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Agenda:
9 t/m 11 januari 2020:
14 maart 2020:
3 oktober 2020:

Dierenparade Noordshow
ALV in Amersfoort
Jongdierendag in Amersfoort

Het clubblad verschijnt 3x per jaar: februari, september en december.
Voorwoord door voorzitter en secretaris
2019. Een jaar met extremen. Grote hitte en best veel regen van tijd tot tijd.
Een stabiele factor in het leven van onze leden is de jongdierendag.
Wij hopen dat de stabiele factor verder blijft gaan zoals nu en dan hopen wij u
over 2 jaar uit te nodigen voor ons jubileumfeest.
Voor u ligt weer een nieuw clubblad waarvan wij hopen dat u het met veel
plezier zult lezen.
Het bestuur was bijzonder verheugd met de grote opkomst tijdens de
jongdierendag. We hebben veel (nieuwe) mensen gesproken en uiteraard een
hoop dieren bewonderd. Het was lang geleden dat we over de 100 dieren in de
kooien hadden zitten. We willen dan ook graag alle inzenders, keurmeesters en
alle andere aanwezigen bedanken voor hun bijdrage aan het slagen van deze
dag. De uitslag vindt u verderop in het clubblad.
In Amersfoort was het een gezellige, drukke dag met veel mensen en veel
dieren. Het zat namelijk zo dat onze speciaalclub niet de enige was. De
Wyandotte club was er ook. In het vervolg gaat de Wyandotte club voor hun
JDD naar half oktober. Wij gaan een week eerder. Voor 2020 betekent dat wij
onze JDD op 3 oktober gaan houden.
Sander Bauwens (YouTube Content Creator uit België) was tijdens de
jongdierendag aanwezig bij de Wynandotteclub. Hij heeft over deze dag een
video van ca. 13 minuten gemaakt. De video start met zijn Albanese krielen.
Hierna volgen de Wyandotten. Aan het einde van deze video, zo rond de 9.20
minuten heeft hij ook nog een impressie toegevoegd van de Noord-Hollandse
Blauwen en de Assendelfters. We hebben van Sander de volgende link
doorgekregen om de video te bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=glytXqboRvo
Tijdens de JDD is er met name toestemming gevraagd voor het maken en
plaatsen van foto’s op de website en in het clubblad van december 2019. Mocht
u achteraf toch bezwaar hebben tegen plaatsing van de foto’s, laat het de
secretaris dan z.s.m. weten.
In dit clubblad zijn ook een paar krantenartikelen opgenomen die wij u niet
wilden onthouden.
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Ook hebben we er weer nieuwe leden bijgekregen. We heten Herbert
Oudshoorn (Assendelfters), Jan Rodenburg (Noord-Hollandse Blauwen) en
Herman van Kampen (Assendelfter goudpel) van harte welkom bij onze club.
Contributie voor 2020
Wij verzoeken u om de contributie voor 2020 vóór 1 februari 2020 te betalen
via rekeningnummer NL40 RBRB 0706 508 513 t.n.v. ANHBC te
Ter Apelkanaal. (LET OP: dit is sinds 2018 het nieuwe rekeningnummer)
Leden die hun contributie niet hebben voldaan komen niet in aanmerking voor
de ereprijzen.
Het lidmaatschap van de ANHBC bedraag € 17,-- en voor de jeugdleden
€ 7,50 per jaar.
Keuring in Amersfoort op zaterdag 12 oktober 2019.
Zaterdagmorgen vertrokken wij met een volle auto vanuit de kop van NoordHolland naar Amersfoort. Behalve mijzelf als chauffeur reden Bas Vingerhoed
en Frits Calf mee. De vierde man was de heer Buiter die voor de JDD van de
Wyandotteclub kwam. Wij kwamen in een gezellige drukte terecht. Er waren
veel collega’s en oude bekenden met wie het goed toeven is. Om 10 uur begon
de keuring. Ik startte met Assendelfters groot. Nou ja, groot? Mijn eerste
indruk was dat ze allemaal wat aan de kleine kant waren. Ze zouden iets forser
mogen zijn. Omdat dat voor alle dieren gold heb ik het tegen de eigenaars
