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Voorwoord

Van de redactie.

Het is weer zover, er komt weer een clubblad bij u in de bus.
Meestal kijk ik dan eerst weer even terug in de tijd. We hebben een
geweldige clubshow gehad op de Noordshow. Met een geweldig aantal
dieren. Het was prachtig voor iedereen maar natuurlijk ook voor de leden
van de Nederlandse DFKP-club.

Met enige vertraging ontvangt u hierbij het laatste clubblad voor 2009.
Daarin zijn o.a. opgenomen de uitslagen van de tot nu toe gehouden
districtsshows en de winnaars op de open tentoonstellingen met
minimaal 40 ingezonden dieren behorend tot onze clubrassen. Mocht u
op een tentoonstelling hebben ingezonden waar minimaal 40 dieren van
onze speciaalclubrassen aanwezig waren, maar geen prijzen zijn
toegekend, neem dan contact op met betreffende
tentoonstellingssecretaris. Het is ook in hun belang dat er prijzen
beschikbaar gesteld worden door de speciaalclubs. Kosten zijn er voor
de verenigingen niet aan verbonden; de catalogus kan per e-mail
verzonden worden.
Verder een verslag van de clubdag en natuurlijk het voorwoord van de
voorzitter, die ook een interessant artikel heeft geschreven en ook een
reactie van Jogchum Ypma over de eerdere artikelen over de nekband
bij de Lachduiven.
De redactie wenst u veel leesplezier en graag tot ziens op de clubshow
op de Noordshow te Zuidlaren.

Later in het jaar kwam daar nog een prachtige jongdierenkeuring op
onze clubdag in Amersfoort bij. De opzet was weer wat aangepast en dat
beviel prima. Vooral Jaap Stelling en Koos Prins hebben de organisatie
van deze dag geweldig aangepakt en ik denk dat iedereen die daar
aanwezig was, dit kan beamen.
Dit is een prachtige formule voor toekomstige jongdierendagen.
De mooiste lachduif was van J. Hageman, de op één na mooiste van
Comb. Van Dorp.
J. Smelt bracht de mooiste oorspronkelijke duif in de kooien.
Bij de diamantduiven won K. Prins en bij de kwartels ging een Chinese
dwergkwartel van R. Prinsen winnend naar huis. Allen gefeliciteerd.

LEDENADMINISTRATIE:

En dan nu weer op naar de volgende krachtmeting, onze clubshow op de
Noordshow. Op het moment van schrijven van dit voorwoord is de
inschrijving voor de Noordshow al weer gesloten. Ik ben erg benieuwd
naar het aantal ingeschreven DFKP-dieren. Ik hoop op misschien nog
wel meer dieren dan in afgelopen januari.
Deze clubshow wordt hopelijk weer net zo’n succes als de vorige. We
zullen elkaar tussen de kooien ongetwijfeld wel ontmoeten.
Verder wil ik nog graag iedereen er op wijzen dat een bijdrage aan ons
clubblad (groot of klein) op prijs wordt gesteld. Het mogen niet altijd
dezelfden zijn die schrijven. Iets te melden, kort of lang, stuur het naar
Koos Prins.
Graag wil ik iedereen met zijn of haar familie een gelukkig en goed
2010 toewensen.

