
 
 

Jubileumclubblad nr. 117 
September 2021 



-1- 
 

 
Clubblad van de Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club 
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Editie september 2021 
Nr. 117 
 
Bestuur: 
Voorzitter Mevr. A. Suiker, Rietstraat 19, 5482 EV Schijndel 

Tel: 073-5513388 
E-mail: voorzitter@anhbc.nl 

 
Secr./Pennm.: H.J. ter Horst, Borgerweg 50, 9563 TJ Ter Apelkanaal 

Tel: 0599-324377 
E-mail: secretaris@anhbc.nl 

 
Lid:  F.A. Assendelft, Langestraat 75, 9671 PC Winschoten  

Tel: 06-50875396 
E-Mail: faassendelft@gmail.com 

 
Lid:  A.P. Bos, Achterweg 5, 2376 AX Nieuwe Wetering 

Tel: 06-57044418  / 071-3316211 
E-mail: 
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 
 
 
Redactie clubblad: B. Vingerhoed E-mail: basenjenny@casema.nl 
Website: www.anhbc.nl  
Bankgegevens: NL40 RBRB 0706 508 513 t.n.v. ANHBC.   
KvK: 68998163 
 
Agenda: 
2 oktober 2021: Jongdierendag in Amersfoort / Jubileumshow 
20 t/m 22 januari 2022: Dierenparade Noordshow 
12 maart 2022: ALV en fokkersdag in Amersfoort 
 
Het clubblad verschijnt 3x per jaar: februari, september en december. 
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ANHBC bestaat 40 jaar!  
Dit mogen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Vandaar dat we op 
zaterdag 2 oktober een mooie jubileumshow organiseren. We gaan ervan uit 
dat de vogelgriep en de RIVM-maatregelen geen roet in het eten gooien.  
Momenteel is het bestuur druk met de organisatie. Het beloofd een mooie dag 
te worden met voor alle aanwezige leden een aandenken aan ons jubileum.  
We gaan ervoor! 
Verderop in het clubblad vindt u meer informatie over de jubileumshow. 

 
 
Nieuw logo 
U heeft het vast al op de kaft gezien. We hebben een 
nieuw logo.  
Een logo waarmee we ook digitaal meer uit de 
voeten kunnen. Zo is er voor ons jubileumjaar een 
mooie banner gemaakt. Deze banner hebben we in 
tweevoud laten uitvoeren, zodat we er eentje 
beschikbaar hebben in het noorden en eentje in het 
zuiden van ons land. De bedoeling is om de 
komende tijd ook mooie foto’s van de krielvorm van 
onze rassen te krijgen, zodat er ook een mooie 
banner met alle krielen gemaakt kan worden.  
Verder was het nieuwe logo ook nodig voor het 
drukwerk op onze jubileumprijzen. Bent u benieuwd 
naar deze prijzen? U bent van harte welkom op onze 
jubileumshow!  
 

 
Nieuwe leden 
Marjoes Droogh, Marjolein Groenemeijer, Wouter 
Hartendorf, Steven Hendriks, Cor Jan de Jong,  
Bryan Millenaar en Jan Staal hebben zich aangemeld als nieuw lid.  
Marjoes fokt Assendelfters groot, Bryan fokt Assendelfter krielen en Noord-
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Hollandse krielen, Jan fokt Assendelfter krielen. Marjolein, Wouter, Steven en  
Cor Jan fokken Noord-Hollandse Blauwen. 
Wij heten iedereen van harte welkom binnen onze vereniging. 
 

 
Uitnodiging jubileumshow/jongdierendag en ALV op 2 oktober 2021 
Hierbij nodigen wij u uit voor onze jubileumshow/jongdierendag op  
zaterdag 2 oktober a.s. in het clubgebouw van AKV, 
sportpark “De Bokkenduinen 4”, 3819 BD te Amersfoort.  
 
Tijdens deze dag wordt ook de ALV gehouden, 
aangezien deze in het voorjaar niet door kon gaan 
vanwege de toen geldende RIVM-maatregelen. De 
vergaderstukken voor deze ALV kunt u vinden in het 
clubblad van maart 2021 (nr. 116).   
 
Programma:  
09.00-09.30 uur: inkooien van de dieren. 
Vanaf 09.30 uur ontvangst/inloop met koffie en thee.  
10.00 uur: aanvang keuring. 
12.00 uur: aanvang jaarvergadering 
13.00-14.00: lunch met aansluitend de loterij. 
Ca. 16.00: prijsuitreiking. 
 
Voor deze jubileumdag hebben we de volgende keurmeesters vastgelegd om uw 
dieren te beoordelen. Het zijn de heren Elze Zwama, Wim Voskamp en Hanno 
Dijkhorst. De indeling van de keurmeesters zal na ontvangst van de 
inschrijfformulieren worden gedaan.  
Het schrijfgeld bedraagt slechts € 1,50 per dier. Zoals u van ons gewend bent, is de 
catalogus gratis en elke inzender ontvangt op deze dag een jubileumaandenken met 
het nieuwe logo. 
 
