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23 februari Jaarvergadering in het clubgebouw van AKV te
Amersfoort
6 september Fokkersdag in het clubgebouw van AKV te
Amersfoort

Voorwoord.
Het is begin februari en de weersverwachting voor de komende dagen is
bijzonder positief. Met het vrije weekend en enkele voetbalwedstrijden
van de kinderen, waar we als ouders natuurlijk langs de lijn staan om
sportief aan te moedigen, zou het plezierig zijn wanneer deze berichten
uitkomen. Als ik het gedrag van mijn pas gekoppelde Lachduiven in de
blokhut in de tuin bekijk en vooral beluister, begin ik bijna te geloven dat
het al voorjaar is.
Dat koppelen van de duiven is trouwens elk jaar weer een prachtige
bezigheid. Enkele koppels zijn dezelfde als vorig jaar vanwege de
bewezen prestaties. Als je ze weer bij elkaar zet is het net of ze elkaar
gemist hebben en na een liefdevolle begroeting is de nestschaal al snel
een interessant voorwerp.
Bij nieuw gevormde koppels wil dat nog wel eens anders zijn. Sommigen
kunnen elkaar niet luchten of zien en een wild heen en weer gefladder,
op elkaar inslaan met de vleugels, en naar elkaar pikken is het gevolg.
Maar ja….. het is geen “Boer zoekt vrouw” met volop keuze- en
bedenkmomenten en een vrije keuze, maar een gearrangeerd huwelijk,
en uiteindelijk blijft er niets anders over dan er het beste van te maken.
Ik heb nog maar 1 keer meegemaakt dat ik een koppel uit elkaar moest
halen omdat het echt niet ging. Bij deze nieuw gevormde koppels is het
altijd weer spannend wat de resultaten zullen zijn. Je probeert als fokker
de beste combinaties te maken om zo nog betere dieren te fokken dan
het jaar ervoor. Teveel fout getekende dieren of een mindere bouw of
kleur zijn allemaal dieren waar je ook een weg voor moet vinden. En
natuurlijk meld zich wel eens een liefhebber die het niet uitmaakt dat er
een foutje aan zit, maar die neemt niet alle uitvallende dieren mee.
Vroeger ging je met die dieren naar de kleindierenmarkt, maar die
mogelijkheid is bijna nergens meer voorhanden. Door allerlei
beperkende maatregelen van de overheid zal dat waarschijnlijk in de
toekomst nog moeilijker worden.
Daaraan denkend kom ik automatisch terecht bij het nieuws wat
afgelopen week in Den Haag speelde, namelijk de behandeling van de
dierenwelzijnwet van het ministerie van LNV. Enorme aantallen
tegenvoorstellen en wijzigingsvoorstellen van enkele partijen doen je
afvragen of men niet te ver doorschiet in het behartigen van de
dierenbelangen. De drang om het voor dieren zo aangenaam mogelijk te
maken is te begrijpen, maar het gebrek aan kennis en inzicht in de
omgang met, en de huisvesting van dieren maakt mij wat kopschuw voor
deze partijen.
Wat wel zeker is dat we als kleindierliefhebbers met respect met onze
dieren om dienen te gaan, ook met die slecht gekleurde of andere in de
ogen van de fokker waardeloze vogel.

Verder denkend kom ik dan bij het bijzonder actuele onderwerp van het
symposium ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de NHDB
op 8 maart met als thema “Kraaien de Hanen nog in 2020?”
(in ons geval zou je kunnen vragen:”Koeren de Doffers nog in 2020?”)
Ik ben zeer benieuwd naar het symposium en de uitwerking ervan.
Vanaf deze plaats wil ik het bestuur van de NHDB van harte feliciteren
met hun 40-jarig jubileum, en een geweldig jubileumjaar toewensen.
Alle fokkers wil ik een succesvol fokseizoen toewensen, en hopelijk tot
ziens op de jaarvergadering op 23 februari in Amersfoort.
Koos Prins

