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Agenda: 
20 t/m 22 januari 2022: Dierenparade Noordshow 
12 maart 2022: ALV en fokkersdag in Amersfoort 
1 oktober 2022: Jongdierendag in Amersfoort 
 
Het clubblad verschijnt 3x per jaar: februari, september en december. 
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Geadviseerde ringmaten voor onze rassen:  
Assendelfter   haan 15 mm hen 13 mm 
Assendelfter kriel   haan 13 mm hen 11 mm 
Noord-Hollands hoen  haan 22 mm hen 18 mm  
Noord-Hollandse kriel  haan 15 mm hen 13 mm 
 
Contributie 2022 
Het lidmaatschap van de ANHBC bedraagt € 17,-- per jaar en voor 
jeugdleden € 7,50. 
 
Wij verzoeken u om de contributie voor 2022 vóór 1 februari 2022 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. 
 
Leden die hun contributie van 2021 nog steeds niet hebben voldaan, worden 
per 1 januari 2022 van de ledenlijst verwijderd.  
 
 
Korte terugblik op de jubileumshow van zaterdag 2 oktober 2021.  
We kunnen terugkijken op een bijzonder mooie 
jubileumshow met 96 dieren. Na elkaar lang niet 
gezien te hebben, was het weer als vanouds gezellig 
keuvelen tussen de kooien. Ook kon iedereen de 
banner met het nieuwe logo bewonderen. Speciaal 
voor dit jubileum had Jenny Vingerhoed (onze 
huisschilderes) 4 prachtige schilderijen voor de 
kampioenen gemaakt. Jenny nogmaals hartelijk dank 
voor het vele werk dat je hieraan besteed hebt.  
Naast een prachtig schilderij kregen alle kampioen 
ook nog een speciaal voor het jubileum aangeschafte 
plaquette.  
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De Noord-Hollandse hoenders op de jubileumshow 
 
Zaterdag 2 oktober werd ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum weer een 
meer dan geslaagde dag georganiseerd in de gezellige A.K.V. locatie te 
Amersfoort. 
 
Mijn keuring bestond uit 30 grote Noord-Hollandse hoenders, het is mooi dat 
er nog steeds enkele enthousiaste fokkers zijn die dergelijke grote en zware 
rassen fokken en houden. Willen we deze rassen in stand houden dan is het 
wel nodig om tijdens de beoordeling niet op alle slakken zout te leggen. 
Positief was dat nagenoeg alle dieren ruim voldoende formaat bezaten.  
Het achttal hanen konden predicaten behalen die varieerden van ZG 93 tot 
ZG 95. De hoogstgeplaatste haan van Wim Noorloos liep het F predicaat mis 
doordat de grote slagpennen iets breder zouden moeten. De op de tweede en 
derde plek geplaatste hanen, beide met ZG 94, waren in de staart nog wat 
slordig, deze waren van respectievelijk Hendrik ter Horst en Wim Noorloos.   
Gelukkig konden we in de hennenklas zes keer het predicaat Fraai toekennen. 
De winnende hen van Hendrik ter Horst blonk uit in formaat en bezat de 
gewenste kleur en koekoektekening, met voldoende contrast tussen de 
donkere en lichte veerdelen, te veel zwart-wit willen we bij dit ras niet. De 2e 
F was weer voor een typische en mooi gekleurde hen van Wim Noorloos. De 
overige F dieren waren ingezonden door wederom Ter Horst, Noorloos en 
A.P. Bos. 
De tekening in onze standaard vraagt bij de hanen alsook bij de hennen een 
donker veereinde. Tijdens de keuring hebben we hier op verzoek wat extra 
aandacht aan besteed. Het blijkt dat bij de hennen het veereinde steeds donker 
en bij de hanen licht is. Ook bij de krielen bleek dit het geval te zijn. Wellicht 
moet hier in overleg met de club een standaardaanpassing plaatsvinden.*  
Enkele aandachtspunten zijn de soms wat te lichte oogkleur en de wat minder 
goed getekende staartstuurveren bij de hennen. De kamvorm was van de 
meeste dieren goed.    
 
