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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:  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 
 
Lid:   Vacature 
 
Erevoorzitter:     B. Vingerhoed,    E-mail: basenjenny@casema.nl 
Lid van Verdienste: F.A. Assendelft,  E-Mail: faassendelft@gmail.com 
 
 
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: 
1 oktober 2022: Clubshow ondergebracht bij Bondsshow in Silvolde 
19 november 2022: Fokkersdag in Amersfoort 
11 maart 2023: ALV en fokkersdag in Amersfoort 
7 oktober 2023: 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 
 
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. 
 
 
Voorwoord 
Op het moment van schrijven van dit voorwoord is de vogelgriep nog steeds 
niet weg uit Nederland. Ook Corona blijft nog steeds een onduidelijke factor. 
Mede daardoor en vanwege het feit dat de KLN Bondsshow op dezelfde dag 
als onze geplande jongdierendag zou worden gehouden, hadden wij (het 
bestuur van de ANHBC) besloten om onze clubshow dit jaar onder te brengen 
bij de Bondsshow te Ulft (29, 30 september en 1 oktober 2022) en in 
november een ‘leerzame’ fokkersdag te organiseren (zonder prijzen en 
catalogus) maar wel met een beoordeling van de aanwezige dieren en een 
aandenken voor alle inzenders. U heeft hierover in juli reeds een e-mail 
ontvangen. 
 
Na overleg met AKV bleek zaterdag 19 november 2022 nog beschikbaar te 
zijn. Op deze dag willen wij nu onze fokkersdag houden, zodat er toch een 
contactmoment is voor onze leden. 
 
Inmiddels is duidelijk geworden dat de KLN Bondshow “voor veren” in Ulft 
om de bekende reden niet doorgaat. Er zijn nog steeds nieuwe uitbraken van 
vogelgriep, zodat dit besluit niet onverwachts komt. 
 
Voor nu gaan wij ervan uit dat een fokkersdag op 19 november 2022 
mogelijk is. De tijd zal het leren. Omdat het volgende clubblad pas weer in 
december verschijnt, is in dit clubblad alvast een inschrijfformulier voor de 
fokkersdag toegevoegd. Begin november laten wij u via de e-mail weten of 
deze fokkersdag op 19 november wel of niet door kan gaan. Mocht deze dag 
niet doorgaan, dan wordt het reeds betaalde inschrijfgeld en/of lunchkosten 
terugbetaald.  
 
Hopelijk zien we elkaar op 19 november. 
 
Met vriendelijke groet,  
Bestuur ANHBC 
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Uitnodiging fokkersdag 19 november 2022 (voor zowel jonge als oude dieren) 
Hierbij willen wij u alvast uitnodigen voor de fokkersdag op zaterdag 19 
november 2022 in het clubgebouw van AKV, Sportpark De Bokkenduinen 4, 
3819 BD in Amersfoort. Ook niet-fokkende liefhebbers zijn van harte 
welkom.  
 
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. 
Hierbij is de koffie/thee bij binnenkomst inbegrepen. Laat u Hendrik ter Horst 
uiterlijk 12 november 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.  
 
Dagprogramma:  
09.00-09.30 uur: inkooien van de dieren. 
Vanaf 09.30 uur ontvangst/inloop met koffie en thee.  
10.00 uur: aanvang keuring. 
12.30-13.30 uur: lunch met aansluitend de loterij. 
13.30-14.30 uur:  vervolg keuring 
Ca. 1500/15.30 uur: einde fokkersdag 
 
Het schrijfgeld per dier bedraagt € 1,50. Voor dit bedrag wordt uw dier gekeurd 
door een erkende keurmeester en ontvangt u een predicaat. Op deze dag wordt er 
geen catalogus gemaakt. Wel is er voor elke inzender een aandenken.  
 
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 12 november 2022. 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.  
 
Heeft u op 16 november  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! 
 

* * * * * * * * * 
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Oproep voor een bestuurslid 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur enkele leden benaderd voor de vacature 
bestuurslid, maar zij hebben allen te kennen gegeven, om allerlei geldige 
redenen, geen interesse te hebben. We zijn dus nog steeds op zoek naar 
iemand die mee wil denken/praten over onze mooie club. Dit mag ook voor 
een proefperiode zijn, als u bijv. eerst vrijblijvend een tijdje als proef (of een 
soort van stage) wilt meelopen, om daarna te bekijken of een bestuursfunctie 
wel iets voor u is. Mocht u zich afvragen of een dergelijke functie u heel veel 
tijd zal gaan kosten, dan kunnen wij u geruststellen. Ca. 2 keer per jaar een 
bestuursvergadering (de meeste zaken worden digitaal of via de telefoon 
besproken), aanwezig zijn bij de clubdag en fokkersdag. En, indien dit nodig 
mocht zijn, onze club vertegenwoordigen bij een activiteit. 
 

