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Tel: 06-57044418  / 071-3316211 
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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 
 
Agenda: 
29 februari 2020: Bevolking van de Hoendertuin van het Pluimveemuseum 
14 maart 2020: ALV in Amersfoort 
3 oktober 2020: Jongdierendag in Amersfoort 
 
Het clubblad verschijnt 3x per jaar:  februari, september en december. 
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Contributie 2020 
Het lidmaatschap van de ANHBC bedraagt € 17,-- per jaar en voor jeugdleden 
€ 7,50. 
 
Mocht u de contributie voor 2020 nog niet voldaan hebben, dan verzoeken wij u 
deze z.s.m. 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 sinds 2018 het nieuwe rekeningnummer) 
 
Leden die de contributie niet hebben voldaan komen niet in aanmerking voor 
ereprijzen. Alvast bedankt voor de moeite. 
Hendrik ter Horst 
 

************************************************************** 
 
Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de jaarvergadering op 
zaterdag 14 maart 2020 in het clubgebouw van AKV, sportpark “De 
Bokkenduinen” 4, 3819 BD te Amersfoort.  
 
Programma:  
Vanaf 10.00 uur ontvangst/inloop met koffie en thee. 
11.00-12.00 uur: dierenbespreking over de door enkele (nieuwe) leden 
meegebrachte dieren. Als u dieren wilt meenemen, graag het aantal dieren 
doorgeven aan de secretaris. 
12.30-13.30 uur: lunch met aansluitend de loterij, jaarvergadering en discussie. 
 
Na 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 9 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 ALV: 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Notulen van de vorige vergadering d.d. 9 maart 2019 (zie elders in dit clubblad). 
3. Vaststellen agenda. 
4. Ingekomen stukken, verzoeken en mededelingen. 
5. Jaarverslag secretaris en voorzitter (zie elders in dit clubblad). 
6. Financieel verslag 2019 door penningmeester (ter vergadering beschikbaar). 
7. Verslag kascommissie: mevr. W. de Haard en heer J. van Laar.  
  (Reserve is dhr. W. Noorloos). 
8. Benoeming nieuwe kascommissie. 
9. Begroting 2020 (ter vergadering beschikbaar). 
10. Voorstel contributieverhoging per 01-01-2021 naar € 20,--. 

mailto:secretaris@anhbc.nl
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11. Rooster van aftreden. 
 Aftredend en herkiesbaar Bram Bos en Aletta Suiker 
 (Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de 
 jaarvergadering melden bij de secretaris). 
12. Evaluatie jongdierendag zaterdag 12 oktober 2019.  
  (Zie clubblad van december 2019).  
13. Jongdierendag 3 oktober 2020. 
14. Voorstel prijzenschema tentoonstellingsseizoen 2020-2021.  
15. Voorstel aanschaffen rolbanner. 
16. Aanpassing donskleur “licht tot lichtgrijs” in standaard Noord-Hollands hoen. 
  (toelichting tijdens bestuursvergadering door René v/d Kerkhof.) 
17. Rondvraag. 
18. Sluiting. 
 
Jaar van aftreden  2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Voorzitter A. Suiker  @   @   
Secretaris/penningmeester 
H. ter Horst 

  @   @  

Lid F. Assendelft    @   @ 
Lid B. Bos  @   @   
Lid R. v/d Kerkhof    @   @ 
 
Notulen jaarvergadering 9 maart 2019. 
 
1. Opening door de voorzitter. 
Aletta heet iedereen van harte welkom. Aanwezig zijn 3 bestuursleden en 17 
leden. René moet werken en Frans heeft zijn arm gebroken, zij zijn er dus 
vandaag niet. Ook afwezig met kennisgeving zijn de heren Van Laar, Vonk en 
Wildeboer. Er wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de 
overleden leden Ad Boks en de heer Speek. 
 
