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Van de voorzitter 

 Alweer spoedt een jaar zich naar z’n einde, een jaar dat somber startte en 

maar verder redelijk positief verliep. 

Waarom somber, de opkomst op de Fokkersdag van 2012 was ronduit slecht. 

De positieve kijk hebben we bereikt door dit jaar een echte JDD te houden met 

een mooi prijzenpakket. Voorheen werden dieren uitgebreid besproken zonder 

daar predicaten aan te hangen. Blijkbaar is dat niet meer voldoende.  

Het aantal ingeschreven dieren spreekt voor zich: 

Assendelfter  goudpel  27 

 zilverpel  10 

 citroenpel  27 

Noord-Hollandshoen koekoek  58 

Assendelfterkriel goudpel    4 

 citroenpel    2 

Noord-Hollandshoen kriel koekoek          28 

  156 stuks 

Bovenverwachting, wat een geweldig resultaat! 

Alle aanwezige fokkers waren opgetogen over dit succes. Zonder twijfel gaan 

we door op de ingeslagen weg. De gezellige sfeer tijdens zowel de keuring en 

de prima warme lunch die ons werd voorgeschoteld, maakte deze dag tot een 

hoogtepunt voor ons fokkers. Het prijzen festival was misschien wat 

overdadig maar er ging niemand met lege handen naar huis. 

De kwaliteit van de dieren had ik liever wat beter gezien, maar je kunt niet 

alles hebben. 

Bij de citroenpel Assendelfters ook wisselende kwaliteit. Niettemin genoeg 

dieren om op de komende Noordshow in januari voor erkenning te gaan.  

Bij de jonge hennen zat genoeg kwaliteit, enkele hanen moeten toch minimaal 

G 92 kunnen behalen, laten we hopen dat de oude dieren op tijd klaar zijn. 

Wanneer dat lukt is,hebben we dit in 2 jaartijd voor elkaar, met medewerking 

van Gre de Boer, Dinie Lemans, Jan de Wit, Jan Hein Peek en Bas 

Vingerhoed. 

In het september blad kondigde ik aan de voorzitters hamer te willen 

overdragen. Deze mededeling kwam hard aan bij onze leden heb ik wel 

gemerkt, blijkbaar heb ik het redelijk gedaan. Ik ben echter zelf van mening 
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dat de laatste jaren de sleet erin gekomen is. De staat van mijn gezondheid is 

daar debet aan. Daarom blijf ik bij mijn besluit af te treden. 

 

Onze Frits sukkelt ook met zijn gezondheid en verkiest gelijk met mij te 

stoppen, dit is wel een aderlating voor de club. 

Frits en ik nemen aan dat er voldoende leden zijn die onze plaats in kunnen 

nemen. Wij hopen u op tijd wakker te hebben geschud, het tijdperk Bas en 

Fritsbijna is voorbij. 

 

In dit clubblad staan diverse grote artikelen die ik ten zeerste aanbeveel, er 

wordt ingegaan op biotechnische problemen en het fokken en gezond houden  

van onze dieren op natuurlijke/biologische grondslag.  

 

 

KLN/NBS PR Commissie 

Aan: Assendelfter en N-Holl. Blauwenclub 

Epe, 5 december 2013 

Onlangs werd ik benaderd door een medewerker van een productiebedrijf die 

in opdracht van SBS6 het televisie programma 'Beestengeluk' maakt. 

Dit is een familieprogramma dat in de namiddag uitgezonden wordt en 

gepresenteerd wordt door dierenarts Piet Hellemans. 

In januari starten zij weer met een nieuwe reeks opnamen en uitzendingen. 

In dit programma komen eigenaren met hun dieren bij de heer Piet Hellemans 

op 

locatie, meestal een boerderij ergens in het land, om te vertellen over hun dier. 

De heer Piet Hellemans vult in het gesprek nog wat kennis aan voor de kijker 

en op deze wijze ontstaat er een dialoog met de eigenaar van het dier en de 

dierenarts. 

Doel van de uitzendingen is om kijkers achtergrondinformatie te geven over 

de verschillende huisdieren die er in Nederland zijn. Denkt u daarbij aan hun 
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geschiedenis, maar ook verzorging, gedrag, etc. Het is een breed informatief 

programma voor jong en oud. 

Zij zijn op zoek naar personen die op een onderhoudende manier wat over hun 

huisdier kunnen vertellen. Het dier is een onderdeel van de presentatie en moet 

dus ook mee op locatie. 

Hun verzoek aan ons, leden van KLN, is om kandidaten te leveren voor dit 

programma. Voor KLN en zijn leden is dit een mooie uitgelezen kans om onze 

hobby aan een zo breed mogelijk publiek te tonen. Dat kunnen we niet aan ons 

voorbij laten gaan! 

Concreet is mijn verzoek aan u om mensen te zoeken die hieraan kunnen en 

willen meewerken. U kent vast wel personen die dat goed zouden kunnen 

doen. 

Ik hoor dan graag op niet te lange termijn van u, -de opnamen beginnen in 

januari-, of van die personen die mee willen doen. Voor de kandidaten ligt 

namens KLN een mooi presentje klaar en worden reiskosten vergoed. Ook zal 

iemand van ons team de kandidaat vergezellen naar de locatie om, waar nodig, 

te assisteren. 

Mocht u meer willen weten over dit programma dan kunt u mij altijd bellen.  

