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Voorwoord. 
 
We hebben al vier nummers van ons clubblad in de bus gekregen.  
Het starten van een clubblad is geen kleinigheid. In de beginjaren van de 
Nederlandse DFKP-club hebben we er ook over gesproken, maar toen 
ging dat niet door. Er moest in die jaren zoveel opgestart worden dat dit 
er niet inzat. 
 
Koos heeft het onderwerp ‘clubblad’ vrijwel direct na zijn aantreden als 
secretaris opgepakt en ons aangenaam verrast met het eerste nummer. 
We weten ook dat dit clubblad in een behoefte voorziet. Het betekent 
ook dat er bijdragen van leden in het blad geplaatst kunnen worden. Ik 
wil het graag nog duidelijker zeggen, we verwachten ook dat leden 
bijdragen gaan leveren. 
Ieder lid ervaart dagelijks zijn of haar hobby, zowel positief als negatief. 
Er valt dus altijd wel wat te melden. Dit hoeven geen grote verhalen te 
zijn (mag natuurlijk wel), kleine bijdragen zijn ook altijd welkom. 
 
Het broedseizoen is bij velen al afgelopen. Het is misschien nog even 
afwachten wat de resultaten zijn. 
Mijn fokkerij kwam heel laat op gang. Niet dat de dieren geen eieren 
legden, integendeel.  
Ik had maar weer eens de stoute schoenen aangetrokken om te stoppen 
met mijn geelwildkleur Japanse kwartels. Ik heb ze tien jaar gehad, met 
vallen en opstaan. In 1999 was het uitermate moeilijk om ze te krijgen. 
Ze heetten toen nog Afrikaanse kwartels en die naam trok me wel. 
‘Warm en zonnig’. Dit was echter niet de praktijk. Maar niet alles hoeft 
meteen van een leien dakje te gaan. Elk jaar werd het wat beter en toen 
ik net goed op gang kwam werden al mijn mooie en toen nog zeldzame 
kwartels afgemaakt in het  jaar van de vogelpest. 
Dus ben ik maar weer helemaal opnieuw begonnen en dat lukte ook 
weer. 
Vorig jaar heb ik besloten weer eens wat anders te doen. Ik heb al mijn 
geelwildkeur Japanse kwartels verkocht en besloot verder te gaan met 
twee donkerwildkleur Japanse kwartels die ik toevallig kreeg omdat twee 
eieren van deze kleurslag waren toegevoegd aan of verzeild geraakt 
tussen andere broedeieren. 
Ze vielen als kuiken al op, mooi, rustig en niet schuw. 
Het lastige van deze kleurslag is dat je aan het uiterlijk niet kunt zien 
welk dier een haan of een hen is. Je moet kijken naar het 
voortplantingsgedrag om te zien welk dier een haan of een hen is of 
afwachten welk dier eieren legt . 
Na lang wachten (de twee kwamen traag op gang) bleek ik twee hennen 
te hebben. Het zijn wel formidabele leggers, echt ongelofelijk. 
 
 



Ik heb nu wel wat kuikens uit via een andere fokker verkregen 
broedeieren. Nu maar weer afwachten of daar een mooie haan bij zit. 
Het wat later broeden gaf geen enkel probleem, maar dan komt er wel 
weer een ander probleem om de hoek kijken. Er is altijd wat. Ik ging 
ringen bestellen en toen bleek dat de 6,0 mm ringen uitverkocht waren. 
Dat is dus een risico als je zo laat broedt. Gelukkig zijn er nog 5,5 mm 
ringen te verkrijgen en dat zal dan verder wel goed gaan. 
Zo zie je maar weer, de hobby gaat niet vanzelf, er is altijd wel iets 
verrassends, maar dat maakt en houdt de hobby ook boeiend en 
levendig. 
 
