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Bestuur:
Voorzitter: B. Vingerhoed, Kleis 63, 1911 MD Uitgeest

Tel: 0251-314143 E-mail basenjenny@casema.nl
Secr/penn.:F.J.E. Calf, Vredenburglaan 27, 1906 WN Limmen

Tel: 072-5333612 E-mail fjecalf@quicknet.nl
Lid F.A. Assendelft Hoofdstraat 143, 9686 VH Beerta

Tel: 0597-331370 E-mail faassendelft@hetnet.nl
Lid: J. Beumer, Roekelse Bosweg 1, 6731 SH Otterloo

Tel: 0318-591427 E-mail vtzand@hetnet.nl
Lid: B. Bos, Achterweg 5, 2376 AX Nieuwe Wetering

Tel: 071-3316211/3314904
E-mail bram_diana@hotmail.com

Contributie € 15,00 per jaar, jeugdleden € 7,50.
Postgiro 2350960 t.n.v. 
Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen club te Limmen.
Betalingen voor 1 maart van het nieuwe jaar, leden die de contributie niet 
hebben voldaan komen niet in aanmerking voor ereprijzen.

Het clubblad verschijnt 3x per jaar, met name in: 
maart, augustus en december.

Geadviseerde ringenmaten voor onze rassen:
Assendelfter haan  15mm hen  13mm
Assendelfterkriel haan  13mm hen  11mm
Noord-Hollandshoen haan  22mm hen  18mm
Noord-Hollandshoen kriel haan  15mm hen  13mm

Clubdagen in 2009:
Fokkersdag 12 september 2009
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Uitnodiging
tot het bijwonen van de Jaarvergadering en Fokkersdag.
Deze zal worden gehouden op 28 februari 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.
Laten we er weer wat moois van maken en weer flink wat dieren meenemen. 
Beginners zouden hun foktoom mee kunnen nemen en die op geschiktheid laten 
beoordelen door deskundige fokkers en keurmeesters. Na de lunch de 
jaarvergadering.

Tijdens de warme lunch: tombola, denk aan een prijsje!!!!!
De prijs voor de warme lunch is € 12,--. Deze lunch, weten we allemaal, is niet te 
versmaden. Tevens is hierin begrepen een kop koffie/ thee bij binnenkomst.
 Laat de secretaris voor 22 februari 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. Jaarverslag secretaris
6. Financieel verslag van de penningmeester 
7. Verslag kascontrolecommissie 2008 

Kascontrolecommissie mevr. De Haard en mevr. Suiker. Reserve Hr. Ditmars.
8. Benoeming kascontrolecommissie 2009
9. Bestuursverkiezing. De secretaris, de heer F. Calf, is periodiek aftredend en 

herkiesbaar. Tegen kandidaten kunnen tot voor de vergadering worden aangemeld. 
Tussentijds aftredend Hans Beumer.
Kandidaten kunnen zich tot voor de vergadering aanmelden

10. Benoeming kascontrolecommissie 2009
11. Uitreiking prijzen clubshow
12. Presentatie Website en praatje Jan Willem Hondelink
12. Rondvraag.
13. Sluiting.
Jaar van aftreden 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Voorzitter B.Vingerhoed @ @
Secr. F.J.E. Calf @ @
Lid F.A. Assendelft @ @
Lid B. Bos @ @
Lid J.Th. Beumer @ @
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Van de voorzitter
De Noordshow, het Walhalla voor ons kippenfokkers, ligt weer achter ons. 
In totaal waren daar 85 dieren van onze rassen ingezonden, waarvan 5 in de 
jeugdshow. Voorwaar een prachtig aantal. 
De Noord-Hollandse blauwe fokkers hebben misschien al weer de 
1e kuikens onder de lamp zitten, voor hun een noodzaak om de hanen op tijd 
klaar te hebben voor het nieuwe seizoen. De Assendelfter fokkers moeten naar 
mijn mening ook vroeg beginnen want de hanen krijgen vaak laat de 
bijsikkels. Laten we er maar vanuit gaan dat we volgend seizoen weer veel 
mooie dieren hebben.
De aandacht in diverse bladen over de Assendelfter in Levende Have en de 
Noord-Hollandse blauwe in Land Leven leidde tot een stormloop op en vooral 
NH blauwe hennen. Sommige bellers waren in de veronderstelling dat onze 
fokkers ze bedrijfsmatig fokten en kwamen met “bestellingen” van wel 10 
hennen. Je zou bijna een vermeerderings-bedrijf beginnen. 

Tijdens AVICORNI heeft Jan Willem Hondelink met groot succes een 
vleeshanen manifestatie op poten gezet.
80 hanen van ruim 10 rassen waren te bewonderen. Daarvan 27 Noord-
Hollandse blauwen het grootste aantal! Jan Willem heeft daar tevens een 
proeverij opgezet waar o.a. de Chaamshoen club, de organisatie van Vrijland 
kippenhouders en Jan Willem kippenhapjes presenteerden. Dit was een groot 
succes, dus wie weet is er een grotere markt voor de NH blauwen. 
Slow food is momenteel in opmars.

Het was goed om te zien dat de Assendelfters op de Noordshow iets forser 
waren een goede ontwikkeling. Nu maar hopen dat deze lijn wordt doorgezet.
Jammer dat ze veelal door een handvol oude getrouwen worden gefokt.
De Assendelfterkriel zit na een bloeiperiode weer in een diep gat. 
Hier moet duidelijk wat aan gebeuren. 

Ons bestuurslid Hans Beumer is al geruime tijd ziek en treedt daarom 
tussentijds af. Hij is heeft een burnout en zit diep in de put.
Bel hem een keer of stuur hem en kaartje.
J.Th. Beumer Roekelse Bosweg 1 6731 SH Otterlo

De website www.anhbc.nl is momenteel in revisie en zal tijdens de clubdag 
door de maker Ben van Ditmars worden gepresenteerd. 
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28 februari 2009 Dieren voor “Het Pluimvee Museum” 
NH blauwe. Hans Beumer zorgt ondanks zij ziekte voor 1 haan en 2 hennen. 
Nog nodig 2-3 hennen!!!

Assendelfters: gevraagd 1 haan en 5 hennen. Wie heeft nog wat??
Ze kunnen alvorens naar de clubdag te gaan gebracht worden! 