U kunt ook een oude aflevering van dit programma bekijken op: 

www.sbs6beestengeluk.nl, om een indruk te krijgen van het programma. 

Aspirant kandidaten vullen een aanmeldingsformulier in, compleet met foto 

van hun dier en een korte beschrijving. Zij worden dan in het bestand van 

'Beestengeluk' opgenomen. Het productieteam neemt dan contact op met de 

kandidaat. 

Dit aanmeldingsformulier kan ik u via de mail toesturen. 

Ik reken op uw kennis en assistentie om samen met ons op deze manier onze 

mooie hobby in de schijnwerpers te zetten! Daardoor promoten we indirect 

KLN en NBS. Graag zie ik uw reactie tegemoet. 

Met vriendelijke groeten, 

Rolinka Snijders 

http://www.sbs6beestengeluk.nl/
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Voorzitter KLN/NBS PR Commissie 

Tel.0578-688366 

Email: r.h.snijders@planet.nl 

Jongdierendag op 5 oktober 2013  in het clubhuis van AKV te 

Amersfoort heeft met  ongeveer 150 dieren aangetoond  dat de nieuwe opzet, 

met wat meer aandacht voor de dieren en een aardig prijzenpakket,  door de 

fokkers is gewaardeerd. 

Als bestuur zijn we dan ook zeer tevreden met de opkomst en de kwaliteit van 

de nog  jonge dieren. 

Wie hebben de mooiste dieren in de diverse groepen laten zien !!!. 

Assendelfter hoenders; 

Goudpel      Fraaiste  Haan    M/J   Mevr. Gre de Boer- Ossebaar 

                    Fraaiste  Hen      V/J    Jan de Wit 

Zilverpel     Fraaiste  Haan    M/J   Frans Assendelft 

                    Fraaiste   Hen     V/J   Frans Assendelft 

Citroenpel  ter Erkenning; 

                    Fraaiste   Haan     M/J  Jan Hein Peek 

                    Fraaiste Hen         V/J   Jan Hein Peek 

Noord-Hollands Hoenders; 

Koekoek    Fraaiste Haan      M/J   Hendrik Jan ter Horst 

                   Fraaiste Hen        V/J   Hendrik Jan ter Horst 

Bij de Assendelfterkrielen waren 6 dieren ingezonden en werd  de 

winnaar 

                   Fraaiste hen V/J    Fré Kremer 

Noord-Hollandse hoenkrielen; 

Koekoek    Fraaiste Haan      M/J  Hans Zandvliet 

                   Fraaiste Hen        V/J  Daan Hendrix 

In de groepen waar veel dieren waren ingeschreven  

waren er ook nog 2
e
 , 3

e
 en 4

e
 prijzen.  

Uiteindelijk is elke inzender met een prijsje naar huis gegaan 

mailto:r.h.snijders@planet.nl
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Uw speciale aandacht  

voor  de volgende onderwerpen…….. 

Wie wordt er beroemd met zijn lievelingsdier op TV bij  “SBS6” 

dierenarts  Piet Hellemans. In dit clubblad leest u daar alles over ….  

En reiskosten vergoed. 

o-o-o-o-o-o 

Bezoek de NOORDSHOW  

Het uitje in januari 2014 voor de kleindierfokker. 

o-o-o-o-o-o 

Heeft u op een tentoonstelling een prijs van onze Speciaalclub 

gewonnen, zorg dan dat de TT secretaris van die show dat ook aan  

F Calf , secretaris ANHBC, doorgeeft, anders loopt u uw prijs mis. 

o-o-o-o-o-o 

Wordt het een “PUINHOOP” bij de banken met de verplichte invoering 

van het Iban bankrekeningnummer. 

Lees de kranten maar hier op na.  Om onze speciaalclubclub daar geen 

nadeel bij te berokkenen… 

Daarom graag uw contributie voor 1 februari  2014 overmaken. 

Bij voorbaat dank.  

  



 

7 

Kippen kweken. 

Een kippenfokker zit in zijn stamkroeg naast een vrouw  en bestelt een glas 

champagne. 

De vrouw kijkt op en zegt; “Kijk nu, ik bestelde ook net een glas champagne. 

“Wat een toeval”, zegt de man, want dit is een speciale dag voor mij” 

Ik heb iets te vieren. 

Voor mij is het ook een speciale dag 

en ik ben het aan het vieren zegt de vrouw. 

Wat een toeval zegt de man. Als ze klinken vraagt hij aan de vrouw: 

En wat ben jij aan het vieren. 

Wel mijn echtgenoot en ik proberen al lang een kind te krijgen en vandaag 

vertelde mijn dokten mij dat ik zwanger ben. 

Wat een toeval zegt de man. Ik ben kippenfokker en jarenlang waren 

mijn  kippen onvruchtbaar, maar vandaag zijn ze eindelijk bevruchte eieren 

gaan leggen. 

Dat is groot nieuws zegt de vrouw en hoe werden je kippen vruchtbaar? 

Ik veranderde van haan antwoordt hij. 

Zij lacht eens ……en zegt “Wat een toeval”. 
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De contributie betaling voor 2014. 

In dit clubblad treft u de acceptgiro aan voor de contributie betaling voor het jaar 

2014. Het is de laatste maal dat we dit model acceptgiro kunnen gebruiken. 

Na 1 februari komt er een nieuw model met dat hele lange Iban nummer. 

Ja ook wij moeten er aan geloven. 

