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In memoriam Frits Calf 
 
Ons erelid Frits Calf heeft zich vanaf de eerste dag dat hij lid werd (in 1998) met 
heel veel passie ingezet voor onze speciaalclub. Zeventien jaar lang was hij 
secretaris/penningmeester van de Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club 
(ANHBC). Hij heeft dat altijd voortreffelijk gedaan. Samen met onze erevoorzitter 
Bas Vingerhoed was Frits jarenlang het visitekaartje van onze speciaalclub. Hij 
bracht dat bijvoorbeeld tot uitdrukking tijdens vele Noordshows, hij logeerde dan 
bij de familie Krijthe te Eelderwolde, samen met Frans Assendelft ‘regelde’ hij dan 
onze stand. Vanwege gezondheidsredenen 
moest Frits zijn functie in 2016 opgeven. 
Dat zal niet makkelijk voor hem zijn 
geweest, want hij was immers graag 
secretaris/penningmeester.  
Wij herinneren ons Frits als iemand die zijn 
zaken altijd goed voor elkaar had en 
daardoor met een zekere zwier de dingen 
voor het voetlicht bracht. Of het nou ging 
om het presenteren van de jaarcijfers of om 
het in goede banen leiden van een verloting, 
het leek wel alsof het allemaal vanzelf ging. 
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Frits was altijd goedgemutst en hij leek wel onverwoestbaar.  
Wij mensen weten echter dat niemand van ons onverwoestbaar is, dus ook Frits 
niet. Na het begin van zijn ziekte bleef hij, door het gebruik van geneesmiddelen, 
nog een hele tijd in een redelijk goede conditie. Hij vond dat zelf eigenlijk ook wel 
verbazingwekkend, daarom vertelde hij je dan ook graag, met pretoogjes, hoe 
verschrikkelijk duur zijn medicijnen wel niet waren.  
In mei van dit jaar werd zijn gezondheidstoestand echter snel slechter en op 1 juni 
is hij overleden. Frits is 79 jaar geworden.  
Wij wensen zijn echtgenote en verdere familie veel sterkte met dit grote verlies.    
 
Bovenaan de rouwkaart staat: 
 Old sailors never die 
They are passing away…. 
 
Wij van de ANHBC zeggen: So long Frits!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voorwoord door voorzitter en secretaris 
 
Beste leden,  
 
We leven in moeilijke tijden.  
Moeilijk, omdat we eerst in 2019 een hele droge zomer hadden, gevolgd door een 
winter die meer leek op een zeer natte herfst. 
Moeilijk, omdat er eind december in Oost-Polen een uitbraak was met de onder 
fokkers gevreesde hoogpathogene vogelgriep (HPAI van het serotype H5N8).  
Moeilijk, omdat na een besmetting op een hobbylocatie bij Bretzfeld, Duitsland 
onze Minister Schouten van Landbouw per 12 februari 2020 voor heel Nederland 
een ophokplicht instelde voor alle bedrijven die commercieel pluimvee hielden. 
Mensen met een paar kippen of andere vogels mochten zelf weten wat ze deden. 
Moeilijk, omdat dit alles in de kortste keren werd overschaduwd door covid-19. 
Een periode waarin we bang zijn om ziek te worden of dat iemand van wie we 
houden het wordt.  
Moeilijk omdat we met allerlei beperkingen moesten leren leven en geen idee 

https://www.legacy.com/wp-content/uploads/2020/01/funeral_poems_1600x500.png
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hebben hoe het verder zal gaan. De gezondheid van de maatschappij staat voorop 
waarbij iedereen de maatregelen van het kabinet moet volgen. 
Moeilijk, door de 1,5m maatregel; het nieuwe normaal. 
 
Moeilijk, door het onverwachte overlijden van ons erelid Frits Calf. In hem 
verliezen we een gewaardeerd persoon die onze speciaalclub een warm hard toe 
droeg. We zullen hem missen. 
  