2. Notulen van de vorige vergadering 10 maart 2018.   
Worden goedgekeurd en Bram wordt bedankt voor het maken. 
 
3. Vaststellen agenda. 
Agenda wordt goedgekeurd.  
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Bas wordt bedankt voor het maken van het clubblad.  
In 2019 was de jongdierendag op 12 oktober. In 2020 wordt dat een week eerder, 
namelijk 3 oktober.  
Het AVG formulier is niet door iedereen terug gestuurd, de leden in de 
vergadering hebben geen bezwaar. 
Per e-mail komen er ongeveer 10 aanvragen voor dieren binnen, deze mensen 
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worden aan dieren geholpen. Verder uitnodigingen van de Nederlandse 
Hoenderclub en SZH.  
Naar de vergadering van SZH op 23 maart gaan Hendrik en Aletta. 
De WUR is op zoek naar dieren met afwijkingen. 
Op de landelijke shows waren weinig van onze clubrassen te zien. Op Oneto 
alleen een paar grote Blauwen van Hendrik en op de Noordshow ook slechts 3 
grote Blauwen en 5 krielen. 
Misschien moeten we denken over een clubshow in het midden van het land. 
Probleem is dan weer dat er veel shows tegelijkertijd worden gehouden. Hanno 
Dijkhorst zegt dat het inschrijfgeld in Nederland relatief laag is. Volgens Ruud is 
afstand dus een groter probleem, beter naar bijvoorbeeld drie district shows.    
 
5. Jaarverslag secretaris.  
Wordt goedgekeurd met dank aan Hendrik. 
 
6. Financieel verslag penningmeester.  
Wordt ook goedgekeurd. 
 
7. Verslag kascommissie: Ruud Suiker en Willeke de Haard 
Reserve Willeke de Haard heeft samen met Ruud Suiker de kas gecontroleerd en 
goed bevonden.  
 
8. Benoeming nieuwe kascommissie. 
Ruud is aftredend en wordt bedankt. Voor 2020 bestaat de kascommissie uit 
Willeke de Haard en Jaap van Laar. Wim Noorloos wordt nieuwe reserve.  
 
9. Begroting 2019. 
De begroting wordt met applaus goedgekeurd. Frits heeft weer voor sponsoring 
van € 150,- gezorgd. Hij vindt wel dat de contributie verhoogd moet worden naar 
20 euro. Daar is iedereen het mee eens, Hanno Dijkhorst vind dit wel een 
agendapunt voor de volgende ledenvergadering. 
 
10. Bestuursverkiezing  
Aftredend en herkiesbaar zijn René v/d Kerkhof en Frans Assendelft. Er zijn geen 
tegenkandidaten, de vergadering gaat akkoord met een nieuwe termijn.  
 
11. Evaluatie jongdierendag 2018. 
Prima verlopen, geen opmerkingen. 
 
12. Jongdierendag zaterdag 12 oktober 2019. 
René v/d Kerkhof zal het tentoonstelling secretariaat weer op zich nemen. Er zijn 
al drie keurmeesters gecontracteerd, Hanno Dijkhorst, Johnny Wever en Ide 
Meijering. Voor de jongdierendag van 2020 hebben we Aad Rijs en Klaas v.d. 
Hoek gevraagd. 
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13. Voorstel prijzenschema seizoen 2019-2020. 
De kaas zal worden gesponsord door White Ranch van ons lid Jan de Wit. 
 
14. Werkgroep Assendelfters 
Bas heeft met Frits een enquête gehouden onder Assendelfter fokkers. De 
uitkomst moet nog worden uitgewerkt. Het was een hele klus, veel telefoon- 
nummers en e-mail adressen klopten niet. Bas wil samen met Piet Rol en Simon 
Hondius een werkgroep Assendelfters oprichten.  
Jan de Wit vraagt of SZH gemeld moet worden hoe zorgelijk de situatie op dit 
moment is. 
 
15. Rondvraag. 
Jan de Wit heeft twee vragen: kunnen we de leden op de hoogte brengen als 
maatregelen met betrekking tot de vogelgriep worden opgeheven. En kan er een 
los blaadje in het clubblad ter herinnering aan contributie betalen. 
 
