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Clubblad van de Assendelfter en  
Noord-Hollandse Blauwen Club 
Opgericht 4 oktober 1981 
Editie september 2018 
Nr. 108 
 
Bestuur: 
Voorzitter:  mevr. A. Suiker, Rietstraat 19, 5482 EV Schijndel 
   Tel: 073-5513388  
  E-mail: voorzitter@anhbc.nl 
 
Secr./Pennm.:  H.J. ter Horst, Borgerweg 50, 9563 TJ Ter Apelkanaal 
  Tel: 0599-324377 
  E-mail: secretaris@anhbc.nl 
 
Lid:  F.A. Assendelft, Hoofdstraat 143, 9686 VH Beerta 
 Tel: 0597-331370 
 E-mail: faassendelft@hetnet.nl 
 
Lid: A.P. Bos, Achterweg 5, 2376 AX Nieuwe Wetering 
 Tel: 06-57044418  /  071-3316211 
 E-mail: bram_diana@hotmail.com 
 
Lid: R. van de Kerkhof, St Joseflaan 32, 5817 AD Smakt (Venray) 
 Tel: 06-28566210 
 E-mail: renevandekerkhof@hotmail.com 
 
Erevoorzitter: B. Vingerhoed E-mail: basenjenny@casema.nl 
Ereleden: F.J.E. Calf  E-mail: fjecalf@quicknet.nl 
  H. Beumer 
 
Redactie clubblad: B. Vingerhoed 
   E-mail: basenjenny@casema.nl 
 
Website: www.anhbc.nl 
KvK: 68998163 
 
Contributie:   
Het lidmaatschap van de ANHBC bedraagt € 17,-- per jaar en voor jeugdleden € 7,50. 
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. 
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Agenda:  
6 oktober 2018:  Jongdierendag in Amersfoort 
9 - 11 november 2018: Europashow in Herning (Denemarken) 
2 maart 2019:  Bevolking van de Hoendertuin van het Pluimveemuseum 
9 maart 2019:  ALV in Amersfoort 
12 oktober 2019:  Jongdierendag in Amersfoort 
 
 
Uitnodiging 
voor de Jongdierendag op zaterdag 6 oktober 2018 in het clubgebouw van A.K.V., 
Sportpark “De Bokkenduinen” nr. 4, 3819 DB in Amersfoort.  
 
Het bestuur hoopt dat u met een mooi aantal dieren naar onze jongdierendag komt, zodat 
we de resultaten van het afgelopen fokseizoen met elkaar kunnen vergelijken. 
Voor deze eendagskeuring hebben we de volgende keurmeesters bereid gevonden uw 
dieren te beoordelen. Het zijn de heren Jonny Wever en René van de Kerkhof. 
Reserve keurmeester is Bas Vingerhoed. De indeling van de keurmeesters zal na de 
ontvangst van de inschrijfformulieren worden gedaan.  
Het inschrijfgeld bedraagt 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 tot aan de lunch is hierbij inbegrepen. Wij 
willen hiermee onze waardering uitdrukken voor uw moeite om naar Amersfoort te 
komen.  
De inzenders kunnen op het inschrijfformulier aangeven of ze gebruik maken van de 
lunch.  
 
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. Zij kunnen zich tot uiterlijk 1 oktober voor de lunch opgeven bij de secretaris 
(e-mail: secretaris@anhbc.nl). Dit geldt ook voor de niet-fokkende liefhebbers van 
onze rassen. Ook zij zijn natuurlijk van harte welkom. U kunt dan in een ontspannen 
sfeer met de fokkers praten, ervaringen uitwisselen en contacten leggen. 
 
De kosten voor deze lunch zijn € 12,50 vooraf te betalen op rekening   
NL40 RBRB 0706 508 513 t.n.v. ANHBC te Ter Apelkanaal.    
(LET OP: dit is een nieuw rekeningnummer!!!!!) 
 