Dit betekent dat als u de acceptgiro gebruikt dit alleen nog in de maand januari 

2014 mogelijk is.  

Voor degenen die zelf thuis via de PC bankieren en dat hebben we liever omdat dan 

de kosten voor de club veel lager zijn, volgt hier het nummer van de Assendelfter en 

Noord-Hollandse Blauwen Club te Limmen.  

Het is  NL62 INGB 0002 3509 60. 

Ja het zijn 18 posities en ik verzoek u goed op te letten bij het intoetsen hiervan bij het 

overmaken van uw jaarlijkse bijdrage. 

Alvast bedankt voor uw moeite. 

De penningmeester. 

De Noordshow 2014 in Zuidlaren in de Prins Bernhard Hoeve. 

Het nieuwe jaar begint voor ons als kleindierliefhebbers  met de Noordshow in 

Zuidlaren in het land van Berend Botje.  

We zijn na 1 jaar weer terug op het oude schema. 

Dinsdag inkooien en zaterdag sluiten en nu maar hopen op mooi winter weer zonder 

gladdigheid . 

Het inkooien vindt plaats op dinsdag 7 januari 2014 en op de woensdag 8 januari is de 

keuring. Op de keurdag mogen vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur ook de bezoekers  reeds 

in de diverse hallen komen kijken. 

Houdt er rekening mee dat er dan nog geen catalogi zijn. 

Ik vind een catalogus altijd een prettig hulpmiddel tijdens de rondgang om de diverse 

rassen en kleurslagen te vergelijken. 
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Op donderdag en vrijdag zijn de openingstijden van  9.00 tot 22.00 uur. 

Zaterdag middag mogen vanaf 14.30 de aangekochte dieren worden afgehaald en om 

16.00 uur sluit de tentoonstelling met het pandemonium van het uitkooien der  dieren. 

In 2013 waren er ruim 9000 dieren en op de komende tentoonstelling verwacht men 

meer dan 10.000 dieren. 

De reden is dat de Groninger Sierduiven Club heeft besloten om het Provinciaal 

Kampioenschap  van de NBS , omdat de Martini show niet meer doorgaat, bij de 

Noordshow onder te brengen, maar er is ook een Europese show van de Polen- en 

kleurdwergen Club, hier worden heel veel dieren van verwacht op de show. 

Het is altijd weer een mooie start van het nieuwe jaar in de lange en donkere januari 

maand. 

Het is de plaats waar je weer vele vrienden uit de Kleindiersport ontmoet. 

Soms vrienden die je slechts eenmaal per jaar ziet, maar waarmede de contacten toch 

warm zijn , omdat de liefde voor wat wij noemen  de Kleindiersport onze 

gezamenlijke binding is. 

Ook dit jaar zal de Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club met een 

promotiestand op de Hoender boulevard aanwezig zijn onder de bezielende leiding 

van Frans Assendelft.  

Tevens zullen de Assendelfter hoenders in de kleurslag Citroenpel  ter erkenning 

worden in gezonden. 

De secretaris is ook alle dagen aanwezig ter ondersteuning van Frans op de stand, 

evenals de voorzitter, in zijn hoedanigheid als examinator van de aspirant 

keurmeesters . 

Op deze tentoonstelling zijn ook zeer veel standhouders aanwezig met allerlei nuttige 

zaken die we in onze mooie hobby kunnen gebruiken. 

Al met al een reden om als inzender of bezoeker de reis naar Zuidlaren te maken en te 

genieten van wat fokkers in de kooien hebben gebracht. 

Wij zien u graag op een van de dagen bij onze stand voor een praatje en het 

uitwisselen van de beste wensen voor het nieuwe jaar. 
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door Peter de Jaeger 

Staatssecretaris van Landbouw Sharon Dijksma kreeg ervan langs in juli, 

tijdens het Overleg Bio technologie in de Tweede Kamer. Haar werd door 

zowat alle partijen verweten het diervriendelijke alternatief van het bedrijf  

In Ovo niet te steunen, maar de variant uit Wageningen wel een kans te geven.  

In Wageningen wordt gewerkt aan een methode om het geslacht van kuikens 

te bepalen door genetische verandering. Door een fluorescerend gen van een 

kwal in te brengen in de broedeieren willen de onderzoekers mannelijke 

exemplaren opsporen. 

,,Strikt wetenschappelijk is dat interessant. Petje af als ze dat voor mekaar 

krijgen", zegt Wil Stutterheim, een van de oprichters van In Ovo. ,,Maar ze 

slaan hiermee de plank mis, want het is niet de oplossing waar de sector en het 

publiek op zitten te wachten. Uit een enquête van het Rathenau instituut blijkt 

dat genetische verandering controversieel is en er meer inzicht verkregen moet 

worden in de haalbaarheid van verschillende alternatieven. 

In Ovo uit Leiden kiest daarom voor een meer pragmatische oplossing. 

Minder ideaal, maar wel praktischer. 

Deze methode kan vanaf dag 9 het geslacht van het kuiken bepalen, terwijl 

Wageningen dat al kan op dag 0. ,,Het mooiste is natuurlijk in een zo vroeg 

mogelijk stadium, maar onze test geeft uitsluitsel net voor het moment dat het 

embryo reageert op prikkels en als leven wordt gezien. Dat is vanaf dag 11 0f 
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12. Daarmee wordt deze door de sector gezien als een goed alternatief voor de 

bestaande Methode, 

waar bij net uitgekomen 

kuikens worden 

gesekst. Haantjes 

worden vergast of gaan 

in de versnipperaar." 