Henk Slijkhuis
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Regeling ringen van beschermde diersoorten.
Zoals Jasper Smelt al eerder in dit clubblad heeft geschreven, is er met
ingang van 1 juli 2009 nogal wat veranderd op het gebied van het ringen
van beschermde diersoorten.
De ringen die u voor deze diersoorten nodig hebt, moet u bestellen via
het speciale formulier wat te vinden is op de website van
Kleindierliefhebbers Nederland. U klikt op organisatie en vervolgens op
ringenbureau. Daar vind u onder het kopje “beschermde diersoorten”
een lijst met dieren waarvoor u middels het speciale formulier ringen
dient te bestellen.
Op deze lijst staan o.a. de Barbarijs Patrijs, de Steenpatrijs, de Rode
Patrijs, de Turkse Tortel, de Holenduif maar ook de veel voorkomende
Senegal Tortel (Palmtortel) en nog vele andere soorten.
Raadpleeg deze lijst dus voor u ringen besteld. Als u jonge dieren hebt
die op de lijst voorkomen en die niet geringd zijn of wel geringd maar met
een niet geregistreerde ring, bent u strafbaar.
U kunt bij het ringenbureau terecht voor meer informatie.
Jongdierenkeuring – clubdag 5 september 2009 Door J.Stelling
Jaarlijks houdt de DFKP-club begin september haar clubdag.
Zo’n clubdag is bedoeld om wat van elkaar te leren en meegebrachte
dieren kritisch te laten beoordelen.Dit jaar besloot het bestuur, mede
naar aanleiding van wensen van leden, om het anders te doen dan
voorgaande jaren. Door middel van een inschrijving konden de leden
hun dieren kosteloos opgeven voor een jongdierenkeuring. ( waar vind je
dat nog ).
Er werden op zaterdag 5 september door 17 inzenders maar liefst 114
dieren ingekooid, te weten:
66 Lachduiven in 22 kleurvariëteiten,
24 Japanse kwartels in 7 kleurvariëteiten,
14 Chinese dwergkwartels in 2 kleurvariëteiten,
5 Oorspronkelijke duiven in 2 diergroepen,
5 Diamantduiven in 4 kleurvariëteiten.
Voor de lunch werden alle dieren van een predikaat voorzien. De
gegevens werden vastgelegd op een nieuwe keurkaart, speciaal
ontworpen voor deze dag.
Vijf keurmeesters, de heren Cees.vd Sijs, Nico v Wijk,Jan Swinkels,
Jaap v. Dorp en Piet Botden, namen de keuring voor hun rekening en
gaven tijdens de keuring uitleg aan de fokkers over de beoordeelde
dieren. Sterke punten en fouten werden uitvoerig toegelicht.
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Na een uitstekende lunch, verzorgd door de mensen van AKV
Amersfoort, werd het middagdeel besteed aan een dierbespreking per
diergroep. Bij de lachduiven werd, mede door de grote diversiteit,
uitvoerig stilgestaan bij een aantal kleurvariëteiten. Een leerzame
ervaring voor alle fokkers en belangstellenden.
De secretaris benutte het middagdeel om een catalogus in elkaar te
zetten, zodat aan het eind van de bijeenkomst iedere inzender een
catalogus mee kon nemen. Een prima stuk werk dat zeer werd
gewaardeerd.
Bij een keuring horen ook winnaars, zo ook in dit geval:
Mooiste lachduif werd een Witkop grijs van J.Hageman.
Mooiste lachduif op 1 na, een Witkop Isabel Pastel van comb.Van Dorp.
Mooiste oorspronkelijke duif werd een Senegal Tortel van J.Smelt.
Mooiste diamantduif werd een Wildkleur Witstuit van K.Prins.
Mooiste kwartel werd een Chinese dwergkwartel Bont van R.Prinsen.
We kunnen terugzien op een zeer geslaagde leerzame clubdag, die
zeker voor herhaling vatbaar is.
Met een leden aantal van ca. 100, moet het mogelijk zijn dat er in 2010
nog meer inzenders met meer jonge dieren naar de clubdag komen.
Het zou prachtig zijn als er bij de kwartels nog meer diversiteit
ingezonden werd, denk hierbij aan soorten die op tentoonstellingen niet
of nauwelijks te zien zijn.
En wat te denken van patrijzen en frankolijnen.
Ook bij lachduiven, diamantduiven en oorspronkelijke duiven is het
interessant dat dieren worden ingezonden die niet of weinig worden
gezien op tentoonstellingen.
Keurmeesters kunnen hun kennis over weinig voorkomende soorten
doorgeven aan de fokker.
En daar zijn dit soort clubdagen nu juist voor bedoeld.

