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Assendelfter haan  15mm hen  13mm 

Assendelfterkriel haan  13mm hen  11mm 

Noord-Hollandshoen haan  22mm hen  18mm 
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Van de voorzitter 
Beste leden.  

Met rassen schreden loopt dit jaar weer ten einde. Uit de ontwikkeling 

van het aantal leden is af te lezen dat de club springlevend is. De 

financiën zijn, zoals u van Frits kan verwachten, heel gezond. Onze 

fokkersdagen worden altijd weer goed bezocht en heel gezellig. Ik had 

spijt dat ik dit jaar niet op de fokkersdag aanwezig kon zijn. Onze 

nieuwe keurmeester René van de Kerkhof heeft, zoals ik vernam zich 

uitstekend gekweten van zijn taak. Daarbij (hij leert voor keurmeester) 

heeft Johnny van Heek, zijn uitgebreide kennis over de grote Noord- 

Hollandse blauwe laten schijnen. Een goede oefening, keuren is toch 

net iets anders dan fokken. 

Tijdens een aantal keuringen is mij opgevallen dat bij de Noord-

Hollandse hoenders niets wordt gezegd over de zgn. stiptekening, 

hierbij raakt de donkere band niet tot aan de veerrand. Vaak wordt hier 

door collega keurmeesters weinig van gezegd, terwijl deze fout de 

tekening meer en meer zal verzwakken.  

Daarnaast worden donkere dieren hoger beoordeeld dan de wat zachter 

gekleurde dieren. Binnen onze ervaren fokkers is men daar niet blij 

mee. 

Wij organiseren daarom in 2012 een keurmeesterdag, om aandacht-

punten en problemen bij onze clubrassen met de keurmeesters te 

bespreken. 

Zoals u allen weet bestaat onze club op 15 oktober 2011, 30 jaar en 

organiseren we in Amersfoort weer een Jubileumshow. We hebben een 

aantal keurmeester gevraagd die grote ervaring hebben met onze rassen 

met name:. De heren Voskamp, Boks, Bleijenberg, Tesselaar en 

Meijering. 

Uiteraard hebben we weer een mooi prijzenpakket. Houdt u rekening 

met die datum en zet hem in uw agenda,.Wij rekenen op u 

We hopen op een even groot succes als in 2006. 

Tenslotte wens ik iedereen een gezellige jaarwisseling alsmede een 

gezond en gelukkig 2012. 

 
Bas Vingerhoed 
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Fokkersdag 11 september 2010 te A.K.V 

Amersfoort. 
Het dieren aantal van vandaag was van tevoren niet bekend, dus gewoon 

afwachten wat de fokkers meenemen. Tegen de klok van 10.15u zaten er dan 

ook al heel wat dieren in de kooi, ongeveer 30 grote Noord Hollandse 

hoenders, tussen de 10 en 15 Noord Hollandse krielen en een mooie grote 

klassen Assendelfters van ongeveer 20 dieren in de kleurslag goudpel en een 

aantal dieren zilverpel, de goudpel kleurslag was beduidend in de 

meerderheid. 

De Assendelfter krielen waren er op deze dag helaas niet. 

Ik heb op deze dag de Assendelfters gekeurd en een aantal grote Noord 

Hollandse hoenders en Noord Hollandse krielen. 

In de Assendelfters zaten veel dieren die nog lang niet klaar waren, dit is wel 

erg jammer maar wel te begrijpen voor de tijd van het jaar. En had ik dan een 

dier die klaar was met een fraai type en pelling had het dier geen kamdoorn. 

Van wat ik gezien heb van de Assendelfters valt het mij zeker niet tegen in de 

kwaliteit maar een aantal fokkers in dit ras erbij zal de kwaliteit nog beter 

maken. Als er bij deze enthousiaste fokkers iets gebeurt op het hok of door een 

andere rede dan blijft er nog maar heel weinig over van de Assendelfter en dat 

zal erg jammer zijn. 

De grote Noord Hollandse hoenders zijn het grote deels gekeurd door Dhr. van 

Heek en een klein deel door mij. De kwaliteit van de dieren die aanwezig 

waren was erg wisselend. Er zaten een aantal mooie type dieren van Dhr. 

Ditmars zowel in de hanen als hennen maar de hennen waren echter wel iets te 

hard van (grond)kleur. Dhr. van Heek had ook een mooie hen bij die het echt 

liet zitten in de oogkleur en staartbevedering, de haan wat hij bij had was nog 

lang niet klaar in zijn staartpartij. Verder zaten er nog meer mooie type dieren 

maar deze dieren waren niet voldoende uitgegroeid. 

Noord Hollandse krielen waren er niet echt veel. De Mooiste dieren zowel in 

de hanen als hennen waren van Dhr. van Heek. De hennen hadden een mooi 

fors type, maar lieten het iets zitten in de kleur en tekening. Dhr Noorloos had 

ook een aantal mooie hennen en hanen bij maar de hennen waren denk ik nog 

aan de jongere kant waardoor ze nog niet volgroeit waren. 

De hanen zagen er goed uit maar ze waren allemaal nog niet klaar in de staart, 

wat me echter wel direct opviel was de alle hanen een mooie lange rug hadden 

en dat er een aantal dieren bijzaten waarvan de vleugels goed waren 

aangetrokken. 

R. v.d. Kerkhof 
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Op bezoek bij Johnny van Heek 

 

Een man die al meer dan dertig jaar toppers weet te fokken. Of het nou gaat 

om de Noord-Hollandse Blauwe of de Leghorn patrijs goudflitter, hij draait 

mee met de beste fokkers. 

 

Op woensdag 1 september rijden mijn vrouw en ik naar de Holtentorensweg te 

Rijssen. Daar aangekomen vragen wij ons af waar hij de kippen zou houden, 

want wij zien links en rechts van nummer 37 veel huizen……… 

Er gaat een deur van een hele grote schuur open en daar is Johnny. Via de 

schuur komen wij in een prachtige tuin, maar wij zien nog steeds geen kippen. 

