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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 
Voor degene die hun contributie voor 2022 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.  
 
Het lidmaatschap van de ANHBC bedraagt € 17,-- per jaar en voor 
jeugdleden € 7,50. Leden die de contributie niet hebben voldaan komen niet 
in aanmerking voor ereprijzen. 
 
Vervolg korte terugblik op de jubileumshow van zaterdag 2 oktober 
2021. Verslag keuring NH krielen Amersfoort door Hanno Dijkhorst 
 
Op de afgelopen club dag mocht ik de Noord-Hollandse krielen keuren. 
Gelukkig viel de keuring vroeg in het jaar en kon deze prima doorgang 
vinden. Ik keurde dit jaar zowel de hanen als alle hennen. Er zat in totaal toch 
een flinke collectie dieren. Ik heb de afgelopen twee jaar de hanen gekeurd en 
keurde nu beide geslachten. De kwaliteit van de hanen lag dit jaar lager dan 
de voorgaande jaren. Dit zat hem vooral in het type. De koppen zijn vaak 
prima! Mooie kammen en kinlellen en een vaak geweldige oogkleur, maar de 
typische type dieren ontbraken helaas wat. De dieren leken wat hoog gesteld 
en waren wat vlak in de borstpartij. Ook blijft een voldoende vlakke rug een 
aandachtspunt. Daarnaast hadden de fraaiste haantjes wat minder goed 
ingeplante staarten. 
Bij de hennen zagen we wel dieren met het juiste type, al zien we hier ook 
dieren die in type echt afwijken. Holle ruggen horen niet bij de NH krielen. 
Dit blijft natuurlijk een aandachtspunt om op te focussen. Over het algemeen 
hadden de dieren prima koppen, met wederom ook hier weer vaak een 
geweldige oogkleur. De kammen zijn over het algemeen prima, maar de 
fronten kunnen gemiddeld wat strakker. Daarnaast laten de meeste hennen het 
wat zitten in borsttekening. Vleugel- en staarttekening blijft een 
aandachtspunt. Over het algemeen waren er toch behoorlijk wat mooie 
hennen die mooie raseigenschappen lieten zien en hanen met hele fraaie 
staart-partijen en mooi vol diep in borst. Voor de fokkerij blijft het belangrijk 
om de juiste types uit te zoeken. Voldoen de dieren niet genoeg, dan is het 
beter om met een kleiner aantal te fokken.  
Bovendien zijn de Noord-Hollandse krielen geweldige dieren voor elke 
liefhebber. Dit geeft het ras een voorsprong.  
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**  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.  
 
Uitnodiging jaarvergadering 12 maart 2022 
Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de jaarvergadering op 
zaterdag 12 maart 2022 in het clubgebouw van AKV, sportpark ‘De Bokkenduinen’ 
4, 3819 BD te Amersfoort.  
Het bestuur gaat er vanuit dat we op deze dag gewoon kunnen vergaderen. Mocht 
t.z.t. blijken dat vanwege de RIVM-maatregelen de jaarvergadering niet door kan 
gaan, dan wordt deze verzet naar de jongdierendag in oktober 2022.  
 
Dagprogramma:  
Vanaf 10.00 uur  ontvangst/inloop met koffie en thee.  
11.00-12.00 uur:  dierenbespreking door keurmeester René van de Kerkhof over de 

door enkele (nieuwe) leden meegebrachte dieren. Dames en 
heren, neem een mooi aantal dieren mee om te bespreken. Laat de 
secretaris uiterlijk 1 maart even weten hoeveel dieren u 
meebrengt, dan zorgen wij dat er voldoende kooien gereed staan.  

12.30-13.30 uur: lunch. 
Na de lunch aansluitend de loterij met jaarvergadering en discussie.  
 
De prijs die u betaald voor de lunch is € 15,00 p/p. Tevens is hierbij inbegrepen 
koffie/thee bij binnenkomst. Laat u Hendrik ter Horst uiterlijk 1 maart 2022 (via  
e-mail secretaris@anhbc.nl of tel. 0599-324377) weten of u komt, dan kan daar met 
de lunch rekening mee gehouden worden.  
 

Agenda jaarvergadering:  
1. Opening. 
2. Notulen van 2 oktober 2021 (zie elders in dit clubblad). 
3. Vaststellen agenda. 
4. Ingekomen stukken, verzoeken en mededelingen. 
5. Jaarverslag secretaris (zie elders in dit clubblad). 
6. Financieel verslag 2021 door penningmeester (ter vergadering beschikbaar). 
7. Verslag kascommissie: mevr. Willeke de Haard en dhr. Wim Noorloos. 

