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en Noord-Hollandse Blauwen Club 
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Editie augutus 2010 

Nr. 82 
 

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: 072-5615793 inmeijering@hotmail.nl 

 

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

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

Contributie € 15,00 per jaar, jeugdleden € 7,50.  

ING 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 

 

Fokkersdag 11 september 2010 
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Van de voorzitter 
 
De vakanties zijn weer ten einde en het tentoonstellingseizoen komt er aan. 

Onze fokkers zijn natuurlijk zeer benieuwd of uw fokproducten weer 

enigszins aan de standaardeisen voldoen. 

Met nadruk wil ik stellen dat niet tentoonstellingfokkers bij onze club net zo 

belangrijk zijn als fokkers die showen. 

Kijk in de ledenlijst en u zult zien dat het aantal fokkers die hun dieren op een 

TT showen duidelijk kleiner is dan de zgn.”liefhebbers”. 

Er zijn eigenlijk 3 categorieën: 

a. Showende fokkers 

zij showen hun dieren regelmatig  

Hun dieren worden regelmatig op keuringen aan de standaard getoetst op 

alle uiterlijke kenmerken en gezondheid. 

b. Niet showende fokkers 

hun dieren worden doorgaans niet gekeurd. 

Dat wil niet direct zeggen dat hun dieren minder zijn. 

Ik zou hen willen adviseren onze Fokkersdag te bezoeken en een aantal 

dieren mee te nemen. 

c. “Liefhebbers van het ras” 

zij helpen onze het rassen in stand te houden door het afnemen van onze 

overtollige dieren. Laten wij als fokkers hen in ere houden en goede 

kwaliteit dieren bij hun uitzetten. 

Waarbij natuurlijk leden van onze club voor gaan. 

 

De fokkersdag is op 11 september tot mijn spijt kan ik daar niet aanwezig 

kunnen zijn van wegen een eerder aangegane verplichting. 

Ik hoop op een ruime opkomst van leden met veel mooie dieren.  

 

Zoals u misschien weet viert onze club volgend jaar ons 6
e
 lustrum en 

organiseren we daarom een show speciaal voor onze rassen in het begin 

november.  

 
Op 29 augustus zal onze club op de  

Nationale Dag van het Levend Erfgoed  
met dieren en een stand aanwezig zijn. Onze stand zal bemand worden door de 

Aletta Suiker, Ruud Suiker en John van Heek. 

 

Bas Vingerhoed 
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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.  

De Bokkeduinen 4  3819 BD Amersfoort. 

Tel. 06-54730934. 

 

Aanvang 10.00 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 50 grote kooien en 40 kleine kooien laten klaar zetten zodat 

alle dieren goed gehuisvest kunnen worden. 

Deskundige keurmeesters o.a. de heer Pater 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. 

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 brief 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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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 Clubshows,ondergebracht bij: 

 de Herfstclubshow bij de Kernhemshow en de  

Winterclubshow bij de Noordshow  

 

Voor beide clubrassen, zowel groot als kriel.  

Bij 5 t/m 10 dieren:  

2606. € 8,00 + 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. € 8,00 voor het fraaiste dier op1 na  

2609. € 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na  

 

Bij 21 of meer dieren;  

2610. € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras  

2611. € 8,00 voor het fraaiste dier op 1 na  

2612. € 7,00 voor het fraaiste dier op 2 na  

2613. € 5,00 voor het fraaiste dier op 3 na  

 

Om het inzenden op de clubshows te stimuleren geeft de speciaalclub aan haar 

leden een stimuleringspremie van € 1,00 per ingezonden dier. 
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Beste sportfokkers. 

 

Zoals u elders in het clubblad kunt lezen hebben we weer een mooi 

prijzenpakket voor het komende tentoonstelling seizoen 2010-2011 op de 

diverse shows samengesteld.  

In de voorjaarsvergadering is besloten dat we dit seizoen twee clubshows gaan 

houden. Voor beide shows geven wij  u op de inschrijfkosten, per ingezonden 

dier, een korting van € 1,-- .  

Deze betaling zal plaats vinden gelijktijdig met de uit te keren  vereniging 

prijzen van de Speciaalclub in februari 2011. 

De gewonnen kaasprijzen worden op de jaarvergadering in februari 2011 aan 

u uitgereikt. 