@@@@@@@@@@@@@@@@

Oproep
Namens de penningmeester doe ik een vriendelijk verzoek dit  
jaar niet te lang te wachten met het voldoen van de 
contributie.
Het maken en produceren van een mooi clubblad kan niet  
voor niets.
De Voorzitter

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Hanen melken
Tijdens de laatste melk ronde in 2007 is nogal weinig sperma gewonnen van de 
Assendelfters en Noord-Hollandse blauwen. Daarom heeft het CGN in Lelystad weer 
een verzoek neergelegd voor hanen. In dit geval 6 Assendelfters en 4  Blauwen.
Ze worden opgehaald tussen 13-18 april. Het einde van de spermawinning is in  week 
25, dit is de week van 15 – 20 juni. Bij voorkeur worden de hanen geleend van de 
fokkers omdat we er dan vanuit kunnen gaan dat er goede hanen worden geleverd, die 
de fokkers zelf ook nog willen gebruiken. Indien men de hanen wil verkopen of in 
geval van het sneuvelen van een haan, in de periode van spermawinning, wordt een 
vergoeding van €25,- per haan betaald. 
Als voorwaarde voor levering wordt gesteld dat de hanen zijn geringd, in goede 
conditie zijn en afgelopen najaar zijn geënt tegen NCD
Evenals vorige keren worden aan het eind van de periode de leveranciers van de 
hanen uitgenodigd om te zien hoe het gehele proces verloopt 

@@@@@@@@@@@@
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Wienus van Dommelen
Geruime tijd ligt Wienus van Dommelen al in het Sint Joseph verpleeghuis te 
Deventer na een zware beroerte. Hij is grotendeels verlamd en kan moeilijk 
lezen. Wienus was tot hij getroffen werd door deze beroerte nog steeds actief 

als keurmeester. Tientallen jaren 
heeft hij zich met zijn uitgebreide 
kennis voor onze liefhebberij 
ingezet. Talloze functies 
bekleedde hij met veel inzet. Hij 
was altijd in voor een grap en kon 
daarom altijd hartelijk lachen, 
zoals bijgaande foto getuigd. 
Keurmeesters en fokkers  stond 
hij altijd met raad en daad bij. 

Wienus zal het zeer op prijs stellen als u wat van u laat horen, een kaartje of 
briefje kunt u sturen aan: Monique Stoop- Van Dommelen

Barinkstraat 3 7416 SK Deventer 0570-629806

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem
Inmiddels zijn er op het  Nederlands Openluchtmuseum een groot aantal van 
onze Nederlandse hoenderrassen permanent aanwezig. Elk ras verblijft in een 
hok van 3 bij 3 meter met een uitloopruimte, eveneens van 3 bij 3 meter.
Per ras zijn er 6 hennen en 1 haan.
Momenteel is er nog vraag naar aanvulling.
Noord-Hollandse Blauwen 1 haan en 2 hennen 
Graag hoor ik van u wie deze dieren kan leveren.
De prijs van de dieren wordt in overleg met de eigenaars geregeld.
Het Nederlands Openluchtmuseum ontving in 2008 maar liefst 450.000 
bezoekers. Deze mensen kwamen niet alleen voor onze Nederlandse 
hoenders, maar zij hebben ze wel gezien, een goede reclame dus!

Graag jullie ractie naar Wim Bleijenberg, ned.hoenderclub@zonnet.nl of 
telefoon 0297 281896.

Met vriendelijke groet 
Wim Bleíjenberg Secretaris NHC.
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Verslag secretaris 
Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club 2008-2009.
Het verenigingsjaar waarover verslag wordt gedaan begint met de 1e clubdag van 
onze Speciaalclub en dat was op 15 maart 2008, die gehouden werd in Amersfoort bij 
A K V in het fraaie clubhuis.
Op deze dag werden de huishoudelijke noodzakelijke onderwerpen in de 
jaarvergadering behandeld.
Hoewel Hans Beumer notulen heeft gemaakt zijn, door diefstal van zijn laptop bij 
hem thuis, deze jammer genoeg verloren gegaan.
In de loop van het jaar hebben diverse bestuursleden een groot aantal vergaderingen 
van de Nederlandse Hoender Club en de Nederlandse Hoeder Dwerghoender en Sier 
en Watervogel Bond bezocht.
Ook de Stichting Zeldzame Huisdieren heeft diverse activiteiten ontplooid waar we 
aan mee hebben gedaan.
Bij de opening van het vernieuwde Pluimvee Museum in Barneveld waren we met 
een stand aanwezig die door Frans Assendelft in orde was gemaakt.
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de NHDB heeft zij op 8 maart 2008 een 
symposium gehouden met als titel “Kraaien de Hanen nog in 2020”.
Vele prominente sprekers hebben vanuit diverse invalshoeken onze hobby belicht en 
van commentaar voorzien en de mogelijkheden voor de toekomst geschertst.
De voorzitter en de secretaris waren hierbij aanwezig.
De clubdag op 13 september werd opgeluisterd met een groot aantal dieren dat aan 
een eerste keuring werd onderworpen.
We zullen voor het jaar 2009 extra keurmeesters vragen om de voorzitter bij te staan.
De gastvrijheid die we bij AKV in Amersfoort genieten, met de bijbehorende lunch, 
wordt door de clubleden hogelijk gewaardeerd.
Het is wel eens passen en meten maar de ongedwongen sfeer spreekt ons aan.
Het jaar 2008  kenmerkte zich voor de penningmeester vooral in het feit dat hij moeite 
had om de contributie te innen.
Voor 2009 hebben we weer gebruik kunnen maken van nieuwe acceptgiro´s en ik kan 
nu al zeggen dat het beter gaat dan vorig jaar.
Door publicaties in diverse bladen die een binding hebben met de natuur over onze 
rassen hebben we veel aanvragen voor dieren ontvangen.
De ledenlijst per email geeft dan veel soelaas en is voordelig voor de club want het 
spaart papier en porto uit.
Ik ben nu eenmaal een zuinige penningmeester, vandaar dat het decembernummer 
altijd dik is want dan kun je voor € 0,34 tot 50 gram je kerstwens versturen.
Dit jaar een klein aantal nieuwe leden kunnen bijschrijven.
De catalogi die mij werden toegezonden door gespit  en de niet leden van onze 
Speciaalclub benaderd met een brief, clubblad en rasbeschrijving om lid te worden.
Maar tot op heden zonder succes.
Tot slot,  de stimuleringspremie op het inschrijfgeld voor de Noordshow 2009 heeft 
geresulteerd, dat er 82 dieren waren ingeschreven en dit geeft de burger moed op nog 
betere tijden voor de toekomst.
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Wie zijn de clubkampioenen van onze Clubshow.

