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Uitnodiging.
Hiermede hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Jaarvergadering te
houden op zaterdag 8 maart 2014 in het clubgebouw van AKV sportpark
“De Bokkeduinen” 4 , 3819 BD te Amersfoort.
Programma;
Aanvang 10.30 uur dierbespreking. Lunch 12.30—13.30 uur.
Na de lunch vervolg dierbespreking en Jaarvergadering en discussie.
Dames en heren neem weer een mooi aantal dieren mee om te bespreken.

Tijdens de lunch verloting, denk aan een prijsje!!!!!
De prijs die u betaalt voor de uitstekende koffietafel is € 12,--. Tevens is hier
bij inbegrepen koffie of thee bij binnenkomst. Laat de secretaris voor 4 maart
weten of u komt, dan kan daar met de lunch rekening mee worden gehouden.
Agenda jaarvergadering.
Opening door de voorzitter.
1.

Notulen van de vorige vergadering. ( Zie elders in clubblad).

2.

Vast stellen agenda.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen.

4.

Jaarverslag secretaris. ( Zie elders in clubblad).

5.

Financieel verslag penningmeester. ( Ter vergadering beschikbaar).

6.

Verslag kascommissie: de heren Ruud Suiker en
Jan Willem Hondeling.

7.

Benoeming nieuwe kascommissie, de heer Wim Noorloos en
Jan Willem Hondeling. Reserve mevr. Aletta Suiker.

8.

Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar
voorzitter B. Vingerhoed, Bram Bos is aftredend maar herkiesbaar.
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9.

Het bestuur stelt voor het bestuur uit te breiden met 2 leden, met als
doel een redacteur en een coördinator voor de JDD te kunnen
aanstellen.

10. Uitreiking KAAS prijzen aan de
clubkampioenen op de Noordshow 2014.
11. Jongdierendag op zaterdag 27 september 2014
12. Voorstel prijzenschema seizoen 2014-2015.
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13. Rondvraag.
14. Sluiting door de voorzitter Bas Vingerhoed.
Jaar van aftreden

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Voorzitter B. Vingerhoed

@

Secr/penn. F.J. Calf

@
@

@

Lid I. Meijering

@

@

Lid F. Assendelft

@

@

Lid B.Bos

@

@

Van de voorzitter
Zoals in ons clubblad stond vermeld zijn we met citroen Assendelfters
ter erkenning gegaan op de Noordshow. De kwaliteit was volgens
standaardcommissie ruim voldoende. De predicaten waren ZG94, ZG
93, G92 en G91. Nu is het belangrijk deze mooie kleurslag te
verspreiden onder onze leden om de basis te versterken.
Wie wil dit jaar meewerken dit te bewerkstellen?
Nogmaals wil ik iedereen die aan dit project hebben meegewerkt
bedanken voor hun medewerking, maar in het bijzonder Jan de Wit die

veel gebroed heeft en kuikens opgefokt en Jan Hein Peek die hokruimte
ter beschikking stelde om volwassen dieren te huisvesten.
Leden
Zoals u in het verslag van de secretaris kunt zien is het aantal leden
flink gedaald, dit is toch wel zorgwekkend. Hoe dat komt?
Het lijkt mij duidelijk dat de huidige langdurige economische crisis één
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van de oorzaken is. We hebben dit effect in eerdere korte crises niet
waargenomen. Daarnaast zullen de steeds verder oplopende voerprijzen
ook invloed hebben. Misschien kan een verhaal in een van onze
fokkersbladen Kleindiermagazine of Boerenvee naar aanleiding van de
erkenning van de citroen Assendelfters een positieve boost geven.
Zoals ik al eerder heb laten weten is mijn functie voorzitter na de
Jaarvergadering vacant. Ik ben sinds 1999 voorzitter geweest en
daarvoor bestuurslid en secretaris vanaf 1988. Ik heb deze functies altijd
met veel plezier en inzet proberen invullen. De laatste jaren vallen
echter zwaar, diverse mankementen achtervolgen mij.
Het keuren en examineren staat daardoor ook op de tocht.
Ik hoop daarom dat er kandidaten opstaan om mij op te volgen.
We zijn wel bezig met een kandidaat, maar op dit ogenblik is er nog
niets concreets.
Tijdens de laatste bestuursvergadering heb ik aangeboden de redactie
van het clubblad voorlopig op mij te nemen.
Onze secretaris penningmeester Frits Calf heeft na rijp beraad besloten
zijn in 2015 aflopende termijn uit te dienen. Dit geeft ons meer tijd een
opvolger te zoeken.
De Jaarvergadering leent zich ook om dieren en eieren uit te ruilen.

Citroenpel Assendelfters
Hierboven heeft u al kunnen lezen dat de citroenpel Assendelfters
erkend zijn.
De Assendelfterkrielen
zijn al in 2003 erkend,
de comb. Gahrman en
ik hebben daar aan
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meegewerkt.
Enkele jaren daarvoor
waren Jan en Fred
Gahrman al bezig met
het creëren van
citroenpel grote
Assendelfters.
Zij hebben daar heel
veel moeite en tijd in gestoken, ze breidden b.v. hun fokkerij uit door
een schuur te huren bij een boer.
De Gahrmannen, Ruud Kreton en ik zijn ooit naar de Waterpoortshow
geweest om de kijken hoe we de kleur moet zijn.
Tijdens dit tripje werd mijn auto stilstaande aangereden door een dame
die ons zgn. niet gezien had. Achteraf was ik heel blij dat we met 4
mensen in de auto zaten, want zij beweerde dat wij reden en de
verzekering wilde daarom getuigen verklaringen van de inzittenden.
Dat was geen probleem. Desondanks was dat een leuke leerzame dag.
De Gahrmannen werkten met citroendieren die uit goudpel vielen.
Dit is wel de moeilijke route omdat dan regelmatig een terugslag naar
goudpel kan optreden. Zij waren al een heel eind op dreef, hadden hele
mooie hennen in kleur en type. Goede hanen was moeilijker.
Zonder twijfel hadden ze nog eerder dan de krielen erkend kunnen
worden, maar de uitbraak van een zeer kwaadaardige coccidiose
besmetting maakte korte metten met hun materiaal. Ze probeerden op