Henk Slijkhuis 
 
 
In dit nummer o.a.: 
 
We hebben weer ons best gedaan om een lezenswaardig clubblad in 
elkaar te knutselen met een verslag van het bezoek aan 
Lachduivenfokker Wim van Brussel. Er is een artikel van Nico van Wijk 
over het conditioneren van onze vogels, een uitnodiging voor de clubdag 
en een uitleg over het clubkampioenschap. 
Verder is het voorwoord zoals u al gezien hebt van de hand van de 
voorzitter, het is de bedoeling dat dit een vastgegeven wordt. 
Natuurlijk hopen we op artikelen en verhalen van onze leden. 
Voor een volgend clubblad willen we graag op bezoek bij een kwartel- 
patrijzen of frankolijnen fokker. Als u het leuk vind om daaraan mee te 
werken horen we dat graag van u. Opgave bij de secretaris. 
 
Ledenadministratie 
 
Ditmaal geen wijzigingen in het ledenbestand 
 
Contributie 2008 
De contributie is op de laatst gehouden jaarvergadering onveranderd 
vastgesteld op € 15,- per jaar.  
Om kosten te besparen maken we geen gebruik van acceptgiro’s. 
Daarom een vriendelijk maar dringend verzoek aan de leden om als u 
dat nog niet gedaan hebt uw contributie over te maken op  
rekeningnr. 39.75.78.776  ten name van de Nederlandse DFKPclub, 
Gladiolenstraat 3 te Didam. 
Op dit moment heeft ongeveer 60% van de leden betaald. 
 
Namens de penningmeester bedankt voor de medewerking. 
 
 
 



UITNODIGING CLUB- FOKKERSDAG 6 SEPTEMBER 2008. 
 
Graag wil het bestuur u weer uitnodigen voor de club- fokkersdag op 
zaterdag 6 september 2008. 
Op deze dag zullen wederom de dieren centraal staan, slechts een klein 
gedeelte wordt ingeruimd voor bestuursmededelingen. De rest van de 
tijd zal worden gebruikt om de meegebrachte dieren te bespreken. 
Net als vorig jaar willen wij er ook deze keer een wedstrijd element aan 
toevoegen, en voor de winnaar in alle groepen staat er een attentie 
klaar. Omdat de reacties vorig jaar veelal positief waren zal er ook dit 
jaar voor de fokkers de mogelijkheid zijn hun kennis ten aanzien van de 
dieren te laten zien. De bedoeling is namelijk dat de fokkers aangeven 
welke dieren ze de beste vinden. Daarna zal er door één van de 
keurmeesters een toelichting worden gegeven en is er tijd voor vragen. 
Op veler verzoek zal de bespreking van de verschillende soorten niet 
gelijktijdig zijn, maar na elkaar zodat iedereen die dat wil bij alle 
besprekingen aanwezig kan zijn. Ook beginnen we al voor de lunch met 
het bespreken van de dieren.  
Dus breng uw dieren mee, dit mogen zowel oude als jonge dieren zijn, 
maar ook dieren waar u vragen over hebt.  
Vooral kwartelfokkers worden ook gevraagd dieren mee te brengen, ook 
voor deze dieren zal ruimschoots aandacht zijn. 
Voor kooien wordt gezorgd, maar wanneer u uw dieren liever in een 
eigen kooi laat zien kan dat natuurlijk ook. 
 
Zoals gebruikelijk wordt deze dag weer gehouden in Amersfoort in het 
clubgebouw van de A.K.V.  
Het adres is Bokkeduinen 4 in Amersfoort ( A28 afslag Dierenpark 
Amersfoort, borden Dierenpark volgen, voorbij Dierenpark na 900 meter 
rechtsaf = Soesterweg), na de bocht in de Soesterweg voor het N.S. 
rangeerterrein ligt aan de rechterkant het clubgebouw van de A.K.V. (tel. 
033-4655522) 
 
