
Voorwoord
Een nieuw jaar en kansen 

Met het schrijven van dit voorwoord hadden we verwacht dat er meer vrijheid 
zou zijn, na het nieuws te hebben gehoord is onze vrijheid nog ver weg.
Maar we blijven optimistisch ook al is het licht aan de horizon nog ver te 
zoeken zonder vooruitgang te boeken.
Het mooiste in onze hobby de shows met alles er op en er aan, is stilletjes 
voorbij gegaan. Enkele verenigingen hebben  alternatieven bedacht, zoals 
een keuring aan huis of een online keuring het zijn goede en leuke activiteiten 
om het show seizoen en de fokker nog iets positiefs te bieden.
Een show bezoeken en fysiek deelnemen heeft zoveel meerwaarde voor 
onze hobby, voor al die creatieve oplossingen was wel belangstelling in alle 
geledingen van onze hobby en werden als positief ervaren.
Ook vergaderingen ed. zijn lastig, online is een oplossing niet iedereen heeft 
hier de apparatuur voor en het is niet optimaal en fysieke vergaderingen 
leiden vaak tot beter overleg en duidelijkheid. 
In onze kleindier wereld is het rustig zou je denken, niets is minder waar door 
de nood gedwongen verhuizing van de Noord show wordt er veel overleg 
gevoerd met allerlei organisaties om tot een goede afstemming te komen.
Het broedseizoen is in volle gang, al gooide koning winter even sneeuw en 
vorst in de productie van de eieren met als gevolg onbevruchte eieren.
We hopen dat er vele New Hampshires het daglicht zullen zien en we er 
straks weer gezamenlijk van kunnen genieten op de shows.
Ik wens u als lid en lezer van ons clubblad veel plezier en succes met het 
opfokken van uw dieren. 

Jan Nijhuis



Van de bestuurstafel
De winnaars van de oorkondes tijdens de club dag van 19 sept. `20 
krijgen deze zodra dit mogelijk is.
De covid 19 maatregelen zorgen ervoor dat er geen vergaderingen zijn om
de oorkondes uit te reiken.

Onze penningmeester heeft nog enkele leden met een contributie 
achterstand die nog niet is voldaan graag uw aandacht hiervoor, 
zodat de penningmeester het jaar financieel kan afsluiten.
De contributie nota is in dit clubblad bijgesloten.

De club dag van 2021 op 18 sept. bij AKV te Amersfoort.
Deze dag is gezamenlijk met de Reds&Rocks club.
Als keurmeesters zijn vastgelegd: Dhr. A. v/d Streek, B.L. v/d Wetering
en G. Leusink als reserve.

De LOH dag te Tiel ook deze is verplaatst naar 2022 of 2023.
Op deze dag zullen we samen met de Reds onze rassen toelichten 
aan de keurmeesters en mensen in opleiding voor keurmeester.
LOH dag staat voor: leer dag opleiding hoender keurmeester.

Als bestuur zouden we het op prijs stellen als er leden zijn die ook iets 
willen schrijven in ons club blad.Het hoeft niet speciaal over ons ras te gaan, 
ook een andere hobby of iets dergelijks zijn. 
Is uw taalkennis volgens u onvoldoende, de fouten haalt de redactie er uit.
 



De New Hampshires op de digitale Oneto show 2020
Door alle perikelen rond de  covid 19 pandemie en de afgelasting van alle 
shows, heeft de Oneto besloten om onze hobby toch levendig te houden
door een digitale show te organiseren. 

De beoordeling gaat om de ras kenmerken zoals: bouw / type/stelling ed., 
een foto wedstrijd kun je het wel noemen en wie zijn dieren het beste op de 
foto krijgt is niet automatisch de winnaar.
Vanwege de afgelasting van alle shows zijn de dieren ook minder getraind 
zodat foto`s maken van dieren er niet eenvoudiger op word, het vergt veel 
geduld en het ene dier leent zich beter dan het andere en alleen is het bijna 
niet te doen.
De specifieke onderdelen zoals: vleugeltek. donskleur, staartinplant en tek.
zijn moeilijk te fotograferen en tot een foto collage te vormen, enkelen zonden 
4 foto`s van 1 dier op met elke foto een ander aandachtspunt.
Enkele leden van de NHFC hebben het aangedurfd om enkele foto`s van hun 
dieren in te sturen,
Onze penningmeester Dhr. H. Ebbers had de hoofdprijs fraaiste siervogel 
van de Nat. show KLN/NBS een wildkleur lachduif mj.
Ook een enkel niet lid heeft New Hampshires  ingezonden, en niet 
onverdienstelijk, een gedeelde 1e plaats Nat. show KLN/NBS
bij de hoenders beste manlijke dier
Maar ondanks alles is het wel voor herhaling vatbaar, mocht er eens geen 
tentoonstelling zijn. 
Een fysieke show gaat boven alles daar waren ook de deelnemende
keurmeesters het overeens, het keuren nam veel meer tijd in beslag.  