gezegd en niet op de kaart laten zetten.
Er waren 4 hanen, goudpel.
De eerste haan speelde met zijn staart en liet hem vaak scheef staan. Haan 2
was een citroenpel, Hij had een scheve snavelstand en een dubbele kamdoorn.
Twee keer een uitsluitingsfout. Haan 3 zijn rug liep tamelijk rond. Een haan
liet ook zadeltekening zien, wat niet mag en de sikkels moeten beter.
Hierna kwamen 8 hennen goudpel.
Veel dieren hadden hoefijzertekening in de borst. Een enkel dier had dat ook
op het dek. De pelling moet dus losser en hier en daar ook minder grof. Let
ook op de grondkleur. Die mag niet te rood worden.
2 hanen zilverpel en 1 hen.
De eerste haan had een dermate afwijkende oogkleur dat die een O oogkleur
kreeg. De ogen waren compleet grauw grijs in plaats van oranje rood. Het
tweede haantje was iets beter maar daar moet de oogkleur ook veel beter. Het
hennetje kon mij ook niet erg bekoren. Hier is nog veel werk aan de winkel.
NH.hoen 13 hanen.
Een aantal dieren kreeg een O om de volgende redenen: 1x koehakkig, 2x
zijspranken aan kamhiel en 1x dubbele sporen. Verder waren een aantal dieren
nog te jong en dus niet volledig uitgegroeid.
Ik hoorde iemand zeggen dat ze pas eind april kuikens had gefokt. Voor zo’n
groot en zwaar ras is dat veel te laat. In mijn vereniging zat een Brahmafokker
en die had ieder jaar rond de kerst al kuikens vanwege het lange groeiproces.
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Nu is dat wat extreem, maar ik denk dat je eind april te laat bent. Zeker voor
de vroege shows. De kleur en tekening voldeed in veel gevallen wel. Mooiste
haan zat in kooi 23. Een prachtige forse haan die er echt uitsprong.
NH.hoen 20 hennen.
Ook daar een tweetal met een O predicaat voor een koehakkige beenstand en
voor een eendenvoet.
Een enkel dier had teveel aanslag aan de loopbenen. Een hen had haast
volledig witte oren. Bij een heel aantal hennen vond ik dat de borst niet goed
getekend was. De koekoektekening/streping moet recht over de veer lopen en
vervagen aan de rand van het bandje. Deze dieren hadden een liggende halve
maan tekening die er optisch voor zorgde dat er een zoomtekening ontstond.
Dat moet zeker niet. Bij een paar hennen zag ik ook stiptekening bij de
vleugelbanden en zadel- en staartveren. Daar moeten we ook goed op letten. In
kooi 41 zat een fraaie hen die het F predicaat kreeg.
Een nieuw lid, die voor de eerste keer kwam had veel te vragen. Een van zijn
hennen was wel heel erg jong. “Het is toch een jongdieren dag!”,zei hij.
Verder had hij ook het idee dat je op de JDD van de speciaalclub haast alleen
F en ZG dieren zou zien.
Fokken is en blijft een moeilijke doch leuke en interessante hobby waarbij
veel dieren uitgeselecteerd moeten worden en slechts een klein aantal tot de
top behoort. Dit geldt ook voor leden van een speciaalclub.
Ik heb het als een heel gezellige dag ervaren en wil nog de winnaars feliciteren
met hun behaalde resultaten.
Ide Meijering.
Uitslag JDD 12 oktober 2019
Fraaiste Assendelfter
Fraaiste Noord-Hollandse Hoen
Fraaiste Noord-Hollandse kriel
Fraaiste Noord-Hollandse kriel ander geslacht
Fraaiste Assendelfter andere kleurslag
Fraaiste Noord-Hollandse Hoen ander geslacht
Fraaiste Noord-Hollandse hoen op 1 na
Fraaiste Noord-Hollandse kriel op 2 na
Fraaiste Noord-Hollandse kriel op 3 na
Fraaiste Noord-Hollandse kriel op 4 na
Fraaiste Noord-Hollandse kriel op 5 na
Fraaiste Noord-Hollandse kriel op 6 na
Fraaiste Noord-Hollandse kriel op 7 na
Alle winnaars van harte gefeliciteerd.
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Kooinr.
10
23
81
51

