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35 jaar ANHBC
We kunnen terugkijken of een mooie goed verlopen jubileumshow.
Daar zijn we natuurlijk reuze trots op, want elk jaar is het maar weer
afwachten wat er weer aan dieren wordt ingeschreven. In het begin liepen de
inschrijvingen erg moeizaam, maar gelukkig kwam daar tegen de
sluitingsdatum verandering in. We mogen niet klagen dat we met een
enthousiast team van fokkers en liefhebbers toch nog 95 dieren bij elkaar
hebben gebracht, al hadden we dit aantal liever wat hoger gezien.
Na de keuring en de goed verzorgde lunch werd de jubileumshow officieel
geopend met een speech van ons erelid Frits Calf en daarna werden de
prijzen uitgereikt aan de volgende kampioenen:
Fraaiste Assendelfter:
Fraaiste Noord Hollandse Hoen:
Fraaiste Noord Hollandse Kriel:
Fraaiste Assendelfter kriel:

Bas Vingerhoed
René vd Kerkhof
Daan Hendrix
Bas Vingerhoed

Fraaiste Assendelfter op 1 na:
Fraaiste Noord Hollandse Hoen op 1 na:
Fraaiste Noord Hollandse Kriel op 1 na:

Bas Vingerhoed
Wim Noorloos
Daan Hendrix

Fraaiste Assendelfter op 2 na:
Fraaiste Assendelfter op 3 na:
Fraaiste Assendelfter op 4 na:

Frans Assendelft
Frans Assendelft
Bas Vingerhoed

Fraaiste N.H.hoen op 2 na:
Fraaiste N.H.hoen op 3 na:
Fraaiste N.H.hoen op 4 na:

René vd Kerkhof
Hendrik Ter Horst
Hendrik Ter Horst

Fraaiste N.H. kriel op 2 na:
Fraaiste N.H. kriel op 3 na:
Fraaiste N.H. kriel op 4 na:

Daan Hendrix
Wim Noorloos
Joop Vonk

Alle prijswinnaars nogmaals van harte gefeliciteerd met deze uitslag. Voor de
andere inzenders was er en aanmoedigingsprijs in de vorm van een fles wijn
of een boeket bloemen.
Ook onze welbekende loterij ontbrak deze middag niet. Frits had voor een
uitbundige prijzentafel gezorgd, zodat de meeste leden wel met een paar
prijzen naar huis gingen.
Vanzelfsprekend willen wij graag alle inzenders bedanken voor hun bijdrage
aan het welslagen van onze jubileumshow. We kunnen wel zeggen dat het
een geslaagde, maar vooral ook een gezellige dag was. Een speciaal woord
van dank gaat uit naar de keurmeesters, de sponsoren en de liefhebbers die
onze vereniging een warm hart toedragen. Mede dankzij hen is het mogelijk
dat wij op een mooie jubileumshow terug kunnen kijken.
Omdat - vanwege een technisch probleem - niet alle sponsoren in de
jubileumcatalogus waren vermeld (onze excuses hiervoor) bij deze nogmaals
hartelijk dank aan de volgende sponsoren:
Frits Calf, Pierre Keuning, Bas Vingerhoed, Frans Assendelft, Marcel
Walraven, Hetty Verberne, dhr. L. Warners, mevr. Krielen, Joop Vonk en Hans
Zandvliet.
De foto’s van de jubileumshow zijn te zien op onze website: www.anhbc.nl
Ledenbestand
De afgelopen tijd hebben zich 3 nieuwe leden zich aangemeld bij onze
speciaalclub. Wij heten de mevrouw S.M. van Eijkern-Reiding, de heer J.
Mathijssen en de heer Hanno Dijkhuis van harte welkom. Hanno is aspirant
keurmeester en hij wil op de Noordshow zijn examen halen. Hanno veel
succes!