allerlei manieren de besmetting onder controle te krijgen, maar te
vergeefs. De laatste overlevers zijn naar Dirk Sol gegaan die met een
zwaar middel, dat voor schapen wordt gebruikt, de coccidiose onder
controle heeft gekregen. Hij heeft er nog wel mee gefokt maar zonder er
verder veel werk van te maken. Jaren later heb ik nog wat van de nafok
daarvan bij hem opgehaald om ze bij onze citroenpel poging te
gebruiken. Jammer genoeg met weinig resultaat.
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Jan Hein Peek en ik hebben wat Friese citroenpellen gehaald bij Anne
Visser, die deze had gecreëerd . Dat heeft als groot voordeel dat de
kleur door de in de Friesehoenders aanwezige autosomale
verdunningsfactor het goud reeds in de 1e generatie verdunt. De hennen
zijn dan meteen fokzuiver (zie clubblad nr. 89 december 2012).
Bij de haan kan dit ook, maar een deel zal nog te donker zijn omdat ze
de verdunningsfactor enkel dragen.
De enkele kam van de Friesehoenders wordt direct in de F1 vervangen
door een grove rozenkam, die in de F2 verbeterd wordt, maar een deel
zal weer een staande kam hebben.

Notulen ledenvergadering 9 maart 2013
1.Opening.
Bas opent de vergadering en is blij met deze opkomst. Er zijn 20 leden
en 4 bestuursleden, Frans Assendelft is i.v.m. slecht weer in het
noorden niet gekomen. De koekoek kleur en tekening zijn vanmorgen
uitgebreid besproken met een presentatie van Bas Vingerhoed. De
mening van de club wordt doorgegeven aan de standaard commissie.
We staan een paar minuten stil bij het overlijden van Adri van Rijn,
John van Heek en Jan Dekker. Deze laatste was geen lid meer van onze
club maar was wel een grondlegger van de vereniging.
Bas is bezig met de citroenpel Assendelfter, hij denkt nog een jaar
nodig te hebben voor de erkenning zover is.
2. Notulen.
Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd.
3. Vaststellen agenda.
Agenda wordt vastgesteld, geen wijzigingen.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er is een brief binnen gekomen van Pier Keuning, we behandelen deze
bij agendapunt 12.
Aanvragen van de clubshow komt bij prijzenschema.
Keurmeesters die de leden graag zien bij de clubshow zijn: Van de
Kerkhof, Steenbakkers, Visser, Tesselaar en Bleijenberg.
5. Jaarverslag secretaris.
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Frits vestigt nog even de aandacht op de contacten die er zijn met
Nieuw Zeeland! Ook voegt hij toe dat bij familie de Wit op
oudejaarsdag een zoon is geboren.
Jaarverslag wordt goedgekeurd.
6. Financieel verslag penningmeester.
Er zijn geen vragen.
7. Verslag kascommissie.
Ruud Suiker en Jan Willem Hondeling geven Frits een compliment
voor de goede administratie en de 2,- korting die we altijd krijgen op de
lunch. Frits meldt dat hij die korting vandaag niet heeft gegeven, maar
volgend jaar zal hij het weer doen.
8. Benoeming nieuwe kascommissie.
J. Noorloos was reserve, hij komt nu in de kascontrolecommissie,
nieuwe reserve wordt Aletta Suiker. Ruud wordt bedankt voor de twee
jaar dat hij het heeft gedaan.
9. Bestuursverkiezing.
Frans en Ide worden door de vergadering herkozen.
10. Uitreiking prijzen clubshow.
De kaas die op de Noordshow is gewonnen wordt uitgereikt aan de
winnaars, voor zover aanwezig.
11. Contributie verhoging.
In verband met stijgende kosten en dalende ledenaantal is er een
voorstel om de contributie iets te verhogen. Verhoging naar €17,- wordt
goedgekeurd, jeugd leden wordt geen €8,50 maar €7,50.
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12. Jongdierendag.
Naar aanleiding van de brief van de heer Keuning willen we weer een
echte keuring doen tijdens de jongdierendag. Nu eerste zaterdag van
oktober, maar het wordt in het vervolg de laatste van september. Er
zullen leuke prijzen te winnen zijn zoals rollade, kaas en wijn. Dieren
worden van te voren ingeschreven en de kosten zijn €1,- per dier, beide
ruimtes bij AKV zijn beschikbaar.
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Verder doet Pier in zijn brief nog een aantal suggesties:
- website actueler houden
- website gebruiken voor advertenties van leden
- email adressen bestand aanleggen
- bij verkoop dieren speciaalclub aanbevelen
- verkopers op marktplaats benaderen
En voor de fokkersdag:
-meer samen rijden naar Amersfoort
-dag mag iets langer duren
-afschaffen prijzenschema voor shows, alles voor clubdag gebruiken
-contributie hoger i.p.v. loterij
-leden die van ver komen meer korting op lunch
Een aantal van deze aanbevelingen wordt ter harte genomen, over een
aantal zijn de meningen uiteraard weer verdeeld. En een aantal hebben
de leden zelf te organiseren zoals met elkaar meerijden. Jammer dat
Pier er zelf niet is, wel bedankt voor de positieve inbreng.
13. Prijzenschema.
De districtshows vermelden prijzenschema en winnaars niet of niet
correct in de catalogus, dit bezorgt Frits veel extra werk.