(Reserve is dhr. Joop Vonk.) 
8. Benoeming nieuwe kascommissie.  
9. Begroting 2022 (ter vergadering beschikbaar). 
10. Stand van zaken contributie.  

mailto:secretaris@anhbc.nl
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11. Rooster van aftreden. (René van de Kerkhof is aftredend en herkiesbaar. Frans 
Assendelft is aftredend en vanwege gezondheidsredenen niet meer herkiesbaar). 
Tegenkandidaten kunnen zich tot 12 maart 11.00 uur kenbaar maken bij de 
secretaris. 

12. Evaluatie jubileumshow/jongdierendag zaterdag 2 oktober 2021.  
(Zie clubblad nr. 118 van december 2021 en blz. 2 van dit clubblad).  

13. Jongdierendag zaterdag 1 oktober 2022. 
14. Keurmeesters jongdierendag 1 oktober 2022.  

(De keurmeesters zijn Klaas v/d Hoek, Aad Rijs en Tallinus Boschma.)  
15. Prijzenschema tentoonstellingsseizoen 2022-2023.  
16. Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 

(Deze 2 bijlagen zijn u digitaal separaat toegezonden. De leden die geen  
e-mailadres hebben, kunnen desgewenst een papieren versie aanvragen bij de 
secretaris of de voorzitter.) 

17. Erkenning geelwitpel (kleur nr. 82) Assendelfter hoen.  
18. Wat verder ter tafel komt.  
19. Rondvraag en sluiting.  

 
Rooster van aftreden 

 
Jaar van aftreden 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Voorzitter A. Suiker  @   @  
Secretaris/penning-
meester H. ter Horst 

  @   @ 

Lid F. Assendelft  @   @   
Lid B. Bos  @   @  
Lid R. v/d Kerkhof @   @   

 
 
Notulen van ALV op 2 oktober 2021. 
 
1. Opening. 
De voorzitter heeft iedereen van harte welkom op deze ALV, die onder normale 
omstandigheden al in maart 2021 gehouden zou worden.  
Alle aanwezigen worden nogmaals geattendeerd op de AVG-regelgeving. Degene 
die niet in de catalogus van de jongdierendag vermeld willen worden, of waarvan 
geen dieren gefotografeerd mogen worden, dienen dit tijdens de jongdierendag aan 
de voorzitter en/of secretaris door te geven. Dan kan daar met de catalogus en het 
clubblad van december tijdig rekening mee worden gehouden. 
2. Notulen van 3 oktober 2020. 
Deze worden onder dankzegging aan Bram goedgekeurd.  
3. Vaststellen agenda. 
Er zijn geen toevoegingen.  
4. Ingekomen stukken, verzoeken en mededelingen. 
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Er zijn diverse verzoeken voor dieren en broedeieren ontvangen.  
Verder ontvangen wij regelmatig informatie van de Kleindier Liefhebbers 
Nederland, de Nederlandsche Hoenderclub en de Stichting Zeldzame 
Huisdierrassen . Ook de ministeries weten ons te vinden, bijvoorbeeld om 
wetswijzigingen aan te kondigen. 
5. Jaarverslag secretaris. 
Het jaarverslag wordt met dank aan Hendrik vastgesteld. 
6. Financieel verslag 2020. 
Het financieel verslag is voorafgaande aan de vergadering uitgedeeld en wordt 
besproken. Vanwege Covid-19 en alle bijbehorende restricties en mede vanwege 
de vogelgriep zijn er in 2020 weinig tot geen activiteiten geweest. Dit heeft ertoe 
geleid dat er door de vereniging weinig onkosten zijn gemaakt, waardoor er een 
redelijk positief bedrag over blijft, dat gereserveerd wordt voor de aanschaf van 2 
banners, het 40-jarig jubileum en een uitbundig prijzenpakket tijdens de 
jongdierendag van 2021. 
7. Verslag kascommissie. 
Willeke de Haard en Wim Noorloos hebben de financiële bescheiden 
gecontroleerd. Alles zag er duidelijk en overzichtelijk uit en aan het bestuur wordt 
decharge verleent. 
8. Benoeming nieuwe kascommissie.  
Voor 2021 bestaat de kascommissie uit Willeke de Haard en Wim Noorloos.  
Joop Vonk wordt de nieuwe reserve.  
9. Begroting 2021 
Er zijn geen vragen en de vergadering gaat akkoord met de begroting voor 2021. 
10. Stand van zaken contributie. 
De leden die over 2020 geen contributie hebben betaald, zijn inmiddels van de 
ledenlijst verwijderd. 
11. Rooster van aftreden.  
Hendrik ter Horst is aftredend en herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord met 
een nieuw termijn.  
12. Evaluatie jongdierendag 3 oktober 2020.  
Hierover zijn geen opmerkingen. 
13. Jongdierendag 2 oktober 2021. 
Dat is vandaag, waarop ook het 40-jarig jubileum wordt gevierd. Het bestuur 
hoopt voor een mooi prijzenpakket te hebben gezorgd en tijdens de lunch krijgen 
alle leden 2 consumpties aangeboden. Jenny Vingerhoed wordt nogmaals bedankt 
voor de mooie schilderijtjes die ze heeft gemaakt. 
14. Keurmeesters jongdierendag 2 oktober 2021. 
Dit zijn Elze Zwama, Wim Voskamp en Hanno Dijkhorst. 
15. Prijzenschema tentoonstellingsseizoen 2021-2022.  
Hiermee gaat iedereen akkoord. Bram zal voor de Beemsterkaas zorgen. 
16. Vervolg Assendelfter en Assendelfter krielen.  
Aangezien Hanno Dijkhorst nog bezig is met de keuring geeft René v/d Kerkhof 
een toelichting over de stand van zaken en alle acties die de foktechnische 
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commissie de afgelopen tijd ondernomen heeft. Veel hiervan is ook terug te lezen 
in de clubbladen. Hanno is momenteel bezig de Assendelfters in de kleur 
geelwitpel te fokken en wil graag het traject tot erkenning starten. Vandaag zijn 
ook enkele dieren in deze kleurslag aanwezig. De aanwezige leden vinden het een 
mooi moment dat deze kleurslag op de jubileumshow aanwezig is en stemmen 
ermee in dat het traject tot erkenning van deze keurslag bij de Assendelfter groot 
wordt ingezet.  
17. Wat verder ter tafel komt.  
Niet van toepassing. 
18. Rondvraag en sluiting.  
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen 
nog een fijne middag op de jubileumshow.  