WEL en WEE
Helaas hebben we ook droevig nieuws te melden. In oktober hebben wij te
horen gekregen dat ons lid de heer P.D. van Dam uit Baarn was overleden. En
op 12 november jl. is Henk Lemans na een ziekbed overleden. Wij wensen
beide families heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
Vogelgriep
Ten tijde van het schrijven van deze tekst geldt er een landelijk
tentoonstellingsverbod voor (sier)pluimvee en watervogels om verspreiding
van de vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting te beperken. Bij
een aantal watervogels was de vogelgriep type H5N8 vastgesteld. Deze
vogels zijn inmiddels geruimd. Gelet op deze besmetting en de vele
besmettingen in de rest van Europa, zijn alle activiteiten, voor zover daar
pluimvee of watervogels op één plaats worden verzameld, verboden. Hoe
lang dit verbod geldt is nog onbekend. De tijd zal het leren.
Hopelijk kunnen er toch nog enkele tentoonstellingen doorgaan, zoals de
Noordshow (do. 5 t/m zat. 7 januari 2017). Dit jaar een dag korter dan we
gewend zijn, maar zeker de moeite waard om er eens een kijkje te gaan
nemen. Brengt u dan ook even een bezoekje aan onze stand die
traditiegetrouw bemand wordt door Frans Assendelft.
Belangrijke data voor 2017
5-7 januari 2017:

Noordshow te Assen

Zaterdag 11 maart 2017:

Algemene ledenvergadering

Zaterdag 14 oktober 2017: Clubdag / jongdierendag
1-3 december 2017:
Rasgebonden Europashow voor Nederlandse hoenderrassen tijdens Oneto.
Een rasgebonden Europashow is een prima gelegenheid om een goed beeld

te krijgen van de stand van een ras, of een groep rassen, in Europa. Dit is voor
de Europese Entente (EE) een belangrijke reden om blij te zijn met de
toenemende belangstelling voor deze shows. In het geval van de
gezamenlijke rasgebonden Europese tentoonstelling tijdens ONETO 2017
betreft het de groep Nederlandse hoenderrassen. Meer informatie over deze
rasgebonden Europashow volgt binnenkort.
Bent u al nieuwsgierig geworden? Kijk dan alvast op de website van de
Nederlandse Hoenderclub:
www.nederlandsehoenderclub.nl

Mede namens alle bestuursleden wens ik u fijne kerstdagen en een goed en
gezond 2017!
Tot ziens op de Noordshow en/of tijdens de ALV op 11 maart 2017.
Aletta Suiker
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1 Bas Vingerhoed
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Zilverpel Haan jong
12 Frans Assendelft
13 Fam. Lemans
14 Fam. Lemans
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18 Fam. Lemans
19 Fam. Lemans
Citroenpel Haan jong
20 Frans Assendelft
21 Fam. Lemans
22 Fam. Lemans
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28 Jan Wit de
29 Jan Wit de

NOORD HOLLANDS HOEN
Keurmeester: B. Bleijenberg(B)
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Zilverpel Hen jong
50 Bas Vingerhoed
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NOORD-HOLLANDSE KRIEL
Keurmeester: B. Bleijenberg(A)
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54 Wim Noorloos
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56 Daan Hendrix
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60 Hans Zandvliet
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Keurmeester: Bas Vingerhoed(A)
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Inzenderslijst hoenders
Assendelft, Frans
Beerta
L17-46845 Kerkhof van de René
Reuver
Lemans, Fam. Achterse Kerkweg 86
Oosterhuizen
44230 Noorloos, Wim
Nieuwendijk
A18-45531 Ter Horst, H.J.
Ter Apelkanaal
N19-43678 Vingerhoed, Bas
Uitgeest
Inzenderslijst dwerghoenders
L17-48677 Hendrix, Daan
Reuver
44230 Noorloos, Wim
Nieuwendijk
N19-43678 Vingerhoed, Bas
Uitgeest
Vonk, Joop Weijepoort 26
Nieuwerbrug a/d Rijn
N01-41125 Zandvliet, Hans
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Henk Lemans is heengegaan, een stoere kerel
die samen met zijn vrouw Dinie bijna vanaf de
oprichting van onze club actief lid was. Op zijn
ziekbed moedigde hij Dinie nog aan toch naar de
Jubileumshow in Amersfoort te gaan.
Het bestuur en leden van Assendelfter en NoordHollandse Blauwe club wensen de familie
Lemans veel sterkte bij het verwerken van het
grote verlies.

