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ONS HOENDERBLAD 

U ontvangt binnenkort alweer de 187e editie van Ons Hoenderblad in uw bus. Benieuwd wat erin 

staat? 

 

Dit keer heel veel bijdragen van heel veel verschillende leden. En heel afwisselend: artikelen over de 

Sabelpootkrielkeuring van Wim Meijer (ook in deze nieuws brief vertegenwoordigd), omgaan met 

inteelt en een wetenschappelijk artikel over diversiteit. En natuurlijk ook de rubrieken die u van ons 

gewend bent, zoals scharrelen en nieuws van de speciaalclubs! 

 

En ook nu weer konden wij niet alles kwijt, dus heeft u als nieuwsbrieflezer ook geluk. We zullen 

weer enkele artikelen in de nieuwsbrief plaatsen, zodat u ervan mee kan genieten. Wat dacht u bij-

voorbeeld van een artikel van jeugdlid Marinke Schoterman (7 jaar) Groninger Meeuwen Club. 

 
Nog geen lid? Dan:  

 
 
JEUGDSHOW LAREN 15 SEPTEMBER 

Op zaterdag 15 september ging ik Marinke weer met 

Mama, Oma en Elvira naar de jeugdshow Laren. Ik ben 

weer op tijd opgestaan om mijn Groninger Meeuwen 

kriel in de kisten te doen. En daarna gingen we in de 

auto die kant op. We waren rond 8.50 aanwezig en toen 

ging ik mijn dieren in kooien. En wat hadden ze de boel 

weer mooi versierd in het thema Europa. Er waren weer 

veel leuke dingen te doen zo kon je weer knutselen er 

kwam een clown die ballonnen knoopte.  Verder was er 
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muziek, je kon je er schminken.  Toen mijn die-

ren werden gekeurd ben ik gaan kijken en het 

was erg leerzaam. En de keurmeester Geut 

had een Tiroler hoed op en dat stond hem 

prima. Ook het foto`s maken met je dier was 

erg leuk. Ik ben alleen op de foto geweest en 

samen met mijn zusje. Ook de bingo was erg 

leuk en erg spannend. Na het uitkooien heb-

ben we de prijzen opgehaald een paar mooie 

medailles en een leuke herinnering. Toen weer 

in de auto naar huis. Het was een zeer leuke 

dag en hopelijk kunnen we volgend jaar weer.          

Marinke Schoterman 7 jaar jeugdlid Groninger Meeuwen Club  

 

 

TE KOOP!  TE KOOP! TE KOOP!  TE KOOP! TE KOOP!  TE KOOP! TE KOOP!  TE KOOP! 
 
Zoals op onze ledencontactdag besloten is gaan we de kar waarop de carrousel staat, de carrousel en 
de beamer verkopen. Leden die belangstelling hebben worden uitgenodigd een bieding uit te bren-
gen op deze verenigingseigendommen.  
 

1. De kar is van het merk Bökmann, ongeremd, bouwjaar 2008 minimale bieding voor de kar is 
€ 450,00  

 
2. Carrousel is 12-delig met een omtrek van 4,5 meter, is ook als halve cirkel op te zetten. Ma-

teriaal aluminium profiel met gegalvaniseerd gaas. Bouwjaar 2006.  Minimale bieding 
€ 100,00   

 
3. De beamer is van het merk Acer. Bouwjaar 2010. Minimale bieding € 75,00 

 
Biedingen moeten voor 1 januari 2019 binnen zijn bij de secretaris.  
 

Kar Bökmann, ongeremd (2008)    Carrousel van aluminium en  
gegalvaniseerd gaas (2006) 
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Beamer merk Acer (2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
STICHTING ZELDZAME HUISDIERRASSEN (SZH) 

U kunt/wilt misschien een erkend fokcentrum van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen worden. 