De stimuleringspremie op het inschrijfgeld bij deelname aan de clubshow die bij de 
Noord-Show 2009 werd gehouden, heeft geresulteerd dat er 18 dieren meer in de 
kooien zaten als vorig jaar. Hadden we in 2008  in totaal 64 dieren dit jaar was het 
opgelopen tot 82 dieren. Van deze dieren waren er 62 door leden van onze club 
ingezonden. Tot onze spijt waren er slechts 2 Assendelfter krielen ingezonden door 
een niet-lid, maar deze is nu ook lid geworden dus toch nog een positief gegeven voor 
de toekomst.
Het bestuur hoopt dat volgend jaar nog meer leden op de clubshow zullen inzenden, 
want op de Noord-Show is het met het vele bezoek een prachtige gelegenheid om te 
laten zien wat onze rassen te bieden hebben.
Op onze stand, (standje dit jaar) die weer uitstekend verzorgd was door ons 
bestuurslid Frans Assendelft lagen nieuwe folders met rasbeschrijvingen die gretig 
aftrek vonden bij de bezoekers.
De verdeling over de rassen is als volgt; 24 Assendelfter hoenders, 28 Noord-
Hollandse Hoenders en 28 Noord-Hollandse krielen.
Bij de laatste groep waren 12 dieren van niet-leden en het moet gezegd, dit waren 
dieren met de laagste predikaten.
Alle niet leden die in de diverse catalogi staan vermeld, hebben een brief ontvangen 
met informatie over onze Speciaalclub en een beschrijving van het ras dat zij fokken. 
Misschien komt er nog reactie, je weet maar nooit.

Als we naar de lijst van prijswinnaars kijken valt het op dat Mevr. Gre de Boer-
Ossebaar bij de Assendelfter hoenders zowel bij de hennen als de hanen de eerste 
prijs behaald heeft.
Voor een fokster die pas een aantal jaren bezig is een geweldig resultaat.
De geldprijzen en stimuleringspremie zullen per bank worden overgemaakt, eventueel 
onder aftrek van contributie.
De Kaasjes worden op de voorjaarsvergadering van 28 februari in Amersfoort 
uitgereikt.

De Clubkampioenen 2009.
Noord-Hollandse Hoenders.

1e prijs M/J R.v/d Kerkhof € 12,50  + Edammerkaas
1e prijs  V/J J.G.van Heek -  12,50 + Edammer kaas
2e prijs  V/J J.G. van Heek -   7,50
3e prijs  V/J R.v/d Kerkhof -   5,--

Assendelfter Hoenders.
1e prijs M/J Gre de Boer-Ossebaar € 12,50 + Edammer kaas
1e prijs V/J Gre de Boer-Ossebaar -  12,50 + Edammer kaas
2e prijs M/O Frans Assendelft € 7,50
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2e prijs V/J A.H. Wildeboer -   7,50
3e prijs M/J A.H. Wildeboer -   5,--
3e prijs V/J Frans Assendelft 5,--

Noord-Hollandse Hoenkriel.
1e prijs V/J Frans Theelen €12,50 + Edammer kaas
1e prijs M/J Aletta Suiker -    12,50 + Edammer kaas
2e prijs M/J M.G.Rietveld     7,50
2e prijs V/J Aletta Suiker     7,50
3e prijs V/J Aletta Suiker     5,--

5e Nationale Jeugdshow
1e prijs Noord-Hollandse kriel  Alicia Suiker  

Alle prijswinnaars op de clubshow van harte gefeliciteerd met het succes.

Dan nu de prijswinnaars op de andere tentoonstellingen.
Het is mij opgevallen dat ik dit jaar minder catalogi heb ontvangen dan andere jaren.
Als op de volgende lijst een tentoonstelling ontbreekt waar u wel een prijs heeft 
gewonnen, laat het me dan weten en dan zullen we het alsnog in orde maken.  

’t Klooster show 2008 Ter Apel
1e prijs Noord-Hollands Hoen  H.J. ter Horst € 8,--
2e prijs Noord-Hollands Hoen  H.J. ter Horst -  5,--

Waterpoort Show Sneek.
1e prijs Assendelfter kriel Ide Meijering -  5,--

De Poort van Drenthe Show.
1e prijs Assendelfter HoenA.H. Wildeboer -     5,--

Pels en Pluim Havelte.
1e prijs Assendelfter HoenA.H. Wildeboer - 5,--

De Regge Show Rijssen.
1e prijs Noord-Hollands Hoen J.G.van Heek - 5,--
1e prijs Noord-Hollands Kriel  J.G.van Heek - 5,--

Provinciale Bondsshow Drenthe Ruinen.
1e prijs Assendelftser Hoen  A.H. Wildeboer -  5,--

Martini Show Groningen.
1e prijs Noord-Hollands Hoen  J.W. Hondelink -  5,--
1e prijs Assendelfter kriel Comb. Homan -      5,--
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E.P.V. EDE.
1e prijs Noord-Hollands Hoen J.G. van Heek - 10,--
2e prijs Noord-Hollands Hoen  J.Th. Beumer -   8,--
3e prijs Noord-Hollands Hoen  J.Th. Beumer -   5,--
1e prijs Noord-Hollandse kriel  W. Veldhuijzen -  10,--
2e prijs Noord-Hollandse kriel  J.G. van Heek -    8,--
3e prijs Noord-Hollandse kriel  Alicia Suiker -    5,--

Vallei Show Veenendaal.
1e prijs Noord-Hollands Hoen J.Th. Beumer -  5,--

W.P.K.C. Winschoten.
1e prijs Assendelfter HoenFrans Assendelft -  5,--

Zeelandia Show.
1e prijs Noord-Hollands Hoen W. de Haard -  5,--

Madese Kleindier Show.
1e prijs Noord-Hollands Hoen Alette Suiker -  5,--
1e prijs Noord-Hollands kriel Alicia Suiker -  5,--

Peelhorst Show
1e prijs Noord-Hollands Hoen H.J.H. Jansen -  5,--
1e prijs Noord-Hollandse kriel Comb. Theelen -  5,--

Zaanstad Show  Zaandam.
1e prijs Noord-Hollands Hoen A.P. Bos -  5,--
1e prijs Assendelfter kriel Ide Meijering -  5,--
1e prijs Noord-Hollandse kriel  Bas Vingerhoed -  5,--

ESKV Schijndel
1e prijs Noord-Hollands Hoen Alette Suiker -10,--
2e prijs Noord-Hollands Hoen J.G. van Heek -  5,--

Avicorni Utrecht.
1e prijs Noord-Hollands Hoen J.G.van Heek -  5,--

Nut en Sport te Haaksbergen
1e prijs Noord-Hollands Hoen J.G.van Heek -  5,--

Bij Avicorni werd ook de Manifestatie Vleesrassen gehouden. 
Van de 80 dieren waren 27  Noord-Hollandse Blauwe hanen ingezonden, door 9 
verschillende fokkers. Het Edammer kaasje dat de Speciaalclub beschikbaar heeft 
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gesteld is gewonnen door Tinus Rietveld. Af te halen op de clubdag 28 februari 2009 
bij A.K.V. in Amersfoort.