2 originele pentekeningen van Jan Pijffers

Een hok vol jonge Lachduiven in 8 kleurslagen

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de jaarvergadering op zaterdag
23 februari 2007 in het clubgebouw van de A.K.V. aan de Bokkeduinen 4 in
Amersfoort. Korte routebeschrijving: A28 afslag Dierenpark Amersfoort,
Dierenpark volgen, voorbij Dierenpark na 900 m rechts (= Soesterweg), na de
bocht in de Soesterweg voor het N.S-rangeerterrein ligt het A.K.V-clubgebouw
aan de rechterkant. Telefoon A.K.V-gebouw: 033-4655522
AGENDA
1. 10.00 uur Ontvangst
2. 10.15 uur Opening vergadering
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Notulen vorige vergadering (24-2-07) (liggen vooraf ter inzage)
5. Jaarverslag secretaris
6. Financieel verslag penningmeester
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming kascommissie
9. Vaststellen contributie
10.Pauze
11.Bestuursverkiezing,
aftredend is penningmeester B.Weghorst (niet herkiesbaar)
Het bestuur draagt dhr. F.Masselink voor als nieuwe Penningmeester.
Tegenkandidaten kunnen ingediend worden tot aan het begin van de
vergadering.
12.Bestuursbeleid
13.Wat doen we op de fokkersdag van zaterdag 6 september 2008?
14.Voorstel tot wijziging van ons prijzenschema.
15.Vaststellen van onze clubshow en districtshows voor het seizoen
2008-2009. Evaluatie van de Noordshow en onze districtshows
16.Prijsuitreiking clubshow en districtshows
17.Rondvraag
18. Sluiting
MIDDAGPAUZE U kunt gebruik maken van een uitgebreide lunch. De kosten
voor de lunch zijn € 10,= Opgave is nodig voor 21-2-2008 bij de secretaris.
(mag per e-mail en telefoon) Deelname aan de lunch is niet verplicht.
MIDDAGPROGRAMMA.
1) Een bespreking over de Lachduif door Hein van Grouw
2) Een ruilbeurs voor al uw overtollige vogels. (alle DFKP vogels)
3) Bespreking van meegebrachte dieren waarover vragen bestaan.
(Er worden kooien voor de aanwezige dieren opgesteld.)
4) Het conditioneren van dieren voor de tentoonstelling door Nico van Wijk
5) Wij streven er na om deze dag om 15.00 uur te beëindigen.

EEN KWARTEL IN DE DIERENAMBULANCE
door Jaap Stelling
Op een zonnige zondagmorgen hoorde ik de voetstappen van mijn baas
aankomen. Vol spanning luisterde ik naar elke stap, want vandaag ging
ik het ECHT doen. Al weken droomde ik van een leven buiten dit hok. Ik
zat altijd voor het gaas te kijken naar die spannende buitenwereld, er
kwamen zoveel andere vriendjes voorbij. Heel veel met vleugels, maar
ook regelmatig een dier op 4 poten dat mij wel erg lief vond. Hij bleef
altijd zo lang bij me staan totdat de baas hem wegjoeg. Heel onaardig
trouwens, hij zei dan; wegwezen rotkat. Vandaag ging ik hem zoeken, en
zien wat er nog meer in de wereld was dan zand en conifeertjes en altijd
dezelfde 8 vriendjes. Dagen had ik goed opgelet, kon ik ontsnappen?
Het kon, maar ik moest wel erg snel zijn. Elke dag liet de baas bij het
voeren het deurtje van de volière even openstaan. Dán zou het kunnen.
Ik wachtte in het nachthok totdat de voetstappen ophielden. Ik hoorde
hem morrelen met het slotje van de deur. Ik spande mijn spieren, mijn
hart bonkte in mijn keel. De deur ging open……… NU. Ik rende achter
de baas langs, nam een sprong en ging op de wieken. Jaaaaa, gelukt.
Oeps, daar was de hand van de baas. Net mis gelukkig, maar wegwezen
nu. Toen ik achterom keek of de baas nog achter me aan kwam, knalde
ik in een hoge conifeer en kwam met een klap op de grond terecht.
Versuft zat ik op de grond, maar ik hoorde de baas zijn voetstappen
dichterbij komen. Snel kroop ik onder een struik. Ik probeerde me zo stil
mogelijk te houden. De voetstappen stopten en ik hoorde mijn baas
mopperen. Hij graaide in de struik boven mij, maar zag me niet. Na een
tijdje ging hij weer weg, maar ik durfde me nog niet te bewegen. Ik was
moe, dit zat niet in mijn droom van de wereld buiten mijn hok.
Na een tijdje ging ik op pad. Waar was dat vriendje nou? Elke dag was
hij er en als ik hem nodig heb is hij er niet. Wel super hier trouwens
buiten de kooi. Je hebt wit spul, dat kraakt als je erover loopt. Je hebt
groen spul, dat aan je voeten kriebelt en zwart spul, maar dat is niet zo
fijn. Ik begon honger te krijgen. Had ik niet wat meelwormen mee kunnen
nemen? Maar snel dat vriendje zoeken die heeft vast wat te eten voor
mij.
Zie ik het nou goed? Is daar mijn vriendje? Hee wacht even, joehoeee.
Vriendje, vriendje, wacht nou. Opeens keerde de grote zwarte vriend
zich om en zag mij. Ik sprong op en neer van blijdschap. Mijn vriend zag
me en kwam snel naar me toe. Hij nam me in zijn bek, maar beet wel
hard. Niet zo hard bijten riep ik nog, maar toen werd alles zwart.
De kwartel viel flauw en de kat nam zijn buit mee naar huis en gooide de
kwartel voor de voeten van zijn vrouwtje. Deze schrok hevig, pakte de
vogel op en deed hem in een doosje. Na enige tijd kwam de kwartel