Programma 
De ontvangst is om 10.00 uur en de aanvang om 10.30 uur. 
Er wordt begonnen met enkele bestuursmededelingen. Daarna kunnen 
er voorbereidingen getroffen worden voor de dierbesprekingen door 
bevoegde keurmeesters. Tussen 12.30- en 13.30 uur wordt er geluncht. 
U kunt gebruik maken van een A.K.V. lunch, de kosten hiervan bedragen  
€ 10,= maar dat moet u van te voren opgeven! Natuurlijk mag u ook uw 
eigen lunch meebrengen. Na de lunch wordt de dierenbespreking 
vervolgd met als slot de uitreiking van een attentie aan alle winnaars. We 
streven er naar om deze dag om ongeveer 14.30 te beëindigen. 
  
 
                                                                   



Let op 
Indien u dieren mee wil brengen, geef dit a.u.b. even aan ons door. Liefst 
per e-mail, of anders per telefoon het komt niet op 1 dier aan, maar wij 
willen graag weten op hoeveel dieren wij ongeveer moeten rekenen en in 
welke diergroepen. OPGAVE van dieren en lunch bij Koos Prins voor 
30 Augustus Tel. 0546-624106  of  e-mail dfkpclub@gmail.com of 
koosprins@home.nl  
 

 
OP BEZOEK BIJ: Wim van Brussel 
 
Op de terugweg naar huis vanuit Kampen besluit ik nog even langs te 
gaan bij Wim van Brussel. Ik weet dat hij vakantie heeft en heb het geluk 
dat ik net op tijd ben, want Wim wil net op de fiets stappen om 
boodschappen te gaan doen. Dat wordt uitgesteld en hij nodigt me 
binnen met de vraag of ik koffie wil. Natuurlijk had ik al lang in mijn 
achterhoofd om deze man nog eens te vragen voor artikel in het 
clubblad, en hij heeft er geen probleem mee om dat dan maar meteen te 
doen.   
 

Wim van Brussel 
voor zijn duivenhok. 
In de voorste 3 
afdelingen zitten de 
Oud Duitse 
Meeuwen. 
Achterin zijn 2 
afdelingen met 
Lachduiven 
 
Foto: Koos Prins 

 
 
 
 
 

Wim is al vanaf 1974 actief in de kleindierliefhebberij met een grote 
verscheidenheid aan dieren. Hij begon met sierduiven in verschillende 
rassen, o.a. Wener witschild Tuimelaars, Nonduiven en Stagarder 
Sidderhalzen. Hij verteld dat hij ook nog eens Langvoorhoofdtuimelaars 
had gekocht, maar eenmaal in z’n hok vond hij ze niet goed genoeg en 
ze bleken ook nog onder de luizen te zitten. Hij heeft ze toen direct weer 
opgeruimd. Met een witte Pauwstaart en met een poederzilver was hij op 
de Europashow in 1981 in Amsterdam winnaar in z’n klasse. In z’n 
eerste jaar als secretaris van de Pauwstaartclub won hij de 
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clubtentoonstelling met een duif waarvan hij het ringnummer (12-234) 
nog uit het hoofd weet op te noemen. Deze duif behaalde 4 x een U. 
Toch moesten de duiven in 1987 wijken voor Antwerpse baardkrielen en 
ook daarmee was hij na een paar jaar bijzonder succesvol. Zo behaalde 
hij op Oneto 2 x een U en op de Noordshow ook 2 x U. Van die goede 
dieren had hij er enkele verkocht aan een welbekende keurmeester die 
helaas voor Wim het jaar erna alle prijzen voor zijn neus wegkaapte. 
Toch moesten op een gegeven moment de kippen hun biezen pakken en 
werden er weer sierduiven aangeschaft.  
 
