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Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de jaarvergadering op zaterdag 

10 maart 2018 in het clubgebouw van AKV, sportpark “De Bokkenduinen” 4,  

3819 BD te Amersfoort.  

 

Programma:  

Vanaf 10.00 uur ontvangst/inloop met koffie en thee. 

10.30 uur aanvang dierbespreking over de Assendelfters en Noord-Hollandse Blauwen 

door  keurmeester in ruste Bas Vingerhoed. 

12.30 – 13.30 uur lunch. 

Na de lunch jaarvergadering en discussie.  

Dames en heren, neem een mooi aantal dieren mee om te bespreken. Laat de secretaris 

uiterlijk 5 maart even weten hoeveel dieren u meebrengt, dan zorgen wij dat er 

voldoende kooien gereed staan. 

 

Tijdens de lunch verloting denk aan een prijsje !!!! 

De prijs die u betaald voor de lunch is € 12,50 p/p. Tevens is hierbij inbegrepen koffie 

of thee bij binnenkomst. Laat u Hendrik ter Horst uiterlijk 5 maart (via e-mail 

secretaris@anhbc.nl of  tel. 0599-324377) weten of u komt, dan kan daar met de lunch 

rekening mee worden gehouden. 

 

Agenda jaarvergadering.  

1. Opening door de voorzitter. 

2. Notulen van de vorige vergadering maart 2017 (zie elders in dit clubblad). 

3. Vaststellen agenda. 

4. Ingekomen stukken en mededelingen. 

5. Jaarverslag secretaris (zie elders in dit clubblad). 

6. Financieel verslag penningmeester (ter vergadering beschikbaar).  

7. Verslag kascommissie: de heren Walraven en Suiker.  

(Reserve is de heer Van Laar).  

8. Benoeming nieuwe kascommissie. 

9. Concept begroting 2018 (ter vergadering beschikbaar).  

10. Rooster van aftreden: Aftredend en herkiesbaar Hendrik ter Horst. 

 (Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de 

jaarvergadering melden bij de voorzitter). 

11. Evaluatie jongdierendag op zaterdag 14 oktober 2017. (Zie clubblad van 

december 2017).  

12. Evaluatie Europashow Nederlandse (dwerg)hoenders 1-3 december 2017. (Zie 

clubblad van december 2017).  

13. Jongdierendag zaterdag 6 oktober 2018.  

14. Voorstel prijzenschema seizoen 2018-2019. 

15. Rondvraag. 

16. Sluiting. 
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Jaar van aftreden 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Voorzitter A. Suiker   @   @ 

Secretaris/penningmeester 

H. ter Horst 

@   @   

Lid F. Assendelft  @   @  

Lid B. Bos   @   @ 

Lid R. v/d Kerkhof  @   @  

 

@@@@@@@@@ 

Notulen vergadering 11 maart 2017 

 

Aanwezig:  19 personen, 5 bestuur en 14 leden. 

Afwezig met kennisgeving: de heer Olijslager, Hans Zandvliet (verhuizing),  

  Ben van Ditmars en fam. Van Eijkern 

 

1. Opening door de voorzitter. 

Aletta heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder erelid Frits Calf en 

erevoorzitter Bas Vingerhoed. Daarna houden we 1 minuut stilte voor de 2 leden die 

ons afgelopen jaar ontvallen zijn: Henk Lemans en de heer P. van Dam uit Baarn (lid 

sinds 1993). 

2. Notulen van de vorige vergadering 5 maart 2016.   

Worden goedgekeurd en Bram wordt bedankt voor het maken. 

3. Vaststellen agenda. 

Toevoegen Pt.4a na mededelingen: clubblad. 

4. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er is weer een aantal nieuwe leden: Martin Vink, P. Buijsse, J. v/d Laar,  

J. Mathijssen, en T. Vrolijk.     

Onze penningmeester Ben van Ditmars zit voor zijn werk vaak in het buitenland. 

Momenteel zit hij in Zwitserland/Geneve, vandaar dat hij vandaag niet aanwezig kan 

zijn. Ben vindt het erg vervelend dat hij door zijn werk al 2 keer achter elkaar niet bij 

de clubdag aanwezig kan zijn. Hij heeft onlangs aangegeven dat hij er geen bezwaar 

tegen heeft als iemand zijn functie als penningsmeester over wil nemen.  

Het bestuur heeft daarop Hendrik ter Horst gevraagd of hij interesse heeft.  