De nekband bij de grijze lachduif
Dat de juiste aftekening van de nekband bij de lachduif thans volop in de
belangstelling staat is inmiddels wel genoeg onder de aandacht
gebracht.
Het lijkt mij juist de nekband bij de grijze lachduif hier even uit te lichten.
Ik heb een mooi aantal grijzen gekweekt en natuurlijk let je er dan op of
de nekband wel juist is. Daar ik met één koppeltje kweek zullen de
nakomelingen wel vrijwel uniform zijn. Het valt mij op dat van de witte
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aftekening, zowel onder als boven de overigens goede nekband
nauwelijks iets valt op te merken. Dus heb ik de standaard (uitgave
2000) geraadpleegd.
Hier staat aangegeven, citaat:
”Nekband: Op de grens nek-mantel bevindt zich een zwarte nekband, die
omgeven is door een minimale witte zoom. Deze witte omzoming is aan
de bovenzijde van de zwarte nekband breder dan aan de onderzijde”.
Dus als we dit standaardgegeven goed interpreteren, dan is zonder het
in de hand nemen van de grijze lachduif het nauwelijks mogelijk de witte
zoom waar te nemen, terwijl deze aan de onderzijde smaller is dan die
aan de bovenzijde. Als deze aan de bovenzijde al minimaal is, hoe
minimaal moet die dan aan de onderzijde zijn?
De insteek van mijn verhaal
Hoe is bij de dieren van de collega grijze lachduivenfokkers de witte
zoom onder en boven de zwarte nekband?
Hoe streng gaan de keurmeesters hier mee om?
Advies aan hen: bij twijfel: raadpleeg altijd de standaard, opdat niet iets
wordt verlangd wat niet is omschreven!
Wilt u uw ervaring aan mij doorgeven, tel. 0226-42-3003 of e-mail:
ijpma@hetnet.nl.
Jogchum IJpma, Bleekmeerweg 8, 1738 DR Waarland
Advertenties:
Ieder lid van onze speciaalclub kan zijn/haar vraag en aanbod op deze
plaats kwijt. Hiervoor kunt u een mail of briefje sturen naar de secretaris.
Uw vraag/aanbod wordt dan in het eerstvolgende clubblad vermeld.
Gevraagd: 1-2 of 0-2 parelhalsband tortels (Indische) en 1-1 Europese
tortels.
H.Hoving,
In verband met beëindiging te koop een aantal fraaie en zeer goede
Wildkleur Phaeo Gezoomde Lachduiven. Eén van de oude duivinnen
heeft U behaald.
Michelle Kip tel:
Gevraagd: een Lachduif ivoor duivin. nl
Jasper Smelt tel
Gevraagd:een lachduif wildkleurisabel duivin.
Piet Botden tel: 0478-503458 e-mail: botdenpn@hotmail.com
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Hoe ontstaan kromme tenen? Door Henk Slijkhuis
Vrijwel iedere fokker van kleine hoenderachtigen en (kriel-)kippen heeft
wel eens kromme tenen bij zijn of haar jonge dieren gezien of gehad.
Zien of hebben is één ding, maar voorkomen of genezen is een ander
verhaal.
Het is soms niet gemakkelijk om de oorzaak of oorzaken te vinden en
daarom is genezing of voorkomen niet zo eenvoudig.
Een mogelijkheid is een erfelijke belasting van de hen en/of de haan. Als
dit het geval is, is er maar één oplossing: deze dieren worden voor altijd
van de fok uitgesloten. Maar meestal ligt hier niet de oorzaak.
Vaker ligt de oorzaak bij het broeden. Als de eieren in de broedmachine
te warm gebroed worden kan dat kromme tenen veroorzaken. Met de
huidige snel reagerende thermostaten hoeft dit niet meer voor te komen.
Wilt u optimale veiligheid, broedt dan niet op 100 graden Fahrenheit.
Een kleine storing van binnen of buiten de broedmachine en de
broedtemperatuur gaat over de 100 graden en dan wordt het heel snel
riskant voor het kuiken en kunnen kromme tenen ontstaan.
Beter en veiliger is het om te broeden op ongeveer 97graden Fahrenheit.
De broedresultaten zijn net zo goed, alleen komt het kuiken ongeveer 3
uur later uit het ei, vergeleken met een constante temperatuur
(gedurende de broedtijd) van exact 100 graden Fahrenheit. Maar wat is
3 uur?
Kromme tenen worden waarschijnlijk het meest veroorzaakt door
voedingsfouten. Gebruik van (te) oud kuikenvoer, waarin het gehalte aan
biostoffen, vooral aan vitaminen, is afgenomen is slecht voor de
ontwikkeling van het kuiken. Krijgt het kuiken te weinig vitamine B, dan
kan het de tenen krampachtig samentrekken. Dit beeld verdwijnt binnen
enkele uren nadat voldoende vitamine B-complex is toegediend. Maar dit
moet worden voorkomen. Gebruik daarom altijd voldoende vitaminerijk
kwaliteitsvoer en dus nooit te oud voer. Maar bij een goede fokker
gebeurt dit nooit!
Het komt soms voor dat de kuikens hetzelfde voer krijgen als de snel
groeiende kuikens in de productiesector of voer dat in samenstelling
daar veel op lijkt. Dit levert een snelle groei op maar het is volstrekt
onjuist dit te doen. We hebben onze kuikens niet zorgvuldig uitgebroed
om ze op te laten groeien als mestkuikens. Een te snelle onnatuurlijke
groei geeft bijna altijd problemen, waaronder poot- en teenproblemen.
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Het gebruik van dit soort voer is ook niet nodig.
