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In memoriam Hans Beumer 
 
Eind november bereikte ons het bericht dat  
erelid Hans Beumer op vrijdag  
20 november jl. op 79 jarige leeftijd was 
overleden.  
 
Hans was binnen onze vereniging vooral 
bekend als een gepassioneerde topfokker van 
de Noord-Hollandse blauwen groot. Hij was 
tot voor enkele jaren terug op veel 
tentoonstellingen te vinden en behaalde daar 
altijd goede resultaten.  
 
Wij wensen de familie heel veel sterkte met 
dit verlies. 
 
 
Tekst uit het interview met Hans Beumer d.d. 25 juli 2008. 
 
Hans is tussen de kippen groot gegroeid. Zijn ene grootvader fokte leghorns, de 
andere had Noord-Hollandse Blauwen. Zijn vader fokte tijdens de oorlog ook 
Noord-Hollandse Blauwen; Hij had een goed doorgefokte stam. Daarnaast werd er 
gefokt met zwartbonte leghorns. Vanwege de honger tijdens de oorlog moest een 
prachtige Noord-Hollandse Blauwe haan eraan geloven. Hans was tot tranen toe 
geroerd. Pas zes jaar later zag hij ze weer en heeft toen een paar eitjes gekocht. 
Jaren geleden heeft hij ook nog Welsumers en Kraaikoppen gefokt.  
Gemiddeld fokte Hans zo tussen de veertig á vijftig kuikens per seizoen. Bij de 
selectie keek hij altijd welke dieren geschikt waren voor de tentoonstelling en 
welke voor de fok. Goed getekende hanen waren voor de tentoonstelling en lichte 
hanen voor de hennenfok.  
 
Om beschadigingen aan kam en/of kinlellen te voorkomen had Hans één haan per 
hok lopen. Bij hem kwamen eventuele beschadigingen dan ook van buitenaf. Denk 
hierbij aan haviken en vossen. Hans draaide jaren op ’t hoogste niveau mee door te 
fokken volgens de principes van de lijnenteelt. Verder gebruikte hij lichte hanen 
voor de hennenfok en donkere hanen voor de hanenfok. Hij was altijd heel precies 
in het kijken naar wat het ene dier wel had en het andere niet. Tijdens het 
fokseizoen maakte hij notities in een schriftje en gaf een ++ voor de kam en +++ 
voor de kleur. Hans ging altijd voor het resultaat. Ooit draaide hij in een tijdsbestek 
van twee seizoenen vijf keer een U.  
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Vanwege zijn gezondheid woonde Hans sinds 2017 in een verpleeghuis in 
Wageningen waar hij een eigen kippenhok kreeg. In eerste instantie werd het hok 
gevuld met Andalusiërs, maar daar was Hans het absoluut niet mee eens. Binnen de 
kortste keren waren de Andalusiërs vervangen door Noord-Hollandse Blauwen.  
 
 
Foto:  
De manier waarop Hans die haan vastheeft, is 
geweldig. Hij kan nergens heen en ondertussen 
heeft de oude meester allang gezien en gevoeld: 
het borstbeen is op orde, de vleugelpennen zijn 
mooi breed en de kleur lijkt goed te worden.  
 
Hendrik ter Horst  
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Geadviseerde ringmaten 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 13 mm 
 
Contributie 2020 
Het lidmaatschap van de ANHBC bedraagt € 17,-- per jaar en voor 
jeugdleden € 7,50. 
Wij verzoeken u om de contributie voor 2021 vóór 1 februari 2021 te betalen 
door middel van internetbankieren via rekeningnummer  
NL40 RBRB 0706 508 513 t.n.v. ANHBC. Leden die de contributie niet 
hebben voldaan komen niet in aanmerking voor ereprijzen. 

 
Jongdierendag zaterdag 3 oktober 2020 
Een jongdierendag in een wat andere vorm dan gebruikelijk.  
Met inachtneming van de RIVM-maatregelen is het toch gelukt om een 
jongdierendag te organiseren. Weliswaar in een wat uitgeklede vorm. Om fysiek 
contact zo veel mogelijk te beperken was er een sobere loterij en prijsuitreiking en, 
in tegenstelling tot andere jaren, was er deze keer door het bestuur bewust gekozen 
voor geldprijzen die achteraf aan de winnaars zijn overgemaakt. Hopelijk kan dit in 
de toekomst weer anders, maar op dat moment leek ons dat de beste manier van 
organiseren. 
  
