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Voorwoord
Hierbij het eerste clubblad van de Nederlandse DFKP-club in het jaar 2012.
Een bijzonder jaar, want onze speciaalclub voor kleine siervogels bestaat
op 2 maart a.s. 10 jaar.
Op de clubshow op Noordshow hebben we al een voorschotje genomen
op het jubileum. Het bestuur van de Noordshow had ervoor gezorgd dat we
de beschikking hadden over een permanente stand in de duiven- en
siervogelhal.
Bestuursleden en een lid van de DFKP-club hebben de stand dagelijks bijna
fulltime bemand. Over belangstelling hebben we niet te klagen gehad.
Onze brochures van kwartels, lachduiven, diamantduiven en de algemene
folder vonden gretig aftrek. Naar schatting zijn er zo’n 300 á 350 afgenomen.
Kasper Fauna is zo bereidwillig geweest ons te sponsoren met een aantal
zakjes voer die we als extra prijzen konden beschikbaar stellen aan
leden en niet-leden.
Hadden we vorig jaar 252 dieren in de kooien, nu een record aantal van
376 dieren. Verdeeld over 327 kooinummers, 240 daarvan werden door
leden van de DFKP-club bij elkaar gebracht. Een prachtig resultaat.
De aanmelding van 10 nieuwe leden op de show geven aan dat onze club
goed bezig is en in een behoefte voorziet.
De publieke belangstelling was dit jaar overweldigend, er werden
ruim 9000 catalogussen verkocht.
Bij het schrijven van het voorwoord moest de Championshow in Nieuwegein
nog van start gaan. Daar valt dus nog niets over te melden.
Naast de twee genoemde shows hebben diverse verenigingen ons gevraagd
een Districtshow van de DFKP-club te mogen houden. We zijn erg benieuwd
wat dit de verenigingen aan ingezonden dieren heeft opgeleverd.
Tijdens de jaarvergadering moet het bestuur weer op sterkte worden
gebracht om de komende jaren slagvaardig te kunnen handelen.
Voorzitter Henk Slijkhuis is aftredend en niet herkiesbaar en er moet
een vacature als bestuurslid worden ingevuld.
Wij zouden het fijn vinden als onze leden in grote getale naar de
jaarvergadering komen zaterdag 27 februari a.s. Ook diegenen die het
initiatief hebben genomen tot de oprichting van de DFKP-club en leden van
het eerste uur, u bent van harte welkom.
Tot ziens op de jaarvergadering.
Het bestuur
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Belangrijke data:
25 Februari 2012
1 September 2012

Clubdag met jaarvergadering
Jongdierenkeuring

Ledenadministratie.
In de catalogi van diverse tentoonstellingen die ons toegezonden werden
kwamen we nogal eens namen tegen van mensen die geen lid zijn van de
Nederlandse DFKPclub. Het leek ons als bestuur goed om deze mensen, nog
voor de sluiting van de inschrijving voor de Noordshow, het laatst verschenen
clubblad te sturen met daarbij een brief waarin we de mensen vragen eens te
overwegen lid te worden van de speciaalclub.
Of het deze actie is geweest, of de stand ter gelegenheid van het 10-jarig
jubileum op de Noordshow is moeilijk te zeggen, maar het is een feit dat er op
en rond de Noordshow maar liefst 15 nieuwe leden zijn bijgekomen.
Achterin dit clubblad staat de ledenlijst afgedrukt, waarbij de nieuwe leden zijn
geaccentueerd.
De nieuwe leden willen we vanaf deze plaats van harte welkom heten bij de
speciaalclub en we hopen jullie te mogen begroeten op de jaarvergadering op
zaterdag 25 februari in Amersfoort.
Bedankt als lid m.i.v. 01-01-2012
J.R.S.M. IJpma, Bleekmeerweg 8, 1738 DR Waarland
Contributie 2012
Evenals in 2011, opnieuw het verzoek om de contributie 2012 voor
1 april 2012 over te boeken of contant te betalen op de jaarvergadering.
U bespaart de penningmeester hiermee een hoop werk en de club extra kosten.
De contributie is ongewijzigd en bedraagt € 15,= per jaar.
Het rekeningnummer van de club vind u voorin dit blad.
Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking.
Te koop/ gezocht:
Gezocht:
Jolanda Rus is een nieuw lid van de speciaalclub en zij fokt o.a. witte
Lachduiven met donkere ogen. Zij is op zoek naar een duivin.
Omdat zij zich ook wel realiseert dat deze niet ruim voorhanden zijn mag het
ook een heel licht getekende bonte duivin zijn, maakt niet uit wat voor
kleurslag. Hoe minder bonttekening hoe liever.
Graag contact opnemen met:
Jolanda Rus, 06-46260627 of via e-mail: de-eenhoorn@home.nl
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Uitnodiging Jaarvergadering
Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de jaarvergadering op zaterdag
25 februari 2012 in het clubgebouw van de A.K.V. aan de Bokkeduinen 4 te
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 (in dit clubblad afgedrukt)
5. Jaarverslag secretaris
6. Financieel verslag penningmeester
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming kascommissie
9. Vaststellen contributie
10. Pauze
11. Bestuursverkiezing,
aftredend en niet herkiesbaar is de voorzitter dhr.H.Slijkhuis
Het bestuur stelt als kandidaat dhr. A.Deetman
In de bestaande vacature stelt het bestuur als kandidaat voor
dhr.R.Prinsen
(Tegen)kandidaten kunnen ingediend worden tot aan het begin van de
vergadering.
12. Bestuursbeleid
13. Fokkersdag op zaterdag 1 september 2012
14. Europashow Leipzig. (7 t/m 9 december 2012)
15. Prijzenschema.
16. *Evaluatie van de Noordshow en onze districtshows en toewijzing
van onze clubshow en districtshows voor het seizoen 2012-2013
17. Prijsuitreiking clubshow en clubkampioenschap.
18. 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 € 12,= Opgave is nodig voor 21-2-2011 bij de secretaris.
(liefst per e-mail) Deelname aan de lunch is niet verplicht.

