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Voorwoord
Het tentoonstellingsseizoen zit er weer op.
In dit nummer publiceren we een overzicht van de tentoonstellingen waar
de Nederlandse DFKP-club prijzen heeft uitgezet.
Ook wordt dan bekend wie de clubkampioen is voor onze duiven en wie
voor de kleine hoenderachtigen. We hebben prachtige nieuwe prijzen
voor beide clubkampioenen.
De Noordshow is de show waar we onze clubshow al jarenlang
onderbrengen. Het was wel spannend hoe de show zou zijn na alle
onzekerheden rond de Bernhard-hallen in Zuidlaren. We waren al jaren
lang zo gewend aan de opzet van de Noordshow dat ik toch wel wat
twijfel had hoe het nu zou zijn in de nieuwe situatie. Zou de oude sfeer
van de Noordshow niet verloren gaan, een sfeer die voor mij - en ik denk
voor velen - het hoogtepunt van het tentoonstellingsseizoen is.
Toen ik op de dinsdag op pad ging naar het noorden om mijn dieren weg
te brengen, was ik heel benieuwd. En ik moet zeggen dat mijn zorgen
over hoe het zou zijn helemaal niet terecht waren.
Alles stond netjes klaar in een nieuwe hal.
In deze hal had de Nederlandse DFKP-club een prominente plaats
voorin, waar iedereen die binnen kwam niet om ons heen kon. Een
prachtige plaats dus. Ons tafeltje met promotiemateriaal stond recht in
het zicht van iedereen, met de koffiebar er recht tegenover.
De rest van de hal was gevuld met watervogels, tomen hoenders,
sierduiven en Aviornis.
Een groot voordeel vond ik dat wij met onze dieren niet meer samen met
de kippen in een hal stonden. Niet dat ik iets tegen kippen heb, maar het
was nu veel rustiger zonder al dat gekraai en gekakel van de kippen.
Hierdoor was het praten met belangstellen veel aangenamer en
makkelijker. Voor mij een reden om te proberen volgend jaar weer
dezelfde hal en plaats te vragen voor onze clubshow.
Prachtig was ook de plaatsing van de Chinese dwergkwartels en
diamantduiven bijna recht tegenover de grootste onder de ganzen, de
indrukkende Toulouse-ganzen. Je merkte dit ook bij het publiek, zulke
grote verschillen maken indruk.
Kortom, voor mij en voor velen denk ik weer een prachtige Noordshow
en een mooie presentatie van onze dieren.
Nog iets opvallends deze keer. Waren als ik het me goed herinner op de
vorige shows alle DFKP-dieren redelijk goed en evenredig
vertegenwoordigd, dus zowel oorspronkelijke duiven, lachduiven
diamantduiven, patrijzen en kwartels, deze keer hadden de Japanse
kwartels en de lachduiven duidelijk de overhand.
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Eigenlijk veel te weinig patrijzen en andere kwartels dan de Japanse. Dit
gold wel wat minder voor de oorspronkelijke duiven.
Wat is de reden voor deze ‘verschuiving’? Misschien kunnen we het
hierover hebben op onze jaarvergadering. Ik ben benieuwd. Het is nog
veel mooier als alle zes diergroepen van ons vertegenwoordig zijn, al
zullen we niet snel veel frankolijnen zien. Juist onze DFKP-kleintjes
(Europese kwartels, Chinese dwergkwartels en Harlekijnkwartels met
daarbij de diamantduiven) moeten liefhebbers met ruimte aanspreken.
Deze dieren kun je vrijwel overal houden, al heb je nog zo weinig ruimte.
En aan voer ben je ook niet zoveel kwijt. Bovendien maken ze ook niet
veel lawaai en dat kan ook goed uitkomen.
Misschien moeten we hieraan nog meer aandacht besteden door
liefhebbers / fokkers met erg weinig ruimte te wijzen op onze ‘kleintjes’
met de slogan ‘we moeten op de kleintjes letten’. Klein, maar je kunt er
evenveel plezier aan beleven. Een sterk punt van de Nederlandse
DFKP-club!
Aan iedereen de taak om aan onze kleintjes in je eigen omgeving
aandacht te besteden. Op onze website staan vier digitale boeken en
een prachtige folder. Druk deze (of stukken daaruit) af en vertel er eens
over op een vergadering van je plaatselijke kleindiervereniging of waar
dat past.
Mocht blijken dat er daarna meer informatie nodig is of er blijven vragen
onbeantwoord, neem dan even contact op met Koos of ondergetekende.
Henk Slijkhuis
In dit nummer o.a.:
Naast het gebruikelijke voorwoord van Henk Slijkhuis in dit clubblad een
artikel over de vragen die gesteld worden via de website van de club.
Verder natuurlijk de uitnodiging voor de jaarvergadering, de uitslagen
van de club-en districtshows, en de winnaars op de overige
tentoonstellingen en ook een opsomming van de vragen van
dierenliefhebbers die ons bereiken via het internet.
Als laatste vind u de uitgebreide ledenlijst. Als u aanvullende informatie
heeft, zoals bijvoorbeeld een emailadres, voegen we dit graag toe om
een zo compleet mogelijk beeld te geven voor de andere leden.
Informatie graag doorgeven aan de secretaris.
Naar aanleiding van mijn oproep om eens op bezoek te mogen komen
bij een fokker van kwartels, patrijzen of frankolijnen zal er in het
volgende clubblad een artikel over een kwartelfokkers staan.
Van Jaap Stelling kreeg ik het adres van de door hem ontworpen
website over kwartels:
http://www.freewebs.com/japansekwartels/
Zeker de moeite waard om eens te kijken.
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Uitnodiging Jaarvergadering
Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de jaarvergadering op zaterdag
28 februari 2009 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 jaarvergadering (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 en niet herkiesbaar zijn: H.v.Grouw en N.H.v.Wijk
Het bestuur draagt als kandidaten voor
dhr. J.Stelling en dhr. P.Botden
Tegenkandidaten kunnen ingediend worden tot aan het begin van
de vergadering.
12.Bestuursbeleid
13.Wat doen we op de fokkersdag van zaterdag 5 september 2009?
14.Prijzenschema.
15.Vaststellen van onze clubshow en districtshows voor het seizoen
2009-2010. Evaluatie van de Noordshow en onze districtshows
16.Prijsuitreiking clubshow en districtshows
17.Rondvraag
18 Sluiting
We streven ernaar om de vergadering op tijd te beëindigen, zodat er op
tijd geluncht kan worden en er voldoende tijd is voor het
middagprogramma.
MIDDAGPAUZE U kunt gebruik maken van een uitgebreide lunch. De
kosten voor de lunch zijn € 11,= Opgave is nodig voor 24-2-2009 bij
de secretaris. (mag per e-mail en telefoon) Deelname aan de lunch is
niet verplicht.
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Er zullen een aantal kooien opgesteld worden om dieren welke u
eventueel wilt ruilen of verkopen in te kunnen plaatsen. In principe gaan
we geen bespreking doen van de meegebrachte dieren, maar er is
natuurlijk voldoende tijd om met andere fokkers over een bepaald dier te
spreken.
MIDDAGPROGRAMMA.
1) Een bespreking over de Lachduif door Hein van Grouw. Met name
zal aandacht besteed worden aan de spiegeltekening bij de
witkoppen.
2) Jaap van Dorp zal een lezing/bespreking houden over kwartels.
3) De verschillen in kleurslagen bij de Diamantduiven zullen aan de
hand van meegebrachte dieren worden besproken.
4) Wij streven er na om deze dag om 15.00 uur te beëindigen.

