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Voorwoord
Een nieuw jaar

Een tentoonstelling seizoen zonder vogelgriep wat een verademing voor 
organisaties en inzenders, zo konden alle club en district shows doorgaan 
vinden, wat onze hobby alleen maar ten goede komt.
Het 1e kwartaal van 2019 is alweer om  als u het clubblad ontvangt en lopen 
de 1e kuikens weer vrolijk rond.
Als het voorjaar aanbreekt wordt de vraag van liefhebbers die hoenders 
willen aanschaffen weer actueel, maar die zijn er nu nog bijna niet althans 
geen jonge dieren.
Handig om deze aanvragen op een bestellijst te plaatsen in overleg, om zo 
adressen voor de afzet van jonge dieren te hebben.
Met een nieuw jaar komen er ook weer nieuwe plannen en ideeën  naar vo-
ren, van diverse commissies in onze hobby.
Zoals dieren welzijn, standaard aanpassing New Hampshires (staat verderop 
in dit clubblad) meer jarenplan KLN, allemaal punten die we als bestuur en 
leden KLN niet zo maar naast ons neer kunnen leggen.
Ook is er dit jaar weer de gezamenlijke jongdieren keuring c.q. club dag, als 
bestuur denken we dat het een goede keus is om dingen samen te doen, 
maar wel met onze vertrouwde en eigen club dingen.
Het gezamenlijk organiseren van deze dag heeft gezien de teruglopend 
aantal leden, dus ook inzendingen als voordeel dat we elkaar kunnen 
versterken en aanvullen waar nodig. Ook de onderlinge contacten  
kunnen een positieve bijdrage leveren voor onze hobby. 
We hopen in elk geval op een mooi aantal dieren van alle 3 clubs.

Jan Nijhuis



Verslag H. Brinkman Noordshow 2019
22 grote New Hampshires gekeurd.

1e F haan ( eigenaar E. Ringia ) was het mooiste in totaliteit, de 2 de F 
( eigenaar J. Nijhuis ) was het mooiste in type maar liet het wat zitten in 
vleugeltekening . 3 e F ( eigenaar G. Leusink ) over het geheel wat donker en 
wat minder in vleugeltekening.
Alle 3 hanen stonden mooi hoog op de benen, zijn dus geschikt voor de hen-
nen fok. Want als de hennen een paar weken aan de leg zijn, worden ze te 
los in dijbeen bevedering. 
Daarom gebruik hanen die hoog op de benen staan.
Bij de hennen 2 toppers met Fraai, de 1e F (eigenaar E. Ringia ) prachtig 
type, kleur en bouw.
2 de F (eigenaar G. leusink ), was wat donker verder een mooi dier.

Heb genoten van de keuring

Groeten

Herke Brinkman

Beste New Hampshire Haan groot op de Noordshow, 1e F. eig. Evert Ringia



Beste New Hampshire Hen groot op de Noordshow, 1e F. eig. Evert Ringia

Op 1 na beste New Hampshire Hen groot op de Noordshow, 
2e F. eig. Gerrit Leusink



NEW HAMPSHIRE

Keurmeester: H. Brinkman(A)

Roodbruin Haan jong

96 2F   J.H. Nijhuis
92 G     F. Schulting
96 1F    E. Ringia
96 2F    G.J.H. Leusink
92 G     G.J.H. Leusink

Roodbruin blauwgetekend 
Haan jong
95 ZG    F. Schulting

Hen jong
92 G    F. Schulting
92 G    F. Schulting

Roodbruin Hen jong

93 ZG   J.H. Nijhuis
94 ZG   J.H. Nijhuis
94 ZG    F. Schulting
91 G      F. Schulting
95 ZG    E. Ringia
95 ZG    E. Ringia
96 1F     E. Ringia
96 2F     G.J.H. Leusink
93 ZG    G.J.H. Leusink
93 ZG    G.J.H. Leusink

