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Als eerste wil ik iedereen een gezond, goed en gelukkig Nieuwjaar toewensen. Weer is er een jaar
voorbij. Wat is het weer snel gegaan. Met het ouder worden lijkt de tijd wel steeds sneller te gaan.
De nacht voor het schrijven van dit stukje heeft het gesneeuwd en zijn de wegen hierdoor glad. Van
de voorspelde ijzel is bij ons gelukkig niet veel terecht gekomen. Wel een mooi gezicht dat
sneeuwlandschap. Ook wel handig om te kijken welke dieren er allemaal zo rond ons huis en dan
vooral de kippenhokken rondstruinen. Gelukkig geen sporen van rovers deze nacht wel een spoor
van een muisje die zo te zien uit ontbrekende voeg van de spouwmuur is gekomen en een nachtelijk
bezoekje aan het stookhok heeft gebracht. De onderkant van de deur van het stookhok is niet zo best
meer. Tijd voor een nieuwe en de ontbrekende voeg even weer vullen. Daarmee is ook dit
probleempje weer opgelost. O ja, en het muisje nog even vangen natuurlijk.
Terugkijkend naar het afgelopen jaar van onze club dan moeten we constateren dat we het net als
alle andere kleindierverenigingen maar ook andere verenigingen steeds wat moeilijker krijgen. Het
ledenaantal begint, na jarenlang op ongeveer hetzelfde aantal leden te zijn blijven staan, voor het
eerst wat terugloopt evenals de fokkers en de gehouden kleurslagen. Zo zijn er een paar kleurslagen
waarvan we maar niet aan nieuwe dieren voor de hokken bij Ellert en Brammert in Schoonoord
kunnen komen. En die dieren zien we niet alleen als levende genenbank maar ook als promotie voor
ons ras. Het Openluchtmuseum trekt jaarlijks duizenden bezoekers. En die komen allemaal om een
stuk Drentse cultuurgeschiedenis te zien. Daar horen onze dieren dus volop in de hokken aanwezig
te zijn!
Gelukkig zijn er ook betere punten te benoemen. Er zijn toch weer een aantal leden/fokkers die
dieren beschikbaar hebben gesteld
voor verversing van de dieren bij Ellert en Brammert. We willen deze leden dan ook hartelijk
bedanken.
Dan de 1ste en 2de clubshow van 2016 ondergebracht bij resp. de Noordshow en de Midden Drenthe
show waren mooie en geslaagde evenementen. De Algemene Jaarvergadering met de foktechnische
dag en de fokkersdag waren goed bezocht en interessant. Ons lid Cees de Boer is een door Stichting
Zeldzame Huisdierrassen erkend fokcentrum begonnen voor de bolstaarten en de kruipers van het
Drentse Hoen.
Als we naar 2017 kijken dan moeten we inmiddels al constateren dat voor de hoenders de
Noordshow en daarmee onze 1ste clubshow van 2017 niet door is gegaan. Dit i.v.m. de verboden
rond de vogelgriep. Voor de 1ste clubshow hebben we volgens ons een mooi alternatief bedacht
maar daarover in dit clubblad meer. We hopen dat de fokkers die normaliter inzenden op de 1ste
clubshow daar ook zo over denken en een redelijk aantal dieren in zullen sturen. Zoals het nu lijkt
zou de vogelgriep ook in de toekomst en daarmee ook voor het showen van hoenders en
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watervogels een probleem kunnen blijven. Heel vervelend voor de organisatoren van deze shows
die daarmee financieel verlies draaien. Diverse organisaties kunnen dit vaak niet dragen.
Maar laten we niet te veel terugkijken en samen werken aan de toekomst van onze club. Ik hoop
velen van u te begroeten op de Algemene Ledenvergadering en andere activiteiten op 4 maart a.s. in
“de Herberg” op het park van Ellert & Brammert in Schoonoord. Hou tegen die tijd wel de website
van onze club in de gaten om te zien of het vervoersverbod is opgeheven en of deze alternatieve 1ste
clubshow ook daadwerkelijk doorgaat. De jaarvergadering gaat sowieso door maar mogelijk moeten
we kiezen voor een ander programma daaromheen. Tot dan.
Jan Willem Diemer
Bij het schrijven van dit stuk is de Noordshow van 2017 alweer voorbij; de prachtige grote show
waar ook onze eerste clubshow ondergebracht zou worden. Zoals u weet hebben de
tentoonstellingsverboden rond de vogelgriep hier echter een stokje voorgestoken en ging de
Noordshow door zonder hoenders en dwerghoenders. Wat het D.H.C-bestuur betreft erg jammer
omdat dit voor onze leden toch een hoogtepunt is in het showseizoen. Dit is dan ook de rede dat wij
als bestuur graag een vervangende clubshow willen organiseren. Zij het natuurlijk op een kleinere
schaal dan de Noordshow, meer in de trant van de jaarlijkse jongdierendag gehouden in september.
Natuurlijk is er een reële kans dat de vogelgriep nog langer aanhoudt en het tentoonstellingsverbod
ook in maart van kracht is. Ook beseffen wij dat dan bij sommigen het fokseizoen alweer in volle
gang is. Toch willen wij de leden en liefhebbers de kans bieden om hun dieren te showen. Wat het
bestuur betreft past een dergelijke kleinschalige show erg goed bij de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering in maart bij het Openluchtmuseum Ellert & Brammert in Schoonoord: een op en
top Drentse locatie waar ieder jaar al vele leden op af komen. Door de show te combineren met de
jaarvergadering gaat de dag hoe dan ook door. Geldt er nog een tentoonstellingsverbod dan zal het
een jaarvergadering net als andere jaren worden. Wij hopen dan ook net als andere jaren velen van u
te zien met hopelijk dit jaar uw mooiste dieren!
Het Bestuur