Contributie 2008/2009
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.
Er zijn nog enkele leden die de contributie van 2008 nog niet hebben
voldaan. Graag met spoed overmaken.
Inmiddels kunt u uw contributie over 2009 over maken op
rekeningnr. 39.75.78.776 ten name van de Nederlandse DFKPclub,
Gladiolenstraat 3 te Didam.
Contant betalen op de clubdag mag natuurlijk ook.
Namens de penningmeester bedankt voor de medewerking.
Vragen, vragen en nog eens vragen.
Dat de website van de Nederlandse DFKPclub goed bezocht wordt blijkt
wel uit de hoeveelheid vragen die via e-mail, maar ook telefonisch
gesteld worden. Dat varieert van het op zoek zijn naar een bepaald ras
tot de meest vreemde vragen over allerhande zaken. Om daar eens een
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indruk van te geven zal ik een aantal vragen de revue laten passeren.
Natuurlijk probeer ik de mensen hun vragen te beantwoorden en als een
vraag is buiten mijn kennisgebied, bijvoorbeeld over kwartels, speel ik
die vraag door aan de andere bestuursleden.
Zo mailde er vorig voorjaar iemand die een paartje Diamantduiven in zijn
volière had en na 18 dagen gezamenlijk broeden waren de 4 eitjes nog
niet uitgekomen. Zijn vraag was hoe lang een diamantduif broedt.
Hij was wel een beetje teleurgesteld toen ik hem terugschreef dat hij 2
duivinnetjes had die op onbevruchte eitjes zaten te broeden.

