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Voorwoord
Het voorwoord moet nog geschreven worden schoot door mijn gedachten, 
waar zal ik overschrijven of beter gezegd wat past hier. 
De Military van Enschede/Boekelo een 4 sterrenevent in de paarden wereld 
alom geprezen om zijn entourage, geen enkele Military in Europa heeft
zoveel rand gebeuren waar even zoveel genetwerkt wordt.
Toen ik zaterdag na de cross country naar huis ging, gingen mijn gedachten 
naar al de vrijwilligers die hier actief zijn rond de 1200 mensen. 
Van verenigingen die helpen om de clubkas te spekken, mensen die een 
week soms enkele weken helpen.
De organisatie is gezien van de buitenkant een geoliede machine, ieder kent 
zijn taak(en). Bij ons in de hobby zijn de vrijwilligers mondjes maat voor 
handen, misschien moeten wij ook eens buiten onze grenzen kijken om 
vrijwilligers te vinden. Als men vrijwilliger is waar dan ook het schept 
verplichtingen en die moet men nakomen. Op de gezamenlijke jongdieren 
keuring op 18 sept jl. staat alles al klaar en hoeven leden en bestuur niets 
anders te doen, dan hun eigen taken uit te voeren. We gingen als laatste 
weg uit Amersfoort en mensen van buiten onze hobby? waren alweer
bezig om de kooien ed. af te breken, we dachten dit zijn mensen die er een 
vergoeding voor ontvangen. De organisaties doen er alles aan om zoveel 
mogelijk met de computer te regelen, dit is helaas voor op en afbouw niet van 
toepassing dit blijft altijd handwerk. En misschien moet onze hobby als we die 
willen behouden en shows organiseren ook wel die kant op. 
Hopende dat het weer deels een normaal show seizoen wordt, wens ik alle 
leden veel succes met het showen van uw dieren.

Jan Nijhuis 

 
 

 
 
 



Uitslag JDD zaterdag 18 september 2021
Zaterdag 18 september hadden we de jaarlijkse jongdieren keuring, voor 
het tweede jaar samen met de Reds- en Rocks club. Er waren 178 dieren 
ingeschreven, 54 grote hoenders en 124 dwerghoenders. De N.H.F.C. had 
het grootste aandeel van de inzendingen namelijk 42 grote hoenders en 52 
dwerghoenders. De winnaars bij de Hampshires waren

Fraaiste New Hampshire Hen

Kooi nr 17   f 96  Frens Schulting  

Fraaiste New Hampshire Haan

Kooi nr 45  f 96  Frens Schulting 

Fraaiste New Hampshire Dwerg Hen

Kooi nr 162  f 96  J.A. Rietberg

Fraaiste New Hampshire Dwerg Haan

Kooi nr 136 f 96 Lucas Hansum JL

Fraaiste New Hampshire Hen Blauw getekend

Kooi  nr 53 f96 D Ponne

Fraaiste New Hampshire Haan Blauw getekend

Kooi nr 48 f96 E Ringia

De Jan Rietberg prijs zijn gewonnen door
Kooi nr 27 G Leusink
Kooi nr 48 E Ringia
Kooi nr 141  J.A. Rietberg
Kooi nr 160  C van Westerlaak

Winnaars van de gezamelijke keuring

Fraaiste hoen Haan  N.H.  Kooi nr 17   Frens Schulting  

Fraaiste hoen Hen R.I.R.  Kooi nr   7   W. Huernink 

Fraaiste dwerghoen Haan N.H.  Kooi nr 136  Lucas Hansum JL  

Fraaiste dwerghoen Hen N.H.  Kooi nr 162 J.A. Rietberg 



Verslag van mijn keuring 
op de gezamenlijke clubdag op zaterdag 18 september 2021.

