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Contributie 2019 

Het lidmaatschap van de ANHBC bedraagt € 17,-- per jaar en voor jeugdleden € 7,50. 

Wij verzoeken u om de contributie voor 2019  vóór 1 februari 2019 te betalen door 

middel van internet bankieren via rekeningnummer NL40 RBRB 0706 508 513  

t.n.v. ANHBC te Ter Apelkanaal.  (LET OP: dit is het nieuwe rekeningnummer!)

Het banknummer van de ING is opgezegd.

Leden die de contributie niet hebben voldaan komen niet in aanmerking voor

ereprijzen. Alvast bedankt voor de moeite.

Hendrik ter Horst 

Geadviseerde ringenmaten voor onze rassen: 

Assendelfter haan  15mm hen  13mm 

Assendelfterkriel haan  13mm hen  11mm 

Noord-Hollands hoen haan  22mm hen  18mm 

Noord-Hollands hoen kriel haan  15mm hen  13mm 

Beste lezers, beste leden, 

Het jaar 2018 is al weer bijna voorbij. Wat gaat de tijd toch snel. Voor de een op 

zich een rustig jaar en voor de andere wat hectischer. Door de hete droge zomer en 

het warme najaar bleken erg veel kippen veel later klaar te zijn voor de shows. 

Gelukkig dat in de herfst van dit jaar weer diverse tentoonstellingen door konden 

gaan: de secretaris heeft al de eerste meldingen van leden binnen gekregen over 

behaalde resultaten op diverse shows. Dit jaar brengen we een extra clubshow onder 

bij Oneto Enschede (7, 8 en 9 december). In 2019 is de clubshow tijdens de 

Noordshow Assen (3, 4 en 5 januari). In beide gevallen geldt het prijzenschema 

zoals opgenomen in de Almanak. Dus beste fokkers: inzenden! 

Tenslotte wensen wij iedereen een gezellige jaarwisseling alsmede een gezond en 

gelukkig 2019 en daarnaast natuurlijk veel fokplezier en een succesvolle fok. 

Aletta Suiker en Hendrik ter Horst 

Jongdierendag op zaterdag 6 oktober 2018  

De jongdierendag van 6 oktober 2018 in het clubhuis van AKV te Amersfoort is 

prima verlopen. Het was jammer dat er maar 57 dieren waren ingeschreven. Het 

bestuur had dat graag wat meer gezien. Maar dit mocht de pret niet drukken. Er hing 

een gezellige en ontspannen sfeer en er werd druk gekeuveld tussen de kooien. Na 

de prijsuitreiking met een aardig prijzenpakket, bleek dat niemand met lege handen 



naar huis ging. Ook de loterij met mooie prijsjes, de warme lunch en het gezellig 

nababbelen, maakte deze dag tot een hoogtepunt voor de fokkers.  

Uitslag:  

Fraaiste Assendelfter: Frans Assendelft 

Fraaiste Noord-Hollandse Blauwe: Hendrik ter Horst 

Fraaiste Noord-Hollandse Kriel: Joop Vonk 

Fraaiste Assendelfter ander geslacht: Frans Assendelft 

Fraaiste Noord-Hollandse Blauwe ander geslacht: Hendrik ter Horst 

Fraaiste Noord-Hollandse Kriel ander geslacht:  Daan Hendrix 

Fraaiste Assendelfter op 1 na: Frans Assendelft 

Fraaiste Noord-Hollandse Blauwe op 1 na: Hendrik ter Horst 

Fraaiste Noord-Hollandse Kriel op 1 na:  Martin Vink 

Alle kampioenen nogmaals gefeliciteerd met het behaalde resultaat. 

Clubdag ANHB 

We kunnen terugkijken op een prachtige zomer en deze duurde maar voort; zo ook op 

zaterdag 6 oktober. In de ochtend vertrok ik vroeg vanuit Groningen met een prachtige 

opkomende zon richting Amersfoort om daar gezamenlijk met collega René van de 

Kerkhof de jonge dieren van de ANHBC te keuren. 

Na een hartelijke ontvangst begon ik mijn keuring met 12 Assendelfters in de kleuren 

goud, zilver en citroenpel van Frans Assendelft. 