Aangezien AKV de prijzen verhoogd heeft, moeten wij voortaan voor de lunch 
€ 15,00 vragen (het meerdere is voor rekening van de club). Tevens is hierbij 
inbegrepen koffie of thee bij binnenkomst.  
De inzenders kunnen op het inschrijfformulier aangeven of ze gebruik maken van 
de lunch.           
 
Wij kunnen ons voorstellen dat er ook leden zijn die GEEN dieren inzenden op 
deze dag en die WEL komen kijken naar wat er allemaal voor fraaie dieren in de 
kooien zitten. Zij kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 24 september voor de lunch 
opgeven bij Hendrik ter Horst (via e-mail secretaris@anhbc.nl of tel. 0599-
324377). 

mailto:secretaris@anhbc.nl


-4- 
 

Dit geldt ook voor de niet-fokkende liefhebbers van onze rassen. Ook zij zijn van 
harte welkom. U kunt dan in een ontspannen sfeer met de fokkers praten, 
ervaringen uitwisselen en contacten leggen.  
 
De kosten voor deze lunch zijn 15,00 p/p en dienen vooraf betaald te zijn op 
rekening NL40 RBRB 0706 508 513 t.n.v. ANHBC. 
 
Inschrijfformulier(en) per post naar:  
René van de Kerkhof, St. 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 18 september 2021. 
Vergeet niet een kopie van uw entbewijs mee te zenden.  
 
U krijgt per e-mail of telefonisch 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.  
 
Heeft u op vrijdag 24 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! 
 
We hopen op een grote opkomst en uiteraard een gezellige 
dag met elkaar.  
  
 
 
 
 
 
 
Belangrijke informatie vanwege het coronavirus 
• We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM (www.rivm.nl) 
• Als u (of uw huisgenoten) corona gerelateerde klachten heeft, dan meldt u zich 

af en blijft u thuis.  
• Houd 1,5 meter afstand.   
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Prijzenschema Jubileumshow 2 oktober 2021 
 

1. Mooiste Assendelfter Schilderij* en een plaquette** 
2. Mooiste Assendelfter op 1 na Boerenkaas ca. 500 gram 
3. Mooiste Assendelfter op 2 na Zakje voer 
4. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe Schilderij en een plaquette 
5. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe op 1 na Boerenkaas ca. 500 gram 
6. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe op 2 na Zakje voer 
7. Mooiste Assendelfter kriel Schilderij en een plaquette 
8. Mooiste Assendelfter kriel op 1 na Boerenkaas ca. 500 gram 
9. Mooiste Assendelfter kriel op 2 na Zakje voer 
10. Mooiste Noord-Hollandse kriel Schilderij en een plaquette 
11. Mooiste Noord-Hollandse kriel op 1 na Boerenkaas ca. 500 gram 
12. Mooiste Noord-Hollandse kriel op 2 na Zakje voer 
   
* De schilderijen zijn gemaakt door Jenny Vingerhoed  
** Bij de plaquettes gaat het om metalen plaquettes van 11 x 15 cm op een 

glazen standaard, met daarop ons logo, de datum en de vermelding: 
raskampioen  

 
Tot en met 25 dieren 
 Ras Geslacht Prijs 
13. Mooiste Assendelfter Haan €   5,00 
14. Mooiste Assendelfter Hen €   5,00 
15. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe Haan €   5,00 
16. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe Hen €   5,00 
17. Mooiste Assendelfter kriel Haan €   5,00 
18. Mooiste Assendelfter kriel Hen €   5,00 
19. Mooiste Noord-Hollandse kriel Haan €   5,00 
20. Mooiste Noord-Hollandse kriel Hen €   5,00 
    
 
Van 26 tot en met 75 dieren  
21. Mooiste Assendelfter Haan €   7,50 
22. Mooiste Assendelfter op 1 na Haan €   5,00 
23. Mooiste Assendelfter Hen €   7,50 
24. Mooiste Assendelfter op 1 na Hen €   5,00 
25. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe Haan €   7,50 
26. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe op 1 na Haan €   5,00 
27. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe Hen €   7,50 
28. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe op 1 na Hen €   5,00 
29. Mooiste Assendelfter kriel Haan €   7,50 
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30. Mooiste Assendelfter kriel op 1 na Haan €   5,00 
31. Mooiste Assendelfter kriel Hen €   7,50 
32. Mooiste Assendelfter kriel op 1 na Hen €   5,00 
33. Mooiste Noord-Hollandse kriel Haan €   7,50 
34. Mooiste Noord-Hollandse kriel op 1 na Haan €   5,00 
35. Mooiste Noord-Hollandse kriel Hen €   7,50 
36. Mooiste Noord-Hollandse kriel op 1 na Hen €   5,00 
    
