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Clubblad van de Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen 

Club 
Opgericht 4 oktober 1981 

Editie september 2009 

Nr. 79 
 

Bestuur: 
Erelid A. van Rijn   Leidschendam 

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

 Tel: 0251-314143 E-mail basenjenny@casema.nl 

 

Secr/penn.:F.J.E. Calf, Vredeburglaan 27,  1906 WN Limmen 

 

 Tel: 072-5333612 E-mail fjecalf@quicknet.nl 

 

Lid F.A. Assendelft Hoofdstraat 143,  9686 VH Beerta 

 Tel: 0597-331370  faassendelft@hetnet.nl 

 

Lid: I.N. Meijering Kanaaldijk 76 1931 GA Koedijk 

 Tel: 072-561793 inmeijering@hotmail.nl 

 

Lid: B. Bos, Achterweg 5, 2376 AX Nieuwe Wetering 

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

 

  

Contributie € 55,00 per jaar, jeugdleden € 7,50. 

Postgiro 2350960 t.n.v.  

Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwenclub te Heiloo. 

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 

 

Fokkersdag 12 september 2009 



 2 

Uitnodiging. 
 

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

houden op zaterdag 12 september 2009 in het clubgebouw van A.K.V. 

sportpark  “De Bokkeduinen” 4 in Amersfoort. 

 

Aanvang 10.30 uur ; ontvangst met koffie en koek. 

 

Deze dag zal in het teken staan van de keuring van jonge dieren die door u 

worden meegebracht. 

We zullen dit jaar 60 grote kooien en 60 kleine kooien laten klaar zetten 

zodat alle dieren goed gehuisvest kunnen worden. 

Deskundige keurmeesters zullen uw dieren beoordelen. 

U moet het zien als een dierbespreking waarbij nuttige tips gegeven worden 

en het kaf van het koren gescheiden wordt. 

Zelf zie je nog wel eens iets over het hoofd en dan is het nuttig om 

teleurstelling te voorkomen bij het inzenden van dieren op een 

tentoonstelling. 

Misschien is het ook een mooie gelegenheid om met mensen af te spreken 

om hier dieren uit te wisselen. 

Ik heb diverse mensen die om dieren gevraagd hebben gewezen op deze dag. 

Een ideale gelegenheid om kennis op te doen en de club te leren kennen. 

 

Na de lunch ; Verloting, denk a.u.b. aan een prijsje ???? 
 

De kosten van de lunch bedragen € 11,-- , dit is met soep, croquet en ook de 

koffie bij binnenkomst . 

Laat de secretaris even weten of u komt en hoeveel dieren u mee neemt. Dit 

voor het bestellen van de lunch en het aantal kooien dat we nodig hebben. 

 

Hoewel velen van u de contributie al hebben voldaan zijn er toch ook 

nog wat achterblijvers. 

Deze zullen in dit clubblad een acceptgiro vinden met het verzoek alsnog 

te betalen. 

Mag ik u verzoeken zo spoedig mogelijk aan dit verzoek te voldoen. 

De penningmeester;  Frits Calf. 
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Onze prijzen in deAlmanak 

Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club  

Prijzenschema Nationale-, Provinciale-, en Open shows  

Voor beide clubrassen in groot en kriel  

  

Bij 4 t/m 8 dieren: 

2600. € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras   

Bij 9 t/m 15 dieren: 

2601. € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras  

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

Bij 16 of meer dieren: 

2603. € 10,00 voor het fraaiste dier ieder ras   

2604. € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na   

2605. € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na  

 

Prijzenschema Clubshow, ondergebracht bij de Noordshow.   

Voor beide clubrassen, zowel groot als kriel.  

Bij 5 t/m 10 dieren 

2606. € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras  

Bij 11 t/m 20 dieren 

2607. € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras  

2608. € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ander geslacht  

2609. € 5,00 voor het fraaiste dier op één na, zowel haan als hen  

Bij 21 t/m 30 dieren; 

2610. € 12,50 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras  

2611. € 12,50 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ander geslacht  

2612. € 7,50 voor het fraaiste dier op 1 na, zowel haan als hen  

2613. € 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na, zowel haan als hen  

Bij meer dan 31 dieren per ras zullen er extra prijzen beschikbaar zijn 

 

Om het inzenden op de Noordshow te stimuleren geeft de speciaalclub  

aan haar leden een korting van € 1,50 op de inschrijfkosten per nummer 

Kopie van het inschrijfformulier inzenden naar de  

secretaris/penningmeester, F.J.E.Calf, inclusief uw rekeningnummer om 

de korting op te storten.  
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Beste sportfokkers. 
 

Zoals u elders in ons clubblad kunt lezen is het prijzenschema voor de 

diverse tentoonstellingen voor het komende tentoonstellingseizoen nagenoeg 

ongewijzigd gebleven. 

Alleen de Edammer kaasjes zij veranderd in een mooi stuk Beemster kaas, zo 

uit de fabriek in West-Beemster. 

Deze zullen op de vergadering in  februari 2010 worden uitgerijkt. 

 

Evenals vorig jaar gaan we aan de inzenders op de Clubshow in Zuid-Laren 

weer een korting geven op het inschrijfgeld. 

In januari 2008 waren er van onze clubrassen 64 dieren ingezonden in 2009 

waren het er 82. Op naar de 100 dieren in 2010 , waarbij we wensen dat de 

fokkers van de Assendelfter krielen de komende keer met meer dieren wat 

ruimer vertegenwoordigd zullen zijn. 

