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Voorwoord 
Beste leden, dit is het eerste B.H.N. Bulletin van de 

Belgische Hoenderclub Nederland. 

Op dit moment is het stilletjes in Nederland met het 

exposeren van onze dieren. Dit komt natuurlijk door de 

gevolgen van de vogelgriep die op dit moment in ons land 

heerst. We kunnen alleen maar hopen dat het allemaal 

vlug over is en dat de shows in januari wel doorgang 

kunnen vinden. 

Het is de bedoeling dat het B.H.N. Bulletin 

(on)regelmatig verschijnt, maar dat is natuurlijk 

afhankelijk van de hoeveelheid berichten die we hebben. 

Dus heb je iets te melden over onze clubrassen, of 

andere interessante weetjes over onze kippenrassen laat 

het ons dan weten. Ook foto’s zijn van harte welkom. Voor 

plaatsing op onze website of facebook pagina. 

Hub Maar, voorzitter. 
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Landelijk tentoonstellingsverbod  
Vanaf 14 november geldt er een landelijk 

tentoonstellingsverbod voor (sier)pluimvee en 

watervogels.  

Bij een aantal watervogels in het recreatiepark 

Plaswijckpark in Rotterdam is het vogelgriep type H5N8 

vastgesteld. Deze vogels zijn inmiddels geruimd. 

Gelet op deze besmetting en de vele besmettingen in de 

rest van Europa, zijn alle jaarbeurzen, markten, 

wedvluchten, culturele evenementen, tentoonstellingen, 

keuringen en andere tijdelijke verzamelingen verboden, 

voor zover daar pluimvee of watervogels op één plaats 

worden verzameld. Hoe lang dit verbod geldt, is nog 

onbekend. 

Meer informatie op de site van KLN of op de site van 

www.rijksoverheid.nl 

 

Clubshow van B.H.N. is bij de 

Noordshow te Assen 
 

Bericht van d.d. 28 november van de Noordshow over 

de vraag “Gaat de Noordshow 2017 door? 

 

“Iedereen zal bekend zijn met de uitbraak van vogelgriep 

bij bedrijven in Biddinghuizen. Die uitbraak heeft 

ruimingen van dieren tot gevolg gehad en bepaalde 

maatregelen en verboden zijn verder aangescherpt. 

Dat heeft tot gevolg dat de vraag of de Noordshow 2017 

doorgaat nog steeds niet beantwoord kan worden. 

http://www.rijksoverheid.nl/
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De inschrijving sloot op maandag 28 november 2016. 

Omdat de onzekerheid of de show door kan gaan blijft 

bestaan, is besloten de inschrijving open te houden tot 

en met dinsdag 6 december 2016. 

 

Daarna zal het bestuur van de Noordshow de beslissing 

nemen of de show door kan gaan en zullen wij alle 

factoren die hier op van invloed zijn meenemen in deze 

besluitvorming. 

Wij herhalen nog maar een keer als de Noordshow 2017 

niet door kan gaan, krijgt de inzender zijn/haar 

inschrijfgeld terug of het wordt niet geïnd. 

 

Voor al uw vragen hierover kunt U de secretaris van de 

Noordshow, Jaap Solle, benaderen via telefoonnummer 

06-57 37 83 84” 

 

Aangepaste Standaard Ardenner 

hoenders en Ardenner krielen. 
In zeer nauw overleg met ons leden Hanno Dijkhorst en 

Aad Rijs en in overleg met de speciaalclub is met ingang 

van november 2016 de standaard van het Ardenner hoen 

en de Ardenner kriel beter afgestemd op de standaard 

van het land van oorsprong.  

 

Ardenner bolstaarten 
De Ardenner Bolstaart is in alle bij de Ardenner 

benoemde kleurslagen erkend.  
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Nieuwe Erkenningen 2016 
We hadden voor 2016 enkele nieuwe erkenningen op het 

programma staan zoals het Herve /Mergelland Hoen in de 

kleur Koekoek en de Herve krielen in de kleuren Zwart en 

Blauw. Maar door invloeden van buitenaf hebben de dieren 

op dit moment nog niet het gewenste beeld zodat we ze 

met vertrouwen kunnen inzenden voor erkenning op de 

komende Noordshow. Daarop hebben we het besluit 

genomen om de erkenning voor deze twee rassen te 

verschuiven naar januari 2018.  

