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Van de voorzitter 
 
Het fokseizoen loopt waarschijnlijk bij velen van jullie al weer naar haar 
einde. En iedereen hoopt dat in de jonge aanwas de zo gewenste topdieren 
te vinden zijn.                                                                        
Meestal duurt het even voordat de jonge dieren zo ver zijn dat we echt 
kunnen gaan selecteren. Er vallen bij deze selectie altijd een aantal jonge 
dieren af omdat ze niet voldoen aan de eisen van het ras. Dit hoort bij het 
fokken. Probeer deze uitgeselecteerde dieren zo veel mogelijk onder te 
brengen bij liefhebbers die graag onze dieren voor plezier in de tuin of bij 
huis willen hebben, zonder de bedoeling er mee te fokken en/of met dieren 
naar een tentoonstelling te gaan.                                                                                                                  
Het geeft voldoening als we deze uitgeselecteerde dieren goed kunnen 
onderbrengen bij anderen. En misschien zijn er onder deze liefhebbers 
personen die uiteindelijk ook fokker willen of gaan worden. En meer fokkers 
zorgen voor meer potentieel voor de toekomst van onze hobby. Dat hebben 
we hard nodig en daar moeten we allemaal aan werken. 
Nog even terug kijkend naar het tentoonstellingsseizoen vind ik dat we 
weinig diamantduiven in de kooien hebben gezien. Dit is niet iets van de 
laatste tijd maar deze situatie is al jaren zo. Als ik kijk naar bijna 10 jaar 
DFKP is dit denk ik altijd zo geweest. Dit is goed beschouwd wel vreemd.                      
Vaak hoor je de opmerking van mogelijk geïnteresseerde personen dat de 
beschikbare ruimte bij huis een probleem vormt om kleindieren te houden en 
te fokken. Een ander punt dat genoemd wordt zijn de kosten voor voer etc.                                                                                                                      
Als er een dier is dat weinig ruimte vraagt, echt geen storend lawaai maakt, 
gemakkelijk te houden is, op tentoonstellingen altijd publiek trekt omdat ze 
zo klein is en lage voerkosten laat zien, dan is wel dat onze prachtige 
diamantduif.                                                                                                                                     
Is het een probleem of een minpunt dat er niet zoveel erkende kleurslagen 
zijn bij de diamantduif en dus weinig keuze? Er zijn inderdaad meer 
kleurslagen bekend (ook in het buitenland) bij de diamantduif dan we nu 
hebben binnen KLN. Maar dan moeten deze kleurslagen wel gefokt worden 
om ze uiteindelijk voor te dragen voor erkenning binnen KLN. En toch zien 
we de diamantduif veel te weinig. Wie weet wat hiervan de oorzaak is?  
Als we dat weten kunnen we er misschien wat aan doen. Kleinere 
kleindieren hebben misschien wel de grootste toekomst! 
Als je het zo bekijkt is de diamantduif het ideale dier om te houden en te 
fokken, in een kleinere ruimte, met weinig (voer)kosten en geschikt voor een 
verstedelijkte omgeving en met evenveel plezier als met  grote(re) 
kleindieren. 
 
Henk Slijkhuis   
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Bestuursmededeling,  
 
Vanaf de jongdierendag vorig jaar is het bestuur van de DFKPclub niet meer 
voltallig. We hebben verschillende mensen actief benaderd om onze mooie 
speciaalclub actief mee te besturen, maar om uiteenlopende redenen waren 
de mensen die we gevraagd hebben niet beschikbaar.  
Gelukkig hebben we nu iemand gevonden die de open plaats binnen het 
bestuur gaat invullen. Omdat het gebruikelijk is en ook reglementair zo is 
bepaalt zal Rick Prinsen uit Vriezenveen op de jaarvergadering van februari 
2012 worden voorgedragen als bestuurslid van de Nederlandse DFKPclub. 
Daarop vooruitlopend zal hij al wel aan tafel aanschuiven bij de 
bestuursvergaderingen om alvast wat in te werken. 
 
