Nederlandse DFKPclub
CLUBBLAD van de Nederlandse
Duiven, Frankolijnen, Kwartels en Patrijzenclub.
de

5

jaargang nr. 3 november 2011

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Henk Slijkhuis, Velserbeek 19
6715 HW Ede
tel. 0318-637022 slijkhuish@zonnet.nl
Secretaris: Koos Prins,
Singravenstraat 23 7651 JP Tubbergen
tel.0546-624106 dfkpclub@gmail.com of
koosprins@home.nl

Opgericht 2 maart 2002

Penningmeester a.i.:
Jaap Stelling, Spinnerij 27, 8401 XE Gorredijk
tel.0513-463501 jaapstelling@home.nl
Rekeningnummer 3975.78.776 ten name van
Ned. D.F.K.P. Club Gladiolenstraat 3 te Didam
Contributie € 15,- per jaar, voor 1 mei te betalen op
bovengenoemd rekeningnummer.
Lid

:

Piet Botden, Joh. v. Stalbergweg 3, 5816 AG Vredepeel
tel. 0478-503458 botdenpn@hotmail.com

Belangrijke data:

Clubblad 5de jaargang nr.3 november 2011

e

5 t/m 7 januari

10 Clubshow op de Noordshow te Zuidlaren

25 Februari 2012

Clubdag met jaarvergadering
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Voorwoord.

10 jaar Nederlandse DFKPclub:

In maart 2012 is het 10 jaar geleden dat de Nederlandse DFKPclub is
opgericht.
De aanzet daartoe werd gegeven door Ernst de Haas, Jogchum Ypma en
wijlen Harm van ’t Hof, die op de Noordshow in januari 2002 de interesse
hadden gepeild onder de bezoekers en inzenders.
In het archief kwamen we de formulieren tegen die door de aspirant leden
ingevuld konden worden. Blijkbaar was de belangstelling groter dan
verwacht want een aantal namen was op niet gebruikte keurkaarten en losse
briefjes geschreven.
In totaal werden er 72 geïnteresseerden geteld, waarbij er op de
oprichtingsvergadering op 2 maart in Amersfoort maar liefst 44 mensen
aanwezig waren. Op de uitnodiging voor de vergadering stond een oproep
om zich aan te melden voor een bestuursfunctie.
Blijkbaar was daar voldoende belangstelling voor, want er werd een bestuur
gevormd van 7 leden. Enkele jaren geleden is dit aantal verlaagd tot 5
bestuursleden.
Aan het eind van het oprichtingsjaar kon de toenmalige secretaris in zijn
verslag vermelden dat er maar liefst 66 leden waren. Na een top in 2007
van bijna 100 leden is het aantal leden nu 84.
In de afgelopen 10 jaar heeft de speciaalclub elk jaar de jaarvergadering
gehouden met in het middagprogramma diverse sprekers die bepaalde
zaken binnen de fokkerij en aanverwante zaken hebben toegelicht.
De rasbesprekingen die aanvankelijk op de clubdag in september werden
gehouden zijn een aantal jaren geleden omgezet in een jongdierenkeuring
met daaraan gekoppeld een nabespreking door de keurmeesters.
Wat betreft het aantal keurmeesters binnen onze club mogen we zeggen
dat daaraan, na de spoedcursus van 2 jaar geleden, geen gebrek meer is en
er zijn op dit moment 12 keurmeester in de verschillende diergroepen lid van
onze club.
Al met al kunnen we zeggen dat de oprichters van de Nederlandse DFKP
club in een behoefte hebben voorzien.
Om het 10-jarig bestaan van de club te vieren heeft het bestuur gemeend op
de clubshow, die ook dit jaar weer in de eerste week van januari gehouden
wordt op de Noordshow te Zuidlaren, extra prijzen uit te zetten voor onze
leden. Daarom graag tot ziens op de voor de Nederlandse DFKPclub extra
feestelijke Noordshow te Zuidlaren.
We stellen het zeer op prijs u daar te ontmoeten.