 

Nieuwe Erkenningen 2017 
Het voornemen is, om deze rassen en of kleurslagen, op 

de Noordshow van januari 2018 ter erkenning aan te 

bieden. 

 

Grote Hoenders: 

Ras Kleurslag 

Aarschotse Hoen Koekoek Goudhalzig 

Herve Hoen Koekoek 

 

Dwerghoenders: 

Ras Kleurslag 

Ardenner krielen Blauw Zilverhalzig 

Ardenner krielen, bolstaart Zwart Zilverhalzig 

Herve kriel Zwart 

Herve kriel Blauw 
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Het nut van appelazijn 

Wat valt er te weten over azijnzuren. 

Azijn is gefermenteerde alcohol. Voor onze voorouders 

was het een traditioneel en eeuwenoud 

conserveringsmiddel. 

En nog steeds: denk maar aan de opgelegde haring. Onze 

voorouders legden allerlei groenten en vruchten op azijn 

om ze te bewaren.  

Azijn heeft meestal een zuurtegraad van 4 tot 8 procent. 

Er zijn heel veel soorten azijn.  

Zo heb je bijvoorbeeld alcohol-, appel-, frambozen-, 

cherry-, perencider-, kruiden-, en witte of rode wijnazijn.  

 

Appelazijn is een natuurproduct dat zoals de naam het al 

zegt, gemaakt is van appelsap.  

Ingrediënten zijn onder meer: meerdere B-vitamines 

waaronder tevens B12, relatief mooie fracties calcium,  

fosfor en kalium, ook minimale fracties magnesium, 

zwavel, natrium, chloor, ijzer, koper. 

 

Wat is er dan speciaal aan ciderazijn of appelazijn?  

Ciderazijn is uit appels gemaakt, organisch dus.  

Het azijnzuur in appelazijn helpt in de stofwisseling bij 

de opname van calcium en allerlei sporenelementen. 

Kalium- en calciumzouten van azijnzuur worden in 

voedingsmiddelen gebruikt als bewaarmiddelen.  

Ook in het lichaam verhoogt aanwezigheid van deze 

zouten mogelijk het antiseptisch - infectie werend effect 

van appelazijn.  
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Anders gezegd: Naast het gunstige effect op " de goede 

bacteriën " van de spijsvertering, ·en eveneens " het 

verminderende en neerhalend effect op de slechte 

bacteriën ", ·zorgt de appelazijn ervoor dat het lichaam 

de calcium die het opslaat in gezelschap van fosfor en 

magnesium, op de juiste manier gebruikt.  

Azijn helpt tevens tegen krampen en werkt ontsmettend, 

schimmelwerend en samentrekkend.  

 

Dosering: 

Preventief gebruik. 

De dosering die ik gebruik is 1 eetlepel op 1 liter water en 

dit doe ik elke 1e van de maand, en dan 2 dagen achter 

elkaar, zodat je zeker weet dat de kippen voldoende 

binnen krijgen. 

 

Betere bevedering 

Appelazijn toevoegen aan drinkwater 

5 ml op 2 liter, dag 1, 

10 ml op 2 liter, dag 2, 

15 ml op 2 liter, dag 3 

Daarna 4 dagen niet.                                                                                   

 

Aankoop: 

Het beste bij een groot 

levensmiddelenwinkel. 

Merk: Trom & Rueb 

Appelazijn, 750 ml,  
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Belangrijke datums 2017 
 

B.H.N. Clubshow: deze is ondergebracht bij de 

Noordshow te Assen. De datum is van 5 t/m 7 januari. 

Hopelijk zijn de perikelen rond de vogelgriep voorbij 

zodat deze show zijn doorgang kan vinden. 