De legsector en de 

Dierenbescherming 

staan aan de kant van 

het Leidse bedrijf. Het 

duurde even voor 

staatssecretaris Dijksma 

ook was overtuigd, 

maar deze maand zitten de gedreven onderzoekers met haar aan tafel. 

,,Eindelijk worden we serieus genomen door het ministerie. Hopelijk leidt dit 

tot een versnelling van het project." 

Tot nu toe moesten de onderzoekers het doen met prijzengeld.  

Ze wonnen in 2011 de MVO Pluimveeprijs en in 2012 

de aanmoedigingsprijs van de Herman Wijffels 

Innovatieprijs. De patentaanvraag op hun vinding is 

lopende. Hoe de methode precies werkt, wil 

biomedicus Stutterheim niet zeggen, de concurrentie 

leest mee. In elk ge val hebben ze een nieuw stofje 

gevonden in broedeieren dat verraadt of er een haan of 

een hen uitkomt. Het gehalte van dat stofje volgt uit 

een snelle analyse van een punctie in het ei. 

In Leuven is dit voorjaar een test bedacht die op dag11 

het geslacht in broedeieren ontdekt. ,,Maar dat betreft 

alleen bruine kippen, een klein segment in de 

legsector. De Belgen kijken naar het kleurverschil 

tussen een mannetje en een vrouwtje. Rond dag elf 

beginnen de veren te groeien en is dat verschil te 



 

12 

zien." In Ovo keek goed naar wat er al is aan alternatieven. Zo wordt bij een 

Amerikaanse geslachtstest van broedeieren uit 2001 op dag 18 het verschil in 

oestrogeengehalte bepaald. ,,Alleen, die test duurt zes uur en is vrij laat in de 

broedcyclus. De winst voor diervriendelijkheid is nihil, want een dag later 

beginnen de kuikens al uit te komen. De test is dan ook nooit in de praktijk 

uitgevoerd. Volgens ons moest het mogelijk zijn een snellere test te 

ontwikkelen die bovendien eerder kan worden toegepast." hardnekkige 

infectieziekten als bloedluis. ,,Nederland is goed in innovaties, maar dat is 

vooral op technisch gebied, zoals machinerie en huisvesting. 

Wij willen graag biomedische kennis inbrengen, zodat de huidige 

symptoombestrijding plaatsmaakt voor preventie van ziekten." 

Waarom niet de haantjes uit de legsector gewoon doorsluizen naar de 

vleessector, waar ze als slachtkuikens verder kunnen opgroeien. Dan ben je 

meteen van het probleem af en hoefje de mannelijke eendagskuikens niet te 

vernietigen. ,,Dat is te kort door de bocht, want een legkip is geen vleeskip", 

zegt Stutterheim. ,,Vleeskippen zijn zo gefokt dat ze onwijs snel groeien en 

veel vlees aanzetten tot ze 

worden geslacht. Een legkip is naar verhouding een klein, iel kippetje dat in 

korte tijd veel eieren geeft. Als je die wil laten opgroeien tot vleeskip moet je 

zoveel bijvoeren dat het economisch niet interessant is." 

Ontwormen met kruiden 

Door Paul Cuypers.Jittp://www.hoenders.net 

In mijn beginperiode (laat ons zeggen de eerste 

10 jaar) had ik veel problemen met wormen (en 

met coccidiose ook trouwens). Dat weet ik zeker 

omdat ik regelmatig mestonderzoek liet doen. Ik 

gebruikte Flubenol om te ontwormen en  

S-Mess of Baycox voor de coccidiose. Mijn 

kippen liepen toen nog op redelijk begroeide 

grasveldjes. Maar de buffkleur is zeer gevoelig 

voor afbleken door de zon en dus plantte ik alles 

http://www.hoenders.net/
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vol bomen en toen die na een paar jaar alles overschaduwden kon ik geen 

groen meer onderhouden in mijn uitlopen. Ondertussen had ik al meer geleerd 

over allerlei geneeskrachtige kruiden, vooral kruiden die een goede invloed 

hebben op ademhalingsziekten en ik ben dus meer en meer kruiden gaan 

gebruiken als groenvoer. 

Al doende las ik regelmatig kruidenboeken en leerde ik ook de werking van 

tujon op wormbesmettingen. Tujon zit in veel kruiden die gemakkelijk te telen 

zijn. Om te ontwormen gebruik ik voortdurend, in volgorde van 

belangrijkheid: boerenwormkruid, salie, absint alsem, wijnruit, bijvoet en 

citroenkruid. Ik voer ook wel look en daslook en uien maar die heb ik nooit 

echt als wormmiddel beschouwd, hoewel dat soms wel wordt geschreven. 

Ik voer nooit overdreven veel en altijd gemengd met andere kruiden. Voor 

bijvoorbeeld 100 al wat grotere kuikens knip ik een volle emmer fijngeknipte 

kruiden, tot een derde daarvan kunnen dan wormkruiden zijn, maar niet altijd. 

Het meeste groen is dan na een uurtje wel weg want ze zitten daar op te 

wachten. Ik heb nog nooit ondervonden dat ze daar enig nadeel zouden van 

hebben. Wat ik bijvoorbeeld ook doe is bloemknoppen knippen van 

boerenwormkruid, gewoonlijk wat later in de zomer als er veel bloeiende 

boerenworm te vinden is. Ik knip dan met een buxusschaar de topjes van de 

bloemkoppen, dus de gele bloemhoofdjes, een emmer vol. 