Vanwege een mooi aantal inschrijvingen werd ik verzocht om op onze 
clubdag een 30-tal New Hampshires te keuren,  Met veel plezier heb ik dat 
gedaan. Samen met mijn deskundige en schrijver Evert Ringia hebben we 
deze keuring gedaan. Een klein verslagje van deze keuring.  ( N.H.  = New 
Hampshire ) Als eerste stonden 3 grote New Hampshire blauwgetekende 
hanen ons op te wachten. Grote blauwgetekende N.H. dieren kom je niet zo 
vaak tegen. Toch moet ik beide inzenders een compliment geven. Het waren 
alle drie dieren met ZG bouw en type. De laatste haan van E. Ringia werd de 
mooiste. Deze kreeg van mij een 1F.  Een heel mooi dier met een mooie kop 
en kam. (helaas iets beschadigd) Aan het eind van de dag hebben de 
keurmeesters deze haan de Jan Rietbergprijs toegekend. Voor deze kleurslag 
een zeer waardevol dier. Vervolgens gingen wij verder met een 5-tal grote 
blauwgetekende N.H. hennen. Ook deze klasse mocht gezien worden. Enkele 
dieren waren nog niet volgroeid en moesten iets forser van bouw zijn.
Dat komt vast goed als deze wat ouder worden. 3 inzenders in deze klasse. 
Allemaal ZG dieren met 1 uitzondering. In kooi 53 zat een hele mooi hen van 
D. Ponne. Deze kreeg een F96.
Het is voor een keurmeester altijd prettig om mooie dieren te keuren.
Hierna zijn wij verhuisd naar de ruimte waar de krielen gehuisvest waren. 
Samen met collega en goede vriend Leo van Wetering mochten wij de N.H. 
krielen keuren. Leo  een 30-tal zwart getekende en ik kreeg er 12 van deze 
klasse. De blauwgetekende, 10 stuks waren ook voor mij om te beoordelen. 
Van de 12 N.H. zwart getekende dieren kon ik 3 maal een F96 kwijt. Dat is 
best veel. Het mooiste hennetje zat in kooi 162 en was van Jan Rietberg. 
Werkelijk een hele mooie hen met F type en bouw Ook de vleugeltekening 
was fraai. Aan het eind van de keuring werd dit hennetje gepromoveerd tot 
algemeen kampioen bij de dwerghoenders hennen. Proficiat. 
De andere 2 hennen met het predicaat F96 waren ook heel mooi, maar de 
vleugeltekening was bij deze dieren toch iets minder. Bij deze 12 dieren zaten 
ook 5 hennen van jeugdleden t.w. Lucas Hansum en Wytse Postma. 
Mooi dat er 2 jeugdleden meededen De dieren van Lucas waren best wel 
mooi, maar de tekening moet nog wat verbeteren. De hennen van Wytse 
hebben best wel potentie, maar moeten nog ouder worden. Nu waren ze nog 
niet klaar in de bevedering en bouw. Gelukkig had Lucas wel de mooiste N.H. 
haan. Ook Lucas kan daar goed mee vooruit. 
Als laatste een 10-tal blauwgetekende N.H. krielen.
Dit was voor mij de groep die vrij laag scoorde. 
Enerzijds doordat  veel dieren nog te jong waren. 



In deze groep zaten ook een aantal dieren die erg bleek in de kop waren. 
Op het gezicht van deze dieren zat een soort schimmel?  Dit werkte ook door 
op de oogkleur. Deze oogkleur was bij deze dieren te flets en moet veel 
warmer zijn. Jammer!  Jan Rietberg kreeg met een hennetje als enige een 
F96 Deze zat in kooi 177.
Algemeen: De kwaliteit van de New Hampshires is best wel goed. 
Heikel punt blijft de vleugeltekening. Bij de hanen is die best wel redelijk, 
maar bij de hennen is daar nog wel wat te verbeteren. Mijn standpunt is wel 
dat wat je buiten de kooi niet ziet moet je niet al te zwaar straffen.
Keuren is ook om soms fouten niet te zien.  
Wat we buiten de kooi wel zien is vaak veel storender.
Hierbij denk ik aan de tekening van de staartdekveren bij de hennen. 
Deze moeten volgens de standaard roodbruin zijn. We zien nog te veel 
dieren die getekende staartdekveren hebben.
Bij de hanen is dat wel toegestaan!  Een verbeterpunt
Ik wens iedereen nog veel succes en plezier met de dieren in dit fokseizoen.

