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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 13mm 
 
Contributie 2021 
Het lidmaatschap van de ANHBC bedraagt € 17,-- per jaar en voor 
jeugdleden € 7,50. 
Voor degene die hun contributie voor 2021 nog niet hebben voldaan, 
verzoeken wij deze z.s.m. te voldoen 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. 

 
 

Van de voorzitter en secretaris (tevens jaarverslag) 
Een nieuw fokseizoen is weer begonnen. De Noord-Hollandse blauwen fokkers 
hebben waarschijnlijk al de eerste kuikens. Assendelfters en krielen kunnen wat 
later. Hopelijk brengt dit nieuwe fokseizoen wat meer plezier en positiviteit na een 
zeer turbulent 2020. Een jaar waarin we geconfronteerd werden met Covid-19 en 
alle daarbij behorende beperkingen: de 1,5 meter samenleving, mondkapjesplicht, 
de lockdown voor de mens en de ophokplicht i.v.m. de vogelgriep. Een moeilijk 
jaar waarin we bang waren (en nu nog steeds zijn) om ziek te worden.  
Een jaar waarin we moesten leren leven met allerlei beperking en “het nieuwe 
normaal”.  
Een jaar waarin we afscheid moesten nemen van 2 ereleden Frits Calf en Hans 
Beumer. Twee gewaardeerde personen die onze club een warm hart toedroegen.  
Een jaar waardoor door alle RIVM-richtlijnen (bijna) geen activiteiten konden 
doorgaan.  
Een jaar waarin in november weer een ophokplicht n.a.v. de vogelgriep werd 
ingesteld waardoor het tentoonstellingsseizoen 20202-2021 volledig in duigen viel.  
 
Gelukkig zijn er ook nog positieve dingen te melden.  
Een jaar waarin zich toch nog 8 nieuw leden hebben aangemeld, waarvan enkele  
zelfs uit het buitenland (Engeland, Italië en Frankrijk). Op dit moment heeft de club 
83 leden (zie bijgaande ledenlijst).  
Speciaal voor onze buitenlandse leden verschijnt het clubblad sinds februari 2020 
voortaan ook in het Engels.   
Een jaar waarin René van de Kerkhof en Martin Vink een reddingsoperatie zijn 
gestart voor de Assendelfter en Assendelfter krielen. Samen met Hanno Dijkhorst 
hebben zij de foktechnische commissie ingericht. In het clubblad van september en 
december 2020 heeft u de vorderingen kunnen lezen en de mooie foto’s kunnen 
bewonderen. 
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 Een jaar waarin binnen de speciaalclub de uitdrukkelijke wens werd uitgesproken 
om de jongdierendag op 3 oktober toch door te laten gaan, zodat enkele van u een 
beter beeld konden krijgen van de kwaliteit van de dieren en/of om een goede 
foktoom voor het komende jaar te kunnen samenstellen.  
Met inachtneming van de RIVM-maatregelen en na goed overleg met AKV werd er 
een jongdierendag in een wat andere vorm dan gebruikelijk en in een wat 
uitgeklede vorm georganiseerd. 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 dat de beste manier van organiseren. De keurmeesters voor deze 
dag waren de heren Klaas van der Hoek, Wim Voskamp en Hanno Dijkhorst.  
Alle clubkampioenen: Herbert Oudshoorn (Assendelfter), Wim Noorloos (Noord- 
Hollandse blauwe) en René van de Kerkhof (Assendelfter kriel en Noord-Hollandse 
kriel) nogmaals van harte gefeliciteerd.  
Omdat de ALV in maart niet was doorgegaan, werd er tijdens de keuring in de 
naastgelegen ruimte een korte vergadering gehouden om enkele operationele 
punten vast te stellen (zie pagina 5 voor de notulen hiervan).  
Ondanks alle beperkingen was het toch een productieve en gezellige jongdierendag 
met een ontspannen en prettige sfeer.  
 
Voor 2021 is er ook iets positiefs om naar uit te kijken. Het 40-jarig jubileum van 
onze vereniging. In oktober  bestaat de ANHBC namelijk 40 jaar. Dit jubileum 
willen we niet zomaar voorbij laten gaan en daarom willen we op 2 oktober a.s. een 
jubileumshow organiseren met een mooi en uniek prijzenpakket. Hopelijk mag en 
kan dit weer op onze oude vertrouwde manier. De tijd zal het ons leren.  
 