Datum: zaterdag 4 maart 2017
Sluitingsdatum: maandag 13 februari 2017
Locatie: Openluchtmuseum Ellert & Brammert, Tramstraat 73, Schoonoord
De clubshow gaat door, als het tentoonstellingsverbod vanwege de vogelgriep, is opgeheven. Hou de
website www.drentsehoenclub.nl in de gaten voor actuele informatie.
Programma
08.30 – 09.00 uur Opbouwen
09.00 – 09.45 uur Opbouwen en inkooien
10.00 uur aanvang vergadering
10.45 uur aanvang keuring
12.45 uur gezamenlijke maaltijd, opgave vooraf noodzakelijk
13.30 uur presentatie Hendrik Timmer over het type van het Drentse Hoen
14.00 uur keuring
16.00 uur einde keuring, prijsuitreiking, uitkooien en gezamenlijk opruimen.
Catalogus na afloop beschikbaar.

Opgave
Sluitingsdatum van de inschrijving is maandag 13 februari, opgeven bij Roelof Courtz via e-mail of post
middels het inschrijfformulier.
Kosten en Prijzen
Het inschrijfgeld bedraagt per enkel dier € 3,50 en voor zes dieren € 20,-. inclusief catalogus.
Bij zes dieren of meer maak je kans op de collectie Van Den Heuvelprijs. We hanteren het prijzenschema
van de Noordshow.
Het verschuldigde inschrijfgeld dient men contant af te rekenen op de dag zelf bij de penningmeester. De
gewonnen prijzengelden worden achteraf per bank uitbetaald.
De maaltijd evenals andere consumpties kan men afrekenen aan de bar bij Ellert & Brammert contant of
PIN. De koffie in de ochtend wordt aangeboden door de club.
Keurmeesters
Hans Scholte (hoenders)
Dries Geut (dwerghoenders)
Hendrik Timmer (dwerghoenders)
Organisatie
De clubshow gaat door, als het tentoonstellingsverbod vanwege de vogelgriep is opgeheven.
Hou de website www.drentsehoenclub.nl in de gaten voor actuele informatie. Hulp van de inzenders is
noodzakelijk om deze clubshow te laten slagen. Opbouwen, schrijven van de keurkaarten ed. Doordat het
bestuur van de D.H.C de jaarvergadering en deze clubshow organiseert en niet kan terugvallen op een
lokale vereniging, rekenen we op ieders inzet.
Tentoonstellingsregelement
De algemene tentoonstellingsbepalingen kunt u vinden in de Almanak 2016 van de KLN.
Art. 1 Gevraagd worden uitsluitend Drentse Hoenders in groot, kriel, bolstaart etc. in de erkende
kleurslagen.
Art. 2 Om op deze tentoonstelling te kunnen inzenden moet men lid zijn van de Drentse Hoenclub en in het
bezit zijn van een geldige fokkerskaart.
Art. 3 Alle ingeschreven dieren moeten voorzien zijn van ringnummers. Het inzenden van vervangende
dieren is toegestaan, mits men hiervan opgave doet bij het bestuur, voor of tijdens het inkooien.
Art. 4 Het tentoonstellingbestuur zorgt voor goede huisvesting van de dieren in de voorgeschreven kooien,
voorzien de dieren van water, gemengd graan en strooisel.