Daar kwamen in 2002 Lachduiven bij. Wim werd lid van de DFKPclub en 
ging in 2003 naar de clubdag met zijn Pastel en Crème-ino Lachduiven. 
Het oordeel van Hein van Grouw maakte Wim niet blij: het waren goede 
dieren, maar de kleur was gebleekt en gevlekt doordat de dieren in een 
open volière te veel blootgesteld waren aan het zonlicht. Toch vond hij 
zelf de dieren niet goed genoeg en begon opnieuw met dieren die hij had 
aangeschaft bij Ernst de Haas en bij Jan Pijffers. Later kocht hij nog 
meer kleuren bij verschillende fokkers. In zijn streven de beste dieren op 
de tentoonstelling te brengen schroomt hij niet snel op te ruimen of 
fokmateriaal bij te kopen. Het fokmateriaal moet aan de hoge eisen 
voldoen die Wim stelt. 
 

 
 
De groepshuisvesting 
van de jonge 
Lachduiven 
Voldoende zitplaatsen 
om beschadiging te 
voorkomen zijn erg 
belangrijk 
 
Foto: Koos Prins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Het exposeren op tentoonstellingen vind hij steeds mooier worden door 
de toenemende concurrentie. 
In de eerste jaren was hij ook lid van de vogelbond en bestelde daar ook 
zijn ringen, maar door de houding van de vogelbond ten aanzien van de 
Lachduiven is hij overgestapt naar de ringen van de NHDB. Omdat hij 
inmiddels ook gestopt is met de kweek van kanaries heeft hij zijn 
lidmaatschap bij de vogelbond opgezegd.  
Wim vind dat er bij de NHDB wel voldoende aandacht is voor de 
Lachduiven en andere soorten, vooral op het gebied van keurmeesters 
en het exposeren van de dieren gaat het steeds beter. 
Inmiddels heeft hij zich beperkt tot het fokken van 2 kleurslagen, namelijk 
de Wildkleur Isabel en Pastel Isabel. Toen ik vorig jaar eens bij hem was 
had hij enkele koppels bij elkaar waarvan de doffer Wildkleur en de 
duivin Pastel was. Volgens kenners was dit de beste manier om goede 
nakomelingen te krijgen maar Wim is daar helemaal mee gestopt omdat 
volgens hem de kleur van de Wildkleur Isabel, en dan met name de 
grote slagpennen, veel te licht worden.  
Wim vind het ook niet mooi om 2 verschillende kleurslagen bij elkaar in 
een hok te hebben als kweekkoppel.  Hij vind trouwens sowieso dat er 
door de fokkers veel te veel gerommeld wordt met de kleuren, zonder 
dat ze zelf weten wat de effecten ervan zijn op lange termijn. 
Hij begrijpt fokkers niet die dieren insturen op een tentoonstelling zonder 
dat ze zelf goed weten wat de kleur is. Ook ziet hij nogal eens dieren op 
een tentoonstelling die niet op de standaardomschrijving lijken.  
Na alle jaren dat hij zelf meedoet aan tentoonstellingen heeft hij op de 
keurdag nog altijd de zenuwen en probeert hij via de vele contacten die 
hij in de kleindierenwereld heeft de uitslag van een keuring te horen voor 
de tentoonstelling is geopend. Zo belde hij mij op de keurdag van de 
afgelopen Noordshow in de loop van de middag al op met de uitslag van 
de keuring. Het mooiste van de liefhebberij vind hij het napraten met de 
fokkers en met de keurmeesters over een keuring en de vele bezoeken 
aan andere fokkers.  Wim is zeker een kenner en hij geeft graag zijn 
mening over een keuring.  
Elk jaar weer zulke goede dieren in de kooien brengen kan alleen door 
een uitstekende verzorging en huisvesting zo zegt hij. Zijn dieren worden 
allemaal geënt tegen paramyxo, een gevolg van het feit dat hij 3 jaar 
geleden veel dieren is verloren aan deze ziekte. Ook besteed hij veel 
aandacht aan de voeding; naast het gewone tortelduivenvoer krijgen zijn 
duiven P40, eivoer en een mineralenmix. Ook geeft hij regelmatig een 
coccidiose kuur. De kweekkoppels heeft hij in hokken van ongeveer 80 x 
50 x 50 met daarin nestbakjes aan de wand om de vloeroppervlakte voor 
de dieren beschikbaar te houden. De jonge dieren gaan in 
groepshuisvesting en na het kweekseizoen gaan de oude duivinnen ook 
in kleine groepjes en de doffers allemaal apart. Als ik naar de jonge 
dieren kijk in de grote hokken van Wim denk ik dat we ook dit seizoen 
weer een geduchte concurrent hebben op de tentoonstellingen. 



