Nederlandse DFKPclub

Opgericht 2 maart 2002

Clubblad 7de jaargang nr. 1 februar 2013

Voorwoord 
Het verenigingsleven kalft af. Kunnen we wel zonder verenigingen?
Hoe gaan we verder als er geen verenigingen meer zijn?
Is men nog wel lid, dan gedraagt men zich meer als consument dan als
vrijwilliger.
Toch zijn wij als speciaalclub de honderd leden gepasseerd.
Een vereniging is er voor om georganiseerd uw hobby of sport te bedrijven.
Sociale contacten te leggen en te onderhouden. Allemaal samen. Heb je
geen hobby, geef je dan op als vrijwilliger.
De eenzaamheid die er is bestrijden. Niet wegkruipen achter de computer
of televisie. Alles moet volgens Mark Rutte wetenschappelijk onderbouwd
zijn. Ach, wat een onzin! In onze hobby moet alles met plezier gebeuren.
Zelf doordacht of samen met een collega-fokker overleggen. Een sigaar en
een goede borrel doen soms meer dan al die antidepressiva tabletten.
Het komende seizoen zijn er weer genoeg activiteiten. Geef je daarvoor op,
is het niet om te werken dan maar voor een praatje.
Voor ons is de jaarvergadering nu aanstaande; 23 februari op onze nieuwe
locatie, het duivensportcentrum in Apeldoorn.
Ook de Jongdierendag wordt op zaterdag 7 september gehouden in Apeldoorn. Graag met wat dieren maar ook zonder bent u ook welkom!
Zorg dat je er bij bent!
Aart Deetman
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Let op !!!

gewijzigde locatie voor de jaarvergadering!!!

Belangrijke data:
23 Februari 2013
7 September 2013
Let op !!!

Jaarvergadering te Apeldoorn
Jongdierenkeuring en Clubdag te Apeldoorn

gewijzigde locatie voor de jaarvergadering!!!

Ledenadministratie:
De nieuwe leden staan in de ledenlijst achter in dit clubblad en zijn geheel gearceerd.
Een lijst die we met trots presenteren, maar liefst 105 leden staan erop vermeld
inclusief 6 jeugdleden, onze toekomst!!

Van de redactie;
Dit clubblad staat in het teken van de jaarvergadering; agenda, notulen en
uitslagen van de tentoonstellingen en clubkampioenschappen.
Ook dit clubblad zal weer op de website geplaatst worden, met nog meer
foto’s van de diverse districtstentoonstellingen.
Van de Penningmeester:
Medio vorig jaar hebben wij in het clubblad nr. 2 een bijsluiter toegevoegd
voor automatisch incasseren van de jaarlijkse contributie lidmaatschap.
Hier heeft u massaal op gereageerd. Meer dan de helft van onze leden
maakt m.i.v. 2013 hiervan gebruik.
Voor de penningmeester aanmerkelijk minder werk en het bespaart de club
porto- en bankkosten.
Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.
Leden die geen gebruik wensen te maken van bovengenoemde faciliteit
moeten de contributie 2013 vòòr 1 april 2013 overboeken op bankrekeningnummer 397578776 of contant betalen op de jaarvergadering.
Alvast bedankt voor de medewerking.
De contributie 2013 zal eind februari a.s. worden geïncasseerd.
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Uitnodiging Jaarvergadering

let op!!!! gewijzigde locatie!!!

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de jaarvergadering op zaterdag
23 februari 2013 in het duivensportcentrum te Apeldoorn.
Adres van de vergaderlocatie: Pr.Beatrixlaan 240, 7312 AA Apeldoorn.
Tel : 055-3557244 (alleen voor dringende zaken)
AGENDA
*Ochtendgedeelte:
1. 10.00 uur Ontvangst
2. 10.15 uur Opening vergadering
3. Lezing door dhr. Tony van Oranje over schimmels bij vogels.
4. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de inleider.
5. Lunch.
Middaggedeelte:
6. Mededelingen en ingekomen stukken
7. Notulen vorige jaarvergadering (in dit clubblad afgedrukt)
8. Jaarverslag secretaris
9. Financieel verslag penningmeester
10. Verslag kascommissie
11. Benoeming kascommissie
12. Vaststellen contributie
13. Bestuursverkiezing,
aftredend en herkiesbaar zijn: dhr.K.Prins en dhr.P.Botden.
(Tegen)kandidaten kunnen ingediend worden tot aan het begin van
de vergadering.
14. Bestuursbeleid
15. Sponsoring
16. Fokkersdag op zaterdag7 september 2013
17. Prijzenschema.
18. ** Evaluatie van de Noordshow en de districtsshows en toewijzing
van onze club-en districtsshows voor het seizoen 2013-2014
19. Prijsuitreiking clubshow en clubkampioenschap.
20. Rondvraag
21. Sluiting
4

