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Betalingen: rekeningnummer NL62 INGB 0002 3509 60 t.n.v.
Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club te Ter Apelkanaal.
Contributiebetalingen vóór 1 maart van het nieuwe jaar. Leden die de
contributie niet hebben voldaan komen niet in aanmerking voor ereprijzen.
Het clubblad verschijnt 3x per jaar: maart, september en december.
Agenda:
14 oktober 2017 :
1 t/m 3 dec. 2017 :
4 t/m 6 jan. 2018 :
10 maart 2018
:

Jongdierendag in Amersfoort
Europashow in Enschede
(www.europashow.nl)
Noordshow in Assen
ALV in Amersfoort

Voorwoord door de voorzitter
Op dit moment bevolken alweer de nieuwe generaties van onze clubrassen
onze hokken. Van een paar leden heb ik al een deel van de jonge aanwas
kunnen aanschouwen. Hoewel er in Nederland geen recente nieuwe uitbraken
zijn geweest is helaas begin juni opnieuw vogelgriep in België opgedoken. Er
zal moeten worden afgewacht hoe zich dit verder ontwikkeld. Door o.a. de
dalende verkoop van ringen bij de KLN is gebleken dat deze onzekerheid
grote gevolgen heeft voor de fok.
We zijn ons als bestuur ervan bewust
dat we onze clubrassen en/of
kleurslagen niet uit het oog mogen
verliezen. De fokkers zijn soms op één
hand te tellen.
Tot zaterdag 14 oktober!
Aletta Suiker
De afgelopen periode heeft het bestuur niet stilgezeten. Zo zijn er de nodige
teksten en foto’s aangeleverd waardoor er een mooi artikel over onze
clubrassen in het Kleindier Magazine van augustus heeft gestaan en staat de
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vereniging voortaan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel .
Ter voorbereiding van de Europashow voor alle Nederlandse kippenrassen
zijn erevoorzitter Bas vingerhoed en ondergetekende naar diverse
bijeenkomsten in Barneveld geweest. Meer informatie over de Europashow
kunt u vinden op www.nederlandsehoenderclub.eu en www.europashow.nl
Als stimulans om in te schrijven heeft het bestuur gemeend om tijdens deze
Europashow (van 1 t/m 3 december te Enschede Hangar 11 vliegveld Twente)
een extra clubshow met extra prijzen te organiseren. Het prijzenschema voor
beide clubrassen voor zowel groot als kriel is voor deze extra clubshow als
volgt:
Bij 5 t/m 10 dieren:
€ 5,00 voor het fraaiste dier in ieder ras
Bij 11 t/m 20 dieren:
€ 10,00 voor het fraaiste dier in ieder ras
€ 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na
€ 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na
Bij 21 of meer dieren:
€ 12,50 voor het fraaiste dier ieder ras
€ 9,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na
€ 7,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na
€ 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 3 na

Het prijzenschema voor nationale en open shows 2017-2018 voor beide
clubrassen zowel groot als kriel blijft zoals vastgesteld tijdens de ALV van
afgelopen maart:
Bij 5 t/m 10 dieren:
€ 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras
Bij 11 t/m 20 dieren:
€ 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras
€ 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na
Bij 21 of meer dieren:
€ 10,00 voor het fraaiste dier ieder ras
€ 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na
€ 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na
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Prijzenschema voor de clubshow, ondergebracht bij de Noordshow 2018 in de
TT-Hall te Assen voor beide clubrassen zowel groot als kriel:
Bij 5 t/m 10 dieren:
€ 8,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras
Bij 11 t/m 20 dieren:
€ 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras
€ 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na
€ 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na
Bij 21 of meer dieren:
€ 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras
€ 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na
€ 7,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na
€ 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 3 na