Wel een aantal prachtige fuchsia‟s, bijna bomen zo groot. Sommige al dertig 

jaar oud! Verderop in de tuin zien wij een hok met Leghorn patrijs zilverflitter 

krielen. En dan doet Johnny aan het eind van de grote schuur een deur open en 

daar zijn ze dan de Blauwen in groot en klein. Verder zien we een grote 

Leghorn patrijs goudflitter man. We staan in een ruimte van ongeveer vier bij 

zes meter die is afgescheiden van de rest van de schuur. Over de volle breedte 

van de achtermuur en de helft van de tegenoverliggende muur zijn hokken 

gebouwd van ongeveer twee meter lang, een meter diep en een meter hoog. 

Hier kunnen foktomen worden geplaatst. Hier kunnen kuikens worden 

opgefokt. Hier kunnen hanen en hennen apart van elkaar worden gezet. 

Kortom de gebruiksmogelijkheden zijn legio. Omdat Johnny zowel grote als 

kleine rassen fokt zien we verschillende zitstokken. De zitstokken zijn aan 

beide kanten vastgezet op driehoekig houten plaatmateriaal. Daardoor zijn ze 

stabiel en verplaatsbaar. Heel handig! Wat ik thuis direct heb nagebouwd zijn 

mobiele legnesten. Goed bruikbaar als jonge hennen bijvoorbeeld gaan leggen 

in een hok waar geen legnesten zijn aangebracht. Je maakt een soort la van 

dertig bij veertig bij vijftien. Schoon strooisel erin en klaar is Kees! 

Veel dieren zitten er nu niet in de hokken. Voor ik daarover een vraag kan 

stellen komt het antwoord: “De rest zit in het bos”, zegt Johnny. 

 

We gaan naar binnen en maken kennis met Fenny van Heek. Zij ontvangt ons 

hartelijk met koffie en cake. We nemen plaats aan de tafel. Johnny vertelt dat 

hij zo gemiddeld tussen de 75 á 100 dieren houdt. Een groot deel daarvan zit 

dus in een stuk bos. Dat bos heeft voor- en nadelen. Een voordeel is dat de 

blauwen onder de bomen lopen, in de schaduw. Dat houdt de kleur goed. Een 

nadeel is het fenomeen roofvogel. Ook al is de ren in het bos overdekt een 

vogel als de buizerd komt er toch regelmatig doorheen met soms grote 

verliezen tot gevolg. Om moedeloos van te worden. Bovendien pakken ze 
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natuurlijk altijd de mooiste dieren. Soms heb je ook nog dat de bedreiging niet 

alleen uit de lucht komt, maar ook over de grond. Bijvoorbeeld in de vorm van 

een stekelvarken, die zijn namelijk in staat halfwas kuikens te grijpen!  

 

Al op de lagere school is hij door het kippenvirus getroffen. Toen hij een 

aantal Noord-Hollandse Blauwe kuikens zag was hij verkocht. De liefde voor 

dit ras is nooit meer overgegaan. In 1983 is hij met de krielen begonnen. In dat 

jaar werd hij ook lid van een kleindierenvereniging. Inmiddels is hij lid in 

Rijssen, Goor en Schijndel. Schijndel? Ja, dat heeft te maken met de familie 

Suiker. Deze familie is ook lid van onze speciaalclub. Aletta en Ruud wonen 

niet ver van Schijndel, namelijk in St. Michielsgestel. Johnny treedt 

regelmatig op als adviseur. Op de show in Schijndel scoorde hij vorig jaar een 

U met een haan. Dit terwijl hij regelmatig verkondigt geen hanenfokker te 

zijn! “Ik ga voor het fokken van een mooi type hen!”, zegt hij regelmatig. 

Over shows gesproken. Vorig jaar is hij Nederlands kampioen geworden met 

een Leghorn goudflitter. Ook is hij naar de laatste Europashow geweest met 

vier Noord-Hollandse Blauwen. Een hele week Tjechië. Resultaat: 1x F en 3x 

ZG!  

 

Johnny en zijn vrouw hebben een tweeling. Beide dochters studeren nog. Af 

en toe bemoeien ze zich met de selectie, met welke dieren gaan we verder en 

met welke niet, dat houdt Johnny scherp. Hij vertelt dat ze ooit een haan 

hebben gehad, een kruising tussen een Niederrheiner en een Noord-Hollandse 

Blauwe. Dat beest was een heel apart geval. Hij at zonder moeite een halve 

stroopwafel. Hij liep in huis. Hij wist de weg en ‟t mooiste was dat hij het erf 

perfect bewaakte. 

Fokken gaat via de lijnenteelt. Elk jaar de beste hen aanhouden. Momenteel 

ligt de focus op het fokken van dieren met brede slagpennen. Belangrijk voor 

de fokkerij is dat je precies weet hoe het zit met de verwantschap van de 

dieren waar je mee wilt fokken. Sommige fokkers kopen steeds wat nieuws, 

maar dat helpt ze meestal achteruit in plaats van vooruit. 

Het gaat niet alleen om erfelijkheid, verzorging bepaalt ook een boel. Met 

name op het punt van voeding heeft Johnny een uitgebreide kennis. Het 

basisvoer wordt goedkoop ingekocht, maar daar blijft het niet bij. Via allerlei 

toevoegingen –  van gedroogde kreeftjes tot gedroogde wortels van 

beendermeel tot geraspte houtskool – zorgt hij dat zijn voer precies past bij 

wat de dieren op enig moment nodig hebben.  

Hij fokt meestal de eerste kuikens in het eerste weekend van maart, dit om te 

zorgen dat de hanen op tijd klaar zijn voor het tentoonstellingsseizoen. Hij 
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heeft zelf een broedmachine met een capaciteit van 200 – 250 stuks. Vorig 

jaar had hij een zeer goede bevruchting (100%), maar dit jaar is het bar slecht. 