Die volle emmer strooi ik dan in de buitenrennen. Ik heb dan nog tegen de 100 

al redelijk grote en halfwas kuikens en die eten dat meestal dezelfde dag 

allemaal op (geel spul eten ze extra graag omwille van de kleur, geel en oranje 

en rood heeft bij een kip altijd extra succes). 

Ik weet wel dat tujon giftig is maar ik heb dus nog nooit kippen echt ziek 

gevoerd. Salie bevat ook tujon en dat voer ik ook zeer veel omdat het ook een 

goede invloed heeft op de ademhaling. Ik heb eens ooit in een of ander 

kruidenboek gelezen dat Salie door zijn samenstelling het beste ontwor-

mingskruid zou zijn omdat de tujon als het ware minder schadelijk wordt 

gemaakt door het samenspel met de andere inhoudstoffen. Wat daar van aan is 

weet ik niet maar ik voer het veel, ook aan zeer jonge kuikens en zonder 

problemen. 
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Ooit las ik een artikel over een fokker van Wyandotte krielen. Die zaaide ieder 

jaar absint alsem in zijn uitlopen. Dat liet hij dan eerst hoog genoeg groeien en 

dan liet hij pas de opgroeiende kuikens in de rennen. Die aten dan blaadjes van 

de absint zo hoog als ze er aan konden. De hoge absint gaf in de zomer 

schaduw, schoot dan in het zaad en in het najaar aten de ondertussen 

volwassen kuiken dat ook nog allemaal op. Dat deed hij zo al jaren zonder 

problemen. 

Sinds ik zoveel kruiden voer heb ik geen wormbesmettingen meer gehad. De 

laatste keer dat ik nog eens Flubenol heb gekuurd is toch al bijna 10 jaar 

geleden denk ik. Ik heb nog meermaals mestonderzoeken laten doen en daarbij 

bleek telkens dat ze volledig wormvrij waren. 

Paul   Uit De Barnevelder   april 2011 

 

Een reactie van Hans Beumer:  

in ons clubblad nr.90 pagina 9. van onze penningmeester.  

Frits, daar schrijf je (onder sportfokkers te Neer in Limburg)dat er in 

jouw periode als secretaris nog nooit een U was behaald met een 

Noord-Hollands Hoen. Ik maar denken dat jij al vele,vele jaren in 

functie was?  

Voor de zekerheid wil ik toch even melden dat ik al 3x een U heb 

behaald. Een keer met een haan en twee keer met een hen n.l in 

Barneveld (Gallinova), Amersfoort ? Show en het Nuthoen in Velp.  Ik 

weet het niet helemaal precies meer, maar vond het leuk je dit even te 

laten weten.  

Zo zie je maar, dat ook het  Noord-Hollands Hoen U kwaliteiten bezit. 
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Verslag Jong Dieren Dag 2013 van de 

Assendelfter en Noord Hollandse Blauwe club. 

Al enige jaren ben ik lid van de speciaal club voor Noord Hollandse Blauwe 

hoenders. Dit omdat ik zelf een paar van deze dieren in het hok heb zitten.  

Ik kom graag die ene keer per jaar in september of oktober naar Amersfoort, 

waar ik dan zie en hoor en kan vergelijken of die van mij wel aan de eisen 

voldoen.  

In het verleden waren er mensen als de heren Ypma, van Heek en Versies 

waarvan ik veel informatie kreeg.  

Zelf ben ik niet zo gecharmeerd van andere shows omdat ik niet kan begrijpen 

dat men daar uit verschillende rassen, krielen en grote hoenders een mooiste 

dier kan uitroepen! Ook ben je daar bij de daadwerkelijk keuring niet 

aanwezig en op meerdaagse shows zijn jouw collega liefhebbers en fokkers 

niet altijd op het zelfde tijdstip aanwezig om met hen een praatje te kunnen 

maken. 

Maar op de Jong Dieren Dag van de Noord Hollandse Blauwe Club zitten als 

het meezit  tig hanen en hennen van verschillende liefhebbers en fokkers, 

waaruit dan 1 dier als mooiste haan, hen word aangewezen en dat vind ik wel 

juist! 

Ooit bracht ik een veel te donkere haan mee. Of een keer waarop ik hennen 

met veren aan de poten of  zwarte nagels meenam. Dan zijn er keurmeesters 

die je daar op een correcte wijze iets van zeggen verzorg tips! Je kreeg ook 

wel aanwijzingen van hoe men verder zou fokken met te grote, kleine, zware 

lichte dieren. De info overdracht m.n. voor beginners en zij die er iets meer 

van willen weten is hartstikke goed op de Jong Dieren Dag. Voor mij was er 

die ene topfokker Johnny van Heek waarvan ik zomaar gratis een heel goeie 

haan kreeg. Dit heeft mijn enthousiasme enorm vergroot. Daarna werd ik 

fanatieker en begon nog beter op te letten welke haan met welke hen ik moest 

kruisen. 
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Maar helaas het aantal inzenders en jonge dieren op deze dagen liep terug. Dit 

om de bekende redenen van oudere fokkers die stoppen, Beumer, Versies, 

Veldhuizen en een van Heek omdat hij overleed. In 2012 waren er daarom 

maar weinig inzenders.  