Heel mooi vond ik dat Jenny, de vrouw van de ere-voorzitter Bas 
Vingerhoed, een viertal fraaie schilderijtjes had gemaakt van de clubrassen en 
deze als ereprijs aan de winnaars overhandigde. 
Al met al een mooie en uitstekend verzorgde dag! 
 
Wim Voskamp  
 
* 
Aad Rijs, secretaris Standaardcommissie hoenders, dwerghoenders en 
Serama’s, is door onze speciaalclub over dit onderwerp benaderd. Hij heeft 
een concepttekst opgesteld. Zie volgende pagina. Hij gaat aan Jeroen 
Borgman vragen om deze tekst in de digitale standaard op te nemen.  
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Noord-Hollands Hoen en kriel in de rasgebonden 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 bandvorming welke niet scherp 
begrensd is. In de sierveren is het aantal banden 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 liefst geen bandvorming. 
Het zichtbare deel van de hoofdsikkels mag licht van kleur zijn maar moet enige 
tekening laten zien. Aan de basis van de hoofdsikkels, daar waar deze uit het dons 
komen mogen de hoofdsikkels wit zijn. 
Kleur en tekening van de hen 
De hen is over het algemeen gekleurd en getekend als de haan doch toont 
donkerder doordat de lichte blauwgrijze dwarsbanden bij de hen smaller zijn. Het 
uiteinde van de veer eindigt met een donker blauwgrijze dwarsband. 
De donskleur is lichtgrijs tot blauwgrijs, met zo min mogelijk bandvorming. 
Ernstige fouten bij haan en hen 
Veel te donkere of veel te lichte kleur van de dwarsbanden; geheel miskleurige 
veren; sterk gele of roestbruinachtige tint in de sierveren van de haan. 
Fouten bij haan en hen 
Iets te lichte of iets te donkere kleur; enkele miskleurige veergedeelten; duidelijke 
bandvorming in de donsbevedering. 
 
 
 

**  Oproep voor een nieuw bestuurslid   ** 
Na diverse jaren als bestuurslid heeft Frans Assendelft vanwege 
gezondheidsredenen te kennen gegeven dat hij, na het aflopen van zijn 
volgende bestuurstermijn, niet meer herkiesbaar is. Wij zijn dus op zoek 
naar een nieuw bestuurslid. Heeft u interesse of wilt u meer informatie over 
deze functie, of wilt u een tijdje als proef meelopen, neem dan contact op 
met onze secretaris, Hendrik ter Horst.  
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Impressie jongdierendag 2021 
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Prijzenschema Jubileumshow 2 oktober 2021: 
 

 Ras Naam: 
1. Mooiste Assendelfter D. Lemans 
2. Mooiste Assendelfter op 1 na D. Lemans 
3. Mooiste Assendelfter op 2 na D. Lemans 
4. Mooiste Noord-Hollandse Hoen Hendrik Ter Horst 
5. Mooiste Noord-Hollandse Hoen op 1 na Wim Noorloos 
6. Mooiste Noord-Hollandse Hoen op 2 na Hendrik Ter Horst 
7. Mooiste Assendelfter kriel René Van de Kerkhof 
8. Mooiste Assendelfter kriel op 1 na René Van de Kerkhof 
9. Mooiste Assendelfter kriel op 2 na René Van de Kerkhof 
10. Mooiste Noord-Hollandse kriel René Van de Kerkhof 
11. Mooiste Noord-Hollandse kriel op 1 na René Van de Kerkhof 
12. Mooiste Noord-Hollandse kriel op 2 na Aletta Suiker 

 
 

 Ras Geslacht Naam: 
13. Mooiste Assendelfter Haan D. Lemans 
14. Mooiste Assendelfter Hen D. Lemans 
17. Mooiste Assendelfter kriel Haan René Van de Kerkhof 
18. Mooiste Assendelfter kriel Hen René Van de Kerkhof 
25. Mooiste Noord-Hollandse Hoen Haan Wim Noorloos 
26. Mooiste Noord-Hollandse Hoen op 1 na Haan Hendrik Ter Horst 
27. Mooiste Noord-Hollandse Hoen Hen Hendrik Ter Horst 
28. Mooiste Noord-Hollandse Hoen op 1 na Hen Wim Noorloos 
33. Mooiste Noord-Hollandse kriel Haan Martin Vink 
34. Mooiste Noord-Hollandse kriel op 1 na Haan Martin Vink 
35. Mooiste Noord-Hollandse kriel Hen René Van de Kerkhof 
36. Mooiste Noord-Hollandse kriel op 1 na Hen René Van de Kerkhof 