Hij wijt dit aan het koude weer in het voorjaar. 

Wij eindigen ons gesprek met een tip over verzorging van dieren die onderdak 

zitten. Als je dieren binnen zitten dan is het heel goed ze af en toe flink nat te 

maken met regenwater waaraan badzout is toegevoegd. Het resultaat is een 

mooi verenpak.  

 

Wij danken Johnny en Fenny van Heek voor hun medewerking aan dit 

interview en voor hun gastvrijheid! 

 

Hendrik en Jenny ter Horst  

 

Verslag Nationale Dag van het Levend Erfgoed d.d. 29 

augustus jl.  

Zoals jullie in het vorige clubblad konden lezen hebben wij onze 

stand bemand tijdens de Nationale Dag van het Levend Erfgoed 

(NDLE) op 29 augustus jl. in Liempde (Noord Brabant). Tijdens deze 

dag kwamen voor het eerst alle Nederlandse zeldzame landbouw 

huisdierrassen bij elkaar op landgoed Velder. Naast het kleinvee 

waren er ook paarden, rundvee, schapen/geiten en honden te 

bezichtigen en werden er volop demonstraties en shows gegeven.  

 

Gepakt en gezakt met lieslaarzen, regenjas, paraplu en een 

goedgevulde koelbox vertrokken we ’s morgens vol goede moed 

naar Liempde. Na het opbouwen van de stand op het 

kleindierenplein en na even bij de andere speciaalclubs te hebben 

gekeken, stond iedereen klaar in de startblokken. Ondanks het weer 

(veel regen en wind) zijn er toch veel bezoekers bij de stand 

geweest en kwamen we zelfs een paar leden van onze speciaalclub 

tegen. We mochten dus niet klagen over de belangstelling.  

In de tent van de KLN was de NHC carrousel geplaatst. Hierin mocht 

een trio Noord Hollandse Blauwe groot en een trio krielen natuurlijk 

niet mochten ontbreken. Helaas hadden we geen Assendelfters bij, 

maar ook hierover werd de nodige informatie gegeven. De meeste 

vragen gingen toch wel over de verzorging, het voer, huisvesting en 

ziektes. 

Onze buren in de stand - De Nederlandse Hoenderclub – waren 

ontzettend blij dat ze naast ons stonden. Niet alleen om de 
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“gezellige klets”, maar ook om het feit dat Johnny zijn bus achter de 

stand had gezet om uit de wind te kunnen staan. Daardoor konden 

zij de zijflap van het dekzeil aan zijn busdeur vastmaken, zodat zij 

niet in de regen hoefden te staan.  

 

Tot ieders tevredenheid was onze stand dichtbij de culinaire hoek. 

Koffie was dus geen probleem en de tijd vloog voorbij. Het was een 

dag met een vol en gevarieerd programma, met bijzonder veel 

dieren en een heleboel enthousiaste bezoekers.  

En ………..…….. zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Johnny van Heek, Ruud en Aletta Suiker. 

 

 

 

 
 

Winnaar Zaanstadshow 2009          Eigenaresse: Mevr. Gré de Boer 
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De contributie betaling voor het jaar 2011. 
 

In dit clubblad vindt u traditie getrouw de acceptgiro voor de betaling 

van de contributie voor het komende jaar. 

Mag ik u verzoeken dit in orde te maken en bij voorkeur als u thuis internet 

bankiert via uw eigen computer, want dat bespaart de club veel kosten. Alvast 

bedankt voor uw moeite. 

De penningmeester. 

 

De Noordshow 2011 in Zuid Laren. 
 

Van 6 t/m 8 januari wordt in de Prins Bernhard Hoeve te Zuid Laren weer de 

grootste show van Kleindieren in Nederland gehouden. 

De Bondshow van de afdeling “VEREN” is hier ondergebracht en de 

verwachtingen zijn hoog gespannen, ook bij het bestuur van onze 

Speciaalclub, hoeveel dieren zullen er worden ingezonden en wie zullen de 

nieuwe clubkampioenen worden. 

Vorig jaar waren er 90 dieren behorende tot onze speciaal club aanwezig. 

Gaan we dit jaar de 100 dieren halen?? 

Maar niet alleen voor fokkers/inzenders is deze show een hoogtepunt in het 

tentoonstelling seizoen, ook als bezoeker is het zeer de moeite waard. Het 

randgebeuren met de vele standhouders geven u als fokker de gelegenheid om 

daar waar nodig de benodigde spullen aan te schaffen voor uw hobby. 

We hebben vorig jaar kunnen ervaren dat het natje en droogje ook weer 

uitstekend verzorgd is. Dus bij koud weer erwtensoep of een warme bal 

gehakt gaat er best in. 

Ik kan u een bezoek ten zeerste aanraden en het geeft voor de lange donkere 

januari maand ook een mooie onderbreking. 

 

Dit jaar komt de informatie boulevard van de Speciaalclubs weer terug, dit 

op verzoek van deze clubs. Het bestuur van de Noordshow heeft het kunnen 

inpassen in de zaalindeling en daar zijn we best blij mee.  

Voor ons zal Frans Assendelft weer het nodige werk verrichten om deze stand 

tot een fraai geheel te maken. 

Wij hopen u als lid van onze club daar te ontmoeten en de beste wensen uit te 

wisselen voor het nieuwe jaar en een goed fokseizoen toe te wensen. 
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Ontwikkeling ledenbestand 2010. 
Als we de ontwikkeling van het ledenbestand over de periode december 

2009 tot en met november 2010 nader bekijken dan mogen we tevreden zijn. 

Waarom ? Wel het netto resultaat van de aanmeldingen en afzeggingen is 

positief en sluit met vijf nieuwe leden op de balans van de ledenlijst. 