Bertus den Blanken

Verslag van mijn keuring 
van de New Hampshire krielen op de clubdag 18-09-2021

De keuring begon wat later dan normaal omdat gekozen was om eerst de 
vergadering van de club te doen, best verstandig om de aandacht vast te 
houden. Ik mocht de haantjes van de krielen keuren, het waren er 15 
in totaal en wat opviel is de kwaliteit van de dieren, het zag er zeer goed uit 
echter bij een aantal dieren was de staart nog niet geheel volgroeid en dat 
drukt het predicaat.
Deze dieren zullen later in het seizoen een hoger predicaat verdienen.
Bij de meester dieren was de oogkleur zeer goed en fraai wat wel eens 
minder is geweest, hier hebben de fokkers een verbeterslag gemaakt.
Het resultaat was dat er 5 dieren van 4 verschillende fokkers het predicaat   
F96 verdiende.
Hierna verder met de kriel hennen, deze waren verdeeld over twee 
keurmeesters. Samen met collega Bertus den Blanken kregen wij de 
hennetjes toebedeeld, 27 in totaal.
Hier was de kwaliteit wat minder, met name de kleur moet egaler, dit is een 
storende factor als je naar het dier in de kooi kijkt, hier is mijn advies om 



samen met elkaar hier de schouders onder te zetten, qua type waren de 
dieren zeer goed tot fraai wat natuurlijk een geweldig resultaat is, ook bij de 
hennen zie je dat de oogkleur duidelijk verbeterd is.
Het resultaat van 6 x F96 in een groep van 27 is best zeer goed te noemen, 
deze predicaten waren verdeeld over 3 fokkers.
Verder is tijdens mijn keuring een zeer jonge fokker aanwezig geweest 
( volgens mij was hij samen met zijn Opa ) deze jonge fokker had er echt 
kijk op, ik liet hem een aantal zaken zien en elke keer gaf hij de juiste 
antwoorden, kwaliteit in de dop voor de speciaalclub.
Enthousiasme moet je koesteren en aanwakkeren, help deze jonge fokker 
aan goede fokdieren en je hebt er weer een fokker voor jaren en jaren bij.
Het was een gezellige, leuke en leerzame dag.

Groetjes en tot ziens, Leo van Wetering.

Jongdierenkeuring 2021
Ondergetekende heeft op zaterdag 18 september 33 grote New Hampshire 
mogen keuren op de club dag in Amersfoort waarvan 10 hanen en 22 hennen. 
Na eerst een vlotte jaarvergadering hebben bij gewoond waar aangegeven 
werd om op het keurmeesters congres van 2023 een aantal punten van de 
New Hampshires  te bespreken en dan met name de kleur, vleugeltekening, 
hals tekening en de driekleur. Dit is een goed voornemen zodat het 
keurmeesters korps weer opgefrist wordt om een eenduidige lijn te volgen 
ten goede van het ras. Het mooie van dit soort keuringen is dat je van 
meerdere fokkers en fokstammen dieren mag beoordelen en zo de 
verschillende kwaliteiten van de verschillende fokstammen tegen komt daar 
je op een reguliere keuring vaak dieren van één fokker keurt.
Het is altijd weer interessant om op een fokkers dag van de speciaal club te 
zien of te horen waar de knelpunten of kwaliteiten van de stand van het ras 
op dit ogenblik staat. Wat je ook als keurmeester weer in de praktijk kan 
onderstrepen of waarderen. Dit jaar werd aangegeven dat met name de 
kopversierselen een extra punt van aandacht verdiende.
Wat mij opviel is dat bij de meeste dieren de kinlel aanzet wat te wensen 
overliet dit moet mooi strak aangezet zijn maar dit is bij veel dieren niet het 
geval. De kammen zijn over het algemeen goed. Bij een enkel dier kan de 
afronding van de kamhiel beter afgerond en het kamfront strakker. De haan 
en Hen in kooi nr. 19 en 27 lieten mijn inziens mooie kopversierselen zien die 
voor deze positieve punten  de Jan Rietberg prijs verdiende. 



Een mooie suggestie  van erelid dhr. Rietberg  om extra op deze punten te 
letten. En dit misschien 3 jaar volhouden om op lange termijn verbetering te 
zien. De driekleur bij de hanen is over het algemeen goed al zou de kleur op 
het zadel wat egaler kunnen.
Bij de hennen is in mijn optiek de  kleur bij de krielen wat zachter als bij de 
grote hoenders hier is de kleur wat harder of te rood.
De tikking loopt bij de grote hennen wat hoog op en moet niet zwaarder 
worden zoals bij de Dresdener dit is een punt van aandacht. De hen in kooi 
nr. 30 liet wel de gewenste tikking zien en had een fraai type maar liet het 
in de kinlellen wat zitten. Bij de kriel hennen is de tikking over het algemeen 
wel goed en heb ik meerdere dieren zien zitten die van een fraaie tikking zijn 
voorzien. 