Kwaliteitsopfokvoer voor onze dieren die niet geforceerd hoeven en
moeten worden voldoet uitstekend. Elke goede voederleverancier heeft
dit voer in het assortiment.
Soms wordt daarbij nog een warmtelamp als verwarmingsbron gebruikt.
Deze lamp verspreidt niet alleen warmte maar ook licht gedurende de
gehele dag (24 uur). De kuikens zijn daardoor in staat om veel vaker en
daardoor ook veel meer voer op te nemen dan bij een natuurlijk
dagnachtritme het geval is. Als gevolg daarvan groeit de spiermassa
snel. Het skelet kan die snelle groei soms niet bijhouden en het resultaat
kan kromme poten en/of kromme tenen zijn.
Het is dus ongewenst om de kuikens 24 uur per etmaal licht te geven.
Het is ook niet natuurlijk. In de natuur kunnen dieren ook niet 24 uur per
etmaal eten. Het verstoort ook hun natuurlijk ritme en dit kan een bron
van problemen zijn.
Gebruik daarom altijd een donkerstraler of een warmteplaat.
Er zijn fokkers die graag hun jonge dieren nog wat extra’s willen geven.
Extra kalk kan door fijngemalen eierschalen bij te voeren. Laat de dieren
zelf de keuze of ze hiervan extra willen opnemen of niet.
Daarnaast is het altijd goed om al vroeg te beginnen met het geven van
fijn geknipt groenvoer. Denk aan geraspte wortel, kort geknipt gras (geen
gazongras en bermgras) en andere kruiden.
Insecten als eiwitbron zijn ook prima. In de voederhandel zijn gedroogde
insecten te koop.
Al deze genoemde extra’s zijn uitstekend bijvoer en het voordeel is dat
de kuikens snel op dit extra voer afkomen en duidelijk tammer worden.
Verder is het voor een goede ontwikkeling van botten, spieren en dus
ook poten en tenen nodig dat de dieren ruimte hebben om te bewegen
Vaak wordt echter vergeten dat de bron van ellende ligt bij de voedering
van de ouderdieren.
De basis voor een goed en gezond nageslacht wordt onder andere
gelegd door ook een kwaliteitsvoeding van deze ouderdieren. Dankzij
deze goede voeding worden voldoende goede voedingsstoffen in het ei
opgeslagen dat later weer dient als voedingsbron voor het jonge kuiken
in het ei. Goede voeding mag nooit een probleem zijn. De kwaliteit van
de voeders bij de bekende voederfabrikanten is uitstekend en
uitgebalanceerd qua bestanddelen.
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Reactie op ingezonden brieven betreffende de nekband
bij lachduiven
Door Jogchum IJpma
We mogen best trots zijn op ons bestuur die nu al voor het derde jaar
een prachtig clubblad heeft uitgegeven. Dit geeft de leden inzage van
wat er zoal binnen de club leeft. Ook kunnen we daarin meningen
ventileren. In ons laatste clubblad troffen we een paar reacties aan. Dat
is de reden dat ik meen hier op te moeten reageren. Bovenal wil ik
stellen dat we geen harde kritiek moeten spuien; de zaak op een goede
en prettige wijze voorleggen voorkomt irritatie wat nooit de bedoeling van
onze DFKP-club kan zijn.
Laat ik beginnen met wat historie
In het mooie Jubileumboek van de NHDB geeft Jan Pijffers aan wat de
aanleiding is geweest voor het binnen de NHDB opnemen van de
oorspronkelijke duivensoorten. Dat dateert van 1997 toen op de
bondsshow van de NHDB, -bij de Noordshow ondergebracht-, een viertal
Senegal tortels werden ingeschreven. Als diergroepsecretaris van de
Noordshow wist ik mij gesteund door Appie Groothoff
(diergroepsecretaris hoenders en dwerghoenders) en zijn deze dieren
geaccepteerd. Daar ook het volgende jaar weer oorspronkelijke duiven
werden ingeschreven werd de tijd rijp geacht hier meer werk van te
maken. Jan Pijffers geeft in genoemd artikel aan hoe het proces is
verlopen. Hieraan wil ik toevoegen, dat meerdere petten op hebben
soms wel voordelen heeft.
Als lid van het dagelijks bestuur van de NHDB nam ik met onder meer
Toon Goossens deel aan de evaluatiegesprekken met een delegatie van
het Noordshow bestuur. Toen de bekende kogel door de kerk was voor
het exposeren van oorspronkelijke duiven is voortvarend verder gewerkt
aan het stimuleren van belangstelling van deze diergroep.
Niemand had toen kunnen bevroeden dat het houden en exposeren van
oorspronkelijke duiven zo’n vlucht zou nemen.
Door deze ontwikkeling kwam er een belangrijk terrein braak te liggen,
namelijk het keurmeesterkorps vertrouwd maken met het beoordelen van
deze groep. Het was begin 2000 toen de Standaardcommissie sectie
Sier- en Watergevogelte bij monde van de heer Hub Janssen namens
het NHDB- bestuur de opdracht kreeg studiedagen te organiseren om
keurmeesters voor oorspronkelijke duiven op te starten. Als voorzitter
van die commissie heb ik hierin de nodige energie gestoken.
Hierbij wist ik mij steeds gesteund door de volledige commissie.
Hein van Grouw, Will Silkens en Piet van den Hooven hebben de
deelnemers tijdens bijeenkomsten hun kennis overgebracht en door het