Nadat alle dieren ingekooid waren en iedereen de nodige koffie/thee genuttigd had,  
begonnen  de heren Klaas v/d Hoek, Wim Voskamp en Hanno Dijkhorst aan hun 
keuring. Hun bevindingen kunt u verderop in het clubblad lezen.  
Ondertussen werd er in de naastgelegen ruimte een korte vergadering gehouden om 
enkele operationele punten vast te stellen.  
Zo zijn de notulen van de vorige vergadering (9 maart 2019), de begroting 2020, en 
de aanpassing donskleur in de standaard van het Noord-Hollandse hoen vastgesteld.  
Bram Bos en Aletta Suiker zijn herbenoemd. De kascommissie, bestaande uit Wim 
Noorloos en Herbert Oudshoorn, heeft de financiën van 2019 gecontroleerd en 
hierover decharge aan de penningmeester verleend. 
Martin Vink en René v/d Kerkhof gaven een presentatie over het fokprogramma 
van de Assendelfter krielen. Zij spraken hun zorg uit over het aantal fokkers en 
dieren. Meer hierover op pagina 7 en 8.  
 
Ondanks alle beperkingen was het toch een productieve en gezellige dag met een 
ontspannen en prettige sfeer.  
De winnaars met de uitslagen staan op pagina 11.  
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Nieuwe Kippenhal Pluimveemuseum Barneveld 
Zaterdag 21 november zijn alle rassen verplaatst/verwisseld/opgehaald/gebracht 
om de nieuwe KIPPENHAL te kunnen vullen. De Hoendertuin is leeg om weer 
opgeknapt/schoongemaakt te worden. Alles verliep gelukkig zonder problemen. 
Iedereen was onder de indruk van de mooie hokken. 
Velen hadden terecht een belangrijke tip: zorg voor meer licht in de binnenhokken. 
Dat is meteen opgepakt door de vertegenwoordigers van het Pluimveemuseum. 
Er komt meer licht. 
De informatiebordjes voor bij de dieren zullen binnenkort klaar zijn. 
Meerdere fokkers namen een of meer van hun dieren uit de Hoendertuin mee om 
in het voorjaar in te kunnen zetten bij de fok. Dat is mooi. 
Er komt in de KIPPENHAL ook een rek waarin t.z.t. van alle rassen een 
strooifolder kan. 
 
 
Wist u dat …… 
Wist u dat een kip kon zwemmen?  
Nou deze 5 jarige krielhen houdt 
ervan om regelmatig een rondje in 
de vijver de maken.  
 
(Foto is gemaakt door mevr. D. Dekkers) 
 
 
 
 
Verslag van de keuring op 3 oktober 2020 
Allereerst vond ik het een gezellige dag er was voldoende ruimte om e.e.a. 
coronaproof te organiseren. Ook de samenwerking met de collega keurmeesters 
was zonder meer prettig. 
 
Mijn keuring bestond uit een vijftal Assendelfter krielhennetjes en bijna 30 N.H. 
hoenkrielen, ook allemaal hennen.  
De Assendelfters waren in doorsnee goed van type, de voornaamste aanmerkingen 
hadden vooral betrekking op de vaak wat hoekige staartaanzet. Bij enkele dieren 
was de pel niet voldoende vrij van de veerrand en de veerschacht.  
De winnende hen van René van de Kerkhof was wel goed gepeld, maar hier was de 
pel niet geheel zwart. Dan zie je wat grondkleur in de pel waar deze geheel zwart 
behoord te zijn. 
De doorsnee kwaliteit van de N.H. hoenkrielen was ruim voldoende. Het winnende 
hennetje, ook van René bezat naast een fraai type een welhaast ideale koekoekkleur 
en tekening.  
De 2e F van Martin Vink toonde iets forser, maar was fraai van type. Het contrast 
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tussen de donkere en de lichte veerdelen was iets groter. We prefereren een minder 
scherpe overgang bij deze koekoekvariëteit.   
Een aantal hennetjes bezaten nog iets te weinig ruglengte, vaak ging dit gepaard 
met een wat te brede staartvorm.  
Opvallend was dat nagenoeg alle dieren een prima oogkleur bezaten. Een 
aandachtspunt is nog de kamhiel, bij diverse dieren was deze wat getand. Tussen de 
hanen in kooi 47 zat misschien wel de meest typische hen, helaas kwam deze in de 
koekoektekening iets te kort. 
 