Frans woont ongeveer 25 kilometer van mij af en dan is het leuk om zijn dieren in 

Amersfoort voor het eerst te keuren. Jammer is het dan dat Frans de enige inzender 

was van dit ras, maar dat liet de goedgemutste Frans de pret niet drukken. 

De dieren waren nog erg jong waardoor het type nog moeilijk te beoordelen was. 

Enige uitzondering hierin waren de twee citroenpel hennen, deze waren namelijk 

ouder en toonden al meer type. Op de overige onderdelen; kleur, pelling en kam, 

waren de dieren prima te beoordelen en konden we de positieve raskenmerken goed 

beschrijven. Voor later in het seizoen zaten er een aantal zeer acceptabele dieren bij. 

Ik vervolgde mijn keuring met een vijftal hanen van de Noord-Hollandse hoenders. De 

eerste twee hanen vielen op in type, toonden een mooie vlakke rug en diepe borst. De 

rug  staartlijn van deze dieren was echter erg hoekig waardoor het eindpredicaat niet 

hoger kwam dan een ZG. Eén vertoonde enigszins crème op de rug en zadel: fokker 

H. ter Horst.

De haan van W. Noorloos behaalde de 2
e
 ZG; een prima haan van kleur en tekening,

maar de haan was in de staart nog niet compleet. Ook de 4
e
 ZG was voor een haan van



deze fokker. De laatste haan was van A. Suiker. Deze haan liet het zitten in type en 

was te gedrongen van bouw waardoor het predicaat niet hoger uitkwam dan een G. 

Vervolgens volgde een mooie collectie van zestien hennen. Tussen de hennen was er 

veel verschil in type, kleur en tekening. Vier fokkers hadden ingezonden en de 

verschillen tussen de stammen waren duidelijk van buiten de kooi te herkennen. De 

vier hennen van H. ter Horst vielen positief op in type, kleur en tekening. Wat mij 

opviel was het zeer toegankelijke karakter van de hennen. Je kon hen namelijk 

geweldig in stelling zetten. Het betaalde zich uit met de predicaten 1 t/m 3
e
 F en de 4

e
 

ZG. Proficiat! 

De zes hennen van Noorloos waren ook prima getypeerde hennen. Zij waren fraai van 

bouw, maar wat erg stoorde was de niet gewenste doptekening op de zadel en staart. 

Hierdoor kwamen de predicaten van de drie hennen niet hoger dan een G. Bij de 

overige drie hennen was het nog redelijk acceptabel en behaalden zij daardoor een 

ZG. A. Suiker showde drie hennen. Van buiten de kooi waren het kolossale dieren die 

erg donker toonden en dus niet de gewenste blauw/grijze kleur lieten zien. Twee 

hennen toonden een te korte rug. De laatste vier hennen waren van Bos. Dit waren 

prima dieren in kleur en tekening, maar twee hennen waren zeer kort in de rug. 

Hierdoor waren de dieren erg gedrongen. De laatste twee hennen waren niet 

gedrongen waardoor zij het ZG predicaat behaalden. 

Na de keuring werd ons een prima verzorgd diner aangeboden en konden we in een 

zeer gemoedelijke en gezellige sfeer napraten over de dieren. Al terugrijdend naar 

Groningen, met nog steeds een prachtige zonnige dag, kon ik terugkijken op weer een 

leuke dag in onze hobby. 

ANHBC club, dank hiervoor. 

Jonny Wever 

Dagje keuren en de beleving van de Noord Hollandse Blauwen en Assendelfters 

in Amersfoort op 6 oktober 2018. 

Beste sportvrienden van de Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen club. 

Na een goede reis vanuit het Limburgse naar Amersfoort kwamen René, Daan en ik 

aan bij jullie club. Wat mij als eerste opviel was de gemoedelijkheid en de gastvrijheid 

binnen jullie club. Dus toen mij werd gevraagd mijn beleving op te schrijven heb ik 

dit graag gedaan. 