Mochten er nog leden zijn die ook interesse hebben in het penningmeesterschap, dan 

horen wij dat dadelijk graag bij agendapunt 9. We komen hier bij punt 9 op terug.  

I.v.m. de vogelgriep zijn er in het begin van het seizoen maar een paar TT geweest.  

De uitslagen die Hendrik gehad heeft, zijn verwerkt en inmiddels uitbetaald. Helaas 

zijn deze uitslagen niet in het clubblad vermeld. 

Voor het openluchtmuseum zijn voorlopig geen dieren beschikbaar. Er waren wat 

klachten over de huisvesting Dinie Lemans weet dat er plannen zijn om dit te 

verbeteren. 

Hendrik, Aletta en Bas hebben een artikel gemaakt voor het kleidiermagazine n.a.v. de 

Europashow Nederlandse rassen. Er komt een ledenlijst met e-mail adressen, er zijn er 

al 54 bekend.  
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4a. Clubblad. 

Bij het clubblad zat een berichtje van Bas over de kosten van het clubblad. N.a.v. dit 

bericht hebben we ongeveer 54 mailadressen doorgekregen. Het voorstel is om voor 

degene die het clubblad digitaal willen, dit digitaal te versturen en de leden die dat niet 

willen krijgen dan, net als anders, de papieren versie.  

Het eerstvolgende clubblad van aug./sept. wordt naar alle leden nog via de post 

gestuurd en daarnaast ook naar alle leden met een e-mailadres per e-mail. 

Van de leden met een e-mailadres gaan wij ervan uit dat zij het volgende clubblad 

(december) alleen digitaal willen hebben. Zo niet, dan kunnen zij dit aangeven bij de 

secretaris. Deze maatregel scheelt heel veel in de portokosten. We gaan kijken of we 

het clubblad ook op de website kunnen zetten. 

5. Jaarverslag secretaris.  
Wordt goedgekeurd met dank aan Hendrik. 

6. Financieel verslag penningmeester.  

Het Financieel verslag wordt – ter verduidelijking - nog verder uitgesplitst. Wordt 

doorgeschoven naar oktober 2017. 

7. Verslag kascommissie: de heren Kinjet en Walraven 
De heer Kinjet was niet aanwezig. Kascommissie bestond uit Marcel Walraven en 

Ruud Suiker. Als nieuwe reserve wordt dhr. Van Laar benoemd. Marcel en Ruud 

hebben moeten puzzelen, maar het saldo klopt. Nu was 1 jan-31 dec aangehouden, 

was in het verleden altijd 1 maart-1 maart. Er zijn een paar aanbevelingen: de 

bankkosten van € 30,-- per kwartaal zijn heel hoog, een begroting voor het nieuwe jaar 

ontbreekt, financieel verslag activiteiten maken, duidelijke omschrijving gebruiken bij 

overschrijvingen en de contante geldstromen zijn lastig te traceren. Frits merkt op dat 

januari en februari 2016 al waren goedgekeurd, en er is geen verloting terug te vinden.  

Wim Noorloos vraagt of de Regiobank niet voordeliger is. 

Het financieel verslag wordt niet goedgekeurd, geen decharge aan de penningmeester 

verleend, in oktober opnieuw een agendapunt. 

8. Benoeming nieuwe kascommissie. 

De heer Kinjet is aftredend. 

Voor 2018 bestaat de kascommissie uit de heren Walraven en Ruud Suiker 

Reserve wordt dhr. Van de Laar. 

9. Bestuursverkiezing  

Bram Bos (al 25 jaar bestuurslid) en Aletta Suiker zijn beide aftredend en herkiesbaar. 

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, beiden worden herkozen.  

De aanwezige leden gaan akkoord dat Hendrik ter Horst de functie als penningmeester 

gaat overnemen. 

10. Evaluatie jubileumshow op zaterdag 15 oktober 2016 

De kosten voor dit jubileum waren € 104,50. 

11. Jongdierendag zaterdag 14 oktober 2017. 

Dezelfde opzet als voorgaande jaren. Deze dag is ook de Chinchillaclub bij AKV 

aanwezig.  
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Keurmeesters: de heren Blijenberg, Geut en Tesselaar met reserves Bas en René. Om 

de leden niet alleen voor een keuring naar Amersfoort te laten komen, hebben we het 

idee om ’s ochtends te keuren. Dan de lunch en daarna een dierenbespreking te laten 

verzorgen door Klaas van der Hoek. We hebben dan een mooi dagprogramma en 

kunnen allemaal op tijd naar huis. Bij te veel dieren kan Klaas mee keuren of wordt de 

dierenbespreking verschoven naar de ALV van 2018. 