16. Sluiting. 
Gerard Tesselaar bedankt het bestuur dat hij heeft mogen keuren, ook wil hij de 
leden een compliment geven omdat men hier zo prettig met elkaar omgaat. Frits 
heeft de gesprekken voor de enquête heel erg leuk gevonden. René, Daan en 
Hendrik hebben het goed gedaan op de Noordshow en de voorzitter wenst Frans 
van harte beterschap. 
Graag tot ziens op 6 oktober en goede reis terug. 
 

************************************************************** 
 
Jaarverslag 2019 door secretaris en voorzitter. 
 
Bestuur 
Het bestuur heeft op 4 januari tijdens de Noordhow in Assen een bestuursvergadering 
gehouden. Bespreekpunten waren o.a. de organisatie van de ALV en de jongdierendag, 
diverse verslagen, ingekomen en uitgaande stukken, de financiën, prijzenschema en 
website.  Omdat niet alle bestuursleden aanwezig konden zijn is de ALV van maart 
2019 mede voorbereid met behulp van telefoon en e-mail. 
 
Wat er tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van zaterdag 9 maart 2019 werd 
besproken kunt u in de notulen (elders in dit clubblad) lezen.  
Tijdens deze ALV waren René v/d Kerkhof en Frans Assendelft aftredend en beide zijn 
herkozen.  
 
De website wordt beheerd door de secretaris en de voorzitter. Bij calamiteiten en 
storingen kan er – indien dat nodig is - teruggevallen worden op een externe 
ondersteuner. Omdat er aan deze ondersteuning kosten verbonden zijn, wordt hier 
alleen bij uiterste noodzaak gebruik van gemaakt.  
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Om wat meer zicht te krijgen in de opbouw en beheer van de website is er een 
beginnerscursusje gevolgd. De kosten hiervan waren 3 keer een doosje consumptie-
eieren.  
 
Zaterdag 15 juni 2019 zijn de voorzitter en secretaris naar de ALV van de landelijke 
KLN geweest. Het verslag van deze vergadering heeft u in het Kleindiermagazine 
kunnen lezen. Verder is het bestuur betrokken geweest bij de NHC-vergadering van 
12 januari en de Dier Technische Raad op 9 februari 2019. 
 
Dinie Lemans en Wim Noorloos hebben ervoor gezorgd dat het Pluimveemuseum in 
Barneveld weer voorzien werd van Assendelfters en Noord-Hollandse blauwen. Dinie 
en Wim hartelijk dank hiervoor.  
 
Jongdierendag  
De jongdierendag van 12 oktober 2019 in het clubhuis van AKV te Amersfoort is prima 
verlopen. Het bestuur was bijzonder verheugd met de grote opkomst en het feit dat er, 
na lange tijd, weer een mooi aantal dieren in de kooien zat. Tijdens deze eendags-
keuring hebben de keurmeesters Johnny Wever, Ide Meijering en Hanno Dijkhorst 123 
dieren beoordeeld (18 Assendelfters, 33 Noord-Hollandse hoenders en 72 Noord-
Hollandse krielen). Er hing een gezellige sfeer en er werd druk gekeuveld tussen de 
kooien. Aangezien ook de Wyandotteclub tegelijk met ons de jongdierendag had, was 
het een drukte van jewelste. Een voordeel hiervan was wel dat de loterij een mooie 
opbrengst had.  
 
De winnaars waren:  
Fraaiste Assendelfter:   mevr. G. de Boer 
Fraaiste Assendelfter andere kleurslag: mevr. G. de Boer 
 
Fraaiste Noord-Hollands hoen: dhr. H. ter Horst 
Fraaiste NH. Hoen ander geslacht: dhr. B. Bos 
Fraaiste NH. Hoen op 1 na:  dhr. B. Bos 
 