Na een kopje koffie (of twee) en wat bij gepraat te hebben met Jonny en Bas aan de 

keuring begonnen. Ik mocht beginnen met de Noord Hollandse kriel haantjes 6 stuks. 

Wat mij als eerste opviel was de lichte kleur bij alle haantjes. Op een na waren de 



meeste nog niet geheel klaar in de bevedering, met name de staarten waren nog niet 

compleet wat ook duidelijk in de predicaten tot uiting kwam. Een haantje bracht het 

tot ZG95. Deze was voor mij het beste van kleur en het compleetst. 

Na deze haantjes heb ik verder 

gekeken naar de keuring van de 

hennetjes die René voor zijn rekening 

nam. Ook hier waren er dieren die niet 

geheel klaar waren en het vooral lieten 

zitten in de kleur en tekening die vaak 

te verwaterd was. Van de 13 hennetjes 

vielen er twee op door type en kleur. 

De ene was beter dan de andere maar 

toch krijgen beide F96. 

Voor het eten heb ik nog bij Jonny mee 

gekeken die op dat moment de grote 

Noord Hollandse hennen aan het 

keuren was. Eerst nog even nagelopen 

wat hij al gekeurd had en toen nog de 

laatste 6 dieren voorzien van een 

predicaat. Bij deze dieren zaten geen toppers. Wat mij opviel was dat er veel dieren op 

een barnevelder leken en niet de vereiste lange rug lieten zien. De betere dieren zaten 

vooral voor in de rij. 

Ook nog snel even langs de Assendelfters gelopen. Jammer dat de krielen er niet 

waren en de grote maar van een inzender. Deze lieten het zitten wat mij betreft in 

volume. 

Al met al een heel leuke en zeer leerzame dag om deze rassen beter te leren kennen en 

er examen op te mogen doen. 

Hartelijk dank voor de uitnodiging.  

Heel veel sport plezier en ik hoop jullie nog ergens te mogen ontmoeten tussen de 

kooien.   

Wim Meijer 

Oproep !! 

Zijn er binnen de club ook liefhebbers, die belang hebben bij ASSENDELFTER 

KRIELEN in de kleurslag goudpel?  

Wilt u dan contact met mij opnemen.  

Met vriendelijke groet, 

Arie Hagedoorn 

T. 0511-421961  of   06-23539953

E-mail: arie.hagedoorn@planet.nl

mailto:arie.hagedoorn@planet.nl


Erelid Hans Beumer 

Onlangs ontvingen wij het volgende 

bericht van de familie van Hans Beumer. 

Hierbij twee foto’s van Hans met de 

kippen op de show in Ede. Wij 

hadden er helemaal niet bij stil 

gestaan dat Hans met de mooie 

Noord-Hollandse Blauwen ook weer 

mee zou willen doen aan de show in 

Ede. Maar met hulp van Piet Kroon 

en Gosse Koolstra zijn de kippen op 

de Kernhemshow gekomen. 

Hans heeft zo wel van de voorbereidingen als van de show erg genoten. 

Nogmaals dank voor het plezier dat Hans beleefd aan zijn kippen. 

Hartelijke groet. 

E-mail van Piet Kroon aan Hendrik ter Horst

In het laatste weekend van oktober was de Kernhemshow te Ede. Weken voor

het zover was belde Hans Beumer mij meerdere keren op dat hij daar toch wel

erg graag bij wilde zijn. Het kwam ervan. Hans schreef alle ‘Blauwen’ die hij

door jouw hulp heeft in. De kippen wassen in het huis, waar Hans verblijft,

mocht niet. Dus kwamen de drie dames en mijnheer bij mij om in bad te gaan.

Hans werd later gehaald om zijn dieren in te kooien. Dat werd een feestje.

De resultaten van de keuring? De haan haalde een ZG 95, twee hennen

haalden ZG 93 en een hen een G 92. Alom tevredenheid. Hans kwam zelf de

volgende morgen stijf gearmd met

dochter Dianne nieuwsgierig

kijken. Tevredenheid bij vader en

dochter. 

Na afloop 

werden de 

dieren 

weer bij 

Hans 

bezorgd. 

Al met al 

bleek het een fijne ervaring. 