Van de redactie.
de

Hierbij het 3 en laatste clubblad van 2011. Hierin vindt u een overzicht van
diverse prijswinnaars op de tentoonstellingen, een artikel van Jaap Stelling
over de verschillen tussen fokkers en liefhebbers en een uitnodiging voor
deelname aan onze jubileum clubshow welke gehouden wordt op de
Noordshow
Het volgende clubblad , met daarin de uitnodiging voor de jaarvergadering,
zal in februari 2012 verschijnen. Om daarin alle uitslagen van de laatste
shows te verwerken zal dit nummer niet eerder dan 15 februari uitkomen.
Dat is slechts 10 dagen voor de jaarvergadering. Het is daarom wellicht
verstandig om de datum van 25 februari nu alvast vrij te houden voor de
jaarvergadering.
Bestuursmededeling,
In het vorige clubblad hebben we al melding gemaakt van het feit dat Rick
Prinsen als aspirant bestuurslid meedraait in de vacature die binnen het
bestuur was ontstaan na het vertrek van Frank Masselink.
Voor de komende jaarvergadering zien we ons geplaatst voor de volgende
vacature, nl. die van voorzitter. Henk Slijkhuis heeft aangegeven dat hij wil
aftreden als bestuurslid van de Nederlandse DFKPclub.
Het bestuur is al bezig om met een opvolger te komen, maar dat gaat niet
vanzelf. Hopelijk kunnen we in het volgende clubblad met een kandidaat
komen.
Ledenadministratie,
.

Het Bestuur.
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Fokkers en “liefhebbers”

door: Jaap Stelling

Bij een speciaal club als de DFKP zijn over het algemeen de fokkers bezig
de rassen die hun hokken bevolken te verbeteren en in stand te houden.
Men probeert elk jaar weer jonge dieren te fokken die de kenmerken van
hun ouders dragen, maar die dan weer net iets beter aan de standaard
omschrijving voldoen.
Op clubdagen en tentoonstellingen worden de dieren getoond en door
deskundige keurmeesters beoordeeld.
Met de beoordelingen en adviezen kunnen de fokkers verder werken het ras
te verbeteren en te promoten.
Toch is dit maar een kleine groep fokkers die op deze wijze intensief werkt
aan verbetering van een ras.
Hoe anders gaat het bij de “liefhebber“die siervogels houdt voor de aardigheid. Een stel dieren bij elkaar plaatst, ze verzorgd en ervan geniet.
Daar is op zich niets mis mee, ware het niet dat rassen en kleurslagen
door elkaar worden gehouden. Gevolg kruisingen waardoor de
raskenmerken vervagen of geheel verdwijnen.
Kleine siervogels worden veelal gehouden omdat men het zulke leuke
diertjes vind.

Een Sponsor voor de DFKPclub op de Noordshow.
Voor het eerst in het bestaan van de Nederlandse DFKPclub hebben we een
sponsor.
Jaap Stelling heeft namens het bestuur contact gelegd met dhr. T.Boomstra
van Kasper Faunafood om ons financieel of materieel te ondersteunen bij
het ontwikkelen van activiteiten ten behoeve van het 10-jarig bestaan.
Kasper Faunafood heeft voor onze clubshow maar liefst 30 zakjes voer van,
afhankelijk van de diergroep, 3 of 4 kilo beschikbaar gesteld.
Deze prijzen worden op de Noordshow onder de leden/inzenders als extra
prijzen beschikbaar gesteld.
Naast het prijzenpakket wat de Noordshow zelf al beschikbaar stelt en de
prijzen die we als speciaalclub normaal op onze clubshow uitloven, zijn er nu
dus ook nog eens 30 extra prijzen.
Nog een extra reden om in te zenden op de Noordshow.
Onze tegenprestatie is dat we 4 x een advertentie van Kasper Faunafood in
ons clubblad plaatsen en in onze stand op de Noordshow aandacht aan hun
producten geven.
Vanzelfsprekend zijn we als bestuur erg blij met deze sponsor en we hopen
e
dan ook dat de leden dit laten blijken door massaal in te sturen op de 10
clubshow op de Noordshow.

Het aantal vragen over kwartels dat via de DFKP bij mij binnenkomt is
voor 98% afkomstig van niet-leden DFKP, van “liefhebbers” dus.
De meest opvallende vraag wil ik u niet onthouden:
Een tijd geleden vroeg een mevrouw via een mailtje of haar kwarteltje
hennetje zonder haantje wel kuikens uit de eieren kon broeden.
Zo’n vraag kun je gemakkelijk pareren, door te melden dit niet mogelijk is,
maar daar ben je er niet mee. Het is dan zaak zo iemand wegwijs te maken
met het fokken van kwartels. Ook op het gebied van huisvesting en voeding
kan met enige ondersteuning het dier welzijn worden verbeterd.
De groep “liefhebbers” is vele malen groter dan de eerder omschreven
fokkers.
Voor de DFKP en haar leden ligt hier een uitdaging deze “liefhebbers” te
helpen bij hun hobby.
Mogelijk zitten er mensen bij die meer willen doen met hun kleine siervogels en een zetje nodig hebben om serieus aan de klein dierensport te
gaan deelnemen.
Wie kent in zijn of haar omgeving niet zo’n “liefhebber”.
Mijn credo is, kom in actie, ga eens op bezoek en geef advies.
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Het bestuur wenst u fijne feestdagen
en een voorspoedig 2012
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Te hoge predicaten bij Siervogels?

