jubileum-show was een zeer groot succes, met 200 dieren voldeed deze
inzending ruim aan de hooggespannen verwachting van het bestuur.
Als bestuurder ben je in deze altijd afhankelijk van de actieve
leden van onze speciaalclub. Wel zoals u ook in het vorige clubblad hebt
kunnen lezen, het was een geweldig succesvol evenement. Iets waar we
met heel veel sportief genoegen aan terug denken.
Heel veel mooie dieren en daardoor concurrentie in de diverse klassen.
Vanaf deze plek nogmaals dank aan allen, die op een of andere wijze
hebben mee geholpen om tot dit resultaat te komen.
Een ander verhaal is het aantal inzendingen van onze clubrassen op de
diverse tentoonstellingen in den lande.
Dit jaar zijn er aanmerkelijk minder dieren op de tentoonstellingen
ingezonden.
Het zal ongetwijfeld te maken hebben met de problemen met de ophokplicht
in 2006, waardoor er minder dieren gefokt zijn.
Het aantal ontvangen catalogi is ook veel minder als andere jaren.
Op het moment dat ik dit schrijf, lees ik net in de krant de ophokplicht 2007
op maandag 19 februari weer wordt opgeheven.
Nu maar hopen dat we voor verdere beperkingen worden gevrijwaard.
Als uit onderstaand overzicht mocht blijken dat U toch nog ergens iets heeft
gewonnen en u staat niet vermeld, laat me dit dan weten.
Stuur een kopie pagina van de catalogus + naam tentoonstelling aan mij op en
het zal alsnog in orde gemaakt worden.
Voor de duidelijkheid hier eerst nog even het prijzenschema.
Bij 4 t/m 8 dieren 1e prijs van € 5,-Bij 9 t/m 15 dieren 1e prijs € 8,-- 2e prijs € 5,-Bij 16 dieren of meer; 1e prijs € 10,-- 2e prijs € 8,-- 3e prijs € 5,-Noordshow Zuid Laren.
1e prijs Assendelfts Hoen
2e prijs Assendelfts Hoen
1e prijs Noord-Hollands Hoen

A.H.Wildeboer
F. Assendelft
J.Th. Beumer

€ 8,-€ 5,-€10,--

2e prijs
1e prijs
1e prijs
2e prijs

Noord-Hollands Hoen
Assendelfts Hoenkriel
Noord-Hollandse Hoenkriel
Noord-Hollandse Hoenkriel

J.Th.Beumer
Erwin Homan
J.G.van Heek
M.G.Rietveld

€
€
€
€

8,-5,-8,-5,--

Avicultura-Ornithophilia Leiden.
1e prijs Noord-Hollandse Hoenkriel
A.A.van Rijn
€ 5,-Nut en Sport Haaksbergen.
1e prijs Noord-Hollands Hoen
J.G.van Heek
€ 5,-Waalwijk en Omstreken.
1e prijs Noord-Hollands Hoen
J.Bals
€ 5,-Boskoop en Omstreken
1e prijs Assendelfts Hoen.
W.Koolmees
€ 5,-Aves Alkmaar
1e prijs Noord-Hollands Hoen
J.Vessies
€ 5,-W P K C Winschoten.
1e prijs Assendelfts Hoen
F. Assendelft
€ 8,-2e prijs Assendelfts Hoen
F.Assendelft
€ 5,-Waterpoortshow Sneek
1e prijs Assendelfts Hoenkriel
I.N.Meijering
€ 5,-Regge Show Rijssen
1e prijs Noord-Hollands Hoen
J.G .van Heek
€ 8,-2e prijs Noord-Hollands Hoen
J.G. van Heek
€ 5,-Vechtdal Show.
1e prijs Noord-Hollands Hoen
J.G. van Heek
€ 5,-Purmerend en Omstreken.
1e prijs Assendelfts Hoen
C.Bergen
€ 5,-1e prijs Noord-Hollands Hoen
J.Vessies
€ 5,-Gooise Pluimvee en Kleindierenfokkers Vereniging.
1e prijs Noord-Hollandse hoenkriel
H.Meijer.
€ 5,-Peelhorst Show.
1e prijs Noord-Hollands Hoen
R.van de Kerkhof
€ 8,-2e prijs Noord-Hollands Hoen
R.van de Kerkhof
€ 5,-1e prijs Noord-Hollandse Hoenkriel
Fr. Theelen
€ 5,-Zaanstad Show Zaandam. De prijzen van deze show zijn reeds uitgekeerd.
1e prijs Assendelfts Hoen
C.Bergen
1e prijs Assendelfts Hoenkriel
B.Vingerhoed
1e prijs Noord-Hollands Hoen
J.Vessies
Ons nieuwe clublid dhr. M van Slooten, Het Moor 28 , 9822 BH Niekerk
Tel. 0594-500822 is op zoek naar een knappe Assendelfter Haan Goudpel.
Dit i.v.m. bloedverversing.