Mooiste siervogel van alles  
een lachduif wildkleur 
man jong F 96
Fokker H. Ebbers



Resultaten New Hampshires inzendingen

New Hampshire R/B VJ 5430 G91
Inz. : G.J.H.Leusink

Positieve punten: Beenkleur, Kam, 
Ogen, Borst belijning.

Aandachtspunten: Erg rood en zeer 
zware ticking

New Hampshire R/B MJ 5430 G92
Inz. : G.J.H.Leusink

Positieve punten: 3- kleur en Been-
kleur

Aandachtspunten: Dieper in borst, 
Kamblad strakker, staartdracht hoger
Staartbevedering breder.

New Hampshire R/B VJ 5422 ZG93
Inz.:  G.J.H.Leusink

Positieve punten: Beenkleur, 
Kamtanden,Borst belijning, Ticking

Aandachtspunten: Kamhiel loopt op,
Dijen beter zichtbaar, Grondkleur wat 
rood.Staart niet klaar.



New Hampshire R/B VJ 5734 ZG95
Mooiste hen v/h ras
Inz.: J.Nijhuis

Positieve punten: Staartdracht 
Vleugeldracht en Beenkleur. Kinlel

Aandachtspunten: Kamhiel, Oren 
vlakker

New Hampshire R/B VJ 5737 ZG95
Inz.: J.Nijhuis

Positieve punten: Ruglijn , 
Vleugeldracht, kinlellen, 
Brede kamtanden. Oogkleur.

Aandachtspunten: Kamhiel, Oren 
vlakker

New Hampshire R/B MJ 2234  ZG95
Inz.:  G.J.H.Leusink

Positieve punten: Kam en Ogen, Rug-
lijn en borst

Aandachtspunten: Onderste staart-
stuurpennen hoger en vleugeldracht 
strakker



New Hampshire Kriel, Bl. get.
VJ 14888 ZG95
Inz. J.Nijhuis

Positieve punten: Grondkleur en 
blauwe kleur, Kam en pootkleur, 
Staartdracht en rug belijning

Aandachtspunten: Vouw in kinlel, 
Ticking in hals, Oor roder

New Hampshire Kriel R/B 
MJ 3425 G92
Inz. H.Ebbers

Positieve punten: 3- kleur, borstkleur 
en beenkleur

Aandachtspunten: Dieper en voller 
in borst. Iets tekening in staart stuur-
veren

Wensen: Kopversierselen

New Hampshire R/B MJ  1e F 96

Fraaiste New Hampshire haan en 
Beste manlijke dier Hoenders 
Nat. show KLN/NBS ex. aequo

Inz. Dhr. J. van Engelen 
( geen lid NHFC )



New Hampshire Kriel R/B 
VJ 5776  ZG93
Inz. H.Ebbers

Positieve punten: Kam en kinlellen, 
Halsticking, staarttekening en been
kleur

Aandachtspunten: Staartdracht lager, 
kopje en oorlellen roder.
Kleur regelmatiger.

New Hampshire Kriel R/B 
VJ 5779  ZG95
Inz. H.Ebbers

Positieve punten: Kam en kinlel-
len, Halsticking, staarttekening en 
beenkleur
Aandachtspunten: Staartdracht lager, 
kopje roder.

New Hampshire Kriel R/B 
MJ 3428 ZG94
Inz. H.Ebbers

Positieve punten: 3- kleur, staartpartij 
en tekening. Beenkleur en borstkleur

Aandachtspunten: Kamtanding en 
staartdracht lager



New Hampshire R/B 
VJ 3522  ZG93
Inz. Elien Verklei

Positieve punten: Kam, oogkleur en 
kinlellen, Halskleur en ticking, 
staarttekening

Aandachtspunten: Grondkleur niet 
roder. Beenkleur geler. Kamtanding 
kan regelmatiger

New Hampshire R/B 
VJ 3521 Inz. Elien Verklei

Positieve punten: Type, halskleur en 
ticking, grondkleur en vleugeldracht

Aandachtspunten: Staartdracht 
hoger,  Beenkleur geler en kamtan-
ding regelmatiger.