Al met al een leuke keuring en een prima verzorgde dag. Ook dank aan mijn 
schrijfster wier naam ik niet meer weet, wel weet ik nog dat ze in Dedemsvaart 
woont. 
 
Wim Voskamp 
 

 
Kort verslag van mijn keuring op de jongdierendag van de Assendelfter- en 
Noord Hollandse Blauwen Club, gedaan op 3 oktober 2020 in Amersfoort. 
 
Ik  mocht de grote Assendeflters, alle Noord Hollandse hoenders en de Assendelfter 
krielhaantjes keuren. 
 
7 grote Assendelfters. Dat is niet veel. Natuurlijk door de huidige situatie is het 
begrijpelijk dat niet iedereen met zijn dieren gaat ‘slepen’. Maar de kwaliteit van de 
aanwezigen gaven niet het beeld van de kwaliteit die we eigenlijk willen hebben. 2 
inzenders in 3 kleuren, is wel een hele smalle basis. Zorg dat het goud bij goudpel 
niet te hard/donker bruin wordt. Daarnaast dieren voor wie het echt een 
jongdierendag was, dan is het predicaat niet echt representatief voor de kwaliteit 
van het dier op dat moment. Een beetje een toekomstig predicaat gegeven zeg maar. 
 
27 Noord Hollandse hoenders volgden. Vroeg in het seizoen, maar toch al veel 
dieren op volle keursterkte. 7 hanen als start. Hier wel wat verschil, de winnaar in 
kooi 9 toonde de juiste tekening en kleur. Tussen de oogwimperharen door op 
afstand een blauwe. Mooie ruglijn en niet te grote kopversierselen. Ook de vleugels 
werden goed aangetrokken. Dan 20 hennen. Toch wel wat kwaliteitsverschil. Let er 
op dat de dieren niet te zwart worden. Het is niet zwart-wit, meer donker grijs-licht 
grijs. Of dat er 50 tinten zijn, dat laat ik in het midden. Let op dat de ruglijn niet te 
kort wordt, en dat de kussenvorming bij de staartaanzet niet te groot wordt. En dan 
hoort er een mooie korte staart bij. 
 
Jammer dat de inzending net zo groot was, maar begrijpelijk was dat wel. Niet 
iedere fokker gaat in zijn ogen onnodig van huis in deze tijd. Toch is het een 
seizoen aan het worden waar we niet blij van worden om het zo te zeggen. Corona 
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gaf ons te weinig ruimte om bij elkaar te komen en de vogelgriep ontnam ons op 
verschillende plekken te komen vanwege vervoersbeperkingen. Maar er komt een 
nieuw seizoen. De selectie van uw dieren was op deze jongdierendag dan misschien 
niet optimaal, weinig concurrentie en vroeg in het seizoen. Toch hoop ik dat we 
elkaar komend seizoen onder weer de normalere omstandigheden ontmoeten. En u 
weet ongetwijfeld waar mogelijk topdieren dan vandaan komen: Wim Noorloos 
won zowel bij de hanen als de hennen. 
 
Klaas van der Hoek, Wapenveld. 
 
 
Assendelfter en Assendelfter krielen (vervolg) 
 
Inmiddels is op zaterdag 3 oktober de clubdag geweest en hebben we de aanwezige 
leden volledig op de hoogte gebracht d.m.v. een PowerPoint presentatie met uitleg 
waar we allemaal mee bezig zijn. 
Deze dag hebben we ook 4 hanen en 
5 hennen van de Assendelfter kriel 
goudpel laten zien en laten keuren. 
De resultaten vielen niet eens tegen. 
 
Inmiddels hebben we ook Hanno 
Dijkhorst mogen verwelkomen 
binnen de commissie en daar zijn wij 
erg blij mee! Op 5 november hebben 
we onze eerste vergadering gehad (op 
gepaste afstand) en hebben we flink 
kunnen sparren over onze doelen en 
wat momenteel de status hiervan is. 
Tevens zijn we aan het nadenken of 
we misschien een foktechnische 
commissie kunnen vormen voor de 
ANHBC en hierin alle rassen van 
onze club te faciliteren en in het 
bijzonder op dit moment de 
ASSENDELFTER KRIEL.  
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De doelen van onze commissie zijn: 
• Promotie: Kleindier magazine, Facebook, SZH, 

clubshows, promotieboekje. 
• In kaart brengen van de fokkers. 
• Behoud van het ras(sen). 
• Stand van het ras. 
• Foktechnische problemen in kaart brengen (in het 

bijzonder bij de Assendelfter kriel) 
• De standaard van de Assendelfter/Assendelfter 

krielen updaten. 
• Clubkeurmeesters en het kennis laten maken met 

onze rassen bij (nieuwe) keurmeesters. 
• Prijzen op onze clubshow(s) in de vorm van een 

vaandel, rozet of iets dergelijks ter stimulans. 
• Aanbevelingen naar het bestuur. 
 