Voor nu, blijf allemaal gezond en hopelijk tot binnenkort! 
 
JAARVERGADERING 2021 
Zoals u weet kon onze jaarvergadering op 13 maart niet doorgaan. Helaas hebben 
wij nog geen nieuwe datum. Zodra de RIVM-maatregelen dit toelaten en de horeca 
weer open mag, wordt er met AKV een nieuwe datum gepland. Zodra deze bekend 
is, hoort u van ons. In dit clubblad kunt u toch alvast de vergaderstukken voor de 
jaarvergadering lezen. Mocht u vragen en/of aanvullingen op de agenda hebben, 
dan kunt u dit doorgeven aan onze secretaris 
 
Globaal dagprogramma  
Vanaf 10.00 uur ontvangst/inloop met koffie en thee.  
11.00-12.00 uur: dierenbespreking door René van de Kerkhof 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.  
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Agenda jaarvergadering 
1. Opening. 
2. Notulen van 3 oktober 2020 (zie pagina 5).  
3. Vaststellen agenda. 
4. Ingekomen stukken, verzoeken en mededelingen. 
5. Jaarverslag voorzitter/secretaris (zie pagina 2 en 3). 
6. Financieel verslag 2020 door penningmeester. 
7. Verslag kascommissie.  

Kascommissie 2021 bestaat uit mevr. Willeke de Haard en dhr. Wim 
Noorloos. Reserve: nader te bepalen. 

8. Benoeming nieuwe kascommissie.  
9. Begroting 2021. 
10. Stand van zaken contributie.  
11. Rooster van aftreden. (Hendrik ter Horst is als secretaris/penningmeester 

aftredend en herkiesbaar). 
12. Evaluatie jongdierendag zaterdag 3 oktober 2020  

(Zie clubblad nr. 115 van december 2020).  
13. Jongdierendag zaterdag 2 oktober 2021. 
14. Keurmeesters jongdierendag 2 oktober 2021.  

(De keurmeesters zijn Elze Zwama en Wim Voskamp. Hanno Dijkhorst is 
reserve.)  

15. Prijzenschema tentoonstellingsseizoen 2021-2022 (zie pagina 6).  
16. Vervolg Assendelfter en Assendelfter krielen / instellen foktechnische 

commissie (toelichting door René van de Kerkhof, Martin Vink en Hanno 
Dijkhorst). 

17. Wat verder ter tafel komt. 
18. Rondvraag en sluiting. 

 
 
Rooster van aftreden 

Jaar van aftreden  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Voorzitter A. Suiker @   @   @ 
Secretaris/penningmeester H. 
ter Horst 

 @   @   

Lid F. Assendelft   @   @  
Lid B. Bos @   @   @ 
Lid R. v/d Kerkhof   @   @  
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Notulen ledenvergadering ANHBC 3 oktober 2020 
 

Korte vergadering inzake enkele openstaande operationele punten van de 
ALV agenda maart 2020.  
1. Opening door de voorzitter. 

De voorzitter opent de vergadering, aanwezig zijn 5 leden en 4 bestuursleden. 
Ondanks het feit dat we ons hier prima aan de Corona maatregelen kunnen 
houden hebben veel leden er van afgezien om te komen. De agenda wordt 
goedgekeurd. 

2. Notulen van de vorige vergadering d.d. 9 maart 2019 (zie clubblad nr. 113 
februari 2020 blz. 3, 4 en 5). De notulen worden ook goedgekeurd door de 
aanwezige leden. 

3.  Financieel verslag 2019 door penningmeester (ter vergadering beschikbaar). 
 Het financieel verslag wordt uitgedeeld en besproken. 
4.  Verslag kascommissie: mevr. W. de Haard en heer J. van Laar. (Reserve is  
  dhr. W. Noorloos.) 

Beide kascommissieleden zijn niet aanwezig, wel is reserve lid Wim Noorloos 
aanwezig. Herbert Oudshoorn is ook aanwezig. Wim en Herbert doen samen de 
kascontrole. Zij adviseren de vergadering de penningmeester decharge te 
verlenen, de vergadering keurt het financieel verslag goed.  