6
Toelichting op de Agenda:
*Voor het komende tentoonstellingsseizoen zijn er tot nu toe 6 aanvragen
binnengekomen voor een districtsshow. Als er op een show bij u in de buurt
altijd een mooi aantal dieren van onze speciaalclub worden ingezonden, maak
het tentoonstellingsbestuur dan attent op de mogelijkheid tot het aanvragen van
zo’n districtsshow.
MIDDAGPROGRAMMA.
Enkele jaren geleden hebben we een lezing gehad over erfelijkheid door Piter
Bijma van de Wageningen Universiteit. Op verzoek van een aantal leden
hebben we hem weer benaderd of hij een vervolglezing kon houden. Hij vond
echter dat het dan beter was om Dhr.Jack Windig te vragen. Jack Windig is
werkzaam bij een onderzoeksinstituut voor dierhouderij en fokkerij van
Wageningen UR in Lelystad. Hij zal een lezing houden met als titel:
Mogelijkheden om inteelttoename te voorkomen.
RUILEN EN/OF VERKOOP VAN DIEREN.
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.
Kandidaat bestuursleden:
Zoals u in de agenda hebt kunnen lezen zijn er 2 nieuwe kandidaat
bestuursleden. Het bestuur is blij dat er mensen gevonden zijn die bereid zijn
bestuurlijk mee te denken en te doen met de DFKPclub.
Beide mensen zijn geen onbekenden in de kleindierenwereld.
Rick Prinsen is al vele jaren bestuurslid van de vereniging Nut en Genoegen te
Vriezenveen, waarvan de laatste jaren als penningmeester. Naast
Diamantduiven heeft hij ook Lachduiven en een aantal oorspronkelijke
duivensoorten. Daarnaast is hij geen onverdienstelijk fokker van Chabo
dwerghoedenders.
Ook Aart Deetman is al vele jaren een zeer actief persoon binnen onze hobby.
Zo heeft hij zitting in de standaardcommissie Sier-en Watervogels van KLN en
is hij secretaris van de vereniging Sport Veredelt in Oldebroek. Hij is fokker
van vele soorten siervogels o.a. kwartels en lachduiven
Aart is sinds de oprichting lid van de speciaalclub en is als keurmeester een
bekende verschijning op vele tentoonstellingen.
Kortom, allebei mensen die weten waar het om gaat en een aanwinst voor het
bestuur van onze speciaalclub.
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Notulen van de Jaarvergadering van de Nederlandse DFKPclub.
Gehouden op zaterdag 26 februari 2011 te Amersfoort.
Om 10.15 uur opent de voorzitter de vergadering door de aanwezigen welkom
te heten.
Hij blikt terug op het afgelopen jaar waarin hijzelf weinig activiteiten heeft
kunnen ontplooien door omstandigheden op het werk. De medebestuurders
hebben dit opgepakt. Ook gaat hij in op het afscheid van Frank Masselink die
het bestuur tussentijds heeft verlaten.
De voorzitter zegt dat de hobby onder druk staat door ouder wordende leden en
weinig aanwas van jeugd, hij vind dat iedereen hierin een taak heeft om de
jeugd te betrekken bij de hobby. Toch mogen we als speciaalclub tevreden zijn
nu we in het 9de jaar van het bestaan zo’n 85 leden hebben.
De website wordt veel bezocht en is ook zeker de moeite waard, er staan 4
digitale boeken op en ook de clubbladen worden op de website geplaatst. De
voorzitter roept de leden op om ook eens een artikel te schrijven voor het
clubblad.
Als laatste zegt de voorzitter op de Noordshow aangenaam verrast te zijn door
de erkenning van de lachduif in de kleurslag kleurkop grijs.
Voorzitter heet 2 nieuwe leden welkom; de heren Spoelstra en Dubbink.
Bij de mededelingen geeft de voorzitter aan dat hij wegens ziekte de
Championshow niet heeft kunnen bezoeken.
Bij de ingekomen stukken de gebruikelijke uitnodigingen voor openingen van
de diverse shows en aanvragen voor districtsshows.
Met kennisgeving zijn afwezig: Jasper Smelt, Janita Smelt, Jogchum IJpma,
J.Hageman
De notulen van de vorige vergadering die in de vergaderzaal ter inzage liggen,
worden ongewijzigd vastgesteld.
De secretaris leest het jaarverslag over 2010 voor, ook hierover zijn geen
opmerkingen.
Bij het financiële verslag geeft penningmeester a.i. Jaap Stelling uitleg over de
nieuwe opzet, hij werkt niet met een boekhoudprogramma. Hij zegt dat de
subsidie van KLN voor promotie goed is besteed, nl. aan de promotiebak en de
folders.
Vanuit de vergadering komt de opmerking dat de website vrij duur is en dat het
veel goedkoper kan. De voorzitter zal hier verder naar kijken en eventueel actie
ondernemen.
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Albert Beugelink geeft namens de kascommissie aan dat de zaken bij de
penningmeester na een kleine correctie prima in orde waren. Hij stelt dan ook
voor de penningmeester decharge te verlenen.
Jaap van Dorp was aftredend en werd door de voorzitter bedankt. De nieuwe
commissie zal bestaan uit de heren A.Beugeling en Rick Prinsen. Reserve is
Willem-Jan Brink
Gezien de gezonde financiële situatie wordt de contributie ongewijzigd
vastgesteld.
Het bestuur stelt een aantal kleine wijzigingen in het huishoudelijk reglement
voor. Jaap Stelling heeft e.e.a. voorbereid. Voorgesteld wordt om opzegging
van het lidmaatschap schriftelijk te moeten doen, men kan ook alleen
schriftelijk lid worden. De opzegtermijn voor bestuursleden wordt vastgesteld
op 2 maanden. Verder wordt gewijzigd dat de bankkosten die betalingen voor
buitenlandse leden met zich meebrengen, worden doorberekend.
(dit geldt alleen voor nieuwe leden)
Dhr. J.Swinkels vraagt n.a.v. art.7 hoe het zit met de verantwoording van het
bestuur m.b.t. de kas, hij is van mening dat het bestuur kan doen wat ze wil en
hij vind dat geen goede zaak. Het bestuur is met uitzondering van strafbare
feiten, verantwoordelijk.
Dhr. Swinkels wil graag dat het bestuur toestemming moet vragen voor grote
uitgaven. Omdat we maar 2 x per jaar vergaderen is dat niet werkbaar ingeval er
snelle beslissingen genomen moeten worden. In normale situaties zal het
bestuur grote uitgaven sowieso voorleggen aan de vergadering. Dhr. Stelling
zegt dat een dergelijke wijziging ook niet kan zonder aanpassing van de
statuten.
In de pauze wordt de vergadering getrakteerd op gebak door Jaap en Jeanine
van Dorp vanwege hun 25-jarig huwelijk, waarmee ze door bestuur en leden
van harte worden gefeliciteerd.
In de vacature die in het bestuur is ontstaan is nog geen goede vervanger
gevonden, het bestuur zoekt verder. Jaap Stelling wordt onder applaus benoemd
als penningmeester. Voorzitter zegt dat we met iemand die bij een bank heeft
gewerkt een goede penningmeester hebben.
De voorzitter meldt dat het beleidsplan op de website is gepubliceerd. Er staat
inmiddels heel veel informatie op de website, o.a een aantal digitale boeken. De
website wordt veel bezocht blijkens de vele reacties van leden en niet-leden.
Het is wenselijk dat plaatselijke verenigingen een link naar onze website
plaatsen. Er zijn zelfs verenigingen die artikelen van onze website overnemen
(met bronvermelding) Venray is daar een voorbeeld van.
Er is ook gelegenheid voor leden om dieren te koop te zetten.
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Voorzitter meldt dat volgend jaar de club 10 jaar bestaat. We willen daar als
bestuur wel aandacht aan besteden en ontvangen graag ideeën van de leden.
Ook vraagt de voorzitter de leden om tekst aan te leveren voor het clubblad of
onderwerpen aan te dragen.
Hetzelfde geldt voor het middagprogramma van de jaarvergadering, ook hier
zijn ideeën van harte welkom
Dhr. V. Wijk zou graag zien dat het jubileum op de clubshow gevierd zou
moeten worden.
Naar aanleiding van de clubdag in september vraagt het bestuur of de opzet van
de laatste 2 jaar met een jongdierenkeuring nog steeds gewenst is.
De leden willen graag op dezelfde manier verder. Ook de catalogus wordt
gewaardeerd.
De prijzenschema’s worden met een kleine wijziging vastgesteld. Omdat er
bijna geen prijzen vallen bij de oorspronkelijke duiven worden deze wat betreft
de aantallen op dezelfde lijn geplaatst als de diamantduiven en patrijzen.
De Club-en Districtsshows worden vastgesteld. Alle ingekomen aanvragen
worden toegewezen.
Bij de prijsuitreiking geeft de secretaris een toelichting over de puntentelling en
worden de prijzen door de voorzitter uitgereikt.
Voor de rondvraag meldt zich dhr. De Jager met een vraag over de prijzen voor
de Flevoshow die niet in het clubblad vermeld zijn, deze waren al in een eerder
clubblad afgedrukt.
Dhr. Spoelstra zegt dat het moeilijk is om via de website lid te worden. Daar
wordt aan gewerkt, er zal een kopje komen waar met 1 klik een
inschrijfformulier te downloaden is.
Dhr. v.Wijk heeft een vraag over een brief van Dhr. IJpma m.b.t. de
keurmeesters voor de clubshow, daarin staat een keurmeester die niet bevoegd
is voor de vermelde diergroep. Hier zal actie op ondernomen worden.
Hierna is het tijd om samen met de mensen van de Noord Hollandse
Blauwenclub de lunch te nuttigen die ook dit keer weer goed verzorgd is door
de mensen van AKV.
Na de lunch worden een aantal meegebrachte dieren besproken door de
aanwezige keurmeesters.