 
*************** 

 
Van de voorzitter en secretaris (tevens jaarverslag 2021) 
Wederom een turbulent jaar met veel beperkingen en restricties vanwege alle 
RIVM-maatregelen. Nog steeds de 1,5 mtr. samenleving, mondkapjesplicht en 
naast een ophokplicht voor de kippen vanwege de vogelgriep, ook een lock down 
en quarantaineplicht voor de mens. Beetje bij beetje raken we aan dit “nieuwe 
normaal” gewend (hopen we).  
Een jaar waarin wederom weinig activiteiten konden doorgaan. Gelukkig kon onze 
jubileumshow in oktober wel doorgaan met een mooi aantal dieren en waar, dankzij 
Hanno Dijkerhorst, zelfs de Assendelfters in kleurslag geelwitpel niet ontbraken.  
Met inachtneming van de RIVM-maatregelen en na goed overleg met AKV hadden 
we een mooie jubileumshow met prachtige prijzen en voor alle aanwezige een mok 
met het nieuwe logo. Zoals u tijdens de ALV in de financiën zult zien, heeft deze 
dag best wel wat gekost. Echter, het bestuur heeft gemeend om in dit jubileumjaar, 
waarin we elkaar toch al zo weinig zagen, wat extra’s voor haar leden te doen. O.a. 
door het uitgebreide prijzenpakket met mooie schilderijen en plaquettes. 
Ondanks dat er in 2021 weinig activiteiten waren, heeft het bestuur niet stilgezeten.  
Zo is n.a.v. de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) het 
huishoudelijk reglement aangevuld en is er een leidraad voor het bestuur opgesteld. 
Beiden worden tijdens de ALV besproken. Verder heeft RopaPoultry aangegeven 
een paar keer in ons clubblad te willen adverteren. Zie hun advertentie op pagina 8.  
 
De cijfers van de financiële verantwoording zijn op de jaarvergadering beschikbaar.  
Op 1 januari 2022 zijn we weer met een nieuw clubjaar begonnen. 
 
Het bestuur wenst iedereen veel plezier toe met onze mooie hobby en wij hopen op 
de jongdierendag van 1 oktober 2022 veel fraaie fokresultaten te mogen zien.  
 