De contributie betaling voor 2017.
Door een ongelukje, dit jaar geen acceptgiro voor de betaling van de contributie
voor het jaar 2017 .
Wij verzoeken u door middel van internet bankieren te betalen.

NL62 INGB 0002 3509 60 t.n.v
Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club te Sint Oedenrode
Alvast bedankt voor de moeite.

De belevenissen van een TENTOONSTELLINGSKIP
Ons leven is goed te noemen, zowel wij oudere dieren, alsmede de jonge
dieren. Maar als wij in het voorjaar naar de buitenhokken mogen en heerlijk
in het gras mogen pikken en in het zand broeden, dan verandert er iets aan
onze baas. Dan gaat hij er rustig bij zitten, en zit ons maar aan te staren met
van die argusogen.
Als je hem dan goed aankijkt denk je haast met een slager van doen te hebben.
We weten niet of hij dat is. Er verdwijnen dan steeds broeders en zusters van
ons. De ene keer geeft hij ze aan iemand mee; maar de andere keer neemt hij
ze zelf mee. Maar in alle gevallen zien wij ze nooit meer terug. Het begint
altijd dat hij ons oppakt, de vleugels en onze poten bekijkt, hij moet eens naar
zijn eigen poten kijken, of al zijn nagels er nog aanzitten, en of hij kromme
tenen heeft! Dan verdween hij misschien ook wel. En dan kan hij ook zo naar
onze kop staren. En dan mompelt hij iets van "wat een mooi kopje" of “goh,
niet zo'n goede kam". Wij zitten hem toch ook niet aan te staren en of hij zo'n
mooie kop heeft! Met die vleugels ook zo iets! Wij kunnen er goed mee
fladderen en met onze poten lopen we toch goed! we begrijpen niet wat hij
nog meer wil van ons. Dan, zo in Augustus, komt er een dierenarts. We zijn
niet eens ziek en toch krijgen we een druppel in onze ogen. waar dat nou goed
voor is? Als we echt ziek zijn krijgen we een rauwe ui of iets dergelijks en dat
moet je maar slikken. Maar een echte dokter ho maar! Als die dierenarts
eenmaal geweest is, dan weten we weer wat er aankomt. Dan komen die
vervelende tentoonstellingen weer aan.
Dan begint de ellende van het wassen. Je ziet het aankomen: De baas loopt
weer zo zorgelijk te kijken en maar te mompelen. "Hum, die staart is niet
klaar". "Die z'n voetbevedering is stuk" (zijn eigen schuld heeft hij met het
voeren met zijn grote klomp op gestaan). Dan gaan er enkele van ons mee.
Hij wast ons ongevraagd de kop en poten met shampoo in een bak water.
Krijgen we soms die troep in onze ogen, erg joh!! Dan zie je jankende kippen,
zielig he? En terwijl we toch ook steeds een zandbad nemen, wordt je toch ook
schoon van!! Viespeuken onder ons gaan helemaal in bad. Glad joh, zo'n
pokkenbad. Dan zet hij de douche aan. Gelukkig is dat lekker water, niet te
warm, niet te koud. Maar goed ook anders zou je toch een kippenberoerte
krijgen. Als hij ons gewassen heeft spoelt hij ons uit en droogt ons af met een