Iets na 15.00 uur dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun inbreng en
aandacht en wenst ieder een goed fokseizoen en wel thuis.
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Van Aart Deetman kreeg ik het clubblad “de Aanhouder”van zijn vereniging
Sport Veredelt Oldebroek toegestuurd, met daarin enkele artikelen die ik wel
mocht overnemen in ons clubblad. De auteur is onbekend.
Poedervorming bij duiven.
Wie slechts een of twee duiven heeft, bijv. een paar tortelduiven die zal van
poedervorming niets of nauwelijks iets bespeuren. Als men de dieren in de hand
pakt, dan ziet men dat het gehele verenkleed bedekt is met een dun laagje
poeder. Brengt men een groot aantal duiven onder in een afgesloten hok, dan
zal men spoedig ervaren dat na verloop van tijd alles is bedekt met een dunne
laag poeder. Voor een ervaren rasduiven fokker is dit normaal. Een beginnende
fokker heeft hier een verrassing. Over het ontstaan van dit poeder en het doel er
van is weinig of niets te lezen. Vele duiverassen hebben van dit poeder grote
hoeveelheden op hun veren, andere naar verhouding weinig. Zo op het oog ziet
men bijna geen poeder op de veren. Maar geef ze eens badwater. Na het baden
is het water bedekt met een witte waas. Poedervorming is een zeer natuurlijke
zaak bij duiven. De meeste duiven zijn goede vliegers, het is dus noodzakelijk
dat ze een goed aanliggende bevedering hebben. De veren mogen niet doornat
worden, anders kan de vogel niet vliegen. Het poeder moet ze daar tegen
beschermen. Alleen een geheel poederoppervlak kan men waarnemen. Elke
veer produceert deze kleine poederdeeltjes. Het beschermt ze tegen vocht en
koude. Niet alleen poeder geeft bescherming. Bij de staart is nog een klier die
een vettige substantie kan afscheiden. Dit vet gebruikt de vogel om zijn veren te
poetsen. Na het baden zien we dus een dunne laag poeder en vet op het
badwater. Pak eens een duif in de handen, u zult merken dat de bevedering vet
aanvoelt. Het poeder is niet geheel onschadelijk voor de mens. De stofdelen
kunnen in de longen terecht komen. Liefhebbers die een grote collectie dieren
bezitten is het aan te raden om een stofmasker te dragen bij het schoonmaken
van de hokken. Het
stof kan ook irritatie
veroorzaken aan de
ogen.
Een duivenhok moet
daarom voorzien zijn
van een goede
ventilatie.