VOOR U GAAT SHOWEN.  Tekst en foto’s: Nico van Wijk 
                                                                                   
Nu het fokseizoen praktisch ten einde is moeten wij na gaan denken met 
welke vogels er geshowd gaat worden. Gaan wij te lang door met fokken 
dan zullen de oude vogels ook later gaan ruien. Dit houdt weer in dat de 
oude vogels nog niet klaar zijn voor de vroege shows. Met vroege shows 
bedoel ik die van eind september en oktober. Immers als je resultaat wilt 
boeken dan moet de vogel wel goed doorgeruid zijn. Als je met de 
vroege shows mee wilt  doen, met jonge vogels dan moeten dit in de 
regel altijd de eerst geboren jongen zijn. Hier zijn natuurlijk wel enkele 
uitzonderingen op. Sommige soorten kwartels zijn al volgroeit met 6-8 
weken tijd. Met zulke soorten hoef je beslist niet met de oudste jongen te 
gaan showen. Deze oudste jonge vogels zijn al volop aan de leg en 
worden daar ook niet mooier van. Een andere bijkomstigheid kan zijn dat 
deze oudste jongen ook nog in het najaar in de rui vallen, waardoor het 
showen met deze vogels uitgesteld dient te worden. 
 
Wat kan je doen om het keurresultaat te verhogen. 
Om dit te bereiken zijn meerdere mogelijkheden. Afhankelijk van het 
soort vogel kunnen vaak kleine dingen helpen om het resultaat te 
verbeteren. Hier kunnen wij weer onderscheid in maken, wat kunnen wij 
thuis hieraan doen, en wat op de show, net voor het inkooien van de 
vogel. 
  
Kleine siervogels. 
Indien u tijdig weet met welke vogels u wilt gaan showen dan kunt u ze 
apart of per koppel huisvesten. Controleer de poten en snavel of deze 
compleet en niet beschadigt zijn. Kijk gelijk de oogringen na, deze willen 
nogal eens beschadigt zijn door het pikken. Ook de bevedering moet niet 
vergeten worden. Indien deze ruw is, dit is vaak het gevolg van een erg 
droge huisvesting dan kunt u de vogels bij mooi weer `s morgens tot de 
kop toe onderdompelen in lauw water. Doorgaans is dit euvel dan weer 
snel verholpen. Daarna wekelijks met een plantenspuit de vogels 
besproeien zorgt ervoor dat de bevedering in orde blijft. Als u met 
koppels kwartels of patrijzen wilt gaan showen, dan moet u wel zorgen 
dat ze aan elkaar gewend zijn. Het beste is om dan uit dezelfde groep 
een koppel te zoeken. Dit voorkomt vechtpartijen en beschadigingen aan 
de vogels. Zorg dat de vogels onderling weinig verschillen, zodat de een 
niet het predikaat van de ander negatief beïnvloed. Bij bonte vogels mag 
u enkele veertjes verwijderen, waardoor het tekeningpatroon verbeterd 
wordt. Dit mag natuurlijk geen gat worden, hiermee streef je dan het doel 
voorbij. Maak de poten, snavel en ring voor het in kooien schoon en 
smeer ze in met kammenvet of blanke Vaseline. Dit geeft extra glans en 
geeft een verzorgde indruk en is toegestaan. Niet onbelangrijk is het 
vangen van de vogels, vang ze met een schepnetje zonder mazen. 