weer bij kennis. De eigenaresse van de kat wist niet wat voor soort vogel
het was en belde de dierenambulance.
Ik werd wakker in een doosje. Waar was mijn vriendje, wat was er
gebeurd? Toen het dekseltje openging was daar niet mijn vriendje, maar
een vreemde meneer. Dat is een kwartel mevrouw zei hij en pakte mij op
met doos en al. Ik werd in een raar bromding gezet en werd zo misselijk
van al dat gehobbel. Eindelijk stopte dat bromding. De meneer haalde
me uit mijn doosje en zei: welkom op de Fûgelhelling ( een bekende
vogelopvangplaats) kleine vriend. Vriend, vriend, ik ben je vriend niet,
waar is mijn grote zwarte vriend eigenlijk. De meneer zette mij in een
heel kleine kooi. Ik was bang, koud, alleen en had zo’n honger. Ik ging
mijn 8 vriendjes missen en die maffe coniferen. De baas met zijn
meelwormen, het verse water, de veilige kooi. Baas, baas, waar ben je?
Haal me hier weg. Ik viel in slaap en droomde van mijn eigen volière.
EPILOOG
De bazin van de kat had het verhaal aan haar buurman verteld en die dacht
meteen aan de kwartelfokker een paar huizen verderop. Hij belde hem de
volgende dag of hij ook een kwartel miste. Hij vertelde dat de kwartel in de
Fûgelhelling zat. De baas kon hem weer ophalen voor € 5,--. Nu zit de kwartel
weer in zijn eigen vertrouwde volière. De avontuurlijke kwartel heeft wonder
boven wonder geen lichamelijke schade ondervonden van zijn uitstapje en de
confrontatie met zijn zgn vriend. Wel loopt hij elke dag heel stoer het verhaal te
vertellen van zijn avontuur de dierenambulance. Maar diep in zijn hart is hij blij
dat hij weer thuis is, want die buitenwereld en dan met name dat vriendje vielen
zwaar tegen.
EEN WAAR GEBEURD VERHAAL !!