 

De Herfstclubshow wordt gehouden bij EPV in Ede. Dit is centraal in 

Nederland en in het verleden werden hier al veel van onze clubrassen 

ingezonden. De plaats van handeling is  Sporthal “De Peppel” , Peppelensteeg 

1a  6715 CV Ede  en wordt gehouden van  21 t/m 23 oktober 2010.   

INKOOIEN op woensdag 20 oktober. 

Vraagprogramma’s worden door de secretaris van EPV dhr. P. Bouw aan alle 

leden , van onze Speciaalclub met een fokkerskaart ,  toegezonden. 

 

De Winterclubshow wordt traditiegetrouw gehouden bij de Noordshow in 

Zuidlaren. 

Deze vindt plaats van 6 t/m 8 januari 2011 in de Prins Bernhard Hoeve. 

Dit is een evenement dat u niet mag missen en een prachtige onderbreking van 

de lange en donkere Januari maand . 

Meer dan 10.000 dieren waarvan de meeste dieren onder de paraplu van de 

afdeling “VEREN” vallen. 

Ook is het een uitgelezen gelegenheid om bij de deelnemers aan het 

randgebeuren uw attributen voor de fokkerij op orde te maken. 

 

Ook dit jaar zullen we weer met een PROMO-stand onder de bezielende 

leiding van Frans Assendelft aanwezig zijn, om fokkers en bezoekers van 

informatie te voorzien van onze clubrassen. 

 

De secretaris  Frits Calf. 
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Nieuws van de Noordshow en Kleindier Liefhebbers Nederland 

't Harde 27 juli 2010. 

Onderwerp Promotieplein Noordshow 

Zoals toegezegd op de bijeenkomst van de Raad van Advies heeft een kleine delegatie van 

Kleindier Liefhebbers Nederland een gesprek gehad met een delegatie van het Noordshow 

bestuur, waarbij KLN de uitdrukkelijke wens heeft uitgesproken om haar Bondsshow 

"Veren" ook de komende jaren onder te brengen bij de Noordshow. 

In een bijzonder openhartig gesprek is ook het onderwerp" Promotieplein" besproken en zijn 

de volgende afspraken gemaakt: 

De boulevard wordt weer in ere hersteld en elke speciaalclub krijgt de beschikking over 

een stand, waarbij afgesproken is dat de kleinere speciaalclubs samen een stand kunnen 

bemannen zoals in het verleden ook al gebeurde. 

Tevens zorgt elke aanwezige speciaalclub voor een toom representatieve dieren van het ras 

die naast de stand kamt te staan zodat de huidige tomenkeuring komt te vervallen. Voor deze 

toom wordt geen inschrijfgeld gevraagd en deze zullen op de gebruikelijke wijze op de 

keurdag worden gekeurd. 

De Noordshow stelt een drietal geldprijzen beschikbaar voor de drie fraaiste tomen en 

deze prijzen komen ten goede aan de speciaalclubs. 

ook is er afgesproken dat er geen tomen meer ingeschreven kunnen worden door 

individuele inzenders maar de ingeschreven toom van de speciaalclub mag wel te koop 

worden aangeboden. Ook de promotiestand van KLN zal weer een plek krijgen aan de 

kop van de boulevard zodat er een goed informatieplein tot stand komt voor fokkers en 

bezoekers. 

De kosten voor de speciaalclub boulevard worden gedragen door KLN en de Noordshow 

waarbij het volgende is afgesproken: 

Per speciaalclub worden er per dag 2 toegangskaarten, 2 lunchbonnen en 4 

consumptiebonnen verstrekt. Verder een marktkraam met 2 stoelen en een tomenkooi. 

Het bestuur van KLN roept alle speciaalclubs op om zich weer aan te melden voor de 

speciaalclub boulevard, zodat er weer een mooi informatieplein ontstaat. Opgave voor het 

promotieplein loopt via de portefeuillehouder van KLN showondersteuning Jan Renes 

(showondersteuning@kleindierliefhebbers.nl of 0525-652340). 

De speciaalclubs moeten zich voor 1 november aanmelden. 

Er van uitgaande dat alle speciaalclubs zich weer spontaan aanmelden, hoopt het KLN 

bestuur dat er weer een prachtig promotieplein ontstaat waarbij alle rassen goed 

vertegenwoordigd zullen worden en een sieraad mag zijn voor onze hobby. 

Namens bestuur KLN 

Jan Renes, showondersteuning en kwaliteitszorg. 

 

Het spreekt vanzelf dat de Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club 

haar medewerking ten volle verleend. 
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