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Voorwoord
De vakantie tijd

In de vakantie tijd is het soms lastig om mensen te vinden die bereid zijn om
enkele dagen op uw dieren te passen en verzorgen.
Met deze boodschap kwam een persoon langs die vlak voor zijn vertrek werd
geconfronteerd met, een persoon die zijn dieren niet ging verzorgen.
Dit deden ze al enkele jaren, nu moet ik zeggen dat het maar om 3 kippen 
gaat die elkeochtend los gelaten en s ’avonds weer vast gezet moetenworden 
i.v.m. marters terreur en gevoerd worden.
Zo zijn er ook in onze hobby leden die moeilijk een verzorger kunnen vinden 
voor hun dieren, waardoor het lastig is om op vakantie te gaan.
Misschien heeft het wel te maken met de “Ik”factor, die van invloed is op de 
samenleving van dit moment.
Of is het geen verantwoordelijkheid durven te nemen voor andermans 
spullen, geen verplichtingen durven aan te gaan stel dat er iets mis gaat met 
de dieren. Wat de reden ook is maak goede afspraken met de verzorger van 
uw dieren zodat duidelijk is dat de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van 
de dieren licht. Vaak ontstaat er een schuldgevoel bij de verzorger van heb 
ik iets verkeerd gedaan bij ziekte en erger. Als men alles heeft besproken en 
duidelijk uitgelegd, kan men met een gerust gevoel op vakantie gaan.
Terug van de vakantie en de dieren in goede verzorgde conditie aantreft geeft 
ditwederzijds vertrouwen. Misschien is de uitkomst wel dat de verzorger het 
leuk vind en voor herhaling vatbaar is. Soms gebeuren deze dingen spontaan 
waardoor ze van blijvende aard zijn.

Jan Nijhuis
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Jaarverslag 2020
2020 was door de corona zeer rustig.

Met de jaarvergadering, in Amersfoort gehouden, is Piet Freke in het bestuur 
gekomen,Siese Sinnema en Filip Boel zijn uit het bestuur getreden.
Jongdierendag werd georganiseerd samen met de Reds en de Rocks, in 
totaal waren er 158 dieren.
Waarvan er 47 grote hoenders en 91 dwerg hoender waren.
Er waren 40 New Hampshires ,12 groot en 26 dwerg.
Bij de krielen had Jan Rietberg de mooiste haan en Piet Freke de mooiste 
hen.
De kampioen van de show was een Plymount Rock van de fokker P van der 
Mel. 
Bij de groten had Evert Ringia de mooiste hen en deze was tevens kampioen 
van de show.
De mooiste haan was ook van Evert Ringia.
De clubshow waren Oneto en de Noordshow, deze gingen beide niet door.
Oneto had wel een alternatief in de vorm van een digitale show.
Hier deden 21 New Hampshires aan mee.

Het clubblad is dit jaar 3 keer digitaal uitgebracht,
Het ledenbestand is in 2020 licht gedaald.



Agenda jaarvergadering 2021
*Opening: 

*Vaststellen agenda: 

*Ingekomen stukken : 

*Notulen ledenvergadering 2020 , Jaar verslag secretaris 2020:

*Financieel verslag 2020:

*Verslag van de kascontrole commissie:

*Benoeming Kascommissie 

*Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar Dhr. J.H.Nijhuis. 

Tegenkandidaten kunnen zich melden tot aan de vergadering

*Vaststellen Fokkersdag 2022: 17 september 

*Vaststellen club- en districtsshows 2021/2022

 a. Clubshows Noordshow en Oneto

 b Districtshows Gelderlandshow en Prov. Zuidholland

 *  Voorstel club en districtshows 2022/2023

   Clubshows Noordshow en Oneto

   Districtshows Peelhorstshow en Prov. Zuidholland

 *Wat verder ter tafel komt:

*Rond vraag:

*Sluiting: 

Rooster van Aftreden 
 
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Jan Nijhuis  X    X  
Evert Ringia   X    X 
Hendrik Hoogland    X    
Henk  Ebbers     X   
Piet Freke     X   
        
 
 

Formatted Table



Notulen jaarvergadering 19 september 2020
Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezige leden 
van harte welkom en in het bijzonder ons erelid Dhr. J. Rietberg
Onze secr. Dhr. H. Hoogland is verhinderd vanwege zijn drukke 
werkzaamheden.
Bijzonder dat deze club dag cq. jaarvergadering door kan gaan gezien 
de covid 19 beperkingen. Het tentoonstelling seizoen ziet er niet zo gunstig 
uit wat de maatregelen betreft.
De samenwerking met de Reds en Rocks club verloopt in een goede sfeer.
Dhr. F. Verkerk had voor deze dag zijn dieren ingeschreven, maar helaas 
werd hij deze week getroffen door een hersen infarct. we wensen hem een 
spoedig herstel toe.

