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In Memoriam Jan Gahrmann 
 
Toen het bericht kwam dat  
Jan Gahrmann plotseling en totaal 
onverwacht was overleden op 14 
november konden we het nauwelijks 
geloven dat het echt waar was, Jan 
was pas 71 jaar! 
Jan werd lid van de LPKV (Leidse 
Pluimvee en Konijnen-
sportvereniging) in 1989, omdat hij 
Sebright krielen had, in het kleine tuintje bij de woonboot in Voorschoten. 
Vier jaar later werd ook zijn zoon Fred lid, al snel daarna waren het 
Kuifhoenkrielen en Assendelfter krielen die door de combinatie Gahrmann 
werden gefokt. Jan was al binnen een paar jaar beschikbaar voor het bestuur 
van LPKV. Hij was jarenlang tentoonstelling secretaris, totdat Fred het van 
hem overnam. Ook heeft LPKV voor haar clubtentoonstelling een aantal jaren 
gebruik kunnen maken van de aula van de school waar Jan leerkracht was. 
Jan werkte in het bijzonder onderwijs en had de gave om leerlingen die slecht 
kunnen of willen leren wat bij te brengen.  
 
Ze verhuisden naar Zoeterwoude waar de tuin ook nog niet heel groot was. 
Maar met veel creativiteit werd  elke vierkante centimeter benut en kon er 
serieus gefokt worden. Natuurlijk werden ze ook lid van de speciaalclubs en 
dus ook van de Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen club. De 
Assendelfter kriel citroenpel werd door hen weer gefokt en met succes ter 
erkenning aangeboden, het is jammer dat er ondanks deze inspanningen er nu 
weer zo weinig zijn….. In een schuur bij een boer in de buurt kwamen 
hokken met grote Hollandse Kuifhoenders, maar toen de vogelgriep uitbrak 
zag de melkveehouder dit als een bedreiging voor zijn bedrijf en was dit niet 
meer mogelijk. Omdat de problemen met coccidiose niet goed onder controle 
kwamen werd afscheid genomen van de Assendelfter krielen. Jan had de 
laatste jaren zijn hart helemaal verloren aan de Modern Engelse Vechtkrielen, 
want ze waren zo mak.  
 
Hij had nog grote plannen, het  hok zou opgeknapt worden en hij zou ook de 
Oud Engelse Vechtkrielen gaan fokken. Ook was Jan vaak bij zoon Fred en 
zijn schoondochter Marjolein in Waddinxveen om hen met raad en daad bij te 
staan met hun fokkerij. We verliezen met Jan niet alleen een hele goede 
fokker, maar hij was ook vriendelijk, oprecht geïnteresseerd en bij tijd en 
wijle ook opbouwend kritisch.  
We wensen zijn vrouw Wil, Fred en Marjolein heel veel sterkte! 
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Voorwoord 
Zoals iedereen eigenlijk al verwachtte kon de jongdierendag in november niet 
doorgaan. Toch hoopt het bestuur in 2023 weer iedereen fysiek te zien. 
Mogelijk op zaterdag 21 januari 2023 tijdens de Dierenparade Noordshow in 
Hardenberg of op de algemene ledenvergadering op 11 maart 2023. Noteer  
11 maart alvast in uw agenda. Naast de ALV zal er o.l.v. een deskundige een 
workshop worden gehouden over digitaal keuren, iets voor de toekomst? En 
wat zijn aandachtspunten?  
Verderop in het clubblad is informatie over de vogelgriep opgenomen. 
Wellicht is veel informatie al bij u bekend. Toch willen wij hieraan nog even 
de nodige aandacht  besteden. 
Ook willen we u nog even kort attenderen op de welzijnsleidraad voor het 
houden van rashoenders en rasdwerghoenders. In deze leidraad wordt 
uiteengezet welke voorwaarden gelden voor het diervriendelijk houden van 
rashoenders. Het uitgangspunt is dat moet worden voldaan aan de volgende 5 
vrijheden:  
1.  Dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk toegang tot 

vers water en een adequaat rantsoen. 
2.  Dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben een geschikte leefomgeving 

inclusief onderdak en een comfortabele rustplaats. 
3.  Dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van preventie 

en een snelle diagnose en behandeling. 
4.  Dieren zijn vrij van angst en stress. Er is zorg voor voorwaarden en 

behandelingen die geestelijk lijden voorkomen. 
5.  De dieren zijn vrij om natuurlijk gedrag te vertonen. 