Verder willen we de Nederlandse DFKPclub nog bekender maken dan we  
al zijn. Het bestuur heeft daarom een aantal prachtige bodywarmers 
aangeschaft met daarop het logo en de naam van de speciaalclub.  
Het is de bedoeling dat de mensen die de stand op de Noordshow 
bemannen, deze bodywarmers gaan dragen om zo de herkenbaarheid te 
vergroten en tevens reclame voor onze club te maken.  
De stand op de Noordshow zal groter dan gebruikelijk zijn omdat we dan ons 
10-jarig bestaan vieren. We zijn druk doende om dit jubileum ook voor de 
inzenders niet ongemerkt voorbij te laten gaan. In een volgend clubblad 
zullen we hier zeker op terug komen. 
 
De aanschaf van de bodywarmers is mede mogelijk gemaakt door Guus 
Tijhof van Relatio te Vriezenveen. 
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Van de redactie. 
 
Pannenkoeken, gehakt of een omelet, zonder er bij na te denken pak ik een 
kippenei uit de koelkast. Jaap Stelling laat in een artikel in dit clubblad zien 
dat je met kwarteleieren nog veel meer kunt.  
Henk Slijkhuis geeft een overzicht van de kijkcijfers van onze website, Hein 
van Grouw heeft een aantal vragen van Dirk Stadman via e-mail beantwoord 
en de redactie heeft van die correspondentie een artikel in elkaar gezet. 
Verder natuurlijk een uitnodiging voor de jongdierendag op de eerste 
zaterdag van september in Amersfoort en een overzicht van de districtshows 
die voor dit jaar zijn toegewezen en waar punten behaald kunnen worden 
voor het clubkampioenschap. De regels om deel te kunnen nemen aan dit 
kampioenschap zijn ook opgenomen. 
 
Wij wensen iedereen, voor zover dat nog gaat gebeuren, een heel prettige 
vakantie en hopelijk zien we jullie, met of zonder dieren, op de clubdag op 3 
september in Amersfoort. 
Denk er wel aan de dieren voor de keuring en eventuele deelname aan de 
lunch door te geven aan de secretaris. 
 
 
Ledenadministratie, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van harte welkom binnen onze speciaalclub. 
In het vorige clubblad werd al vermeld als nieuw lid dhr. Kremer en nu dus 
dhr. Albada. Beide zijn middels de versnelde cursus tevens bevoegd als 
keurmeester voor kwartels, patrijzen en frankolijnen.  
Beide heren, en ook de andere geslaagde keurmeesters, van harte proficiat 
en hopelijk geven de tentoonstellingsorganisaties jullie de kans om snel 
keurervaring op te doen in de betreffende diergroepen. 
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Copij voor clubblad                         
Jaap Stelling 
 
Het bestuur heeft op de jaarvergaderingen een aantal malen  
een verzoek gedaan aan de leden om een bijdrage te leveren  
voor de vulling van het clubblad. 
Wij willen u nogmaals vragen om ons te helpen het clubblad  
te voorzien van nuttige en wetenswaardige informatie m.b.t. 
uw en onze kleine siervogels. 
Het is voor het bestuur een hele klus elke keer weer  
wat nieuws aan te dragen. 
U heeft ongetwijfeld wel eens zaken die het vermelden waard   
zijn en waar andere leden mogelijk hun voordeel mee 
kunnen doen. 
 
Denk daarbij eens aan de volgende zaken: 
samenstellen van foktomen of koppels 
het broedproces  ( natuurbroed en broedmachine) 
opfok 
voedering 
huisvesting 
selectie van jonge dieren 
Maar ook andere zaken die in uw ogen interessant zijn kunt u  
uiteraard insturen. Ondersteuning met foto’s is zeer welkom. 
Het clubblad wordt er zeker aantrekkelijker als het door   
verschillende stijlen wordt gevuld. 
De DFKP-club is van de leden en moet ook mede door de  
leden worden gedragen, het bestuur kan dit niet alleen. 
Copij kunt per mail of brief sturen aan onze secretaris Koos Prins. 
Wij rekenen op u. 
 