Van de zeventien nieuwe leden zijn er twee die in 2009 waren afgevoerd 

i.v.m. het niet voldoen aan de betalingsverplichting. Hier waren persoonlijke 

omstandigheden in het spel en we zijn blij dat dit goed is gekomen.  

Deze personen staan niet op onderstaande lijst vermeld. 

 

Vijf personen hebben zich netjes afgemeld en zeven leden hebben we 

wegens wanbetaling van de lijst afgevoerd.  

 

Als u gaat verhuizen wilt u dat dan ook aan de secretaris doorgeven !!! 

Ook waren er drie personen die dubbel betaald hebben, zij zijn hier van op 

de hoogte gesteld en treffen dan ook geen acceptgiro aan voor 2011. 

In het februarinummer zal een nieuwe ledenlijst als bijlage worden gevoegd. 

 

Wij mogen als nieuw lid van onze Speciaalclub welkom heten; 

I.M. Breedijk.  Amsterdam N-H Blauwe groot 

J.C.Coppens  Uitgeest N-H  Blauwe kriel 

F.J. Fontijn  Berkel-Rodenrijs N-H Blauwe groot 

B. Hoogervorst  Berkel-Rodenrijs Assendelfter kriel 

M. Jak  Helmond Assendelfter kriel 

J. Kampert  Wekerom N-H Blauwe groot 

M. Kinjet  Apeldoorn Assendelfter groot 

P.H. Miedema  Wamel N-H Blauwe groot 

G.W.A. Olijslager  Lievelde N-H Blauwe groot 

J.S.A.S. Rombouts  Chaam N-H Blauwe groot 

Schaapskooi Ottoland   Ottoland N-H Blauwe groot 

J.Verspuij   Hoogland N-H Blauwe groot 

K. van Waaijen   Jisp Assendelfter groot 

J. de Wit   Assendelft Assendelfter groot 

L. Wijtten   Beugen N-H Blauwe groot 

Van enkele nieuwe fokkers heb al mooie resultaten in 

catalogi aangetroffen en voor zover zij de contributie 

voor 2010 hebben voldaan, komen zij in aanmerking 

voor ereprijzen. 
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Huisdierrassen in Nederland – Heden, verleden en toekomst 

 

Het lot van de mens is onverbrekelijk met het dier verbonden. Dat is nu 

niet anders dan 100.000 of een miljoen jaar geleden.  

Maar het contact met ons levend verleden is verbroken. Ten gevolge van 

onze enorme expansiedrift is in de Westerse Wereld het wilde dier 

grotendeels uit onze leefomgeving verdwenen. Ratten, muizen en 

kakkerlakken vergezellen ons nog trouw maar dragen weinig bij aan 

natuurbeleving. Ook ons pluimvee, onze varkens en koeien houden zich 

voornamelijk binnenshuis op.  

We zijn vervreemd geraakt van de diersoorten waar wij „brood‟ in zagen 

en consumeren hen dan ook het liefst onherkenbaar verpakt op de 

schappen van het grootwinkelbedrijf. Hoe het werd grootgebracht, 

gedood, geslacht en verwerkt willen we al helemaal niet weten. We 

moeten onze oergevoelens proberen zoet te houden met 

domesticatieproducten als honden, katten en goudvissen. 

 

Sinds de mens ruim 12.000 jaar geleden begon met temmen, fokken en 

selecteren (domesticeren) van enkele van de diersoorten, welke hem 

omringden, is er een grote variëteit aan rassen, vormen en kleurslagen 

ontstaan. Van de talloze, in principe bruikbare wilde diersoorten is 

weliswaar slechts een fractie in het domesticatieproces betrokken, maar 

uit deze weinige soorten zijn in de loop van enkele millennia weer 

duizenden huisdierrassen ontstaan. De evolutie overtroffen. 

Het domesticeren van wilde dieren en planten wordt wel beschouwd als 

de belangrijkste stap, die de mensheid heeft gezet op haar pad naar 

„volwassenwording‟. Een controleerbare voedselbron bracht enige rust in 

haar zwervend jager- en verzamelaarbestaan en men betrok vaste 

woonsteden.  

 

Een gedomesticeerde diersoort zou het best kunnen worden omschreven 

als een groep dieren van een oorspronkelijk wilde soort, welke zich sinds 

vele generaties genetisch gescheiden van haar wilde soortgenoten heeft 

voortgeplant. De groep is daarbij geheel afhankelijk van de mens. Dat 

geldt zowel voor de plaats waar zij zich ophoudt, de hoeveelheid en soort 
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voedsel welke zij krijgt toebedeeld, als de deelname aan het 

voortplantingsproces en de keuze van de seksuele partner. 

Selectie, vaak onbewust, op extremen als grote koude en hitte, voedsel- en 

waterschaarste, hoge melkgift, eiproductie en groeisnelheid, op jachtzin, 

waaksheid en vechtlust moet beschouwd worden als de basis van de 

uitbundige en nuttige veelvormigheid aan huisdierrassen.  

 
 

Het ministerie 

van VROM 

stelt dan ook 

terecht:  

Biodiversiteit 

omvat ook de 

genetische 

variatie van 

landbouw 

huisdieren en 

gewassen. 

Moderne fok- 

en 

teeltmethoden hebben geleid tot enkele hoogproductieve rassen. De oude 

huisdierrassen en landbouwgewassen die hiervoor de basis vormden zijn 

nu zeldzaam en worden met uitsterven bedreigd omdat ze het qua 

productie verliezen van de moderne rassen. 