Hierna vindt u informatie van de SZH zelf waar u mee aan de slag kunt. 
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Voorwaarden Fokcentra 
Erkend Fokcentrum van Zeldzame Huisdierrassen 
Een erkend fokcentrum van zeldzame huisdierrassen is een fokkerij welke doorde Stichting Zeld-
zame Huisdierrassen (SZH) als zodanig erkend is. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de 
fokker begunstiger van de Stichting te zijn/worden en een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de 
secretaris van de SZH, dhr. ing. P. van Eldik, Dreijenlaan 2, 6703 HA Wageningen. Tegelijk dient 
een bedrag van € 50,- o.v.v. inspectiekosten te worden overgemaakt op IBAN: NL20 RABO 0128 
6172 33 ten name van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. 
 
Na ontvangst van de aanvraag en het bedrag wordt de betreffende fokkerij door bestuursleden of 
een medewerker van de SZH geïnspecteerd. De inspecteur brengt hierover een rapport uit aan het 
Dagelijks Bestuur van de Stichting, die op basis hiervan al of niet tot erkenning kan besluiten. De er-
kenning geldt voor een periode van drie jaar, bij een fokkerij voor pluimvee voor een periode van één 
jaar. Daarna volgt een herinspectie. Indien het fokcentrum niet meer aan de eisen voldoet, dan 
wordt de erkenning ingetrokken. 
Elk centrum heeft het recht de benaming “Erkend Fokcentrum van de Stichting Zeldzame Huisdier-
rassen” te voeren op wegwijzers, posters, publiciteitsmateriaal, briefpapier, enz. Elk centrum zal wor-
den voorzien van een blikvangend bord, dat de aandacht vestigt op het erkend zijn. Dit bord blijft ei-
gendom van de Stichting en vervalt bij intrekking van de erkenning weer aan de SZH. De Stichting zal, 
waar nodig, de aandacht van fokkers en publiek op deze centra vestigen. 
NB: als een bedrijf van eigenaar èn van locatie wisselt moet de nieuwe eigenaar opnieuw een erken-
ning aanvragen. Bij een inspectie wordt erop gelet of de aanvrager aan de volgende criteria voldoet. 
 
Fokbeleid 
Indien voor een of meer rassen die het centrum fokt, een stamboek of fokkersclub bestaat, dan dient 
de eigenaar daarbij aangesloten te zijn. 
Het fokcentrum moet bereid zo nodig genetisch materiaal van zijn (stamboek)dieren af te staan t.b.v. 
de genenbank. 
De dieren die voor de (stamboek)fokkerij worden ingezet, dienen te voldoen aan de criteria die door 
het stamboek voor het ras gehanteerd worden, eventueel aangevuld met de criteria zoals deze zijn 
geformuleerd door de SZH in het fokkerijadvies voor het specifieke ras. 
Het minimum aantal fokdieren dat dient te voldoen aan de criteria zoals gesteld door het stamboek 

(eventueel aangevuld met adviezen van de SZH), varieert per diersoort en per ras. In de bijlage of op 

de SZH website kan men de tabel vinden waarin per ras het minimale aantal fokdieren staat aange-

geven dat aan deze criteria moet voldoen. 

De aanvrager dient een duidelijk fokdoel voor ogen te hebben, kan dit goed onderbouwen, werkt 

hier al minimaal 5 jaar aan, kan zijn fokresultaten zichtbaar maken en heeft een deugdelijke admi-

nistratie. 

 

Diergezondheid 

De gezondheid van de dieren dient gewaarborgd te zijn d.m.v. een doelmatige verzorging en 

ziektebestrijding. De aanvrager laat zien hoe de verzorging van de dieren geregeld is en wat er aan 

ziektebestrijding/-preventie gebeurt. Deelname (en status) aan (van) eventuele bestrijdingspro-

gramma’s dienen vermeld te worden. 

De dierhouder heeft kennis op het gebied van diergezondheid (maagdarmwormen, ontwormings-

schema's, klauwgezondheidszorg, geboortebegeleiding etc) en kan eventuele kopers van fokmateri-

aal goed informeren. 

De stal en de wei van de dieren dienen schoon te zijn en de dieren dienen een verzorgde en gezonde 



NHC NIEUWSBRIEF 
 

WIJ STELLEN HET OP PRIJS ALS DEZE NIEUWSBRIEF DOOR DE SPECIAALCLUBS  

WORDEN DOORGESTUURD NAAR HUN LEDEN.  