* * * * * * * * * 
 
Vier overwegingen van de Wageningen Universiteit in de discussie wel of 
niet vaccineren tegen vogelgriep.  
 
Overdracht van vogelgriep naar pluimveebedrijven komt bijna elk jaar voor 
in Nederland en in de rest van de wereld. En telkens weer rijst vervolgens de 
vraag: moeten we wel of niet vaccineren tegen aviaire influenza (vogelgriep)? 
Zo eenvoudig als de vraag is, is het antwoord echter niet. Deze discussie kent 
de nodige nuances die Wageningen University & Research op een rijtje heeft 
zet. 
1) Is er al een vaccin tegen vogelgriep?  
In Nederland is er slechts één commercieel vaccin beschikbaar en 
geregistreerd voor gebruik in pluimvee. Dit vaccin is gebaseerd op een laag 
pathogene aviaire influenza (LPAI) H5N2 stam uit 1986. Deze vaccinstam is 
niet verwant aan het huidige hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) H5N8 
virus en zal daarom naar verwachting onvoldoende bescherming bieden tegen 
infectie met dit virus. 
In het buitenland zijn enkele andere commerciële vaccins beschikbaar tegen 
H5-virussen, maar geen van deze vaccins is ontwikkeld tegen het huidige 
HPAI H5N8 virus dat nu uitbraken veroorzaakt in Nederland. (Update 2022: 
ook niet tegen het huidige H5N1 virus.) Wanneer een vaccin wordt gebruikt 
dat pluimvee maar deels zou beschermen tegen vogelgriepinfectie, dan kan 
dit de infectie verbergen. Het virus kan zich dan ongemerkt verspreiden, 
waardoor de bestrijding van het virus juist moeilijker wordt. 
  
2) Wordt pluimvee in andere landen al ingeënt?  
In verschillende landen (in Azië, Egypte) wordt gevaccineerd tegen 
vogelgriep, onder meer tegen HPAI H5 virus. Een vaccin moet op de eerste 
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plaats virusverspreiding voorkomen om uitbraken te stoppen 
(transmissiewaarde R<1). In het laboratorium is aangetoond dat vaccinatie de 
transmissie van het HPAI virus kan voorkomen, als de vaccinstam en de 
uitbraakstam nauw verwant zijn. In de praktijk blijkt echter dat dat er te 
weinig antistoffen worden aanmaakt tegen het HPAI virus na een of twee 
vaccinaties. De ontwikkelde vaccins bleken in het veld dus niet effectief 
genoeg (R>1), en hebben de uitbraken in deze landen niet kunnen stoppen. 
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3) Aan welke voorwaarden zou een vaccin tegen vogelgriep moeten voldoen?  
 
Het vaccin moet effectieve bescherming bieden tegen vogelgriepinfectie en 
de verspreiding van het virus voorkomen. Een 
effectief vaccin ontwikkelen is echter lastig omdat 
het HPAI virus zeer snel veranderd en evolueert. 
Het is nog niet gelukt om een vaccin te ontwikkelen 
dat bescherming biedt tegen alle 
vogelgriepstammen. Een vaccin zal daarom 
regelmatig moeten worden aangepast aan de virusstam die op dat moment 
uitbraken veroorzaakt. 
Daarnaast moet een vaccin bij voorkeur geschikt zijn voor massavaccinatie 
van pluimvee, bijvoorbeeld via drinkwater of een spray. Een vaccin dat 
individueel moet worden toegediend is bewerkelijk en zal vrij hoge kosten 
met zich meebrengen. 
Tenslotte is het belangrijk dat gevaccineerde dieren onderscheiden kunnen 
worden van geïnfecteerde dieren in diagnostische testen. Dieren zullen na 
vaccinatie antistoffen ontwikkelen tegen het virus, net als na een infectie met 
het virus. Om geïnfecteerde dieren toch te kunnen opsporen is het 
noodzakelijk dat het vaccin een kenmerk heeft, dit wordt het DIVA-principe 
(Differentiating Infected from Vaccinated Animals) genoemd. 
 