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de KLN onder 
het kopje ‘welzijnsleidraad’ of gebruik de volgende link:  

https://kleindierliefhebbers.nl/diergroepen/hoenders/#elementor-tab-title-1717 
Voor nu wensen wij u veel leesplezier en hele fijne feestdagen. Wij hopen u 
allemaal in 2023 weer te zien!. 
Met vriendelijke groet,  
Bestuur ANHBC 
 
Contributie 2023 
Het lidmaatschap van de ANHBC bedraagt € 17,-- per jaar en voor 
jeugdleden € 7,50.  
Wij verzoeken u om de contributie voor 2023 vóór 1 februari 2023 te 
betalen via rekeningnummer NL40 RBRB 0706 508 513 t.n.v. ANHBC.  
 
Leden die hun contributie van 2022 nog steeds niet hebben voldaan worden 
per 1 januari 2023 van de ledenlijst verwijderd.  

https://kleindierliefhebbers.nl/diergroepen/hoenders/#elementor-tab-title-1717
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Oproep voor een bestuurslid 
We zijn 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. Heeft u interesse 
of wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze secretaris. 
 
Eierkeuring 
Inmiddels is er een eierstandaard (eigewicht en eikleur) opgesteld en zijn er 
diverse keurmeesters opgeleid voor een eierkeuring. Om te checken of we op 
de goede lijn zitten met het eigewicht en de eikleur van onze rassen, kunt u 
misschien de komende tijd (januari t/m mei) eens kijken in hoeverre dit klopt 
met de eieren van uw dieren: 
 
 Klopt het gemiddelde eigewicht met de praktijk?  
 Klopt de eikleur met de praktijk?  
 Zijn er andere ontwikkelingen? 
 
Bij eerdere metingen is geconstateerd dat er tussen 
het gewicht van het ei van een jonge hen, 
respectievelijk een oude hen behoorlijke verschillen 
kunnen optreden.  
Geef uw bevindingen door aan de secretaris.  
 

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 

   

Korte omschrijving van een eierenkeuring  
Enkele eieren worden uitwendig beoordeeld op een bord. Ze moeten zo veel 
mogelijk gelijk zijn in kleur, gewicht, vorm en schaalkwaliteit. Eén ei wordt intern 

Donkerbruin   

Bruin   

Crème   

Getint   

Wit   

Blauw/groen   
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beoordeeld. Dit ei dient de inzender met een potlood te markeren en moet zo vers 
mogelijk zijn.  

Een eierenkeuring heeft als uitgangspunt, hoe behoort een goed broedei te zijn.  
Bij een openbare keuring kan een keurmeester uitleg geven en vragen 
beantwoorden over het ei en dan speciaal het broedei en het broedproces. De 
schaalkwaliteit bepaalt de luchtvochtigheid in de broedmachine. Op een 
eierenkeuring kun je dan ook schalen vergelijken en zien wat een goede en wat een 
mindere schaal is. Zo kun je leren of de inhoud van het ei goed genoeg is om tot 
een gezond kuiken te komen.  

Bij de interne keuring kijkt men naar de kwaliteit van de dooier en het eiwit. De 
dooier moet mooi van kleur zijn en mooi half rond in het midden liggen van het 
eiwit dit vereist enige kennis van de keurmeester bij het openbreken. Het eiwit rond 
de dooier moet dikker zijn dan het eiwit aan de buitenrand. Ook moeten de 
hagelsnoeren aanwezig zijn net als de kiemschijf op de dooier. Bloedspatten of 
andere ongerechtigheden in het ei zijn minpunten.  
Bij de externe keuring wordt gekeken naar de vorm, de schaalkwaliteit, gewicht, de 
kleur en de properheid van het ei. 

