Nieuwsbrief NHC 7
ALLE NIEUWSBRIEVEN STAAN OP: www.nederlandsehoenderclub.nl.
WIJ STELLEN HET OP PRIJS ALS DEZE NIEUWSBRIEF DOOR DE SPECIAALCLUBS WORDEN
DOORGESTUURD NAAR HUN LEDEN. U MAG ER OOK INFORMATIE UITHALEN VOOR UW CLUBBLAD
OF WEBSITE
NIEUWTJES
Het inschrijfgeld voor de Europashow is door ONETO bepaald op 5 euro. Voor een Europashow is dat
een heel erg laag bedrag. Een extra reden om mee te doen.
Er wordt gewerkt aan een eierkeuring tijdens de Europashow tijdens ONETO. Deze eierkeuring voor
de deelnemers aan de Europashow gaat plaatsvinden. U hoort hier in een volgende NIEUWSBRIEF
meer over.
In oktober vindt er in het Pluimveemuseum een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de
speciaalclubs plaats. Onderwerp? De gezamenlijke rasgebonden Europashow tijdens ONETO 2017.
Het Pluimveemuseum-de hoendertuin
Zaterdag 5 november tussen 9 en 11 uur worden de dieren die beschikbaar werden gesteld voor een
uitgebreide vakantie om onze Nederlandse hoenderrassen te promoten weer opgehaald. Op 7
november wordt De Hoendertuin uitvoerig schoongemaakt. Het Pluimveemuseum is de deelnemers
erg erkentelijk voor hun medewerking. Medio februari 2017 zijn er weer nieuwe vakantiegangers
welkom. Let op! Het Pluimveemuseum blijft de komende winter verder voor de eerste keer open.
Er is een mooie rasgebonden Europashow-banner en er zijn ook posters. U zult ze vast zien als u
ergens een kijkje gaat nemen. Er zijn ook flyers ontwikkeld.
Er wordt gewerkt aan een draaiboek voor de Europashow.
DE EUROPESE ENTENTE
De Europese Entente(EE) is een kleindier organisatie waarbij dertig Europese landen zijn aangesloten.
De EE heeft een algemeen bestuur en afdelingen per diergroep. Deze diergroepen zijn:
konijnen/hoenders/dwerghoenders/watervogels/cavia’s/vogels/dierenwelzijn. De EE bestaat om
meerdere redenen. Het is een podium waar de stand van de rassen internationaal vergeleken kan
worden. Men stemt er de erkenningen en de nationale standaards af. Verder is men bezig om in de
toekomst te komen tot een Europese standaard voor hoenders en dwerghoenders. Keurmeester
Klaas van der Hoek is secretaris van de afdeling hoenders.
DE VOORBEREIDING VAN HET KEUREN
De hoenderkeurmeesters die vallen onder de Europese Entente worden uitgenodigd om in
september 2017 in ons land samen te komen om zich te verdiepen in de Nederlandse hoenderrassen.
Voorafgaand aan de keuring op de gezamenlijke rasgebonden Europashow tijdens ONETO 2017 is er
’s avonds voor hen een terugkombijeenkomst. Keurmeester Klaas van der Hoek is hiervan de
coördinator.

KEUREN OP EEN RASGEBONDEN EUROPESE TENTOONSTELLING
Het Europese keursysteem geldt. De beoordelingskaart is opgebouwd uit drie onderdelen:
pluspunten, wensen en fouten. Het volgende punten systeem wordt gebruikt tijdens een
Europashow: U 97-100 punten, F 96-96,5 punten, ZG 94-95,5 punten, G 92-93,5 punten, V 90-91,5
punten. Er worden door de Europese Entente EE-medailles beschikbaar gesteld. Bij minimaal 20
dieren per ras komt er een Europees kampioen. Bij minimaal 20 dieren per kleurslag wordt er ook
een Europees kampioen aangewezen. Bij 33 dieren of meer wordt er een mannelijk dier en een
vrouwelijk dier Europees kampioen. Een Europees kampioen moet minimaal 94 punten hebben.