Over het algemeen lieten de dieren een zg brede bevedering zien. 
De vleugeltekening kan zowel bij de hanen als hennen intensiever van kleur.
In 2019 is de standaard aangepast en geeft aan grote slagpennen binnen en 
buiten vaan roodbruin, waarbij in 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.
Om deze tekening te verkrijgen is het een beetje schipperen en zoeken in de 
fokcombinatie om de juiste tekening te krijgen in de vleugels en de tikking in 
de hals van de hen.

                                            

                                        

 
 

                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

                                        

 
 

                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

F Tikking kriel Een te zware en hoog oplopende 
tikking bij de grote hoenders                                                                         



De types zijn bij de meeste dieren van zg kwaliteit en tonen de gewenste 
brede oplopende rugstaart belijning. Een enkel dier kreeg de opmerking 
dat er iets teveel dons op de dijen aanwezig is waar door het dier iets te laag 
gesteld lijkt te staan.
Dit is een punt van aandacht mede hierdoor zijn deze dieren ook op het dek 
in veerstructuur ook minder.
Het was voor mij een mooie keurdag waar tussen de diverse speciaalclubs 
van New Hamps de Reds en Rocks een goede sfeer aanwezig was en de 
fokkers onderling veel kennis uitwisselde tijdens de keuring en de goed 
verzorgde maaltijd. De 33 grote New Hampshires werden bekroont met 
5 x F-18 x ZG en 8 x G. 
Waarvan kooi nr. 17 en 45 de mooiste haan en hen van mijn keuring waren. 
Deze dieren werden beiden bekroond met een F en waren van dezelfde  
fokker F. Schulting hier mee proficiat.
Schrijver Piet Freke wil ik nog bedanken voor het noteren van deze mooie 
eerste resultaten.
Ik wens de inzenders en fokkers van de New Hampshires ook op de 
komende shows veel succes.

Vriendelijke groet,
Aalt van de Streek.
B keurmeester
Wezep

                                        

 
 

                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

                                        

 
 

                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

Vleugel tekening moet hier wat 
intensiever   

Fraaie vleugeltekening



Uit de oude doosUit de oude doos
Onze secretaris kreeg van Jogchum IJpma een briefje met foto’s uit de begin 
tijd van de New Hampshires Fokkers Club.

Heer Hoogland,

Bij het opschonen van de vele fotoboeken kwamen 
deze foto’s ook tevoorschijn.
Hierop het eerste bestuur en een fokkersdag van  
plusminus 1982. Toen de heer Luppens vanwege 
zijn gezondheid stopte met New Hampshires schreef 
hij alle hem bekende fokkers aan, en dat was de 
reden dat Willem van Vleuten mij benaderde om 
een speciaalclub op te richten. 
Dat resulteerde erin dat veel fokkers lid werden! 

Groeten, Jogchum IJpma

Het toenmalige 
bestuur en 
oprichters van de 
N.H.F.C.
v.l.n.r.
A.J. van Tissen
W.L. v.d. Vleuten
G.W. Ellerman
J.R.S.M. IJpma



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:



Clubkeurmeester 
G.W. Tesselaar 
heeft alle aandacht 
voor deze prima 
jonge haan op een 
New Hampshire 
Fokkersdag 
rond 1982

Een goede opkomst op deze fokkersdag van de toen jonge speciaalclub



Uit oude clubbladen
Op de laatste Fokkersdag kreeg ik van Jan Rietberg oude clubbladen voor 
het archief. Jan had zo goed als alle clubbladen sinds de oprichting van de 
club in 1976 in z’n bezit. Er in lezend kwam ik het volgende stukje van de de 
heer T. Luppens tegen die vanwege gezondheidsredenen ( aanleiding tot 
oprichting N.H.F.C.) was gestopt met de New Hampshires maar hij leverde 
nog wel bijdrage’s aan het clubblad. Volgens mij nog steeds actueel op een 
aantal punten.