TIMBAALTJE van 

Gerookte Zalm, Hollandse Garnalen en Avocado. 

Benodigdheden voor 4 personen. 

2 ons gerookte zalm in plakjes 

2 ons gepelde Hollandse garnalen 

1 rijpe avocado 

1 limoen citroen 

125 gr slagroom 

2 eetlepels roomkaas 

Bieslook en fijn 

gemengde sla voor garnering 

Stokbrood en kruidenboter 

Peper en zout en een beetje tomaten ketchup.( voor smaak en kleur) 

Bekleed 4 koffiekopjes met huishoud folie, dan kun je de timbaaltjes er later 

gemakkelijk uithalen, en bekleed ze dan met de gerookte zalm. 

Maak de avocado schoon een snij in kleine blokjes 

Klop de slagroom stijf en roer voorzichtig de 

garnalen, avocado, roomkaas en tomaten ketchup 

met  

een beetje zout en peper ( naar smaak) er doorheen. 

Knijp het sap van een halve limoen door de massa en 

vul de kopjes en strijk ze glad af. 

Laat minstens 1 uur in de koelkast opstijven , 

maar langer mag ook. 

Verdeel de gemengde sla over 4 bordjes en 

haal voorzichtig de timbaaltjes uit de 

koffiekopjes en verwijder de huishoudfolie. 

Strooi als laatste wat fijn gesneden bislook 

als ganering over dit feestelijke 

voorgerecht. 

De uitgesproken, mondvullende smaak van gerookte zalm met een 

mousse van romige kaas, garnalen en avocado vraagt om een  wijn met 

voldoende vulling. 

Een heerlijk Chardonay gaat heel goed samen met dit gerecht 

Bij Gall en Gall; uit Zuid Afrika , Kumala Reserva  en uit Chili, Cetana. 

Deze wijnen zijn zacht en toch vol  van smaak. 



Houd U van drogere wijn dan is een Chablis of Sancerre uit Frankrijk aan te 

bevelen. Met de Kerstdagen mag de wijn toch wel iets meer kosten. 

Zelf heb ik een vaste klantenpas a € 10,-- per jaar, maar dan kun je gebruik maken 

van acties 

Waarbij de aanbiedingen zijn, 2 halen 1 betalen en kom je voor tussen de 4 en 6 

Euro aan een prima wijntje. 

Ik wens u prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar met gastronomische 

en vinologische geneugten in 2019. 

Frits Calf uw culinaire gids   

Dit prachtige beeld maakt 

een dansje 

voor dit fraaie 

trio goudpel Assendelfters 



(foto’s uit 2018 van Hendrik ter Horst) 

Heeft u nog leuke foto’s van uw dieren of een interessant artikel, stuur dit door naar de 

secretaris. Wij zorgen voor plaatsing in het clubblad. 

(Noord Hollandse blauwe kuikens (Noord Hollandse blauwe kuikens 

van 15 dagen oud) van 33 dagen oud) 

Assendelfter hen met kuikens

(foto's van Frans Assendelft) 



  

Artikel uit NRC | weekend  zaterdag 24 februari & zondag 25 februari 2018 

Durf te vragen. 

Wekelijks zoekt de redactie wetenschap het antwoord op een veel gestelde 
vraag:  Waarom worden hanen niet doof van hun eigen gekraai? 

Heel idyllisch, die vakantie op het platteland. Overweldigende sterrenhemels, 

de geur van hooi, weldadige stilte….. Tot je om 05.00 uur ’s ochtends wakker 

wordt van een luid ‘kuuuuuukelekuuuu’ onder je raam. Het gekraai is 

oorverdovend. Na drie nachten smeek je de boerin of ze die avond geen 

haantje kan braden.  

Wie op internet zoekt naar ‘hanengekraai’ en ‘overlast’ 

wordt direct doorverwezen naar advocatenwebsites en 

een aflevering van De Rijdende Rechter: de 

gemoederen kunnen hoog oplopen. 

Hoe hard kunnen hanen eigenlijk kraaien? En lopen ze 

daar zelf geen gehoorschade door op? 