12. Voorstel prijzenschema seizoen 2017-2018. 

Zelfde prijzenschema als voorgaande jaren. 

13. Europashow Nederlandse Hoenders- en Dwerghoenderrassen 2017. 

Volgens Bas krijgen we waarschijnlijk van de provincie afd. Noord-Holland een 

subsidie/sponsoring van € 200,--  die we mogelijk kunnen gaan gebruiken voor de 

kampioensbanden, korting op het inschrijfgeld of de eigen bijdrage aan de 

Europashow. De bedoeling is 3x € 26,- voor kampioensbanden en € 100,-- voor 

korting op het inschrijfgeld (korting wordt achteraf verrekend a.h.v. catalogus).  

De eigen bijdrage aan de Europashow is afhankelijk van grootte vereniging (100-600 

euro). Voor ons ca. € 100,--  /  Inschrijfgeld ca. € 6,-- p/dier. 

Prijzen = vaantjes á € 26,-- die speciaalclubs gezamenlijk laten maken i.v.m. kosten. 

Vaantje = kampioensband (min. 20 ingezonden dieren per ras). 

Voor ANHBC = 3 banden (NHB groot en kriel en Assendelfters groot (geen kriel)). 

14. Noord Hollandse krielen project. 

René: Het fokprojectje is een jaar geleden gestart met de Noord Hollandse krielen, 

omdat er hier maar erg weinig van zijn, zowel dieren als fokkers. Op deze manier wil 

René ervoor zorgen dat we het ras in stand houden en de foklijnen breed maken. Dit 

geldt eigenlijk ook voor de Assendelfters. 

15. Rondvraag. 

Wim Noorloos vraagt waarom er geen NH krielen in het pluimveemuseum waren. Dat 

weten we niet, is een aandachtspunt. Daan Hendrix merkt op dat in het prijzenschema 

van de Peelhorstshow de NH krielen ontbreken. 

16. Sluiting: om 15.10 uur 

De voorzitter wenst iedereen een goede reis terug naar huis en graag  tot ziens op 14 

oktober 2017. 

@@@@@@@@@ 

 

Jaarverslag door de voorzitter en secretaris over de periode 10 maart 2017  

t/m 31 december 2017.  

 

Het vorige jaarverslag ging over de periode 1 maart 2016 t/m 10 maart 2017. Maar 

omdat tijdens de jaarvergadering in 2016 is afgesproken dat de financiën voortaan per 

kalenderjaar gaan lopen, loopt het jaarverslag daarin parallel. Dit betekent dat alle 

volgende jaarverslagen van 1 januari tot 1 januari lopen.  

 

Het bestuur had tijdens de Noordshow in Assen een bestuursvergadering willen 

houden, maar vanwege het slechte weer hebben we deze vergadering moeten 

afgelasten. Bespreekpunten waren o.a. de organisatie van de ALV en de 
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jongdierendag, diverse verslagen, ingekomen en uitgaande stukken, de financiën, 

evaluatie jubileumshow 2016, prijzenschema, Europashow Nederlandse 

(dwerg)hoenders in december 2017. De ALV van maart 2017 is nu voorbereid met 

behulp van telefoon en e-mail. 

 

De algemene ledenvergadering (ALV) van zaterdag 10 maart 2017 werd door 19 

personen bezocht en wat er besproken werd kunt u in de notulen (elders in dit 

clubblad) lezen. Tijdens deze ALV heeft Hendrik Jacob ter Horst het 

penningmeesterschap overgenomen van Ben van Ditmars. Bram Bos en Aletta Suiker 

waren beide aftredend en zijn herkozen in het bestuur.  

 

De website wordt actueel gehouden door onze webmaster, Ben van Ditmars. Naast de 

laatste clubbladen, zijn er inmiddels ook diverse foto’s toegevoegd. Vooral onder het 

kopje “eregalerij” treft u enkele mooie foto’s aan. 

 

Sinds juni 2017 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.  

 

Op 14 oktober 2017 hadden we onze jongdierendag. We kunnen terugkijken op een 

mooie, geslaagde maar vooral ook een gezellige dag. Met een enthousiast team van 

fokkers en liefhebbers werden er in Amersfoort 83 dieren ingekooid: 25 

Assendelfters, 27 Noord-Hollandse Hoenders en 31 Noord-Hollandse blauwe krielen. 