Art. 5 Inschrijvingen dienen te geschieden op bijgaand inschrijfformulier. Vul het formulier volledig en
duidelijk in. Het inschrijfgeld bedraagt per enkel nummer € 3,50 en voor zes dieren € 20,- inclusief catalogus.
Gewonnen geldprijzen worden uitsluitend achteraf betaald per bank.
Art. 6 Indien het aantal inschrijvingen het gestelde limiet van 120 dieren wordt overschreden behoudt het
bestuur zich voor om fokkers te benaderen minder dieren in te sturen dan wel de inschrijving vroegtijdig te
sluiten.
Art. 7 De keurdag is voor iedereen toegankelijk. Wel dient men zich van commentaar tijdens het keuren te
onthouden.
Art. 8 Zieke of onreine dieren worden geweigerd. Bij weigering vervalt het inschrijfgeld aan de
tentoonstellingskas.
Art. 9 Voor sterfte of schade of verloren gaan van ingezonden dieren of verzendmateriaal en andere
eigendommen tijdens de tentoonstelling is het bestuur niet aansprakelijk.
Art. 10 Voor hoenders en dwerghoenders, is een entbewijs tegen pseudo-vogelpest verplicht. Dit entbewijs
dient tegelijk met de komst van de dieren te worden ingestuurd.
Art. 11 Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders en dwerghoenders worden toegelaten van fokkers
die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudo-vogelpest. Elke inzending van
hoenders, dwerghoenders dient vergezeld te gaan van een kopie van de entverklaring.
Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht. De
entverklaring dient de opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de
ringnummers van de betreffende dieren.
Art. 12 In alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet of een geschil met derden is het clubbestuur
gemachtigd om te beslissen.
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Prijzenschema (Noordshow)
Handgemaakte tegel voor het fraaiste Drentse hoen of Drentse Bolstaart
€ 10,00 voor de fraaiste ander geslacht
€ 7,50 voor de fraaiste haan groot op 1 na
€ 7,50 voor de fraaiste hen groot op 1 na
Handgemaakte tegel voor de fraaiste Drentse kriel of Drentse Bolstaartkriel
€ 10,00 voor de fraaiste kriel ander geslacht
€ 7,50 voor de fraaiste krielhaan op 1 na
€ 7,50 voor de fraaiste krielhen op 1 na
€ 4,00 per 8 gekeurde dieren te verdelen over zoveel mogelijk kleurslagen
Gebr. v.d. Heuvelprijs voor de fraaiste collectie. Een collectie bestaat uit de 6 hoogst geplaatste dieren van
één inzender. Dat mogen zijn Drentse hoenders groot en kriel en/of Bolstaarten groot en kriel. De prijs wordt
toegekend aan de collectie met het hoogste aantal punten. Bij een gelijk aantal punten van twee of meer
collecties wordt de prijs toegekend aan de collectie met het grootste aantal oude dieren. Als er dan nog geen
beslissing gevallen is, is de prijs voor de collectie met de meeste mannelijke dieren.