ALV 11 maart 2017
Voor degene die niet aanwezig waren op de jaarvergadering, volgt hieronder
een korte opsomming van de belangrijkste punten:
 Ben van Ditmars heeft – vanwege zijn drukke IT-werkzaamheden en het
veelvuldig verblijven in het buitenland – te kennen gegeven het
penningmeesterschap te willen overdragen. Gelukkig blijft Ben wel onze
website verzorgen. Hendrik ter Horst is bereid gevonden om de taak van
penningmeester te willen combineren met zijn secretariaatswerkzaamheden.
Langs deze weg willen wij Ben hartelijk danken voor het vervullen van het
penningmeesterschap in het afgelopen jaar.
Inmiddels heeft Ben de administratie overdragen aan Hendrik, zodat tijdens
de clubdag in oktober het verder uitgewerkte financieel verslag behandeld
kan worden.
 Samenstelling kascommissie 2018: dhr. M. Walraven en dhr. R. Suiker.
Reserve is dhr. J. van Laar.
 Bram Bos en Aletta Suiker zijn beiden herkozen in het bestuur.
 Voor het prijzenschema 2017-2018 wordt hetzelfde prijzenschema als
afgelopen jaar gehanteerd. Wellicht ten overvloede, maar om voor de
clubprijzen in aanmerking te komen, vergeet dan niet om ook dit seizoen
weer alle catalogi naar onze secretaris, Hendrik ter Horst, te sturen. In het
maartnummer krijgt u een overzicht van alle winnaars.
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 Clubblad: Om de ontzettend hoge portokosten in de toekomst te kunnen
verlagen wordt het clubblad van september 2017 zowel via de post als
digitaal verzonden. Op papier naar alle leden. Digitaal alleen naar de leden
waarvan de secretaris een e-mailadres heeft.
Mocht u dit clubblad (nr. 105) ook digitaal krijgen, dan ontvangt u in het
vervolg de clubbladen alleen digitaal. Wilt u dit liever niet, of wenst u
naast een digitale versie ook een papieren versie, stuur dan even een
berichtje met uw voorkeur naar secretaris@anhbc.nl Heeft u geen email
en ontvangt u het clubblad alleen via de post, dan wijzigt er voor u verder
niets. U blijft het clubblad gewoon via de post thuisgestuurd krijgen.

Mutaties ledenbestand:
Als nieuw lid heten wij welkom: Martin Vink, Herbert den Hartog, George
Jambroes, Thorstein Vrolijk, Fons Gerritsen en Tobias Rothe.
Dhr. K. Waaijens heeft bedankt als lid.
I.v.m. een verhuizing, geen dieren meer hebbend, of om gezondheidsredenen,
hebben Mevr. Menalda, Dhr. P. Kleverlaan en dhr. F.
vd Staak aangegeven dat zij per januari 2018 gaan
stoppen. Wij willen hun hartelijk danken voor alle
jaren dat zij bij onze speciaalclub lid zijn geweest
Van de penningmeester
Sinds juni is onze speciaalclub ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 68998163. Zonder deze inschrijving
konden wij de
bankzaken niet
overzetten naar de
nieuwe
penningmeester. Dit
laatste is ondertussen
geregeld. Let erop dat
u bij een betaling de
nieuwe plaatsnaam
“Ter Apelkanaal”
invult. Het banknummer is hetzelfde gebleven.
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Een ander nieuw fenomeen is het opstellen van een begroting. Op advies van
de kascommissie heeft het bestuur een eerste conceptbegroting voor 2017
opgesteld. Aan het einde van dit kalenderjaar zal bekeken worden hoe deze
conceptbegroting zich verhoudt met de realiteit, zodat er een gedegen
begroting voor 2018 opgesteld kan worden. Deze begroting voor 2018 zal
tijdens de ALV van maart ter besluitvorming geagendeerd worden.
Hendrik ter Horst
Gezondheidstoestand van Hans Beumer
Hans woont tegenwoordig in Oranje Nassau Oord (Kortenburg 4, 6704 AV
Wageningen). Een mooi oud gebouw waar koningen Emma ooit woonde.
Hans heeft daar een eigen kamer en hij doet aan veel activiteiten mee. Zo zingt
hij mee in een koortje van bewoners. Hans zat altijd al op een koor. Je begrijpt
dat zoiets dan aanslaat. Hans is ook graag in de woonkamer waar hij bezoek
ontvangt.
De familie is bezig om er voor te zorgen dat er een hokje met wat kippen
komt. Dat schijnt te kunnen en Hans ziet daar erg naar uit. Als je op bezoek
bent dan valt op dat hij op iedereen die de woonkamer binnenkomt reageert
met: ‘Wilt u koffie of thee?‘ Veel mensen reageren dan niet op hem. Daar
wordt Hans wat onrustig van. Haal je herinneringen op, dan zitten er wel gaten
in zijn geheugen. Hij stelt je aanwezigheid zeker op prijs.
Piet Kroon
Nieuw lid
Mevr. Wilke van den Brink, Schuilenburgerweg’7447 RP
dierenarts te Hellendoorn

Jongdierendag 14 oktober 2017
Het is al weer een jaar geleden dat we ons 35 jarig bestaan met een
jubileumshow hebben gevierd. Wij hopen dat u ook dit jaar met een mooi
aantal dieren naar onze jongdierendag komt, zodat we de resultaten van het
afgelopen fokseizoen met elkaar kunnen vergelijken.
Hierbij nodigen wij u uit voor de jongdierendag op zaterdag 14 oktober 2017
in het clubgebouw van A.K.V., Sportpark “De Bokkenduinen” nr. 4, 3819 DB
in Amersfoort.
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Het wordt dus een eendagskeuring!
Voor deze dag hebben we de volgende keurmeesters bereid gevonden uw
dieren te beoordelen. Het zijn de heren G. Tesselaar, A. Bleijenberg, A. Geut
en onze eigen erevoorzitter Bas Vingerhoed.
De indeling van de keurmeesters zal na de ontvangst van de
inschrijfformulieren worden gedaan.
Inschrijfgeld is slechts € 1,50 per dier.
De catalogus is gratis en voor de lunch vragen wij € 12,50 ( het meerdere is
voor rekening van de club.) De koffie of thee bij binnenkomst is hierbij
inbegrepen.
Wij willen hiermee onze waardering uitdrukken voor uw moeite om naar
Amersfoort te komen.