Fraaiste Noord-Hollandse kriel: dhr. J. Peters 
Fraaiste NH. kriel ander geslacht:  dhr. R. v/d Kerkhof 
Fraaiste NH.kriel op 1 na:  dhr. R. v/d Kerkhof 
Fraaiste NH.kriel op 2 na:  dhr. R. v/d Kerkhof 
Fraaiste NH.kriel op 3 na:  dhr. J. Peters 
Fraaiste NH.kriel op 4 na:  dhr. J. Peters 
Fraaiste NH.kriel op 5 na:  dhr. M. Vink 
Fraaiste NH.kriel op 6 na:  dhr. R. v/d Kerkhof 
 
Na de prijsuitreiking met een aardig prijzenpakket (graan en bloemen) bleek dat 
niemand met lege handen naar huis ging. Ook de loterij met mooie prijsjes en de warme 
lunch maakten deze dag tot een hoogtepunt voor de fokkers. 
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Clubblad 
Ruim de meerderheid van onze leden ontvangt tegenwoordig de clubbladen digitaal. 
Leden die geen e-mailadres hebben, blijven het clubblad uiteraard via de post 
ontvangen. 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 alle 
werkzaamheden omtrent het clubblad.  
In de culinaire rubriek heeft Frits regelmatig lekkere recepten, uiteraard met de 
bijpassende wijn, gepubliceerd. Ook daarvoor onze dank. 
 
Ledenmutaties 
In dit verslagjaar heeft een aantal leden hun lidmaatschap opgezegd vanwege o.a. hun 
leeftijd en/of gezondheid. Leden die hun contributie over 2019 nog steeds niet betaald 
hebben zijn van de lijst verwijderd. Dat betekent dat de vereniging op dit moment 85 
leden heeft. In dit clubblad vindt u de actuele ledenlijst. 
Om de speciaalclub toch zo interessant mogelijk te maken, organiseren we gezellige 
clubdagen, wordt er een korting gegeven op de lunchkosten tijdens deze clubdagen, is 
er een aantrekkelijk prijzenpakket, krijgen jeugdleden korting op hun inschrijfgeld, 
zorgen we ervoor dat er voldoende rasseninformatie beschikbaar is en bemiddelen we 
dieren op het gebied van vraag en aanbod. Mocht u nog meer zaken weten die 
aangepakt kunnen worden, dan hoort het bestuur dat uiteraard graag van u.  
 
Clubshow 
Na twee jaar van afwezigheid was de afdeling veren in januari 2019 gelukkig weer 
present op de Noordshow. Door 3 inzenders (waaronder Wim Noorloos en Hendrik ter 
Horst) waren er 10 Noord Hollandse Hoenders ingeschreven (3 hanen en 7 hennen). 
Bij de krielen waren er 5 dieren (2 hanen en 3 hennen) ingezonden door Daan Hendrix 
en René van de Kerkhof. Alle 15 dieren werden gekeurd door A. Blijenberg.  
Helaas waren er geen Assendelfters ingeschreven. 
Beste Noord Hollands Hoen: Kooi 1971 Hen oud 1F-96  H.J. ter Horst. 
Beste Noord Hollandse kriel: Kooi 3371 Hen jong 1F-96 D. Hendrix 
 
De uitslagen van andere tentoonstellingen waar dieren van onze clubrassen zijn 
ingezonden, zijn gepubliceerd in het clubblad nr. 110 van februari 2019. 
De uitslagen van het tentoonstellingsseizoen 2019-2020 staan elders in dit clubblad. 
 
Financiën 
Op 1 januari 2020 zijn we weer met een nieuw clubjaar begonnen.  
De cijfers van de financiële verantwoording over 2019 zijn op de jaarvergadering 
beschikbaar. Hierbij willen wij Frits Calf en Frans Assendelft hartelijk danken voor het 
mooie sponsorbedrag dat zij beschikbaar hebben gesteld.  
 