Er is nu een mooi prijzen schema voor de clubshow en fokkersdag
(schema komt nog) de overige shows moeten het met een bescheiden
pakket doen.
Gerard Tesselaar is blij met de publiciteit op de Noordshow, maar vindt
dat we ook op de Championshow ons meer moeten laten zien. Besloten
wordt dat de Championshow een districtshow wordt.
14. Jan Willem Hondeling wil graag bekijken of het mogelijk is jonge
haantjes bij elkaar te brengen zodat ze nog bestemd kunnen worden
voor afmesten, hier is wel vraag naar. Alle fokkers hebben wel eens
hanen over, Jan Willem zal een inventarisatie doen.
15. Sluiting.
Bas Vingerhoed sluit opgelucht de vergadering. De slechte opkomst in
september vorig jaar was gelukkig maar eenmalig.
Iedereen een goed fokseizoen gewenst en goed reis naar huis.
Bram Bos
Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club
Opgericht 4 oktober 1981.
Bericht van de penningmeester.
Hoewel de start van de betaling van de contributie voor het jaar 2014
veelbelovend van start ging, is er nu toch wat stagnatie ontstaan, want 25
leden dienen hun contributie betaling nog na te komen.
Ik zal het op prijs stellen dat u dat zo spoedig mogelijk in orde maakt.
Het bedrag is € 17,-- en het banknummer is ; NL62 INGB 0002 3509 60.
Ten name van Assendelfter en N-H Blauwen Club te Limmen.
De betaling het liefst via telebankieren vanaf uw eigen computer. Dit
i.v.m. de kosten voor de club die de banken tegenwoordig berekenen.
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Als de betaler een andere naam heeft als het lid van onze Speciaalclub, de
naam van het betreffende lid gaarne vermelden bij de omschrijving a.u.b.
Met een bij voorbaat dank voor uw moeite,
De penningmeester Frits Calf.

Jaarverslag secretaris over de periode 1 maart 2013 t/m 28 februari
2014.
Het ene jaar is het andere niet. Startte ik vorig jaar met de mededeling dat de
sneeuwvlokken langs het raam dwarrelden. Nu kijk ik naar een zonovergoten
(welles waar kaal ) landschap. Was de grond vorig jaar hard bevroren, nu
komen de sneeuwklokjes en de krokussen in diverse kleuren al boven het
maaiveld uit.
Toch ben ik voorzichtig met het zaaien en planten op de volkstuin, want het
weer kan zo weer omslaan, hoewel dat op dit moment niet is te verwachten.
Vorig jaar hebben we een zeer koud voorjaar gehad waardoor de leg en
daardoor het broeden ook laat op gang kwam.
Is dat misschien de reden dat er op de diverse shows in het land minder dieren
van onze clubrassen zijn ingezonden.
Ook op de clubshow in Zuidlaren waren minder dieren van onze clubrassen.
Lag het aan de keurmeester??? Laat het bestuur weten wie u op de
Noordshow 2015 als favoriete keurmeester wenst voor uw dieren. Dat zullen
we dan aan de secretaris van de Noordshow doorgeven. Wij hopen dan dat er
dan weer meer dieren ingezonden zullen worden.
De Algemene Leden Vergadering van 9 maart 2013 werd oor 24 personen
bezocht en wat er besproken werd kunt u in de notulen elders in het clubblad
lezen.
Een belangrijk besluit was, dat we de Jong Dieren Dag meer cachet zouden
gaan geven. Het inschrijfgeld werd € 1,-- per dier en geen verdere bijkomende
kosten en een fraai prijzenpakket. Wel de leden hebben het gewaardeerd want
er waren 156 dieren in kooien. Daar zijn we heel tevreden over.
Op deze dag hebben 28 personen deelgenomen aan de uitstekende lunch,
verzorgd door de bemanning van AKV. Het was met de andere club die
aanwezig was een zeer gezellige dag geworden. Met aan het einde een
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feestelijke prijsuitreiking.
De prijswinnaars hebben we al in ons vorige clubblad vermeld.
Het ligt in het voornemen van het bestuur om op de JDD op zaterdag 27
September 2014 op dezelfde voet verder te gaan. Lage kosten zodat ieder lid
met een aantal dieren kan deelnemen aan deze dag.
Uit de inzending Assendelfter hoenders in de kleurslag CITROEN PEL ( 27
stuks ) heeft de voorzitter er 6 op de Noordshow ter erkenning ingezonden.
We zijn zeer blij dat de standaardcommissie deze kleurslag nu ook bij de grote 12
Assendelfter hoenders heeft erkend .
Onze dank gaat dan ook uit naar al diegenen die de afgelopen jaren mee
hebben geholpen aan het fokprogramma die uiteindelijk hebben geresulteerd
in deze erkenning. Dank voor uw inzet en doorzettingsvermogen in deze
procedure.
Tijdens de Noordshow met in totaal 8675 dieren, was onze Speciaalclub met
een stand aanwezig op de Hoender boulevard.
Ons aller Frans Assendelft ( What’s in a name ) heeft de aankleding voor ons
in orde gemaakt met een trio grote Noord-Hollands Blauwen van Hendrik Jan
ter Horst en Frans had zelf drie kleuren Assendelfters in de andere kooi. Een
mooie promotie van onze rassen. Tijdens de tentoonstelling werd Frans alle
dagen geassisteerd door de secretaris die het fijn toeven vond met de andere
speciaalclubs.
Hoe staat het met de ontwikkeling van het ledenbestand van onze club.
Nadat de leden in december 2012 de acceptgiro hadden ontvangen, regende
het opzeggingen!!
Had dit als reden dat de pensioenen omlaag gingen of niet geïndexeerd werden
en de economische vooruitzichten negatief waren.
In ieder geval was het resultaat dat wij het afgelopen jaar door diverse
omstandig heden 28 leden hebben moeten uitschrijven.
Aantal leden per 1 januari 2013
Opzeggingen enz.
Nieuwe leden
Aantal leden per 1 februari 2014

