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HET WORDT EEN BIJZONDER 2017
We gaan verder met de voorbereiding van de
gezamenlijke rasgebonden Europese tentoonstelling
van 1-3 december tijdens ONETO bij Enschede.
We rekenen op uw inzending en/of uw bezoek.

SECRETARIS/PENNINGMEESTER NHC:
H. DE BOER
DE WEZEBOOM 4
9671 HP BRUMMEN
TELEFOON 0575-563927
EMAIL: nhc110@kpnmail.nl

EUROPASHOW
Op het vliegveld Twente wordt de komende Europashow voor Nederlandse hoenderrassen
gehouden. Wist u dat er ook een ontwikkelcentrum voor drones ‘van de grond’ komt? U moet dus
niet verbaasd zijn als u ze ziet vliegen bij uw bezoek aan ONETO. De activiteiten worden onder
andere door studenten van de Universiteit Twente ondernomen. U gaat er geen hinder van
ondervinden. Dat niet. Er is een speciale website. Kijkt u naar: www.europashow.nl.
WEBSITE EUROPASHOW
Kijkt u vooral een naar: www.europashow.nl. U vindt er interessante informatie onder: home,
berichten, rassen, kleindierhouderij, bibliotheek en contact. Onder ‘rassen’ vindt u alle Nederlandse
rassen. Er staat vermeld wat de rassen bijzonder maakt, ook verwijzingen naar de speciaalclubs.
Onder ‘rassen’ staat bij ‘er was eens’ een lijstje die verdwenen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de
Starumse Rondkam. Er is onder ‘rassen’, zie ‘nieuwe rassen’, ook informatie te vinden over rassen
die nooit voor erkenning zijn voorgedragen. Denk bijvoorbeeld aan de Hengelose Kriel. Onder
‘bibliotheek’ vindt u informatie over de postzegels die onlangs verschenen zijn. Onder bibliotheek
vindt u ook het Leerboek Hoenders van KLN. De moeite om eens door te snuffelen. Kortom. U kunt
er veel plezier aan beleven.
Lijst eigewichten en eikleur Van alle Nederlandse hoender- en dwerghoenderrassen. Op de website
van de europashow staat een actuele lijst met de eigewichten en de eikleur van onze nationale
rassen. Uitgebreid onderzoek met medewerking van onder andere de speciaalclubs, wegingen in het
Pluimvee Museum, wegingen in de Praktijkschool in Barneveld, wegingen bij fokkers thuis heeft tot
dit resultaat geleid. Al met al is het een interessante lijst. Kijkt u naar: www.europashow.nl.
KLEINDIER MAGAZINE
Inmiddels zijn er in verband met de naderende Europashow al een aantal maanden steeds artikelen
over Nederlandse hoender- en dwerghoenderrassen in Kleindier Magazine geplaatst. U hebt ze vast
met plezier gelezen. Daarvoor zijn we de speciaalclubs erkentelijk. Andere artikelen volgen.
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OVER HET KEUREN
Klaas van der Hoek zal tijdens het keurmeesterscongres en de avond voor de keuring de aanwezige
keurmeesters voorlichten over onze rassen en het keuren. U heeft hierover ook al een artikel in
Kleindier Magazine kunnen lezen. De keurkaart en de manier van keuren tijdens een Europashow
wijkt af dus aandacht hiervoor is nodig.
OVER DE EIERKEURING
De eierkeuring tijdens de Europashow gebeurt volgens het Engelse model. U hoort hier later meer
over.
PR EUROPASHOW
Inmiddels hebben er in meerdere kranten berichten gestaan over de Europashow. Tubantia, een
dagblad in Twente spant de kroon. Deze krant besteedde er bijna een hele pagina aan.
DE HOENDERTUIN VAN HET PLUIMVEEMUSEUM
De Hoendertuin van het Pluimveemuseum in Barneveld is weer gevuld met onze nationale rassen.
Ze verblijven daar tot eind oktober. Het Pluimveemuseum is ook in de wintermaanden open.
Momenteel is er een expositie over de ‘kippenlijn’ en een andere expositie met cartoons van een
Russische cartoonist. Zeer de moeite! We zijn iedereen die zich heeft ingespannen weer dieren in
het museum te krijgen erg dankbaar. In de wintermaanden zijn er tot nu toe geen levende kippen
aanwezig.
NEDERLANDS OPENLUCHT MUSEUM
In het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem zijn dertien kippenhokken er rennen. Er is in
samenwerking met de SZH, het Openluchtmuseum, speciaalclubs, de NHC en niet in het minst de
liefhebbers die dieren beschikbaar hebben gesteld tot een vrijwel totale nieuwe start gekomen. Alle
dierverblijven zijn vanaf 22 maart gevuld met Nederlandse hoenderrassen. Er zijn hier en daar
puntjes op de i gezet wat betreft verzorging e.d. Het Nederlands Openlucht Museum ontvangt
jaarlijks ruim 350.000 bezoekers. Dat is mooie pr. Het museum heeft toegezegd informatiebordjes
bij de dieren te plaatsen.
AGENDA
1-3 december 2017 Rasgebonden Europashow voor Nederlandse hoender- en dwerghoenderrassen
tijdens ONETO 2017.
OOK IETS VOOR DE AGENDA? Mail naar: kroonpiet@hotmail.com.
FACEBOOK
Wist u dat al onze nieuwsbrieven te vinden zijn op : www.facebook.com/groep/Nederlandse
hoenderclub/. Kies CTRL + klikken om direct naar de pagina te gaan. Ook als u geen NHC-lid bent.
NIEUWSBRIEVEN
Wist u dat al onze nieuwsbrieven ook te vinden zijn op: www.nederlandsehoenderclub.eu
Piet Kroon
Wilt u meer weten? Wordt dan lid van de NHC en ontvang ook Ons Hoenderblad!
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