New Hampshire R/B 
MJ 1635 ZG94
Fr. Hoen Jeugd manlijk
Inz. Elien Verklei

Positieve punten: ZG Type

Aandachtspunten: Staart wat 
rommelig, Pootkleur moet geler, 
driekleur moet sprekender, 
Kamtanding wat smal



Persoonlijk advies? advies@garvo.nl

Dragen bij aan optimale bevruchting en 
ei-samenstelling

Ideaal voor fokkippen voor het nieuwe 
seizoen 

Verhogen de weerstand en gezondheid 

Zorgen voor levenslustige kuikens die 
gelijkmatig uitkomen

716 ras foktoommeel en 717 ras foktoom-
korrel:



New Hampshire Kriel R/B   Inz. Wytse Postma 
Zijn helaas niet beoordeeld. Voor clubblad beoordeeld door J.Nijhuis
ZG type, halskleur en ticking. ZG Kop, kam en kinlellen. F Pootkleur, 
ZG staatpartij

New Hampshire Kriel R/B   Inz. Wytse Postma 
Zijn helaas niet beoordeeld. Voor clubblad beoordeeld door J.Nijhuis
F. Type, wat donker van kleur. Zg halsticking, ZG kop, kam en kinlellen
F pootkleur

New Hampshire R/B 
VJ 3519 G92
Inz. Elien Verklei

Positieve punten: Kam, oogkleur en 
kinlellen, Halskleur en ticking, 
staarttekening

Aandachtspunten: Staartdracht 
hoger,  Beenkleur geler 
Grondkleur niet roder. 



Omelet met groenten

In deze tijd, na het broedseizoen, hebben we vaak een overvloed aan eieren.
Een goede en gezonde bestemming is deze heerlijke omelet

Ingrediënten
5-9 eieren (M)
2 eetlepels zonnebloemolie
350 gram roerbakgroenten
5-9 eetlepels water of bouillon
2 theelepels eikruiden
2 eetlepels ongezouten cashewnoten
Zout en peper naar smaak

Bereiding
Laat de eieren op kamertemperatuur komen.
Verwarm ondertussen de olie in een hapjespan en roerbak hierin de groenten 
ongeveer 5 minuten. Je kunt een kant-en-klare zak roerbakgroenten nemen, 
maar de restjes uit de koelkastlade volstaan ook.
Klop de eieren los met de bouillon of het water.
Voeg de eikruiden en eventueel wat zout en peper toe en roer goed door.
Verwarm 2 koekenpannen (doorsnede 24 cm) en laat hierin de olie even 
rondwalsen zodat de pannen goed zijn ingevet.
Giet het eimengsel erin en bak de omeletten. Schuif daarbij steeds het ge-
stolde ei naar het midden en prik daar met een vork gaatjes in.
Keer om en bak aan beide kanten goudbruin.
Vul de omeletten met de groenten en strooi de noten erover.
Lekker met boerenbrood.



P e r s b e r i c h t 
 

Annen, 15.03.16  Vereniging Dierenparade Noordshow 

Dierenparade Noordshow in 3de week januari te Hardenberg  
 
Vertrek uit Assen  
Door Corona kon de Dierenparade Noordshow in januari 2021 in de Expohal in Assen niet doorgaan. De 
Expohal is inmiddels gesloten, gaat vooralsnog niet open en staat in de verkoop. Omdat een toekomst in de 
Expohal dus erg onzeker is, is besloten te verhuizen naar Hardenberg.  
 

Meer ruimte in Hardenberg   
In Hardenberg kan de Dierenparade Noordshow de 
komende jaren beschikken over zo’n 20.000 m² 
verdeeld over 7 hallen. Hierdoor ontstaan meer en 
verschillende belevingswerelden en krijgen de 
diergroepen nog ruimere en exclusieve aandacht. De 
grootste indoor kinderboerderij groeit, evenals het 
partnerschap met alle noordelijke groenscholen 
(AOC’s). 
 

Dierenparade Noordshow is op 
do 20 – vr 21 – za 22 januari 2022  
 
8.500 dieren en 10.000 bezoekers 
Dierenparade Noordshow is een vereniging van m.n. kleindierverenigingen uit de 4 noordelijke provincies 
en  is al jaar en dag de grootste show van Nederland. Vanaf nu kunnen ook (groen) scholen lid worden van 
de organisatie. Naar verwachting worden zo’n 8.500 dieren ingeschreven en bezoeken ruim 10.000 mensen 
dit dierenparade-evenement.  
 
Samenwerking met AOC’s en ROC’s: ruim baan voor de jeugd 
De kracht en basis van de Noordshow zijn de 50 lid-verenigingen met zeker 400 vrijwilligers. Zonder hen 
geen show! Vanaf nu worden ze ondersteund door leerlingen en studenten van diverse noordelijke AOC’s 
en ROC’s. Dierenparade Noordshow is van en voor fokkers en richt zich ook uitdrukkelijk op liefhebbers, 
zoals kinderen, jeugd, jonge gezinnen en andere doelgroepen.  

Nieuwe voorzitter  
De vereniging Dierenparade Noordshow zwaait na jaren fabuleuze inzet de voorzitter uit. Evert Visser is de 
beoogde opvolger. Hierover besluit de ledenvergadering van medio 2021. 
 
Informatie 
Alle informatie over Dierenparade Noordshow is te vinden op: 
 www.noordshow.nl | https://www.facebook.com/Noordshow/ 
Contactpersoon: Jaap Solle | secretaris@noordshow.nl | 06 - 57 37 83 84  
    PR-commissie | pr@noordshow.nl | 06 - 53 37 16 88 