De Assendelfters op de Noordshow 2009
Dit jaar was ik weer eens de aangewezen persoon om op de Noordshow de 
Assendelfter hoenders te keuren. Totaal 24 stuks. Een aantal wat je zelden 
tegen komt op een show.
Deze dieren waren ingeschreven door drie inzenders.

Het merendeel waren goudpellen, 21 stuks.
Als eerste een mooie haan oud van F.A. Assendelft. Een complete haan mooi 
egaal van kleur. Een waardige vertegenwoordiger van het ras. Zelden zien we 
een oude haan in de kooien en dan nog een die het predikaat F verdient. 
Vervolgens vijf jonge hanen. Hier behaalde G. de Boer-Assebaar een 1e F en 
A.H. Wildeboer een 2e   ZG. Enkele hanen droegen de staart wel erg hoekig. 
Dit kwam er in het predikaat ook wel uit.
Vervolgens vijftien goudpel hennen. Weer een 1e  F van G. de Boer-Ossebaar, 
een 2e  F van A.H. Wildeboer en een 3e  ZG van F. A. Assendelft. Sommige 
dieren hebben te weinig borsttekening of laten veel hoefijzertekening zien. 
Verder ook nog een aantal dieren met een erg hoekige staartdracht. Maar van 
de 15 hennen 2 keer een F en 6 keer een ZG is zeker een mooi resultaat. Dat 
de hoge predikaten over alle drie de inzenders verdeeld zijn laat zien dat er 
concurrentie is. Over het algemeen waren die dieren ook wat forser van bouw 
dan we gewend zijn. Probeer dit vast te houden.

Tot slot nog 3 zilverpellen.
De haan kreeg helaas een O omdat als ik mij goed herinner de loopbenen vol 
met veerstoppels zaten. Als fokker moet je hier toch alert op zijn. Het is een 
kleine moeite om de veertjes er tijdens het conditioneren er uit te trekken want 
zo is het zonde van het inschrijfgeld.
Tot slot nog 2 zilverpel hennen. Deze kleurslag moet nog wel wat aan 
verbeterd worden, maar ik denk dat de basismateriaal wel heel erg klein is. 
Deze kleurslag komen we ook maar heel weinig tegen.

Al met al een mooie klasse Assendelfters met 4 keer het predikaat F. Ik denk 
dat er na jaren zeker een vooruitgang is waar te nemen.
Alle drie de inzenders vielen in de prijzen. Hiermee allen gefeliciteerd met het 
behaalde resultaat.

Bep Bleijenberg
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De Noord-Hollandse hoenders op de Noordshow 2009
Er waren 28 Noord Hollandse hoenders in gezonden.  De 15 ingezonden hanen waren 
het eerst aan bod om ze te voorzien van een beoordeling. R v.d kerkhof showde de 
mooiste haan, Fraai van type en een mooie kleur, F  brede slagpennen en een prima 
staart tekening. Enkele bevindingen bij de hanen waren ,vleugels beter aantrekken, 
kamhielen beter afgerond , de kin lellen gevouwen, wit in de staart en iets te 
zwart/witte tekening waardoor ze wat donker tonen!
Daarna waren de 13 hennen aan de beurt J.G van der Heek had hier de mooiste van 
deze groep! Enkele opmerkingen tijdens mijn keuring bij de hennen waren, iets 
getekend in dons, iets bol op rug, wat vol van dij beverding. Enkele dieren hadden 
wat ruwe benen. 
 Ook kwam ik enkele dieren tegen met een tekening dier niet dwars over de veer liep, 
maar eigenlijk een toep was, bruin op rug en schouders!  Er waren ook enkele dieren 
bij met een te donkere vleugel tekening waardoor de vleugel driehoek erg donker 
leek. 
Dit waren enkele bevindingen tijdens mijn keuring op de Noordshow! Het was mij 
een waar genoegen om jullie mooie ras te mogen keuren.

Met vriendelijke groeten T. Boschma
@@@@@@@@@@@@@@@@

Hanenproject Avicorni 2008
U als fokker/liefhebber weet natuurlijk dat de helft van de geboren kuikentjes haantjes 
zijn. De haantjes worden hanen met hun fantastische kleurenpracht. 
In de natuur vallen deze fraaie kleuren op en alleen de sterkste en slimste hanen 
blijven over en kunnen zich voortplanten. De overige hanen maken deel uit van de 
voedselcyclus.
Deze natuurlijke selectie moeten wij bij onze hanen zelf doen en dan moeten wij ons 
de vraag stellen wat doen we met de overtollige hanen.Dit zijn dieren die zijn 
opgegroeid met ruimte, beweging en goede voeding, die gaan niet in de cliko, maar 
worden opgegeten.
 
Het Hanenproject is opgezet om dit aspect eens bij een groter publiek onder de 
aandacht te brengen. In Utrecht hadden we 80 hanen van grote rassen tentoongesteld 
waaronder 27 Noord Hollandse Blauwen. Ik noem hier expres de oude benaming van 
dit vleesras dat in binnen- en buitenland gevraagd was om zijn stevige witvlezige 
bout.
Leuk, zult u zeggen, 80 hanen een leuke koppel, maar die zie ik wel meer op 
tentoonstellingen, maar hier in Utrecht kon er ook geproefd worden en wel in 3 
smaken te weten Dijenrollade van de Noord Hollandse Blauwe, ragout van Chaams 
Hoen en gegrilde kippenbout van het Volwaard hoen in peperkoeksaus.
Deze proeverij viel bij het publiek erg in de smaak en is voor herhaling vatbaar.
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De tentoongestelde hanen werden op uiterlijk gekeurd en mochten fouten hebben 
zoals vorktand en kromme tenen. Het ging om de bout.
Er waren een groot aantal prijzen te winnen voor de beste haan van elk ras o.a. 5kg 
Garvo hanenkorrel, een rozet en een NHDB jubileum schild.
De mooiste haan van de heer Rietveld werd bij ons ras eerste en de mooiste van de 
heer van Heek won een klok.
Wij zijn nu bezig de mogelijkheden te onderzoeken om tot een gezamenlijke afzet te 
komen van onze grote overtollige hanen.
Zodra hierover meer bekend is kom ik hierop terug.