Uitslagen club-en districtshow en Clubkampioenschap
Op de volgende bladzijden geven we u een overzicht van de winnaars
op de verschillende districtshows en van de clubshow die gehouden
werd op de Noordshow te Zuidlaren.
In de tabel ziet u een vergelijking tussen de aantallen in de diverse
groepen op de tentoonstellingen. Waren er vorig jaar alleen op de
Peelhorstshow Frankolijnen ingestuurd, dit jaar was deze groep op geen
enkele tentoonstelling meer vertegenwoordigd. Jammer, we hopen dat
ook deze fokkers weer gaan inzenden, mocht het zo zijn dat de
huisvesting een belemmering is laat ons dat weten en we gaan in
overleg met de tentoonstellingshoudende organisatie. De huisvesting
was naar de inschatting van het bestuur op een enkele uitzondering na
op heel veel tentoonstellingen in het land al een stuk beter dan
voorgaande jaren. Tentoonstellingen die naar onze mening de
huisvesting niet goed voor elkaar hebben worden daar door het bestuur
op gewezen en zij krijgen van ons adviezen hoe we het graag zien.
Ook van onze leden verwachten we op dat gebied betrokkenheid en
medewerking. Zonder het altijd beter te willen weten, mag je best
opkomen voor je eigen dieren en de dieren van je clubgenoten. Een
oorspronkelijke duif op de hoek van een rij in een open kooi kan
natuurlijk niet. Ook een Chinese dwergkwartel of een Zebraduifje in een
open kooi met 3 cm. tussen de spijlen levert problemen op.
Tentoonstellingsorganisaties willen vaak wel maar hebben de kennis niet
in huis. Voor het komende tentoonstellingsseizoen willen we onze
voorwaarden voor de huisvesting nogmaals kenbaar maken aan de
tentoonstellingsbesturen. Ook zijn we in overleg met de ontwerper van
het computerprogramma waar heel veel tentoonstellingen mee werken
om een goede ras-en kleurvolgorde bij onze clubrassen te
bewerkstelligen.
In de grafiek is mooi te zien dat de groep Kwartels op de Noordshow
voor het eerst groter was dan de Lachduiven en ook op de KDExpo was
het aantal Kwartels gelijk aan de Lachduiven, daar was de grootste
groep nogal verrassend de oorspronkelijke duiven. Alleen in Meppel zat
een mooie groep Diamantduiven, bij de anderen blijft dat aantal nogal
achter. Veel Diamantduiven fokkers stellen het op prijs als ze hun dieren
in een eigen kooi mee mogen nemen en tentoonstellen. Het uit de
verzendkist halen en in de kooi plaatsen van zulke tere vogeltjes levert
vaak beschadigingen op, en een eigen kooi is in dat geval een prima
oplossing.
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Let op!!! Als de winnaar van een prijs geen lid is van de DFKPclub schuift het
schema op. Dus als hier staat de mooiste kwartel, betekend dat het de mooiste
kwartel van een lid van de DFKPclub is.
De prijzen worden uitgereikt op de jaarvergadering.
Peelhorstshow te Horst:
Mooiste Oorspr. duif
Mooiste Lachduif

kooi 131 Guineaduif
kooi 111 Ivoor

J.Swinkels
P.Botden

Poort van Drenteshow te Meppel:
Mooiste kwartel
Mooiste kwartel op 1 na

kooi 1123 Japanse Kwartel
kooi 1111 Cal.Kuifkwartel

J.Stelling
M.van Dam

Mooiste Oorspronkelijke duif kooi 1202 Rotsduif

M van Dam

Mooiste Lachduif
Mooiste Lachduif op 1 na

kooi 1168 Wildkleur Bont
kooi 1137 Wildkleur

A.Beugeling
Leon van Werven

Mooiste Diamantduif
Mooiste Diamantduif 1 na
Mooiste Diamantduif 2 na

kooi 1185 wildkleur
kooi 1191 wildkleur
kooi 1187 wildkleur

K.Prins
M.van Dam
K.Prins

Liemersshow te Zevenaar:
Mooiste Lachduif
Mooiste Lachduif 1 na

kooi 213 wildkleur
kooi 228 witkop isabel

F.J.H.Masselink
J.J.H.W.Hageman

Clubshow op de Noordshow te Zuidlaren:
Mooiste kwartel
Mooiste kwartel 1na
Mooiste kwartel 2na
Mooiste kwartel 3na

kooi 4656 Japanse Kwartel
Comb. Westerdijk
kooi 4665 Harlekijn Kwartel D.Stadman
kooi 4625 Japanse Kwartel H.Slijkhuis
kooi 4658 Europese Kwartel T.J.J.Veldhuis

Mooiste patrijs

kooi 4599 Barbarijs patrijs

D.Stadman

Mooiste oorspr. duif
Mooiste oorspr. duif 1na
Mooiste oorspr. duif 2na
Mooiste oorspr. duif 3na

kooi 4756 Parelhalstortel
kooi 4731 Rotsduif
kooi 4761 Oorvlekduif
kooi 4794 Birma Tortel