Het
inkooien van de dieren vangt aan om 8.30 uur tot 9.30 uur.
We willen graag voor de lunch die om 13.00 uur begint, de keuring klaar
hebben en dan na de lunch de kampioenen bekend maken.
Om de jongdierendag dit jaar aantrekkelijker voor u te maken zal er,
afhankelijk van het aantal ingeschreven dieren, een dierenbespreking worden
gehouden door Klaas van der Hoek.
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De lunch op de jongdierendag
De inzenders van dieren op onze Jubileumshow kunnen op het
inschrijfformulier aangeven of ze hier gebruik van maken. Wij kunnen ons
voorstellen dat er ook leden zijn die GEEN dieren inzenden op deze dag en
die wel komen kijken naar wat er allemaal voor fraaie dieren in de kooien
zitten.
Indien u aan de lunch wenst deel te nemen, dan dient u dit wel van te voren op
te geven aan de secretaris. De kosten voor deze lunch zijn € 12,50 vooraf te
betalen op rekening NL62 INGB 0002 3509 60 t.n.v. Assendelfter en NoordHollandse Blauwen Club te Ter Apelkanaal.
Prijzen
Afhankelijk van het aantal dieren per ras: Groot en Kriel, mannelijke en
vrouwelijke dieren zijn diverse prijzen te winnen.
Kaas, appeltaartje, wijn en bloemen uit Nieuwe Wetering.
Kaasprijzen: Elke keurmeester mag aan 10 dieren een kaasprijs toekennen aan
zijn beste dier.
Wijnprijzen: Elke keurmeester mag aan 2 dieren die nog niet voor een andere
prijs in aanmerking kwamen een fles wijn toekennen.
Appeltaartjes: Elke keurmeester mag aan 2 dieren die nog niet voor een andere
prijs in aanmerking kwamen een Appeltaartje toekennen.
Bloemenprijzen: Elke keurmeester mag aan 2 dieren die nog niet voor een van
de bovenstaande prijzen in aanmerking kwamen een fraai boeket bloemen
toekennen.
Verloting
Ook u begrijpt wel dat met de contributie en het lage inschrijfgeld er niet
genoeg geld binnenkomt om alle kosten te kunnen betalen. Daarom aan u het
verzoek als u toch komt en u heeft nog iets beschikbaar voor de verloting:
MEENEMEN. Bij voorbaat in dank aanvaard.
De penningmeester.

Inschrijfformulieren per post naar:
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René van de Kerkhof, St. Jozefweg 51, 5953 JL Reuver
of per e-mail naar: renevandekerkhof@hotmail.com
met een CC naar Aletta Suiker: voorzitter@anhbc.nl
Sluiting inschrijving is dinsdag 3 oktober 2017.
IBAN no:. NL62 INGB 0002 3509 60 t.n.v.
Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club te ter Apelkanaal
U krijgt per e-mail of telefoon bericht dat uw inschrijfformulier is ontvangen.
De kooinummers ontvangt u bij het inkooien.
Alleen het aantal dieren dat door een inzender is ingeschreven zal worden
gekeurd. Meerdere dieren in één kooi is ongewenst!!
Kopie entbewijs meezenden a.u.b.
Heeft u op maandag 9 oktober nog geen bericht van ontvangst gekregen,
bel dan met René van de Kerkhof 06-28566210
Maak voor uzelf een kopie van uw inschrijfformulier, altijd handig!!

Ook de niet-fokkende liefhebbers van onze rassen zijn natuurlijk van harte
welkom. U kunt dan in een ontspannen sfeer met de fokkers praten, ervaringen
uitwisselen en contacten leggen.
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Inschrijfformulier
Jongdierendag 14 oktober 2017 van de Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen
Club.
Inzender:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
E-mail:
Ras groot/kriel

Woonplaats:
Fokkerskrt.nr:

Kleurslag

M/V

J

Inkooien zaterdag 14 oktober2017 tussen 08.30 en 09.30 uur.
Voor jeugdleden zijn de 1e twee inschrijvingen gratis, daarna € 1,50 per dier.
Geen administratiekosten
Gratis Catalogus
…… Inschrijvingen a € 1,50
.….. Lunch á
€ 12,50 pp
Te betalen

€ ………..
€ …………+
€ ………..
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H.J. ter Horst,
Borgerweg 50,
9563 TJ Ter Apelkanaal
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