We hopen dat u de afgelopen coronatijd goed bent doorgekomen en dat u toch nog 
een lichtpuntje heeft gevonden in het houden en verzorgen van uw dieren. We 
hopen dat er – ondanks alle bovenstaande perikelen – toch weer de nodige kuikens 
uit het ei zijn gekomen en uitgegroeid zijn tot mooie dieren. We gaan het zien op 
onze jongdierendag op 3 oktober a.s.  
 
Ja u leest het goed. Ondanks dat diverse tentoonstellingen afgelast worden, bestaat 
er binnen onze speciaalclub de uitdrukkelijke wens om onze jongdierendag op 3 
oktober toch door te laten gaan. Uiteraard met inachtneming van de RIVM-
maatregelen en mits de overheid geen nieuwe beperkingen oplegt. Het bestuur biedt 
u zo de gelegenheid uw dieren te laten keuren en om allerlei vragen te stellen aan 
de keurmeesters. Voor enkele van u is een keuring ook wenselijk om een beter 
beeld te krijgen van de kwaliteit van de dieren en/of om een goede foktoom voor 
het komende jaar samen te stellen.  
 
AKV heeft aangegeven dat alles door kan gaan; ze zijn erop voorbereid. Er kan op 
voldoende afstand iets gegeten en gedronken worden. Mocht het aantal personen 
echt te groot worden, dan wordt er met een buffet gewerkt. Aangezien de ANHBC 
als enige club op deze dag aanwezig is, zijn beide ruimtes met kooien tot onze 
beschikking.  
 
Besluit u vanwege het coronavirus niet naar Amersfoort te komen, dan hebben wij 
hier alle begrip voor. Uw gezondheid gaat immers boven alles. Wij hopen u dan in 
een “rustigere periode” weer te mogen begroeten.   
 
 René van de Kerkhof gaat samen met Martin Vink proberen de Assendelfter krielen 
weer meer op de kaart te zetten. Er zijn er namelijk niet veel meer van. Samen zijn 
zij een fokprogramma aan het opzetten. Inmiddels hebben zij geïnventariseerd 
welke leden en niet-leden nog Assendelfters en/of Assendelfter krielen hebben. 
Tijdens de jongdierendag geeft René nadere tekst en uitleg over de huidige stand 
van zaken en het fokprogramma.  
  
Gelukkig is er in deze rare tijd ook positief nieuws te melden. Er hebben zich 6 
nieuwe leden aangemeld, waarvan 3 zelfs uit het buitenland:   
Carl Anderson uit Bryneithin Engeland (liefhebber). 
Michael Kosse uit Medemblik. Hij fokt NHB groot. 
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Gertjan Pols uit Voorhout. Hij fokt NHB krielen. 
Daniele Riva uit Majano Italië (Assendelfters). 
Robert Wigging uit Bretagne Frankrijk (NHB groot).  
André de Wit uit Schagen. Zij fokt grote Assendelfters. 
Van harte welkom bij onze speciaalclub.  
 
Speciaal voor onze buitenlandse leden verschijnt het clubblad voortaan ook in het 
Engels. Het februari nummer hebben zij reeds digitaal mogen ontvangen.  Dit 
betekent wel even wat extra werk, maar onze secretaris is een kei in het verzorgen 
van een goede vertaling. De Engelse versie van het clubblad komt uiteraard ook op 
de website te staan.  

 
Huis, tuin en keuken kiekjes 
Er zijn leden die onze rassen puur voor hun plezier houden. Zij hebben geen 
behoefte aan het showen van hun dieren op tentoonstellingen, maar vinden het veel 
leuker en gezelliger dat er wat kippen in de tuin rondscharellen en dat zij elke dag 
van een vers eitje kunnen genieten. Deze leden zijn echter niet minder trots op hun 
dieren en kunnen vaak ook met veel passie over hun kippen vertellen. 
Zij dragen onze vereniging een warm hart toe en soms ontvangen wij wel eens een 
leuke foto.  
 