Op 1 na beste New Hampshire Haan groot op de Noordshow, 
2e F. eig. Jan Nijhuis



Keuring Noordshow januari 2019.
Totaal 25 krielen. De aantallen hamps zijn wel eens groter geweest.
12 haantjes en 11 hennetjes en 2 blauw getekende diertjes.
Bij de haantjes nogal wat onderlinge verschillen in driekleur en type.
Er zaten maar enkele dieren tussen met een aanvaardbare driekleur.
De meeste haantjes lieten te weinig contrast zien tussen hals en 
zadelbehang.
Ook in type een aantal dieren wat niet hoger dan een G type kwamen. 
Met name de vleugeldracht was bij een aantal haantjes aan de lage kant en 
ook in borstdiepte lieten deze diertjes het zitten. Het beste haantje in type 
vond ik het voorlaatste diertje van Thijs Oude Nijhuis.
De haantjes van Jan Rietberg vielen ook in positieve zin op.
Bij de hennetjes het mooiste diertje van Fokker Jan Rietberg, 
ook het op 1 na beste dier was van hem. 
Er zaten nogal wat dieren tussen die niet donkerder/roder van kleur moeten 
zijn. De egaliteit op deze tijd van het jaar liet ook te wensen over, maar als 
keurmeester houd je hier wel enige rekening mee in het predikaat.
Bij een aantal dieren was de veerstruktuur aan de harige kant, heb dit op de 
keurkaart vermeld.
De kammetjes en oogkleur bij de meeste dieren wel goed. 
Wel een aantal diertjes met wat bleke oortjes. 
Misschien op deze tijd van het jaar iets minder vitale dieren.
Ik wens alle fokkers een heel voorspoedig fokseizoen toe.

Vriendelijke sportgroeten Bertus van Es.

Beste New Hampshire kriel haan 
op de Noordshow, 1e ZG 95. 
eig.Thijs Oude Nijhuis



Beste New Hampshire kriel op de Noordshow 
Hen 1e F , Eig, Jan Rietberg

NEW HAMPSHIRE KRIEL

Keurmeester: E.J. van Es(B)

Roodbruin Haan jong

92 G      Comb. Karrespoor
92 G      Comb. Ebbers
92 G      Comb. Ebbers
91 G      J.A. Rietberg
95 2ZG  J.A. Rietberg
94 3ZG  J.A. Rietberg
94 4ZG  Y. van Gosliga
00 O     M. Walstra
93 ZG    M. Walstra
93 ZG    M. Walstra
95 1ZG  Thijs Oude Nijhuis
92 G      J.H. Nijhuis

Roodbruin Hen jong

00 O      Comb. Karrespoor
91 G      Comb. Ebbers
95 ZG    Comb. Ebbers
95 4ZG  J.A. Rietberg
96 1F    J.A. Rietberg
96 2F    J.A. Rietberg
95 5ZG  J.A. Rietberg
96 3F     Y. van Gosliga
93 ZG    Thijs Oude Nijhuis
92 G      Thijs Oude Nijhuis
ABS       Thijs Oude Nijhuis

Roodbruin blauwgetekend Haan jong

94 ZG     J.H. Nijhuis

Hen jong
93 ZG      J.H. Nijhuis



NEW HAMPSHIRE

Keurmeester: A.P.C. Verboom(A)

Roodbruin Haan jong

92 G    G.J.H. Leusink
92 G    Jan Nijland
93 ZG  Jan Nijland
95 ZG  J.H. Nijhuis

Hen jong

92 G    G.J.H. Leusink
93 ZG  Jan Nijland
92 G    J.H. Nijhuis
92 G    G.J.H. Leusink
94 ZG  J.H. Nijhuis
91 G    J.H. Nijhuis
95 ZG  Jan Nijland
94 ZG  B Wargerink
94 ZG  G.J.H. Leusink

NEW HAMPSHIREKRIEL

Keurmeester: A.P.C. Verboom(A)