Inschrijfformulier Drentse Hoenclubshow
Naam:
.........................
Adres:
.........................
Postcode :
.........................
Woonplaats:
.........................
Tel.nr en e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoen of kriel

Kleurslag

Haan
of
Hen

oud
of
jong

Bol
staart

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

. . . . . inschrijvingen á € 3,50:
6 inschrijvingen á € 20,00:
Catalogus:
Schenking ereprijzen (vrijwillig):
Administratiekosten:
........ gezamelijke maaltijd á €10,00

€ . . . ., . .
€ . . . ., . .
€
0, 00
€ . . . ., . .
€
0, 00
€ . . . ., . . .

Totaal te betalen:

€ . . . ., . .

Handtekening: .....................................................
Uiterlijk voor maandag 13 februari 2017 insturen per e-mail of post aan Roelof Courtz

Zaterdag 4 maart 2017 in het Openluchtmuseum Ellert en Brammert te Schoonoord. Zaal open
vanaf 10 uur.
Agenda:
1.
Opening om 10.30 uur door de voorzitter
2.
Notulen van de jaarvergadering gehouden op 5 maart 2016.
3.
Mededelingen en ingekomen stukken, oa.
- Verkoop boek, ledenbestand, clubblad,
- spermawinning Genenbank, foktechnische commissie.
4.
5.
6.
7.
8.
6

Jaarverslag van de secretaris.
Jaarverslag van de penningmeester.
Verslag van de kascommissie (R. Doldersum en L. Nijstad)
Benoeming nieuwe kascommissie.
Vaststelling contributie 2017 (12 euro handhaven). Bij niet automatische incasso verhoging
contributie van 13 naar 14 euro.

9.
10.
11.

Begroting 2017.
Europashow Nederlandse Hoenderassen (extra clubshow).
Promotie van het Drentse Hoen.

12.
13.

Rondvraag.
Sluiting.

Nou, zo zwart wit mag ik het niet stellen, maar deze openingszin schoot mij te binnen bij het
volgende voorval.
Eerst even een korte inleiding. In de toch wel vele jaren waar ik als keurmeester van hoenders,
dwerghoenders, sier- en watervogels actief was, maak je soms wel het een en ander mee. Hele leuke
dingen en soms ook wel dingen waarbij je denkt: "wat een -zinloze- inspanningen om de
keurmeester om de tuin proberen te leiden in de hoop een medaille of ander kleinood te winnen".
Nu ik dat mooie ambt al een poos terug vaarwel heb gezegd is de belangstelling voor de liefhebberij
en shows onverminderd!
Door een groot tekort aan gedelegeerden in Noord-Holland die voor het F.B. "controleert" of de
shows wel volgens de regels verlopen, heb ik mij daarvoor beschikbaar gesteld. Een vijftal
verenigingen in Noord-Holland konden dus op een bezoek van mij rekenen. En eerlijk is eerlijk, het
is heel leuk werk, temeer daar de verenigingen de zaakjes goed op de rails hebben.
Tijdens zo'n bezoek kom je in gesprek met ambterende keurmeesters, bestuursleden en fokkers. Dat
gaat in een heel goede en gezellige sfeer. Tijdens het bezoek loop ik langs de dieren waar de
beoordelingskaarten boven de kooien zijn aangebracht. Bij een van die bezoeken viel mij op dat
dieren van een bepaald krielenras op een na allemaal een "O" hadden terwijl het in mijn ogen heel
mooie dieren waren. Al gauw kwam ik in gesprek met de inzender.
Deze vertelde mij het volgende:
Vorig jaar had hij een haan op de speciaalclubdag ingezonden die als mooiste van het ras werd
uitgeroepen, predikaat 1e F 96!
Een week of vier later werd deze haan op een show ingezonden en kreeg daar een "O". Er blijkt aan
de kamhiel een zijsprank(je) te zitten!