4) Waar moeten we nog meer rekening mee houden naast het ontwikkelen 

van een vaccin?  
Op dit moment is handel in tegen vogelgriep gevaccineerd pluimvee-
producten) niet toegestaan binnen de Europese Unie. Ook andere landen 
willen vaak geen gevaccineerd pluimvee (of producten) importeren. Indien 
Nederlandse pluimveehouders willen gaan vaccineren dan heeft dit dus grote 
gevolgen voor de export. Er zullen daarom eerst internationaal afspraken 
gemaakt moeten worden over vaccinatie van pluimvee en de acceptatie van 
gevaccineerd pluimvee of producten. 
Als gevolg van de handelsbeperkingen is er op dit moment geen afzetmarkt 
voor vogelgriepvaccins in de EU. Het is voor de farmaceutische industrie 
daarom niet rendabel om te investeren in het ontwikkelen van een vaccin. 
Maar juist omdat er nog geen effectief vaccin beschikbaar is zullen landen de 
handelsbeperkingen niet willen loslaten, omdat zij het risico van import van 
ongemerkt geïnfecteerd pluimvee te groot vinden. 
De verwachting is dat het risico op HPAI vogelgriep introductie ook de 
komende jaren hoog blijft. Het is daarom verstandig om nu internationaal de 
discussie over vaccinatie te starten en ook te investeren in vaccin-
ontwikkeling. Een belangrijke overweging hierbij is vaccinatiestrategie. 
Mogelijkheden zijn het preventief inenten van alle pluimvee of gerichte 
vaccinatie wanneer er HPAI uitbraken zijn of dreigen. 
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Deze tekst kunt u ook nalezen via de volgende link: Vier overwegingen in de 
discussie wel of niet vaccineren tegen vogelgriep - WUR 
 
Voor meer informatie over vogelgriep adviseren wij u eens een kijkje te nemen op 
de website van Wagningen Universiteit & Research: Wur.nl/vogelgriep-in-nederland 
Hier wordt uitgebreid aandacht besteed aan wat vogelgriep precies is, hoe dit zich 
verspreidt, welke vormen er zijn, welke maatregelen er genomen dienen te worden, 
welke onderzoeken er naar vogelgriep plaatsvinden, etc.  

 
* * * * * * * * * 
 

Korte terugblik op de jaarvergadering van 12 maart 2022. 
Eindelijk mocht het weer…... fysiek bij elkaar komen. Met z’n allen eerst 
gezellig keuvelen onder het genot van een kopje koffie/thee. Even ‘bijkletsen’ 
over wat we allemaal van elkaar gemist hadden. Daar hadden we ruim de tijd 
voor, zodat iedereen weer op te hoogte was van elkaars reilen en zeilen. 
Allerlei onderwerpen passeerden de revue, van foktomen,  broedeieren, de 
gezondheid, kinderen, kleinkinderen… noem maar op.  
Voor de dierenbespreking had familie De Boer enkele Assendelfter hennen 
meegebracht en er was een Noord-Hollands krielhaantje aanwezig van René 
van de Kerkhof. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Bioveterinary-Research/show-bvr/Wel-of-niet-vaccineren-tegen-vogelgriep.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Bioveterinary-Research/show-bvr/Wel-of-niet-vaccineren-tegen-vogelgriep.htm
https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/bioveterinary-research/dierziekten/virusziekten/vogelgriep-in-nederland-2.htm
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De dieren werden allemaal uitgebreid besproken. Met name de kam en de 
pelling kwamen uitgebreid aan bod.  

‘zeer goede borsttekening’           ‘heeft ongewenste hoefijzertekening in borst’ 
 

“Kamdoorn volgt goed de neklijn”  “Kamdoorn wipt op” 
 
 
Na de lunch en de loterij werd er vergaderd. 
De notulen van deze vergadering worden gepubliceerd in het clubblad van 
maart 2023. Na afloop van de vergadering werd Frans Assendelft in het 
zonnetje gezet. Als dank voor alle jaren dat hij bestuurslid voor onze 
vereniging is geweest, werd hij benoemd tot ‘lid van verdienste’ en ontving  
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 hij hiervoor een oorkonde en mooie bos bloemen. 
 

 
 
Stand van zaken Ei-keuring 
In het vorig clubblad heeft u kunnen lezen dat er met succes een opleiding tot 
keurmeester voor eieren is gestart. Naar aanleiding hiervan is er ook een voorlopige 
standaard voor eieren ontwikkeld. 

 
 Eikleur: 

Donkerbruin   

Bruin   

Crème   

Getint   

Wit   

Blauw/groen   

Assendelfter en N-Holl. Blauwen club   
  
 Gewicht 

  kleur Min Max 

Assendelfters  Wit 45 g   

Noord-Hollandse hoenders Crème 55 g   

Assendelfter krielen Wit 30 g 40 g 

Noord-Hollandse krielen Crème 45 g 55 g 



 

INSCHRIJFFORMULIER (graag volledig invullen; ook uw fokkersnummer!) 
 
 
Fokkersdag 19 november 2022 van de Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club.  
 
Inzender: ...................................................... Adres: ................................................. 
 
Postcode: ..................................................... Woonplaats: ....................................... 
 
Telefoonnummer:  ...................................... Fokkerskrt.nr:..................................... 
 
E-mail: ........................................................ 
 
Akkoord met naamsvermelding in het clubblad:  ……………………. 
      (handtekening voor akkoord) 

 
Inkooien zaterdag 19 november 2022 tussen 09.00 en 09.30 uur. 
…… Inschrijvingen à € 1,50   € ……….. 
.…... Lunch à € 15,00 p/p  € ……..… + 
Te betalen    € ……….. 

Ras groot/kriel Kleurslag M/V jong/oud 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
     

    

    



 

 
 
 

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