door: Koos Prins

Het was me al vaker opgevallen dat sommige fokkers nogal laatdunkend
doen over de predicaten van Siervogels.
Zo ook weer op onze eigen show, de Grenslandshow in Vriezenveen, waar
een wat oudere kippen fokker me nogal cynisch toevoegde: zo, weer een
mooie partij F-jes gekregen? Daarmee volledig voorbijgaand aan het feit dat
ik ook mijn uiterste best moet doen, als fokker en verzorger van mijn dieren,
om goede dieren te fokken en ze in goede conditie op de tentoonstelling te
brengen.
Ondanks het feit dat ik me daar persoonlijk niet zo veel van aantrek (zeker
niet als het gezegd wordt door een kippenfokker die zelf nooit potten kan
breken), werd ik er toch op één of andere manier door geprikkeld en ik nam
me voor om één en ander eens na te kijken. Al was dat alleen maar om te
zien in hoeverre deze man gelijk had met zijn bewering dat er bij de
siervogels nergens naar wordt gekeken en dat de predicaten veel hoger zijn
dan bij de kippen en vooral veel makkelijker te verdienen zijn.
Omdat ik zelf tentoonstellingssecretaris ben, en het programma van EW
show de mogelijkheid biedt om statistieken van de behaalde predicaten uit te
draaien, heb ik een overzicht gemaakt van de predicaten op onze eigen
show. Daarbij vielen een aantal zaken op.
Het percentage F predicaten bedroeg in de categorie Siervogels ruim 24%.
In de categorie hoenders, dwerghoenders en watervogels was dat allemaal
ongeveer gelijk op 14 %. Bij de Sierduiven iets hoger op 18% en bij de
Konijnen 20 %. Nogal wat verschil dus en de kippenfokker leek tot dusver
gelijk te hebben. Echter, dat verschil werd bij alle categorieën vrijwel gelijk
getrokken met het ZG predicaat. Bij de Siervogels waren 41,4% ZG
predicaat en bij de andere categorieën gemiddeld 48.8%.
Bij het optellen van de percentages F en ZG predicaten kwamen alle
categorieën vrijwel gelijk uit op ruim 60 % (60,5–66).
Uitgezonderd de Sierduiven, als we daar de puntentoekenning omzetten in
predicaten zoals eerder werd gedaan, komen we in die groep bij het optellen
van F en ZG predicaten op een totaal percentage van maar liefst 89.8%.
Natuurlijk is het resultaat van één tentoonstelling niet representatief, maar de
gedachte dat er bij de siervogels met hoge predicaten wordt gestrooid is dus
in dit geval niet waar en ik kan me niet voorstellen dat het elders een totaal
ander beeld zal geven. Of de Sierduiven op onze tentoonstelling van zo’n
hoge kwaliteit waren, of dat er in deze groep gemiddeld hogere predicaten
worden gegeven kan ik niet beoordelen.
Wie benieuwd is naar het totale overzicht kan terecht op onze website:
www.nutengenoegenvriezenveen.nl onder het kopje Grenslandshow vindt u
de statistieken van deze show.
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Uitslagen Districtsshows:
Inmiddels zijn de uitslagen van de eerste districtsshows binnen. De tendens
lijkt dat er overal iets minder dieren zijn ingeschreven. In tegenstelling tot
vorig jaar zijn de prijzen die door onze speciaalclub zijn uitgezet behoorlijk
goed ingevuld door de verenigingen.
Zoals u misschien zal opvallen in dit overzicht zijn er nogal wat dieren in de
prijzen gevallen van mensen die geen lid zijn van de speciaalclub. Deze
eigenaren gaan we actief benaderen of ze toch misschien geen lid willen
worden en zo mee te kunnen doen voor de prijzen en ook kunnen
deelnemen aan het clubkampioenschap. Bovenal willen we deze mensen
echter actief betrekken bij de club om zo kennis en ervaring te kunnen
uitwisselen. Voor hen en voor ons een vooruitgang.
Wanneer een diergroep niet bij de prijswinnaars wordt vermeld, zijn er te
weinig dieren ingezonden om voor een prijs in aanmerking te komen. Indien
de prijswinnaar geen lid is wordt dat vermeld.
Nationale jeugdshow te Laren
totaal 46 dieren
Kwartels
4
Lachduiven
38
Oorspr.duiven
1
Diamantduiven
3
Mooiste Lachduif