 

indruk te maken en geen in het oog springende klinische afwijkingen (diarree, kreupel, hoesten, ver-

magering etc) te hebben  

 

Publiek en algemeen 

Er zijn adequate en goed onderhouden faciliteiten aanwezig om bezoekers te ontvangen. De gebou-

wen en het terrein die voor het publiek toegankelijk zijn, dienen schoon, verzorgd en veilig te zijn. 

Er wordt voldoende informatie verstrekt m.b.t. het (zeldzaam) huisdierras dat aanwezig is. De infor-

matie is up to date en van een kwalitatief voldoende niveau. Er moet in ieder geval informatie zijn 

over soort, ras, oorsprong, raskenmerken, oorspronkelijk en huidig doel. 

 

Ambassadeurschap SZH 

De aanvrager moet helder maken wat zijn/haar motivatie is om fokcentrum van de SZH te worden. 

De motivatie dient gericht te zijn op een duurzame relatie tussen de SZH en het fokcentrum en hij/zij 

kan aangeven wat de onderscheidende (sterke en zwakke) punten van het kandidaat fokcentrum 

zijn. 

Er is voldoende informatie over de SZH aanwezig en de aanvrager kan voldoende informatie over de 

SZH en haar doelstellingen verstrekken. 

Het fokcentrum dient bereid te zijn als ambassadeur van de SZH te fungeren en mee te werken aan 

evenementen/open dagen georganiseerd door het stamboek/de SZH ter promotie van het ras. 

Een potentiële begunstiger moet de mogelijkheid hebben om ter plaatse donateur kunnen worden 

van de SZH of uitleg krijgen hoe/waar een nieuwe donateur zich kan aanmelden.  

 

 

MIJN KEURING VAN DE NEDERLANDSE RASSEN BIJ DE VERENIGING PELS EN PLUIM UIT MILL 

 

In de vroege ochtend van 14 september samen met keurmeester Rene van de Kerkhof richting Beu-

gen gereisd waar we samen met collega Roberto Gatti de hoenders en dwerghoenders mochten keu-

ren. Mijn keuring bestond uit het keuren van 9 grote lakenvelders in twee kleurslagen en twee barne-

velder krielen in de kleurslag zilver dubbel gezoomd. 

Bij de lakenvelders viel mij meteen op dat het allemaal hennen waren, ze vielen mijn niet mee maar 

het is nog vroeg in het seizoen, de eerste 5 hennen lieten het vooral zitten in het type en de kleur die 

vaak nogal doorsloeg verkeerd ingeplante staartveren en de vleugeltekening. De laatste hen voldeed 

in mijn ogen aan het juiste type maar kon helaas geen F krijgen zijn liet het zitten in de kleur. 

De laatste drie hennen waren allemaal lakenvelder blauw getekend en waren in de aoc klasse inge-

schreven, dus kregen ze een predicaat de eerste hen had een fraaie blauwe kleur maar liet het iets 

zitten in het type de tweede hen had helaas een uitsluitingfout en de laatste hen liet niet het juiste 

type zien en de kleur was niet geheel egaal toch nog een ZG 93. 

De twee barnevelder krielen lieten het vooral zitten in de grondkleur en de binnen zoom en kwamen 

daardoor niet verder dan G 92 en ZG 93. 

Na een goede verzorging van mens en dier gingen we tevreden en voldaan weer richting Limburg.  

 

Met vriendelijke groet Wim Meijer. 
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MIJN KEURING IN ZEVENAAR OP 8 SEPTEMBER 2018. 

Na een voorspoedige reis van Grashoek naar Zevenaar kwam ik lekker vroeg aan in het clublokaal, 

waar ik werd begroet door Hans Tenbergen die nog ijverig zijn dieren aan het inkooien was. 

Na een kop koffie en het kennis maken met de medebestuurders, en de leden van de verenging,  

mijn mede keurders begon mijn keuring. 

Ik mocht aan grote Twentse hoenders beginnen alle in de kleurslag zilverpatrijs 2 hanen en 4 hennen 

de hanen lieten het vooral zitten in type en waren nog veel te jong. Wat mijn bij 3 hennen opviel was 

dat ze allemaal nogal wat rode tekening lieten zien op de schouders, de ene hen die dit niet had, had 

het beste type en een fraaie pepering, maar was helaas in de staart niet klaar waardoor ze blijf ste-

ken op ZG 95. 