 
Iedereen nogmaals van harte gefeliciteerd! 
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Voortel erkenning geelwitpel (kleur nr. 81) Assendelfter hoen 
 
Hanno Dijkhorst is bezig de Assendelfter in geelwitpel te fokken c.q. te hercreëren. 
Hij heeft inmiddels enkele dieren op de jubileum jongdierendag laten zien. Het was 
dan ook een mooi moment dat op ons 40-jarig jubileum een “oude” kleurslag van 
de Assendelfter weer getoond kon worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens de ALV is ingestemd dat Hanno het traject tot erkenning bij de 
Assendelfter groot gaat starten.  
 
Motivatie tot erkenning van de geelwitpel Assendelfter: 
• Geelwitpel is een kleur die volledig in lijn ligt met de huidige erkende kleuren 

van de Assendelfter. 
• De 4 hoofdkleuren bij de gepelden zijn immers; Goudpel, zilverpel, citroenpel 

en geelwitpel. 
• Deze “nieuwe” kleur kan ook een stimulans geven aan het ras en wellicht weer 

extra fokkers aantrekken. Bij de Friese hoenders is de geelwitpel namelijk 
sinds vele jaren de meest populaire kleur. En heeft meerdere liefhebbers doen 
besluiten de Friese hoenders te gaan fokken. 

• Maar nog belangrijker is dat nieuw tussen aanhalingstekens staat. Dit, omdat 
de kleur vroeger bestaan heeft. In het artikel uit Avicultura van 1958 wordt 
vermeld dat er vroeger ook geelwitten waren welke men “eiergelen” noemde. 
En in de standaard uit 1950 worden door C.S. Th. van Gink de geelwitpellen 
ook vermeld als een van de 4 voorkomende kleuren. De kleur heeft dus in het 
verleden al bestaan met waarschijnlijk de zelfde oorsprong als bij het Friese 
hoen.  

 
Hanno (W.J.) Dijkhorst 
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 FRANKRIJK, Ils sont fous, die stedelingen 
(Een artikel uit het NRC-handelsblad, februari 2021) 
 
Stedelingen eisen rust op de campagne,  
Het platteland sloeg terug: beierende 
klokken, blaffende honden, het is allemaal 
officieel erfgoed. 
 
Het kraaien van de haan, het blaffen van de 
hond, het beieren van de kerkklokken, het 
loeien van de koeien, het balken van de ezel 
en het gefluit van de vogels – een Franse 
burgemeester eist dat al deze geluiden tot 
nationaal erfgoed worden verklaard.  
 
Inmiddels heeft het Franse parlement al een 
wet goedgekeurd die het „zintuiglijk 
erfgoed” van het platteland moet beschermen tegen frivole rechtszaken van 
stedelingen die aanstoot nemen  aan de kraaiende haan of de stinkende mesthoop 
van de buren. Die nieuwe wet is ingegeven door reeksen juridische conflicten in de 
voorbije jaren tussen plattelanders en mensen die het stadsleven hebben ingeruild 
voor de rust van de natuur. Eenmaal geïnstalleerd stellen die stedelingen vaak vast 
dat „eieren niet aan de bomen groeien”, om met Bruno Dionis du Séjour te spreken, 
de burgemeester van het dorp Gajac in de Gironde. 
Dionis du Séjour plaatste de kwestie in 2019 op de agenda met een open brief in de 
plaatselijke krant. „Er zijn mensen die van buiten komen en die zeggen: „Uw leven 
van vroeger staat ons niet aan. Wij gaan u tot verandering verplichten”, schreef hij. 
De voorbeelden zijn legio maar het bekendste is dat van de haan Maurice op het 
schiereiland Île d’Oléron. Buren hadden de eigenaars van de haan voor de rechter 
gedaagd om zijn gekraai vroeg in de ochtend. De rechter stelde Maurice uiteindelijk 
in het gelijk. De zaak kreeg nationale media-aandacht en zelfs The New York 
Times wijdde er een artikel aan.  
 