Voor nu, blijf allemaal gezond en hopelijk tot binnenkort! 
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Prijzenschema nationale en open shows  
2021-2022 
Voor beide clubrassen zowel groot als kriel 

  

 Bij 3 t/m 10 dieren:  Assendelfter kriel: 
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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Tips voor broedeieren 
De beste start maak je met gezonde en niet te oude hennen en een goede gezonde 
onverwante haan die jong en vitaal is. Er mogen niet te veel hennen bij een haan 
anders kan de haan de hennen niet goed bevruchten. Voor de beste foktomen zet je 
maximaal 5 hennen en 1 haan bij elkaar om zo te zorgen voor een goede 
bevruchting. Na één keer treden kan een hen tot 2/3 weken bevruchte eieren leggen. 
Dit kan van belang zijn bij het apart zetten van een toom en eventueel wisselen van 
haan. Het is ook belangrijk dat je goede broedeieren uitzoekt waarmee je gaat 
broeden. De eieren moeten een goede vorm hebben, zoals normale eieren. Te 
kleine, te grote en misvormde eieren vallen af. 
 
Je kunt de eieren het beste bewaren in een ruimte waar de temperatuur ongeveer 
10/14 graden is en waar de luchtvochtigheid niet te laag is. De kelder is 
bijvoorbeeld een prima bewaar plaats. Het bewaren van de broedeieren is het 
belangrijk dat ze elke dag gekeerd worden, dan plakt de dooier niet vast aan de 
schaal. Broedeieren kun je max. 14 dagen bewaren, daarna gaat de kwaliteit erg 
achteruit. Als je de broedeieren hebt vervoerd kun je ze het beste 24 uur laten rusten 
voor je ze in de broedmachine legt. 
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Voor je de eieren in de broedmachine legt is het belangrijk om te zorgen dat de 
temperatuur in de broedmachine is ingesteld op de juiste temperatuur en dat deze 
stabiel is. Geadviseerd wordt om de machine min. 4 uur te laten draaien voor de 
eieren erin mogen. Hierdoor heeft de broedmachine de kans om alles in de 
broedmachine te verwarmen tot de gewenste temperatuur (ca. 37.8 gr.C). Als je de 
eieren in de broedmachine legt is dat een enorme massa om op te warmen. Hierdoor 
daalt de temperatuur in de broedmachine even. Het is heel belangrijk om niet aan 
de thermostaat te draaien om dit te corrigeren. Je kunt het beste rustig wachten tot 
de broedmachine zelf terug op temperatuur komt. Dit kan best een paar uur duren. 
 
Door de juiste luchtvochtigheid kan de luchtkamer in het ei groeien. Voor de eerste 
18 dagen wordt een luchtvochtigheid van 40-50% en voor de laatste 3 dagen een 
luchtvochtigheid van 70% geadviseerd. Dit percentage kan per broedmachine 
verschillen. Sommige fokkers gaan niet hoger dan 55%. De luchtvochtigheid meet 
je met een hygrometer. Draai de eerste 18 dagen van het broeden de eieren 
minimaal 2x per dag. Op dag 19 moet de luchtvochtigheid omhoog. Ook keren we 
de eieren niet meer zodat de kuikens in alle rust kunnen uitkomen. Op dag 20/21 
worden de eieren aangepikt door de kuikens en komen ze uit. Help de kuikens niet 
als het niet lukt, dit worden zwakke dieren. Het is erg zielig maar het is uiteindelijk 
beter voor de dieren zelf. 
 
Bunzing en vossen besmet met vogelgriep 
Uit Nature Today (Tekst: André De Baerdemaeke)  
 
Dutch Wildlife Health Centre (DWHC), Vogelklas Karel Schot, WBVR, Zoogdiervereniging 
20-JAN-2022 - In Zuid-Holland is een bunzing aangetroffen met de zeer 
ziekmakende vogelgriepvariant H5N1. Elders in Nederland blijken ook vossen 
besmet te zijn met het virus, zo blijkt uit onderzoek van het Dutch Wildlife Health 
Centre, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Wageningen Bioveterinary 
Research. 
Begin januari 2022 werd bij Dirklandse Sas op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-
Overflakkee een bunzing aangetroffen die zich zeer vreemd gedroeg. Het dier 
draaide ongecontroleerd met haar kop en was volledig gedesoriënteerd. Zulk gedrag 
wijst vaak op een aandoening aan het zenuwstelstel. De bunzing werd per 
dierenambulance overgebracht naar een opvangcentrum voor wilde vogels en 
zoogdieren. Omdat de symptomen zeer hevig waren, werd daar besloten het dier na 
24 uur te euthanaseren en haar verder lijden te besparen. Dergelijke neurologische 
symptomen komen ook voor bij watervogels die ziek zijn van vogelgriep. Daarom 
werd besloten de dode bunzing in het lab van Wageningen Bioveterinary Research 
(WBVR) te laten testen. 
 