131
28
7
110

In dit clubblad vindt u de allernieuwste ledenlijst.

De betaling van de geldprijzen heeft inmiddels plaats gevonden.
De secretaris; Frits Calf.

Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club.
Verslag clubshow bij de Noordshow 2014 in Zuidlaren.
Van onze clubrassen waren (exclusief de ter erkenning ingezonden dieren)
slechts 43 dieren bij de Noordshow aanwezig.
Deze waren ingezonden door 11 inzenders.
Het is voor de presentatie van onze rassen jammer, dat zo weinig leden van
onze speciaalclub op de show waar heel veel bezoekers op af komen het niet
lukt om met meer inzenders en dus ook met meer dieren present te zijn.
Het bestuur zal gaarne van de leden vernemen wat de reden daar van
zijn.
De stand op de hoenderboulevard, opgetuigd door Frans Assendelft, was weer
als van oudst een plaatje om te zien met ruim voorlichtingmateriaal. We
hebben vele leden gezien en gesproken, ja zelfs een nieuw lid mogen
verwelkomen. Ook via andere kanalen in dit kalenderjaar al 2 nieuwe leden
erbij. Dit is ook wel nodig want vorig jaar zijn er nogal wat leden om diverse
redenen afgevallen. Na deze wat negatieve start van dit verslag gaan we over
iets anders schrijven;

Het Assendelfter hoen in de kleurslag CITROENPEL erkend!!!
Het is alweer enige jaren geleden dat de voorzitter , Bas Vingerhoed, het
proces op gang heeft gezet om de kleurslag citroenpel bij de grote
Assendelfter hoenders erkend te krijgen.
Waarom was deze kleurslag wel al bij de krielen en niet bij de grote hoenders
erkend is mij onduidelijk.
Met medewerking van Jan de Wit, Jan-Hein Peek, Frans Assendelft en Diny
Lemans hebben zij door vele jaren te fokken , kruisen en selecteren tijdens de
Noordshow op 9 januari 2014 van de Standaard commissie het groene licht
gekregen om deze kleurslag aan het palet van kleuren van onze Assendelfter
hoenders toe te voegen.
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Aan allen die hier aan hebben meegewerkt een felicitatie met het bereikte
resultaat.
We hopen het nieuwe tentoonstellingseizoen dat meerdere fokkers enkele
dieren zullen inzenden op de diverse shows in den lande.

Wie zijn de winnaars op de clubshow 2014 tijdens de Noordshow.
2606 1e prijs Assendelfter
2607 1e prijs N-Hollands hoen
2608 2e prijs N-Hollands hoen
2609 3e prijs N-Hollands hoen
2606 1e prijs Assendelfter kriel
2607 1e prijs N-Hollandse kriel
2608 2e prijs N-Hollandse kriel
2609 3e prijs N-Hollandse kriel

Frans Assendelft
René van de Kerkhof
Jan Krijthe
Hendrik Jan ter Horst
Fré Kremer
Daan Hendrix
Daan Hendrix
Willem Noorloos

€
-

8,-10,-8,-5,-8,-10,-8,-5,--

+ Kaas
+ Kaas

+ Kaas
+ Kaas

Alle winnaars van harte gefeliciteerd en we hopen dat zij uit deze
topdieren vele fraaie nazaten zullen fokken.
De Kaas prijzen zullen op de jaarvergadering van 8 maart 2014 aan de
winnaars worden uitgereikt.
Naast de prijzen op de clubshow , ondergebracht bij de Noordshow in
Zuidlaren, zijn er ook op diverse tentoonstellingen in het land, door leden van
onze Speciaalclub prijzen gewonnen. Deze geldprijzen zullen ,na ontvangst
van uw contributie , waarbij ik dan ook meteen uw nieuwe lange
banknummer heb ontvangen, aan u worden overgemaakt.
De Midden Veluwe show.
2600 1e prijs Assendelfter hoen Fam. Lemans

€ 5,--

Wieringerland Show Hippolythushoef.
2600 1e prijs Assendelfter hoen G. de Boer-Ossebaar

€ 5,--

Purmerend en Omstreken.
2600 1e prijs Assendelfter hoen G. de Boer-Ossebaar

€ 5,--

Kloosterland show Ter Apel.
2600 1e prijs Noord-Hollands hoen H.J. ter Horst

€ 5,--

14

Peelhorst show.
2601 1e prijs Noord-Hollands hoen
R. v/d Kerkhof
e
2602 2 prijs Noord-Hollands hoen L. Wijtten