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gezamenlijk bespreken en beoordelen van meegebrachte dieren is
getracht de neuzen in dezelfde richting te laten staan. Het waren dagen
waar menige deelnemer nog met genoegen op terug ziet.
Wil je dieren keuren, moet er een standaard zijn. Voor de oorspronkelijke
duivensoorten waar geen mutanten bij voorkomen werd het gebruik
maken van het boek van Will Silkens als leidraad aangehouden. Voor de
lachduiven is met toestemming van de NBvV hun standaard
overgenomen. Aan de samenstelling daarvan heeft Hein van Grouw een
heel groot aandeel geleverd. De keurtechnische adviezen die in deze
standaard waren aangegeven zijn door de standaardcommissie omgezet
in Ernstige fouten en Fouten.
Voor de diamantduif is in 2004 een standaardbeschrijving door Hein van
Grouw opgesteld.
Het is niet verwonderlijk, dat tijdens die studiebijeenkomsten veel
aandacht aan het beoordelen van de lachduif is besteed. Immers, bij
deze soort zijn nogal wat kleurslagen erkend. Doordat door de
liefhebbers er binnen die kleurslagen nogal rijkelijk kleurslagen door
elkaar worden gekruist is het niet te voorkomen dat aan de juiste kleur
en tekening de nodige aandacht moest worden geschonken.
Ik ben er trots op dat ik een steentje heb mogen bijdragen dat zoveel
keurmeesters bereid waren deze opleiding te volgen. Zij hebben heel
veel inspanningen getroost om bevoegdheid voor deze diergroep te
verkrijgen.
En nu
Inmiddels vormen lachduiven een belangrijke groep op menige
tentoonstelling. Dat er elke keer onderwerpen over oorspronkelijke
duiven dan wel over kleur en tekening aan de orde komen tijdens
bijeenkomsten van de keurmeesters geeft aan dat hier serieus mee
wordt omgegaan. Niet in het minst komen onderwerpen aan de orde die
aandacht verdienen. Het gevaar zit er in dat men heksenjachten opent
op onderwerpen die aandacht verdienen. Een ervan is de witte band aan
de onderzijde van de donkere nekband. Om eerlijk te zijn heeft dit
onderdeel tijdens de opleiding niet de nodige aandacht gekregen. Het
ontbreken ervan is bij het beoordelen in de achter ons liggende periode
mogelijk daardoor niet steeds correct benaderd en ook de
fokker/inzender heeft hieraan niet de nodige aandacht geschonken. In de
loop der jaren ontstaat zoiets.
Volkomen logisch dat er een periode van drie jaar voor in acht wordt
genomen om deze fout weg te werken. Zowel bij het fokken als bij
beoordelen kan in die periode verbetering worden bekomen. Met elkaar
hebben we veel tot stand gebracht en met elkaar moeten we het goede
zien te bereiken en vast te houden.
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Wat de standaardcommissie sectie hoenders en dwerghoenders in
dergelijke gevallen nastreeft gaat ook op bij de sectie sier en
watervogels. Willen we de belangstelling voor het houden -en als gevolg
daarvan het exposeren- van oorspronkelijke duiven stimuleren dan kan
dit alleen bereikt worden de zaak op de juiste wijze te benaderen. Het is
beslist onjuist om dieren die altijd werden bekroond nu ineens met een
”0” te waarderen. Tijdens de laatste bijeenkomst van de keurmeesters is
dit onderdeel behandeld en een conclusie aan verbonden, zie hiervoor
ook KM nummer 8-2009 bladzijde501.
Nekband en staartspiegel bij de lachduif
Jouke van de Siepkamp snijdt het eerste onderwerp aan. Terecht merkt
hij op dat aan de juiste aftekening van de nekband in veel gevallen geen
of te weinig aandacht wordt geschonken. Middels diabeelden wordt dit
duidelijk gemaakt. Zowel aan de boven- als onderzijde van de donkere
band dient een witte band aanwezig te zijn. Als regel is die aan de
bovenzijde wel aanwezig, doch die aan de onderzijde, welke breder dient
te zijn dan de bovenste, mankeert het teveel aan. Als conclusie is
gesteld, dat aan de nekband meer aandacht geschonken dient te worden
en dat afwijkingen daaraan in het predicaat tot uiting dienen te komen.
Mogelijk had voor de duidelijkheid hier nog aan toegevoegd moeten
worden dat een overgangsperiode van drie jaar in acht genomen dient te
worden. Niets wijst erop dat bij het ontbreken van de onderste witte band
de dieren van bekroning moeten woerden uitgesloten. Dit is tijdens de
discussie niet ter sprake gekomen. Dat dit niet is vermeld is mogelijk het
gevolg van het feit dat voor dergelijke besluiten het regel is dat een
overgangsperiode in acht wordt genomen.
Dat weet iedere keurmeester……
Met het vorenstaande hoop ik wat duidelijkheid over dit onderwerp
gebracht te hebben.
Keurmeesters maar ook fokkers dienen aandacht aan deze zaak te
schenken. Het moge duidelijk zijn, dat het dier met de beste getekende
nekband bij overigens gelijke kwaliteit, met de prijs gaat strijken!
Als we met het mes op tafel keuren zal het gauw afgelopen zijn met onze
ò-zo mooie hobby!
Jogchum.
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Winnaars open shows:

Clubkampioenschap:

Op de afgelopen jaarvergadering heeft het bestuur op aanraden van de
leden het minimale aantal dieren voor tt organisaties om prijzen van de
DFKPclub te mogen toekennen verlaagd naar 40. Verwacht werd dat er
dan behoorlijk wat meer shows gebruik zouden maken van het schema.
Tot op heden valt dat wat tegen. Jammer dat niet iedere vereniging de
moeite wil nemen om de FK Almanak goed door te nemen.
Hieronder een overzicht van de winnaars van de tot nu toe bekende
tentoonstellingen waar geen districtshow was ondergebracht maar meer
dan 40 clubdieren werden ingestuurd.

Aan de strijd om het clubkampioenschap nemen een ongekend aantal
leden deel. Van de 24 deelnemers bij de duiven hebben 2 fokkers 289
punten, 7 fokkers hebben 288 punt en 6 fokkers 287 punt. Er zijn nog
wat onderlinge verschillen door het deelnemen met oude of jonge dieren,
maar er zijn eigenlijk nog 15 mogelijke winnaars in deze groep.
Bij de kwartels, patrijzen en frankolijnen zijn 5 deelnemers en heeft 1
fokker de leiding genomen met 287 punten, 2 fokkers hebben 286 punt
en 1 fokker heeft 285 punt.
De Noordshow en de Nationale Kleindierenshow zijn belangrijk voor de
einduitslag. In het volgende clubblad zullen we de volledige uitslag
vermelden. We kunnen in ieder geval al wel de conclusie trekken dat
onze leden enthousiaste inzenders zijn, gezien de aantallen op de
diverse shows. Op de tentoonstellingen die we bezocht hebben was de
huisvesting en verzorging in ieder geval prima voor elkaar, men heeft
inmiddels aandacht voor onze dieren.