Dit was op de keurig van de speciaalclub blijkbaar nog zo gering dat het toen niet is opgevallen.
Wat doet de goede man? Hij neemt dit zijsprankje weg en haalt prompt op een volgende show weer
F 96.
"Ja", zegt de goede man, "de haan is zowel in type, kleur en tekening perfect, dus toch maar mee

gefokt". Het resultaat is, bijna alle hennen hebben zijspranken, om over de hanen maar niet te
spreken!
In feite een verloren tentoonstellingsseizoen als gevolg van een handeling die zeer discutabel is!
Vandaar dat ik begonnen met "Bedrieger komt bedrogen uit".
Bewust heb ik geen ras, fokker en plaats van de show in dit artikeltje meegenomen. Want daar gaat
het mij niet om, wel om u te laten weten welke gevolgen het kan hebben oftewel: heeft!
Dus hoe mooi een haan of hen op andere onderdelen ook mag zijn, uitsluitingsfouten wegnemen,
vergeet het maar!
Ik zeg nogal eens "leer van de fouten van anderen, het leven is tekort om ze allemaal zelf te maken".
Vandaar dat ik u dit wilde vertellen. Doe er uw voordeel mee!
Met de beste groeten,
Jogchum IJpma

Om te beginnen wil ik iedereen die dit leest langs deze weg nog de allerbeste wensen voor het
nieuwe jaar geven.
Dat er maar veel mooie en gezonde kuikens geboren gaan worden het komende voorjaar. Ik heb
weleens gehoord dat de fanatieke fokker nu al aan het nadenken is over het samenstellen van de
verschillende foktoompjes. Sommigen van hen hebben waarschijnlijk de daglichtlampen aan
waardoor de hennen sneller weer aan de leg raken na de winterstop.
Zo niet wij. Wij zijn natuurlijk wel blij met elk eitje dat gevonden wordt, elke of toch om de dag.
Maar we laten de natuur hier geheel haar eigen gang gaan. Hoewel we wel onze maatregelen nemen
tegen de vorst. Elke avond haalt Rob alle watercontainers binnen zodra er maar van een graad vorst
sprake is op het nieuws. Niets is zo vervelend als ‘s ochtends al die containers weer te moeten
ontdooien. Nee wat dat betreft worden ook wij steeds slimmer. Huppekee naar binnen met die
handel!
Rob heeft trouwens ook ontdekt dat we flink last van muizen hebben in de kippenhokken. Hij zag
ze soms gewoon lopen en vond ook kleine gangetjes her en der. Op een bepaalde avond ontdekte hij
echter dat die muizen ’s avonds in de voercontainers kruipen. Ook had hij muizenkeuteltjes zien
liggen onderin die containers. Bij het tikken tegen de container schoten er wel een stuk of vijf
muizen uit! Zo ben je natuurlijk belachelijk veel voer kwijt aan ongedierte. Ik hoor het Stephan nog
zeggen…
Sinds die ontdekking haalt Rob nu ook elke namiddag/avond alle voercontainers naar binnen. Die
arme man heeft er een heuse dagtaak aan. Misschien toch nog eens op internet op zoek naar die
fantastisch mooie en muisveilige voercontainers waarvan Stephan er die dag in Koekange ook een
bij zich had.
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Onze zwart goudhalzige haan heeft trouwens ook een goed tehuis gevonden. Hij is door dhr.
Huizenga uit Assen opgehaald en kwam daar terecht bij drie dames. De bofkont. Bij ons was hij
nog de underdog maar ik denk zomaar dat hij zich daar inmiddels heeft ontpopt tot een echte
macho! We hebben op dit moment eigenlijk alleen bij de zwart zilverhalzigen nog een haantje
teveel. De hiërarchie is ook daar inmiddels al een tijdje volkomen duidelijk. En ook daar zit dus een
overheersende macho naast een sullige underdog bij de hennen. Als er iemand van jullie nog een
haan zoekt in deze kleur? Graag!
Ik neem me voor om het komend voorjaar niet meer dan een keer de broedmachine te vullen. En
dan hopen we natuurlijk dat we dit keer wat meer hennen dan vorig jaar krijgen. Maar ja, dat zal
wel ijdele hoop blijken te zijn over een half jaartje of iets langer. Jullie lezen het hier wel weer.
Tenslotte nog een ontwikkeling. Ik ga dieren inzenden voor de show waarvoor in dit blaadje het
inschrijfformulier zit. Wie had dat gedacht hé? Niets zo veranderlijk als een mens nietwaar?
Wilma Goeman