Naam
G. de Boer
H. ter Horst
J. Peeters
R. v.d. Kerkhof

11
41
33
106
52
88
77
47
74

G. de Boer
B. Bos
B. Bos
R. v.d. Kerkhof
R. v.d. Kerkhof
J. Peeters
J. Peeters
M. Vink
R. v.d. Kerkhof

Jongdierenkeuring
Aangenaam verrast was ik toen ik de informatiebrief ontving met daarin de
gegevens over de jongdierenkeuring die door de Assendelfter en NoordHollandse Blauwen Club werd georganiseerd. Maar liefst 51 jonge NoordHollandse krielhennen werden mij ter keuring aangeboden.
In totaal waren er 123 dieren ingeschreven. Dit is een groot verschil met het
aantal van de editie van 2018.
Proficiat aan de organisatie!
Aangekomen bij het AKV-gebouw in Amersfoort was het een drukte van
belang. Naast de vele sporters die gebruik maakten van de aangrenzende
sportcomplexen, had ook de Wyandotteclub deze dag hun jongdierendag
ondergebracht bij AKV.
Rond de klok van 10.00 uur en na het welkomstwoord van de voorzitter,
begon de keuring. Het keuren van 51 krielhennen was een hele klus.
Eerst heb ik een rondje met collega Hanno Dijkhorst langs de kooien gemaakt
om een eerste indruk te krijgen van de ingezonden dieren.
Over het geheel was de kwaliteit van de hennen hoog te noemen. Het predicaat
ZG werd immers maar liefst 40 keer toegekend.
De dieren die lager scoorden waren voornamelijk nog erg jong en zouden in de
toekomst een hoger predicaat kunnen gaan behalen. Er heerste dus een prima
kwaliteit!
Het predicaat F werd aan 4 dieren toegekend. Aan het einde van de keuring
hebben collega Dijkhorst en ondergetekende de winnende dieren van deze dag
uitgekozen.
Een dier van fokker Jeroen Peters won de show. Deze hen werd dus
uitgeroepen tot mooiste kriel van de dag. De op 1 na mooiste hen was van
René van de Kerkhof. De 3e en 4e F waren dieren van eerder genoemde
fokker Jeroen Peters. De 4e en 5e ZG 95 waren dieren van René van de
Kerkhof.
De strijd van deze dag ging dus tussen deze 2 fokkers.
Heren, proficiat met deze behaalde prestatie.
Jonny Wever
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Artikel uit de Telegraaf, september 2019
Via de officiële kanalen hebben we hierover overigens nog niets gehoord
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Jongdierendag
Allereerst dank aan het bestuur van de ANHBC voor de uitnodiging om een aantal
Noord-Hollandse krielen te mogen keuren. En tevens een felicitatie voor het mooie
aantal dieren. Op de jongdierendag heb ik alleen de hanen gekeurd. Het gebeurd
natuurlijk niet vaak dat er zo’n enorme collectie krielen aanwezig is op een keuring
van dit mooie en unieke ras.
Ik was positief verbaasd over de zeer goede gemiddelde kwaliteit van de dieren. Wat
zeker genoemd moet worden zijn de fraaie koppen en kop versierselen. Alle
aanwezige dieren hadden over het algemeen een prima oogkleur en kop versierselen.
Geen grove kammen of kinlellen. Wel moest de afronding van de kinlellen vaak beter
en kan de inzet vaak wat strakker.
Het grootste verbeter punt van dit moment is toch wel het type. Dit is zeer typisch bij
de Noord Hollandse hoenders en krielen. De zo typische vlakke rug mist bij een groot
aantal dieren. Veelal zien we een holle ruglijn. Dieren moeten niet perse langer zijn
maar wel vlakker in de rug. Hierin is nog een enorme verbetering te maken.
Het winnende haantje had echt een zeer rastypisch en Fraai type. Dus er waren
gelukkig wel dieren die zeker wel het juiste type lieten zien.
Daarnaast is de kleur natuurlijk ook van belang. Ook hierin was de kwaliteit
gemiddeld helemaal niet slecht. Veelal de juiste grondkleur en tekening. Ook de
beenkleur was vaak prima al waren er enkele dieren met teveel grijze aanslag. En een
compliment aan de fokkers was zeker de conditie van alle aanwezigen dieren. Die
spatte ervan af! Mooie gezonde vitale dieren zaten er in de kooien!
Kortom de Noord-Hollandse krielen staan er helemaal niet slecht voor. Ik zal ze in
ieder geval op de voet volgen en hopelijk kunnen de fokkers samen aan het type
werken.
Graag tot op een volgende show of ANHBC evenement.
Vriendelijke groeten,
Hanno (W.J.) Dijkhorst