Een volgende schrijfster vroeg zich af hoe het kon dat de oude Lachduif
doffer zich nogal agressief gedroeg tegenover de jongen uit het eerste
legsel, terwijl het tweede koppel jongen al in de broedschaal lag in een
hok van 90 x 40 x 80 cm. Ze dacht echt dat het hok groot genoeg was.
Na de aanschaf van een 2de hok waren de problemen verholpen.
In augustus kreeg ik een vraag van een mevrouw die klaagde over het
geluid van de nieuwe diamantduiven van de buurman. Ze stoorde zich
nogal aan het gekoer van de doffers en vond het lijken op een valse
blokfluit. Ze vroeg of dit lang ging duren of dat het alleen in het
broedseizoen was. Deze dame heb ik geadviseerd om vooral haar best
te doen om te genieten van het geluid. Van de eerste 2 vraagstellers
kreeg ik dus een reactie, van de 3de helaas niet. Verder komen er veel
vragen over dieren die niet gezond zijn, en dat varieert van diaree tot in
elkaar gedoken op de grond zitten in de volière. Maar ook vragen over
dieren die veren verliezen, mensen weten blijkbaar niet dat een vogel af
en toe moet ruien. Verder komen er vragen waar ik geen pasklaar
antwoord op heb zoals bijvoorbeeld: Ik heb al heel lang een volière met
Lachduiven en er word mij gezegd dat ik daar geen kanaries, japanse
meeuwtjes, rijstvogels en chinese dwergkwartels bij in moet houden
omdat er dan ziektes en luis kunnen voorkomen. Klopt dit en waarom
kunnen er dan wel diamantduiven bij in? Ik heb toen geantwoord dat
Lachduiven en Diamantduiven inderdaad wel samen kunnen maar ook
Chinese dwergkwartels en kanaries kunnen daar wel bij in. De rest heb
ik geen ervaring mee. De vraagsteller was tevreden met het antwoord
maar ik eigenlijk niet. Wie kan mij aan het antwoord helpen.
Enkele weken voor het digitale boekje over diamantduiven op de website
gezet werd kreeg ik een vraag over de kleuren van Diamantduiven. Ik
heb toen verwezen naar een Engelstalige website en melding gemaakt
van het digitale boekje. Na het plaatsen van het boekje kreeg ik alsnog
een bedankje van deze schrijver.
De laatste vraag die ik binnenkreeg was van iemand die op zoek is naar
Coromandelkwartels. Ik heb deze man beloofd om een oproep in het
clubblad te plaatsen. Wie dus deze kwartelsoort heeft of iemand weet
kan reageren: robcis@kabelfoon.net
Nu het voorjaar weer nadert zullen de vragen over in de steek gelaten en
uit het nest gevallen jonge duiven wel weer binnenkomen.
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Overzicht ingezonden aantallen en winnaars op de club-en
districtshows:
Hieronder vind u een opsomming van de winnaars op de diverse
districtshows en natuurlijk de clubshow. Ik wil in het kort even ingaan op
de diverse tentoonstellingen met uitzondering van de Peelhorstshow,
eenvoudigweg omdat ik daar niet ben geweest. De eerste districtshow
waar ik inzond was de Liemersshow in Zevenaar. Het eerste wat daar
opviel was al bij het binnenrijden van Zevenaar, waar aan de rand van