Het gebrek aan genetische variatie in onze landbouw en veeteelt vormt 

een risico, zeker op de lange termijn. Behoud van de oude rassen is nodig 

om in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Oude rassen 

moeten dus behouden blijven, niet alleen vanuit cultuurhistorisch oogpunt 

maar vooral om over de genenpool die zij vertegenwoordigen te kunnen 

blijven beschikken. Oude rassen stellen vaak weinig eisen aan hun 

omgeving. De erfelijke eigenschappen die daarvoor zorgen, kunnen in de 

toekomst broodnodig zijn om de moderne rassen minder kwetsbaar te 

maken. Daarnaast is rasselectie een goede mogelijkheid om landbouw te 

bedrijven aangepast aan lokale omstandigheden, waarin moderne rassen 

soms niet goed uit de voeten kunnen. 
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Anders gezegd, behoud van genetische diversiteit tussen en binnen rassen 

landbouwhuisdieren is essentieel om te kunnen blijven inspelen op 

veranderingen in veehouderijsystemen, markt of milieu of om op terug te 

kunnen vallen wanneer zich genetische of ziektekundige problemen 

voordoen. 

 

Helaas is van de oude veelvormigheid in type, kleur en aftekening van 

huisdieren, geschilderd door Jan Steen, Melchior d'Hondecoeter en Paulus 

Potter weinig over. Met name de laatste honderd jaar werd door onze 

keuterboer, kleinschalige veelsoortigheid zonder pardon veranderd in 

grootschalige uniformiteit. Maar heel bijzonder, sinds enkele decennia 

zien we de 18
e
 en 19

e
 eeuwse variëteit aan type kleur en aftekening weer 

in ons weide landschap verschijnen. Het melkquotum en de daaraan 

gekoppelde vermeerderde belangstelling voor buitenlandse vleesrassen en 

hun kruisingsproducten met het inheemse vee, zou weer aanleiding 

kunnen vormen voor het ontstaan van menig hedendaags veestuk.  

 

De vroegere variëteit in type, kleur en aftekening kwam voor een 

belangrijk deel voort uit het feit, dat 

stamboeken hun intrede nog niet 

hadden gedaan en de Lage Landen 

eeuwenlang werden geteisterd door 

een vloedgolf van rampen welke met 

pijnlijke regelmaat ons veebestand 

decimeerde. Grote aantallen 

runderen, schapen, geiten en paarden 

moesten namelijk frequent in de ons 

omringende landen worden 

aangekocht om de verliezen te 

compenseren veroorzaakt door 

watersnoodrampen, 

krijgshandelingen, besmettelijke 

veeziekten en ongunstige 

weersomstandigheden.  

Rampzalige gebeurtenissen vormden vooral de regelmatig terugkerende 

besmettelijke veeziekten als longziekte, runderpest en mond- en 
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klauwzeer. Volgens oude bronnen kroop reeds in de 4e eeuw na Chr. een 

"ijsselijke smet ongevoelig voort, wijl al 't vee verteerde en de lantman 

weent en schreit".  

Naast de genoemde watersnoden en epidemieën leed de veestapel om de 

paar jaar gevoelige verliezen ten gevolge van grote droogte, 

oorlogsgeweld, langdurige regenval of strenge winters. 

Het is duidelijk dat Hubert Kornelisz Poot niet geheel op de hoogte was, 

toen hij in het begin van de 18e eeuw de dichtregels neerschreef: "hoe 

genoeglijk rolt het leven des gerusten lantmans heen"! 

 

Gelukkig, veel van het „boerenantiek‟ heeft de prestatieslag in de vorige 

eeuw overleefd en kan zich verheugen in hernieuwde belangstelling. 

Dankzij de enorme inzet van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en de 

vele particuliere fokkers van Oudhollandse huisdierrassen, die aandacht 

schenken aan dit deel van ons nationale culturele erfgoed, kunnen we nog 

profiteren van de decoratieve en vaak nuttige veelvormigheid van ons 

oorspronkelijk huisdierbestand.  

Hun nut als bron van onvervangbaar erfelijk materiaal, hun bruikbaarheid 

als grazers in het onderhoud van bepaalde landschappen en hun 

cultuurhistorische waarde werden te lang genegeerd.  

 

Dr. Maarten Th. Frankenhuis 

Oud directeur Artis 

Voorzitter Raad van Advies Zodiac Zoos 

 

Kippenhumor. 
Waarom steekt een kip de straat over !!!! 

 

Schooljuffrouw; Om aan de overkant te komen. 

Plato; Omwille van het hogere doel. 

Aristoteles; het ligt in de natuur van kippen om straten over te steken. 

Karl Marx; Dit was historisch onvermijdelijk. 

Saddam Hussein; Dit was een ongehoorde daad van rebellie, dus was het 

volkomen gerechtvaardigd om er 50 ton zenuwgas te droppen. 

Captain Kirk; The bloody go where no chicken has gone before. 
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Martin Luther King; Ik heb een droom dat ooit alle kippen waar ook ter 

wereld vrij zullen zijn om de straat over te steken zonder  dat men hun 

motieven in vraag stelt. 

Mozes; Een God daalde af uit de hemel en zei tot de kip; “Gij zult de straten 

over steken”. En de kip stak de straat over en er was gejuich en grote 

blijdschap. 

Einstein; Of de kip de straat is overgestoken, ofwel de straat  onder de kip 

bewoog, hangt af van je referentiekader. 

Freud; Alleen al het feit dat je bezorgd bent over de kip, wijst op je 

onderliggende seksuele onzekerheid. 

Bill Gates; Ik heb zojuist MS Chicken 2010 uitgebracht, die niet enkel straten 

zal oversteken, maar ook kakelen, eieren leggen en uw kasboeken controleren. 

De overlevingskans hangt af van uw licentie. 

Darwin; Kippen zijn in de loop der geschiedenis  op natuurlijke wijze 

geselecteerd zodat ze genetisch voorbestemd zijn om straten over te steken. 

George Bush; “Make no mistake about it, I will hunt down every chicken 

responsible to cross over a street”. 