Het bestuur wenst iedereen veel plezier met onze mooie hobby en wij hopen op de 
jongdierendag van 3 oktober 2020 veel fraaie fokresultaten te mogen zien.  
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Prijswinnaars nationale en open shows van 1 oktober 2019 tot en met  
1 februari 2020 
 
Naam inzender Naam show Aantal 

ingez. 
dieren 

Ras Geslacht Predicaat Nummer  
Almanak 

Uit te 
keren 
bedrag 

Greet de Boer Zaanstadshow 13 Ass. 
Citroenpel 

V-J 1 F (96) 3551 € 8,00 

Greet de Boer Zaanstadshow 13 Ass. 
Goudpel 

V-J 1 ZG (95) 3552 € 5,00 

Hanno Dijkhorst Noordshow Assen 3*** Ass. 
Zilverpel 

V-J ZG (95)   

Anneke Groen Nieuwleusen* 7 NH Hoen V-J 1 F (96)   
Hendrik ter Horst Midden-

Groningen Show 
6 NH Hoen M-J  1 F (96) 3550 € 5,00 

Wim Noorloos Alblasserwaard- 
show  

5 NH Hoen M-J  1 F (96) 3550 € 5,00 

Wim Noorloos Alblasserwaard- 
show  

5 NH kriel M-J 1 F (96) 3550 € 5,00 

Wim Noorloos  Noordshow Assen 12 NH kriel V-J ZG (95) 3583 € 5,00 
René v/d Kerkhof  Kernhemshow 

Ede 
14 NH kriel V-J 1 F (96) 3551 € 8,00 

René v/d Kerkhof Kernhemshow 
Ede 

14 NH kriel M-J ZG (95) 3552  € 5,00 

René v/d Kerkhof Maasdalshow 6 NH kriel V-J 1 F (96) 3550 € 5,00 
René v/d Kerkhof Noordshow Assen 12 NH kriel V-J 1 F (96) 3581 € 10,00 

+ 
Beemster 
kaas** 

René vd Kerkhof Noordshow Assen 12 NH kriel V-J 1 F (96) 3582 € 8,00 
Gerard Olijslager Van Pallandt 

Show  
3*** NH kriel V-J 1 F (96)   

Aletta Suiker Waalwijk en 
omstreken 

5 NH kriel V-J 1 F (96) 3550 € 5,00 

Aletta Suiker E.K.S.V. Schijndel 12 NH Hoen V-J 1 F (96) 3551 € 8,00 
Ruud Suiker E.K.S.V. Schijndel 20 NH kriel V-J 1 F (96) 3551 € 8,00 

 
* Voldoet niet aan het criterium van nationale of open show 
** De Beemster kaas wordt uitgereikt tijdens de ALV van maart 2020 
*** Voldoet niet aan het criterium van 5 of meer dieren, dit zal voor 2020 worden gewijzigd in 3 

of meer dieren 
 

************************************************************** 
 
AVG 
Ter promotie van de vereniging, waarin met name het bevorderen van de 
naamsbekendheid een belangrijke factor is, gebruiken wij af en toe beeldmateriaal voor 
op de website en in het clubblad. In het kader van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) wordt er hiervoor o.a. tijdens de ALV en JDD aan de 
aanwezige leden toestemming gevraagd. Onder beeldmateriaal worden groepsfoto’s, 
individuele foto’s en foto’s van uw dieren bedoeld. Mocht u aangegeven hebben 
akkoord te zijn, maar achteraf toch bewaar te hebben tegen het gebruik van uw foto, laat 
het de secretaris dan z.s.m. weten.  
De privacyverklaring van de Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwe Club is te 
vinden op www.anhbc.nl 
 

http://www.anhbc.nl/
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Prijzenschema nationale en open 
shows 2020-2021 

Voor beide clubrassen zowel groot als kriel 

  

 Bij 3 t/m 10 dieren:  Bij 21 of meer dieren: 
3550 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras 3568 €10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier 

ieder ras 
 Bij 11 t/m 20 dieren: 3569 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na 

3551 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras 3570 € 7,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na 
3552 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na 3571 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 3 na 