Huis-, tuin- en keukenkiekjes 
Wij zijn altijd op zoek naar foto’s van onze rassen.  
Heeft u een leuke of ludieke foto of foto’s van een onverwacht gebeurtenis, 
etc. mail deze dan naar onze voorzitter of secretaris en wij plaatsen deze in 
het clubblad. Heeft u een fysieke foto, dan is dat ook geen probleem. Stuur 
deze via de post naar de 
voorzitter. De foto wordt dan 
gescand en u krijgt de foto weer 
retour. De foto’s hoeven niet 
recent te zijn. Zijn deze een paar 
jaar oud…. geen probleem! 
 

 

 

 

 

(Foto is gemaakt door 
 mevr. D. Dekkers) 
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Enkele foto’s uit het archief van René van de Kerkhof 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fraaie kleur en tekening op 
een Noord-Hollandse kriel 
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Een paar mooie koppen van een Noord-Hollandse kriel 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jonge hen:  
F kam en oren.  
Wat veel aanslag op 
snavel.  
ZG oogkleur. 
Kinlellen kunnen 
nog iets beter 
gerond.   
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Jonge hen, F kam en oren, wat veel aanslag op de snavel. ZG oogkleur. 
Kinlellen kunnen nog iets beter gerond. 
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Vogelgriep (bron website NVWA) 
Vogelgriep is een aangifteplichtige dierziekte. Om vogelgriep in Nederland te 
bestrijden worden met regelmaat maatregelen getroffen door het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De KNMvD volgt de 
ontwikkelingen natuurlijk en informeert dierenartsen via nieuwsbrieven en 
website. Relevante links:  
• Standpunt: KNMvD en CPD: Snel vaccineren tegen vogelgriep (aviaire 

influenza) noodzakelijk 
• KNMvD-standpunt vaccineren tegen vogelgriep 
• Vogelgriep (NVWA) 
• Vogelgriep (Rijksoverheid) 
• Wageningen UR dossier vogelgriep 

 
Vogelgriep is een ziekte die gevaarlijk is voor veel verschillende 
vogelsoorten. Ook voor pluimvee, zoals kippen, kalkoenen en eenden. De 
oorzaak van vogelgriep is een virus. Trekvogels dragen het virus vaak bij zich 
en kunnen ook nieuwe varianten van vogelgriep het land binnenbrengen. 
Daarom is er altijd een piek in de winter. Dit jaar was het vogelgriepvirus ook 
actief in de zomer en waren er veel besmettingen bij pluimvee en bij wilde 
vogels. 
Vogelgriep is besmettelijk. Het kan zich snel verspreiden in een gebied en 
slaat makkelijk over van het ene pluimveebedrijf naar het andere. Als er 
vogelgriep uitbreekt op een bedrijf, zijn ingrijpende maatregelen nodig om te 
voorkomen dat nog meer dieren besmet raken en aan de ziekte doodgaan. 
Daarom worden de vogels op het bedrijf geruimd. Dit kan ook gebeuren bij 
kinderboerderijen, dierentuinen en hobbyhouders. In de omgeving van zo’n 
besmette locatie geldt dan ook een vervoersverbod voor levend pluimvee en 
eieren. Een vervoersverbod geldt voor zowel commerciële pluimveehouders 
als ook voor hobbyhouders.  
 
Wat doet de NVWA tegen vogelgriep? 
De NVWA bestrijdt uitbraken van vogelgriep bij locaties waar vogels worden 
gehouden. Ze doen dit op verschillende manieren. Door bijvoorbeeld onderzoek bij 
bedrijven, kinderboerderijen en andere locaties waar misschien besmettingen zijn. 
Bij een uitbraak voert de NVWA de ruimingen uit op basis van Europese 
regelgeving. 
Bij de ruimingen is altijd een dierenarts van de NVWA aanwezig. Deze ziet erop 
toe dat alles op de juiste manier gebeurt.  
 