Uit de testresultaten kwam naar voren dat de bunzing inderdaad besmet was met de 
zeer ziekmakende vogelgriepvariant H5N1. Het virus werd aangetoond in de 
hersenen van het dier, maar monsters uit keel en endeldarm werden negatief getest. 

https://www.kleinveeservice.nl/broedmachine/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=85
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=420
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=419
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=19
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Er is momenteel een vogelgriepepidemie gaande onder wilde watervogels in 
Nederland en in het buitenland. In december werden grote aantallen dode 
kanoetstrandlopers langs de kust van de Waddenzee aangetroffen die positief 
testten op H5N1. Ook onder brandganzen en zwanen vallen veel slachtoffers, zoals 
in de Oostvaardersplassen, Friesland en Noord- en Zuid-Holland. 
Inmiddels is duidelijk dat ook wilde zoogdieren geïnfecteerd kunnen worden met 
H5N1. In mei 2021 werden er al besmette jonge vosjes aangetroffen in Groningen. 
Afgelopen december werd opnieuw een zieke vos aangetroffen, nu in Zuid-
Nederland. Vooralsnog gaat het om roofdieren die het virus vermoedelijk oplopen 
door het eten van besmette wilde vogels. Deze manier van besmetting is ook 
aangetoond bij roofvogels, zoals in 2015 bij een zeearend die vogelgriepvariant 
H5N8 bleek te hebben. Deze vogelgriepvariant is in de winter van 2020/2021 ook 
aangetoond bij buizerd, torenvalk en slechtvalk. 
 
Voorzichtigheid is geboden 
De nu aangetoonde gevallen van vogelgriep bij zoogdieren wijzen erop dat 
voorzichtigheid is geboden tijdens deze vogelgriepepidemie. Het is namelijk 
bekend dat ook honden en katten gevoelig zijn voor vogelgriep. Houd honden 
daarom uit voorzorg aan de lijn bij plekken waar dode (water)vogels kunnen liggen. 
Daarmee voorkomt u dat honden in aanraking komen met besmette, dode vogels. 
Voor wandelaars geldt dat direct contact met zieke en dode watervogels zoveel 
mogelijk vermeden moet worden. Meer informatie:  
• Rivm.nl/aviare-influenza 
• Dwhc.nl/aviaire-influenza 
• Wur.nl/vogelgriep-in-nederland 
• Nvwa.nl/vogelgriep-preventie-en-bestrijding 

 
Ei-keuring 
Er is een opleiding tot keurmeester voor eieren gestart. Dit is een succes geworden 
en er zijn nu bij de KLN 25 keurmeesters voor eieren. Maar wil je de eieren keuren, 
dan is hiervoor ook een standaard nodig. Er is een voorlopige standaard ontwikkeld, 
waarover de komende tijd overleg is met de speciaalclubs. In deze voorlopige 
standaard staan een zestal ei-kleuren met een min. en max. ei-gewicht. Momenteel 
wordt het gemiddelde ei-gewicht van onze rassen nog gemonitord, zodat er een 
representatief beeld over het gewicht in de standaard wordt opgenomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Donkerbruin   

Bruin   

Crème   

Getint   

Wit   

Blauw/groen   

Assendelfter en N-Holl. Blauwenclub   

  kleur 

Assendelfters Wit 

Noord-Hollandse hoenders Crème 

Assendelfter krielen Wit 

Noord-Hollandse krielen Crème 

https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/bioveterinary-research/show-bvr/vogelgriep-bij-wilde-vogels.htm
https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/bioveterinary-research/show-bvr/vogelgriep-bij-wilde-vogels.htm
https://nos.nl/artikel/2412962-watervogels-in-oostvaardersplassen-zijn-doodgegaan-door-vogelgriep
https://www.dwhc.nl/vogelgriep-gevonden-vos-zuid-nederland/
https://www.dwhc.nl/vogelgriep-gevonden-vos-zuid-nederland/
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=23176
https://www.dwhc.nl/vogelgriep-h5n8-update-dec2016/
https://www.rivm.nl/aviare-influenza
https://www.dwhc.nl/ziekten/aviaire-influenza/
https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/bioveterinary-research/dierziekten/virusziekten/vogelgriep-in-nederland-2.htm
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding
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