doek die nooit wasverzachter heeft gezien. Zou hij zichzelf ook met zo'n
harde tod afdrogen?? Daarna moeten we drogen onder een warmtelamp, net of
we nog kuikens zijn. Waarom hij ons eerst kletsnat maakt, en daarna zijn best
doet om ons droog te krijgen, begrijpen we niet. Dan gaan we weer het hok in
tot we naar de tentoonstelling gaan. Dat begint altijd in zo'n donkere kist. Dat
is knap eng hoor, je ziet nooit wat. Dan worden we daar uitgepakt en in
diefkleine pokkenkooitjes gezet. Krijgen niets te eten of te drinken, terwijl
daar de mensen het ene pilsje na het andere nemen. Op een gegeven moment
gaat het licht uit, en wordt het stil, en daar zitten we dan met een stelletje
ongeregeld, wachtend tot de morgen. Dan komen de keurmeesters, tenminste
dat zegt men. Nou voor ons is dat ook maar een stelletje ongeregeld. Ze
vechten zowat om de koffie en zijn net binnen!! En wij nog steeds met een
droge strot zonder drinken. Eindelijk begint dan de keuring. Dan komt er zo'n
man of vrouw even uitmaken of je wel deugt. Ze beginnen met het type. Nou
ik moet de eerste keurmeester nog tegenkomen die tenminste nog voldoende
type heeft. De een heeft platvoeten en een ander een buik zo groot, dat hij in
een spiegel moet kijken of hij nog man is. Dan zijn er nog die hebben voeten
zo groot dat ze het hele gangpad nodig hebben om te keren. Er is nooit een
vrouwelijke keurmeester, die er eens sexy bijloopt. Altijd truien en lange
broeken, ze zal ook wel geen type hebben.
En dan die schrijvers! Schrijven precies op wat zo'n keurmeester zegt. Gaan er
niet tegen in als zo'n oen zegt "oogkleur moet warmer". Hebben ze wel eens
naar de keurmeester gekeken? Je komt allerlei oogkleuren tegen, en toch
mogen ze keuren, en of die oogkleur van hun zo warm is. Dat gebeurt wel
eens als ze een jonge meid als schrijfster hebben en de temperatuur in de hal
wat hoog is. Dan valt op dat er meer keurmeesters met een warme
ooguitdrukking rondlopen. Soms krijgen sommigen van ons het predikaat
fraai. Nou dat is de grootste kolder die er bestaat. Het is toch algemeen
bekend, dat wij rashoenders zijn. Dat houdt toch in dat we fraaie hoenders
zijn. Anders namen onze bazen toch wel van die ordinaire lompe
boerenkippen! Nee, ze nemen edele rashoenders en dat is toch altijd fraai.
Leren die keurmeesters het dan nooit? Ik heb er een zwaar hoofd in.
Een tentoonstellingskip.

Het bestuur van
de Assendelfteren Noord-Hollandse
blauwe club
wenst iedereen
prettige Kerstdagen
en een gelukkig en gezond 2017
N.H.C. KRAAIKOPRUBRIEK Avicultura 19 maart 1964

De Assendelfter
Verschillende fokkers zullen ongetwijfeld de naam van het Assendelfter
hcenderras, de z.g. Assendelfters, meermalen hebben horen noemen en zich
wel eens verwonderd hebben afgevraagd waarom dit ras niet geëxposeerd
wordt.
De oplossing van dit probleem is eenvoudig te geven. Dit ras bestaat
praktisch niet meer. Door de heren v. d. Heuvel, Pluim en ondergetekende is
in de afgelopen jaren meermalen naar dit ras uitgekeken en vorig jaar was de
heer Pluim zo gelukkig bij een liefhebber (geen sportfokker) in zijn omgeving
een koppeltje van dit fraaie en levendige ras aan te treffen. En toch is het
maar amper 40 jaar geleden, dat wij bij een familie onder Oudesluis zo'n
dertig van die „Boerengeeltjes" rond het huis zagen lopen, waarbij uit een
dispuut met mijn vader en de gastheer bleek, dat die boerenkippen veel
sterker waren dan de „Amerikaanse witten" van zijn buurman en dat bij