Naschrift redactie: Vooral bij postduivenhouders zijn goede voorbeelden te
vinden van hokken met een zeer goede ventilatie.
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Zoet, zee, zwem, bron, drink, was, water.
Naast voer is water het belangrijkste onderdeel van de voeding en verzorging
voor mens en dier. Wanneer u een glas water op het nachtkastje zet, dan is dit
glaasje water de volgende morgen niet goed meer drinkbaar. Er verschijnen
allerlei kleine belletjes aan de rand van het glas. Het zelfde proces vindt plaats
in de drinkbakken, -torens en -nippels van onze dieren. Wanneer het drinkwater
niet dagelijks ververst wordt
vormen zich slijmerige algen aan
de binnenkant van de waterbakken.
Ook doordat snavels vaak nog
voerresten of uitwerpselen aan de
zijkant hebben zitten komen de
gehele dag nieuwe
voedingsbronnen in deze
drinkwatersystemen terecht. Zeker
op plastic materiaal of in
ethyleenbuizen vormen zich laagjes
slijm en kalk. De temperatuur is
ook zeker van invloed. Hoe warmer
de buitentemperatuur, hoe sneller
de organismen kunnen groeien.
Door gebruik van medicijnen via drinkwatertoediening kan het gebeuren dat
bepaalde bacterien in de leidingen en bakjes de overhand krijgen. Om al deze
problemen met verstopte leidingen te voorkomen of groei in het water tegen te
gaan, zijn verschillende preparaten beschikbaar, die het water zuiver houden.
Het met de hand en spons reinigen van de waterbakken heeft nog steeds de
voorkeur boven reinigen met allerlei chemische middelen. Voor het ontsmetten
van drinkwater kan gebruik gemaakt worden van het aanzuren van het
drinkwater met een lichte concentratie van zoutzuur. Ook waterstofperoxyde
zorgt voor het verwijderen van de slijmerige laag aan de binnenkant van de
leidingen. Heet water van minimaal 70 graden doet ook wonderen aan de
binnenkant van de toevoerleidingen. In de zomer kan het drinkwater met
jodium aangemaakt worden, zodat de dieren over goed water zonder
ziekmakende organismen beschikken. Zeker in de opfokhokken van de dieren
moeten de toevoerleidingen bij warm weer regelmatig doorgespoeld worden en
eventueel ontsmet worden. Bij uitval bij kuikens is het altijd mogelijk om een
watermonster te laten onderzoeken. Stilstaand water is een bron van ziekte
verwekkers.
Met dank aan Sport Veredelt te Oldebroek voor beschikbaar stellen van deze
artikelen.