Paul Jambers; “Awel, nochtans probeerde het eenzame gevogelte de 

overzijde  van de weg te contracteren, zij het onder een overweldigende 

schaduw van haar verleden. ‟t Was wenselijk geweest als de kippenmadam 

aan de overkant een beter leven zou kunnen leiden”.  

Moscowicz;”Het is natuurlijk maar de vraag of hier sprake was van een kip, 

laat staan van een straat, om nog naar te zwijgen over een actuele daad, het 

oversteken, die mijn cliënt zou hebben ondergaan, als ik de aanklager moet 

geloven. 

Peter R. de Vries; “Dit is duidelijk falen van justitie en het overheidapparaat. 

Zij hadden K. natuurlijk de straat over mogen laten steken. 

 

Uit het clubblad van G P K V.  

 

Oestergrit voor kippen. 
Oestergrit is de beste kalk (calcium) bron voor kippen. 

Het grit bestaat uit grotere stukken dan gewone kalk, die 

langer in de krop en spiermaag verblijven en langzaam hun 

calcium afgeven aan de bloedbaan.  

Hennen eten grit al naar gelang hun behoefte. Dit heeft een 

positief effect op de voeding. De kip legt hierdoor gladdere, 

sterkere en zichtbaar mooiere eieren.  
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Eieren in de winter. 
Wilt u ‟s winters eieren van uw kippen? 

Rassen die zonder speciale maatregelen blijven leggen zijn 

o.a. Assendelfters, 

Noord Hollandse Blauwen, Barnevelders, Brabançonne, 

Izegemse koekoek    (uit België) , New Hampshire, Sussex en 

Twents Hoen. 

Het is maar dat u het weet. Maar een luw hok met 

overkapping tegen de regen en sneeuw is wel sterk  aan te 

bevelen. 

 

Tegen paardenworm. 
Loslopende kippen helpen de strijd tegen paardenwormen. 

Niet omdat ze de eieren of laven eten, maar omdat ze de 

paardenmest uit elkaar krabben. Eitjes en larven bevriezen 

daardoor eerder of drogen eerder uit. 

 

Waterbakken verwarming. 
Tegenwoordig zijn er mogelijkheden om de drinkbakken van 

uw kippen op een elektrisch plaatje de zetten zodat in de 

winter het water niet bevriest. 

Op de Noord Show vast verkrijgbaar bij de vakhandel voor 

kippen benodigdheden. 

 

Vroeg eieren rapen. 
Als u vroeg wilt broeden dan moeten de kippen ook vroeg aan 

de leg. 

De dag vervroegen met een tijdschakelaar is eenvoudig te 

regelen maar zorg dan wel dat de kippen dan ook meteen 

kunnen eten. 

Als u de dag ook wilt verlengen dan heeft u een dimschakelaar 

nodig, zodat het licht langzaam minder wordt. De kippen 

moeten wel op stok hun vaste plaats kunnen vinden. 

 

Vraag en aanbod. 
Als u voor het februarinummer 2011nog iets te vragen of aan 

te bieden heeft dan gaarne aan de secretaris melden. ( gratis ) 

Het ei: 
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In het scheppingsverhaal kamt het ei voor als de materie, waaruit hemel en 

aarde geschapen zijn. 

In een oud volksverhaal uit Finland heet het dat het oerwezen, toen het zich 

wilde openbaren, als een ei op de wereld verscheen. 

Het binnenste van het ei, het eigeel, prijkt thans als een gouden zon aan de 

hemel. 

Verder speelde het ei een belangrijke rol in de geneeskunde. De kracht van de 

eieren werd nl. overgedragen aan het veld en tevens op de mens. 

De haan zal bij jullie koning kraaien.. werd gebezigd om aan te geven dat 

er brand werd gesticht. 

Bij meerdere volken is de "basilisk "bekend. 

Op meerdere plaatsen in ons land en landen speelt zo 'n verhaal. 

Zelfs in de bijbel komt de "basilisk "voor. 

Een minder verheffend voorval speelde zich af in Opheusen, die zelf tot een 

rechtzaak zou leiden. 

Bij verscheidene volken is het ei het symbool van de schepping. Uit het 

goudglanzende ei werd bij de Hindoe `s, Brahma geboren, volgens de Veda's 

komt de eerste mens Prajapati uit een ei. 

Aristophanes verhaalt, hoe de oude Grieken zich voorstelden, dat Eros uit 

een ei geboren was; Eros de verbindende, samenvoegende godheid. 

Het heldendicht der Finnen vertelt, dat uit eieren van de vogel, die op 

Ilmatar 's knie nestelde, het heelal ontstond. 

Bij de Egyptenaren, Phoeniciers, Slaven, Japanners, Peruanen en Polynesiers 

is het scheppingsverhaal op de zelfde wijze bekend. 

Soms wordt ook het ei verdeeld in een bovenste en onderste helft, die 

hemel en aarde doen ontstaan. 

Talrijke sagen zeggen ook dat de ziel in een ei verborgen zit. 

Volgens een oude legende bij de Hindoe 's ontstonden de kasten of standen 

uit drie eieren, die uit de hemel gevallen waren. 

Maar ook veel volksgebruiken hebben zich in alle oorden der wereld om het ei 

gegroepeerd. Het gaat er bij alle ei rituelen voornamelijk om, de vruchtbaarheid 

te bevorderen, zowel in de dieren, als in de plantenwereld. Daarom worden 

eieren gegeten teneinde vruchtbaarheid te krijgen, of gegeven als symbool van 

deze. Hierop wijzen verschillende huwelijksgebruiken. Maar in vele 

overblijfselen van deze eierenritus wordt de oorsponkelijke betekenis niet meer 

gevoeld. 

Zo vertelde Mosk, dat in Gossenas bij het huwelijk, de jonge vrouw een ei werd 

voorgezet, dat zij alleen moest eten 



18 

 

In het Ertsgebergte steekt men kort voor de tocht naar de kerk de bruid een ei 

en een korenaar tussen de kleren, opdat zij vruchtbaar mag zijn. 