Bij de krielen begon ik met de welsumers 3 

haantjes en 5 hennetjes. De haantjes wa-

ren van zeer wisselende kwaliteit, en nog 

lang niet klaar in de bevedering wat resul-

teerde in G 92 G 91 en ZG 93. De hennetjes 

waren al duidelijk verder in hun ontwikke-

ling, al hoewel ze ook niet klaar waren, wat 

mij opviel was dat er 3 te licht waren in de 

hals kleur de twee wel goed gekleurde die-

ren sprongen er uit, en kregen beide een 

ZG het hoogste hennetje was van een bij-

zondere kwaliteit en liet een duidelijk welsumertype zien helaas was deze niet klaar in de staart, ook 

deze hen bleef daardoor op een ZG 95 staan. 

 

Met vriendelijke sportgroet Wim Meijer  

 

 

EU WIL RISICO’S HOOG PATHOGENE VOGELGRIEP VERDER BEPERKEN 

De EU heeft een nieuw besluit genomen over maatregelen ter voorkoming van hoog pathogene vo-

gelgriep. De maatregelen zijn met ingang van 10 augustus van kracht en hebben vooral gevolgen 

voor landen die het tot dusver niet zo nauw namen met preventie van vogelgriep. Voor Nederland 

verandert er niet veel. 

Met het besluit draagt de EU lidstaten op gebieden met een hoog risico aan te wijzen. In die gebie-

den moeten maatregelen worden getroffen die het risico op overdracht van het hoog pathogene vo-

gelgriepvirus van wilde vogels op pluimvee voorkomen. Opmerkelijk is het verbod om ganzen en een-

den samen te houden met pluimvee bij een verhoogd risico op insleep van het virus. Het is echter 

aan de lidstaten om te bepalen of dit verbod echt nodig is. 

Het besluit - dat overigens geen onderscheid maakt tussen commercieel en hobbymatig gehouden 

pluimvee - heeft een hoog ''nee-tenzij'' gehalte. Zo is het houden van pluimvee in de open lucht ver-

boden. Het houden van pluimvee in de open lucht blijft echter toegestaan als het pluimvee met net-

ten, daken of horizontale weefsels of door andere passende middelen beschermd is tegen contact 

met wilde vogels. Het alternatief waarbij pluimvee binnenshuis of onder een afdak voer en water 
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wordt gegeven is ook voldoende. Als de toegang van wilde vogels maar in voldoende mate wordt af-

geschrikt en wordt voorkomen dat wilde vogels met voor het pluimvee bestemd voeder of water in 

contact komen. 

Het gebruik van watervoorzieningen voor pluimvee in de open lucht, zoals vijvers, is in hoog risicoge-

bieden in principe ook 

verboden, tenzij deze 

vanwege dierenwelzijn 

vereist zijn en de dieren 

voldoende tegen wilde 

vogels worden afge-

schermd. 

Als in een hoog risico ge-

bied een verhoogd risico 

bestaat op insleep en ver-

spreiding van hoog patho-

gene vogelgriep, dan 

moeten de lidstaten over-

gaan tot handhaving van 

de maatregelen. Dan 

geldt er ook een tentoon-

stellingsverbod, ''tenzij 

het risico op verspreiding 

van virus tot een mini-

mum wordt beperkt.'' 

Nederland heeft een re-

gio-indeling gemaakt voor de vogelgriep. In 2018 zijn de regio's 8,11,17, 18,19 en 20 aangemerkt als 

regio's waarin de ophokplicht eerder werd beëindigd dan in de overige regio's. 

 

 GELUKKIG NIEUWJAAR 

Heb je nog geen nieuwjaarskaar-

ten in huis? Misschien is dit een 

idee. Een wenskaart met je eigen 

dier erop. Maak een leuke foto. 

Druk hem af en plak er wolkjes 

met een wens voor het nieuwe 

jaar op. Zoals Gelukkig Nieuwjaar.  

Maar je kunt zelf ook wensen be-

denken. Hier zie je een voorbeeld. 