 
Vanaf 76 dieren 
37. Mooiste Assendelfter Haan € 10,00 
38. Mooiste Assendelfter op 1 na Haan €   7,50 
39. Mooiste Assendelfter op 2 na Haan €   5,00 
40. Mooiste Assendelfter Hen € 10,00 
41. Mooiste Assendelfter op 1 na Hen €   7,50 
42. Mooiste Assendelfter op 2 na Hen €   5,00 
43. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe Haan € 10,00 
44. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe op 1 na Haan €   7,50 
45. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe op 2 na Haan €   5,00 
46. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe  Hen € 10,00 
47. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe op 1 na Hen €   7,50 
48. Mooiste Noord-Hollandse Blauwe op 2 na Hen €   5,00 
49. Mooiste Assendelfter kriel Haan € 10,00 
50. Mooiste Assendelfter kriel op 1 na Haan €   7,50 
51. Mooiste Assendelfter kriel op 2 na Haan €   5,00 
52. Mooiste Assendelfter kriel Hen € 10,00 
53. Mooiste Assendelfter kriel op 1 na Hen €   7,50 
54. Mooiste Assendelfter kriel op 2 na Hen €   5,00 
55. Mooiste Noord-Hollandse kriel Haan € 10,00 
56. Mooiste Noord-Hollandse kriel op 1 na Haan €   7,50 
57. Mooiste Noord-Hollandse kriel op 2 na Haan €   5,00 
58. Mooiste Noord-Hollandse kriel Hen € 10,00 
59. Mooiste Noord-Hollandse kriel op 1 na Hen €   7,50 
60. Mooiste Noord-Hollandse kriel op 2 na Hen €   5,00 
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Ide Meijering is gestopt als keurmeester 
Begin april bereikte ons het bericht dat Ide Meijering is gestopt als keurmeester.  
Ide heeft jarenlang de Assendelfer en zijn krielvorm een warm hart toegedragen en 
meerdere malen op onze 
clubdagen gekeurd (zie foto 
uit 2019). Ook is hij diverse 
jaren lid geweest bij onze 
vereniging.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dierenparade Noordshow in 3e week van januari 2022 
De Dierenparade Noordshow zal op do. 20, vr. 21 en za. 22 januari 2022 in 
Hardenberg worden gehouden.  
Door Corona kon de Dierenparade in januari 2021 in de Expohal in Assen niet 
doorgaan. De Expohal is inmiddels gesloten.  
In Hardenberg kan de Dierenparade de komende jaren beschikken over ongeveer 
20.000 m² verdeeld over 7 hallen. Hierdoor ontstaan meer en verschillende 
belevingswerelden en krijgen de diergroepen nog ruimere en exclusieve aandacht.  
 
Alle informatie over de Dierenparade Noordshow is te vinden op:  
www.noordshow.nl 
https://www.facebook.com/Noordshow/ 
 

  

http://www.noordshow.nl/
https://www.facebook.com/Noordshow/
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 Huis, tuin en keukenkiekjes 
Kitty Molenaar heeft weer een leuke foto ingezonden. Haar nieuwsgierige 
Assendelfter haan (zie ook foto clubblad 114, september 2020) heeft samen met 
zijn hennetje een nieuw onderkomen gevonden. Later vond Kitty vijf eieren in het 
maandje…… het leek wel Pasen! 

 
In het clubblad van december 2021 
stond een foto van een Noord-
Hollands blauwe krielhen die 
regelmatig een rondje zwom in de 
vijver. Nu de vijver verboden terrein 
voor haar is, heeft ze (samen met haar 
haantje) een nieuw zwembadje 
ontdekt. 
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Dit jonge haantje vindt het wel erg gezellig bij de tuinkachel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Foto’s zijn gemaakt door mevr. D. Dekkers) 
 
 
Stand van zaken kuikenradar.nl 
 
In het clubblad van maart heeft u 
kunnen lezen dat onze club zich 
ook heeft aangesloten bij 
Kuikenradar.nl 
Ter informatie volgen hieronder 
nogmaals de 2 links om uw 
broedresultaten te kunnen 
registeren en in te zien:  
  
 
Om gegevens in te zenden: 
https://www.kuikenradar.nl/res2021/anhb-result/ 
  
Om de ANHBC Kuikenradar 2021 te bekijken: 
https://www.kuikenradar.nl/kr/anhb-map/ 
Het wachtwoord is: beenkleur 
  
Op dit moment staan er nog weinig resultaten in. Het bestuur hoopt dat dit in het 
voorjaar van 2022 gaan veranderen. Dus fokkers, registreren maar!  

https://www.kuikenradar.nl/res2021/anhb-result/
https://www.kuikenradar.nl/res2021/anhb-result/
https://www.kuikenradar.nl/kr/anhb-map/
https://www.kuikenradar.nl/kr/anhb-map/


 

INSCHRIJFFORMULIER (graag volledig invullen; ook uw fokkersnummer!) 
 
Jubileumshow / Jongdierendag 2 oktober 2021 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 2 oktober 2021 tussen 09.00 en 09.30 uur. 
Geen administratiekosten. Gratis Catalogus. 
…… Inschrijvingen à € 1,50   € ……….. 
.…... Lunch à € 15,00 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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