Tijdens de lunch verloting denk aan een prijsje !!!! 
 
inkooien van de dieren tussen 09.00 en 09.30 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. 
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Prijzen 
Afhankelijk van het aantal dieren per ras: Groot en Kriel, mannelijke en vrouwelijke 
dieren zijn diverse prijzen te winnen die geschonken zijn door Frits Calf: 
Kaas, taartje, wijn en bloemen. 
Kaasprijzen: Elke keurmeester mag per 10 dieren een kaasprijs toekennen aan zijn 
beste dier. 
Taartje: Elke keurmeester mag aan 2 dieren die nog niet voor een andere prijs in 
aanmerking kwamen een taartje toekennen. 
Wijnprijzen: Elke keurmeester mag aan 2 dieren die nog niet voor een andere prijs in 
aanmerking kwamen een fles wijn 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. 
 
Inschrijfformulieren per post naar:  
René van de Kerkhof,   St Joseflaan 32, 5817 AD Smakt (Venray) 
of per e-mail naar: renevandekerkhof@hotmail.com 
graag met een CC naar Aletta Suiker:  voorzitter@anhbc.nl 
 
Sluiting inschrijving is dinsdag 25 september 2018. 
 
IBAN no.: NL40 RBRB 0706 508 513 t.n.v. ANHBC te Ter Apelkanaal.  
(LET OP: dit is een nieuw rekeningnummer!!) 
 
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 vrijdag 28 september  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!! 
 
Ik wens iedereen veel plezier met onze mooie hobby en hoop op de jongdierendag van 
6 oktober 2018 veel fraaie fokresultaten te mogen zien.  
Aletta Suiker 
 
Algemeen  
In dit nummer ook even een korte samenvatting van enkele zaken waarmee het 
bestuur zich sinds de ALV in maart heeft bezig gehouden. 
 Hans Beumer is tijdens de ALV benoemd tot erelid. Hij was hier zeer verrukt over. 

Verderop in het clubblad staat een leuk stukje over Hans. 

mailto:renevandekerkhof@hotmail.com
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 In het kader van de AVG is de website is aangepast naar https 
(https//www.anhbc.nl). Daarnaast wordt er een privacyverklaring toegevoegd en 
zijn de catalogussen met inzenderslijst verwijderd. Verderop in het clubblad meer 
over de AVG. 

 Vanwege zijn drukke werkzaamheden in het buitenland heeft Ben van Ditmars het 
beheer van de website overgedragen aan onze secretaris. Langs deze weg willen 
wij Ben hartelijk danken voor  het bouwen en diverse jaren beheren van de 
website. 

 Zoals tijdens de ALV is besproken zijn we – mede vanwege de kosten – 
overgestapt naar de Regiobank. Het nieuwe banknummer is  
NL40  RBRB  0706 508 513  
t.n.v. ANHBC te Ter Apelkanaal. 
Wilt u bij betalen er rekening mee houden dat u dit nieuwe banknummer 
gebruikt. Het banknummer van de ING is namelijk opgezegd. 

 
 
AGV  
De Algemene Verordening Gegevensbescherming is op 25 mei dit jaar van kracht 
gegaan. Ook verenigingen hebben hiermee meer verplichtingen bij het verwerken van 
persoonsgegevens. We moeten nu aan kunnen tonen dat we maatregelen uitvoeren in 
het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie. Dit heeft invloed op de 
ledenadministratie en de registratie en verspreiding van informatie. Hierdoor zijn wij 
verplicht om bij u kenbaar te maken welke registratie van persoonsgegevens wij 
hanteren en daarnaast dient u schriftelijk per persoonsgegeven toestemming te 
verlenen voor de registratie en verwerking hiervan door de ANHBC. 
Er mogen bijvoorbeeld niet zomaar gegevens over leden aan anderen gegeven worden. 
Dit kan wel als het betreffende lid expliciet toestemming heeft gegeven, er sprake is 
van een overeenkomst, er een wettelijke verplichting is, er sprake is van vitaal belang, 
er sprake is van een publiekrechtelijke taak, van algemeen belang of een 
gerechtvaardigd belang.  
Wat zijn de gevolgen? De vereniging mag zonder toestemming van het betreffende lid 
zijn/haar persoonlijke gegevens niet zonder toestemming doorgeven. U begrijpt dat 
verenigingen hiervoor een privacyverklaring gaan hanteren. Wij zijn hier ook mee aan 
de slag gegaan. De privacyverklaring komt binnenkort op de website te staan en bij dit 
clubblad treft u een toestemmingsformulier aan. Wij verzoeken u dit formulier te 
ondertekenen en z.s.m. terug te sturen of te e-mailen. 
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Overleven, en dan? 
 