Als je goed bent in foto’s bewer-

ken kun je de fotokaart ook maken 

op je computer.  

Dus… gauw met je camera of mo-

bieltje aan de gang en knutselen 

maar.  Succes ! 
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KEURDAG BIJ PSV HORST OP 12 OKTOBER 2018. 

Voor mij is het een soort thuiswedstrijd om te mogen keuren in Horst een kleine 20 minuten van huis 

is ook weer eens leuk om te mogen doen. 

Na twee kopjes koffie en een broodje begonnen we om 8.45 met de keuring, dit jaar mocht ik de sa-

belpoot krielen en barnevelder krielen keuren wat Nederlandse rassen betreft, ook heb ik nog een 5 

tal Brahma krielen 3 cochin krielen en 12 australorp krielen van een pridicaat mogen voorzien. 

Na een eerste rondgang bij de sabelpoot krielen viel mij op dat de ingeschreven porselein kleurige 

alle absent waren jammer. 

Mijn keuring begon met de witte sabelpoot krielen 1 haan en 2 hennen wat een kwaliteit zeg de haan 

kreeg ZG 95 de eerste hen een U 97 en de tweede hen een ZG 94. De U werd mijn beste dier van de 

keuring en tevens werd zijn het beste van de dwerghoenders van de show. 

Vervolgens kwamen er 2 zwarte hennen de eerste hen liet het zitten in de kleur en tweede hen was 

in alles veel beter en haalde de 1 F 96. 

Zoals gezegd de porseleinen en de zilverporselein waren absent, mijn keuring ging verder met 9 ge-

streepte dieren 3 haantjes en 6 hennetjes de haantjes hadden wat lange sikkel veren en waren in de 

staart nog zeker niet compleet wat resulteerde V 90 1 ZG 93 en G 91, de hennen waren van een wis-

selende kwaliteit ze waren allemaal aan de donker kant en de streping war vaak niet scherp begrensd 

toch kon ik nog 1 x ZG 95  en 1 x ZG 94  kwijt, jammer de andere waren te donker. 

Na deze sabelpootjes was het de beurt aan 28 barnevelder krielen om de man in de witte jas te kun-

nen bekoren sommige lukte dat andere niet. 

Acht zwarte krielen, waar zie je ze nog, 2 haantjes en 6 hennetjes de haantjes vielen mij tegen en lie-

ten het vooral zitten in de kleur V 90 en G 92 was hun deel. De hennetjes waren beter met twee uit-

schieters die beide F 96 kregen. 3 jonge dubbel gezoomde haantjes van een doorsnee kwaliteit 

haalde allemaal ZG een 95 en twee 94. 

5 hennetjes van een Fraaie kwaliteit vervolgde mijn keuring 3 x ZG en 2 x F daar mag je mee thuis ko-

men zou ik zeggen de 1 F werd later nog kampioen bij de jeugd. 2 verkeerd in gekooide haantjes die 

allebei nog te jong waren kwamen niet verder dan V 90. 

Twee blauw dubbelgezoomde dieren waren de volgende die ik in handen kreeg haantje liet het 

vooral zitten in de grondkleur en kam niet verder dan G 92 daar in tegen een mooi blauw hennetje 

met een fraai type en ZG kleur en tekening kreeg een F 96. 

Vier zilver dubbelgezoomde dieren waren de volgende die hun kwaliteiten mochten tonen aan mij 

twee haantjes en twee hennetjes alle halen een ZG 1 haan 95 en een hen 95 andere beide 94. 

De verrassing zat hem in de laatste twee dieren twee parelgrijs zilver dubbel gezoomde dieren een 

haan en een hen. Jammer dat deze kleur nog niet erkend is ik vind het zeker een aanwinst voor de 

barnevelders al moet er nog het een en ander verbeterd worden, de haan voldeed zeer goed aan de 

eisen voor een barnevelder met een fraaie hals tekening, bij het hennetje vond ik de buitenzoom nog 

aan de brede kant zodat je te weinig grondkleur zag. 

Al met al een zeer goede kwaliteit in de Nederlandse rassen op de Peelhorst show en de zeer goede 

verzorging van uit PSV Horst stonden garant voor een mooie dag. En het weer speelde ook mee met 

een stralende zon. 

