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EUROPASHOW VOOR NEDERLANDSE HOENDER- EN DWERGHOEDERRASSEN 

Hierna vindt u alvast informatie over het programma van de Europashow. Deze informatie zal zeker 

nog aangevuld worden. 

 

CONCEPT PROGRAMMA EUROPASHOW 

 

Donderdag 30 november.   

Aankomst van de inzenders. Inkooien dieren. Waar gewenst: Check-in in het hotel.  

20.00 uur Alle keurmeesters van de Europa Show houden een internationale conferentie.                 

 

Vrijdag 1 december.   

Het beoordelen van de dieren. Speciaal programma voor de inzenders. Nadere informatie 

volgt. 

15.00 uur Bezoek aan de Europashow . 

 

Zaterdag 2 december.  

Bezoek Europashow. Principiële inzenders mogen hun dieren mee naar huis nemen.  

 

10.30 uur Officiële opening door de heer Thomas Berling, burgemeester van de Duitse 

grensgemeente Nordhorn;  

11.00 uur Eierkeuring door internationale jury. 

14.00 uur Dierbespreking per speciaalclub bij de kooien. 

19.00 uur Fokkersavond in het hotel met onder andere a. Gezamenlijk diner, b. 

Bekendmaking van de Europa Show kampioenen, c. Gezellige avond. 

 

Zondag 3 december.  

Bezoek Europashow 

10.00 uur Prijsuitreiking Eierkeuring 

 

Zie voor actueel nieuws: www.europashow.nl.  

BIJDRAGEN AAN DE NHC NIEUWSBRIEF:   

REDACTIE PIET KROON & JOOST KAPER 

EMAIL: kroonpiet@hotmail.com  
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ALLE NIEUWSBRIEVEN STAAN OP: www.nederlandsehoenderclub.nl EN OOK OP FACEBOOK 

https://www.facebook.com/groups/Nederlandsehoenderclub/ . 

 

WIJ STELLEN HET OP PRIJS ALS DEZE NIEUWSBRIEF DOOR DE SPECIAALCLUBS  

WORDEN DOORGESTUURD NAAR HUN LEDEN.  

 

EEN UITDAGING VOOR U. 

Wetenschappers hebben vastgesteld dat een geoefende lezer in een tekst steeds de eerste en de 

laatste letters van alle woorden ‘lezen’. Handhaven we deze letters op hun plaatsen, maar zetten we 

de rest van de letters steeds willekeurig in het woord dan kunnen we de tekst toch lezen. Dat zegt 

veel over hoe wij lezen. Hierna volgt een voorbeeld. Probeer t u het ook zelf eens. 

 

Btse leezr, Dzee NHC Neirubiewesf is zeekr de meitoe om te lezen. Oteno 2017 zal als alels geod gaat 

een heel bronijzdee sohw wroedn. U bnet tcoh ook van de pratij?!!!! 

 

TIP 

P. Jansen uit Brielle stuurde een tip voor u. Hierna volgt zijn tekst. 

‘Een goedkope en gemakkelijke manier om water vanuit je regenpijp in je regenton of je waterbak te 

laten lopen. Slijp de regenpijp schuin naar boven half door. Knip van bijvoorbeeld een melkpakkarton 

een strook karton dat past in de pijp (dat zal 7 ȧ 8 centimeter breed zijn). Rond de bovenkant af zodat 

het in de rondte van de pijp past. Steek het karton in de pijp. Het regenwater zal over het karton in de 

ton of bak stromen. Is de ton vol; trek dan het karton eruit en het water stroomt weer door. Het werkt 

perfect. Het kost niets en de pijp blijft ‘heel’ (behalve de zaagsnede dan). 

Groeten P. Jansen Brielle’ 

 

MARIA KREEG WAT EITJES 

De achtentachtig-jarige Maria gaf ik een doosje eieren mee. We hebben er genoeg van. Een week 

later mailde ze: ‘Oh Piet, wat heb ik net zonder angst genoten van een paar gebakken eitjes’. Tja, de 

kranten staan vol van het bloedluizenbestrijdingsmiddelschandaal. Dan krijg je dat. 