Europese kampioenen krijgen een Oorkonde met daarop minimaal ONETO, ras en plaats. Bij
zeldzame rassen geldt een vermindering van voorwaarden voor de prijzen.
INTERNATIONAAL
De Europese Entente en de organisatie gaan er vanzelfsprekend vanuit dat de speciaalclubs actief
promotie maken voor deelname van buitenlandse liefhebbers. Er zijn nu al clubs die op dit punt
ondernemend bezig zijn. De Duitse Barnevelderclub organiseert tijdens ONETO een Sonderschau’.
AGENDA 2016
VOOR AANVULLINGEN OP DE AGENDA ONTVANGEN WE GRAAG INFORMATIE. WE VONDEN ZELF….
4-7 januari 2017 Noordshow te Assen. Zie ook: www.tt-hall.nl.
TWENTSE HOEN; EEN VOORPROEFJE
De Twentse Hoen Club organiseert bij ONETO dit jaar een 3e Europashow. De show wordt gehouden
van 2 tot en met 4 december 2016. U kunt terecht in Hangar-11, Vliegveld Twente Enschede. Kijkt u
ook eens naar: www.oneto.nl. U kunt dit zien als een voorproefje voor de grote Europashow voor
Nederlandse rassen volgend jaar. Informatie over de Twentse Hoen Club. Secretaris R. Hoornstra, De
Pol 12, 8337 KS De Pol, tel. 0619669364, email: secretaris@twentsehoenders.nl website:
www.twentsehoenders.nl
WELSUMERCLUB
In het clubblad van de Welsumerclub schrijft bestuurslid Wilfried Boering als vertegenwoordiger van
de Welsumerclub over de Europashow voor Nederlandse Hoenderrassen volgend jaar. Naar
aanleiding van de vraag hoeveel dieren er van de rassen er verwacht worden op de Europashow nam
hij contact op met vertegenwoordigers in Duitsland, Zwitserland, Denemarken en Engeland.
Inzendingen uit Duitsland zullen er zeker zijn. Verder is het: contacten leggen en houden. Voorzitter
Hilco Ketelaar ziet terecht de Europashow voor Nederlandse Hoenderrassen wat betreft de
kleurverschillen tussen Nederlandse en Duitse dieren als het moment voor ‘een doorbraak in het
Europese denken en doen’. Helemaal mee eens. De oplossing is een klasse voor roodpatrijs(NL) en
een klasse voor roestbruinpatrijs(DL). Secretaris van de club is: Marcel Eissens, Westeinde 20,
9466PH Gasteren, tel. 06-42081669, email: welsumerclub@hotmail.com. De website:
www.welsumerclub.nl
BARNEVELDERCLUB

Clubshow 4-5 november 2016 bij Gallinova te Barneveld. Hoog op de agenda staat het samenwerken
met onze oosterburen. Men maakt echt stappen als het gaat om het bij elkaar komen van de
rasbeschrijving. Tijdens de Europashow in 2017 is de Duitse Barnevelderclub present met een
Sonderschau. We zijn benieuwd!
BKU-CLUB
Het zomerevenement vond dit jaar plaats in Brabant. Fokkers uit die provincie zorgden voor een
mooie dag. Er waren ook enkele fokkers uit Duitsland aanwezig. Zij wisten al van de aanstaande
Europashow. De 1e clubshow wordt gehouden van 20 tot en met 23 oktober tijdens de
Kernhemshow in Ede. Let op; er is een nieuwe locatie. De 2e clubshow vindt plaats tijdens de
Noordshow te Assen; 5-7 januari 2017.
ASSENDELFTER EN NOORDHOLLANDSE BLAUWEN CLUB
Zaterdag 14 oktober Jongdierendag en zondag 15 oktober 35 jarige jubileumshow clubgebouw AKV
Amersfoort, Bokkeduinen 4, 3819BD Amersfoort.
HOLLANDSE KRIELEN CLUB
24 september 2016 Jongdierendag in de Kon. Emmaschool in Amersfoort.
4 en 5 november 2016 Jubileumshow, Schuttersgebouw Slenterweg 2, 6905 DM Ooy-Zevenaar.
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