€ 8,-- 5,--

2600 1e prijs Noord-Hollandse kr. Daan Hendrix

- 5,--

Kernhem Show EDE.
2605 3e prijs Noord-Hollands hoen W. Noorloos
2601 1e prijs Assendelfter kriel J.Th. Beumer
2602 2e prijs Assendelfter kriel J.Th. Beumer
2600 1e prijs Noord-Hollandse kr. W. Noorloos

€
-

De Vriendenkring EELDE.
2600 1e prijs Assendelfter hoen F.Kremer
2600 1e prijs Noord-Hollands hoen J.Krijthe
2600 1e prijs Assendelfter kriel F. Kremer

€ 5,-- 5,-- 5,--

De Zaanstadshow Zaandam.
2603 1e prijs Assendelfter hoen G. de Boer-Ossebaar
2604 2e prijs Assendelfter hoen G. de Boer-Ossebaar
2605 3e prijs Assendelfter hoen Comb. Blanco/de Wit

€ 10,-- 8,-- 5,--

De Maasdal Show.
2600 1e prijs Noord-Hollands hoen R. v/d Kerkhof

€ 5,--

2600 1e prijs Noord-Hollandse kr. Daan Hendrix
W.P.K.C. Winschoten.
2600 1e prijs Assendelfter hoen Frans Assendelft.
2600 1e prijs Assendelfter kriel F. Kremer

5,-8,-5,-5,--

- 5,-5,-- 5,--

P.K.V. Muntendam.
2600 1e prijs Noord-Hollands hoen H.J. ter Horst

€ 5,--

Kloostershow Ter Appel.
2600 1e prijs Noord-Hollands hoen H.J. ter Horst

€ 5,--

Waterpoortshow Sneek.
2600 1e prijs Assendelfter hoen Comb.Blanco/ de Wit
2600 1e prijs Assendelfter kriel I. Meijering

€ 5,-- 5,--
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Eieren broeden onder een kip
De echte fokker begint al vroeg in het jaar met broeden. Tijdens de eerste
shows in oktober moeten de krielen toch wel een half jaar oud zijn, de grote
Barnevelders zelfs nog enkele maanden ouder om op hun mooist te zijn. De
echte liefhebber heeft zijn Barnevelders, of dit nu groten zijn of krielen, alleen
voor de aardigheid. Toch is het wel leuk om ook daar eens kuikens bij te
hebben. Alleen heeft u het waarschijnlijk al wel gemerkt: de Barnevelder zal
niet gauw broeds worden. Dit was één van de eisen die gesteld werd bij het
ontstaan van de Barnevelder: hij mocht niet broeds worden want dat ging ten 16
koste van de eierproductie. Dus zult u een andere oplossing moeten vinden om
toch aan kuikens te komen. Het mooiste is natuurlijk als u een kloek met
kuikens heeft. Een andere mogelijkheid is dat u uw eieren bij iemand in de
broedmachine legt en de kuikens onder een lamp zelf opfokt.
Kloek
Er zijn veel rassen die wel broeds worden. De beste broeders zijn
zijdehoenders. Die broeden tot vervelens toe, ook als u het niet wilt. Een ander
ras dat over het algemeen goed broeds wordt is de Wyandotte. Er zijn echter
nog veel meer rassen die wel makkelijk broeds worden dus heft hoeft niet
persé één van de genoemde rassen te zijn. Als u zelf wilt broeden kunt u
natuurlijk een hen kopen van een ras dat goed broeds wordt. Of u zoekt in uw
omgeving naar mensen die kippen hebben die makkelijk broeds worden. We
gaan er even van uit dat u de beschikking heeft, of krijgt, over een broedse
hen.
Eieren
Dan de eieren. Aan de buitenkant kun je niet zien of een ei bevrucht is. Als uw
haan echter regelmatig de hennen `treedt' (op de hennen klimt, staart omlaag,
even met het achterlijf schudden en klaar is Kees) dan mag je verwachten dat
de eieren bevrucht zijn. Onder een hen passen, athan&elijk van de grootte van
de hen en de grootte van de eieren, ongeveer 10 eieren. Leg er echter nooit
zoveel onder dat ze onder de kip uitsteken. In dat geval zullen de eieren geen
van allen uitkomen. Sommigen zeggen dat er een oneven aantal onder moet
.want `dat past beter'. Waar moet een broedei aan voldoen? Broedeieren
mogen niet bevroren zijn. Ze moeten koel bewaard zijn (temperatuur globaal
tussen 10 en 15 °C, dit komt niet zo precies zolang de
temperatuurschommelingen niet al te groot zijn) en hooguit 2 weken oud.
Oudere eieren willen best nog wel uitkomen maar de kiem raakt wel steeds
verder verzwakt waardoor het uitkomstpercentage snel omlaag zal gaan. Het