SAMENSTELLEN FOKTOOM

Voordat we broedeieren kunnen rapen, moeten de dieren eerst 
wel goed aan elkaar gewend zijn en daarom gaan we 1 of meer 
foktomen samenstellen direkt na de jaarwisseling. Indien U 
maar 1 haan heeft kunt U er wel 2 foktomen op na houden. U 
hebt misschien beste hennen voor de hanenfok en beste hennen 
voor de hennenfok. Vooral als de foktoom klein is, is het 
goed dat de haan niet regelmatig in dezelfde toom aanwezig 
is. De haan gaat U dus elke dag wisselen van toom. Dit vind 
mijnheer wel prettig en de dames zijn blij, dat ze hem een 
dag kwijt zijn, want ze hebben een hekel aan een beschadigd 
kleed. Een hen van flink postuur en beste kleur, met een goede 
vleugeltekening kan zeer goed zijn voor de hanenfok. Wanneer 
de staartpartij dan ook nog wat te zwart is, dan is zij nog 
geschikter voor dit doel. Mijn ervaring is wel, dat ook 
hennen met halstekening soms goede hanen kunnen voortbrengen, 
maar wij moeten daar niet te veel vertrouwen in hebben. 
We doen nooit geen hennen bij een haan, die de zelfde fout 
hebben als hij; in dat geval krijgen we de fout dubbel 
terug. B.v. de haan heeft wat grijs in de onderkleur en de 
hennen zijn er ook niet vrij van. De nafok komt dan in 
verergerde mate met die kwaal naar voren en waarschijnlijk 
ook nog wel met zwart op de schouders, enz.Wij passen bijna 
altijd inteeld toe, om goede resultaten te bereiken, maar 
daarbij moeten we wel bepaalde vormen in acht nemen. 
Selekteren is hoognoodzakelijk> Afwijkingen van het skelet, 
b.v. krom borstbeen, kromme tenen, X- of O-benen worden 
hardnekkig bestreden. Als we ons werk goed doen zit er geen 
gevaar in het toepassen van inteelt.



Verwezen wordt naar het artikel over inteelt van keurmeester 
Moezelaar, op blz. 22 en 23 van “Avic/ de Kon.f.”van dec. 1976 
(gaat over duiven). In grote trekken gelden de zelfde 
maatstaven ook voor onze hoenders.Doe niet te veel hoenders 
in een foktoom en ook niet te kleine dieren. Daarmee sukkelen 
we toch al de laatste jaren. 
Door onderling kontakt met de fokkers, door te ruilen 
( kopen en verkopen) is al veel te bereiken. Ik raad U wel 
aan Uw dieren in de foktoom FOKTOOMVOER te verstekken en als 
het kan ook een wordtel toe bij te voeren. U kunt dan een zo 
goed mogelijk broedei verwachten met een zo hoog mogelijk 
bevruchtings percentage. Voer Uw dieren niet te zwaar. 
Het zijn gezonde eters en ze hebben gauw de neiging tot vet 
aanzetting. De legbuik wordt hard en de eieren willen steeds 
minder vlot komen. Dat vlot leggen hebt u vaak zelf in de 
hand. Voorlopig laat ik het hierbij. 
Ik hoop dat U Uw voordeel kunt doen met dit gekrabbel. 
Het volgende wil ik aan het slot nog graag vertellen.

BEVROREN KAMMEN EN LUIS.

Let op het bevriezen van de kammen. Hoe minder ventilatie in 
de hokken, hoe gauwer de kammen gaan bevriezen. (Vooral bij 
de hanen) Het kondenswater slaat bij een gesloten hok o.a. 
ook op de kammen en bevriezen is het gevolg. De kammen en 
kinlellen insmeren met vaseline voorkomt bevriezing.
Luis op dieren of in de hokken van deze dieren is een 
kwalijke zaak. Dieren die “opgetild” worden door luis zijn 
in slechte konditie en kunnen niet leggen. Voor verwijdering 
van vederluis gebruiken we insektenpoeder (darrispoeder van 
de drogist is prima) en bloedluis krepeert door de bedreigde 
plekken van het hok in te smeren met karbolineum.( onder de 
zitstokken, reten en scheuren van de mestvloer en wanden enz.) 
Houdt wel rekening met de geur van karbolineum. Kippen 
hebben er een hekel aan, ‘s Morgens insmeren en de ramen 
goed wijd open, of de kippen een paar dagen in een ander hok, 
zo dat mogelijk is.

Haren (Gr).   T.Luppens