Bioloog Raf Claes van de universiteit van Antwerpen 

onderzocht met collega’s hoeveel decibel hanen 

produceren. Hun bevindingen publiceerden ze eind 

december in Zoology. 

Allereerst hingen de biologen drie hanen een halsband 

met microfoontje om, en lieten elke haan tienmaal 

kraaien. Vervolgens noteerden ze per ras het 

gemiddelde en het maximale aantal decibel. Het 

geluidsniveau vlak bij de hanenoren kon oplopen tot 

142,3 dB, vergelijkbaar met dat van een opstijgende straaljager. Ook het 

gemiddelde lag boven de 120 dB. Een dergelijk geluidsniveau kan er al voor 

zorgen dat haarcellen in het binnenoor afsterven, met doofheid tot gevolg. 

Uit Amerikaans onderzoek bleek al in 1987 dat haarcellen van hanen en 

hennen weer aangroeien als ze afsterven. Maar Claes en collega’s ontdekten 

dat hanen hun eigen gehoor al preventief beschermen: zodra ze hun snavel 

opentrekken, sluiten hun gehoorgangen zich vanzelf af. “Deels dempen ze het 

geluid met een spier in hun middenoor. Dat zorgt voor een afname van zo’n 15 

dB”, vertelt Claes aan de telefoon. ”Daarnaast kunnen ze het nog verder 

dempen dankzij zacht weefsel dat de trommelvliezen bedekt: een soort 

natuurlijke oordoppen.” 



De Belgische biologen ontdekten het beschermende mechanisme door hanen- 

en hennenkoppen met geopende en gesloten snavel in een micro-CT-scanner 

te bestuderen. “Daarvoor gebruikten we afgehakte koppen die we hadden 

gekregen uit het slachtafval van landbouwbedrijven. Het was te bewerkelijk 

om levende dieren in de scanner te plaatsen.” 

Bij hennen vindt alleen een vernauwing van de gehoorgang plaats zodra ze 

hun snavel openen, dus geen volledige afsluiting. “Ze hebben dat ook niet 

nodig omdat ze zelf veel minder geluid produceren en omdat het hanenlawaai 

op een halve meter afstand al veel minder luid klinkt dan vlak naast de 

hanenkop: zo’n 100 decibel, vergelijkbaar met het geluidsvolume van een 

kettingzaag.” Nog steeds een flink lawaai. “Maar naast het aantal decibel 

speelt ook de duur van de geluidsproductie mee”, zegt Claes. “Een haan kraait 

vaak zo’n drie of vier seconden. Als hij dat minutenlang zou volhouden, dan 

zou het ook voor kippen op een halve meter afstand schadelijk worden.” 

En hoe zit het bij mensen? Ondervinden operazangers bijvoorbeeld geen 

hinder van hun eigen volume? Akoesticus Remy Wenmaekers van de 

Technische Universiteit Eindhoven: “Er is niet zo veel onderzoek gedaan naar 

geluidsniveaus bij zangers. In een Amerikaans artikel uit 2008 lijkt het erop 

dat zangers zo’n 88 dB produceren, vergelijkbaar met het geluidsniveau van 

orkestinstrumenten.” Een Fins artikel uit 2003 komt op 85 tot maximaal 115 

dB uit bij koorzangers. Onbekend is of het een amateurkoor of een 

professioneel koor betrof: professionele tenors zingen 10 tot 12 dB harder dan 

hun ongetrainde collega’s 

Auteur: Gemma Venhuizen

Mutaties ledenbestand 

Als we de ontwikkeling van het ledenbestand over 2018 nader bekijken, dan 

mogen we niet ontevreden zijn. Twee leden zijn overleden. Drie leden 

hebben zich netjes afgemeld. De heer J. Peters  hebben we als nieuw lid van 

onze speciaalclub mogen verwelkomen. Hij fokt Noord-Hollandse krielen. 

We hebben nu 89 leden. 

Ziekten en ongemakken 

Belangrijk is natuurlijk het vóórkomen van ziekten. Dit kunt u vooral doen 

door het hok en de ren goed schoon te houden. Zorg ervoor dat het voer 

droog opgeslagen is en dat er geen ongedierte bij kan. Controleer uw dieren 

ook regelmatig. 