maakt niet veel uit of u de eieren rechtop bewaard of liggend. Wel is het goed
om de eieren dagelijks een keer om te draaien. Verzamel geen misvormde
eieren om mee te broeden. Dus erg lange, puntige eieren, of bijna ronde, zijn
minder geschikt. Eieren met een onregelmatig oppervlak (kalkspatten, een
zwembandje of met duidelijk zichtbare scheuren) zijn ongeschikt. Vuil op de
eieren mag er niet met water afgewassen worden. Dan wast u namelijk meteen
het beschermende laagje om het ei weg en kunnen allerlei bacteriën makkelijk
naar binnen. Erg vuile eieren gewoon niet als broedei gebruiken. U kunt
natuurlijk proberen met iets zachts, bijvoorbeeld met een nagel, wat viezigheid
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van het ei te verwijderen. Verzamel eieren van zoveel mogelijk hennen. Dit
verkleind de kans dat alle eieren onbevrucht zijn. En u kunt makkelijker uit de
kuikens een leuk haantje zoeken zonder al te bang te zijn voor inteelt. Het is
beter dat u vele nichtjes en neefjes opfokt dan allemaal broertjes en zusjes.
Het nest
Zorg dat uw broedse kip een rustig plekje krijgt waar hij niet snel wordt
gestoord. Het nest kan een kist zijn of een afgeschermd hoekje. Vroeger
werden broedende kippen wel op een plag gras gezet om voor voldoende
vocht te zorgen voor het broedproces. Maar ook eieren die in een dikke laag
strooisel hebben gelegen tijdens het broeden komen vaak prima uit. De kip
zorgt er zelf voor dat de omstandigheden goed zijn. Een broedse kip heeft
vaak een kale borst. Hierdoor kan de warmte van de kip makkelijk
overgedragen worden naar de eieren. En door transpiratievocht worden de
eieren op de juiste luchtvochtigheid gehouden. Met een goede broedmachine
kun je de natuurlijke broed van een kip nog maar nauwelijks nabootsen!
Broedperiode
De kip zit op de eieren. En hij zal er niet gauw vanaf komen. Toch moet u in
de gaten houden dat de kip elke dag wat gaat eten en drinken. Een paar dagen
zonder, dat is niet zo'n probleem. Maar daarna toch wel. zorg er dus voor dat
er altijd vers drinkwater ter beschikking is, en wat graan. Wil de kip niet eten,
haal hem dan van de eieren af en breng hem bij het voer. Controleer ook af en
toe of alle eieren nog heel zijn en niet vervuild met mest. Verwijder zo nodig
vuile eieren. En dan breekt het eind van de broedperiode aan. Het bijna
volgroeide kuiken in het ei beweegt regelmatig en dat wordt door de kip
waargenomen. Met name als de kip zelf haar eieren keert, iets dat ze dagelijks
enkele keren doet. Op het laatst kan het kuikentje in de dop zelfs al geluid
gaan maken. Een teken voor moeder kip om niet meer strak op de eieren te
blijven zitten maar iets hoger op de poten te gaan staan. Zo wordt moeder kip
voorbereid op de komst van het kroost. En dan komt het moment dat het

kuiken met de eitand het ei van binnenuit gaat breken. Dit gaat niet altijd even
makkelijk. Voor het kuiken is het altijd een zware bevalling. Maar onder
moeder kloek zal het kuiken snel op krachten komen en mooi opdrogen tot een
donzen balletje.

De nieuwe generatie
Als alle eieren zijn uitgekomen is het tijd voor de kloek om op te stappen. En
de kuikens volgen vanzelf. Zorg dat ze een mooi schoon hok hebben dat niet 18
nat wordt. Jonge kuikens zijn heel gevoelig voor ziekten en die lopen ze snel
op in een vochtige omgeving. Ze mogen echter best wel eens in de regen
lopen, dit kan geen kwaad. Maar steeds op een vieze ondergrond leven dat kan
kuikens kosten. Normaal gesproken zal de kloek goed voor haar kuikens
zorgen. Overal waar wat te eten is zal ze op de grond pikken en haar kuikens
roepen. Die komen dan aangesneld en doen de kloek na. Voor de jonge
kuikens zijn verschillende soorten voer in de handel. Zo is er kuikenzaad,
kleine graandeeltjes die makkelijk door de kuikens worden gegeten. Ook kan
een kuiken opfokkorrel of -meel gevoerd worden. Hierin zit alles wat de jonge
kuikens nodig hebben. Let er bij deze producten op voor welke leeftijd het
voer bedoeld is. Koop ook nooit te grote voorraden omdat het dan te lang
duurt eer de zak leeg is. Hierdoor kan de kwaliteit van het voer teruglopen.
Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater. Pas op dat de kuikens de eerste
dagen niet kunnen verdrinken in de waterbak. Die mag dus niet te diep zijn.
Zijn de kuikens enkele weken oud dan zijn de gevaarlijkste weken wel
voorbij. Moeder kloek zal langzamerhand wat afstandelijker worden van haar
kuikens. De kuikens zullen ook steeds meer hun eigen weg zoeken Maar als ze
het koud hebben zullen ze weer snel onder moeders rok verdwijnen. Al zodra
de kuikens zijn opgedroogd zijn de hennetjes van de -haantjes te
onderscheiden. De hennetjes hebben een donkere borst, de haantjes een
lichtgekleurde. Na enkele weken zult u zien dat de kammetjes wat gaan
groeien van de haantjes wat gaan groeien. De haantjes zullen over het
algemeen ook iets sneller groeien. Als u de kuikens goed verzorgt zullen ze
zonder al te veel problemen opgroeien tot prachtige nieuwe kippen waar u
veel plezier van zult hebben.
Cees van der Wel
Uit het clubblad van de Barnevelderclub