12
OPROEP:
Onlangs werd ik benaderd door dhr. van het Meer die graag wat informatie
wilde over wat wij als gedomesticeerde soorten zien en wat als oorspronkelijke
soorten. Een heel interessante vraag, want van een Senegal tortel bijvoorbeeld
weten de meesten van ons wel dat het een oorspronkelijke soort is. Maar wat als
je een witte of een bonte Senegal tortel hebt gefokt, is dat dan ook nog een
oorspronkelijke soort of is het dan gedomesticeerd?
Hetzelfde kun je je afvragen bij de Diamantduiven.
Omdat het voor de vergunningverlening van een vogelpark belangrijk is wat
een gedomesticeerde soort is en wat een oorspronkelijke heeft dhr. van het
Meer de volgende oproep:
Wij als dierenpark MeerZoo zouden graag wat meer informatie willen hebben
om aantoonbaar te krijgen wat wel en niet is gedomesticeerd. Ik wil hierbij
iedereen oproepen die ons verder kan helpen om duidelijkheid te scheppen in
deze materie.
U kunt mij mailen op info@meerzoo.nl of bellen op 0527-204495 / 0622103933. De website is www.meerzoo.nl
Jan van het Meer
Uitslagen diverse shows waar minimaal 30 dieren waren ingeschreven
Soomeren en Omstreken
22 oktober
Keurmeester J.Swinkels
10 kwartels
14 lachduiven
6 diam.duiven
2 oorspr.duiven
32 totaal

A.Broers
Bas Hendriks
A.Broers
………….