Hierdoor worden de veren niet beschadigt. Noteer het ringnummer 
voordat u de vogel in de vervoerskist doet. 
Zorg voor een juist vervoerskistje met een zacht plafond erin. Het beste 
is een kistje met een doorloopje, dus aan voor- en achterzijde een 
opening waardoor de vogel niet meer in de hand genomen behoeft te 
worden. Zorg voor het in kooien dat het ringnummer op de 
achtergrondkaart genoteerd is, en controleer of  de kooi geen gebreken 
vertoont en of er voer en water aanwezig is.  
Het uitkooien is niet moeilijk, een klein schepnetje is erg handig en 
voorkomt beschadigingen. Sommige soorten zijn ook goed met de hand 
te pakken, wij denken aan o.a. de Japanse kwartels. Vervoer ze weer in 
dezelfde kist, en zeker niet meerdere bij elkaar in doen. Tijdens het 
vervoer kunnen er gevechten plaatsvinden waardoor er blijvende 
beschadigingen kunnen optreden. 
 

 
  
Plaats de dieren na een 
show in een apart 
verblijf.       
 
Foto: 
Nico van Wijk 

 
 
 
 
 
 
 

Plaats bij terugkomst nooit de vogels bij andere vogels in, ook al komen 
ze uit dat bepaalde koppel. Na enkele dagen afwezigheid zijn deze 
vogels vreemden geworden voor het koppel waaruit ze gehaald zijn. 
Loop geen risico, u bent gewaarschuwd.  
Bij grote temperatuursverschillen kunt u ze het beste pas de volgende 
ochtend in hun verblijf terug plaatsen.  
 
Lachduiven. 
Plaats de duiven waarmee u wilt gaan showen indien mogelijk tijdig in 
een trainingskooi. Hierdoor wennen ze al aan een vrij kleine kooi en 
zullen ze doorgaans rustiger worden. Dit voorkomt beschadigingen aan 
vooral de bevedering. Dit geldt ook zeker voor koppels. Kijk ze goed na, 
voordat u de vogels hierin doet. Vooral poten, snavel, ogen en staartpunt 
moeten gecontroleerd worden op vuil en gebreken. Maak de eventuele 
vuile staartpunten voorzichtig schoon. Zorg dat de kooien in deze 
periode schoon blijven, hierdoor blijven de staarten dan ook schoon. 



Verstrek de duiven wekelijks wat badwater, hierdoor zal de bevedering 
perfect worden.  
 
HET INKOOIEN: Vang de vogels met de hand of met een schepnetje 
zonder mazen.  
Hanteer de vogels op de juiste manier, zodat ze geen veren kunnen 
verliezen. Vet de pootjes in met Kammenvet dit geeft een verzorgde 
indruk. Noteer het ringnummer voordat je de vogel in de vervoerskist 
doet. Als vervoerskist voldoen de aluminium duivenkisten prima, deze 
zijn licht van gewicht, sterk en de duiven kunnen in een apart vakje 
geplaatst worden. Voor het in kooien moet de kooi gecontroleerd worden 
op gebreken. Een zitstokje moet hier standaard in aanwezig zijn, dit geldt 
ook voor het water en voer. Noteer het ringnummer op de 
achtergrondkaart en de vogel kan erin.  
Ook hier is het uitkooien eenvoudig, doorgaans kunnen ze met de hand 
gepakt worden en in dezelfde vervoerskist gedaan worden. Plaats ze 
thuis weer in hun eigen verblijf, bij veel temperatuursverschil doe dit dan 
de volgende morgen. 
 

                                                                                                                                   
Zorg voor een 
zitstok, die dwars 
in de kooi staat. 