Tijdens de keuring werd er door de keurmeesters Tesselaar, Geut en Bleijenberg de 

nodige tekst en uitleg gegeven over de aanwezige dieren. Daarnaast konden ook de 

leden vragen stellen over hun eigen dieren. Klaas van der Hoek heeft deze ochtend 

mooie foto’s gemaakt, waarover hij na de lunch een interessante dierenbespreking 

hield.  

 

Europashow / Oneto (1, 2 en 3 december 2017) 

Dit jaar werd er in Nederland voor het eerst een 

Europashow van Nederlandse (kriel)hoenderrassen 

gehouden. De vereniging had hiervoor mooie 

kampioensbanden ter beschikking gesteld. Van onze 

rassen waren er de volgende 53 dieren aanwezig:  

16 Noord-Hollandse Hoenders,  

10 Noord-Hollandse blauwe krielen,  

21 Assendelfters en 6 Assendelfter krielen. 

 

Europa champion zijn geworden:  

F.A. Assendelft met een Assendelfter hen (citroenpel) F96. 

H.J. ter Horst met een Noord Hollands Hoen hen F96. 

A.B.M. Gerritsen met een Noord Hollandse Hoen kriel hen F96. 
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Zoals gebruikelijk had Frans Assendelft weer de moeite genomen om onze stand 

onder zijn hoede te nemen. Hij werd hierbij geholpen door onze secretaris en 

voorzitter. Het was een mooie en goedbezochte tentoonstelling die prima is verlopen. 

  

In september zijn de clubbladen voor het eerst digitaal rondgestuurd naar de leden met 

een e-mailadres. Leden die geen e-mailadres hebben, blijven het clubblad via de post 

ontvangen. We hopen hiermee de hoge portokosten te kunnen verlagen. 

Het afgelopen jaar zijn er drie clubbladen gemaakt met veel informatie, interessante 

wetenswaardigheden en kleurenfoto’s. Dit is voor het grootste deel de verdienste van 

onze redacteur Bas Vingerhoed. Bas, dank je wel voor het steeds weer in elkaar zetten 

van een mooi gevuld clubblad.  

 

In dit verslagjaar hebben een aantal leden hun lidmaatschap opgezegd, maar gelukkig 

zijn er ook weer nieuwe leden bijgekomen. Dat betekent dat de vereniging op dit 

moment 92 leden heeft. In dit clubblad vindt u de actuele ledenlijst. 

 

I.v.m. het uitbreken van de vogelgriep in december 2017 mogen er voor het 2
e
 jaar op  

rij geen “veren” komen op diverse tentoonstellingen. Dit geldt helaas ook voor de 

Noordshow (januari 2018). Vandaar dat er tijdens de ALV van maart 2018 geen 

prijzen voor de clubshow kunnen worden uitgereikt. De uitslagen van de diverse 

shows die wel door zijn gegaan en waar dieren van onze clubrassen zijn ingezonden, 

staan elders in het clubblad. Het prijzengeld is inmiddels overgemaakt. 

 

De cijfers van de financiële verantwoording zijn op de jaarvergadering beschikbaar. 

Op 1 januari 2018 zijn we weer met een nieuw clubjaar begonnen.  

 

Het bestuur wenst iedereen veel plezier met onze mooie hobby toe en wij hopen op de 

jongdierendag van 6 oktober 2018 veel fraaie fokresultaten te mogen zien.  

 

 

@@@@@@@@@ 
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Naam 

inzender 

Naam show Aan 

tal 
Ras M/V Predi 

caat  

Nr.   

prijs 

 
Bedrag 

W. Noorloos  Alblasserwaardshow 5 N–Holl. Hoen  V  J F 96 3550 € 5,00 

W.Noorloos  Alblasserwaardshow 5 N-Holl. Kriel V  J F 96 3550 € 5,00 

H. ter Horst Mid. Groningen Show 6 N-Holl. Hoen  M J F 96 3550 € 5,00 

W. Noorloos. W.wijk en omstreken 5 N-Holl. Hoen  V  J F 96 3550 € 5,00 

W. Noorloos W.wijk en omstreken 5 N-Holl.Kriel V  J ZG 95 3550 € 5,00 

Martin Vink Van Pallandt Show 
Varsseveld 

3 N-Holl. Kriel V  J F 96   

H  ter Horst Kloostersh Ter Apel 8 N-Holl. Hoen  M J F 96 3550 € 5,00 

Aletta Suiker E.S.K.V. Schijndel 8 N-Holl. Hoen  M J ZG 95 3550 € 5,00 

Aletta Suiker E.S.K.V. Schijndel 9 N-Holl. Kriel V  J ZG 95 3550 € 5,00 

Greet de Boer Zaanstadshow 12 Assend C .pel V  J ZG 95 3552 € 5,00 

B.Vingerhoed Zaanstadshow 12 Assend C .pel V  J F 96 3551 € 8,00 

        