Vreemde vogels, deel 2  
 
In het vorige clubblad schreef Dirk Stadman een stukje over de zijdevederige 
lachduiven met daarbij de nodige foto’s. Hij heeft over deze materie ook 
gecorrespondeerd met Hein van Grouw in Engeland.  
Hein heeft me deze correspondentie toegestuurd met daarbij de opmerking 
dat ik er wel een artikeltje van mocht maken voor het clubblad. Bij deze geef 
ik daar graag gehoor aan. 
Op de volgende bladzijden de correspondentie, waarbij de redactie soms 
wat heeft toegevoegd of weggelaten om het verhaal duidelijker te maken. 
 
    6 



Dirk begint met een e-mail met de volgende vraag: 
  
Bij een kennis van mij zitten twee normaal bevederde lachduiven (phaeo 
gezoomd), schijnt dat beide afstammen vanuit de omgeving Vriezenveen.  
(Ik weet nog niet van wie) en het lijkt er dan ook op dat ze niet echt 
onverwant zijn. 
  
Uit deze dieren kreeg hij inmiddels drie jongen waarvan 1 normaal bevederd, 
maar de andere twee zijn zijde vederig, kunnen dus ook niet vliegen. 
Daarnaast zijn de zijde vederige erg "trillerig", lijkt wat op sidderhals, maar 
de dieren trillen helemaal, ook in eigen hok en als ze dus echt niet 'stressig" 
zijn.  
Is er wat bekend van een recessieve zijde factor? Of is dit een nieuwe 
mutatie?  
 
Hein geeft hierop de volgende reactie: 
 
De mutatie die jij beschrijft is bekend bij de gedomesticeerde duif 
(‘sierduiven’, Columba livia). De bevedering lijkt inderdaad hetzelfde als 
Zijdevederigheid, maar het gaat hier om een andere mutatie.  
Echt zijdevederig is dominant, en de door jou genoemde mutatie lijkt 
recessief. Bij de gedomesticeerde duif is deze ook recessief (en echt 
Zijdevederig is daar ook dominant). 
 
 
Er zijn veel veermutaties bekend, en het uiterlijk lijkt allemaal min of meer op 
Zijdevederig. Deze mutatie, gepaard gaande met het ‘sidderen’ had ik nog 
niet eerder gezien in de lachduif maar elke mutatie in de gedomesticeerde 
duif kunnen we vroeg of laat ook verwachten in de lachduif. 
Juist dit ‘sidderen’ maakt deze mutatie duidelijk anders van echt 
zijdevederig, maar veel andere mutaties worden vaak niet als zodanig 
herkend en worden dan gewoon zijdevederig genoemd. 
 
Op zich zou het vanuit genetisch oogpunt interressant zijn om de mutatie te 
behouden en enige kruisingsproeven mee te doen. Ik kan dat echter niet 
doen omdat ik nu in Engeland woon. Indien mogelijk zou ik graag foto’s van 
deze dieren zien. 
 
p.s. in de gedomesticeerde duif verdwijnt het ‘sidderen’ na ongeveer een 
jaar. 
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Dirk geeft vervolgens de ontwikkeling door van de duiven: 
 
Uit hetzelfde ouderpaar is nu ook een normaal bevederd dier inmiddels 
uitgevlogen. Deze siddert niet. De eigenaar heeft de oude duivin nu 
gekoppeld aan een andere doffer om te proberen of de afwijking via de 
duivin wordt doorgegeven, afwachten dus, maar als het een recessieve 
factor is zouden de jongen hem volgens mij zowel van de duivin als van de 
doffer hebben moeten krijgen (zo is mij ooit op school geleerd) 
Ik las over het sidderen ook dat het bij sidderhalzen vooral voorkomt als ze 
gestrest zijn en legde dat aan de eigenaar voor. Daar sidderen ze bijna de 
hele tijd maar hij zei dat het wel erger werd als hij bv de voliere in stapt, ze 
vallen dan soms zelfs omver. 
 