 
Foto:  
Nico van Wijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oorspronkelijke duiven. 
Het trainen van oorspronkelijke duiven is een moeilijke opgave. Het ene 
soort is gemakkelijker dan het andere. Toch wat kleiner huisvesten vanaf 
de ruiperiode wil soms wel helpen. Bekijk de vogels waarmee u wilt gaan 
showen ruimschoots van te voren op gebreken. Vooral aan ogen, poten 
en nagels kan wat mankeren. De bevedering blijft het meest kwetsbare 
bij deze groep. Het vangen en vervoeren naar een show blijft het 
moeilijke punt. Vang de vogels met een schepnetje zonder mazen, 
noteer gelijk het ringnummer. Doe ze in de juiste vervoerskist met een 
zacht plafond met een doorloop. Hierdoor hoeft u ze niet meer in de 



hand te nemen voordat u ze in de kooi doet. Voordat u ze in kooit noteer 
dan het ringnummer op de achtergrondkaart. Controleer vooraf of de 
kooi geen gebreken heeft en er water en voer in aanwezig is. Show nooit 
paren in 1 kooi die niet aan elkaar gewend zijn, dit geeft alleen maar 
teleurstellingen. Als de duiven uitgekooid moeten worden kunt u het 
beste een schepnetje gebruiken, hierdoor worden ze het minste 
beschadigd. Doe ze in dezelfde vervoerskist, als waar ze mee gekomen 
zijn. Laat de duiven niet los in het donker, ze zijn schrikachtig en kunnen 
zich daardoor verwonden. Het beste is om ze de volgende ochtend bij 
licht los te laten, ook is dit beter als er grote temperatuursverschillen zijn 
tussen buitentemperatuur en die van de tentoonstellingshal. 
 
Succes gewenst het komende tentoonstellingsseizoen. 
 

 
Ook een diamantduif heeft een 
zitstok nodig 
 
Foto: Koos Prins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clubkampioenschap D.F.K.P.club 2008/2009 
 
Door het succesvol verlopen clubkampioenschap van het afgelopen 
seizoen, is er ook dit jaar weer een clubkampioenschap waarvoor punten  
te verdienen zijn op de club-en districtshows van de Nederlandse 
DFKPclub. 
Het is de bedoeling dat er in de diergroep duiven (Oorspronkelijke 
duiven, Lachduiven en Diamantduiven) en in de diergroep kleine 
siervogels (Frankolijnen, Kwartels en Patrijzen) aan het eind van het 
tentoonstellingsseizoen een clubkampioen aangewezen kan worden. 
Mocht de deelname onze verwachting overtreffen kunnen we ook nog en 
reservekampioen aanwijzen. 
Hierbij gelden dan de onderstaande regels: 
 
 
 



Tentoonstellingen voor het kampioenschap 
Om deel te kunnen nemen aan het kampioenschap moeten in ieder 
geval dieren worden ingezonden op de clubshow die is ondergebracht bij 
de Noordshow te Zuidlaren, of op de Kleindierenexpo te Utrecht. 
Daarnaast moet op minimaal 1 districtshow worden ingezonden.  
Wanneer een inzender op meerdere districtshows heeft deelgenomen 
word het beste resultaat geteld. 
Wanneer een inzender op de Noordshow en de Kleindierenexpo heeft 
deelgenomen wordt de beste prestatie als clubshow geteld. De andere 
prestatie wordt eventueel als districtshow gerekend. 
 
NB. De Kleindierenexpo is geen clubshow, maar krijgt voor het 
clubkampioenschap dezelfde status als de Noordshow om de leden in 
het zuiden van het land tegemoet te komen.  
 