Wilt u Drentse Hoenders aanschaffen of verkopen, kijk op onze site voor het actuele aanbod.
www.drentsehoenclub.nl

4 - maart Jaarvergadering en 1ste Clubshow te Schoonoord
16 september Fokkersdag in Koekange
1-3 december -extra clubshow- Rasgebonden Europashow voor Nederlandse Hoenderrassen tijden
ONETO – Enschede.

Ieder kind leert het, nog vóór ze kunnen lezen of schrijven, en in de meeste gevallen praten: de haan
zegt ‘kukelekuu!’. Evenzo zegt de kip ‘toktoktok’, de eend ‘kwakwakkwak’, de gans ‘gakgakgak’
en de koe ‘boeh’. Ze leren het van elkaar en het klinkt altijd eender, al kunnen de meningen
daarover nogal verschillen, blijkt als je even de grens over gaat. Maar vogels kunnen hun muzikale
inspiratie ook bij anderen dan hun soortgenoten opdoen. Niet elke vogel heeft evenveel
leervermogen, en ook niet altijd de juiste strot voor veel vocale capriolen, maar toch hebben mensen
al eeuwenlang hun stinkende best gedaan om vogels in kooitjes, afgeschermd van hun familieleden,
nieuwe deuntjes te leren.
Dat ging best ver. Ik ken bijvoorbeeld een Engels traktaat uit de zeventiende eeuw waarin verslag
wordt gedaan van het met behulp van een fluit leren zingen van de meest onwaarschijnlijke vogels,
van mussen, vinken en spreeuwen tot graspiepers, winterkoninkjes en roodborstjes. De
muziekvoorbeelden zitten erbij. En voor wie mocht denken dat je met een spreeuw toch echt niet
ver komt: dan ken je meneer Dureau de la Malle (1777 -1857) nog niet. In de Schager Courant van
26 augustus 1897 lezen we over deze natuurliefhebber: ‘Dureau de la Malle had een spreeuw de
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‘Marseillaise’ leeren zingen en de vogel leerde het aan alle spreeuwen van de plaats, waar hij werd
overgebracht. Men oordeele over de verbazing der reizigers, die daar passeerden. In de bosschen
hoorde men nog slechts het Fransche Volkslied, dat onder den helderen zang der nachtegalen
doorklonk.’
Ook in moderne tijden leren vogels steeds weer wat bij. Zo hoorde ik van de week bij het
radioprogramma Vroege Vogels een merel die een perfecte ringtone in huis had.
Zelf wandelde ik vroeger altijd veel langs de Lek, waar een koekoek niet op gebruikelijke wijze zijn
naam riep, maar er een nootje tussen had gegooid: ‘koekoekoek’. Hij verscheen ieder jaar opnieuw
op dezelfde plek, maar het kan natuurlijk ook zijn dat het soortgenoten betrof die dat deuntje ook
weleens leuk vonden, voor de afwisseling.
Waarom ik dit allemaal vertel? Dat zal ik u zeggen. De nieuwe haan die ik afgelopen najaar met een
vijftal kippen van bestuurslid Ewald Oude Voshaar kreeg, blijkt ook iets bijzonders in huis te
hebben. Hij roept geen ‘kukelekuu’, het klinkt volkomen anders, zowel qua notenmateriaal als qua
intentie. Om te beginnen is het geen gekraai dat juichend de hoogte in gaat, het minste toch wat van
een haan verwacht mag worden. Zijn riedeltje eindigt met een ietwat melancholieke lage slotnoot.
Toch zit er wel een liedje in zijn kukel. Het is namelijk een fragmentje uit ‘Vader Jacob’. U kent het
wel: ‘slaapt gij nog’ en dan ‘alle klokken luiden’. Dat laatste zingt mijn haan, maar net niet
helemaal. Het is ‘alle klokken luiuiuiuiuiuiui’. Ter compensatie heeft hij er wel een aanloopnootje
voor geplakt: ‘echt alle klokken luiuiuiuiuiui’.
Kent u dat verhaal van die omstreden pastoor, die de gelovigen per se dagelijks in alle vroegte ter
kerke wilde roepen met langdurig klokgelui, tot verdriet van veel dorpsgenoten? Het kan niet anders
of mijn haan heeft daar zijn inspiratie opgedaan. ‘Kukeleku’, maar dan in een actueel jasje. Ik
probeer nu mijn kippen ook iets bij te leren: geen ‘toktoktok’ meer, maar ‘bimbambom’. Dat moet
haalbaar zijn. Als het mij gelukt is, mag u langskomen.
Jolande van der Klis