Van Uw culinaire amateur gids.
Op de TV worden we in diverse programma’s getrakteerd op aardige en deskundige
manieren waarop de geneugten en of gezellig eten wordt gepresenteerd.
Soms heel ingewikkeld maar ook op eenvoudige wijze, welke laatste manier mij het
meeste aanspreekt omdat ik een liefhebber ben en geen professional .
Wintertijd is stoofperen tijd en hoe maak je ze klaar.
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Neem 8 á 10 stoofperen, bruine suiker, rode
port, kaneel, een MESpuntje no. 122
Karmijnrode kleurstof (met een klein potje kun
je jaren toe doen). Verkrijgbaar bij een
Reformhuis.
Schil de peren, deel ze in kwarten. Doe wat
water in de pan en rode port, kleurstof, bruine
suiker naar smaak, maar niet te kort, en
kaneelpoeder.
De peertjes moeten net onder staan. Door de
kleurstof gaan ze er al snel mooi uitzien. Niet te
lang stoven want dan wordt het een slappe hap.
Het vocht dat er nu nog over is even in een andere pan op het vuur zetten en met alles
binder en een flinke scheut likeur naar keuze en nog wat port tot een mooie saus
maken. Dit over de peertjes gieten en laten afkoelen.
Verrukkelijk.
Kerstmenu van Frits Calf
Als u met het Kerstdiner de kinderen of ander gasten ontvangt is het natuurlijk prettig
als er alvast wat voorbereidingen in de keuken gereed gemaakt zijn.
Mijn suggestie is de volgende met een paar tips hoe te handelen.
Het Kerstmenu 2019
Gerookte zalm met garnalen
*****
Ossenstaartsoep
*****
Beenham met champignons
*****
Diverse groentes en gebakken aardappelen
*****
Dessert naar keuze
*****
Koffie met likeur
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Doe onder de gerookte zalm een klein beetje gemengde sla met o.a. Rucola sla op
een bordje en een enkele klein tomaat halveren. Strooi rondom de garnalen.
De beenham kort in roomboter aanbraden afhankelijk van het aantal personen (1
beenham voor 4 á 5 personen) en als er nog wat over is, er zijn ook na de kerstdagen
nog dagen dat er gegeten moet worden. De Beenham met zout en peper en wat Ketjap
Manis insmeren en later in een ovenschaal met de champignons en een fijn gesneden
rode ui en een scheut rode wijn op 140 graden laten garen. Na ongeveer 45 minuten
de oven uitzetten en als het zover is dat er opgediend gaat worden; Het scherpe mes
door de heer des huizes zijn werk laten doen. Mooie tranches maken.
Groente: Witlof struikje (even voorkoken) geflankeerd met worteltjes en doperwten
in ovenschaal. Gebakken aardappelen en als er kinderen zijn doet u ze vast een
plezier met frietjes.
Als dessert keuze uit: ijstaart, Mouse au Chocolaat, vanille ijs met peertjes en wat er
nog meer in uw gedachten opkomt.
Ik wens u Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2020 met culinaire hoogtepunten
en een goed glas wijn.
Frits Calf.

Het bestuur wenst iedereen prettige
kerstdagen en vooral een gezond
nieuwjaar met daarnaast natuurlijk
veel fokplezier en een succesvolle fok.
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Afzender:

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