koude geen kapotte kammen ontstonden en dat zij „zuinig in het voer"
waren.
De goudkleur bij de dieren was veel lichter dan de goudkleur, zoals wij die
thans bij onze goudgepelde hoenders kennen; wij zouden het meer geelpellen
kunnen noemen. Die gele kleur was vermoedelijk een gevolg van de destijds
toegepaste methode van sexen, de z.g. scheikuikenteelt; uit een kruising van
goud- x zilverpel kwamen goudkleurige hennetjes en zilverkleurige haantjes.
De kuikenbroeders zagen hierin destijds een mogelijkheid om op een geschikte
manier van hun overtollige haantjes af te komen en menige liefhebber - zal in
die dagen tot de ontdekking gekomen zijn, dat zijn voordelige kuikens alle
zilverkleurige haantjes waren. Hierdoor was op het platteland van NoordHolland de verspreiding van lichte goudpellen (Boerengeeltjes) zeer groot.
De pelling was bij de dieren niet zo gelijk als wij die bij onze huidige gepelde
hoenders kennen en er kwamen ook meer samenhangend gepelde dieren bij
voor, zoals wij die dit jaar onder de Friese Zilverpellen in Utrecht zagen. Deze
donkergepelde dieren noemde men,, Bijltjes". Vermoedelijk is deze zg. zware
tekening te wijten aan de inkruizing van Braekels, waarmede men het
eigenwicht heeft verbeterd. Ook waren er nog geelwitten, welke men,,
Eiergelen" noemde. Bij de eerste aanblik van een koppel Assendelfters denkt
men aan Friese Hoenders. Dat dit omgekeerd ook het geval is, herinneren wij
ons toen wij indertijd bij onze Friese Zilverpellen bezoek kregen van een oude
oom, die ze „Sprokkels met een staande kam", noemde en ons het
scheikuiken geheim van de Assendelfters uit de doeken deed.
Daar in „AVILCUTURA" enige jaren terug het ontbreken van Assendelfters in
de tentoonstellingskooien een „hiaat in de Nederlandse rassen" werd
genoemd hebben wij getracht met behulp van goudpel Oostfriese Meeuwen
en te grof gepelde Hollandse Hoenders een nieuwe stam Assendelfters op te
bouwen. Enige van deze dieren zijn niet zonder succes geëxposeerd op een
van onze clubtentoonstellingen, doch door leukose ging dit stammetje weer
verloren. Nadien heeft niemand anders het meer geprobeerd of is met de
uitgezette dieren doorgegaan. (De heer IJkelenstam, secr. „Aves", Alkmaar,
heeft ze nu weer. - Red.)
De rozekam bij de Assendelfters is nogal verschillend van vorm en doet over
het algemeen denken aan het type, dat men wel bij Sebright hanen aantreft,
vrij grof en niet zo verfijnd als bij de Hollandse Hoenders. Er zijn dieren met
een korte brede kam, terwijl men ook dieren met een langwerpige kam kan
aantreffen.

Er wordt wel beweerd, dat de Assendelfters voorlopers zijn geweest van de
hedendaagse Hollandse Hoenders, doch de Assendelfter toont korter door de
meer opgerichte
staart en de
aanwezigheid van
een behoorlijke
legbuik. De
pelling komt
overeen met de
grote, losse
ronde pelling, die
men 'bij
sommige
stammen
goudpel Friese
Hoenders ook
wel tegenkomt:
iets grof, los en
rond, echter niet
tarwe- vormig.
De oorkleur zou
volgens de
Standaard
eigenlijk wit
dienen te zijn,
doch geen van
de huidige dieren
voldoet aan
deze eis; zij zijn alle langs de randen rood. De lengte van de kinlellen varieert
van kort- rond tot middellang. De beenkleur is blauw, de ogen zijn oranjerood en de snavel is hoornkleurig- wit.
De grote verbreiding, welke de dieren destijds vooral in Noord-Holland
hadden, is een bewijs van de legkracht en vitaliteit van deze dieren; ondanks
de omstandigheid, dat de huisvesting destijds allesbehalve geperfectioneerd
was. Doordat met dit ras verschillende kruisingen zijn ondernomen, is de ei
kleur nl. niet zuiver wit meer en het ei gewicht komt overeen met dat van de
Friese Hoenders, nl. ongeveer 58 gram,

terwijl het gewicht der dieren ongeveer gemiddeld 1,5 kg is.
Met het bovenstaande hebben wij getracht u een indruk te geven van de
Assendelfters, een van de Nederlandse rassen, welke de aandacht van de
sportfokkers (in het bijzonder die van Noord-Holland) verdienen.

Het houden en fokken van dit ras moet vooral de eerste jaren voor de
liefhebber-fokker-exposant een genoegen zijn. Daar nog vele kenmerken in
dit ras, welke bij meer doorgefokte rassen als zware fouten aangemerkt
worden, nog niet duidelijk omschreven zijn, kan hier nog veel creatief werk
verricht worden. Het is nog niet te laat zich voor dit ras in te spannen, er zijn
nog mogelijkheden.