Jaarvergadering Drentse Hoenclub gehouden 5 maart 2016
22 leden aanwezig, afwezig met kennisgeving 5 leden.
1. Opening 10.45h, voorzitter heet iedereen welkom.
2. Notulen jaarvergadering 2015. De notulen worden goedgekeurd
3. Ingekomen stukken.
- Leden gaan akkoord met voorkeur keurmeesters. Ketelaar, Roelsema en Scholte.
- Genenbank hanen, in 2016 gaan we zorgen voor goede inzending bij de genenbank van de zuivere
kleuren, incl. bolstaarten en zwart/zilver halzig.
- foktechnische commissie, Dhr. Lap gaat zitting nemen in de commissie. Vooral de kwestie
hanen/hennen fok moet tot uitsluitsel komen.
4. jaarverslag secretaris. Goedgekeurd.
5. jaarverslag penningmeester, goedgekeurd. Ewald geeft uitleg als vervangende penningmeester.
6. Verslag van de kascommissie. Bolding en Nijstad zijn zeer te spreken over de boekhouding.
7. Nieuwe kascommissie Roelof Doldersum en Lucas Nijstad, met reserve Rob Roodenburg.

8. Vaststelling contributie, 12 euro handhaven.
9. Begroting is helder, we dienen rekening te houden met forse afname leden. De boeken zijn stille
reserve als inkomstenbron. Prijsverlaging boek naar 25 euro. Verkoop KLN stand wordt bekeken en
eventueel pluimveemuseum Barneveld.
10. Bestuursverkiezing. Bernard Bos zal tot bestuur toetreden.
11. Europashow, Nederlandse Hoenderassen. De show zal een eenmalige 3de clubshow zijn. We
zullen aankondiging in clubblad plaatsen en eventueel transport combineren naar Enschede.
12. Clubuitje Klaas Knol, leden worden verzocht zich op te geven.

13. Promotie. Deelname Orvolte en Exloo staan in de planning.
Ook aan Landleven doen we weer mee. Country Fair Aalten doen we niet vanwege de hoge kosten.
Leden kunnen extra clubbladen bestellen ter promotie onder belangstellenden.
14. Uitreiking prijzen. Geen lid is aanwezig die prijs is toegekend.
Rondvraag.
- Rob Roodenburg ontvangt graag extra clubbladen. Gerard Lap vraagt wie de eigenaar van de
dieren bij E&B is. Voorzitter geeft uitleg over de doelstelling en regels rond het huisvesten van de
dieren bij E&B. Albert Bonhoff geeft uitleg over de nieuwe kleur ter erkenning, blauw gezoomd
geelpatrijs.
Sluiting vergadering om 12.15 uur.