Vaststellen  agenda: De vergadering gaat akkoord met de huidige agenda.

Ingekomen post: De binnen gekomen post is reeds achterhaald, wel een 
afmelding als lid van Dhr. Hummel

Notulen jaarvergadering 21 september 2019: Hierover waren geen op of 
aanmerkingen.

Jaarverslag 2019 van de secretaris: Ook hier waren geen vragen over en 
wordt de secretaris bedankt voor zijn verslag.

Financieel jaarverslag: De penningmeester geeft een toelichting op het ver-
slag het was duidelijk, er waren geen vragen over.

Verslag kascommissie : Dhr. Koops en Schulting zij hebben de stukken toege-
zonden gekregen van de penningmeester en gecontroleerd alles was in orde.
Beide heren zijn helaas wegens ziekte niet aanwezig en kunnen dus geen 
verslag doen, dit verslag zal in het volgende clubblad worden opgenomen.

Benoeming kascommissie: Dhr Koops is aftredend hij wordt bedankt voor zijn 
inzet. De nieuwe commissie bestaat uit Dhr. Schulting de res. Nijland en Bak-
kenes

Bestuurs verkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar Dhr. F. Boel het bestuur 
stelt Dhr. P. Freke voor als nieuw algemeen bestuurs lid, de vergadering gaat 
acc. Dhr. S. Sinnema heeft aangegeven dat hij geen dieren meer heeft en 
daarom tussentijds wil aftreden als bestuurslid en lid, hiermee komt het aantal 
bestuursleden weer op 5 er wordt geen vervanging gezocht.
De vertrekkende bestuursleden respectievelijk 12 en 11 jaar bestuurslid, 
waren de laatste tijd minder vaak aanwezig zo ook nu, we bedanken hen voor 
hun bijdrage aan de club.



Vaststellen Fokkersdag 2021: Deze is reeds vastgesteld op 18 sept `21

Vaststellen club en district shows 2021: De clubshows Oneto en Noordshow.
district shows: Prov. te Boskoop Zuid Holland en de Gelderlandshow waarvan 
de laatstgenoemde niet doorgaat.

Wat verder ter tafel komt: De LOH dag (leergroep opleiding hoender keur-
meester)die voor 10 juli `21 gepland is moet nog worden bevestigt, hier zullen 
de Reds en New Hampshires  onder de aandacht worden gebracht van de 
toekomstige keurmeesters.
Wat de district shows betreft misschien dat we de Gelderland show verruilen 
voor de Peelhorst show, deze is zuidelijker en heeft meer New Hampshires 
volgens ons.

Rondvraag: Dhr. J.Rietberg vraagt of er extra prijzen  uitgezet kunnen worden 
op de Frisiashow te Dokkum  dit als stimulans het bestuur neemt dit mee.
Ook geeft hij aan dat het clubblad  naar Dhr. Hoogland gaat.
J. Rietberg prijs: Jan geeft aan dat het deze keer om de vleugel  en staart, 
kleur en tekening gaat, de keurmeesters worden hier op geattendeerd.
Dhr. Spek: vraagt hoe het enten is geregeld dit verschilt nogal per vereniging, 
dit is afhankelijk van de dierenarts ter plaatse die de ent verklaring  tekent en 
de bijbehorende kosten zijn ook verschillend net als de enting water, 
oogdruppel of spreien. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt 
allen voor hun aanwezigheid en wenst ieder een gezellige en leerzame dag 
toe.

De notulist

Tijd indeling  
Gezamenlijke keuring Rocks, Reds en Hamps club op 18 sept.a.s.
 
 9.00 / 9.30 uur   Inkooien
 9.30    Opening en aanvang keuring Rocks en R.I. R.
 9.45 -10.45 uur  Jaarvergaderingen New Hampshire Fokkers Club.
10.45 uur    Aanvang keuring New Hampshires.
12.30 -13.30 uur Maaltijd.
15.00 uur     Eindkeuring / bespreking winnaars, indien mogelijk 
        tot aan uitreiking prijzen om    15.45 uur.
15.00 uur    Start maken catalogus.
15.45 uur     Uitreiking prijzen.
16.30 uur    Afsluiting.