Hein geeft als commentaar: 
 
Dit klinkt allemaal precies als in de gedomesticeerde duif. Ook het omvallen 
als ze echt gestrest zijn. 
Zeer waarschijnlijk is het recessief en komt het dus van beide ouders. Als hij 
deze eigenschap kwijt wil in zijn stam, dan moet hij simpelweg niet fokken 
van deze ouderdieren. Door ze met andere duiven te kruisen wordt de 
recessieve eigenschap alleen maar verder doorgegeven met als resultaat 
een heleboel duiven in het hok die allemaal drager zijn van dit gen. 
In de Sidderhals is het alleen de hals die siddert, en inderdaad als ze 
gestrest zijn maar ook bij algehele opwinding als ze bijvoorbeeld aan het 
baltsen zijn. Er zijn meer rassen met de sidderhals factor en vroeger kwam 
het ook voor in de pauwstaart. In dat ras echter heeft men het weggefokt 
omdat het niet meer gewenst was als raseigenschap. 
 

Dirk heeft daarop de foto’s die in het vorige clubblad stonden, met daarbij 
een filmpje die we  hier helaas niet kunnen laten zien, aan Hein toegestuurd 
en de reactie daarop is: 
 
Dank voor de foto’s. Hiermee is inderdaad bevestigd dat dit dezelfde mutatie 
is welke ik in de sierduiven ken De veren zijn van een ‘dunnere’ structuur 
dan in normaal zijdevederig en de duiven trillen/sidderen bij stress. Zoals  
gezegd, dat trillen verdwijnt bij de sierduiven na ongeveer één jaar. 
 
Deze mutatie zal het niet gaan ‘maken’ als tentoonstellings variëteit, maar 
het is (vanuit genetisch oogpunt) interessant genoeg om in stand te houden.  
 
Met dank aan Hein van Grouw en Dirk Stadman. (Redactie) 
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Kwarteleieren                              
Jaap Stelling 
 
Ik heb al een keer een stukje geschreven dat kwarteleieren 
erg lekker en gezond zijn. 
Maar er is meer wat je met de eieren van kwartels kunt doen. 
De fokker gaat uiteraard voor broedeieren. Het broedseizoen is veelal  
maar kort en sommige kwartelsoorten produceren eieren alsof het  
kippen zijn. 
Daarom is het wellicht aardig een aantal mogelijkheden te noemen  
waarvoor kwarteleieren ook gebruikt kunnen worden. 
 
Toepassen in gerechten; 
omelet van kwarteleieren met kruiden, 
gebakken kwartelei omeletjes, 
gebakken kwarteleieren met warme toast, 
gekookt kwartelei met gerookte zalm en asperge,geregen aan een 
cocktailprikker, 
gekookt kwartelei met cherry tomaatje,geregen aan een cocktailprikker. 
 

  
 
Een greep uit de vele mogelijkheden. Op internet zijn sites te vinden  
met meer gerechten van kwarteleieren. 
De eieren van de Japanse kwartel zijn hiervoor het meest geschikt. 
Maar eieren van andere soorten kan ook. 
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Zeker de moeite waard een gerecht uit te proberen bij 
een verjaarspartij, je krijgt er gelijk vele vrienden bij.  
 
Een andere mogelijkheid is kwarteleieren te beschilderen. 
Sommige kunstschilders houden zich bezig met het beschilderen 
van eieren. Van Struisvogel- tot Chinese dwergkwartel eieren. 
Je weet niet wat je ziet op zo’n uitstalling van kunstschilders. 
Jaarlijks wordt een verkooptentoonstelling in Roden (Drenthe)  
georganiseerd. 
Toen ik deze een keer bezocht was  er een mevrouw die naast 
het beschilderen van eieren,  uitgeblazen eieren verkocht. 
Voor Japanse kwarteleieren werd € 0,40 per stuk gevraagd. 
Dat bracht mij direct op de vraag of ze ook kwarteleieren 
inkocht. Het antwoord was ja, met de wedervraag hoeveel 
ik kon leveren. Na wat loven en bieden verkocht ik  400� 
Japanse kwarteleieren. Levering over drie maanden. 
En zo geschiedde , de eieren werden keurig opgehaald en betaald. 
Zo ziet men  maar weer hoe de ene hobbyist de andere kan helpen. 
 