 

Groetjes Wim Meijer   
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 DAGJE KEUREN  EN DE BELEVING VAN DE NOORD HOLLANDSE EN ASSENDELFTERS IN AMERS-

FOORT OP 6 OKTOBER 2018. 

 

Beste sportvrienden van de Assendelfter en Noord-hollandse Blauwen club. 

 

Na een goede reis vanuit het Limburgse naar Amertsfoort kwamen Rene, Daan en ik aan bij jullie 

club. Wat mij als eerste opviel was de gemoedelijkheid en de gastvrijheid binnen jullie club. Dus toen 

mij werd gevraagd mijn beleving op te schrijven heb ik dit graag gedaan. 

 

Na een kopje koffie (of twee) en wat bij gepraat te hebben Met Jonny en Bas aan de keuring begon-

nen. Ik mocht beginnen met de Noord Hollandse krielhaantjes 6 stuks. Wat mij als eerste opviel was 

de lichte kleur bij alle haantjes op een na de meeste waren nog niet geheel klaar in de bevedering 

met name de staarten waren nog niet compleet wat ook duidelijk in de predicaten tot uiting kwam 

een haantje bracht het tot ZG 95 deze was voor mij het beste van kleur en het compleetst. 

Na deze haantjes heb ik verder gekeken naar de keuring van de hennetjes die Rene voor zijn rekening 

nam ook hier waren er dieren die niet geheel klaar waren en het vooral lieten zitten in de kleur en 

tekening die vaak te verwaterd was van de 13 hennetjes vielen er twee op door type en kleur en ene 

was beter dan de andere maar toch krijgen beide F 96. 

Voor het eten heb ik nog bij Jonny mee gekeken die op dat moment de grote Noord Hollandse hen-

nen aan het keuren was eerste nog even nagelopen wat hij al gekeurd had en toen nog de laatste 6 

dieren voorzien van een predicaat. Bij deze dieren zaten geen toppers wat mij opviel was dat er veel 

dieren op een barnevelder leken en niet de vereiste lange rug lieten zien. De betere dieren zaten 

vooral voor in de rij. 

Ook nog snel even langs de Assendelfters gelopen jammer dat de krielen er niet waren en de grote 

maar van een inzenders, deze lieten het zitten wat mij betreft in volume. 

Al met al een heel leuke en zeer leerzame dag om deze rassen beter te leren kennen en er examen 

op te mogen doen. 

 

Hartelijk dank voor de uitnodiging. Heel veel sport plezier en ik hoop jullie nog ergens te mogen ont-

moeten tussen de kooien.   

 

Wim Meijer  

 

 

ARTIKEL KIRSTEN GRAUMANS 

Op volgende pagina  
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SPECIAALCLUBS NEDERLANDSE HOENDERRASSEN 

 

www.lakenvelder-vorwerkclub.nl 

 

www.groningermeeuwenclub.nl 

 

www.friesehoenderclub.nl 

Vrijwel dagelijks Fries Landbouwmuseum bij Goutum, 

Felling 6, 8912CG Goutum (Leeuwarden). 

 

www.anhbc.nl   

 

www.barnevelderclub.nl 

 

www.hollandsekriel.nl 

www.drentsehoenclub.nl   

 

www.kuifhoenderclub.nl 

 

www.bkuclub.nl   

voor de Brabanter, Kraaikop en Ned. Uilebaard 

 

www.nederlandsehoenderclub.eu  

voor Eikenburger en Schijndelaar 

 

www.chaamsehoen.nl 

 

www.welsumerclub.nl 

 

www.//zeldzamerassen.nl//sabelpootclub 

 

www.leghornclub.nl 

 

Heeft u als speciaalclub een leuke promotietekst of mooi PR-plaatje? Mail hem ons, we nemen deze 

graag op in onze nieuwsbrief!  

AGENDA NHC 

 
 
2 maart 2019 NHC jaarvergadering 

in het Pluimveemuseum te Barne-

veld. 

 

2 maart 2019 Bevolking van de 

Hoendertuin van het Pluimveemu-

seum. 

 

Ook iets voor de agenda? 

Email naar kroonpiet@hotmail.com 
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