Recept met een lekkere grote kip en als het even kan een
Noord-Hollandse blauwe

Kip was voor een jaar of veertig duur en schaars voor de meeste mensen.
Het was al heel wat als er iedere zondag een kip in de pot zou zitten.
Was het zover dan waren er meerdere bereidingen gebruikelijk.

Een veelgebruikte methode de kip te bereiden was om deze te smoren,of te braden, of 
iets er tussenin.
In een grote gietijzeren pan, die op de kolenkachel stond, werd de kip in eigen vet of 
met een beetje boter of reuzel aangebraden.
Met de deksel op de pan werd de kip langzaam gaar gesmoord, vaak onder toevoeging 
van groenten en kruiden en wat fijn gesneden buikspek. Hoe rijker de consument, hoe 
meer het recept aangekleed kon worden, met specerijen en wijn of donker bier.
Tegenwoordig gebruiken we meer kruiden en vooral specerijen om het gerecht “hoger 
op smaak “ te brengen.

Voor het volgende recept kunt U of een hele kip of een aantal kippenbouten 
gebruiken.
Afhankelijk van het aantal personen en de eetlust van de eters kunt U van sommige 
ingrediënten wat meer gebruiken.

Benodigdheden: 
1 grote kip of 4 tot 6 kippenbouten.
Wat kippenvet , reuzel of boter.
1 grote Ui gesnipperd
6 teentjes knoflook
100 gram gerookt buikspek in blokjes
Diverse groenten zoals ,prei, wortel, paprika, zowel rood als 
Groen  en een paar sjalotjes.
2 soeplepels zilveruitjes uit potje.
Of rode wijn of een flesje bockbier.
Diverse specerijen naar eigen smaak.

Verwarm in een grote pan met dikke bodem het vet , de reuzel of de boter.
12



Peper en zout de kip en braad deze rondom aan in de pan.
Neem dan de kip er even uit, bak de spekjes, de gesnipperde ui de sjalotjes even aan. 
Vervolgens gaan de grof gesneden groenten erbij.
De prei wat later toevoegen want anders wordt deze groente wat slapjes.
Ook de zilveruitjes kunt u later toevoegen.
Doe de kip terug in de pan en voeg wijn of bokbier toe.

Als U er een wat exotische smaak aan wilt geven dan kunt er ook nog een paar fijn 
gehakte bolletjes gember met wat gembernat en een dessertlepel ketjap manis aan 
toevoegen.
Laat het geheel ongeveer op een laag vuur een uur gaar worden.
Serveer er gebakken kriel aardappeltjes bij .
En om het geheel nog feestelijker te maken, smaken gestoofde peertjes er ook heel 
lekker bij. Om deze rood te stoven voeg er dan wat rode port aan toe.
Smakelijk eten.

@@@@@@@@@@@@@@@@@

Het hoenderei.
Wij als sportfokkers hebben eigenlijk veel geluk dat het kippenei een commercieel 
product is. Wij kunnen gebruik maken van de onderzoeken die wetenschappers 
doen en gedaan hebben. Er is in 100 jaar heel wat verbeterd, de productie per kip, 
de voedsel conversie, meer ei met minder voer. Bevruchting van de eieren voor 
de kuikenbroederij is tot grote hoogste gestegen.
Het slachtgewicht is in 6 weken bereikt, resistentie tegen ziekten is verhoogt, 
al hebben de commerciële hoenders toch nog redelijk wat entingen nodig. 
Sierhoeder fokkers enten alleen nog tegen pseudovogelpest. Wat 
sierhoenderfokkers niet doen is zich houden aan de uitkomsten van de 
wetenschappelijke onderzoeken.
Dat kan ook niet! Wij fokken heel vaak op uiterlijk en dan worden er zaken 
vergeten, de tekening of de kleur is dan uitstekend maar het hoentje legt bijna 
geen eieren meer of het leeft maar 5 jaar of korter. We bedoelen daarmee niet 
de hoenders die toch in de pan verdwijnen. Om toch enig inzicht te 
verstrekken aan de fokkers omtrent het ei, het volgende artikel.
Gaan we er vanuit dat het ei een wondertje van de natuur is. Elke vogel legt 
een ei dat is aangepast aan zijn
omgeving. Vogels uit droge gebieden leggen andere eieren dan vogels die leven 
in natte gebieden en vogels uit het berggebied legt een ander ei dan de vogel uit 
de lage landen. Ook de kleuren zijn aan de omgeving aangepast. Een koekoek wil 
zijn ei aanpassen aan de kleur van het ei in het vreemde nest. Als daar nu eieren in 
liggen die allemaal verschillend zijn dan heeft hij een probleem en zoek iets 
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eenvoudigers. In de natuur zoeken de sterkste en meest vitale dieren elkaar op. 
Wij als fokkers doen dat voor onze dieren en maken dan soms fouten. Wij moeten 
er van uitgaan dat de huidige foktoom voeders goed zijn en dat ze alle 
ingredienten bevatten die nodig zijn voor het leggen van een goed broedei. 
Maar toch moet men wel winst blijven maken.
Wat fokkers kunnen doen is de dieren voor de fok selecteren. Goede fokdieren 
kun je herkennen aan hun rode goed doorbloede koppen, glanzende ogen, 
temperament, glad aanliggende bevedering, ze moeten een goede voedsel 
opname hebben maar zeker niet te vet zijn. In de natuur hebben dieren, na 
een koude winter in het voorjaar geen vet reserves meer. Maar het uitkost 
percentage is uitstekend. De leg moet goed zijn en de dieren moeten niet snel 
ziek worden. Dus eieren van vitale dieren is de boodschap. 

1 Niet uitgevormde
dooierfollikel
2 Verschrompelde
omhullingsvliezen
3 Opengebroken
  omhulling 
4 Bijna rijpe
  eierdooier in
  omhulling 
(membraan) 
5 Rijpe eierdooier 
6 Opslaan van eiwit
  op de dooier
7 Gereed ei 
  zonder kalkschaal 

8 Gereed ei met Verloop van het leggen bij een tweejarige hen
  kalkschaal A Eierstok
9 Uitmonding van B Trechter-vormige monding van het oviduct(legdarm) 
  de legdarm C Eerste gedeelte van het oviduct.
10 Uitmonding van D. Middelste gedeelte van het oviduct 
  de mestdarm (baarmoeder, eivormer, uterus), geopend
11 Cloaca E Derde gedeelte van het oviduct
12 Mestdarm (verloop van het ei, uitdrijfdeel) geopend