Als tweede mogelijkheid om goudkleurige Assendelfters te fokkeu kan
men gebruik maken van een goudpel Hollands Hoen haan uit een
hanenfokstaan. Gepaard aan een goudkleurige Assendelfter hen is het
alleen een type- kwestie. Kruist men deze haan echter aan" voornoemde
Friese zilverpel hen, dan krijgt men in l e kruising uitsluitend goudpel
hennen en zilverkleurige hanen. Deze hanen zijn verder waardeloos. Met
de hennen kan men doorgaan. deze zijn fokzuiver. Ook kan men deze
haan paren aan een goudpel Friese hen
Zilverpel Hollands Hoen haan (hanenfok). Men kan het verschil in type ondanks de gedrukte stand - duidelijk waarnemen. Overigens geen
bezwaar, indien gekruist aan een goed gebouwde Friese zilver - of goudpel
hen. Men kan dan later betrekkelijk spoedig op type gaan selecteren

Deze hen van de goud kleurslag is het zg. Boerengeeltje. Wit men een
stammetje goud fokken en men heeft geen goud- haan. dan pare men
deze hen aan deze zilver- haan. In de l e generatie zal dan alles de
zilverkleur laten zien, in fokonzuivere vorm. Bij onderlinge paring van
deze Fl- dieren krijgt men dan weer een percentage goudgekleurde
kinderen. Ook kan men een F1-haan fokonzuiver zilver terugparen aan de
moeder hen goud en dan is het percentage goud nog groter. Beschikt men

over een goudpel Friese hen van het goede gedrongen Friese type, dan is
deze ook te gebruiken bij deze zilver- haan. Op deze foto lijkt het type wat
enkel. doch het is nog een zeer jong diertje
Deze zilverpel haan laat het goede type en kamdoorn zien. Kruist men deze
haan aan de Friese zilverpel hen van bijgaande foto. dan is men er in de
zilverkleur. Paart men echter aan deze hen een zilverpel Hollands Hoen haan
(hanefokstam), dan verkrijgt men hetzelfde resultaat, waarbij men alleen een
andere kamdoorn vorm verkrijgt, wat geen enkel bezwaar behoeft te zijn
Friese zilverpel hen. zeer geschikt om te worden gepaard aan een van
beide zilverpel-hanen, typen die wij hier laten zien. Deze hen heeft de
ideale tekening, voor Friese Hoenders vereist. Voor de Assendelfters zien
wij de tekening liefst iets minder intensief. Misschien drukken wij ons
goed uit als wij over verdunde peltekening spreken, zoals de bijgaande
goudpel hen dat laat zien J.L.Meijer

SCHARRELEN IS VERSLAVEND
De geschiedenis van het Noord-Hollands Hoen volgens Van Asperen Vervenne B. van
Asperen Vervenne was beroepsmatig verbonden aan de ontwikkelingen in de
pluimveehouderij in Noord-Holland in de eerste helft van de twintigste eeuw. Hij
schreef meerdere boekjes over onder andere het broeden en het opfokken. Uit zijn
teksten distilleerde ik het onderstaande
artikel. Een Noord-Hollander werkte rond
1900 in een Belgische fokkerij van Mechelse
Koekoeken. Dat waren koekoekkleurige
slachtkuikens . Ze werden Brusselse
poularden genoemd. Die waren in die jaren
erg bekend. Ongeveer 1900 kwam hij terug
in Noord-Holland met een toom van die
Mechelse Koekoeken. Hij ging er mee
fokken en verkocht met succes de jonge dieren op de markt in Purmerend. Ze
trokken daar veel aandacht. Hij verkocht ook broedeieren. De kopers zagen er brood
in en breidden de fokkerij zo uit. De fokkerij van slachtkuikens ontwikkelde zich
vanaf dat moment in Noord-Holland. In het begin werd er nog op kleine schaal
gefokt. Er werd namelijk nog met kloeken gebroed en opgefokt. Rond 1900 kwamen
broedmachines en kunstmoeders langzamerhand steeds meer in gebruik. Het waren
nog wel kleinere machines voor ongeveer honderd eieren, maar dat gaf wel veel