 
 
Aanklikcijfers van onze vier digitale DFKP-boeken 
Henk Slijkhuis 
 
Toelichting 
Elke keer als iemand klikt op één van onze digitale boeken wordt dat geteld 
door de computer van de  Bibliotheek van Wageningen UR. 
 
Opvallend is dat het boek De Lachduif aanzienlijk minder wordt aangeklikt 
dan de andere drie boeken.  
Ik had ook niet verwacht dat het boek over frankolijnen en patrijzen zo veel 
wordt aangeklikt. 
De cijfers van de vier boeken zijn per maand geteld in resp. de maanden 
april, maart, februari en januari 2011 (lezen in deze volgorde). 
 
Als extra is nog gekeken naar de aanklikcijfers van geheel 2010 en de vijf 
eerste maanden van 2011. 
Onderstaande cijfers zijn geleverd door Bibliotheek van Wageningen UR. 
Ik probeer nog de klikcijfers te krijgen per boek vanaf het begin van 
publicatie. 
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Klikcijfers in de eerste vier maanden van 2011   
      
                                               April     Maart     Febr.     Jan.             Totaal 
vier maanden 
 
Kwartels   190 199 139 130  658 
 
Diamantduiven   299 273 151 142   865
   
Frankolijnen en patrijzen 205 190 160 194  749 
 
Lachduiven   30 38 52 41  161 
 

 
Totaal per maand  724 700 508 507           
 
Klikcijfers in het jaar 2010 plus de eerste vier maanden van 2011  
(in totaal dus 16 maanden) 
 
Kwartels     2482    
 
Diamantduiven     3002 
 
Frankolijnen en patrijzen   3486 
 
Lachduiven     1320 
 
Totaal      10290   
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UITNODIGING CLUB- FOKKERSDAG 3 SEPTEMBER 2011. 
 
Graag wil het bestuur u weer uitnodigen voor de club- fokkersdag op 
zaterdag 3 september 2011. 
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) 
 
Jongdierenkeuring 
Omdat de leden en ook het bestuur vinden dat de jongdierendag in de opzet 
van de laatste 2 jaar prima werkt, willen we de clubdag weer op dezelfde 
manier organiseren. Alle dieren dienen van te voren opgegeven te worden 
en zij zullen ingekooid en gekeurd worden.  
Ook willen we weer proberen een overzicht te maken van alle dieren en de 
behaalde resultaten. Het is de bedoeling om voor de lunch met de keuring 
klaar te zijn, zodat er in het middaggedeelte voor elke keurmeester de 
gelegenheid is om kort iets te zeggen over de door hem gekeurde dieren. 
Speciale aandacht willen we graag  vragen voor niet veel voorkomende 
rassen. Dus fokkers, laat zien wat er in de hokken zit.  
Het inschrijfformulier is als inlegvel toegevoegd bij het clubblad. 
Iedereen van wie ik een e-mailadres heb heeft het inschrijfformulier ook per 
e-mail gehad. Het liefst ontvang ik ook uw inschrijving per e-mail.  
U zult begrijpen dat we een goede opgave van de dieren nodig hebben om 
alles goed te laten verlopen.  
Dieren die niet zijn opgegeven worden niet gekeurd.  
Wanneer u uw dieren in een eigen kooi wilt meenemen moet u dat duidelijk 
aangeven. Er zijn geen kosten verbonden aan de keuring.  
 
Heren en dames keurmeesters, ook de nieuwe keurmeesters, worden 
verzocht zich op te geven om een aantal dieren te keuren. Als u zelf dieren 
mee wilt nemen zullen we daar bij de indeling rekening mee houden. 
 
Programma 
Het inkooien van de dieren kan vanaf 9.30 uur en de keuring begint uiterlijk 
om 10.30 uur. 
Tussen 12.30- en 13.30 uur wordt er geluncht. U kunt gebruik maken van 
een A.K.V. lunch, de kosten hiervan bedragen € 12,=  
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U moet u van te voren opgeven! Natuurlijk mag u ook uw eigen lunch  
meebrengen. Na de lunch worden de gekeurde dieren kort besproken door 
de keurmeesters, met als slot het aanwijzen van de mooiste per groep en de 
uitreiking van een attentie aan alle winnaars. We streven er naar om deze 
dag om uiterlijk 15.00 uur te beëindigen. 
Let op!!!! 
OPGAVE van dieren en lunch bij Koos Prins voor 
28 Augustus Tel. 0546-624106  of  e-mail koosprins@home.nl 
 
Clubkampioenschap D.F.K.P.club 2011/2012 
Door de stijgende deelname aan het clubkampioenschap van het afgelopen 
seizoen, is er ook dit jaar weer een clubkampioenschap. 
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.  
Hierbij gelden dan de onderstaande regels: 
 
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.  
 