Coccidiosis 

Deze ziekte is vaak de nachtmerrie van een fokker. Inwendige parasieten 

(coccidiën) tasten het spijsverteringsstelsel aan. De ziekte is heel 

besmettelijk en gaat via de aanraking met mest over van het ene op het 

andere dier. Er treedt vaak een hoge sterfte op. De kuikens van 3 tot 15 

weken zijn er het gevoeligst voor, maar ook volwassen kippen kunnen het 

krijgen. Bij warm weer steekt de ziekte vaak de kop op. Ondanks het geven 

van opfokvoer met een middel tegen coccidiosis kan de ziekte toeslaan als je 

geen voldoende hygiëne toepast rondom de drinkplaats. Dit is naast 

overbevolking de meest voorkomende aanleiding dat de ziekte toeslaat.  

Symptomen: de dieren worden lusteloos, zitten met opgezette veren en 

vermageren snel. De mest bevat vaak bloed en is dun (waterig). Je dierenarts 

kan hiervoor een middel geven, maar in veel gevallen is het al te laat. 

Snot (coryza) of CRD 

De kippen snotteren hoorbaar, ademen moeilijk, hun ogen zijn waterig, ze 

zitten vaak stil en zien er ziek uit. Er loopt soms slijm uit de bek en de 

neusgaten en de verhemeltespleet zit dicht met een slijmerig vocht. 

De oorzaak is een besmetting door een contact met een drager van de ziekte, 

hetzij een kip of een wilde vogel. Allerlei zaken zoals overbevolking, 

verminderde weerstand, tocht en andere ziekten werken de besmetting alleen 

maar in de hand. 

Met een antibioticum en heel veel zorg is de ziekte te overwinnen. Zorg er 

voor dat je bij verzorging van verschillende rennen, steeds je schoeisel 

ontsmet tussen elke ren in. Ga als laatst naar de getroffen ren en vermijd 

contact met andere dieren. 

De graad van besmettelijkheid is erg groot en daarom is het verstandig als je 

ook de niet-getroffen dieren preventief behandelt. Een bloedonderzoek door 

de dierenarts geeft zekerheid over de ziekte, maar meestal is observatie al 

voldoende. 

Pseudo vogelpest (newcastle disease) 

De meest gevreesde ziekte bij pluimvee, waar zelfs een meldingsplicht voor 

geldt. 

Elke kip die vervoerd wordt, aan een tentoonstelling deelneemt of verkocht 

wordt moet een bewijs van inenting met zich hebben. Het is dan ook een 

vreselijke ziekte, heel besmettelijk en met zeer geringe overlevingskansen. 

Er bestaat geen medicatie tegen dit virus. 

De kippen zijn lusteloos, laten de kop naar omlaag hangen, hebben dunne 

ontlasting die groen van kleur is, vermageren en hebben 



verlammingsverschijnselen. 

De besmetting gebeurt door wilde vogels, door de wind en door contacten. 

Salmonella vergiftiging 

De kuikens zijn meestal het slachtoffer terwijl de ouders de oorzaak zijn. Zij 

zijn drager en via het broedei besmetten ze de kuikens. Een dierenarts kan 

door bloedonderzoek en een meststaal weten of je te doen hebt met 

pullorum. Kweken met dieren die vrij zijn van de ziekte is een oplossing. De 

kuikens vertonen vaak mestkontjes kort na de geboorte, de dunne 

uitwerpselen zijn bleek van kleur. 

De dieren zitten met hangende vleugeltjes dicht bijeen en leven vaak maar 

enkele dagen. 

Marekse verlamming 

De enige remedie is het inenten van de kippen als eendagskuiken. Sommige 

stammen zijn heel erg gevoelig voor de ziekte van Mareks. De kuikens of 

zelfs kippen vertonen bij ziekte een paar heel typische kenmerken. Zo is er 

de typische verlamming, waarbij één kant verkrampt en het kuiken op één 

zijde valt. De tenen zijn daarbij tot een vuistje gekruld, terwijl de poot 

gestrekt naar achteren of naar voren wijst.  