Jan Rietberg prijs
Beste New Hampshire liefhebbers,

Net als voorgaande jaren wil ik een prijs aanbieden voor de fokkers die 
op één onderdeel van de beoordelingskaart de beste score halen. Ik hoef 
als erelid geen contributie te betalen, en daarom draag ik op deze wijze bij 
aan jongdierendag. Dit jaar heb ik gekozen voor de kopversierselen. Ik heb 
daarvoor gekozen, omdat ik dat zelf een moeilijk onderdeel vind. Je denkt 
de haan met de beste kam,  oren en kinlellen te kruisen met de hen met de 
beste kam, oren en kinlellen, en toch komen er maar weinig dieren met echt 
goede kopversierselen uit. Vorktandjes, ongelijke of onregelmatige kamtan-
ding, zowel in breedte als in diepte, slag(je) in de kam of kamfront, kamhiel 
niet goed afgerond, gevouwen kinlellen, oren niet glad, kortom, er kan van 
alles misgaan. Misschien kunnen we er tijdens de eindkeuring even over 
discussiëren en/of wil een van de keurmeesters er iets over zeggen. 
Uiteraard kan dat ook al tijdens de keuring in de onderlinge contacten. We 
zijn per slot van rekening bij elkaar om iets van elkaar te leren, nietwaar? 

De prijs bestaat uit vier keer een bedrag van € ,7,50. 

•   Voor de dwerghoenders, roodbruin en roodbruin blauwgetekend samen,
    hanen 7,50,  idem hennen  7,50

•   Voor de grote hoenders, roodbruin en roodbruin blauw getekend samen,
    hanen 7,50, idem hennen 7,50 

Ik hoop velen van in september u op jongdierendag te mogen ontmoeten. 

Met vriendelijke groeten,
Jan Rietberg



Kopversierselen New Hampshire
Naar aanleiding van de Jan Rietberg prijs heb ik de Hoenderstandaard er bij 
gepakt om u goed beslagen ten ijs te laten komen  en te laten zien waar de 
kop versierselen van onze Hamps aan moeten voldoen.

Algemene eisen voor een enkele kam
Eerst de kop met een enkele kam en de mogelijke fouten in het algemeen.
Hiervan staat in de standaard onderstaande afbeeldingen die volgens mij 
voor zich zelf spreken.

Ideale vormen van de kopversierselen 
bij zware- en middelzware 

rassen
1. Kambasis. 2. Kampunten.  
3a. Kamfront. 3b. Kamblad. 

3c. Kamhiel 5 Snavel. 6. Gezicht. 
7. Kinlellen. 8. Oorlellen.

Voorkomende fouten en 
onvolmaaktheden.

zijspranken aan de kamhiel, 
omhangende, onregelmatige en 
dubbele kamtanden (vorktand). 
Gevouwen kamfront, gevouwen 
oorlellen, ongelijke en gevouwen 

kinlellen, voor het ras te korte- of te 
lange kinlellen en kampunten van 

ongelijke lengte of breedte

Hierbij moet worden opgemerkt dat een Vorktand, een Zijsprank en het 
ontbreken van de kamhiel uitsluitingsfouten zijn en dus een predikaat O 
opleveren



Ras specifieke eisen voor de kam van de New Hampshire
Bij de rasbeschrijving van de New Hampshire vinden we de specifieke eisen 
aan de kop versierselen. 

Voor de New Hampshire wordt verlangt een middelgrote kop, wat meer vlak 
dan rond, met een middelgrote enkele kam, recht en rechtop met 5 kam-
tanden, de kamhiel moet mooi gerond en van achter doorgebogen, maar mag 
de buiging van de nek niet te dicht naderen.Bij de hen mag het achterste 
gedeelte van de kam iets omvallen. 
De kinlellen zijn middellang en van onder goed gerond.
De oorlellen zijn langwerpig, glad en vlak teken de kop gelegen.
De kleur van de kopversierselen is levendig rood.

Naast de uitsluitings fouten als eerder genoemd zijn er ernstige fouten 
waardoor de kans op een hoog predikaat als sneeuw voor de zon zal slinken.
Dit zijn : Wit in de oren, slecht gevormde kopversierselen en een omvallende 
kam bij de haan

Hier de standaard tekening van de New Hampshire waar de hen een iets 
omvallende kam toont.