Het bestuur heeft toen besloten om in 2013 op 5 oktober een JDD te 

organiseren, op een iets andere basis. Het inschrijfgeld werd verlaagd en er 

werd niet gevraagd om prijzen voor een verloting. En zowaar er waren weer 

meerdere inzenders en aantallen hoenders. Helaas werd ook bekend dat het 

bestuur Bas Vingerhoed en Frits Calf voornemens zijn te stoppen. Dat vind ik 

persoonlijk heel jammer. Het zijn juist deze mannen die op de 

jongdierendagen die ik heb mee gemaakt voor een goeie ongedwongen sfeer 

zorgen. Zij zijn het die naar mijn mening nu nog de leden verbinden! 

Over de kwaliteit van de dieren op de JDD durf ik niet veel te zeggen omdat ik 

nog lerende ben. Maar voor mij was de rit naar Amersfoort waarbij ik om 6.00 

uur opstond. Dieren vangen en in dozen doen.  

2 uren rijden met een aanhangwagen vol hanen en hennen. Dan ontvangst met 

gratis koffie. Het in kooien en het hoogte punt het luisteren naar en kijken naar 

de keurmeesters Bleienberg van der Kerkhof en Vingerhoed hoe zij de dieren 

beoordelen, wel waard. 

Dit alles in een ongedwongen sfeer met leuke opmerkingen tussen de kooien 

van collega liefhebbers en fokkers. Het doet je goed om dan over je hobby met 

gelijkgestemden te kunnen spreken. En dan is er ook nog de gezamenlijke 

lunch met de prijs uitreiking! Deze werd als vanouds door Frits Calf weer van 

leuke opmerkingen voorzien. Ik denk dat ik mede namens de andere inzenders 

mag zeggen bestuur bedankt het was weer een gezellig, leerzame dag en graag 

tot ziens volgend jaar!  

Aan alle leden die er niet waren zou ik willen zeggen kom ook een keer. Maak 

je vrij noteer de datum en neem een aantal dieren mee. Het is echt leerzaam, 

gezellig en echt niet duur. 

Pier Keuning. 
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Groenten, fruit en kruiden 

Door Paul Cuypers.    www.hoenders.net 

Over de voeding van onze kippen wordt veel gepraat en geschreven. De meest 

voorkomende stelling is dat de grote voederfabrikanten hun uitgebalanceerde 

voeders voorzien van de ideale samenstelling voor het beoogde doel. De 

kippenfokker verstrekt in de opgegeven perioden kuikenvoer, opfokvoer of 

foktoomvoer en af en toe nog wat graan erbij mag nog net maar meer eigen 

initiatieven worden meestal afgeraden, want dan wordt mogelijk de ideale 

verhouding van de voedingsbestanddelen verstoord. Ik ben het hier alleen mee 

eens voor zover we het hebben over de basisvoeding. Wat mij verwonderd is 

dat er zo weinig extra variatie wordt gegeven. Dieren zijn zeer complex, ook 

kippen. Kippen zijn van natuur alleseters. Hun voedingsbehoeften reduceren 

tot een samenstelling van basisingrediënten is niet logisch. De meeste 

liefhebbers voelen dat ook zo aan, getuige het feit dat er zeer veel gewerkt 

wordt met allerlei voedingssupplementen die tegenwoordig in een grote 

verscheidenheid in de rekken staan in de dierenspeciaalzaken. Ik ben er van 

overtuigd dat de meeste van die spullen overbodig zijn als er genoeg variatie 

zit in de dagdagelijkse voeding. De laatste jaren heb ikzelf als volgt gewerkt. 

Als de kuikens 3 of 4 dagen oud zijn geef ik ze hun eerste groenvoer: meestal 

peterselie of brandnetel of citroenmelisse die ik zeer fijn versnipper. Ik doe dit 

met een handig hakseltoestelletje zoals in de keuken gebruikt wordt om fijne 

peterselie te maken om op de soep te strooien. Naarmate de kuikens ouder 

worden laat ik de snippers steeds groter. Als ze bijvoorbeeld 4 â 5 weken oud 

zijn eten ze zonder problemen volledige bladeren. Als het voorjaar vordert 

verzamel in allerlei wilde planten. Ik heb dan in de auto altijd een emmer en 

een buxusschaar en op de weg van mijn werk naar huis heb ik mijn vaste 

verzamelplekken op stukken braakliggend terrein en natuurgebieden en ook op 

maïsvelden die de boeren een jaar laten rusten. Naargelang de tijd van het jaar 

verzamel in de planten die op dat ogenblik het krachtigst groeien of in zaad 

staan en al verzamelend knip ik voordurend met de buxusschaar alles fijn. Zo 

heb ik op een dikke 5 minuten mijn emmer vol met een grote verscheidenheid 

van wilde kruiden. Uit de natuur is dit bijvoorbeeld klein hoefblad, 

paardenbloem, vogelmuur, hoornblad, grote en kleine weegbree, verschillende 
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soorten kruiskruid, kamille, duizendblad, boerenwormkruid, bijvoet, zuring, 

brandnetel, dovenetel, moerasspirea.. Aanvullend geef ik nog kruiden uit mijn 

tuin ook, bijvoorbeeld tijm, citroentijm, citroenmelisse, munt, rozemarijn, 

lavas, bieslook en oregano. 

De belangrijkste basisgedachte is dat
 
een grote verscheidenheid altijd goed is. 

