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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, Langestraat 75, 9671 PC Winschoten  

Tel: 06-50875396 
E-Mail: faassendelft@gmail.com 

 
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. Jozeflaan 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  
Bankgegevens: NL40 RBRB 0706 508 513 t.n.v. ANHBC te Ter Apelkanaal.   
KvK: 68998163 
 
Geadviseerde ringenmaten voor onze rassen: 
Assendelfter haan  15mm hen  13mm 
Assendelfter kriel haan  13mm hen  11mm 
Noord-Hollands hoen haan  22mm hen  18mm 
Noord-Hollandse kriel haan  15mm hen  13mm
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Agenda: 
12 oktober 2019: Jongdierendag in Amersfoort 
14 maart 2020: ALV in Amersfoort 
3 oktober 2020: Jongdierendag in Amersfoort 
 
Het clubblad verschijnt 3x per jaar:  februari, september en december. 
 
Voorwoord door voorzitter en secretaris 
Hopelijk heeft u allen genoten van een heerlijke zomer en bent u uitgerust 
terug van vakantie.  
Voor u ligt weer een nieuw clubblad waarvan wij hopen dat u het met veel 
plezier zult lezen.  
Wij hopen op de komende jongdierendag in Amersfoort weer veel (nieuwe) 
mensen te ontmoeten en uiteraard een hoop dieren te bewonderen, zodat we de 
resultaten van het afgelopen fokseizoen met elkaar kunnen vergelijken. Ook is 
onze jongdieren-/fokkersdag belangrijk om de stand van de rassen van onze 
speciaalclub te evalueren.  
We hopen op een grote opkomst en uiteraard een gezellige dag met elkaar.  
Vergeet u niet op tijd uw inschrijving aan Hendrik ter Horst door te geven?  
Tot in oktober en als u verhindert bent, hopen we u op een van de komende 
shows tegen te komen.  
 
In dit nummer ook even een korte samenvatting van enkele zaken waarmee het 
bestuur zich tijdens en sinds de ALV in maart heeft bezig gehouden. 
•  De financiële bescheiden zijn allemaal door de kascommissie 

goedgekeurd.  
•  Tijdens de rondvraag kwam er vanuit enkele leden het verzoek om de 

contributie met € 2,50 te verhogen. Dit verzoek kwam niet alleen vanwege 
een indexering die al jaren niet heeft plaatsgevonden, maar mede omdat het 
ledenaantal daalt en de structurele kosten hetzelfde blijven. Aangezien 
deze vraag tijdens de rondvraag werd ingebracht en alle andere leden 
hiervan niet in kennis waren gesteld, heeft het bestuur aangegeven dit voor 
de ALV van 2020 op de agenda te zetten. Op deze manier krijgen alle 
leden de mogelijkheid om hierover te stemmen. 

• De WUR in Wageningen is met een aantal interessante onderzoeken bezig 
waarin ook de hobbyfokkerij wordt betrokken. O.a. wordt er genetisch 
materiaal opgeslagen, zodat onze rassen behouden blijven als zij eventueel 
verloren gaan, maar er wordt ook gezocht naar de genetische diversiteit en 
de onderlinge relaties tussen de rassen. In mei heeft u hierover via onze 
secretaris een e-mail ontvangen met daarin een link naar de enquête. 

• In de eerste helft van dit jaar hebben we twee nieuwe leden met Noord-
Hollandse krielen erbij gekregen. Wij heten Kitty Molenaar en Martijn 
Smeets van harte welkom binnen onze vereniging. Ook heten wij van harte 
welkom Anneke Groen. Zij fokt Noord-Hollandse Blauwen groot. 
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Binnenkort gaat zij een haan en twee hennen halen bij de secretaris.   
• Per 2018 zijn er in de tekst over onze rassen enkele kleine wijzigingen in 

de KLN standaard aangebracht. Binnenkort worden deze wijzigingen ook 
op de website aangepast. De tekst ligt al klaar. Het wachten is op 
duidelijke afbeeldingen, want twee van de vier afbeeldingen zijn ook in de 
standaard aangepast. Het gaat om duidelijke foto’s van de Noord-
Hollandse krielen en de Assendelfters groot. Deze volgen z.s.m.  

• Van de diergroepsecretaris (dwerg)hoenders (Hetty Borger) hebben wij 
doorgekregen dat de heren Van de Hoek en Rijs als keurmeesters voor 
onze speciaalclub zijn gereserveerd en zo vermeld worden in het 
vraagprogramma van de Noordshow 2020. 

• Uw secretaris heeft broedeieren verstuurd naar Frankrijk en Engeland. In 
Frankrijk heeft dat acht hanen en zes hennen opgeleverd. In Engeland 
kwamen ze op een hogeschool terecht. Ze stonden ergens in een hoek en 
kwamen pas na een paar dagen terecht bij de juiste docent. Toen ingelegd. 
Helaas denken sommige docenten overal verstand van te hebben. Dus er 
was er eentje die op ondeskundige wijze de broedmachine opende, 
waardoor alle eieren gesneuveld zijn. Jammer, maar helaas. Volgend jaar 
doen we een nieuwe poging.  