Voor alle onderstaande prijzen geldt: De mooiste
dieren van een lid van de DFKPclub
In de catalogus van betreffende tentoonstelling kan dus een
ander dier als winnaar vermeld staan.
Reggeshow Rijssen (Ov)
Mooiste Lachduif

Keurm. J.Swinkels
Pastel Isabel

totaal 52 dieren
Wim v. Brussel U 97

Voor alle onderstaande prijzen geldt: De mooiste dieren van een lid v.d.DFKP club
In de catalogus van betreffende tentoonstelling kan dus een

Flevoshow Dronten (Fl)
Mooiste kwartel
Mooiste Lachduif
Mooiste Diamantduif

Keurm. A.Deetman
Japanse Kwartel
Wildkleur
Wildkleur

totaal 47 dieren
J.Stelling
U 97
Leon v.Werven F 96
W.J.Brink
F 96

BPKV Borne (Ov)
Mooiste kwartel
Mooiste Lachduif

Keurm.H.F.Binnema
geen lid
Wildkleur

totaal 54 dieren

Maasdalshow Vlodrop (L)
Mooiste Patrijs
Mooiste Lachduif
Mooiste Oorspr.duif

Keurm. A.Deetman
geen lid
Creme-Ino
geen lid

totaal 53 dieren

J.Smelt

F 96

ander dier als winnaar vermeld staan.
Peelhorstshow te Horst

Keurm. N.H.v.Wijk

Patrijzen 2, Kwartels 14, Oorspr.duiven 8, Lachduiven 45

totaal aantal 69

mooiste Lachduif

Ivoor

P.Botden

F 96

mooiste Lachduif op 1 na

Creme-Ino

P.Botden

F 96

mooiste Lachduif op 2 na

Grijs Pastel

P.Botden

F 96

Kleindierenshow Midden Veluwe te Apeldoorn
Keurmeester A.Deetman

Prov.Bondstt.Boskoop (ZH)
Mooiste kwartel
Mooiste Lachduif
Mooiste Oorspr.duif
Mooiste Diamantduif

Keurm. A.Deetman
Japanse kwartel
Grijs Pastel
Australische Kuifduif
Wildkleur Witstuit
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Piet Botden

totaal 74
N.H.v.Wijk
P.v.d.Kwaak
Comb.v.Dorp
M.Zwaan

totaal aantal 78

Kwartels 14, Lachduiven 44, Oorspr.duiven 19, Diamantduiven 1

U 97

mooiste Lachduif

Pastel Isabel Bont

G.Sanders

U 97

mooiste Lachduif op 1 na

Witkop Isabel

Leon v. Werven

F 96

mooiste Lachduif op 2 na

Wildkleur Isabel

H.ten Haaf

F 96

mooiste Oorspronkelijke duif

Senegal tortel

J.Smelt

F 96

De Poort van Drenteshow te Meppel

F 96
U 97
ZG 93
F 96

Keurmeester H.F.Binnema

totaal aantal 67

Kwartels 16, Patrijzen 8, Oorspr. Duiven 23, Lachduiven 18, Diamantduiven 2
mooiste Kwartel