5.  Benoeming nieuwe kascommissie.  
  De kascontrole commissie blijft zoals hij was. 
6.  Begroting 2020 (ter vergadering beschikbaar). 

Op de vraag van Pier Koning hoeveel leden we nu hebben antwoordt de 
secretaris dat het er nu 86 zijn, met een lid in Engeland, eentje in Frankrijk en 
eentje in Italië! 

7.  Rooster van aftreden. Aftredend en herkiesbaar Bram Bos en Aletta Suiker. 
Beiden worden herkozen. 

8. Aanpassing donskleur “licht tot lichtgrijs” in standaard Noord-Hollands hoen 
(zie clubblad nr. 113 februari 2020 blz. 10).  
René van de Kerkhof geeft een toelichting op het voorstel om de tekst in de 
standaard op dit punt te herzien. Haan: licht tot grijslichtblauw, liefst geen 
streping en in sikkels 1/3 minder tekening toegestaan. Hen: Uiteinde veer 
donker blauwgrijze band, in dons liefst geen streping. 

9.  Fokprogramma Assendelfter krielen.  
 (Toelichting tijdens vergadering door Martin Vink en René v/d Kerkhof.) 

René en Martin geven een uitgebreide presentatie over het project om de 
Assendelfter kriel te redden. Aanleiding was het overlijden van de enige fokker 
die nog een behoorlijk aantal dieren had. De kwaliteit viel echter erg tegen 
waardoor na selectie heel weinig dieren over zijn. Ook elders zijn andere dieren 
nauwelijks gevonden, ondanks heel veel inspanning. Dus kan dit nog een heel  
spannend avontuur worden. Wordt vervolgd….  

10. Rondvraag. 
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Het bestuur wil graag een banner laten maken, ons logo is daarvoor ongeschikt. 
Hendrik gaat informeren naar de mogelijkheid om die opnieuw te laten maken, 
en naar de prijs van een banner.  

11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering, de keurmeesters hebben inmiddels 
coronaproof onze dieren beoordeeld. 

 
 

Prijzenschema nationale en open 
shows 2020-2021 
Voor beide clubrassen zowel groot als kriel 

  

 Bij 3 t/m 10 dieren:  Assendelfterkriel: 
3550 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras  Bij 3 t/m 10 dieren: 
 Bij 11 t/m 20 dieren: 3572 € 8,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier 

ieder ras 
3551 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras  Bij 11 t/m 20 dieren: 
3552 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na 3573 € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier 

ieder ras 
 Bij 21 of meer dieren: 3574 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na 
3553 €10,00 voor het fraaiste dier ieder ras 3575 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na 
3554 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na  Bij 21 of meer dieren: 
3555 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na 3576 €10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier 

ieder ras 
  3577 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na 
Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow 3578 € 7,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na 
 Assendelfter: 3579 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 3 na 
 Bij 3 t/m 10 dieren:  Noord-Hollandse kriel: 
3556 € 8,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier 

ieder ras 
 Bij 3 t/m 10 dieren: 

 Bij 11 t/m 20 dieren: 3580 € 8,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier 
ieder ras 

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

 Bij 11 t/m 20 dieren: 

3558 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na 3581 € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier 
ieder ras 

3559 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na 3582 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na 
 Bij 21 of meer dieren: 3583 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na 
3560 €10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier 

ieder ras 
 Bij 21 of meer dieren: 

3561 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na 3584 €10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier 
ieder ras 

3562 € 7,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na 3585 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na 
3563 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 3 na 3586 € 7,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na 
 Noord-Hollands Hoen: 3587 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 3 na 
 Bij 3 t/m 10 dieren:   
3564 € 8,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier 

ieder ras 
  

 Bij 11 t/m 20 dieren:   
3565 € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier 

ieder ras 
  

3566 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na   
3567 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na   
 Bij 21 of meer dieren:   
3568 €10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier 

ieder ras 
  

3569 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na   
3570 € 7,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na   
3571 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 3 na   
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Uit het Duits vertaald: een artikel van Remco de Koster over Assendelfters 
 