Stel je was ooit een topfokker van de Noord-Hollandse Blauwe Groot en je krijgt een 
herseninfarct. Dan staat alles stil. Soms onmiddellijk voor altijd, soms voor even. 
Maar na dat even, wat dan? 
Is de schade erg groot en onherroepelijk, of valt het nog enigszins mee? En wat heet 
enigszins meevallen? Nou, enigszins meevallen, betekent soms, en dus niet altijd, dat 
iemand zich op een bepaald moment dingen herinnert, waarvan de buitenstanders 
misschien dachten dat ze weg waren. Soms, onder stress, is alles weg. Maar dan, in 
enen, zijn er weer ijzersterke opmerkingen. En dan kan er weer gelachen worden. Dat 
nu, is de toestand van ons erelid Hans Beumer. 
 
Hans verblijft in Oranje Nassau’s Oord te Wageningen. Dit verzorgingshuis is zo goed 
geweest een kippenhok voor de aangeslagen fokker te bouwen. Geweldig en uniek! 
Alleen, wat niet bekend was is dat Andalusiërs in de verste verte niet lijken op Noord-
Hollandse Blauwen. En dus greep de familie in.  
Hans was altijd al een bescheiden mens, maar na enig doorvragen bleek uiteindelijk 
dat hij met die Andalusiërs toch eigenlijk niks had. Zulke dingen gebeuren, ook als je 
geen herseninfarct hebt gehad……. 
 
Als bestuurslid van de Nederlandsche Hoenderclub (NHC) heeft Hans zich jarenlang 
verdienstelijk gemaakt voor het wel en wee van de Nederlandse hoenderrassen. Dat 
nu, wist de familie ook, dus werd Piet Kroon, eveneens van de NHC, benaderd.  
En Piet deed dit. Hij stuurde op 9 mei 2018 een mail naar Hendrik ter Horst, de 
secretaris/penningmeester van de Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club 
(ANHBC), met de vraag of hij iemand wist in de omgeving van Ede, die tegen 
betaling een haan en drie hennen zou kunnen missen. 
    
En Hendrik deed dit. Hij stuurde op 10 mei 2018 een mail naar Piet met de volgende 
inhoud. De ANHBC gaat dit uiteraard voor Hans regelen. Hij stond zelf ook altijd 
klaar om iemand verder te helpen. Nou had hij altijd de Noord-Hollandse Blauwen 
(NHB) Groot. Ik ga ervan uit dat het nu gaat om vier grote NHB. Als dat namelijk zo 
is kan ik eventueel zelf zorgen voor dieren van dit jaar. De grootste dieren bij mij zijn 
nu acht weken. Normaal gesproken doe ik nooit dieren van die leeftijd weg, maar voor 
Hans maak ik graag een uitzondering. Kan hij ze mooi zien opgroeien! Hij moet wel 
even wachten, want Ter Apelkanaal – Ede/Wageningen is een aardig ritje. Nou ben ik 
van plan om 16 juni a.s. naar de ALV van de KLN te gaan. Putten – Ede is volgens 
mij geen wereldreis, dus dan is een combinatie goed te doen. 
 
Dezelfde dag nog laat Piet weten dat hij dit top vindt. Hij wil wel iemand van de 
Edense Pluimvee Vereniging (EPV) vragen om na afloop van de ALV de dieren mee 
te nemen. Dat vind ik een mooi voorstel, maar ik attendeer Piet wel op het volgende. 
Als ik in Putten aankom hebben de dieren zo’n twee uur in de auto gezeten. Ik vind 
het geen prettig idee dat zij gedurende de hele vergadering in de vervoerskist moeten 
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blijven, immers misschien is het de 16e wel bloedheet……….. Zou het mogelijk zijn 
dat de dieren in Putten worden afgehaald door iemand die niet naar de vergadering 
gaat, maar ze rechtstreeks naar Hans kan brengen? 
En dan doet Piet dit. Hij schakelt Dolf van Kampen in. Dolf is de schoonzoon van 
Hans. Hij zal de dieren in Putten afhalen.  
 