Overdrijven is natuurlijk meestal slecht. Met de genoemde planten kun je 

echter niet veel kwaad aanrichten. Alleen boerenwormkruid en bijvoet moet 

steeds met mate gegeven worden. Kippen zijn geen konijnen, en groen dat te 

lang in het hok blijven liggen verliest snel zijn voordelen. Uit ervaring weet je 

echter snel hoeveel je best kan geven. Bij mij is gewoonlijk 80% van het 

gegeven groen na 10 minuten verdwenen. Ze zitten er overigens wel op te 

wachten. Ik heb niet de indruk dat mijn dieren minder opfokvoer eten omdat 

ze te veel ander spul krijgen, integendeel. Ik heb wel steeds ondervonden dat 

het voor grote buff Orpingtons een groot voordeel is als het groen versneden 

wordt aangeboden, aan hele planten en stukken die te groot zijn om ineens in 

te slikken wordt maar weinig gewerkt. Ik heb bijvoorbeeld een tijdje 

geprobeerd om het groen in bussels op te hangen, maar er wordt dan veel 

minder van gegeten. Met andere rassen of kleurslagen is dit misschien minder 

een probleem. 

In de latere zomermaanden schakel ik over op zaden en bessen in plaats van 

bladgroen. Volgens mij zit de kracht van planten dan in hun vruchten. 

Het meest belang hecht ik aan brandnetelzaad. Drie of vier keer per week haal 

ik hier één of twee emmers van op. Ik heb een aantal vaste locaties in een 

natuurgebied in mijn buurt waarvan ik denk dat ze nooit bespoten worden. 

Emmer in de linkse hand, handschoen aan de rechterhand, brandnetelsteel 

tussen de ringvinger en de middenvinger nemen, van onder naar boven ritsen 

en je hebt een handvol zaden en bladeren. Op de betere vindplaatsen heb ik op 

5 â 10 minuten 2 emmers vol. Die strooi ik dan uit in de buitenrennen. Ik heb 

dan nog 40 â 50 dieren en de dag erna is alles weg. Brandnetelzaad is zeer rijk 

aan caroteen. En het bevat een waardevolle olie. Ik heb ooit in een artikel 

gelezen dat paardenmensen brandnetelzaad als versnapering aan de paarden 

geven om de vacht mooi glanzend in topconditie te brengen. Ik geloof daarin. 

Vroeger, voor ik Orpingtons had, fokte ik goudvinken en die bracht ik in het 
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najaar prachtig door de rui met voornamelijk zaad van brandnetels en van 

moerasspirea. Door het caroteen van de netels kleurden de goudvinkenmannen 

prachtig rood, net zoals in de natuur, zonder chemische kleurmiddelen. 

In dezelfde periode verzamel ik ook veel bessen: lijsterbessen, 

meidoornbessen, bottels van gordelroos en van gewone bottelrozen, 

vlierbessen, vuurdoornbessen, sleedoornbessen. Gewoonlijk 1 of 2 emmers 

per week, gemengd, voor 40 â 50 volwassen dieren. De rozenbottels en de 

vuurdoornbessen hebben ze liefst. De meeste van deze bessen bevatten ook 

weer caroteen en ook veel vitamine C. 

In de herfst komen de noten erbij. Ik voer kastanjes, paardenkastanjes, eikels 

en veel walnoten. De bomen heb ik in mijn hokken geplant toen ik met buffs 

begon, voor extra schaduw. Ik hoef dus niet ver te gaan. In iedere buiten ren 

ligt een grote steen en ik sla de noten daarop kapot met een houten hamer. 

Gewoonlijk 2 â 4 noten per dier per dag. Vooral op de walnoten zijn ze enorm 

verlekkerd. 

Vlak na het tentoonstellingsseizoen las ik een vermageringsperiode in, met 

extra veel groenten. Die maak ik klein met een keukenrobotje en ik meng er de 

foktoom korrel doorheen, ongeveer de helft groenten en de helft korrel. Dit 

hou ik ongeveer een maand vol. Als ik geen tijd heb om groenten te snipperen 

geef ik appels, een appel per 3 of 4 dieren per dag. De dieren worden veel 

magerder en gaan daardoor later beter leggen en bevruchten. In de rest van het 

jaar geef ik ook wel groenten erbij maar minder, gewoonlijk 2 keer per week. 

Ik gebruik vooral wortelen, ajuinen, look, selder, knolselder, boerenkool 

(krulkool), rode biet en venkel. Op de groenten doe ik af en toe wat 

tarwekiemolie of saffloerolie. 

Ik heb in de winter ook altijd een klein kiemsilootje in werking. Dit is een 

simpel kiemtorentje zoals verkocht wordt in zaken voor siervogeltjes. Ik 

gebruik een kiemzaad mengeling met tarwe, raapzaad en hennep.  

Vullen, 2 keer per dag vers water doorheen gieten, goed warm zetten en de 

tweede of de derde dag oogsten en mengen onder het voer. Simpel. Gekiemde 

zaden zijn het beste en het krachtigste groenvoer dat er bestaat, vraag maar na 

aan eender welke siervogelliefhebber.   Uit de Barnevelder  
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Conditioneren 

Wat is conditioneren? Een definitie van conditioneren is: 'een dier zo schoon en mooi 

mogelijk voor brengen, echter zonder wat te veranderen aan die dingen die erbij de 

geboorte ook al waren'. 