meer mogelijkheden. Ze hadden een hetelucht- of een warmwaterbron. Al in het
voorjaar van 1905 waren er pluimveehouders die vroeg in het voorjaar enkele
honderden piepkuikens van het Noord-Hollandse Blauwe ras naar de markt in
Purmerend brachten.
Ze waren met kloeken en in bakkunstmoeders groot gebracht. Aanvankelijk waren er
nog veel(ventilatie) problemen met de bakkunstmoeders. Er werden andere rassen
ingekruist: Sussex hennen, later buff Orpington, nog later Plymouth Rocks en nog
andere rassen. Er ontstonden gele en blauwe Noord-Hollandse Hoenders. Vanaf de
eerste Wereldoorlog kwamen er grotere
broedmachines op de markt. Dit had een enorm
gevolg voor de ontwikkeling van de NoordHollandse Blauwe. Na de introductie van de
kachelkunstmoeder werd het mogelijk in de
maanden voor Pinksteren duizenden piepkuikens
van ongeveer twaalf ons op de markt in Purmerend
te verkopen. De vroegrijpe dieren werden hiervoor
ingezet. Jonge hennen, die in april geboren werden
en in het najaar aan de leg gingen zorgden voor `wintereieren', waardoor men in
december al kon broedden. Men
streefde hiernaar omdat met
Pinksteren de prijs van de
piepkuikens sterk daalde. De jonge
hennen van de legrassen kwamen
dan aan de markt. Voor de fokkerij
voor het komende jaar werden bij
voorkeur uit de eerste broedsels de
meest vroegrijpe hanen en de laatste
broedsels hennen aangehouden. B.
van Asperen Vervenne was rijks
pluimveeconsulent in het westen
van het land vanaf 1921. Hij had intensief contact met de fokkers. Er waren toen nog
gele en blauwe `Noord-Hollandse Blauwe'
Daarna werd er een vereniging opgericht en een standaard opgesteld. De `Blauwe'
werd erkend slachtras. De gele kleurslag verdween. Ook de bevedering aan de poten
die tot op dat moment nog wel eens voorkwam verdween hiermee. Veel fokkers
waren er overigens toen nog van overtuigd dat de dieren met veren aan de poten het

zwaarst werden. Vanaf het moment dat broedsheid er niet meer toe deed werd deze
eigenschap, waar mogelijk, uitgeselecteerd. De invoering van de teeltregeling zorgde
ervoor dat er ook op legkracht en de grootte van de eieren werd geselecteerd. De
jonge dieren werden in de dertiger jaren zwaarder afgeleverd. De gemeente
Purmerend verbood ongeveer in 1930 de verkoop per stuk. Vanaf dat moment werd
er per kilo verkocht. Denk aan gewichten tussen de anderhalf en twee kilo voor de
hanen per stuk. Het ras groeide snel en had zacht vlees. Tot 1940 was de NoordHollandse Blauwe vrijwel uitsluitend het slachtkuiken. De Mechelse Koekoek was
vrijwel verdwenen. Het meeste werd geëxporteerd. Aangezien er wel bezwaren
werden geuit tegen de getinte stoppels werden er af en toe pogingen ondernomen
witte Noord-Hollanders te fokken. Zonder succes.
Piet Kroon

Te koop
Een paar trio’s Noord- Hollands Hoenkrielen.
Wim Noorloos Rijksweg 161 Nieuwendijk tel 01834016681
3trio’s goudpel Assendelfters
3 zilverpel Assendelfterkrielenhennen
Bas Vingerhoed Kleis 63 1911MD Uitgeest 0251-314143
De Noordshow
Op dit ogenblik 18-12-2016-is het nog erg onzeker of de Noordshow voor hoenders,
sier en watervogels door gaat.
De nieuwe uitbraak H5N8 in Friesland kan in deze een streep door de rekening zijn.
Laten we hopen dat het meevalt en de show kan doorgaan.
Erelid Frits Calf, die vorig jaar een zware operatie heeft gehad zoals u allen weet,
kan wel een op kikkertje gebruiken
Hans Beumer lid van het eerste uur heeft onlangs een herseninfarct gehad
Na een verblijf in het ziekenhuis in Ede is hij nu voor revalidatie opgenomen in de
geriatrische afdeling van Oranje Nassau Oord, Kortenburg 4, 67 04 AV Wageningen.
Het spreken, de articulatie, de coördinatie en de balans van Hans zijn aangetast
Hij gaat gelukkig al wel vooruit ook hij kan wel een opkikkertje gebruiken