Toen Maurice vorig jaar overleed aan natuurlijke oorzaken was dat nieuws. Andere 
zaken zijn minder geestig. In Lacapelle-Viescamp in de Auvergne is een boer 
veroordeeld tot 8.000 euro schadevergoeding omdat zijn buren, ex-stedelingen, de 
stank van zijn koeien niet verdroegen. Elders stoorden nieuwkomers zich aan de 
uitwerpselen van bijen. In een dorpje in de Gard liet de burgemeester een 
waarschuwingsbord plaatsen bij het binnenrijden van zijn dorp. „Opgepast, hier 
worden klokken geluid, er zijn hanen die heel vroeg kraaien en er zijn kuddes. 
Betreden op eigen risico!”  
 
De juridische geschillen zijn onderdeel van een groter probleem, dat van het soms 
moeilijk samenleven tussen nieuwkomers (de néorureaux, of néos in het kort) en de 
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autochtonen (de souche). De kwestie speelt al jaren, sinds stedelingen in de jaren 
zeventig en tachtig de natuur herontdekten. 
Maar de laatste jaren werd het probleem groter, omdat steeds meer stedelingen een  
nieuw leven zijn begonnen in de provincie, als gevolg van de hoge huurprijzen in 
vooral Parijs. Covid-19 en de bijbehorende lockdowns hebben dat fenomeen 
het voorbije jaar verder aangezwengeld. 
De nieuwe wet zal niet alle problemen oplossen. Elk departement is 
verantwoordelijk voor het definiëren van zijn eigen zintuiglijk erfgoed, afhankelijk 
van de plaatselijke situatie. En het is niet uitgesloten dat geërgerde nieuwkomers 
alsnog naar de rechter stappen. 
De wet moet vooral lichtvaardige rechtszaken ontmoedigen, zegt parlementslid 
Pierre Morel-À-L’Huissier, die het wetsvoorstel indiende, tegen tv-zender France 3. 
„Advocaten zullen hun 
klanten nu moeten 
waarschuwen.  
Pas op: er is beschermd 
zintuiglijk erfgoed, we 
riskeren dat de rechter ons 
de rechtszaal uitbonjourt. 
 
Gert Van Langendonck 
 
 
 
 
  

Maurice de haan mocht van de rechter wel degelijk kraaien 
 
 
 
 Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
Vanaf 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet gaat over:  
• Positie en plichten van bestuursleden en toezichthouders. 
• De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders. 
• Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven. 
• Regels omtrent belangenverstrengeling. 
• Procedures bij grote uitgaven of investeringen. 
En is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren.  
 
Door de overheid zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en 
aansprakelijkheid. Hierdoor dienen bepaalde procedures en verantwoordelijkheden 
binnen de vereniging schriftelijk vastgelegd te worden, voor zover zij dat al niet 
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hebben gedaan. Voor onze vereniging betekent dit een aanvulling op de statuten en 
het opstellen van een bestuursreglement. Het bestuur is hier het afgelopen half jaar 
erg druk mee geweest en het resultaat zijn conceptstatuten en een concept 
bestuursreglement die voldoen aan de WBTR.  
Beide documenten zullen voor de eerst volgende ledenvergadering geagendeerd 
worden.  
 

 
Huis-, tuin- en keukenkiekjes 
Drie ingezonden foto’s van ons lid Aad Flaton, die al 50 naar Noord Hollandse 
blauwen fokt.    
 

Deze mannen lopen los met wat 
dames en liggen iedere morgen trouw 
bij de achterdeur voor hun 
ochtendmaal.  
Ze zijn net door de rui heen en gaan 
straks mooi de winter in. 
 

 
 
The boys 
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Het bestuur van de 
Assendelfter- en 
Noord-Hollandse 
blauwen club  
wenst iedereen 
prettige Kerstdagen 
en een gelukkig 
nieuwjaar en heel 
veel gezondheid  
in 2022! 

 
 



 

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