Oneto Europashow Nederlandse (dwerg)hoenderrassen 

F.Assendelft Fraaiste dier 21 Assend C .pel V  J F 96  € 12,50 

Greet de Boer Fraaiste dier op 1 na  Assend C .pel V  J F 96  €   9,00 

B.Vingerhoed Fraaiste dier op 2 na  Assend C .pel V  J ZG94  €   7,00 

F.Assendelft Fraaiste dier op 3 na  Assend G .pel M J ZG94  €   5,00 

H. ter Horst Fraaiste dier 16 N-Holl Hoen . V  J F 96  € 10,00 

H. ter Horst Fraaiste dier op 1 na  N-Holl Hoen  M J F 96  €   8,00 

H. ter Horst Fraaiste dier op 2 na  N-Holl Hoen  M J F 96  €   5,00 

F. Gerritsen Fraaiste dier 10 N-Holl  Kriel V  J F 96  €   5,00 

Prijzenschema nationale en open shows 2018 – 2019 
Voor beide clubrassen zowel groot als kriel 
 Bij 5 t/m 10 dieren: 

2600 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras  

 Bij 11 t/m 20 dieren: 

2601 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras 

2602 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na 
 Bij 21 of meer dieren: 

2603 € 10,00 voor het fraaiste dier ieder ras 

2604 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na 

2605 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na 
 
Prijzenschema  Clubshow, ondergebracht bij de 
Noordshow 2019 in de TT-Hall te Assen 
Voor beide clubrassen zowel groot als kriel 
 Bij 5 t/m 10 dieren: 

2606 € 8,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras 
 Bij 11 t/m 20 dieren: 

2607 € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras 

2608 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na 

2609 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na 
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 Bij 21 of meer  dieren: 

2610 € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras 

2611 €   8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na 

2612 €   7,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na 

2613 €   5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 3 na 
 

De Assendelfters op de Europashow in Enschede op 1 december 2017. 

 

Tot mijn grote genoegen was ik uitgenodigd om de Assendelfters in groot en kriel en 

de Friese krielen te keuren op de Europashow tijdens de Oneto in Enschede. 

Het was de bedoeling dat er Europees gekeurd werd. Dat was voor mij nieuw.  

De avond te voren had Klaas van der Hoek nog een instructie rond deze wijze van 

keuren gegeven. Ik kreeg door dat je erg moest oppassen met opmerkingen over het 

dier te maken. Na 2 maal een opmerking werd het al moeilijk om het dier een hoog 

predicaat te geven. Het was trouwens ook niet de bedoeling dat er veel op de kaart zou 

komen. Ik vind persoonlijk deze manier van keuren geen verbetering. Zoals wij het 

gewend zijn geeft een veel beter beeld van het dier. Je snapt beter waarom de 

keurmeester tot een predicaat komt. Maar goed, het is zoals het is en ik heb mijn best 

gedaan. 

De keuring. 

De groten. 

Over het algemeen moeten de dieren de vleugels beter aantrekken en ik vond bij veel 

dieren de grote slagpennen wat aan de smalle kant. 

Er waren 2 groepen citroenpellen ingezonden. De eerste groep viel onder de noemer 

citroen en de tweede groep onder citroenpel. In deze kleurslag zat de meeste kwaliteit. 

Toch had ik moeite met de citroenkleur van de hanen. Ze waren wat erg bruin (goud) 

van kleur. Bij een aantal hennen zag je dit ook terug in de staart- en slagpennen. Toch 

kon ik in deze kleurslag 2 keer een F 96 kwijt. 

Er waren maar 3 zilverpellen. Het haantje had een zeer goede sikkelzoming. Helaas 

liet ook hij de vleugels zeer laag afhangen. Verder had hij ook een prima kleur maar 

de vleugeltekening moest veel intensiever. Als fokhaan een uitstekend dier. Weinig 

vleugeltekening geeft bij zijn dochters een mooie schone ruimte tussen de pellen. 