Bij de Perzische huwelijksgebruiken breekt men eieren voor de poten van het 

paard, dat het bruidspaar vervoert. 

Ook geeft men in Perzie een ei als nieuwjaarsgeschenk aan die personen, die er 

voor in aanmerking komen. 

Eieren geven gezondheid en levenskracht en dat die levenskracht zelfs nog 

over het graf werd toegedacht, bewijst het ei offer, dat men bij de overledene 

in zijn laatste rustplaats meegaf. 

Dit waren soms echte eieren, maar ook wel namaak eieren. Toen men aan 

het eind van de 19
e
 eeuw bij Worms een zeer oud stenen graf open maakte, 

vond men daarin, behalve de overblijfselen van het geraamte, ook een 

geverfd stenen ei en munten uit de tijd van 320 voor Christus. 

Is in ons Indie (Indonesie) iemand ernstig ziek en wil men hem/haar graag in 

leven houden, dan geeft men hem eieren, teneinde de geest aan het lichaam te 

binden.Ook worden daar aan de geesten van de overledenen van tijd tot tijd ei 

offers gebracht. 

Pasen: 

Het paasei is ook een symbool van vruchtbaarheid. Men nuttigde eieren om 

sterker te worden. Men geloofde dat het de potentie zou verhogen. 

Met Pasen werd het eieren "trullen "(rollen), voor een tiental jaren terug, fangs 

de Utrechtse Heuvelrug, o. a. Amerongen, nog door kinderen gehouden..Dit is 

het rollen van een helling en later verstoppen van de eieren in het veld. Na 

afloop werden de eieren opgegeten. 

De grootste kracht werd aan die eieren toegekend, die in het voorjaar gelegd 

waren, in de tijd, dat de natuur ontwaakte en alles met nieuwe groeikracht 

begiftigd werd. Daarop steunt het hele gebruik van het paasei, dat in 

oorsprong een heidense betekenis heeft. "Ostereier "noemt de Duitser ze, want 

in de oude tijd waren ze gewijd aan de voorjaarsgodin Ostara( Frya en Holda 

zijn andere plaatselijke benamingen voor haar). 

Die eieren werden gekleurd met de zonnekleur, dus geel en zo werden ze aan 

haar geofferd. 

Ook Donar, de vruchtbaarheidsgod, bracht men ei offers, die rood gekleurd 

waren. 

Aan Ostara was ook de haas gewijd; in haar reusachtige teeltkracht 

paste ze bijzonder goed bij haar. 
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Zo ontstond de sage van de geheimzinnige paashaas, die paaseieren 

legde. De Ostara eieren werden niet alleen geofferd, maar ook gegeten, 

ja zelfs begraven in de akkers en onder vruchtbomen om een goede 

oogst te krijgen. 

Om de kracht van het ei nog te vergroten werd het beschilderd met datgene, 

waarvan men een goede oogst hoopte te krijgen; met aren of vruchten e. a. 

Ook moet de herder bij het uitdrijven van het vee in het voorjaar eieren eten en 

worden de dieren over eieren geleid. Elders weer legt men een ei in de eerste 

voor, of laat men de ploeg over eieren gaan. Waar de betekenis van het gebruik 

verbleekt is, worden in het veld eieren gegeten. Zo werd reeds in de 4
e
 eeuw na 

Christus, de eieren in de kerk gezegend. De eieren werden nu voorzien van 

christelijke symbolen, het lam, de vis, het kruis, de palmtak en de engel.In de 

12
e
 eeuw wordt in de kerk kunstig het graf van Jezus nagemaakt en daarin 

worden eieren gelegd als symbool van de opstanding, waar het ei zich ook 

bijzonder toe leent.  

De ei offers blijven, maar komen ten goede aan de geestelijke, de koster en de 

armen. Talrijke gebruiken wijzen daar nog op. 

Een oude uitdrukking: men zegt, dat men nergens zo zeker van is, als van de 

koster van zijn paaseieren. 

Oude rijmpjes herinneren er nog aan:  

Bim bam beieren 

De koster lust geen eieren  

Wat lust hij dan 

Spel in de pan. 

Bronnen: 

Proefschrift J. B. Vries 1937 

En toen kraaide de haan P. Schellens 2004  

De vogels in het volksgeloof. H. Alta 

Onze hoenders in het volksgeloof. M. W. Struyken  

Het ei in het volksgeloof(Volkskrant 19 april 1930  

Koekplanken als volkskunst. R. Houwink Hzn. 1943  

Over Volkskunst. J. R. W. Sinnighe 1942  

Hoenderrassen in hun vormen en kleuren R. Houwink Hzn1909 
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Foktomen op tijd samenstellen 

Tegen het einde van het show-seizoen moeten wij weer gaan denken aan het 

samenstellen van de foktomen. 

Als wij jonge hennen in de foktoom zetten, moeten deze zich eigenlijk eerst 

waar gemaakt hebben, d.w.z. wij moeten wachten tot dat deze dieren 

aangetoond hebben dat ze hun goede eigenschappen hebben doorgegeven aan 

hun nakomelingen. Zo gauw als wij dit kunnen beoordelen, kunnen wij ook 

zeggen of een dier goed is voor de fok. 

Uit dit oogpunt gezien, kunnen oude dieren zeer waardevol zijn. Zeker als 

men, bij gebrek aan ruimte, een ras fokt, moeten wij oude dieren zolang 

mogelijk voor de fok bewaren. 

Omdat er bij rasdieren-fok behoorlijk veel inteelt gepleegd wordt, moeten wij 

toch oppassen, dat er niet gelijktijdig schadelijke faktoren, zoals slechte 

produktie, te kleine eieren, slechte oog- of beenkleur, enz. de kop op steken. 