WAT TE DOEN MET HET ASSENDELFTER HOEN?
door R. Weites
Omdat ook mij dit ras boeide, besloot ik enkele dieren hiervan te bemachtigen. Van
een welwillend iemand die onze stichting vertegenwoordigde in Noord-Holland, kreeg
ik een aantal hennen en een haan voor een zacht prijsje.
Uit Drenthe haalde ik nog een paar dieren en zo begon vorige zomer de start van de
Assendelfters. Enkele weken na huisvesting bij mij legden ze al volop eieren en ik
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vroeg me af waarom zo'n ras nu eigenlijk met uitsterven bedreigd wordt. De eieren
zijn goed van formaat, niet te groot en niet te klein. Bovenal had je een pracht koppel
kippen in je hok, waar je dan ook graag reclame mee maakte. Boze tongen beweerden
dat het ras erg wild was, maar ik heb daar niets van gemerkt. Het was februari en het
eerste aantal eieren ging de broedmachine in. Bij mij is het hele jaar geen een van de
zeven hennen broeds geweest. Van de twaalf eerste eierinleg kreeg ik zeven kuikens,
waarvan er twee al binnen een dag na uitkomst stierven. Ze waren erg slap op de
benen. Met de overigen ging het goed en die zijn nu te bewonderen als jonge hennen
en hanen. Naderhand heb ik nog twee keer machinaal gebroed en het resultaat is dat ik
nu elke ochtend te vroeg gewekt wordt door een hele serie hanen die duidelijk te horen
geven dat de Assendelfter nog lang niet is uitgestorven!
Nog enkele mij
bekende fokkers
hebben ook redelijk
goede resultaten
behaald met het fokken
van dit zo mooie ras.
Een Nederlands ras,
dat zeker een plaats
verdient tussen alle
andere, ook al zouden
die beter zijn. Vaak
staan voorbijgangers
stil bij mijn hokken en
vragen me welk een
mooie kip in dat hok zit. Dat is de Assendelfter, maar velen kennen hem niet. Naar
aanleiding van de redelijk goede fok dit jaar mogen we verwachten dat het aantal
inzendingen op shows in Nederland iets zal toenemen.
De klacht van veel fokkers is dat de eisen voor de Assendelfter te zwaar zijn en deze
te snel een onvoldoende krijgt op kleine schoonheidsfoutjes. Te meer omdat dit ras
zeer ondervertegenwoordigd is op shows, zouden de maatstaven iets soepeler moeten
worden gemaakt.

De animo verdwijnt bij veel fokkers wanneer ze met allemaal zogenaamd niet voor de
fok geschikte dieren naar huis worden gestuurd. Daar heb je dan je best voor gedaan
om de Assendelfter, die er bijna niet meer was, mee te helpen om terug te komen. Laat
men daarom een lichte aantekening maken op de keuringskaarten, maar niet direkt
diskwalificeren! Als we twee jaar verder zijn kunnen de touwtjes iets strakker
aangetrokken worden. Je zal zien dat dan binnen een aantal jaren de beste exemplaren
overblijven en zodoende een ieder die het ras een warm hart toedraagt tevreden stelt.
Uiteraard geldt dit niet alléén voor de Assendelfter, maar voor alle rassen en
diersoorten die er niet meer voldoende zijn. Zo zijn we al lang blij wanneer een geit
nog iets van een zwart/bont tekening in zich meedraagt. Door er mee door te fokken is 20
het haalbaar weer een goed exemplaar te krijgen. Dit geldt ook voor een aantal
eendensoorten en meer van dat al waar nog maar weinig van over is. We nemen
voorlopig ook genoegen met een nog niet honderd procent zuivere Groninger hengst.
Op shows moet gestimuleerd worden dat een zeldzaam ras behouden wordt ondanks
enkele schoonheidsfoutjes. De stichting zelf zou ook een bepaalde waardering kunnen
sturen naar diegenen die een zeldzaam ras proberen te behouden. Het is niet
onmogelijk dat dit gebeurt. Op de Noordshow in Zuidlaren in het begin van 1981 zag
men op de hokken van de Assendelfters en de Groninger Meeuwen bloemen staan.
Duidelijk een trekpleister voor mensen die dan ook even stil bleven staan voor deze
dieren! En zo moet het zijn.

Tot ziens met uw Zeldzaam Huisdier!

Wat is het gelang van Biodiversiteit bij onze huisdierrassen
Tekst: L. Hans
Sedert de laatste editie van de World Watch List in 1995 is de situatie van het aantal
pluimveerassen verder achteruit gegaan. Zo nam het aantal rassen waarvan het
voortbestaan als kritisch wordt beschouwd toe van 42 naar 91. Het aantal rassen dat in
het voortbestaan wordt bedreigd nam toe van 89 naar 201! Voor beide categorieën een
ruime verdubbeling. Het totaal aantal geregistreerde hoenderrassen, dat aandacht
behoeft, nam in diezelfde periode toe met ruim 100 van 630 naar 734.
Vanzelfsprekend is het moeilijk aan te geven of de situatie voor alle genoemde rassen
even kritiek is. Voor rassen als het Belgisch Zottegems Hoen, de Duitse Kruiper,
Appenzeller Spitskuiven en Schotse Grijze, kunnen we ons daar nog een voorstelling
van maken, zelfs in internationaal verband. Lastiger wordt het om de situatie te
beoordelen voor de Taiwanese Nei-mong, het Vietnamese Dongtao of zelfs het
Zweeds Ölandshöns. Niettemin is de situatie bij de hoenders de meest opvallende, in
vergelijking met watervogels, duiven en konijnen. Ook in vergelijking met de
zoogdieren is de situatie bij pluimvee het meest verslechterd. De FAO beschouwd
deze ontwikkeling - in zo'n korte tijd als alarmerend en roept dat ook haar lidstaten op
daar wat aan te doen. De beschreven situatie bij duiven, watervogels en konijnen zegt
waarschijnlijk helaas meer over de belangstelling van de rapporteurs voor deze rassen
dan over de feitelijke situatie. Het aantal beschreven rassen is opvallend klein. Zo zijn