Zo stuurde Kitty Molenaar ons onlangs een foto van haar nieuwsgierige haan die 
pannenkoek rook en eens in de keuken kwam kijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



-6- 
 

Hierop heeft het bestuur bedacht om een rubriek “huis, tuin en keuken kiekjes” in 
het leven te roepen. Het is de bedoeling dat in deze rubriek leuke, geinige, aparte 
foto’s van onze rassen komen. Op de foto hoeft dus geen perfecte haan/hen 
(conform de standaard) te staan.  
 
Heeft u een ludieke foto, stuur deze dan naar de secretaris voor plaatsing in het 
clubblad en/of de website. Geeft dan wel even aan dat u (in het kader van de AVG) 
akkoord gaat met plaatsing/gebruik van het door u het ingestuurde beeldmateriaal.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Kom niet tussen deze haan en zijn kruiwagen) 
 

Oproep voor broedeieren 
Carl Anderson, een nieuw lid uit Engeland, is voor het komende broedseizoen 
op zoek naar broedeieren van de Noord-Hollandse blauwen en Assendelfters 
citroenpel.Wie heeft begin volgend jaar wat eieren voor hem?  
Indien gewenst kan het contact tussen u en Carl via onze secretaris lopen. 
Idem eventuele hulp bij de vertaling van en naar het Engels.  
 
Van: shecar anderson [mailto:shecar@live.co.uk] 
Good morning Hendrik. Hope you are all keeping well. Is it possible to 
mention in the next newsletter that I would like some NHB eggs in the next 
breeding season? I would also have some LF (lemon Flitter) Assendelfters 
eggs if any are available. 
Many thanks 
Carl  

  

mailto:shecar@live.co.uk
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Assendelfter en Assendelfter krielen. 
 
Afgelopen juni van dit jaar kwam de oproep van onze secretaris Hendrik Ter Horst 
om een van de laatste Assendelfter krielen te redden. Het treurige nieuws bereikte 
hem dat dhr. Cees de Schie een van de laatste actieve Assendelfter krielen fokkers 
plots was overleden en deze dieren op een paar plaatsen waren ondergebracht om 
niet verloren te laten gaan. De dieren konden daar echter niet blijvend worden 
onder gebracht.  Ze zijn zeldzaam en het zou jammer zijn wanneer ze verloren 
zouden gaan. René van de Kerkhof heeft er direct werk van gemaakt zodat ze niet 
verloren gaan en bij de handel terecht zouden komen. 
 
Wij, René van de Kerkhof en Martin Vink hebben na die mail dan ook maar eens 
goed overlegd met elkaar of we er iets in zagen om de krielen erbij te gaan nemen 
en het ras in stand te houden want zover wij weten zijn er niet veel Assendelfter 
krielen meer in Nederland (dit bleek ook uit de mail van onze secretaris Hendrik). 
We kwamen al snel tot de conclusie dat het best een aanvulling zou kunnen zijn op 
onze huidige rassen en al zeker met het oog op de toekomst van dit ras moet er 
ergens iets gaan gebeuren, want anders kan dit nog wel eens het einde betekenen 
van dit mooie kriel ras! 
René heeft contact opgenomen met onze secretaris Hendrik en na wat mail verkeer 
kwamen we er achter dat de dieren waren ondergebracht bij Bram Bos en Herbert 
Oudshoorn die zich ondertussen ontfermd hadden over alle dieren die er nog zaten 
bij dhr. Cees de Schie en in het bijzonder de Assendelfter krielen. Bram en Herbert 
dank daarvoor.  
Er werd een datum gepland met Bram Bos en alle dieren zijn opgehaald door René 
en bij hem ondergebracht. 
 