De aankomende maanden willen we hier energie in 
gaan steken en houden we jullie graag op de hoogte 
via ons clubblad. 
Zondag 13 december komt de commissie  weer bij 
elkaar om dieren van elkaar te bekijken, 
aandachtspunten en/of  verbeterpunten vast te stellen 
en foktomen samen te stellen voor 2021. 
 
Graag zien we jullie weer op de jaarvergadering van 
de ANHBC op 13 maart 2021 te Amersfoort. 
 
Blijf allemaal gezond en hopelijk tot dan.   
 
P.S.  
Als er mensen zijn die interesse hebben in eieren van 
de Assendelfter kriel, dan horen wij dit graag 
vroegtijdig. We moeten elkaar helpen! 
 
De commissie ANHBC, 
H. Dijkhorst 
M. Vink 
R. v.d. Kerkhof  
 

 
 
 



-9- 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Foto’s zijn gemaakt door de commissie) 
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Catalogus Jongdierendag 3 oktober 2020 
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ANHBC Prijzen JDD 2020: 

 Ras Geslacht Naam: Prijs-
nummer 

Bedrag 

1. Mooiste Assendelfter Kooi 3a Herbert Oudshoorn   

 Mooiste Assendelfter Haan: kooi 5 Hanno Dijkhorst 1 €   5,00 

 Mooiste Assendelfter Hen: kooi 3a Herbert Oudshoorn 2 €   5,00 

      

2. Mooiste Noord-Hollandse 
Blauwe 

Kooi 15 Wim Noorloos   

 Mooiste Noord-Hollandse 
Blauwe 

Haan: kooi 9 Wim Noorloos 13 €   7,50 

 Mooiste Noord-Hollandse 
Blauwe op 1 na 

Haan: kooi 12 Pier Keuning 14 €   5,00 

 Mooiste Noord-Hollandse 
Blauwe 

Hen: kooi 15 Wim Noorloos 15 €   7,50 

 Mooiste Noord-Hollandse 
Blauwe op 1 na 

Hen: kooi 18 Wim Noorloos 16 €   5,00 

      

3. Mooiste Assendelfter kriel Kooi 38 René v.d. Kerkhof   

 Mooiste Assendelfter kriel Haan: kooi 33 René v.d. Kerkhof 5 €   5,00 

 Mooiste Assendelfter kriel Hen: kooi 38 René v.d. Kerkhof 6 €   5,00 

      

4. Mooiste Noord-Hollandse 
kriel 

Kooi 60 René v.d. Kerkhof   

 Mooiste Noord-Hollandse 
kriel 

Haan: kooi 49 René v.d. Kerkhof 21 €   7,50 

 Mooiste Noord-Hollandse 
kriel op 1 na 

Haan: kooi 44 René v.d. Kerkhof 22 €   5,00 

 Mooiste Noord-Hollandse 
kriel 

Hen: kooi 60 René v.d. Kerkhof 23 €  7,50 

 Mooiste Noord-Hollandse 
kriel op 1 na 

Hen: kooi 78 Martin Vink 24 €   5,00 

 
Alle kampioen nogmaals van harte gefeliciteerd! 
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Artikel uit het NRC Handelsblad van februari 2020 
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Nieuwe leden 
Er hebben zich twee nieuwe leden aangemeld: Erik Nijeboer uit Hoogenweg en 
Kees van Ruitenbeek uit Purmerend. Erik fokt Assendelfter krielen en Kees Noord-
Hollandse Blauwen groot.  
We heten beide heren van harte welkom in onze vereniging. 
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Het bestuur wenst iedereen 
hele warme, gezellige 

kerstdagen 
en een  

heel gelukkig nieuwjaar 
vol met liefde en gezondheid. 

 
 

 



 
 

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