Roodbruin Haan jong

92 G   Comb Ebbers
92 G   J.H. Nijhuis
95 ZG  Comb Ebbers

Hen jong

95 ZG  Comb Ebbers

Roodbruin blauwgetekend Haan jong

93 ZG  J.H. Nijhuis

Hen jong

00 O    J.H. Nijhuis

Uitslag Oneto 2018



Een prachtige haan!!
In 2016 heb ik 2 hennen van Jan Nijhuis gekocht in, waarvan er een vrij snel 
overleden is. Toen heb ik Evert Ringia gebeld en hij had op dat moment niets 
goeds voor mij zitten.  Het jaar daarna weer contact gezocht met Evert en 
toen bleek dat hij een haan voor mij had en van Sietse Sinnema bracht hij 2 
hennen voor mij mee op de jongdierendag in Amersfoort.
Na verloop van tijd heb ik van deze combinatie 15 eieren uitgebroed in de 
broedmachine bij de buurvrouw. Op 1 april 2018 zijn hier 10 kuikens 
uitgekomen, waarvan 3 hanen en 7 hennen. In de zomer heb ik 2 hennen 
en een haan verkocht aan een tuinder in Klazinaveen.
Op 6 september tijdens de Jongdierenavond van DVV Zoetermeer heb ik 
2 hanen en 4 hennen geshowd bij keurmeester Bertus den Blanken.  
De haan behaalde F 96 en beste hoender van de avond.

Daarna heb ik de 2 minste hennen verkocht aan een particulier.

Op 15 september op de New Hampshires fokkercluddag behaalde deze haan 
F 96,
+ fraaiste grote hoender
+ fraaiste driekleur
Keurmeester E.J. van Es. Bij de eindkeuring door de keurmeesters 
A. van Dierendonck, E.J. van Es, H.B. Timmer en W. Voskamp werd hij 
beste haan groot van de NHFC en de Reds club.

24 september bij A.K.P.V. te H.I.-Ambacht: F 96, tevens kampioen 
grote hoenders.  Keurmeester A.v.d. Streek.

26-27 oktober bij V.P.K.V. Vlaardingen: F 96 en fraaiste hoender op 2 na.
Keurmeester B. Crezee.

9-10 november bij DVV, Zoetermeer: F 96 en fraaiste hoender van de 
tentoonstelling.  Keurmeester H.M. Griekspoor.

14-16 december Gelderlandshow in Wichen: 2 inschrijvingen 1e ZG 95.
Keurmeester A.F.J. Rijs.

17-19 jan 2019 Prov. B.T.T. Zuid-Holland in Boskoop: 3 inschrijvingen 
1e ZG 95.  Keurmeester B.L. van Wetering.

Binnenkort zal deze fraaie haan gaan verhuizen naar Frits Verkerk 
voor de fokkerij.

Dit jaar hoop ik weer zo’n mooie haan te fokken.

Fred van Winden



Aanpassing rasgebonden kleurslagbeschrijving roodbruin 
bij New Hampshire en New Hampshire krielen 

De gelijkgebleven standaard tekst staat in het zwart met in het rood 
weergegeven de aangepaste tekst:  

Kleur en tekening van de haan  

Kop: helder roodbruin.  
Hals: halsbehang glanzend goudbruin; veren aan de voorzijde van de hals 
glanzend roodbruin.  
Rug: warm, diep roodbruin; zadelbehang glanzend goudbruin, iets 
donkerder dan het halsbehang, zodat een duidelijk kleurverschil ontstaat, 
de zgn. driekleur.   
Staart: stuurveren zwart; sikkels rijkglanzend groenachtig zwart; 
grote staartdekveren rijkglanzend groenachtig zwart, met roodbruine 
omranding; kleine staartdekveren diep roodbruin.  
Vleugels: boeg, schouders, vleugeldekveren en vleugelband warm roodbruin; 
grote slagpennen binnen- en buitenvaan roodbruin, waarbij op de buitenvaan 
tegen de nerf aan een zwarte rand aanwezig moet zijn. Aan de basis van de 
veer is deze rand tamelijk breed en aan de punt erg smal; duimveren zwart, 
roodbruin gerand;  kleine slagpennen binnenvaan roodbruin met brede 
zwarte streep langs de schacht tot op ongeveer 1½ cm van het veereinde ; 
buitenvaan roodbruin, schacht roodbruin.  
Borst, romp, achterdeel en beneden-dijen: roodbruin.  
Donskleur: in alle delen van het gevederte licht zalmkleurig. 
 