Het jaar van de club begon met de 1ste clubshow ondergebracht bij de Noordshow te Assen. Daar
werden 31 grote Drenten ingezonden waarvan 9 bolstaarten. Ook waren er 69 krielen waarvan 8
bolstaart. De hoenders werden gekeurd door Klaas v.d. Hoek de krielen door Bert Mombarg.
Keursverslag van beide keurmeesters is te lezen in clubblad 163 (feb. 2016).
In het bestuur van de D.H.C melde Bernard Bos zich aan als lid. Een welkome aanvulling
waarmee het bestuur weer op sterkte is met vijf personen. Uw bestuur kwam maar liefst vier keer
bij elkaar in Zuidwolde te huize Courtz.
Op 7 mei vond het clubuitje plaats naar Klaas Knol te Emlicheim die daar een prachtig
kuikenbedrijf heeft. De dag werd goed bezocht, veel leden waren enthousiast, er waren net
duizenden kuikens uit het ei gekropen. Het was een geheel verzorgde dag en werd afgesloten met
een gezamenlijke maaltijd, dit vanwege het 50-jarig jubileum van de D.H.C.
In september nam de D.H.C deel met een promotiestand tijdens de Landlevendagen in het
Openluchtmuseum in Arnhem. Een drukke dag met tienduizenden bezoekers.
Op 17 september hielden we de fokkersdag in Koekange. Een mooie dag met veel enthousiaste
fokkers bij elkaar. Er was een keuring van de meegebrachte dieren en een praatje van Cees de Boer
uit Ens over bolstaarten.
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De 2de clubshow werd gehouden in Beilen, keurverslag te lezen in clubblad 166, met resp. 27
grote hoenders en 38 krielen.
Op 26 november was de D.H.C vertegenwoordig bij het rassenoverleg van de Stichting
Zeldzame Huisdierrassen. Er werd die dag veel gesproken over de toekomst van S.Z.H nu de
overheid de subsidie heeft gemarginaliseerd.
Het ledenaantal nam in 2016 wel af, in het volgende clubblad meer hierover.
Het afgelopen jaar verscheen het clubblad vier keer. Er was voldoende kopij en de redactie
ontving een aantal enthousiaste reacties. Ook werd het blad een paar keer genoemd in het Kleindier
Magazine onder de rubriek ‘Uit de Bladen’.
Al met al mogen we als Drentse Hoenclub terugkijken op een goed jaar.
Harmen Kraai, secretaris

Ned. Openluchtmuseum “Ellert en Brammert”
te Schoonoord. www.ellertenbrammert.nl
(vrijwel alle kleurslagen van de Drentse hoenders)
Geopend: van 1 april t/m 31 oktober.
Iedere dag van 09.00-17.00 uur.
Nederlands Pluimveemuseum te Barneveld.
Hessenweg 2a te Barneveld.
(Ned. Hoenderrassen)
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur.
Elk jaar van 1 maart tot eind oktober.
Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem
Bijna alle Nederlandse hoenderrassen
Stadspark “de Plantage” te Culemborg
(vrijwel alle Ned.hoenderrassen)
Kinderboerderij “de Kooi” Rotterdam
(12 Ned.Hoenderrassen)
It Bosk van Ypey te Tietjerk
(11 kleurslagen grote Friese hoenders)
Stadsboerderij West-Presikhaaf
Ruitenberglaan 4 Arnhem
Huisweideproject te Gees
Drentse hoenders
route is verkrijgbaar bij het "TIP" Dorpsstraat 47 in Gees
Stichting Natuur- en MilieuEducatie Hoogezand-Sappemeer
Burg. Van Royenstraat West tussen 11 en 13
Drentse hoenders en Groninger meeuwen