Vrij onbekend: Assendelfters 
 
In de afgelopen decennia zijn veel nieuwe kippenrassen, meestal exotisch ogend, 
naar Europa gebracht. Ze veroorzaakten vaak een hausse onder pluimveefokkers. 
Misschien is dit ook een manier  om meer aandacht te trekken voor de zorg voor 
inheemse rassen. Dit gebeurde met de ‘pelhoenders’ in het verspreidingsgebied van 
Noordwest-Europa, zij het vanwege het mooie uiterlijk, de kleuren of het willen 
behouden van deze kippen. Toch zijn er nog enkele vrij onbekende rassen, die door 
slechts enkele liefhebbers worden gehouden, zoals bij de Assendelfters het geval is. 
Ze komen uit Nederland. 
Na de Tweede Wereldoorlog leek het alsof ze snel niet meer zouden bestaan, totdat 
de Stichting Zeldzame Huisdierrassen zich vanaf de jaren zeventig over dit 
culturele erfgoed bekommerde. Als gevolg hiervan werd in 1981 een speciaalclub 
voor de Assendelfters opgericht, waarin een tweede ras uit de provincie Noord-
Holland is ondergebracht, de Noord-Hollandse Blauwen, die alleen in de kleurslag 
koekoek zijn erkend. Vanaf dat moment ging het met beide rassen bergop, hoewel 
het voor de gepelde Assendelfters niet gemakkelijk is om zich vanwege 
gelijksoortige verwante rassen te handhaven.  
 
Regionaal geworteld 
 
De Assendelfter belichaamt een oude stamvorm, waaruit ooit de Hamburger 
Hoenders, die in Nederland Hollandse Hoenders worden genoemd, zijn 
voortgekomen. Het ras werd gefokt in en rond Assendelft, tussen Alkmaar en 
Amsterdam. In deze regio werden de krombekeenden ooit zeer gewaardeerd als een 
economisch ras, en dus werden kippen en eenden in enorme aantallen op de 
boerderijen 
gehouden. De 
dieren en hun 
producten werden 
ijverig verhandeld 
op de markten in 
Amsterdam, 
Alkmaar en 
Purmerend. 
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Het belang van deze industrie was groot, tot het begin van de 20e eeuw nieuwe en 
efficiëntere rassen de oude rassen binnen korte tijd hebben vervangen. De 
Assendelfters werden eerder aangeboden als 'boerengeeltjes', wat duidt op de goud-
zwarte gepelde kleurslag. Ze werden geëxporteerd naar Engeland en gefokt tot de 
Hamburger kippen die we in Duitsland kennen. Volgens de overlevering werden 
dieren van de gouden en zilveren kleurslag gekruist, wat het voordeel had dat men 
de lichtere haantjes vroeg kon herkennen, want daarentegen waren de gele kuikens 
hennen. 
Toen de moderne economische rassen de oude rassen verdrongen, daalde het aantal 
Assendelfters, dat alleen in de regio West-Friesland te vinden was, sterk. Het was 
dan ook een goede en noodzakelijke maatregel toen de Assendelfters in 1939 in de 
Nederlandse standaard voor rashoenders werden opgenomen – anders waren ze 
mogelijk uitgestorven. Na de Tweede Wereldoorlog moest het ras uit restbestanden 
nieuw opgebouwd worden, wat niet gemakkelijk was vanwege de gevoeligheid 
voor de ziekte van Marek. Bovendien waren niet alle dieren raszuivere 
Assendelfters. Toen eind jaren zeventig bestandstellingen werden gedaan, werd het 
ras alleen gevonden in een kleine cirkel rond Assendelft, het gebied van oorsprong.  
 
Slank en gestrekt  
 
Assendelfters lijken op het eerste gezicht op het Friese hoen, qua algemene indruk 
lijken ze iets meer gedrongen en zijn ze in de borst iets breder. Toch zijn het slanke 
kippen met een gestrekt type en een goed gevulde overgang naar een hoge en 
tamelijk gespreid gedragen staart. 
Het waarschijnlijk meest opvallende raskenmerk is de rozekam, die zowel grof als 
breed is in vergelijking met de kam van andere rassen en waarvan de kamdoorn 
enigszins de neklijn volgt zonder de nek te raken. De grove rozekam is 
uitdrukkelijk gewenst, ook al lijkt dat tegenwoordig moeilijk te realiseren. De 
fokkers van de Assendelfter houden vast aan het oorspronkelijke totaalbeeld van 
het ras. Vasthouden aan het oorspronkelijke - waarom niet, want dit is precies wat 
het ras kenmerkt. Bij de hennen is de kam klein en licht grof van structuur. De 
oorlellen zijn middelgroot, amandelvormig en wit. Iets rood aan de rand van de 
oorlel wordt getolereerd. 
 