Chinese dwergkwartel
Pastel
Pastel

F 96
U 97
F 96

Bollenstreekshow te Lisse
24 t/m 26 november
keurmeester Mw. C.Maas (Lach-oorspr.-en diamantduiven)
keurmeester J.Voets (kwartels)
3 kwartels
18 lachduiven
12 diam.duiven
4 oorspr. duiven
37 totaal

…………..
N.H.v.Wijk
Metta Zwaan
…………

Kleurkop
Wildkleur witstuit

F 96
F 96
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Provinciale Overijssel te Borne
keurm.A.Deetman
15 kwartels
28 lachduiven
45 totaal

geen lid
Janita Smelt

27 t/m 27 november

Grijs Pastel

U 97

Provinciale Limburg Maasdalshow
10/11 december
keurmeester A.Deetman (patrijzen en kwartels)
keurmeester J.Swinkels (Lach-oorspr- en Diamantduiven)
8 patrijzen
38 kwartels
34 lachduiven
13 oorspr.duiven
6 diam.duiven
99 totaal

A.Broers
Job Claassen
P.Botden
A.Broers
geen lid

Gelderlandshow Bemmel
keurmeester P.Botden
29 lachduiven Bas Hendriks
6 oorspr.duiven geen lid
2 diam.duiven ……………
37 totaal

Chuckar Patrijs
Cal.Kuifkwartel
Pastel
Guinea duif

F 96
F 96
U 97
F 96

16 t/m 18 december
Wildkleur Isabel

F 96

Nut en Sport Haaksbergen
13 t/m 15 januari 2012
keurmeester J.Swinkels (kwartels)
keurmeester P.Botden (lach-en oorspr.duiven)
12 kwartels
geen lid
28 lachduiven Janita Smelt
Grijs Pastel
U 97
2 oorspr. Duiven …………
42 totaal

Rectificatie:
In tegenstelling tot een eerdere vermelding in het clubblad zijn de lachduiven
op de Peelhorstshow gekeurd door Jaap van Dorp, en de oorspronkelijke duiven
door Nico.v.Wijk.
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Uitslagen districtsshows:
Flevoshow te Dronten.
11 en 12 november
Keurmeester A.P.C.Verboom (kwartels en patrijzen)
Keurmeester H.F.Binnema (lach-oorspr en diamantduiven)
12 kwartels
8 patrijzen
7 lachduiven
6 diam.duiven
10 oorspr.duiven
43 totaal

1ste
1ste
1ste
1ste

A.Deetman
geen lid
Leon v.Werven
J.M.de Jager
A.Beugelink

Waterpoortshow te Sneek
Keurmeester H.Hoving
8 patrijzen
20 kwartels

1ste
1ste
2de

4 lachduiven
32 totaal

Europese kwartel

F 96

Wildkleur
Wildkleur
Senegal tortel

F 96
F 96
F 96

24 t/m 26 november

G.v.Werven
Chuckar patrijs
Comb.v.d.Hoorn Japanse kwartel
H.Zeldenrust
Japanse kwartel
……………

Liemersshow te Zevenaar
Keurmeester N.H.v.Wijk
4 kwartels
………….
30 lachduiven 1ste
geen lid
2de
H.ten Haaf
4 diam.duiven
…………
38 totaal

25 en 26 november

WPKC te Winschoten
Keurmeester J.C.v.Riessen
13 kwartels
1ste
geen lid
21 lachduiven 1ste
C.Folkers
3 oorspr.duiven
…………..
37 totaal

25 t/m 27 november

Zuid Oost Drenteshow te Emmen
Keurmeester J.C.v.Riessen

1 t/m 3 december

3 kwartels
6 lachduiven
1ste
6 oorspr.duiven 1ste
15 totaal

………..
D.Stadman
D.Stadman

Wildkleur

Ivoor

Ivoor
Birma tortel

F 96
F 96
F 96

F 96

F 96

F 96
F 96
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Oneto te Enschede
8 t/m 11 december
Keurmeester N.H.v.Wijk (kwartels en patrijzen)
Keurmeester A.P.C.Verboom (chinese dwergkwartels)
Keurmeester J.v.d.Siepkamp (lach-oorspr.en diamantduiven)
1ste en 2de
geen lid
1ste
E.G.de Haas
1ste
geen lid
2de
K.Prins
3de
J.Smelt
11 oorspr.duiven 1ste
geen lid
2de
L.Sportel
4 diam.duiven
………..
11 jeugdshow
1ste
Janita Smelt
118 totaal
21 kwartels
5 patrijzen
66 lachduiven