Een ieder die wel eens een kip geslacht heeft weet dat er in aanleg een 
heleboel dooiers in de buikholte zitten. Dat zijn er ongeveer 2400. die 
worden niet allemaal gelegd. In die tros eifollikels begint het verhaal van 
het ei als we de genetica er even buiten houden, het wordt dan wat 
ingewikkeld.
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De eisprong is eigenlijk net zoals bij mensen. De eicel raakt los van de tros en 
valt in de trechter van de eileider. Anders dan mensen vindt de bevruchting 
plaats in die trechter. De dooier heeft bij het loskomen een kiemcel. De 
kiemcel wordt bevrucht door de mannelijke zaadcel Als we een goed broedei 
open maken dan zien we de kiemcel liggen als en klein licht vlekje.
De eileider is een buis (bij onze kippen) van -50 tot 75 cm lang waarin zich 
een aantal processen afspelen. We zullen ze in het kort aangeven en ik hoop 
dat U aanneemt dat het zoals ik het U beschrijf. Want wetenschappers 
hebben het aangetoond
In de trechter wordt het dooiervlies gemaakt, het zgn dooierzakje. In het vlies 
komen bloedvaten voor maar er ook een gedeelte waar geen bloedvaatjes 
zitten (oh wonder). Als de dooier klaar is dan barst het dooierzakje open en 
er vloeit geen bloed omdat er geen bloedvaatjes zitten. Ook de natuur maakt 
soms een foutje en dan raakt een bloedvaatje lek en dan krijgt de haan de 
schuld, dat is dus niet zo. Een stevig dooiervlies, geeft als je het ei open 
maakt een mooie ronde dooier en geen slappe ovaal. Ook worden in de 
trechter de hagelsnoeren gemaakt. Deze hagelsnoeren zitten vast aan het 
eivlies en aan het dooien lies en zorgen er mede voor dat de dooier de wanden 
van het ei niet raken. We zeggen mede omdat het soortelijke gewicht van het 
"dik eiwit" en de dooier verschillen. Als we bij het controleren van de eieren 
merken dat er strengen ontbreken of dat ze nauwelijks zichtbaar zijn dan 
mankeert er wat aan de hen

Eiplaat           K  Z   S

A  B C D

Schematische voorstelling en van de bevruchting
A Binnendringen van de zaadcel via de bevruchtingsheuvel in de tot 

ontvangen bereid zijnde eicel
B De staart van de zandcel wordt afgeworpen, de   zaadkern zwelt op, 

vorming van :stralingselementen uit het tussenstuk. Vorming van 
beschermende omhulling tegen het binnendringen van verdere zaadcellen

C Uitbeelding van twee chromosomen in een manlijke en een 
vrouwelijke bevruchtingskern

D Eerste deling van het bevruchte ei
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We komen in het eivormend gedeelte. Het langste deel van de eileider. De 
wanden zijn hier bezet met haren die een rol bij het transport van de dooier. 
Dat gebeurt op dezelfde manier als ook wij ons bruine ei transporteren in onze 
darmen. Als het ene einde knijpt dan laat het ander eind de spanning er af 
Uitzonderingen zijn er, bv een ei in een ei of eieren met een dubbele schaal of 
eieren met ribbels. Het eiwit is heel belangrijk en er worden hier zo'n 40 
soorten eiwit proteïnen (eiwitten) aangemaakt als voedsel voor het 
toekomstige embryo. Het eiwit dient ook als schokbreker tegen mechanische 
invloeden en als bescherming tegen bacteriën.
Als je een ei open maakt moet er op het bord een dikke laag van dit eiwit 
liggen. In het volgende gedeelte van de eileider worden de vliezen om de 
dooier en het "dikke eiwit gemaakt. Op het buitenste eivlies wordt later de 
eischaal afgezet. U zult begrijpen dat als deze basis niet goed is er later in de 
eischaal problemen ontstaan. In een kort gedeelte van de eileider worden door 
klieren calciumzouten afgezet. Hierna komen we in het schaal vormend 
gedeelte. Hier verblijft het ei in wording maar liefst zo'n 21 uur.
Aan het einde van de eileider wordt de kleur aan het ei gegeven. Onder 
invloed van hormonen wordt het ei de schede ingeperst. In de wanden van de 
schede zitten spieren die het ei uiteindelijk naar de cloaca zullen persen. In de 
schede is nog wat aan de hand, er zitten klieren waarin de zaadcellen van de 
haan wel 3 weken bewaard kunnen blijven zonder dat het bevruchtend 
vermogen verloren gaat. Op regelmatige tijden worden deze zaadcellen in 
tegengestelde richting naar de trechter van de eileider getransporteerd. Dit 
verklaard waarom we wel eens onverwachte kleuren of ander kenmerken bij 
onze kuikens aantreffen

Dus bij het wisselen van 
haan, 3 weken wachten 
voordat we weer 

broedeieren rapen. 
Zoals gezegd is de 
eischaal een heel belangrijk 

onderdeel van het 
ei. We kunnen stellen dat 
er drie onderdelen zijn. De 

eischaalvliezen ter 
bescherming van de 

inhoud.
De eischaal, gevormd door een laag kalk.
De laag op de buitenkant van het ei. Als je een vinger nat maakt dan kun je 
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voelen dat het kleeft. Als we de functies van de eischaal bekijken dan zien we 
de belangrijkheid ervan. Uitwisseling van gassen zuurstof erin koolzuur eruit. 
De eischaal heeft rond de 8000 porien. Onder een vergrootglas zijn ze goed te 
onderscheiden. Als we nu ook nog bedenken dat er verschillende soorten 
porien zijn die b.v niet recht toe recht aan gaatjes hebben maar dat er ook zijn 
die vertakken in allerlei kanaaltjes dan kunnen we van een wondertje spreken. 
Als we eieren proberen schoon te maken dan lijkt dat wel te lukken maar we 
wrijven intussen wel de poriën dicht of maken ze juist open waardoor 
bacteriën het ei kunnen binnen dringen en het kuiken doden. Regulering van 
het vochtgehalte. Het inwendige van het ei is altijd vochtiger dan zijn 
omgeving waardoor uitdroging niet denkbeeldig is. Verder beschermt de 
eischaal tegen schimmels en bacteriën. Als je in een eendennest ruikt dan kun 
je begrijpen dat dit belangrijk is! De uitwisseling van vocht is erg belangrijk. 
Het is daarom goed te begrijpen dat het tegelijk broeden van kippen en eenden 
eieren in dezelfde broedmachine niet aan te bevelen is. We kunnen nu ook 
begrijpen dat het broeden van eieren met doorzichtige plekken (gemarmerde 
eieren) niet goed gaat en tevens het klimaat in de broedmachine verstoort. De 
eischaal moet sterk zijn zodat de eieren wanneer zij tegen elkaar rollen in het 
legnest niet stuk gaan. Dus de eischaal dient ook als mechanische 
bescherming van de waardevolle inhoud.