Cal. Kuifkwartel

geen lid

mooiste Patrijs

Chuckar Patrijs

geen lid

mooiste Oorspronkelijke duif

Bronsvleugelduif

A.Beugeling

F 96

mooiste Oorspr. duif op 1 na

Zebraduif

M.v.Dam

F 96

mooiste Lachduif

Wildkleur

Leon v. Werven

F 96

Mooiste Diamantduif op 2 na

Wildkleur Witstuit

K.Prins

Grenslandshow te Vriezenveen
Keurmeesters A.Deetman en P.T.J.L.Botden

totaal aantal 127

Kwartels 6, Lachduiven 101, Oorspr.duiven 12, Diamantduiven 8
mooiste Lachduif

Pastel Get. Bont

K.Prins

F 96

mooiste Lachduif op 1 na

Wildkleur

J.Smelt

F 96

mooiste Lachduif op 2 na

Wildkleur Isabel

J.Smelt

F 96

mooiste Oorspronkelijke duif

Senegal Tortel

R.Prinsen

U 97

mooiste Diamantduif

Wildkleur Witstuit

K.Prins

F 96

Bollenstreekshow te Lisse
Keurmeester W.M.C.Maas en P.T.J.L.Botden

totaal aantal 67

Kwartels 30, Lachduiven 27, Diamantduiven 10
mooiste Kwartel

Blauwsch. kwartel

Bas Vingerhoed

F 96

mooiste Kwartel op 1 na

Japanse kwartel

Comb. v.Dorp

F 96

mooiste Lachduif

Grijspastel

P.v.d.Kwaak

F 96

mooiste Diamantduif

Wildkleur

Metta Zwaan

F 96

mooiste Diamantduif op 1 na

Wildkleur Witstuit

Metta Zwaan

F 96

Liemersshow te Zevenaar
Keurmeester J.Swinkels

totaal aantal 38

Oorspronkelijke duiven 2, Lachduiven 36
mooiste Lachduif

Wildkleur

F.J.H.Masselink

F 96

mooiste Lachduif op 1 na

Witkop

J.J.H.W.Hageman

F 96

Oneto te Enschede
keurmeester N.H.v.Wijk

totaal aantal 58

Kwartels 9, Lachduiven 33, Oorspr. Duiven 24, Diamantduiven 2
mooiste Lachduif

Witkop Isabel

J.J.H.W.Hageman

F 96

mooiste Lachduif op 1 na

Grijs Pastel

K.Prins

F 96

mooiste Oorspronkelijke duif

Blauw Grondduifje

J.Bosch

F 96

Hanzeshow te Kampen
Keurmeesters H.Hoving en A.Deetman

totaal aantal 140

Patrijzen 5, Kwartels 18, Lachduiven 76, Oorspr.duiven 24, Diamantduiven 17
Mooiste Patrijs

Chuckar Patrijs

geen lid

Mooiste Kwartel

Japanse Kwartel

J.M.de Jager

F 96

Mooiste Lachduif

Past.Isabel Get.Bont

G.Sanders

U 97

Mooiste Lachduif op 1 na

Grijs Pastel

K.Prins

U 97

Mooiste Lachduif op 2 na

Wildkleur Isabel

J.Smelt

F 96

Mooiste Oorspronkelijke duif

Parelhalsband Tortel

M.v.Dam

F 96

Mooiste Oorspr. duif op 1 na

Senegal Tortel

A.Beugeling

F 96

Mooiste Diamantduif

Wildkleur Witstuit

K.Prins

F 96

Mooiste Diamantduif op 1 na

Wildkleur Bont

R.Prinsen

F 96

Afzender: Secr. De Nederlandse DFKP club
Singravenstraat 23
7651 JP Tubbergen

ZG 95