Rode Steenpatrijs

U 97

Grijs
Ivoor

F 96
F 96

Senegal tortel

F 96

Grijs Pastel

U 97

Provinciale Zuid Holland te Boskoop
15 t/m 17 december
Keurmeester A.Deetman (patrijs,kwartel,lach-en diamantduif)
Keurmeester G.Jansen (oorspronkelijke duiven)
7 patrijzen
15 kwartels
37 lachduiven
8 oorspr.duiven
10 diam.duiven

1ste
1ste
1+2
1ste
1ste
2de

geen lid
Comb.v.Dorp
geen lid
C.v.d.Sijs
Metta Zwaan
Metta Zwaan

Virg.Boomkwartel

U 97

Parelhalstortel
Pastel
Wildkleur

F 96
F 96
F96

77 totaal
Hanzeshow te Kampen
16 en 17 december
Keurmeester A.Deetman (lachduiven)
Keurmeester H.Hoving (overige)
8 kwartels
2 patrijzen
48 lachduiven

1ste
2de
3de
13 oorspr.duiven 1ste
2de
12 diam.duiven 1en 2
83 totaal

geen lid
………
Janita Smelt
Leon v.Werven
Leon v.Werven
geen lid
Rick Prinsen
geen lid

Grijs Pastel
Pastel
Wildkleur

U 97
F 96
F 96

Parelhalstortel

F 96
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Spilbroekshow te Neede
Keurmeester N.H.v.Wijk
37 Lachduiven

1ste
2de

J.Hageman
J.Hageman

21 en 22 januari

Witkop isabel
Bont get. wildkleur

F 96
F 96

37 totaal
Championshow te Nieuwegein
26 t/m 28 januari
Keurmeester A.Broers (patrijs,kwartel)
Keurmeester A.Deetman (Lachduif, oorspr.duif)
Keurmeester N.H.v.Wijk (oorspr.duif en diamantduif)
1ste
2de
39 kwartels
1ste
2de
3de
68 lachduiven 1ste
2de
3de
10 oorspr.duiven 1ste
6 diam.duiven 1ste
129 totaal
6 patrijzen

G.v.Werven
G.v.Werven
geen lid
Comb.v.Dorp
geen lid
Bas Hendriks
Janita Smelt
Leon v.Werven
Comb.v.Dorp
geen lid

Chuckar patrijs
Chuckar patrijs

U 97
U 97

Japanse kwartel

F 96

Creme-ino
Grijs Pastel
Wildkleur isabel
Rotsduif

U 97
U 97
F 96
F 96

Uitslagen Clubshow op de Noordshow te Zuidlaren
4 t/m 7 januari
Keurmeester A.Broers (kwartels)
Keurmeester J.v.Dorp (patrijzen,lach-en diamantduiven)
Keurmeester A.Deetman (lachduiven)
Keurmeester P.Botden (lach-en oorspr.duiven)
Keurmeester H.Hoving (kwartels)
74 kwartels +
11 paar

1
2
3
4
5
6

N.H.v.Wijk
H.Zeldenrust
J.Stelling
geen lid
P.Spoelstra
C.Folkers

Japanse kwartel
Japanse kwartel
Harlekijn kwartel

U 97
F 96
F 96

Frankolijn kwartel
Virg.boomkwartel

F 96
F 96
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Mooiste kwartel op de Noordshow 2012:
Japanse kwartel, donker wildkleur , predikaat U97
Eigenaar , Nico van Wijk

12 patrijzen +
19 paar

1ste
2de
3de
4de

G.v.Werven
D.Stadman
L.Sportel
G.v.Werven

Chuckar patrijs
Barbarijs patrijs
Chuckar patrijs
Chuckar patrijs(koppel)

Mooiste patrijs op de Noordshow 2012:
Chuckar Patrijs , wildkleur,
predikaat U 97
Eigenaar,
Gerrit van Werven

U 97
F 96
F 96
F 96

18
ste

112 lachduiven+ 1
11 paar +
2de
3de
4de
5de
6de

J.Hageman
K.Prins
K.Prins
Leon v. Werven
K.Prins
R.Prinsen

Wildkleur isabel
Grijs pastel isabel
Bont getekend pastel
Witkop wildkleur
Grijs pastel
Kleurkop(wildkleur)