Daarom moeten wij er voor waken bij het samenstellen van de foktomen, dat 

wij niet te eng verwante dieren met elkaar paren. Dus geen broer en zus met 

elkaar paren. Wat wel kan is, vader X dochter of zoon x moeder. Dit wordt 

meestal toegepast om bepaalde goede eigenschappen nog vaster in de stam in 

te fokken. 

Door inteelt is het mogelijk om een gelijkmatige stam te verkrijgen. Jammer 

is het dat niet alleen de gewenste eigenschappen naar voren treden, maar dat 

er ook schadelijke eigenschappen aan het licht komen. 

Deze eigenschappen kunnen zich uiten door b.v. slechte uitkomst van de 

kuikens, veel kuikensterfte, veel kromme borstbenen, slechte oogkleur, 

enz. 

Komen deze gebreken veelvuldig voor, dan zullen wij zeker met vreemde 

dieren in moeten kruisen. Meestal zullen wij verschillende kleine foktomen 

samenstellen. Dit heeft als voordeel dat wij met meerdere hanen kunnen 

fokken en onze stam breed kunnen houden. 

Andere fokkers kiezen voor grote foktomen, fokken daarvan veel dieren en 

selecteren erg scherp. Zo kan men tomen samenstellen van de volgende 

grootte: 

Bij de lichte rassen: 1 haan op 10 tot 15 hennen.  

Bij de middelzware rassen:  1 haan op 8 tot 12 hennen.  

Bij de zware rassen: 1 haan op 5 tot 8 hennen. 

Willen wij een bevredigend bevruchtingspercentage hebben, zullen de dieren 

ongeveer 14 dagen aan elkaar moeten wennen, alvorens wij broedeieren gaan 
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rapen. Nog beter is het om zo vroeg mogelijk de tomen samen te stellen, b.v. 

december of januari, dan kunnen wij later in het seizoen nog eens een andere 

haan bij de toom plaatsen. Ook nu weer 14 dagen wachten met het rapen van 

broedeieren. Een normale bevruchting moet 80% bedragen. 

Het is een gegeven dat in de kleindierenfok bet meer aankomt op schoonheid 

dan op produktie. Schoonheid en produktie moeten eigenlijk goed samen 

kunnen gaan. Om hier inzicht in te krijgen zullen wij de produktie van onze 

dieren moeten testen. Dit kunnen wij op verschillende manieren doen. Op de 

eerste plaats via valnest controle. Dit gebeurd heel weinig. Maar vooral in 

kleine tomen kan men, met een beetje moeite al gauw genoeg achterhalen 

welke hen welk ei legt en zodoende de produktie bepalen van de hen.0ok 

kunnen wij dan zien of de kwaliteit van de eieren goed is. Het is namelijk zo 

dat een hen, onder normale omstandigheden, altijd hetzelfde ei legt wat vorm 

en kleur aangaat. 

Ook op deze manier kunnen wij de nakomelingen van een kenteken voorzien 

en nog later, kunnen wij bepalen of schoonheid en produktie in evenwicht 

blijven. Ook kunnen wij op deze manier nagaan, welke combinatie, haan x 

hen, tot goede en/of slechte eigenschappen is gekomen. 

Als wij jarenlang van deze fokresultaten aantekeningen maken, zal dat ieder 

jaar weer bij het samenstellen van de foktomen , een waardevolle hulp zijn. 

Lei Cuijpers 

Uit: Eigen ervaring en Deutscher Kleintier-zuchter. 
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De Champion Show. 

Nationale Kleindierenshow Nederland. 
De Champion show wordt georganiseerd door de Koninklijke verenigingen 

Avicultura en Ornithophilia en Pelsdierenliefhebbers Nederland, deze zal plaats 

vinden in het  

Home Boxx Exhibition Center , Sympfonielaan 1  3430 JE te Nieuwegein. ( dit 

voor de Tom Tom bezitters).Donderdag 20 januari is de keurdag en mag u daar 

vanaf 9 uur al aanwezig zijn. Op vrijdag 21 januari zal Hare Majesteit de 

Koningin de officiële opening verrichten. 

Hare Majesteit is Beschermvrouwe van de Koninklijke Vereniging 

AVICULTURA , die in 2011 haar 125 jarig bestaan viert. 

Een fraaier cadeau is voor de jubilaris niet te bedenken en het straalt tevens af op 

de kleindiersport in het algemeen. Ook is het voor de voorzitter van het 

tentoonstellingsbestuur, de heer Kor Moree een mooie afsluiting van zijn 

geweldige inzet gedurende vele jaren voor Ornithophilia en de kleindiersport in 

het algemeen. 

Nadere informatie vindt u op de website www.championshow .nl 

Sluiting van de inschrijving is 28 december en het vraagprogramma met 

inschrijfformulier is te bekomen bij,  secretaris@championshow.nl 

Ook als u niet inzendt is het een bezoek waard om deze show als afsluiting van het 

seizoen te bezoeken. 

 

Keurresultaten. 
Met genoegen ontvangt de secretaris de catalogi van diverse shows waar dieren 

behorende tot onze clubrassen zijn ingezonden. Ook krijg ik mails en copy 

keurkaarten met fraaie resultaten toegezonden. 

In Bovenkarspel was Arnoldus Houtman met een Assendelfter zelf kampioen bij 

de Grote Hoenders. 

In februari zal in het volgende clubblad een overzicht worden gepubliceerd van 

alle prijswinnaars. 

 

Op zoek naar vers bloed. 
Ons nieuwe lid Ben Hoogervorst Telefoonnummer 0105-117034 is op zoek naar 

een andere haan bij zijn Assendelfter krielen en als u nog een hennetje over heeft 

is dat ook welkom. Hij gaat ook naar de Noord Show dus dat kan een mooie 

gelegenheid zijn tot uitwisseling. 

mailto:secretaris@championshow.nl