de bebouwde kom verlichte matrixborden stonden met daarop een
vermelding van de tentoonstelling die in het sfeervolle tuincentrum
Groenrijk gehouden werd. Prima reclame voor de kleindierenliefhebberij.
Er waren 84 dieren van de DFKPclub ingestuurd en vrijwel allemaal van
leden. De huisvesting was prima voor elkaar, de Lachduiven mooi in
open kooien met goede zitstokken en ook de patrijzen en kwartels waren
mooi gehuisvest. Alleen de ene Senegal tortel was bijna niet te zien in de
donkere kooi.
Vervolgens was de Hanzeshow in Kampen aan de beurt. Maar liefst 146
dieren van de speciaalclub met als uitschieter de 103 Lachduiven. Mooie
huisvesting in een ruime sporthal met als opvallend detail de grote
parkietenkooien voor de 13 Diamantduiven en de kleinere
oorspronkelijke duiven.
Hier was een opvallende rol weggelegd voor ons jeugdlid Leon van
Werven. Hij werd winnaar bij de Lachduiven maar hij won ook de 2
beschikbare wisselbekers voor de beste collectie bij de jeugd maar ook
van alle inzenders. Mooiste van het geheel werd een prachtige Senegal
Tortel van Rick Prinsen.
Winnaar Leon
van Werven met
de 2 gewonnen
wisselbekers
die hij kreeg
overhandigd
door de
burgemeester
van Kampen

Foto:Hanneke
Riezebos
8
Vervolgens de Clubshow op de Noordshow in Zuidlaren. Maar liefst 224
dieren met als uitschieters de Japanse kwartels en de Lachduiven. Henk
heeft hier in zijn voorwoord al iets over geschreven zodat ik het verder
laat rusten maar niet zonder te vermelden dat ik het een geweldige show
vond met heel veel reclame voor onze diergroepen. Winnaar van het
gouden tientje, dat dit jaar voor het eerst in onze diergroep was te
verdienen, werd dhr.P.v.d.Hoorn met een Japanse kwartel.
Als laatste de Kleindierenexpo in Utrecht. 2 dagen voor de show werd ik
gebeld door de organisatie met de vraag of we hen konden helpen aan

kooien omdat er te weinig waren. We hebben daar ons uiterste best voor
gedaan en een aantal kooien geregeld en adviezen gegeven. Met het
inkooien bleek echter dat er het een en ander niet goed begrepen was
en een aantal Japanse kwartels belandde in de grote parkietenkooien
terwijl een aantal kleine duiven in grote afgeschermde kooien zat.
Jammer, dit was toch wel een storend schoonheidsfoutje. Inmiddels is
een oplossing gevonden voor de toekomst. Ook de opstelling van de
kooien zal dan de nodige aandacht krijgen. Positief was het aantal van
118 dieren en de enorme hoeveelheid mensen die met name op
zaterdag bij onze diergroep kwam kijken. We waren zaterdag al op tijd
aanwezig maar weinig gezien van de rest van de show door alle vragen
van en gesprekken met bezoekers en andere fokkers. Prachtig.
Een overzicht
van de
Hanzeshow in
Kampen vanaf
de tribune.
De kooien voor
de kwartels en
oorspronkelijke
duiven springen
in het oog.

Foto: K.Prins

Peelhorstshow te Horst

Kwartels
Oorspronkelijke
duiven
Lachduiven

Keurmeester N.H.v.Wijk

Mooiste Lachduif

kooinr. 44

Witkop-Isabel

5
27
Eigenaar
P.Botden

F 96
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Liemersshow te Zevenaar
Keurmeester J.Swinkels
Kwartels
Patrijzen
Oorspronkelijke duiven
Lachduiven

12

8
6
3
67

Mooiste Patrijs

kooinr. 257

Chuckar Patrijs

Jeffrey Kok

F 96

Mooiste Lachduif

kooinr. 286

Wildkleur Isabel

J.Hageman

U 97

Mooiste Lachduif op 1 na
Mooiste Lachduif op 2 na

kooinr. 317
kooinr. 274

Creme-ino
Wildkleur

K.Prins
F.Masselink

U 97
U 97

Hanzeshow te Kampen
Keurmeesters H.Hoving (kwartels), J.Swinkels (lachduiven)
A.Deetman ( oorspr.duiven, diamantduiven en lachduiven alle wildkleur varianten)
Kwartels
Lachduiven
Oorspronkelijke duiven
Diamantduiven
Mooiste Kwartel
Mooiste Lachduif
Mooiste Lachduif op 1 na
Mooiste Lachduif op 2 na

15
103
15
13
kooinr. 253
kooinr. 305
kooinr. 294
kooinr. 325

Japanse kwartel
Pastel
Wildkleur Phaeo Gez.
Pastel Phaeo Gez.