Alles gebeurt blijkbaar zonder pijn, want ze blijven eten en drinken als dat 

nog mogelijk is. Wie niet ent kan ook alleen met oudere dieren fokken, zodat 

deze al bewezen hebben de gevoeligheid niet te hebben en er is dan ook 

minder kans dat die doorgegeven wordt. 

Kannibalisme 

Kannibalisme kan bij kippen heel ver gaan. Het gaat van gewoon 

verenpikken tot het openpikken van hele ruggen of achterwerken. Als je 

ondervindt dat de kippen elkaar zo toetakelen dan moet je de schuldige 

isoleren, maar het probleem is dat het meestal door heel de groep gedaan 

wordt. Hertshoornolie stinkt zo erg dat het in enkele gevallen kan helpen 

door de gepikte plaatsen er mee in te smeren. De oorzaak is vaak verveling 

of plaatsgebrek, een te hoge temperatuur, of te wit kunstlicht. Structurele 

maatregelen zoals vluchtmogelijkheden in de ren, ophangen van groenvoer, 

een emmer graan ophangen met gaatjes in de bodem, ingraven van een hoop 

stro, het veranderen van te wit kunstlicht in infrarood, enz. zijn zaken die 

verveling kunnen tegengaan. 



Het voortbestaan van Assendelfter en 

de Assendelfter krielen in gevaar. 

 Vele jaren werden de Assendelfter en later de krielen op veel plaatsen in den lande  

geshowd. Op onze jubileumshows hadden we zo maar 30 of meer dieren in de kooien. 

Al geruime tijd loopt het aantal fokkers dat hun dieren tentoonstelt op shows gestaag 

terug.  

Tussen 2015 en 2018 daalde tijdens de JDD`s het aantal Assendelfters van ruim 30 

naar 12 stuks.  

Op de Oneto werden nog 21 Assendelfters ingezonden, vooral omdat daar de 

Europashow Nederlandse rassen was georganiseerd. 

Het aantal dieren op andere shows was heel klein.  

Assendelfter krielen zijn inmiddels nauwelijks op TTs te vinden. In 2017 werden op

de op de Oneto en enkele shows in Zuid/Holland enkele trio`s geshowd. 

De leeftijd van actieve showende fokkers is inmiddels boven de 65~plus.  

Frans Assenelft, inmiddels 80‘jaar, heeft zijn huis verkocht. Hij kan tot zijn spijt bij 

zijn nieuwe huis veel minder fokken. Hij heeft daar ruimte voor hooguit 10 dieren. 

Frans heeft nog jonge en oude hanen en hennen die hij graag aan fokkers kwijt wil. 

Er zijn nog wel enkele jongere fokkers die dit jaar niet hebben geshowd. Jammer! 

Nu maar hopen dat ze in het komende jaar weer fokken.  

Daarnaast zijn er veel liefhebbers die graag Assendelfters hebben voor de goede leg. 

Velen daarvan hebben dan geen haan. Deze groep moeten we meer betrekken c.q. 

benaderen, mogelijk dat daar nog fokmateriaal is te verkrijgen. 

Onlangs kreeg onze secretaris een mailtje waarin een wanhoopskreet werd geuit door 

Piet Rol uit Assendelft. Hij heeft hoognodig nieuw bloed nodig voor zijn zilverpellen.

Hij fokt ze al vanaf zijn jeugd en werkt samen met Simon Hondius, eveneens een

Assendelfterfokker. Beide fokkers showen niet, maar gaan wel regelmatig naar shows

om de kwaliteit van de geshowde dieren te vergelijken met de eigen dieren. 

Naar aanleiding van deze mail heb ik hem gebeld om hem te vragen of hij mee wil 

denken om de teloorgang van deze mooie rassen te stoppen.  

Ik heb hem voorgesteld met mij een werkgroepje op te zetten. Piet ziet er wel wat in. 

Binnenkort gaan we kijken hoe we het opzetten. Op de jaarvergadering laten we dan 

weten wat de mogelijkheden zijn. Uiteraard zijn tips welkom. 

Bas Vingerhoed 
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