Gerrit Leusink



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:



Italiaansstoofpotje
Waanzinnig lekker stoofpotje kippenbouten met tomatensaus, spekjes en 
champignons met krokante, kruidige rozemarijnaardappeltjes uit de oven. 
Makkelijk te maken, binnen een uur op tafel, voldoende voor 4 personen 

Benodigdheden

(stoof)pan met deksel, 
ovenschaal of baklpaat met 
bakpapier

Bereidingswijze

Schil de aardappels en snijd in blokjes, hak de ui fijn en snijd de champignons 
in kwarten. Kruid de kippenbouten met peper en zout en schroei ze rondom 
dicht in een pan en 1 el olijfolie. Bouten uitnemen en spek, knoflook en de 
champignons een paar minuten te bakken. Voeg de kip opnieuw toe. Giet de 
tomatenpassata en er ongeveer 100 ml water bij en breng aan de kook. Zet 
het vuur op een laag pitje en laat 45 minuten afgedekt pruttelen. Proef en 
eventueel nog hoger op smaak brengen met peper en zout. Verwarm de oven 
voor op 200° C, hetelucht 20 graden lager. Blancheer de aardappelblokjes 5 
minuten in gezouten water. Afgieten en meng ze met 1 eetlepel olie, peper 
en zout en verdeel over een ovenschaal of bakplaat met bakpapier. Laat de 
aardappelen 25 minuten garen en schep ze halfweg om. Geef de 
aardappelen uiteindelijk nog 5 minuten een tik onder de grill, maar voeg 
dan eerst de rozemarijn en rode ajuin toe. Alles samen warm opdienen 
samen met de met de kipstoofschotel. Niet duur, makkelijk en deze eenvoud 
is een supermaaltijd!

Ingrediënten 4 personen

1 kg kippenbouten, 
        geen plofkip
1 kg vastkokende 
        aardappels
125 gr mager gerookte 
        spekblokjes
1      rode ui
200 gr kastanje champignons
1      teentje knoflook, geperst
500 ml tomatensaus van 
  goede kwaliteit, 
vers gemalen zwarte peper
 zeezout

      1 el fijngehakte rozemarijn
       olijfolie



 

Betaling bij voorbaat per Bank op Rek.nr.

      

€     

Inschrijfformulier  
New Hampshires Fokkersdag 
zaterdag 18 september 2021   

Naam: …………………………………………. 
Adres: ………………………………………….  
Postcode: ……………………………………. 
Woonplaats ………………….…………….. 
Telefoonnummer…………………………. 
Komt met ......... personen.  

Schrijft de navolgende dieren in:   Aantal                                                 per stuk  totaal  
……..Hanen groot roodbruin        à  € 1,50  €  
……..Hennen groot roodbruin        à  € 1,50  €  
……. Hanen groot blauw             à  € 1,50  €  
……. Hennen groot blauw        à  € 1,50  €  
……. Hanen dwerg roodbruin        à  € 1,50  €  
……. Hennen dwerg roodbruin        à  € 1,50  €  
…....Hanen dwerg blauw        à  € 1,50  €   
…....Hennen dwerg blauw        à  € 1,50  € 
 .....Warme maaltijd                                 à € 16,00  €  

......Extra dieren voor ruil/verkoop klasse    à  € 1,50  €    

Handtekening   
…………………………………………   

 

Stelt zich beschikbaar als schrijver             ja / nee 
           

 Inzenden vóór 5 september aan:  
J.H.Nijhuis Winterhaarweg 220 
7547PT Enschede  
emailadres:jnijhuis2014@gmail.com 

Let op : entbewijs meenemen !   





ROUTEBESCHRIJVING
A.K.V. sportterrein Bokkeduinen te Amersfoort

vanaf richting Soest:
Rijdende vanaf de Birkstraat, bij de autosloper rechtsaf de 
Barchman Wuytierslaan op en de eerste weg linksaf de 
Soesterweg , bocht volgen en voor de spoorwegovergang 
rechtsaf het bospad (onverhard) op. Het clubgebouw AKV 
is de eerste aan uw linkerzijde.

vanaf A 28 Zwolle/Utrecht:
Afslag Maarn en de wegbewijzering N 221 en dierenpark volgen. 
Op de Barchman Wuytierslaan aangekomen na de camping aan 
uw rechterzijde, eerste weg rechtsaf de Soesterweg, en vervolgens 
verder zie route Soest.

vanaf A 1 Amsterdam/Amersfoort
Afslag Bunschoten en de wegbewijzering N 199 volgen tot de 
Amsterdamseweg, daar rechts afslaan, rechtdoor tot over het 
spoorviaduct, bij bet stoplicht linksaf de Barchman Wuytierslaan 
op, eerste weg linksaf de Soesterweg, en vervolgens zie route 
Soest