J.M.de Jager
Leon v.Werven
G.Sanders
K.Prins

F 96
U 97
U 97
U 97

Mooiste Oorspronkelijke duif

kooinr. 374

Senegal Tortel

R.Prinsen

U 97

Mooiste Diamantduif
Mooiste Diamantduif op 1 na

kooinr. 395
kooinr. 392

Wildkleur Witstuit
Wildkleur

W.J.Brink
R.Prinsen

U 97
F 96

Japanse kwartel
Japanse kwartel
Japanse kwartel paar
Japanse kwartel
Japanse kwartel

P.v.d.Hoorn
N.H.v.Wijk
N.H.v.Wijk
H.Slijkhuis
Comb. Westerdijk

U 97
F 96
F 96
F 96
F 96

Clubshow op de Noordshow te Zuidlaren:
Keurmeesters A.Deetman (kwartels) P.Botden (Lachduiven)
en N.H.v.Wijk (Patrijzen Oorspronkelijke duiven en Diamantduiven)
Kwartels
Patrijzen
Oorspronkelijke duiven
Lachduiven
Diamantduiven

64 + 12 paren
13 + 1 paar + 2 jeugdshow
27 + 4 paren
86 + 11 jeugdshow
4.

Mooiste kwartel
Mooiste kwartel op 1 na
Mooiste kwartel op 2 na
Mooiste kwartel op 3 na
Mooiste Kwartel op 4 na

kooinr. 4400
kooinr. 4413
kooinr. 4557
kooinr. 4404
kooinr. 4387

Mooiste patrijs

geen lid

Mooiste oorspr. duif
Mooiste oorspr. duif op 1 na

kooinr. 4533
kooinr. 4526

Birma Tortel
Australische Kuifduif

M.v.Dam
D.Stadman

F 96
F 96

Mooiste Lachduif
Mooiste Lachduif op 1 na
Mooiste Lachduif op 2 na
Mooiste Lachduif op 3 na
Mooiste Lachduif op 4 na
Jeugdshow:
Mooiste Lachduif
Mooiste Patrijs/kwartel

kooinr. 4516
kooinr 4494
kooinr. 4434
kooinr. 4478
kooinr. 4499

Creme-Ino
Pastel Isabel
Wildkleur
Willdkl.grijze Nekband
Witkop Isabel

K.Prins
W.v.Brussel
Leon v. Werven
J.M.v.Dorp
J. Hageman

U 97
F 96
F 96
F 96
F 96

kooinr. 9579
kooinr. 9578

Wildkleur
Calif. Kuifkwartel

Leon v. Werven
Jeffrey Kok

F 96
F 96

Kleindieren Expo Utrecht:
Kwartels
Patrijzen
Oorspronkelijke Duiven
Lachduiven
Diamantduiven

37 + 5 paren
2 + 1 paar
16 + 5 paren
49.
3.

Mooiste Kwartel
Mooiste Kwartel op 1 na
Mooiste Kwartel op 2 na

kooinr.5629
kooinr.5649
kooinr.5642

Japanse Kwartel
Japanse Kwartel
Japanse Kwartel

Comb.Westerdijk
J.M. de Jager
P.v.d.Hoorn

U 97
F 96
F 96

Mooiste Lachduif
Mooiste Lachduif op 1 na
Mooiste Lachduif op 2 na

kooinr. 5696
kooinr. 5664
kooinr. 5689

Pastel Isabel
Wildkleur
Grijs Pastel

N.H.v Wijk
Leon v. Werven
K.Prins

U 97
U 97
F 96

Mooiste Oorspr. duif
Mooiste Oorspr. duif op 1 na
Mooiste Oorspr. duif op 2 na

kooinr. 5742
kooinr. 5717
kooinr. 5723

Lemonduif
Senegal Tortel
Rotsduif

J.Swinkels
K.Prins
A.Beugeling

F 96
F 96
ZG 95

In deze
grote
Parkieten
kooien
kunnen
Diamant
duiven en
kleine
oorspronkelij
ke duiven
prima
geëxposeerd
worden.
Foto:K.Prins
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De winnaar
van het
gouden
tientje op
de
Noordshow,
Japanse
kwartel,