F 96
F 96
F 96
F 96
F 96
F 96

Mooiste Lachduif op de Noordshow 2012
Wildkleur isabel, predikaat F 96
Eigenaar, Joop Hageman

47 oorspr.duiven 1ste
+ 4 paar
2+5
3de
4de

A.J.Vierhout
geen lid
D.Stadman
M.v.Dam

Senegal tortel

U 97

Groenvleugelduif
Zebraduif

F 96
F 96

Mooiste Oorspronkelijke duif op de Noordshow 2012
Senegal tortel, predikaat U 97,
Eigenaar AartJan Vierhout

19
5 diamantduiven 1
+ 4 paar

ste

R.v.d.Kerkhof Wildkleur

F 96

Mooiste Diamantduif op de Noordshow 2012,
Wildkleur, predikaat F 96
Eigenaar R.v.d. Kerkhof

De winnaars bij de jeugd op de Noordshow waren:
18 lachduiven
jeugdshow

1ste
2de

10 diamant duiven
Jeugdshow
1ste

Janita Smelt
Grijs pastel
Leon v. Werven Pastel

F 96
F 96

M.Vierhout

F 96

Wildkleur

Van deze winnaars zijn helaas geen foto’s gemaakt. Onze excuses daarvoor.
We kunnen terugkijken op een geweldige clubshow, in het voorwoord wordt al
het geweldige aantal van 376 dieren genoemd.
Voor de eerste keer hadden we een officiële stand opgezet, compleet met een
nieuw spandoek met daarop het logo van onze club. Door onze nieuwe
bodywarmers te dragen waren we goed herkenbaar waren en dat hebben we
geweten. Heel veel vragen en gesprekjes met inzenders en geïnteresseerden.
Ook nieuw waren de voliere’s die opgezet waren om de aandacht extra op onze
stand te vestigen. We willen Jogchum IJpma bij dezen dan ook bedanken
voor de fantastische volière die we van hem hebben gekregen.
De zakjes voer van onze sponsor Kasper Faunafood waren een mooi aantal
extra prijzen en werden zeer gewaardeerd.
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Ook veel positieve reacties hebben we gekregen over de rozetten bij de
winnaars van elke kleurslag.
Vanaf deze plaats willen we alle mensen die de stand hebben bemand bedanken
voor hun inzet.

De volière die we Jogchum IJpma
hebben gekregen, is snel op te
zetten en vrij gemakkelijk mee te
nemen.
Een prachtig stukje vakwerk waar
we veel plezier van hopen te
beleven.
Uitslagen van de clubcompetitie 2011-2012
De deelname aan de clubcompetitie is nog nooit zo groot geweest als dit jaar.
Bij de kwartels en patrijzen waren er 13 deelnemers, waarvan er 10 geplaatst
zijn.
Bij de duiven waren er maar liefst 31 deelnemers en daar werden er 18
geplaatst. De niet geplaatste deelnemers hebben maar aan 1 tentoonstelling
deelgenomen of ze hebben wel op 2 districtsshows ingezonden maar niet op de
Noordshow of op de Championshow.
Nr. 1 en clubkampioen bij de Kwartels en Patrijzen isgeworden:
Comb v. Dorp met 578 punten.
Nr. 1 en clubkampioen bij de duiven is geworden:
Leon van Werven met 577 punten.
De volledige uitslag:
Duiven
1
Leon v.Werven
2
Bas Hendriks
3
Koos Prins

punten
577
577
576

Kwartels
Comb.v.Dorp
G.v.Werven
Comb.v.Hoorn

punten
578
577
575

21
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

P.Botden
D.Stadman
Janita Smelt
Comb.v.Dorp
R.Prinsen
J.Hageman
J.Smelt
M.v.Dam
N.H.v.Wijk
G.Sanders
A.Beugeling
J.de Klein
W.J.Brink
L.Sportel
W.Weinreder

576
575
575
575
574
574
573
572
571
570
569
569
564
562
559

N.H.v.Wijk
574
H.Zeldenrust
574
C.Folkers
573
J.Stelling
573
L.Sportel
571
H.Beerling
569
Comb. Westerdijk567

Op de jaarvergadering zal een overzicht opgehangen worden met de complete
uitslagenlijsten en de berekening van het aantal punten.
Bij gelijk aantal punten tellen de punten van jonge dieren dubbel en als het dan
nog gelijk is gaat de kleinste inzending voor. Bij de duiven viel de beslissing
daardoor uit in het voordeel van Leon v. Werven.