Kleur en tekening van de hen 

In het algemeen gelijkmatiger en iets lichter van kleur dan de haan. 
lets kleurafwijking tussen halsveren en romp en vleugeldek is toegestaan. 
De onderste halskraagveren vertonen een duidelijke zwarte veertip. 
Staartstuurveren zwart met roodbruine omranding; de staartdekveren 
evendig roodbruin. 

Ernstige fouten:  

Veel te donkere, het rood van de Rhode Islands benaderende kleur of veel 
te lichte, op diep goudgeel gelijkende kleur; wit of pepering in het gevederte; 
ongelijkmatige kleur; anders dan lichtzalmkleurig dons. 
Zwarte tekening en/of pepering op de binnenvaan van de grote slagpennen; 
ontbreken of nagenoeg ontbreken van tekening in de grote slagpennen 



voer naar  mijn  hart

feed to m
y heart’s delight   Futter nach m

einem
 Herzen   une nourriture du cœ

ur au ventre  

Garvo bv  Drempt  telefoon +31 (0)313 47 23 21  e-mail garvo@garvo.nl  website www.garvo.nl

vernieuwde website www.garvo.nl

Garvo heeft een ruim assortiment aan diervoeders.
Te verkrijgen bij de dealer in uw buurt.



De perfecte tekening, tekening goed zwart en doorlopend tot het eind.

Tekening begind er op te lijken, moet echter niet om de veer punt lopen

Tekening moet egaler zwart en breder doorlopen tot het eind.



Fouten: 

Iets lichte of iets donkere kleur; borst lichter van kleur dan het overige geve-
derte; iets lichte of iets donkere donskleur; ontbreken of nagenoeg ontbreken 
van tekening in de slagpennen. Bij de hen het ontbreken of nagenoeg ont-
breken van tekening in de halskraagveren; te zware of te hoog oplopende 
tekening in de halskraag. 
Het ontbreken van tekening nabij het veereind op de buitenvaan van de grote 
slagpennen.  
Roodbruin blauwgetekend  
Kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven bij de roodbruine 
kleurslag van dit ras ,met dit verschil dat de zwarte tekening in het gevederte 
veranderd is in blauw. 
   
Reactie en Actie bestuur NHFC

Als bestuur zijn we niet geïnformeerd over deze aanpassing in de standaard, 
men spreekt over een
verduidelijking het  zijn geen wijzigingen vandaar geen overleg.
Dit is  ten behoeve van de keurmeesters die de omschrijving niet duidelijk 
genoeg vinden.
Het bestuur is van mening dat deze aanpassing  de fokker er van kan 
weerhouden om in te zenden op shows.

Reden: Omdat het bijna zo niet onmogelijk is om op korte termijn aan deze 
eisen te voldoen, zeker bij de hennen.   

Het bestuur heeft daarom besloten om met een aanvaardbaar tegenvoorstel 
te komen, waar iedereen mee uit de voeten kan zowel keurmeesters als 
fokkers. We hebben reeds contact gehad met de standaard commissie en de 
keurmeesters vereniging, hoe we dit het beste kunnen oppakken.
Het voorstel van de NHFC zal in mei worden voorgelegd aan de  
keurmeesters op het keurmeesters congres.

Het bestuur 
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