Op 15 juni meld ik aan Dolf dat ik de 16e een opvallend oranje sjaal zal dragen, 
waarop Dolf aangeeft in gezelschap 
van een blauw petje te komen. Dit 
alles om de herkenbaarheid te 
verhogen.   
De sjaal en het petje werkten feilloos. 
Om 09.00 uur treffen wij elkaar.  
Dolf heeft de dieren naar Hans 
gebracht. Hans zei verrukt: “dat zijn 
nou echt mooie kippen”.  Dolf heeft 
er een foto van gemaakt. Deze foto 
spreekt geheel en al voor zich. Hier 
staat een tevreden mens!  
 
De manier waarop Hans die haan 
vastheeft, vind ik geweldig. Hij kan 
nergens heen en ondertussen heeft de 
oude meester allang gezien en 
gevoeld: het borstbeen is op orde, de 
vleugelpennen zijn mooi breed en de 
kleur lijkt goed te worden. 
 
Hendrik ter Horst 
     
 
 
Heeft u zelf een leuke promotietekst of mooi PR-plaatje? Mail het ons, we nemen deze 
graag op in ons clubblad! 
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Inschrijfformulier  
 
Jongdierendag 6 oktober 2018 van de Assendelfter en Noord-Hollandse 
Blauwen Club.  
 
Inzender:    Adres: 
Postcode:    Woonplaats: 
Telefoonnummer:   Fokkerskrt.nr: 
E-mail: 
Akkoord met naamsvermelding in de catalogus: ……………………. 
      (handtekening voor akkoord) 
  

Ras groot/kriel Kleurslag M/V J 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
     

    

 
Inkooien zaterdag 6 oktober 2018 tussen 09.00 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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Geacht lid,  
 
Met ingang van 25 mei 2018 moeten alle Nederlandse bedrijven en 
verenigingen voldoen aan de nieuwe Europese privacy verordening, de  
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierdoor zijn wij 
verplicht bij u kenbaar te maken welke registratie van persoonsgegevens 
de Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club (ANHBC) hanteert 
en daarnaast dient u schriftelijk per persoonsgegeven toestemming te 
verlenen voor de registratie en verwerking hiervan door de ANHBC. Daarnaast is er een 
privacyverklaring opgesteld, waarin beschreven staat hoe de ANHBC met de persoonlijke 
gegevens van haar leden omgaat.  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken: 
De ANHBC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens betreffen de ledenadministratie 
zelf, de ledenlijst, financiële bescheiden, lijsten in tentoonstellings-software (inzenders, 
keurmeesters en medewerkers) en aparte lijsten voor het versturen van vraagprogramma’s en 
clubbladen. Wij waren tot nu toe gewend, om bij een verzoek van een niet-lid om broedeieren 
of dieren, dit niet-lid onze ledenlijst te mailen. Dat is de ledenlijst waarop vermeld staat: 
naam, adresgegevens, telefoonnummer, diersoort/ras en eventueel mailadres.  
Vanaf 25 mei 2018 mogen wij dit alleen doen als u hiervoor toestemming hebt gegeven.     
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens waarvoor u per persoonsgegeven 
toestemming dient te verlenen zodat de ANHBC deze kan/mag verwerken: 
 
Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de ANHBC de volgende gegevens mag verwerken.  
(Aankruisen waar u wel/niet mee akkoord bent)       
           akkoord     niet akkoord 
Voor- en achternaam     �   �  
Geslacht       �  �  
Adresgegevens      �    �  
Telefoon- /mobielnummer     �   �  
E-mailadres       �    �  
Aanvang lidmaatschap ANHBC    �    �  
Bank-/gironummer      �    �  
Diersoort/ras      �    �  
Gebruik foto’s JDD/TT t.b.v. website ANHBC  �    �  
Het sturen van (elektronische) berichtgeving  �    �  
Vermelding op de ledenlijst    �    �  
Toesturen ledenlijst aan niet-leden   �    �  
 
Naam:……………………………………………………………………………………………. 
 
Plaats:…………………………………………..…… Datum:………………………………… 
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Handtekening…………………………………….… 
 
 
 
 
H.J. ter Horst 
Borgerweg 50 
9563 TJ Ter Apelkanaal 
 
 
 
 