Kleur met subtiliteiten  
 
Bij de Assendelfters wijkt de pelling enigszins af van het tekenbeeld van verwante 
rassen. De pelling  bij de hennen moet niet al te fijn zijn, ze bestaan uit drie tot vijf 
paar pellen op elke veer. De pellen  raken echter de veerschacht of de veerrand niet. 
De peltekening ontbreekt natuurlijk in de sierveren van de hanen en in de halskraag 
van de hennen. Dit is de ideale situatie. In de praktijk, en gezien de zeldzaamheid 
van het ras, worden kleine afwijkingen met enige tolerantie beoordeeld. 
De tekening van de Assendelfter werd toegelicht in een vergelijkend artikel over de 
gepelde hoenders in het julinummer van het Nederlands Kleindier Magazine. Er 
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stond: "De Assendelfters zijn erkend in goudpel, zilverpel en citroenpel. In het type 
lijken ze het meest op het Friese Hoen, maar het verschil zit hem in de rozenkam en 
de oranjerode ogen." De goudgepelden waren helderder van kleur, maar dit verschil 
is heden ten dage nauwelijks meer te zien. De expressie van de pelling ligt tussen 
die van de Friese hoenders en de Groninger Meeuwen in. In de regel is de 
goudbruine zoom in de sikkelveren breed en niet erg scherp, maar een brede, 
onscherpe zoomtekening heeft de voorkeur boven een ontbrekende zoom. 
Gekoppeld aan de pelling zijn de leiblauwe benen; in de fokkerij moet aandacht 
worden besteed aan het voorkomen van een te lichte beenkleur. 

Groot en klein 
 
De Assendelfter was ooit alleen verkrijgbaar in groot formaat en in goudpel, wat 
nog steeds de belangrijkste kleurslag is. Zoals reeds vermeld, het aantal kleurslagen 
is uitgebreid met twee, en deze zijn ook van toepassing op de Assendelfter krielen. 
In het geval van de zilverpellen, moet ervoor worden gezorgd dat gele verkleuring 
op schouders en in hals niet te veel wordt. De citroenkleur komt overeen met die 
van de Friese hoenders, waarvan zij ook afkomstig is. De Assendelfters wegen 1,5-
1,7 kg bij de haan en 1,2-1,3 kg bij de hen. Bij de krielen worden gewichten vereist 
van 550-650 g bij de haan en 450-550 g bij de hen. 
 
Ik hou van de Assendelfters, vooral in hun oorspronkelijke kleur goudpel en omdat 
ze er niet zo perfect uitzien als andere gepelde rassen. Het zijn ideale kippen voor 
liefhebbers en een blikvanger voor het buitenterrein. Daar scharrelen deze actieve 
kippen graag, maar zoeken ook weer trouw hun stal op. Regelmatige omgang met 
deze dieren maakt ze mak, 
bovendien zijn het ook goede 
eierleggers. Of ze ook ergens in 
Duitsland aanwezig zijn, weet ik 
niet. Toch werden ze al in 1993 
geshowd op de Nationale 
Tentoonstelling in Dortmund, 
maar tot een erkenning is het 
niet gekomen. 
 
Remco de Koster 
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Kuikenradar.nl 
 
U heeft vast al wel van de Kuikenradar gehoord, maar nog niet iedereen weet 
precies wat het nut ervan is. De Nederlandse Kuikenradar houdt broedresultaten 
bij van rashoenders in de broedperiode januari tot en met juni. Vanwege de AVG 
zijn hier geen namen van fokkers of details van broedresultaten te zien. Deze zijn 
wél te bekijken op de club-kuikenradars en te benaderen met een club-wachtwoord 
dat de secretaris van uw speciaalclub u kan verstrekken. 
 
De Kuikenradar gaat dit jaar 
alweer het derde jaar in. De 
L&V-speciaalclub probeert 
zoveel mogelijk actieve fokkers 
van Nederlandse Speciaalclubs 
hierbij te betrekken. Het is één 
van de nieuwe initiatieven die 
fokkers aanspreekt. Inmiddels 
doen 12 speciaalclubs mee. 
Deelname is gratis. 
 