Als je dan de moeite neemt om helemaal vanuit het zuiden naar Nieuwe-Wetering 
te reizen wil je natuurlijk ook wat zien, het prachtige bloemenbedrijf en de kippen 
van Bram en niet te vergeten het mooie bloemenstekje van Herbert! Na het nuttigen 
van een heerlijke maaltijd bij Bram reisde ik weer huiswaarts met 2 verzendkisten 
vol dieren. De dag erna hebben we (Martin en René ) de eerste selectie gemaakt en 
de dieren onderling verdeeld. De kwaliteit van deze dieren viel ons zeker niet tegen. 
We zijn allebei positief verrast over het ras. Hoe langer in bezit des te mooier ze 
worden en het wilde gedrag van dit landhoen valt ons erg mee. Tot op heden 
hebben we er allebei geen spijt van om dit Noord-Hollandse ras in het zuiden des 
lands in de hokken te hebben. 
 
Zover wij weten zijn er niet veel Assendelfter krielen meer in Nederland. Om dit in 
kaart te brengen zijn we samen gaan uitzoeken waar nu die Assendelfters zitten in 
Nederland, zowel groot als kriel. Hendrik heeft daarom aan alle leden een mail 
gestuurd met een enquête erin om zo te kunnen peilen waar nog Assendelfters 
zowel groot als kriel zitten. Hierop heeft 1 persoon (dhr. Frank Otterspoor ) 
gereageerd dat hij interesse heeft om het ras te gaan houden en ermee te gaan 
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fokken onder supervisie vanuit de speciaalclub voor het behoud van het ras. 
Misschien moeten we voor dit soort dingen een kleine commissie in het leven 
roepen. Helaas kwamen hier niet veel reacties op, wat dan ook inhoudt dat ze er 
daadwerkelijk niet veel meer zijn!  
 
Martin Vink heeft iedereen benaderd die in de afgelopen 6 jaar ergens met 
Assendelfter krielen heeft tentoongesteld (voor zover we weten) en die op de 
ledenlijst staan of hebben gestaan met Assendelfter krielen. Bijna niemand had nog 
dieren of waren in de handel verdwenen op een persoon na te weten Stefan Stoop. 
Hij had nog wat dieren voor de liefhebberij thuis lopen maar voelde er niks voor 
om de dieren tentoon te stellen. Ondertussen is er met hem contact geweest en 
hebben Martin en René hier 2 hanen en 1 hen (goudpel ) kunnen regelen en deze 
zijn nu in het bezit van René voor bloedverversing. 
 
Ook heeft Martin verschillende Kinderboerderijen in Nederland benaderd of zij 
Assendelfters hebben. Helaas hebben ze nergens krielen! 
Onze conclusie is dan ook dat de stand van het ras en dan met name voor de krielen 
erg zorgelijk is. Ze zijn er bijna niet meer en alles wat we gevonden hebben aan 
Assendelfter krielen zijn Goudpellen! (3 personen in totaal) 
De Assendelfters zitten op een aantal plaatsten nog wel in andere kleurslagen, maar 
ook dit is allemaal dun gezaaid.  
Via Facebook is er door René een pagina aangemaakt genaamd  Assendelfter en 
Assendelfter krielen. René heeft daar wat foto’s en een paar filmpjes opgezet en 
geprobeerd wat discussies op gang te 
brengen. De bedoeling hiervan is het 
ras in de picture te zetten en onze 
aandacht te trekken om uiteindelijk 
liefhebbers en fokkers te 
enthousiasmeren. We moeten zeggen 
dat het werkt. Er hebben wat mensen 
gereageerd die willen beginnen met 
Assendelfter krielen en zelfs een 
persoon die bereid is om de andere 2 
kleurslagen (zilverpel en citroenpel) 
mee op te zetten. Dit geeft een 
positieve wending om hiermee door 
te gaan. 
 