De goudpellen vielen niet bijzonder op. Wel vond ik dat de pelling bij een flink aantal 

dieren erg grof wordt. 

De krielen. 

Ze zijn weer zeldzaam. Jammer! Toch mooi dat er 3 goudpellen en 3 citroenpellen te 

zien waren. 

Een leuk goudpel haantje. De zoming in de staart kon wel veel duidelijker. Vaak zijn 

de hanen in deze kleurslag wat rood, maar dat viel hier reuze mee. 

De hennen waren niet helemaal in tentoonstellingsconditie. De inzender heeft 

gelukkig gedacht: ”Het meedoen is belangrijker dan het resultaat.” Daar heeft hij 

gelijk in. Dank zij zijn inzending waren alle Nederlandse rassen aanwezig! De 
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staartveren waren bij 1 hen sterk gesleten. De halskragen moesten schoner en de 

pelling was verwaterd en samengesteld. 

Het laatste hennetje van de citroenpellen was redelijk van kleur en pelling. 

 

De keuring vond plaats in een hangar op vliegveld Twente. Er was ruimte in 

overvloed. Naar mijn mening was het een prachtige show. 

Ik wil de winnaars alsnog van harte feliciteren met het bereikte resultaat. 

 

Ide Meijering.  
 
De Noord- Hollandse Blauwen en Noord- Hollandse krielen  

op de Europashow voor Nederlandse (dwerg)hoenderrassen 

 

Het aantal ingezonden dieren van beide rassen viel nogal tegen. 

16 Noord- Hollandse Blauwen was nog een redelijk aantal, 10 NH Krielen was een deceptie. Op 

de JDD waren 31 krielen ingezonden, waarbij heel mooie exemplaren. Waar zijn ze gebleven?? 

 

Mijn keuring van NH Blauwen begon met een oude haan en hen, beide F types, geweldige 

dieren. Ik heb Klaas van der Hoek - de “opman”- er nog bijgehaald om een U te kunnen geven 

aan nr. 622. Hij onderschreef dat het een mooi dier was met een voorbeeldige kleur en type, een 

Noord- Hollandse Blauwe zoals hij ze wil zien. Het enige dat er aan mankeerde waren 2 

staartstuurveren die niet optimaal waren ingeplant. Jammer. 

 

De kwaliteit van de jonge hanen was uitstekend, 1xF, 2x ZG95, 2x ZG93 en slechts 1G. De 

winnende haan had een F type en blonk uit in kleur en tekening. De ZG95’s deden in type 

weinig onder maar de kleur en tekening kon beter.  

De ZG 93 hanen moesten wat meer ruglengte laten zien en de kleur en tekening waren wat 

verwaterd. De G91 was niet in conditie. 

 

De hennen. De 1e en 2e F waren topdieren die weinig voor elkaar onderdeden.  

Op de ZG hennen was weinig aan te merken, ze hadden een iets kortere rug en de kleur en 

tekening kon beter. Van de G hennen waren er zeker drie te zwaar met een uitschieter van bijna 

een kilo. Bij deze hennen was de dijbeenbevedering (broek) erg los en daarnaast was op de 

kleur en tekening nogal wat aan te merken, te donker en een verwaterde tekening. 

 

De Noord-Hollandse krielen.  

Slechts 2 hanen: 1F en 1ZG94. De F had een prachtig type, kop, kleur en tekening. De ZG 94 

was wat smal en de stelling iets hoog, verder was er weinig an te merken. 

 

1F, 1 ZG95, 2 ZG94 en 4xG was de oogst bij de hennen, totaal 8 stuks. 

De 1eF blonk uit in type, kop, kleur en tekening. De ZG 95 moest wat voller in de borst. Verder 

een mooi dier. De ZG94 hennen lieten het vooral zitten in de borstkleur en vleugeltekening. De 

G hennen lieten het vooral zitten in type, een te donkere en een verwaterde tekening in de borst. 

De vleugeltekening moest veel sprekender en was soms grotendeels ongetekend. 

Ik wil net als collega Meijering de winnaars feliciteren met hun mooie dieren. 

 

Dit waren de resultaten van mijn laatste officiële keuring. 

Bas Vingerhoed 
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Afzender: 

H.J. ter Horst 

Borgerweg 50  

9563 TJ Ter Apelkanaal 