• Piet Rol heeft alle fokkers van Assendelfters via mail benaderd. 
Vervolgens is er een mailgroep opgezet. Als u Assendelfters wilt kopen of 
verkopen kunt u van deze groep gebruikmaken. Ook voor vragen kunt u 
hier terecht. 

• Wikipedia 
In mei kregen we van Leendert Develing het verzoek om foto’s voor de 
artikelen over de Assendelfter en Noord-Hollandse blauwe in Wikipedia 
aan te leveren. Het artikel voor de Assendelfters had intussen al een mooie 
foto van dieren van een fokker uit Hulshorst, maar Leendert was nog op 
zoek naar een mooie foto van een Noord-Hollandse blauwe. Uiteraard 
hadden wij wel wat foto’s, echter het copyright was een dilemma 
aangezien Wikipedia alleen afbeeldingen zonder copyright kan plaatsen 
(creative commons).  
Met dank aan Willem Hoekstra is het uiteindelijk toch gelukt om foto’s 
van de Noord-Hollandse blauwe op Wikipedia te krijgen. Als beloning is 
Willem door Frans Assendelft van broedeieren van de Assendelfters 
voorzien. 
 

In de volgende links kunt u alle tekst en foto’s over onze rassen inzien:  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Assendelfter 
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Hollands_hoen 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Assendelfter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Hollands_hoen
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Beide foto’s door Willem Hoekstra, fotograaf - Eigen werk, CC BY-
SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79662793 

 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto door Opzwartbeek - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78367020 

 
 
 
 
 
AVG 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming is in 2018 van kracht 
gegaan.  
Dit betekent dat ook onze vereniging moet aan kunnen tonen dat we 
maatregelen uitvoeren in het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige 
informatie. In een vorig clubblad is kenbaar gemaakt welke registratie van 
persoonsgegevens wij hanteren. 
En tijdens de jaarvergadering is de AVG ook weer even kort aangehaald. Toen 
is er met name toestemming gevraagd voor het maken/plaatsen van foto’s van 
de aanwezige leden en hun dieren, zodat wij enkele foto’s op de website en in 
het clubblad kunnen plaatsen. 
Wellicht ten overvloede volgt hieronder nogmaals een opsomming van de 
gegevens die de ANHBC gebruikt voor haar leden- en financiële administratie:  
NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, diersoort, aanvang 
lidmaatschap ANHBC, bank-/gironummer. 
 
Uitslag enquête door Bas Vingerhoed 
Om enig idee te krijgen wie er van onze leden een actieve fokker is of een liefhebber, 
of de dieren alleen voor de gezelligheid en een lekker eitje heeft, hebben Bas 
Vingerhoed, Frits Calf (erelid), Hendrik ter Horst (secretaris/penningmeester) en 
Aletta Suiker (voorzitter) alle leden benaderd. De resultaten werden tijdens de 
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jaarvergadering gepresenteerd.  
Assendelfters 
Actieve fokkers: 6 
Regelmatige fokkers: 4 
Liefhebber met dieren veel in Noord- Holland (Zaanstreek ) 
Assendelfterkriel  1 fokker geen lid  
Mogelijk nog in den lande 
Noord-Hollands hoen 
Actieve fokkers: 10 
Regelmatige fokkers: 7 
Liefhebber met dieren: 14 
Noord-Hollandse kriel 
Actieve fokkers:   9 
Regelmatige fokkers: 6 
Liefhebber met dieren: 6 
 
Een volgende stap is om de liefhebbers en de groep “overige” mogelijk aan te trekken 
door een Facebook groep waarin we onze rassen aantrekkelijker kunnen maken. 
We noemen de groep b.v. “De Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwe fokkers 
groep”. Er bestaat al een aantal Kippengroepen zoals NHC en Raskippen.  
 
Hartelijke groeten, 
Bas Vingerhoed 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

IKJE 
 
 
Waarom 
 
Mijn kleinzoon van vier vraagt,  
naar mijn idee, naar de bekende weg.  
Wijzend naar een mandje eieren vraagt 
hij: „Zijn dat eieren opa?”  
„Nee”, zeg ik plagerig. 
„Dat zijn tomaten.”  
Even is Het stil, waarna een tweede 
vraag volgt:  
„Waarom lijken deze tomaten op eieren?” 
 
Hayo van der Werf 
Bron: NRC Handelsblad  
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Timbaaltje van Frits Calf 
 
In het kader van de culinaire reis voor de mogelijkheden om iets met KIP te doen 
hierbij een smaakvolle en toch licht gerecht met kip voor 4 á 6 personen.  
 