Nu zijn jullie vast benieuwd wat de 
stand is van de krielen die er nog 
zijn. Op dit moment hebben we nog 
geen liefhebber of fokker gevonden 
van zilverpel en citroenpel 
Assendelfter krielen. De goudpellen 
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die nu in ons bezit zijn kunnen we redelijk tot goed noemen, ze vallen niet tegen. Er 
zijn enkele dieren bij die wat fors van bouw zijn en waarvan de vleugels wat lang 
zijn. De staart moet vrij hoog en gespreid gedragen worden, wat de meeste dan ook 
wel doen. De rozenkam levert wat meer problemen op, zowel de vorm van de kam 
als het werk op de kam en de doorn (meestal wipt deze op), maar ik denk dat dit 
niet nieuw is. Hieraan zal gewerkt moeten worden.  

(Foto’s René vd Kerkhof) 
 
De grondkleur is over 
het algemeen geen 
probleem bij de hennen 
en ze zijn mooi egaal 
van kleur. De halzen 
van de hennen zijn mooi 
schoon van tekening en 
egaal van kleur. De 
hanen moeten nog wat 
ontwikkelen om 
hierover een oordeel te 
kunnen vellen.  
 
Voor de tekening op de 
hennen heb ik maar een 
wens dat de pelling iets 
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losser komt te liggen 
(een tikje kleiner van 
formaat), echter is de 
borstpelling op alle 12 
hennen meer dan goed 
te noemen. Niet te hoog 
oplopend en mooie 
getekend in de borst, 
hierover waren we wel 
verbaasd en hadden dit 
niet verwacht. 
Bevedering is geen 
probleem evenals de 
beenkleur. 
 
 
 
Hopelijk komen jullie op onze fokkersdag op zaterdag 3 oktober 2020 niet alleen 
om jullie eigen dieren te laten zien maar ook een kijkje te nemen naar de 
Assendelfter en Assendelfter krielen. Op deze dag willen we aan de hand van een 
PowerPointpresentatie u geheel op de hoogte brengen van alles omtrent de 
Assendelfters. Heeft u voor ons nog tips, suggesties of iets anders laat het ons dan 
weten. 
 
Martin Vink & René van de Kerkhof. 
 
 
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. Zo zullen er tijdens de JDD o.a. 
groepsfoto’s, individuele foto’s en foto’s van uw dieren worden gemaakt. Indien u 
bewaar heeft tegen het gebruik van uw foto’s, laat dit de secretaris dan z.s.m. 
weten. Dan kunnen wij hier op de JDD rekening mee houden.  
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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UITNODIGING 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Jongdierendag op zaterdag 3 oktober 
2020 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 Klaas v/d Hoek en Wim 
Voskamp. Reserve keurmeesters zijn Hanno Dijkhorst en Bas Vingerhoed. 
De indeling van de keurmeesters zal na de ontvangst van de inschrijf-
formulieren 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 19 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.    
 
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. 
10.00 uur korte vergadering om enkele openstaande operationele punten uit 
de agenda van maart (ALV) te bespreken en vast te stellen. 
13.00 uur lunch met aansluitend een kleine aangepaste loterij. Tevens 
uitreiken van de catalogus. In tegenstelling tot andere jaren worden de 
geldprijzen achteraf aan de winnaars overgemaakt. 
 
Prijzen 
Afhankelijk van het aantal dieren per ras: Groot en Kriel, mannelijke en 
vrouwelijke dieren zijn diverse geldprijzen te winnen.  
 

Hoenders en dwerghoendeers 
Tot en met 25 dieren 
 Ras Geslacht Prijs 
1. Mooiste Assendelfter Haan €   5,00 
2. Mooiste Assendelfter Hen €   5,00 

mailto:secretaris@anhbc.nl
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3. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe Haan €   5,00 
4. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe Hen €   5,00 
5. Mooiste Assendelfter kriel Haan €   5,00 
6. Mooiste Assendelfter kriel Hen €   5,00 
7. Mooiste Noord-Hollandse kriel Haan €   5,00 
8. Mooiste Noord-Hollandse kriel Hen €   5,00 
 