Het embryo heeft een hoeveelheid kalk nodig voor de opbouw van het skelet 
en deze kalk komt voor een deel uit de dooier maar voor het grootste deel uit 
de schaal. Het gebruik van kalk uit de eischaal bij de ontwikkeling van het 
kuiken maakt de schaal dusdanig broos dat deze gemakkelijk breekt op het 
einde van de broedcyclus. Ook wordt de toevoer van de zuurstof hierdoor 
bevordert hetgeen van belang is voor het kuiken en het ei. Naarmate het 
kuiken groeit stijgt ook de behoefte aan zuurstof De kleur van de eischaal is 
voor sommige mensen belangrijk. In de natuur legt elke vogel een ei in de 
kleur die de meeste bescherming biedt. Het kan voor u interessant zijn om te 
weten hoe porien ontstaan en hoe de uitwisseling van koolzuurgas en zuurstof 
tijdens het broeden in zijn werk gaat. Wat de functie van de luchtkamer 
precies is enz. De meeste processen van het ei zijn diffusie processen. 
Diffusie is de verspreiding van deeltjes (atomen, ionen en elektronen) tussen 
deeltjes van een ander soort ten gevolge van warmte beweging. Het verschil 
wordt gelijk gemaakt dus van een hoge concentratie naar een lage 
concentratie. Geldt voor gas met de grootste snelheid tussen de atomen maar 
ook voor staal. Men kan stikstof in metaal brengen en dat heet dan nitreren. 
Zuurstof uit de buitenlucht trekt naar binnen omdat daar een lage concentratie 
zuurstof is. Koolzuur trekt naar buiten het ei omdat daar een lage concentratie 
koolzuur is. Hormoon. Op indicatie van een hormoon gaan sommige 
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processen in gang. Het is een chemisch product van een orgaan of een 
bepaalde cel groep in een orgaan die door bloed of andere lichaams 
vloeistoffen worden vervoerd en een specifieke regulerende werking hebben 
op cellen, Denken we bij ons maar aan de schildklier, we worden dikker of 
dunner op de werking van de schildklier. Proteine. Het zijn eiwitten, 
chemische verbindingen bestaande uit aminozuren die als schakels van een 
ketting tot lange moleculen geregen zijn door zuur amide of peptine 
verbindingen. Bloedvaten dienen om de voedende bestanddelen van de dooier 
alsmede van het eiwit langs de navelopening naar het embryo te voeren.
Langs deze weg wordt ook de zuurstof aangebracht die langs de poriën van 
de schaal in het ei dringt en zich in de luchtkamer ophoopt, later wordt de 
functie overgenomen door de bloedvaten. Men neemt aan dat vanaf de 2e dag 
de aanleg van het hart en de bloedvaten plaats vindt de 3e dag de longen de 
4e dag de kop, de snavel en de ledematen de 6e dag de geslachtsorganen en 
de 7e dag het maag/darm kanaal. De 9e dag is er al veel groei, na de 12e dag 
is de ademhaling van het allantois in vollegang zodat het embryo veel sneller 
groeit. De warmte productie is veel groter Tussen de 15e en de 17e dag wordt 
de dooierzak in de buikholte opgenomen waarna de snavel sluit. Op de 20e 
dag wordt de snavel hard om op de 21 e dag de schaal te doorboren. 
Enige tips
Als u toch moet wassen dan met water van 38 tot 40,5 graden Celsius. 
Desinfecteren met formaline op wat kalium permanganaat 11ml op 17 gr. 
Denk om u eigen ademhaling! Eieren bewaren kan vlak liggend maar dan 2 
maal per dag draaien. Het soortelijk gewicht van de dooier is 1,030 en dat van 
het eiwit 1,041 zodat de dooier tegen de wand kan komen en dan direct in 
contact komt met temperatuur wisselingen. Nieuw onderzoek zegt dat eieren 
op de bolle kant gezet dus met de punt naar boven niet gedraaid hoeven 
worden omdat de dooier nu in het eiwit gaar drijven.

Tijdens het broedproces verliest het ei 1/3 van zijn gewicht men kan dus per 
dag zien of de vochtigheidsgraad van de broedmachine goed is. Vaak wordt er 
te vochtig gebroed! Relatieve vochtigheid van 45 is meestal goed, hoger op de 
dag van uitkomst mag maar niet te veel anders sluiten we de zuurstof voor het 
kuiken af en gaat het dood. Een ei bestaat voor 73,6 % uit water, 2,6 % uit 
eiwit, 12 % uit vet en voor 0,7 % uit koolhydraten Uit een ei van ongeveer 
55gr. gaat tijdens het broedproces 11 liter waterdamp weg er komt 6 liter 
zuurstof in De hoeveelheid koolzuurgas hangt af van de spijsvertering van het 
kuiken. (Grap).

Wetenswaardigheden het ei kantelt in de eileider vlak voor het naar buiten 
komt. Het ei wordt op het laatst voorzien van een vlies en passeert het 
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poemaatje dus beschermd door een vlies en is daardoor steriel en wordt dan 
ook voor het maken van medicijnen gebruikt. De kalk voor de aanmaak van 
de eierschil wordt bewaard in de holle botten van de kip en van de vogel in 
het algemeen. Een hormoon geeft het seintje voor het transporteren van de 
kalk naar de eileider. In onze natuur is nog veel onbekend en dus ook van het 
ei, maar we hopen toch dat in dit verhaal het een en ander uit de doeken is 
gedaan.
We hebben gebruik gemaakt van artikelen van Hr. Slijkhuis die in het 
clubblad van de ZOBK mooie en leerzame verhalen heeft geschreven 
over zijn onderzoeken.

Harm van ’t Hof
TIJDENS HET BROEDEN VERDAMPT WATER UIT

HET EI WAARDOOR DE LUCHTKAMER
GELEIDELIJK GROTER WORDT; DE JUISTE

GROOTTE 15 ERG BELANGRIJK

    
A. Bevrucht ei dag 5   Afgestorven kiem    Onbevrucht ei

 
A HET INWENDIGE VAN EEN BEBROEDEI OP DE 8E DAG

B . HET ZELFDE EI OP HET EIND VAN" DE 9E DAG, AAN HET KUIKEN ZIJN ALLE DEL EN 
DUIDLIJK TE ONDERSCHEIDEN

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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Asssendelfter en Noord-Hollandse Blauwe club

Onze club werd 4 oktober 1981 opgericht tijdens een vergadering op Ornithophilia. 
De 1e voorzitter was Toon Goossens de huidige secretaris van Kleindier Liefhebbers 
Nederland. Aanvankelijk was het de bedoeling een club op te richten voor de Noord-
Hollandse Blauwe. Op aandringen van Jogchum IJpma werd de Assendelfter 
toegevoegd omdat dit ras ook uit Noord-Holland kwam en stimulering behoefde.
Momenteel heeft de club 114 leden. 