 

ONS HOENDERBLAD; EEN LOFTROMPET 

Christine Brandt schreef ons een twee pagina’s lange brief. En niet zomaar een brief. Een paar regels: 

‘Hoe krijg je het, jaar na jaar, na jaar, almaar voor elkaar om zulke grappige, leerzame, boeiende kopij 

op te duiken en tot artikelen om te werken?’ ’Veel succes en, alsjeblieft!, blijf nog lang gezond’. Leuk 

om te lezen! Kent u wellicht iemand die ook een plezier gedaan wordt met Ons Hoenderblad? We 

schrijven graag nieuwe leden in. Neem hiervoor contact op met Henk de Boer (nhc110@kpnmail.nl. 

of telefoon 0575-563927). 

 

Piet Kroon  
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EEN BEZOEK AAN AERT SCHOUMAN 

 

Het Dordrechts Museum heeft tot 17 september een 

expositie over Aert Schouman. Deze kunstenaar leefde 

van 1710 tot 1792. Hij werkte onder andere voor prins 

Willem de Vijfde en regenten. In het museum hangen 

veel werken met vogels van allerlei pluimage. Er komen 

ook oude Nederlandse hoenderrassen op voor.  

 

Binnen afzienbare tijd komt er een artikel in Kleindier 

Magazine met een aantal afbeeldingen. Dit in het kader 

van de komende Europashow bij ONETO in Enschede.  

Bijgaand een voorbeeld. U ziet een witte Nederlandse 

Uilebaard. In de catalogus wordt de hen Bankivahoen 

genoemd. Dergelijke fouten zijn er meer gemaakt. Daar 

heb ik contact over gelegd. Dat verliep prettig. Men heeft 

het ruiterlijk toegegeven en correcties in het archief 

aangebracht. 

 

OVER HET KEUREN VAN EIEREN (uit: Ons Hoenderblad, september 2017) 

 

Eieren keuren 

Als men eieren beoordeelt let men op het gemiddeld gewicht wat bij het ras hoort, de uniformiteit 

van de groep aangeboden eieren, de vormindex, de versheid van het ei (luchtkamer en eiwit), de 

dooierkleur, de luchtkamer, de vuilschaligheid, eventuele scheuren, de structuur van de schaal, de 

schaalkleur die bij het ras hoort.  

 

Het gemiddeld gewicht 

Op de lijst gewichten van de Nederlandse hoenderrassen kunt u 

informatie over de gewichten lezen. Deze lijst is samengesteld o.b.v. 

recente informatie. Vergelijk deze eens met de gewichten van de 

eieren in het schema hieronder dat momenteel in de bedrijfssector 

gehanteerd wordt.  

In de supermarkt kunt u eieren kopen met de maten S (klein). Dit 

zijn eieren met een gewicht tussen 42,5 en 49,5 gram.  

Er zijn ook eieren met de maat M (medium). Deze eieren hebben 

een gewicht tussen 49,6 en 56,7 gram.  

Er zijn ook eieren met de maat L (groot). Deze eieren hebben een 

gewicht tussen 56,7 en 63,8 gram. De maat XL (extra groot) komt 

ook voor. Hier hoort een gewicht tussen 63,8 en 70,9 in.  

Leghennen leggen in de beginperiode eieren van ongeveer 60 gram. 

Dergelijke hennen leggen bij het ouder worden eieren van 65 gram. 

 

Wilt u meer weten? Wordt dan lid van de NHC en ontvang ook Ons Hoenderblad! 

AGENDA NHC 

 

1-3 december 2017 Rasgebonden 

Europashow voor Nederlandse 

hoenderrrasen tijdens ONETO. 

17 februari 2018     BKUclub 

Algemene ledenvergadering 

24 februari 2018     KLN Raad van 

Advies 

3 maart 2018            NHC Algemene 

ledenvergadering 

 

Ook iets voor de agenda? Email 

naar kroonpiet@hotmail.com 
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