Van 26 tot en met 75 dieren  
9. Mooiste Assendelfter Haan €   7,50 
10. Mooiste Assendelfter op 1 na Haan €   5,00 
11. Mooiste Assendelfter Hen €   7,50 
12. Mooiste Assendelfter op 1 na Hen €   5,00 
13. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe Haan €   7,50 
14. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe op 1 na Haan €   5,00 
12. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe Hen €   7,50 
13. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe op 1 na Hen €   5,00 
14. Mooiste Assendelfter kriel Haan €   7,50 
15. Mooiste Assendelfter kriel op 1 na Haan €   5,00 
16. Mooiste Assendelfter kriel Hen €   7,50 
17. Mooiste Assendelfter kriel op 1 na Hen €   5,00 
18. Mooiste Noord-Hollandse kriel Haan €   7,50 
19. Mooiste Noord-Hollandse kriel op 1 na Haan €   5,00 
20. Mooiste Noord-Hollandse kriel Hen €   7,50 
21. Mooiste Noord-Hollandse kriel op 1 na Hen €   5,00 
 
Vanaf 76 dieren 
22. Mooiste Assendelfter Haan € 10,00 
23. Mooiste Assendelfter op 1 na Haan €   7,50 
24. Mooiste Assendelfter op 2 na Haan €   5,00 
25. Mooiste Assendelfter Hen € 10,00 
26. Mooiste Assendelfter op 1 na Hen €   7,50 
27. Mooiste Assendelfter op 2 na Hen €   5,00 
28. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe Haan € 10,00 
29. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe op 1 na Haan €   7,50 
30. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe op 2 na Haan €   5,00 
31. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe  Hen € 10,00 
32. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe 1 na Hen €   7,50 
33. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe op 2 na Hen €   5,00 
34. Mooiste Assendelfter kriel Haan € 10,00 
35. Mooiste Assendelfter kriel op 1 na Haan €   7,50 
36. Mooiste Assendelfter kriel op 2 na Haan €   5,00 
37. Mooiste Assendelfter kriel Hen € 10,00 
38. Mooiste Assendelfter kriel op 1 na Hen €   7,50 
39. Mooiste Assendelfter kriel op 2 na Hen €   5,00 
40. Mooiste Noord-Hollandse kriel Haan € 10,00 
41. Mooiste Noord-Hollandse kriel op 1 na Haan €   7,50 
42. Mooiste Noord-Hollandse kriel op 2 na Haan €   5,00 
43. Mooiste Noord-Hollandse kriel Hen € 10,00 
44. Mooiste Noord-Hollandse kriel op 1 na Hen €   7,50 
45. Mooiste Noord-Hollandse kriel op 2 na Hen €   5,00 
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Korte vergadering inzake enkele opstaande operationele punten van de ALV 
agenda maart 2020.  
1. Opening door de voorzitter. 
2. Notulen van de vorige vergadering d.d. 9 maart 2019 (zie clubblad nr. 113 
 februari 2020 blz. 3, 4 en 5).  
3.  Financieel verslag 2019 door penningmeester (ter vergadering beschikbaar). 
4.  Verslag kascommissie: mevr. W. de Haard en heer J. van Laar. 
 (Reserve is dhr. W. Noorloos.) 
5.  Benoeming nieuwe kascommissie. 
6.  Begroting 2020 (ter vergadering beschikbaar). 
7.  Rooster van aftreden. Aftredend en herkiesbaar Bram Bos en Aletta Suiker. 

(Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de 
vergadering melden bij de secretaris.) 

8. Aanpassing donskleur “licht tot lichtgrijs” in standaard Noord-Hollands hoen 
  (zie clubblad nr. 113 februari 2020 blz. 10). (Toelichting tijdens de vergadering  
 door René v/d Kerkhof.) 
9  Fokprogramma Assendelfterkrielen.  
 (Toelichting tijdens vergadering door Martin Vink en René v/d Kerkhof.) 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting. 
 
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 zaterdag 19 september 2020. 
 
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 25 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 (graag volledig invullen; ook uw fokkersnummer!)  
 
Jongdierendag 3 oktober 2020 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 3 oktober 2020 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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