Bruin Wildkleur eig. P.v.d.Hoorn
Pred. U 97

Foto: Noordshow

Winnaar bij de Lachduiven, Crème-Ino doffer oud predikaat U 97
Eigenaar: K.Prins
Foto: N.H.v.Wijk
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Aantallen ingezonden dieren per diergroep op de clubshow en de
districtshows DFKP 2008/2009 vlnr: Peelhorstshow, Liemersshow,
Hanzeshow, Noordshow en Kleindierenexpo

120

diamantd.
lachduif
oorspr.duif
patrijs
kwartel

100
80
60
40
20
0

Totaal aantal inzendingen op de clubshow en de districtshows DFKP
2008/2009
250
200
150
100
50
0
Peelhorstshow

Liemersshow

Hanzeshow

Noordshow

Kleindier-Expo

Verhouding per groep per tentoonstelling. Peelhorstshow Hanzeshow,
Noordshow, Kleindieren-Expo, Liemersshow

lachduif
diamantduif
wilde duif
frankolijn
kwartel
patrijs
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Uitslagen clubkampioenschap:
Duiven

Inzender

Peelhorstshow Liemersshow Hanzeshow

1 Leon v.Werven
allemaal jonge dieren

2 K.Prins

305 U 97 j 4434 F 96 j
312 F 96 j
4461 F 96 j
328 F 96 j
4498 F 96 j
289

6 J.Smelt

7 P.Botden

577

4456 F 96 o
4460 F 96 o
4499 F 96 o
288

577

395 U 97 j 4543 F 96 o
393 F 96 j
4470 F 96 o
299 F 96j
4477 ZG 95 j
289
287

576

ZG 95 o
ZG 94 o
F 96 o
285

8 G.v.Veen
allemaal jonge dieren

9 J.M.v. Dorp

10 M.v.Dam

578

285 U 97 j 4493 F 96 j
323 U 97 j 4494 F 96 j
322 F 96 j 4495 ZG 95 j
290
287

273 F 96 j 281 F 96 j 4436 ZG 95 j
274 F 96 j 351 F 96 j 4441 ZG 95 j
284 F 96 j 274 ZG 94 j 4435 ZG 94 j
288
46
49
61

5664 U 97 j
5694 F 96 j
5707 F 96 j
289

578

286 U 97 o
295 F 96 j
305 F 96 j
289

5 W.J.Brink

Kleindierenexpo totaal

296 F 96 o 325 U 97 o 4516 U 97 o 5689 F 96 j
315 F 96 j 343 F 96 j 4514 F 96 j
5702 F 96 j
317 U 97 368 F 96 j 4455 F 96 o 5717 F 96 j
o
289
289

3 W.v.Brussel
allemaal jonge dieren

4 J.Hageman

Noordshow

5665 F 96 j
5667 F 96 j
5666 ZG 95 j
287

575

5699 F 96 j
5685 F 96 o
5672 F 96 j
288
307 F 96 j
4445 ZG 95 j
314 F 96 j
4446 ZG 95 j
278 ZG 95 j 4489 ZG 95 j
287
285
4478 F 96 o 5706 F 96 o
4479 ZG 95 j 5692 ZG 95 j
4488 ZG 95 j 5722 ZG 95 o
286
286
370 F 96 o 4533 F 96 o 5709 ZG 94 j
376 ZG 95 j 4534 ZG 94 o 5710 ZG 93 j
378 G 92 j 4532 ZG 93 j 5711 ZG 93 o
283
283
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Er zit een stijgende lijn in het aantal deelnemers aan het
clubkampioenschap. 2 leden stuurden in op 4 tentoonstellingen en 2
leden op 3 tentoonstellingen. Bij de duiven waren er uiteindelijk 10
deelnemers die op 2 of meer tentoonstellingen hebben deelgenomen. 9