 Bij 21 of meer dieren:   
3553 €10,00 voor het fraaiste dier ieder ras  Assendelfterkriel: 
3554 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na  Bij 3 t/m 10 dieren: 
3555 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na 3572 € 8,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier 

ieder ras 
   Bij 11 t/m 20 dieren: 
Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow 3573 € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier 

ieder ras 
 Assendelfter: 3574 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na 
 Bij 3 t/m 10 dieren: 3575 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na 

3556 € 8,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier 
ieder ras 

 Bij 21 of meer dieren: 

 Bij 11 t/m 20 dieren: 3576 €10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier 
ieder ras 

3557 € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier 
ieder ras 

3577 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na 

3558 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na 3578 € 7,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na 
3559 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na 3579 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 3 na 

 Bij 21 of meer dieren:   
3560 €10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier 

ieder ras 
 Noord-Hollandse kriel: 

3561 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na  Bij 3 t/m 10 dieren: 
3562 € 7,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na 3580 € 8,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier 

ieder ras 
3563 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 3 na  Bij 11 t/m 20 dieren: 

  3581 € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier 
ieder ras 

 Noord-Hollands Hoen: 3582 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na 
 Bij 3 t/m 10 dieren: 3583 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na 

3564 € 8,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier 
ieder ras 

 Bij 21 of meer dieren: 

 Bij 11 t/m 20 dieren: 3584 €10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier 
ieder ras 

3565 € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier 
ieder ras 

3585 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na 

3566 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na 3586 € 7,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na 
3567 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na 3587 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 3 na 
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Voorstel tekstuele aanpassing donskleur in standaard Noord-Hollandse hoenders 
voor zowel groot en kriel 
 
Opgevallen is dat de standaard tekst - en dan voornamelijk de kleurslagbeschrijving bij 
het Noord Hollandse hoen zowel bij de groten als de krielen - beter gedetailleerder kan 
worden uitgewerkt om zo tot betere fokresultaten te komen, de omschrijving van de 
donskleur kan duidelijker. De voorstellen tot wijzigingen/aanvullingen zijn in 
onderstaande tekst uit de standaard schuingedrukt weergegeven. 
 
Kleurslag: Koekoek 
Kleur en tekening van de haan 
Elke veer is op donker blauwgrijze grondkleur, drie of viermaal licht boogvormig 
overdwars onderbroken door een licht blauwgrijze tekening, welke niet scherp 
begrensd is. In de sierveren is het aantal dwarsbanden groter naar verhouding tot de 
lengte van de veer. In die veren, doch het meest in het hals- en zadelbehang, neigt de 
tekening naar een omgekeerde V. De koekoektekening moet over het gehele lichaam 
helder en zo gelijkmatig mogelijk zijn.  
De donskleur is licht (blauw)grijsachtig tot wit, met het liefst geen streping. 
 
Kleur en tekening van de hen 
De hen is over het algemeen getekend als de haan, doch toont donkerder doordat de 
dwarsbanden bij de hen iets smaller zijn en het uiteinde van de veer eindigt met een 
donker blauwgrijze dwarsband. 
De donskleur is lichtgrijs tot blauwgrijs, met zo min mogelijk streping. 
 
Ernstige fouten 
Veel te donker of veel te lichte kleur. Geheel miskleurige 
veren; sterk gele of roestbruinachtige tint in de sierveren van 
de haan. 
Fouten 
Iets te lichte of iets te donkere kleur; enkele miskleurige 
veergedeelten; een duidelijke streping in de donsbevedering.  
 
******************************************** 
Dierenparade Noordshow 2020 
Er zat een teleurstellend aantal dieren van onze rassen op de 
dierenparade van de Noordshow 2020. Door 5 fokkers 
(waarvan 4 van onze speciaalclub) waren naar 18 dieren 
ingeschreven. 3 Assendelfters Zilverpel, 3 Noord-Hollandse 
hoenders en 12 Noord-Hollandse krielen. 
René v/d Kerkhof behaalde bij de Noord-Hollandse krielen 
zowel bij de hanen als bij de hennen de 1F. René proficiat 
met dit resultaat.
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H.J. ter Horst 
Borgerweg 50  
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