Om in aanmerking te komen voor de stimuleringpremie, dient u een kopie 

van het inschrijfformulier naar de secretaris te zenden. 

Gaarne met vermelding van het rekeningnummer waar op gestort moet 

worden. 

 

De volgend Noord-Show wordt gehouden van 7 t/m 9 januari 2010 

In de Prins Bernhard hallen in Zuid-Laren. 

Dit is een evenement dat u niet mag missen. Meer dan 10.000 dieren in vele 

maten en kleuren veelal van prima kwaliteit. 

Ook het randgebeuren is zeer gevarieerd en biedt gelegenheid om indien 

nodig de aanschaf van spullen, die u nodig heeft voor onze mooie hobby, 

tegen schappelijke prijzen. 

 

Wij hopen dat we dit jaar weer met een stand aanwezig kunnen zijn, onder 

leiding van Frans Assendelft, om de bezoekers van dienst te kunnen zijn met 

advies en rasbeschrijvingen van onze clubrassen. 

 

Ik hoop dat u vele mooie dieren heeft gefokt en zie dan de toppers graag op 

onze clubshow in Zuid-Laren verschijnen. 

 

De secretaris, Frits Calf. 
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Vervolgonderzoek naar genetische diversiteit 
Bestuur speciaalclubs Oud Hollandse Hoenderrassen 
 

Betreft: Vervolgonderzoek naar genetische diversiteit bij oud Hollandse 

hoenderrassen: 

Oproep voor het verzamelen van genetisch materiaal. 
 

Wat willen we onderzoeken. 
We willen onderzoeken in welke mate is het erfelijk materiaal van de rassen in de 

afgelopen 10 tot 15 jaar genetisch is veranderd of door het gebruik van zoveel 

mogelijk lijnen anders is opgebouwd. Dit willen we onderzoeken met de nieuwste 

DNA technologien waarbij we de dieren gaan testen met 60000 DNA merkers. 

Verder willen we onderzoeken waarop in de afgelopen jaren vooral gefokt is (welke 

genen). 
 

Wat is nodig voor de nieuwe studie: 

Per ras 30, gespreid over de diverse kleur van het ras, niet gerelateerde hanen 

selecteren. Per haan twee bevruchte eieren verzamelen. (uiteindelijk word per haan 1 

goed embryo geselecteerd voor het erfelijkheidsonderzoek) 

Elke fokker die eieren aanlevert vult zijn gegevens in op een vragenlijst en op de 

aangeleverde eieren. 

Deze eieren worden in Wageningen in de broedmachine gezet (tot dag 16-18). Indien 

de eieren bij een fokker worden bebroed zal het transport in overleg geregeld 

worden. Hierna wordt het embryo eruit gehaald voor verder DNA onderzoek. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking Bij vragen kunt u contact opnemen met 

Dr. Richard Crooijmans 
Animal Breeding and Genomics Centre Wageningen Universiteit 

Marijkeweg 40 6709 PG Wageningen Tel: 0317-483192 

e-mail: richard.crooijmans@wur.nl 

In het decembernummer is al aandacht besteed, aan dit onderzoek. Dit 

voorjaar is door diverse oorzaken het onderzoek onderzijde niet van de grond 

gekomen, erg jammer. 

Wanneer u kort voor onze fokkersdag de eieren verzameld, zal de heer 

Crooymans deze in Amersfoort komen ophalen. 
Op het ei moet met potlood worden geschreven: 

-Het ras 

-Naam van de fokker 

-Haan nummer (bijvoorbeeld: eerste ei van haan nummer 1(=1A) en het tweede ei 

van haan nummer 1 (=1B)) en ringnummer van de haan etc. 
 



 6 

Vragenlijst: Vervolgonderzoek naar genetische diversiteit bij 

Nederlandse Hoenderrassen 
Naam Fokker:………………………………………………….. 

Adres:………………………………………………………………… 

Tel:…………………………………………………………………… 

E-mail:…………………………………@…………………… 

Ras(sen) en kleurslagen : 

1………………………… Kleurslag……………………………… 

Ik heb/fok dit ras al sinds……………………….. 

 

In augustus heb ik doorgaans ca …..hanen en ca……. hennen 

Jaarlijks leg ik ca……. eieren in; het bevruchtingspercentage is ca……..% 

 

De afgelopen 5 jaar heb ik fokdieren van elders gebruikt: ja/nee 

Indien met ja, aantal keren en waar vandaan? 

Keer…..…..jaar  gekocht van  

…..  …..  …………….. 

Geef in onderstaande tabel ei-informatie aan hoeveel eieren U als fokker 

aanleverd en welk ras deze vertegenwoordigen.  Geef bij de haan aan welke 

eieren bij elkaar horen (dezelfde haan). Noteer deze gegevens ook met 

potlood op het ei!  Indien mogelijk geef kleurslag van de haan en de hen. 

 

Ei-nummer dagen oud Ras  Haan kleurslag haan/Hen  

1A……………………………………………………………………… 

1B………………………………………………………………………… 

2A………………………………………………………………………… 

2B………………………………………………………………………… 

3A………………………………………………………………………… 

3B………………………………………………………………………… 

4A………………………………………………………………………… 

4B….……………………………………………………………………… 

 

Wij hopen dat u ondanks alles uw medewerking wilt verlenen. Diversen 

onder u zullen persoonlijk gevraagd worden om mee te werken en krijgen 

dan een uitgebreid formulier toegestuurd krijgen. Heeft u niets ontvangen en 

u wil toch meedoen, benaderd u dan de voorzitter of de secretaris. 

 

Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking. 

Bas Vingerhoed 