A.Beugeling
J.Ubels
M.v.Dam
B.Hartsuiker

Mooiste Lachduif
Mooiste Lachduif 1na
Mooiste Lachduif 2na
Mooiste Lachduif 3na

kooi
kooi
kooi
kooi

Mooiste Diamantduif

kooi 4762 Wildkleur

4691 Wildkleur Phaeo gez.
4696 Wildkleur Phaeo gez.
4704 Pastel
4680 Wildkleur Isabel

K.Prins
Michelle Kip
Leon van Werven
N.H.van Wijk
Willem Jan Brink

Kleindieren Expo Utrecht:
Mooiste Kwartel
Mooiste Kwartel 1na

kooi
kooi

6290 Japanse Kwartel
6220 Calif. Kuifkwartel

Nigel Dikhoff
B.Hartsuiker

Mooiste Lachduif
Mooiste Lachduif 1na

kooi
kooi

6232 Creme-ino
6238 Wildkleur Isabel

K.Prins
N.H.v.Wijk

Mooiste Oorspr. duif
kooi
Mooiste Oorspr. duif 1na kooi
Mooiste Oorspr. duif 2na kooi

6255 Parelhalstortel
6300 Birma Tortel
6279 Zebraduif

M.v.Dam
J.de Jager
B.Hartsuiker

De uitslagen van het Clubkampioenschap waren als volgt, alleen het totale aantal
punten is vermeld.
In een aantal gevallen hebben meerdere leden eenzelfde aantal punten, in dat geval
is de regel toegepast dat de punten van jonge dieren dubbel gelden.
Op de jaarvergadering zijn volledige uitslaglijsten verkrijgbaar. Daar is ook duidelijk
op te zien welke resultaten waar werden gehaald. In het vorige clubblad kwamen er
meer namen in de uitslagen voor dan nu het geval is. Een aantal van deze leden
heeft niet ingezonden op de Noordshow en valt daarom weg uit de einduitslag.
In de groep Kwartels, Patrijzen en Frankolijnen deden alleen inzenders met kwartels
mee en in de groep duiven streden Oorspronkelijke duiven, Lach- en Diamantduiven
om de punten.
Duiven:
1 K.Prins
2 Leon van Werven
3 A.Beugeling
4 J.J.H.W.Hageman
5 M.v.Dam
6 N.H.v.Wijk
7 B.Hartsuiker
8 Willem Jan Brink

577 pnt
575 pnt
575 pnt
575 pnt
574 pnt
574 pnt
573 pnt
568 pnt

Kwartels:
1 J.Stelling
2 H.Slijkhuis
3 J.J.Veldhuis

573 pnt
573 pnt
558 pnt.

Inschrijfformulier voor lidmaatschap
De Nederlandse DFKP-club is de speciaalclub voor
fokkers en liefhebbers van wilde duiven, lachduiven,
diamantduiven, frankolijnen, kwartels en patrijzen.

De Nederlandse D.F.K.P. Club

Samen stimuleren we het houden en fokken van deze prachtige siervogels. Met elkaar zorgen we
ervoor dat de belangen van de leden en hun dieren goed worden behartigd.
Onderling helpen we elkaar en beleven we veel plezier aan het houden van onze siervogels.
Ik schrijf me in als lid van de Nederlandse D.F.K.P-club:
Naam:………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………
Postcode:………………….. Woonplaats:…………………………………………………
Telefoon:…………………..
Ik ben lid van: 0 NHDB

Ik heb: 0 Wilde duiven
0 Frankolijnen

E-mailadres:………………………………………………….
0 ANBvV

0 NBvV

0 Lachduiven
0 Kwartels

0 Aviornis Internationaal

0 Diamantduiven
0 Patrijzen

Ik stuur wel / niet in naar landelijke tentoonstellingen
Ik stuur wel / niet in naar open tentoonstellingen
Ik stuur wel / niet in naar club / districtshow van de DFKPclub
Wilt u hieronder aangeven welke soorten en kleurslagen u fokt:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Dit formulier ingevuld opsturen naar de secretaris: Koos Prins, Singravenstraat 23, 7651 JP
Tubbergen, tel-0546-624106 of per e-mail: dfkpclub@gmail.com of koosprins@home.nl
Bedankt voor uw inschrijving.
Het bestuur heet u van harte welkom bij: ”De Nederlandse D.F.K.P-club”

Afzender: Secr. de Nederlandse DFKPclub
Singravenstraat 23 7651 JP Tubbergen