Laat zien dat een dier er verzorgd uit ziet. Een mooie vrouw met een ongekamde bos 

haar ziet er niet verzorgd uit en zal minder aandacht krijgen dan een die aandacht aan 

haar haar heeft besteed. 

- Bij tekeningdieren (kippen) zijn niet alle getekende veren even standaardmatig. Een 

veer met een verkeerde tekening kan worden uitgetrokken. Foute veertjes op het 

lichaam kunnen worden verwijderd vlak voordat het dier moet worden gekeurd. Trek 

niet te veel veren uit om te voorkomen dat het verenpak niet meer mooi vlak aan blijft 

liggen. Slagpennen en staartstuurveren die minder fraai zijn kunnen echter niet vlak 

voor de keuring worden uitgetrokken omdat dit een gat in vleugel of staart oplevert. 

Doe dit dus tijdig (meer dan een maand tevoren) maar wees erop verdacht dat er een 

veer terug kan komen met dezelfde fout in de tekening (of kleur). Slagpennen en 

staartstuurveren kunnen het beste met een draaiende beweging worden verwijderd. 

- Veren aan poten. Onze rassen horen geen veren aan de poten te hebben.  Dit is iets 

dat alleen bij Noord-Hollandse hoenders hoogst zelden op de loopbenen voorkomt. 

Deze moeten enige tijd v66r de keuring worden verwijderd. Vergeet echter niet dat 

veren aan loopbenen erfelijk vast liggen; dieren met deze kwaal zullen dit sterk door 

vererven. Er kan wel mee worden geshowd maar mee verder fokken moet worden 

afgeraden. 

- Kop en kam. Kop en kam moeten rood zijn. Een mooie rode kop straalt vitaliteit uit. 

Een dier met een bleke kop is minder vitaal en het is daarom van belang jezelf eerst af 

te vragen waardoor dat komt. Met wat vaseline zijn kop en kam echter nog wel een 

beetje op kleur te krijgen. Smeer het niet te dik in, kop en kam moeten een natuurlijke 

uitstraling houden. 

- Poten. Ook de poten worden mooier van kleur als ze kort voor de keuring met 

vaseline worden ingesmeerd. Mooier maken is toegestaan maar bedenk dat het dier dit 

eigenlijk van zichzelf al moet zijn. Pootkleur (en oogkleur) worden sterk bepaald door 

de voeding. 

Poten dienen ook schoon te zijn. Vuil onder de nagels, tot aan mestballetjes rondom 

de nagels: dit ziet er onverzorgd uit. Verwijder dus alle vuil op de poten en tenen 

voordat de dieren naar de show gaan. 
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- Wassen en baden. Vooral lichtgekleurde dieren hebben er baat bij dat ze kort voor de 

show worden gewassen. Verontreinigingen worden dan verwijderd en het verenkleed 

komt er weer fris uit te zien. 

Baden van kippen heeft een heel andere functie. Onze kippen worden heel vaak 

volledig binnen gehouden, en hun verenkleed zal dus nooit nat worden. Een te droog 

hokmilieu heeft invloed op het verenpak. Nieuwe veren zullen zich soms slecht 

ontwikkelen en blijven vaak smaller dan veren die regelmatig nat worden. Ook kan 

het gebeuren dat met name veren in de hals gaan krullen als het hok veel te droog is. 

Baden kun je regelmatig doen tijdens de opfokperiode. Zet een emmer lauw water 

klaar en dompel je dier er in. Kopje onder is geen probleem als dit maar een paar 

tellen duurt. Wrijf desnoods het water nog wat tussen de veren zodat ook het vel 

enigszins nat wordt. Als het niet te koud is dan kun je de dieren gewoon weer in het 

hok terug zetten zonder ze af te drogen. 

- Kamfoutjes. Een kamfoutje (doorntje, vorktand) is wel op te lossen als je dit tijdig 

doet. Een scherp mesje doet wonderen, een bloedbad(je) is het gevolg maar dat is 

maar tijdelijk. Blijvend is echter het gladde wondweefsel, en dat blijf je ook zien. Ook 

de keurmeester ziet dat en zal een dier daarop afkeuren. Deze vorm van conditioneren 

gaat dus te ver, en zou je fraude kunnen noemen. In de definitie van conditioneren 

werd al genoemd dat er geen dingen aan het dier veranderd mogen worden die er bij 

de geboorte al waren. En een kam op deze manier 'opknappen' is dus niet toegestaan. 

- Trainen. Een tentoonstellingskooi is een vreemd hok voor de kippen. Als er dan ook 

nog eens veel mensen langs lopen kan de kip zich door alle stress minder goed tonen 

dan het dat in het hok thuis doet. Het is daarom verstandig om, vooral kippen voor die 

voor het eerst naar een tentoonstelling gaan, ze thuis al aan een kooi te laten wennen. 

Dit kan maar zo een predicaat schelen. Op Kleindierplaza  

(http://www.kleindierplaza.nl)  

(onder dieren, hoenders en dwerghoenders, showen) wordt eveneens uitleg gegeven 

over conditioneren en toiletteren. 

Cees van der Wel 

 

 

 

http://www.kleindierplaza.nl/


 

22 

 

 

 

Het bestuur van de 

Assendelfter-  

en 

 Noord-

Hollandseblauwen 

club 

wenst iedereen 

 

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar. 

 

en veel gezondheid in 2014 