20 september
Keurm. N.H.v.Wijk

Wildkleur Isabel Leon v.Werven U 97

Peelhorstshow te Horst
Totaal 86 dieren

Kwartels
Oorspr.duiven
Lachduiven

7 t/m 9 oktober
Keurmeesters:
N.H.v.Wijk (Duiven)
P.Botden (Kwartels en Patrijzen)

15
23
48

Mooiste kwartel
Mooiste Lachduif
Mooiste Lachduif op 1 na
Mooiste lachduif op 2 na
Mooiste oorspr.duif
Mooiste oorspr.duif op 1 na
Mooiste oorspr.duif op 2 na

Kooinr.
21
56
76
33
84
87
86
8

Cal.Kuifkwartel
Pastel Isabel
Witkop wildkl.
Wildkeur
Birma tortel
Parelhals tortel
Oosterse tortel

eigenaar.
pred.
geen lid
F 96
P.Botden
F 96
Bas Hendriks F 96
Bas Hendriks F 96
geen lid
F 96
geen lid
F 96
geen lid
F 96

Midden Veluweshow te Wenum-Wiesel 6 t/m 8 oktober
Totaal 46 dieren
Keurmeester N.H.v.Wijk
Kwartels
8
Patrijzen
3
Lachduiven
33
Oorspr.duiven
2

Uitslagen overige shows:

Mooiste Lachduif
Mooiste Lachduif op 1 na

Friesland Show te Dokkum 19 t/m 22 oktober
Totaal 32 dieren
Keurmeester H.Hoving
3 Patrijzen
11 Kwartels
P.Spoelstra
Harlekijn kwartel
18 Lachduiven
P.Spoelstra
Witkop

1079
1089

Wildkl. Isabel
Witkop Isabel

Vechtdalshow te Hardenberg 6 t/m 8 oktober
Totaal 42 dieren
Keurmeester A.Deetman
39 Lachduiven
K.Prins
Grijs
3 Diamantduiven

Leon v.Werven U 97
geen lid
F 96

Poort v. Drenteshow te Meppel
14 t/m 15 oktober
Totaal 34 dieren
Keurmeesters: H.Binnema (lach-oorspr.-en
diamantduiven)

E.W.Zwama (patrijzen en kwartels)
Patrijzen
Kwartels
Lachduiven
Diamantduiven
Oorspr.duiven

4
9
12
2
7

Mooiste Oorspronkelijke duif

De Eendracht Venlo
Totaal 72 dieren
704

Birma tortel

M.v.Dam

F 96

Grenslandshow Vriezenveen
3 t/m 5 november
Totaal 105 dieren
Keurmeesters: A.Deetman Lachduiven
P.Botden Kwartels, Lach-Diamant- en Oorspr.duiven

Kwartels
Lachduiven
Diamantduiven
Oorspr.duiven

8
82
4
11

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

Reggeshow te Rijssen
21 t/m 22 oktober
Totaal 35 dieren
Keurmeester A.Deetman
35 Lachduiven
K.Prins
Grijs

179
198
170
219
215

Grijs Pastel
Bont Wildkleur
Grijs Pastel
Senegal Tortel
Parelhalstortel

Janita Smelt
K.Prins
Janita Smelt
J.Smelt
Rick Prinsen

U 97
F 96
F 96
F 96
F 96

In sommige gevallen staat geen prijswinnaar vermeld. Hier werden dan te weinig
dieren in betreffende groep ingezonden.
Voor aantallen zie de FK almanak .
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16 Kwartels
54 Lachduiven
2 Diamantduiven

F 96

F 96
ZG 95

U 97

22 t/m 23 oktober
Keurmeester J.v.d.Siepkamp (kwartels)
Keurmeester P.Botden (lach-en diamantduiven)
geen lid
Japanse Kwartel
F 96
J.de Klein
Pastel Isabel
U 97

Veluwepoortshow te Putten 27 t/m 29 oktober
Totaal 30 dieren
Keurm. A.Verboom (kwartels en lachduiven)
Keurm. N.H.v.Wijk (diamant-en oorspr.duiven)
10 Kwartels
geen lid
Cal. Kuifkwartel
F 96
5 Lachduiven
12 Oorspr.duiven
geen lid
Aus. Kuifduif
F 96
Vessem en Omstreken
29 t/m 30 oktober
Totaal 103 dieren
Keurm. Mw. Maas-Sep
(lach-diamant-en oorspr.duiven)
Keurm. Mw. Kersten (kwartels)
28 Kwartels
J.Mollen
Cal.Kuifkwartel
7 Oorspr.duiven
geen lid
54 Lachduiven
Bas Hendriks
Creme-ino
14 Diamantduiven
J.Mollen
Wildkleur-witstuit
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F 96
U 97
F 96