 
Puntentelling en opgave 
Als puntentelling wordt het puntenstelsel van de NHDB gehanteerd, dus 
een U = 97 pnt.  
F= 96 pnt. ZG = 93, 94 of 95 pnt. en G = 91 of 92 pnt. 
Van iedere inzender telt het resultaat van de 3 dieren die het hoogste 
aantal punten hebben behaald. De puntentelling begint bij het dier van 
de inzender wat het meeste aantal punten heeft behaald, vervolgens de 
dieren met minder punten. Mochten er van één inzender 2 dieren een F 
dus 2 x 96 punt en 3 dieren een ZG met 95 punten, dan tellen de beide F 
dieren en 1 dier met ZG 95, waarbij de jonge ZG dieren voorrang krijgen 
boven oude dieren.  
Bij een gelijk aantal punten tellen de punten van jonge dieren dubbel, is 
het daarna nog gelijk dan gaat de inzender met de kleinste inzending 
voor. 
 
Opgave voor het clubkampioenschap is niet nodig. Het secretariaat van 
de club zal de gegevens uit de catalogus van de betreffende 
tentoonstelling halen en mogelijk op de tentoonstelling controleren.  
 
Prijsuitreiking 
De prijzen behorend bij het clubkampioenschap zullen op de 
jaarvergadering worden uitgereikt. De eerste uitslagen zullen in het 
decemberclubblad worden gepubliceerd.  
 
We hopen op veel deelname en een plezierige competitie. 
 
 
 
 
 



Onderstaand het prijzenschema van de Nederlandse DFKPclub voor het 
tentoonstellingsseizoen 2008/2009 
 
Prijzenschema clubshow ondergebracht bij de Noordshow  
 
De volgende zes (maximaal) prijzen gelden voor elk van de zes vogelgroepen. 
1e prijs             oorkonde + foto van het winnende dier. 
2e prijs             vogelfiguur. 
3e prijs             vogelfiguur 
4e t/m 6e prijs   tinnen lepeltje 
 
De volgende minimum aantallen dieren per diergroep moeten ingeschreven zijn 
om in aanmerking te komen voor de prijzen. 
 
Diamantduiven, Patrijzen en Frankolijnen:  1e 5 2e 10 3e 15 4e 25 5e 40 6e 60 
Oorsponkelijke duiven:                                   1e 10 2e 20 3e 30 4e 40 5e 50 6e 60 
Lachduiven en Kwartels:                1e 15 2e 25 3e 40 4e 60 5e 80 6e100    
 

Het minimum predikaat is ZG en de prijzen zijn alleen te winnen door de leden 
van de Nederlandse DFKP-club.De prijzen worden uitgereikt op de 
jaarvergadering in februari 2009 
 

 
Prijzenschema districtsshows ondergebracht bij: Peelhorstshow  Horst,  
Liemersshow  Zevenaar, Hanzeshow  Kampen en Kleindierenexpo Utrecht 
Deze prijzen zijn alleen te winnen door de leden van de Nederlandse DFKP-
club. 
 

Op de districtsshow worden de onderstaande prijzen uitgeloofd voor elk van 
de zes diergroepen.  
De minimum aantallen ingezonden dieren per diergroep zijn dezelfde als bij de 
clubshow. 
Het minimum predikaat is ZG. 
1e   €  7,- 
2e   €  5,-  
3e   €  3,- 
 

 
Prijzen overige Nationale, Provinciale en Open tentoonstellingen: 
 
Bij een totaal van minimaal  60 DFKP dieren een prijs van € 5,-  voor de mooiste 
in ieder 
van de 6 diergroepen in concurrentie van minimaal 5 dieren. Minimum 
predikaat ZG. 
 
Wanneer de winnaar geen lid is van de Nederlandse DFKP-club vervalt de prijs. 
 

 
Prijzen Nationale Jeugdshow te Laren (Gld) 
 
Eremetaal voor de mooiste in elke groep in concurrentie van minimaal 3 dieren. 
Winnaars hoeven geen lid te zijn van de Nederlandse DFKPclub.  
minimum predikaat ZG.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Afzender: Secr. de Nederlandse DFKPclub 

                Singravenstraat 23   7651 JP Tubbergen 