THAISE KIP 
 
Benodigdheden: 
 
3 á 4 kipfilets 
1 bakje Thaise groene currypasta (Conimex) 
1 ui of 2 sjalotten en een prei (wit deel) 
3 teentjes knoflook (fijn hakken of uitpersen) 
2 eetlepels olijfolie 
1 blik 400 ml cocosmelk 
1 dessertlepel donkere basterd suiker 
Als groente in het voorjaar peultjes en in de zomer slaboontjes (vers van de eigen 
groentetuin). 
En wat basilicum voor de garnering 
 
U kunt de  Thaise kip eten met de rijst van uw 
voorkeur. 
 
Voor de marinade van de in kleine stukjes gesneden 
kip neme men:  
Ketjap manis, sweet chili saus, olijfolie, zout en een 
beetje peper. Even lekker laten intrekken. 
 
Bereidingswijze:  
Verhit in een wok de olijfolie. Smoor de fijn gesneden ui en prei (of sjalot) en de 
knoflook op een niet te hoog vuur. 
Voeg de currypasta toe en een deel van de cocosmelk + de bruine suiker.  
Bak de kip in een aparte pan even bruin aan en voeg deze dan toe  
aan de massa in de wok. En giet het restant van de cocosmelk erbij.  
 
Ondertussen de rijst en de groente klaarmaken en u heeft weer een vorstelijke 
maaltijd. 
 
Eet smakelijk, 
Frits Calf.  
 
Dit gerecht kan ook met wokgarnalen  
gemaakt worden.  
Eventueel wat sambal toevoegen (1/2 theelepel). 



-7- 
 

Net voordat het clubblad naar de drukker ging kregen wij de 2 nieuwe 
afbeeldingen van de KLN standaard in ons bezit. Deze willen wij u natuurlijk 
niet onthouden. Het betreft de Assendelfters groot en de Noord-Hollandse 
krielen.  

 
 

  
 

Assendelfters groot 
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De afbeeldingen van het Noord-Hollandse Hoen en de Assendelfter krielen zijn 
hetzelfde gebleven. 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
 

UITNODIGING 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Jongdierendag op zaterdag 12 oktober 
2019 in het clubgebouw van AKV, sportpark “De Bokkenduinen” 4, 3819 
BD te Amersfoort.  
 
Voor deze eendagskeuring hebben we de volgende keurmeesters bereid 
gevonden uw dieren te beoordelen. Het zijn de heren Jonny Wever en Ide 
Meijering. 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. 
 
Zoals u van ons gewend bent, is de catalogus 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.  
 
U bent uiteraard ook van harte welkom als u geen dieren inzend. Als u dan 
gebruik wilt maken van de lunch, dan kunt u dit uiterlijk 30 september a.s. aan 
Hendrik ter Horst laten weten (via e-mail secretaris@anhbc.nl of tel. 0599-
324377) 
 
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.    

mailto:secretaris@anhbc.nl
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Programma:  
Inkooien van de dieren tussen 09.00 en 09.30 uur.  
Ontvangst/inloop met koffie en thee tussen 09.30 en 10.00 uur 
Aanvang keuring: uiterlijk om 10.00 uur. 
13.00 uur lunch met aansluitend de loterij en prijsuitreiking. 
 
Prijzen 
Afhankelijk van het aantal dieren per ras: Groot en Kriel, mannelijke en 
vrouwelijke dieren zijn diverse prijzen te winnen. Voor dit jaar hebben wij eens 
een keer een totaal ander prijzenpakket voor u geregeld. Het bestaat uit zakken 
graan in 2 verschillende hoeveelheden. Natuurlijk hebben we ook weer 
bloemen uit Nieuwe Wetering. 
Graanprijzen: 
Zak graan voor het fraaiste dier.  
Klein zakje graan voor fraaiste dier ander geslacht en fraaiste dier op 1 na en 2 
na (afhankelijk van het aantal ingezonden dieren). 
Boeket bloemen voor de ereprijzen. 
 
Inschrijfformulieren per post naar:  
René van de Kerkhof,   Sint Jozeflaan 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 24 september 2019. 
 
IBAN no.: NL40 RBRB 0706 508 513 t.n.v. ANHBC te Ter Apelkanaal.  
(LET EROP dat u niet meer het oude rekeningnummer gebruikt!!) 
 
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 27 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!! 
 

  

mailto:renevandekerkhof@hotmail.com
mailto:voorzitter@anhbc.nl
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Inschrijfformulier  
 
Jongdierendag 12 oktober 2019 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) 
 

  
Inkooien zaterdag 12 oktober 2019 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 à €   1,50  € ……….. 
.…... Lunch à              € 12,50 p/p  € ……..… + 
Te betalen    € ……….. 

Ras groot/kriel Kleurslag M/V J 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
     

    



 
 

 
 
Afzender: 
H.J. ter Horst 
Borgerweg 50  
9563 TJ Ter Apelkanaal 
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