Ophokplicht en afschermplicht bij vogelgriep 
Loopt uw pluimvee buiten rond? Of houdt u kippen in een buitenren? Bij een 
uitbraak van vogelgriep kan de overheid u verplichten om uw vogels op te hokken 
of af te schermen. Deze maatregelen zijn nodig om verdere verspreiding van de 

https://www.knmvd.nl/knmvd-en-cpd-snel-vaccineren-tegen-vogelgriep-aviaire-influenza-noodzakelijk/
https://www.knmvd.nl/knmvd-en-cpd-snel-vaccineren-tegen-vogelgriep-aviaire-influenza-noodzakelijk/
https://www.knmvd.nl/knmvd-standpunt-vaccineren-tegen-vogelgriep/
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep
http://www.wageningenur.nl/nl/show/Vogelpest.htm
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vogelgriep te voorkomen. 
Is er momenteel een ophokplicht of afschermplicht? 
Sinds oktober 2022 geldt opnieuw een landelijke ophok- en afschermplicht voor 
locaties met risicovogels. De ophokplicht geldt voor bedrijven. De afschermplicht 
is voor hobbyhouders, en ook voor dierentuinen en kinderboerderijen. 
 
Ophokplicht voor pluimveebedrijven 
Een ophokplicht betekent dat vogels binnen moeten blijven, in een afgesloten 
ruimte. Bijvoorbeeld in een stal, loods of schuur. Commerciële houders van vogels 
moeten zich aan de ophokplicht houden. De NVWA ziet erop toe dat 
pluimveehouders dit ook doen. 
 
Afschermplicht voor hobbyhouders 
De afschermplicht is er om te voorkomen dat vogels in contact komen met zieke 
wilde vogels of hun uitwerpselen.  

Een overzicht van alle actuele landelijke maatregelen tegen vogelgriep vindt u op 
de website van de Rijksoverheid. 

Welke maatregelen gelden voor mij als particuliere vogelhouder tijdens 
vogelgriep? 
U moet zogenoemde risicovogels zoals hoenders en watervogels afschermen. 
Bezoekers mogen in veel gevallen niet bij deze vogels in de buurt komen. 
Daarnaast mogen activiteiten zoals tentoonstellingen met risicovogels niet 
plaatsvinden. 

Ondanks de recente afschermplicht lopen er toch nog soms kippen los buiten rond. 
Dat is niet alleen gevaarlijk voor de dieren zelf, maar zo kan bovendien de ziekte 
verder verspreid worden. Wilde vogels kunnen vogelgriep hebben en de ziekte 
overdragen naar andere vogels als ze in contact komen met bijvoorbeeld kippen in 
de tuin. Dit kan ook via vogelpoep gebeuren. Als kippen of eenden besmet zijn met 
vogelgriep, gaan ze vrijwel zeker dood. Om kippen af te schermen, hou je ze 
binnen of zet je ze in een ren. 

De NVWA monitort waar in Nederland dode wilde vogels zijn gevonden. Dat doen 
we samen met onder andere Erasmus Universiteit, Dutch Wildlife Health Centre, 
Sovon, en Waarneming.nl. Het gaat vooral om vogelsoorten die risico lopen op 
vogelgriep, maar ook andere vogelsoorten. Het volgende kaartje geeft een landelijk 
beeld van de vogelsterfte per week (Let op: overzicht t/m 30 juni 2022). 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/maatregelen-tegen-vogelgriep
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Kaart met besmette locaties met minder van 50 vogels (jan. Tot nov. 2022) 

 

 

 
 
 
 
 
LET OP: raak dode vogels 
niet met blote handen aan. 
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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 
 
 
Nieuwe website KLN 
Sinds 4 oktober (dierendag) heeft 
de KLN een nieuwe website. 
Op deze nieuwe website heeft een 
reorganisatie van een aantal 
onderwerpen plaatsgevonden en is 
de zoekfunctie verbeterd.  
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WOORDZOEKER ANHBC 
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Afzender: 
H.J. ter Horst 
Borgerweg 50  
9563 TJ Ter Apelkanaal 
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