Tussenstand Clubkampioenschap D.F.K.P.club 2011/2012

Resterende districtsshows en clubshow:

De stand om het clubkampioenschap kan nog alle kanten op. Vorig jaar was
eigenlijk al na de eerste tentoonstelling bekend wie de winnaar zou worden
bij de duiven, nu strijden zeker 8 leden om die eerste plaats en daar kunnen
er nog wel wat bij komen omdat nog niet van alle shows de uitslagen binnen
zijn. We geven in ieder geval de puntentotalen van de inzenders die tot nu
toe bekend zijn:
Allereerst de duiven:

24 t/m 26 november

Waterpoortshow te Sneek
T.Dokkuma tel. 0513-499410
dokkuma@hotmail.com
www.freewebs.com/wpshow

24 t/m 26 november

De Liemersshow te Zevenaar
J.H.W.Tenbergen tel. 0316-330483
hans.tenbergen@zonnet.nl
www.liemersshow.web-log.nl

1

Leon v. Werven

289 pnt. 3 x jong

2

Janita Smelt

289 pnt 2 x jong 1 x oud

24 t/m 26 november

3

Bas Hendriks
P.Botden
K.Prins

288 pnt 3 x jong
288 pnt 3 x jong
288 pnt. 3 x jong

WPKC Winschoten
C.Jansen tel.0597-412053
www.wpkc.nl

1 t/m 3 december

6

J.Smelt

288 pnt. 2 x jong 1 x oud

Zuid-oost Drente Show te Erica
H.Lamberts tel. 0524-552439
wener08@hetnet.nl

7

Rick Prinsen
J.de Klein

287 pnt.
287 pnt.

9 t/m 11 december

9

G.Sanders
A.Beugeling

286 pnt.
286 pnt

Oneto te Enschede
F.Weinreder tel. 0546-821847
fred.weinreder@home.nl
www.oneto.nl

16 t/m 17 december
11

M.v.Dam
H.ten Haaf

285 pnt
285 pnt.

Hanzeshow te Kampen
G.C.v.d.Wolf tel.038-3322718
g.c.vanderwolf@home.nl

Dan de voorlopige rangschikking bij de kwartels:
1

J.Stelling

287 pnt. 2 x jong 1 x oud

2

H.Beerling

286 pnt. 3 x jong

3

L.Sportel

284 pnt.

4

M.v.Dam

283 pnt

5

B.Kremer

278 pnt.

11

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
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Naschrift van de redactie:
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

Inmiddels is van de meeste tentoonstellingen die nog dit jaar worden
gehouden de inschrijving gesloten.
Ook voor de Noordshow nadert de datum van sluiting van de
inschrijving.
Omdat er in het vraagprogramma van de Noordshow is vergeten te
vermelden dat de Nederlandse DFKPclub hun clubshow op de
Noordshow onderbrengt kan dat tot verwarring leiden onder de
leden/inzenders.
Inmiddels heeft het bestuur van de Noordshow een rectificatie
geplaatst op hun website.
De inschrijving van de Noordshow sluit op maandag 28 november,
maar speciaal voor de DFKP clubleden zal de organisatie coulant
omgaan met inzenders die iets te laat zijn.
Wij hebben daarom in goed overleg met de Noordshow besloten dit
clubblad eerder uit te brengen dan eigenlijk de bedoeling was.
Hiermee willen we onze leden nogmaals er nogmaals op wijzen dat
onze jubileumclubshow op de Noordshow 2012 is ondergebracht.
Er zijn dankzij onze sponsor Kasper Faunafood vele extra prijzen te
winnen en ook zal het op de tentoonstelling duidelijk zichtbaar zijn dat
we iets te vieren hebben.
Dus beste leden: Stel uw bestuur en de organisatie van de Noordshow
niet teleur en stuur enkele van uw dieren in.
Stuur dus uw inschrijfformulier zo snel mogelijk op naar de
diergroepsecretaris. Inzenden kan ook via de website van de
Noordshow.

Op de Grenslandshow in Vriezenveen was een grote volière geplaatst met
daarin een aantal Lachduiven van verschillende kleurslagen. Daar was veel
belangstelling voor en al tijdens het uitkooien verwisselde een aantal dieren
van eigenaar.
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