Wie kan hem helpen.
Zaterdag 24 maart op de clubdag misschien uitwisselen.

Ja U leest het goed de clubdag is in tegenstelling met het gepubliceerde in het
Kleindier Magazine op 24 maart bij AKV in Amersfoort.
Een mooie gelegenheid om misschien nog wat te regelen met eieren of dieren.
De ledenlijst welke in dit clubblad zit biedt mogelijkheden, want U heeft de
telefoonnummers bij de hand, dit maakt het alleen maar gemakkelijker voor de
contacten met actieve fokkers.
Succes, Frits Calf.

De kampioenen van de Jubileumshow
op 11 november 2006.
Ras
Noord-Hollands hoen haan
Noord-Hollands hoen hen
Noord-Hollands hoenkriel haan
Noord-Hollands hoenkriel hen
Assendelfter hoen haan
Assendelfter hoen hen
Assendelfter hoenkriel haan
Assendelfter hoenkriel hen

inzender
Mvr. W de Haard
Tinus Rietveld
J G van Heek
Frans Theelen
W. Koolmees
A H Wildeboer
Ide Meijering
Ide Meijering

woonplaats
Oudelande
Nieuwerbrug
Rijssen
Velden
Zevenhuizen
Wanneperveen
Koedijk
Koedijk

Het bestuur van de Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club
feliciteert deze winnaars van harte met het jubileumclubkampioenschap en
wensen hen nog veel succes toe met deze kampioenen in de toekomst,
zowel met het showen als de nafok van deze fraaie dieren.
Van de voorzitter
Deze keer weinig van mijn kant, na het volle jubileum jaar had ik geen
inspiratie, maar heb diverse leden benaderd om iets te vertellen over de
jubileumshow. Het resultaat een paar leuke stukjes waar ik niets voor
hoefde te doen. De teneur was heel positief, iedereen had het naar de zin
gehad. Nu weer verder met de waan van de dag. De komende fokkersdag is
vervroegd naar 24 maart a.s. voor het uitwisselen van eieren en
dieren een veel betere datum. We hopen en rekenen op een goede opkomst
om het jubileumjaar te evalueren.

Tip voor de creatievellingen onder ons van Dinie Lemans.
Zij volgt een tekencursus en beveelt hen die kippen of dieren willen
tekenen het volgende boekje aan:
Hoe teken ik dieren. Door Felix Lorenzi.
Eenvoudige handleiding met ca. 200 tekeningen.
Uitgever: Cantecleer 1984. ISBN 90.213.13650

Herhaalde oproep voor onderstaande mededeling.
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.
P.S. Van degenen die tot en met 5 februari hun contributie
hebben voldaan en een prijs hebben gewonnen op een
tentoonstelling is deze ook overgemaakt.
Dit betekent dat nog 6 leden iets tegoed hebben.
Maar misschien dat op het dagafschrift van 3 maart er nog
velen aan hun verplichting zullen hebben voldaan en dan
zullen de prijzen alsnog betaald worden.