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 Championshow te Nieuwegein 
Daarnaast moet op minimaal 1 districtshow worden ingezonden.  
Wanneer een inzender op meerdere districtshows heeft deelgenomen word 
het beste resultaat geteld. 
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Wanneer een inzender op de Noordshow en de Championshow heeft 
deelgenomen wordt de beste prestatie als clubshow geteld. De andere 
prestatie wordt eventueel als districtshow gerekend. 
NB. De Championshow 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.  
 
Hieronder vind u het overzicht van alle districtsshhows, met daarbij tevens 
de adresgegevens van de contactpersonen voor het aanvragen van een 
vraagprogramma. 
 
Districtshows:          
7 t/m 9 oktober        Peelhorstshow te Hegelsom  
                                   A.Selten tel. 077-4671594  

fam.selten@hetnet.nl 
   www.peelhorstshow.nl 
 
6 t/m 8 oktober       Midden Veluweshow  te Wenum-Wiesel  
                                   Regio Apeldoorn  
                                   W.Flokstra tel. 055-5215366    

wilmaflokstra@hotmail.com 
www.kleindierenshowmiddenveluwe.nl 
 

14 t/m 15 oktober     Poort van Drenteshow te Meppel 
                                   M.v. Dam tel. 0522-256047 
   poortvandrenteshow@hotmail.com 
 
3 t/m 5 november Grenslandshow te Vriezenveen 
   K.Prins tel 0546-624106 
   secretaris@nutengenoegenvriezenveen.nl 
   www.nutengenoegenvriezenveen.nl 
    
12 t/m 13 november Flevoshow te Dronten 
   J.M.de Jager tel.0321-315474 
   j.m.de.jager@chello.nl 
   www.flevoshow.nl 
 
24 t/m 26 november Waterpoortshow te Sneek 
   T.Dokkuma tel. 0513-499410 
   dokkuma@hotmail.com 
   www.freewebs.com/wpshow 
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26 t/m 26 november    De Liemersshow te Zevenaar 
                                   J.H.W.Tenbergen tel. 0316-330483 
   hans.tenbergen@zonnet.nl 
   www.liemersshow.web-log.nl 
 
24 t/m 26 november WPKC Winschoten 
   C.Jansen tel.0597-412053 
   www.wpkc.nl 
 
1 t/m 3 december Zuid-oost Drente Show te Erica 
   H.Lamberts tel. 0524-552439 
   wener08@hetnet.nl 
 
9 t/m 11 december Oneto te Enschede 
                               F.Weinreder tel. 0546-821847                
                                   fred.weinreder@home.nl 
   www.oneto.nl 
 
16 t/m 17 december     Hanzeshow te Kampen 
                                   G.C.v.d.Wolf tel.038-3322718  
   g.c.vanderwolf@home.nl 
    
15 /m tm 17 december Provinciale Zuid Holland te Boskoop 
   Boskoop en Omstreken 
   Piet den Ouden tel. 0172-533860 
   p.den.ouden2@kpnplanet.nl 
 
21 en 22 januari 2012 Spilbroekshow te Neede 
   Diny Oonk tel. 0545-291353 
   dinyoonk@npvneede.nl 
   www.npvneede.nl 
 
26 t/m 28 januari 2012 Championshow te Nieuwegein 
   Annita Schothorst tel.0118-625509 na 18.00 uur
   secretaris@championshow.nl  
   www.championshow.nl 
Clubshow: 
                     
5 t/m 7 januari           Noordshow te Zuidlaren 
   Tel 0594-505924 
   pr@noordshow.nl 
   www.noordshow.nl 
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