573

572

572

566

leden hebben op 1 tentoonstelling ingestuurd met zeer goede resultaten,
dus de competitie kan nog spannender worden als ook deze leden 2
maal inzenden.
Pas op de laatste tentoonstelling viel de beslissing. Jeugdlid Leon van
Werven kwam op een eindtotaal van 578 punten, gelijk met K.Prins maar
omdat Leon alleen jonge dieren heeft ingestuurd word hij de nieuwe
clubkampioen.
Ook bij de kwartels/Patrijzen meer deelname. 1 lid nam deel aan 3
tentoonstellingen. 5 geklasseerde deelnemers, dus minimaal 2 shows,
en 4 leden die op 1 tentoonstelling hebben ingezonden.
Winnaar was P.v.d.Hoorn die met 576 punt evenveel punten had als
J.M.de Jager, maar door het insturen van alleen jonge dieren is
v.d.Hoorn de nieuwe clubkampioen.
Kwartels
Inzender

Peelhorst
show

Liemersshow Hanzeshow

1 P.v.d.Hoorn
alle dieren zijn jong

2 J.M.de Jager 32 F 96 j
30 ZG 95 j
33 ZG 94 j

5 J.Stelling

257 F 96 j
265 F 96 j
268 ZG 95 j
287

Kleindieren
expo

totaal

4400 U 97 j
5631 F 96 j
4411 F 96 j
5734a F 96 j
4399 ZG 95 j 5737a F 96 j
288
288

576

5643 F 96 j
5694 F 96 j
5623 F 96 j
288

576

4387 F 96 j
5629 U 97 j
4396 F 96 j
5636 F 96 j
4397 F 96 j
5637 ZG 94 j
288
287

575

9576 ZG 94 j
9577 F 96 j
9578 F 96 j
286

573

257 F 96 o 4409 ZG 95 j
264 F 96 j
4406 ZG 95 j
266 F 96 j
4394 ZG 94 j
288
284

572

253 F 96 o
262 F 96 j
263 F 96 j
288

3 Comb. Westerdijk

4 Jeffrey Kok

Noordshow
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Uitslagen Open-en Provinciale tentoonstellingen met minimaal 60
DFKPdieren

In het vorige clubblad hebben al een aantal van deze uitslagen gestaan,
voor de volledigheid hierbij een overzicht van alle tentoonstellingen waar
naast de club-en districtshows prijzen voor onze leden toegekend
mochten worden. Is het zo dat er op andere tentoonstellingen niet meer
dieren waren of wordt de FK almanak niet goed gelezen en worden de
prijzen niet toegewezen?
Misschien kunnen de keurmeesters ons wat meer duidelijkheid geven
over de aantallen op de tentoonstellingen.
Reggeshow te Rijssen

keurmeester J.Swinkels

totaal 70 dieren

60 Lachduiven
7 oorspr. Duiven
3 Diamantduiven

W. van Brussel
K. Prins

Wildkleur Isabel
Senegal Tortel

Flevoshow te Dronten

Keurmeester N.H.van Wijk

totaal 67 dieren

34 Kwartels
19 Lachduiven
12 Diamantduiven
2 Oorspr.duiven

J. Stelling
G. v.Veen
WJ. Brink

Japanse Kwartel
Wildkleur
Wildkleur

ENPKV te Nijverdal

Keurmeester J.Swinkels

totaal 86 dieren

18 Oorspr. Duiven
62 Lachduiven
6 Diamantduiven

R. Prinsen
K. Prins
K. Prins

Birma Tortel
Crème-Ino
Wildkleur

ONETO te Enschede

Keurmeester N.H.v.Wijk

totaal 66 dieren

2 Patrijzen
9 Kwartels
19 Oorspr. Duiven
36 Lachduiven

geen lid
J.Bosch
J. Hageman

Peruduif
Wildkleur Isabel

F 96
F 96

Prov. Bondstt Zuid Holland

Keurmeester J.Swinkels

2 Patrijzen
16 Kwartels + 1 koppel
30 Lachduiven
5 Oorspronkelijke duiven
11 Diamantduiven

J.M van Dorp
J.M.van Dorp
W.Schretzmeijer
geen lid

Japanse Kwartel
Witkop Pastel
Guineaduif

F 96
F 96
F 96

Prov. Bondstt Overijssel

Keurmeester J.Swinkels

6 Patrijzen
1 Kwartel
9 Oorspronkelijke duiven
2 Diamantduiven

Comb.Patrikwa

Chuckar Patrijs

F 96

Comb.Patrikwa

Senegal Tortel

U 97

Keurmeester P.Botden
W.Voskamp

Witkop Isabel

U 97

48 Lachduiven

U 97
F 96

U 97
F 96
ZG 95

F 96
U 97
U 97

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