Ondanks de aandacht in diverse bladen over 
Assendelfter in Levende Have en Noord-
Hollandse blauwe in Land Leven liep het 
aantal fokkers terug.
Deze aandacht levert vaak tijdelijk wat 
nieuwe leden op, maar deze vallen meestal 
snel weer af. Vooral de fokkers van Noord-
Hollandse blauwen werden overvloedig 
gebeld voor niet reële aantallen hennen. De 
lezers van Land Leven hebben veelal geen 
flauw benul van hoe onze hobby in elkaar 
zit.

Door een stimuleringspremie op het 
inschrijfgeld hebben wij getracht het aantal 
ingezonden dieren op te krikken, dit 
resulteerde in 18 extra dieren
De verdeling over de rassen was als volgt: 
24 Assendelfter hoenders, 28 Noord-
Hollandse Hoenders en 28 Noord-Hollandse 

krielen.
Bij de laatste groep waren 12 dieren van niet-leden en het moet gezegd, dit waren 
dieren met de laagste predikaten. Reden te meer voor deze niet-leden om zich bij de 
club aan te sluiten.

Een bijzonder evenement was de Manifestatie Vlees hanen bij Avicorni.
Van de 80 vleeshanen waren 27 Noord-Hollandse Blauwe dieren die met hun 
imponerende verschijning bij de gastronomen het water in de mond deed lopen. Ter 
plekke kon geproefd worden van dijenrollade. Een activiteit die voor herhaling 
vatbaar is. Zoals in bovengaande te lezen is gaat het prima met de grote Noord-
Hollandse hoenders.
De NH krielen kunnen wel een paar fokkers gebruiken.
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De Assendelfters hebben toch te lijden onder hun imago, ze zouden wild, erg 
vliegerig zijn etc. De echte liefhebbers zul je daar niet over horen. Zij vinden ze 
levendig en productief.
Alle artikelen die de laatste jaren verschenen zijn ten spijt veroudert het 
fokkersbestand en maken we ons grote zorgen. Eerder hebben we “echte” fokkers 
uitgedaagd ons te helpen dit mooie ras op een hoger niveau te brengen, anders wordt 
het heel moeilijk.

De Assendelfterkriel zit na een bloeiperiode weer in een diep gat. Hier geldt hetzelfde 
als bij de grote. Hallo topfokkers, prijzen winnen kan altijd nog!!
Dit is de tekst voor “Ons Hoenderblad” van NHC

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

De Noord-Hollandse krielen op de Noordshow 2009
Het zou voor mij een pleziertje hebben moeten zijn om 28 NH krielen te keuren op 
onze Clubshow.
Dat viel tegen, niet omdat het zulke slechte dierenwaren! Oorzaken: ze zaten erg 
donker en een flink aantal dieren was erg zenuwachtig. Vooral de hanen van een niet 
lid Van Gorp liepen als gekken langs de tralies. Ik heb zelden zo iets meegemaakt. 

De hanen 10 stuks.
Geen van de hanen wilde zich optimaal stellen de 2 ZG hanen van Suiker en Rietveld 
nog het best. Qua kleuren tekening voldeden die prima en toen ik ze zaterdags geheel 
tot rust gekomen zag, waren dat F type dieren. De haan nr. 1976 van Rietveld had een 
ZG type maar had sikkels die verticaal ingeplant waren. Tinus vertelde mij dat dit pas 
kort voor de show was ontstaan en het leek dat het zaterdags al wat beter was.
Dan de hanen van niet lid Van Gorp, zoals reeds gezegd die waren erg zenuwachtig. 
Ze stelden zich niet, hadden kinlellen als mosselschelpen en oren als verfrommelde 
rozen. Ze hadden alle vier een O gekregen wanneer de M nog had bestaan.

De hennen 18 stuks
Jan de Vries een goede vriend van me begon met V. Hij is geen lid maar voor hem als 
vooraanstaand Drentse krielen fokker is een V reden om betere dieren aan te schaffen.
Hij kocht daarom onmiddellijk de 1eF hen van Theelen toen die te koop bleek te staan.
Deze winnende was een mooi voorbeeld voor ons ras. Wat men zou kunnen zeggen is 
dat de lichte banden van de KK tekening niet lichter mogen. Daarnaast was de 
kamtanding wat smal.
Ik was lid van de part HEP Ned. rassen, kan u vertellen dat de kam de partjury 
weerhield tot het eind mee te doen. 
Over het algemeen waren de hennen beter dan de hanen, zelfs die van Van Gorp. 
Genoemd is al de mooie hen van Theelen, de 2e F hen van Suiker deed daar niet veel 
voor onder. Suiker scoorde ook de 3eZ Rietveld 4eZG. Bij de keuring van de hennen 
heb ik naar mijn gevoelenkele hennen te kort gedaan, bv de hennen van Rietveld en 
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Heek. Zoals ik boven al aangaf was het om diverse redenen geen plezierige keuring, 
ik denk dat de alle resultaten hierdoor negatief heeft beïnvloed. 
Zoals Tinus Rietveld al tegen mij zei: ”Je had zeker je dag niet”.

De dieren in de jeugdshow
Alicia Suiker had 1 haan en 4 hennen ingestuurd, met een mooi prachtig resultaat.
De haan kreeg een G. De hennen 2xZG93 1xZG95 en 1xF96. 
De familie Suiker heeft wel wat laten zien.

Enkele aandachtpunten 
Bij de hanen: kinlellen moeten glad aangezet zijn

oren vlakker en roder
staartdracht

Bij de hennen: staart niet te veel spreiden
kammen breder getand
oren vlakker en roder 
(bij witte oren wordt daar veel beter naar gekeken)
KK tekening banden op rug niet te donker
KK tekening banden in borst niet te donker
KK tekening in vleugels moet sprekender
dons moet wat minder getekend

Wat is er nog meer te zeggen dan dat ik hoop dat het een en ander verduidelijkt is.

Bas Vingerhoed
@@@@@@@@@@@@@

Gevraagd voor Mevr. Carla Grandiek wonende te 
St. Maarten een toompje Noord-Hollandse krielen 1-3. 
Telefoon 0224-551670.
Te leveren in Maart of April 2009 . 
Het nieuwe kippenhok wacht op 
bewoning.
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