slechts 31 duivenrassen beschreven en slechts 11 konijnenrassen (in 1995 zijn de
konijnen blijkbaar niet geteld).
Noodzaak van biodiversiteit
Een terugloop vaan het aantal rassen, of wel een verkleining van de
biodiversiteit is slecht om meerdere redenen. .De nadruk op economische
productiviteit heeft de afgelopen decennia tot een enorme genetische verarming
geleid. Zo heeft de wereldwijde concentratie op het Holsteinras de genetische basis
van het melkvee ernstig versmald.
De Leghorn staat aan de basis van nagenoeg alle hybride legrassen (wat betreft witte
eieren) in Europa. Ook de Europese varkensstapel is gebaseerd op slechts drie rassen.
Door deze eenzijdige keuzes, gebaseerd op economische motieven is de
kwetsbaarheid voor ziekten, erfelijke afwijkingen enorm toegenomen. Ook hebben
deze eenzijdige keuzes geleid tot rassen die niet zijn aangepast aan de lokale
omstandigheden, zowel wat betreft klimaat als ook van mogelijke ziekten. Niet in de
laatste plaats mogen de Nederlandse huisdierrassen als een belangrijk deel van onze
eeuwenoude cultuurgoed.
De kuifeenden, kapucijnerduiven en kuifhoenders die op het schilderij "Hoender hof"
van Jan Steen staan afgebeeld, zijn in cultureel opzicht net zo belangrijk als het
schilderij zelf!
De criticasters zullen zeggen dat er veel aan te merken valt op de World Watch List
van de FAO, die is opgesteld op basis van informatie die door de lidstaten wordt
aangeleverd. En daar valt veel voor te zeggen. Wat te denken van de Roemeense lijst,
waarop zo'n beetje alle bekende hoenderrassen worden opgenoemd als zijnde in
kritische situatie of in gevaar. Dat moge zo zijn in Roemenië, maar er zullen niet veel
kenners zijn die durven te beweren dat de Wyandotte en Leghorn in gevaar is. Daar
staat tegenover dat op de Nederlandse lijst geen enkel hoenderras, duivenras,
eendenras of konijnenras voorkom dat als bedreigt of zeldzaam word beschouwd! Ook
daarvan weten de kenner dat dit bezijden de waarheid is. De Nederlandse
vertegenwoordiger voor d FAO heeft helaas slechts de moeite genomen om een zestal
hoenderrassen te noemen waaronder de Brabanter, Groninger Meeuw en
Baardkuifhoen,
2 eendenrassen en 2 duivenrassen, maar heeft achterwege gelaten aan te geven hoe
kritiek de situatie is bij deze rassen. Dat is wel gebeurd bij de zeldzame koeienrassen,
schapenrassen en paardenrassen. Een gemiste kans voor een land dat zich zo voor laat
staan op z'n agrarische positie.
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Zoals gezegd is het ontbreken
van de Nederlandse kleine
huisdierrassen een gemiste
kans. Het kan de FAO niet
kwalijk worden genomen, wel
de inbreng van Nederlandse
zijde. Immers wij hebben een
aantal mooie en zeldzame
rassen, waarop wij trots en
vooral zuinig moeten zijn.
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Wat te denken van de OudHollandse hoenderrassen
zoals de Assendelfters,
Drentse Hoenders,
Kraaikoppen, Kuifhoenders
en Baardkuif hoenders. Als we de criteria van de FAO toepassen kunnen deze
hoenders als bedreigd worden beschouwd. Datzelfde geldt ook voor duivenrassen als
de Groninger Slenk en Hyacintduif, en eendenrassen zoals de Spreeuwkop - en
Krombekeend of de Twentse Landgans. Als we ook nog eens onderscheid maken naar
de diverse kleurslagen, zoals wel op de Duitse lijst is gebeurd, dan is de situatie nog
nijpender. Het is van groot belang dat deze bedreigde en in gevaar zijnde kleine
huisdierrassen worden opgenomen op de lijst van de FAO. Ook is het van groot
belang dat deze rassen als bedreigde Nederlandse cultuurrassen worden beschouwd
door de Nederlandse overheid. Daarmede kan worden voorkomen dat deze dieren
moeten worden geruimd indien er onverhoopt weer een andere besmettelijke ziekte
uitbreekt. In dat opzicht moet lering worden getrokken uit hetgeen is gebeurd met
bedreigde schapenrassen en koeienrassen tijdens de MKZ-crisis. Men kan beter op
voorhand duidelijke afspraken maken, dan dat men in een gevecht tegen de klok
ongelijk krijgt bij de rechter. Daartoe is het wel belangrijk om de situatie per ras en
kleurslag in kaart te brengen, zodat een goed onderbouwde discussie met de betrokken
instanties, zoals het ministerie van Landbouw kan worden gevoerd.
Gelukkig beijveren diverse speciaal clubs, bonden en organisaties, zoals de
Nederlandse Hoenderclub en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen, zich ook om deze
rassen. Maar, uiteindelijk moeten de volhardende fokkers van deze huisdierrassen het
doen. Daar mag; best wat meer waardering voor komen, jammer dat deze waardering
niet via World Watch List van de FAO door klinkt. Gelukkig laten de fokkers van
deze rassen zich niet weerhouden om zich te blijven inzetten voor ons cultuurerfgoed
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