Inmiddels heeft De Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club heeft zich ook 
aangesloten bij Kuikenradar.nl. Via Bart Landheer van Kuikenradar.nl zijn er twee 
links ontvangen. Via deze links kunt u uw broedresultaten registreren. De ene link 
is om te registreren, de andere om het totaalplaatje in te kunnen zien. 
  
Om gegevens in te zenden: https://www.kuikenradar.nl/res2021/anhb-result/ 
  
Om de ANHBC Kuikenradar 2021 te bekijken heeft u een wachtwoord nodig. Dat 
wachtwoord is: beenkleur (allemaal kleine letters). De link is: 
https://www.kuikenradar.nl/kr/anhb-map/ 
  
Op dit moment staan er 
nog weinig resultaten 
in, maar het bestuur van 
de ANHBC hoopt 
natuurlijk dat dit snel 
gaat veranderen. Dus 
fokkers, registreren 
maar!!  
Uw secretaris heeft op 
maandag 1 maart jl. de 
eerste broedresultaten van 2021 geregistreerd, dan hebben we in ieder geval een 
beginnetje. 
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Assendelfter en Assendelfter krielen (vervolg) 
 
We hebben inmiddels een officiële fok-technische commissie (FTC) gevormd 
binnen de ANHBC. Deze bestaat momenteel uit: Martin Vink, Hanno Dijkhorst en 
René van de Kerkhof. 
 
Op zondag 13 december zijn we gastvrij ontvangen bij Hanno in Vortum-Mullum. 
Deze morgen hebben we diverse zaken besproken omtrent de Assendelfter en zijn 
krielvorm waar we mee te maken hebben en nog belangrijker waar we mee te 
maken krijgen. We hebben er zin in. 
 

       
 
Door de COVID konden we helaas niet met meer personen bij elkaar komen en 
alles moest gebeuren onder de welbekende 1,5 meter regel.  
René heeft via zijn contacten hele mooie Friese krielen in zowel goudpel, zilverpel 
en citroenpel kunnen krijgen waar we hoge verwachtingen van hebben. We hebben 
alle krielen (incl. de Friese) die we in ons bezit hebben 1 voor 1 bekeken in 
tentoonstellingskooien, foktomen samengesteld en samen een lijn uitgezet voor de 
fok van 2021. Het is ons wel duidelijk dat er veel werk te doen is bij de 
Assendelfter krielen in alle drie de kleuren. Dat is ook de rede dat we besloten 
hebben om er Friese krielen in te gaan kruisen, omdat we hierin meer voordelen 
zien dan nadelen. Het is belangrijk om naar de toekomst te kijken met dit soort 
projecten, want een goede basis is het halve werk en vitaliteit is erg belangrijk!  
Bij de grote Assendelfters van Hanno hebben we kunnen constateren dat de 
kwaliteit wat beter is dan die van de krielen.   
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De grote Assendelfters zijn op diverse 
plaatsen in Nederland aanwezig bij 
liefhebbers en fokkers, maar ook dit 
loopt helaas terug de afgelopen jaren. 
We hebben de dieren uitvoerig 
bekeken en er flink over 
gediscussieerd. We hebben toch 
besloten om te kijken dit ras wat 
vitaler te maken in alle opzichten en er 

een goede basis in te houden.  
Dus hier gaan we aan de slag met wat Friese 
hoenders om het ras wat te versterken. 
Via Facebook proberen we jullie op de hoogte 
te houden van alle ontwikkelingen en daar 
zullen ook regelmatig foto’s geplaatst worden. 
Inmiddels zitten we in maart en zijn de eerste 
eieren ingelegd en zijn er zelfs al kuikens 
geboren bij René en Hanno.  

 
Ook zijn er ondertussen al 
aanvragen voor eieren, de eerste 
eitjes van de krielen worden eind 
maart al opgehaald bij René. Wat 
zal het mooi zijn een aantal 
fokkers van de Assendelfter en  
Assendelfter krielen erbij 
te mogen krijgen. 
 
 
Hanno Dijkhorst 
René van de Kerkhof 
Martin Vink 
 
 
 



 

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