 

B.H.N. Jaarvergadering: 4 maart dit is de eerste 

zaterdag van maart. De locatie is bij Ad van den Oetelaar, 

Zevenbergseweg 39, te Berghem, Gemeente Oss. 

 

B.H.N. Clubdag: Op zaterdag 9 september organiseren 

we onze jaarlijkse Clubdag met keuring van onze 

clubrassen zowel oude als jonge dieren zijn welkom. 

De Clubdag zal plaatsvinden bij ons lid Ad van den 

Oetelaar, Zevenbergseweg 39, 5351 PG, Berghem, 

Gemeente Oss. 

 

Het Genootschap Herve/Mergelland Hoen heeft 2017 

haar 1e lustrum. 

De feestelijkheden rondom dit 1e lustrum worden 

gehouden op zaterdag 17 juni te Noorbeek. Verdere 

informatie volgt hier t.z.t. over. 

 

Belgisch Krielenfestijn: Op zaterdag 4 november te Tiel. 

B.H.N. krijgt de mogelijkheid om hier haar clubrassen te 

presenteren met een infostand. 

Uiteraard maken we daar dankbaar gebruik van. 
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Interessante Tentoonstellingen: 
 

Nederland 

Noordshow te Assen, 

Championshow te Nieuwegein, 

Lokale shows zie hiervoor het T.T. rooster van KLN. 

 

België 

Bastogne, Nationale Wedstrijden. 

 

             
Bastonge België                               Noordshow Assen 

21 & 22 januari 2017                      5 t/m 7 januari 2017 

 

Championshow te Nieuwegein van 26 t/m 28 januari 2017 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2wvu_nczQAhWMOxoKHTJsDAcQjRwIBw&url=https://twitter.com/noordshow&psig=AFQjCNH85MzBmdNIDtErTxRpKsoOzb7u5w&ust=1480449283035077
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Infoplein op de Noordshow 
 

Ook dit jaar nemen we als B.H.N. deel aan het infoplein op 

de Noordshow, een prachtig initiatief dat ons wordt 

geboden om onze speciaalclub te kunnen promoten. 

We doen dit samen met Het Genootschap 

Herve/Mergelland Hoen en beschikken dan over een 

stand.  

 

De bemanning: Hier vragen we de hulp van onze leden die 

de Noordshow bezoeken. De stand moeten we op vrijdag 

van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 15.00 

uur bemannen. Daarom roep ik hier alle leden van onze 

speciaalclub op om je aan te melden om een tijdje in de 

stand te willen staan. Ben je een paar uurtjes beschikbaar 

om de stand te bemannen laat het ons dan weten. Ook is 

hier de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. 

 

Het inrichten van de stand, als er leden zijn die hier 

ideeën over hebben dan horen we die graag. 

We krijgen de beschikking over twee tomenkooien en 

hebben zelf een grote rieten kippenkorf. 

In een van de tomenkooien komt een toom 

Herve/Mergellandhoenders, de andere tomenkooi is nog 

beschikbaar. Wie heeft een toom van onze Belgische 

rassen om hier in te zetten? In de rietenkorf is plaats 

voor een trio krielen, hier ook de vraag wie heeft een trio 

beschikbaar. 

Uiteraard moeten deze dieren representatief zijn voor 

het ras en ingeënt zijn tegen NCD. 

Laat even weten als je dieren hebt voor de stand. 
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Waar zijn we te vinden? 
 

Via onze website: www.belgischehoenderclub.nl 

 

Via onze facebookpagina van de Belgische Hoenderclub 

Nederland, 

https://www.facebook.com/groups/1508374836098362/

?ref=bookmarks 

 

 

Via onze secretaris:  

Wiel Ackermans 

Schone Poel 5 

6325 EM Berg en Terblijt 

M: 06-21 55 28 80 

E:  wi.ackermans@planet.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.belgischehoenderclub.nl/
https://www.facebook.com/groups/1508374836098362/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/1508374836098362/?ref=bookmarks
mailto:wi.ackermans@planet.nl
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B.H.N. Clubdag 14 april 2016 

 

 
B.H.N. Clubkampioenen 2016 