Middagpauze U kunt gebruik maken van een lunch.
De kosten voor de lunch zijn € 10,= Opgave is nodig voor 18-02-2013 bij
de secretaris. (liefst per e-mail) Deelname aan de lunch is niet verplicht.
Toelichting op de Agenda:
*Ochtendprogramma:
Dhr. Tony van Oranje zal voor ons een lezing verzorgen over schimmels
bij vogels. Enkele van onze leden hebben deze presentatie al eens gezien
bij Aviornis en waren daar bijzonder enthousiast over. Vandaar dat we dhr.
van Oranje gevraagd hebben om deze lezing ook voor onze leden te houden. Omdat dhr. van Oranje alleen ’s morgens aanwezig kon zijn, hebben
we het vergadergedeelte naar de middag verplaatst.
**Voor het komende tentoonstellingsseizoen zijn er al een flink aantal aanvragen binnengekomen. Omdat de kosten te hoog oplopen heeft het bestuur
besloten om het aantal districtsshows terug te brengen tot maximaal 10.
Er zal dus een keuze gemaakt moeten worden uit de aanvragen.
Dat betekend ook dat de verenigingen/ organisaties die niet tijdig een officieel verzoek tot het organiseren van een districtsshow indienen, niet in
aanmerking komen voor een toewijzing. Dit verzoek moet voor 18 februari
binnen zijn bij de secretaris. Dus een mondeling verzoek op de ledenvergadering kan niet meer in behandeling worden genomen!!
Het bestuur heeft het afgelopen tentoonstellingsseizoen alle districtsshows
bezocht en daar een rapportage over gemaakt.
Deze rapportage, waarin werd gelet op huisvesting, verzorging enz., zal een
rol spelen bij het opstellen van een voorkeurslijst voor toewijzing van een
districtsshow.
Er zal verder o.a. gelet worden op het aantal dieren en geografische spreiding over
het land. Een tentoonstelling waar slechts 20 dieren in 2 verschillende groepen
van onze speciaalclub aanwezig zijn, kan geen volledig beeld geven van de dieren
die bij de Nederlandse DFKPclub horen.
Een ander criterium voor toewijzing is dat elk lid van de speciaalclub moet kunnen inschrijven, dus minimaal een open tentoonstelling. Een provinciale show
waar geen dieren van buiten de provincie mogen worden ingeschreven komt dus
ook niet in aanmerking. Hetzelfde geldt voor verenigingstentoonstellingen.
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De nieuwe vergaderlocatie in Apeldoorn.

Notulen van de Jaarvergadering van de Nederlandse DFKPclub.
Gehouden op zaterdag 25 februari 2012 te Amersfoort.
Om 10.15 uur opent de voorzitter de vergadering door de aanwezigen welkom te heten.
De secretaris geeft uitleg waarom er slechts 2 bestuursleden aanwezig zijn.
Dhr. Prinsen kan in verband met werkzaamheden voor zijn nieuwe werkgever niet aanwezig zijn. De heren Botden en Stelling zijn beide door operatieve ingrepen niet in staat aanwezig te zijn. Vanuit de vergadering wordt
beide heren beterschap gewenst.
Bij de mededelingen schetst de voorzitter in een korte terugblik de activiteiten van de club in het afgelopen jaar en zegt dat we er goed voor staan in
het jubileumjaar. Hij blikt ook even terug op de Noordshow, waar onze
clubshow werd gehouden. Daarop komen enkele opmerkingen van de leden.
Dhr. v Dam geeft aan dat er bij de oorspronkelijke duiven en de diamantduiven wat dieren waren met te weinig voer, ook bij de kwartels blijkt dat
het geval te zijn geweest.
Dhr. Spoelstra zegt dat de waterbakken te hoog waren voor sommige kleine
soorten.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat dit wel op meer tentoonstellingen aan de orde is en er wordt gevraagd of daar niet een stukje in
Kleindiermagazine kan worden geplaatst.
Het bestuur zegt toe dit te bekijken en zal in ieder geval de organisaties die
een districtsshow krijgen toegewezen, nogmaals op de hoogte stellen van
onze wensen.
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Bij de ingekomen stukken de gebruikelijke uitnodigingen voor openingen
van de diverse shows en aanvragen voor districtsshows.(deze komen later
aan de orde)
Ook is er een uitnodiging voor de diertechnische raad waar de voorzitter en
de secretaris heen zijn geweest. De secretaris doet verslag en zegt dat er
n.a.v. deze bijeenkomst het agendapunt Europashow Leipzig is toegevoegd.
Ook komt aan de orde een brief van mevr. Sanders m.b.t. de aanduiding
van de kleurslag bont in de catalogi van de tentoonstellingen. De vergadering meent dat de kleuren zoals die nu gehanteerd worden prima voldoet.
Als de inzenders een beetje alert zijn, komen alle dieren met dezelfde kleur
bij elkaar te zitten. Dhr. v. Wijk meldt dat de kleurenlijst nog iets wordt
aangevuld.
Verder is er een brief van de standaardcommissie die samen met de
DFKPclub een voorstel wil indienen bij KLN om het mogelijk te maken
vogels met een ringmaat van 5 mm of kleiner in eigen parkietenkooien te
exposeren, met daarbij de opmerking dat het inschrijfgeld verlaagd moet
worden met de kooienhuur. De vergadering is het hier mee eens en steunt
het voorstel.
Er is een afmelding van Dhr. J. Smelt. Hij geeft aan dat hij niet op deze
locatie aanwezig wil zijn in de ledenvergadering, in verband met de financiële kwestie tussen de bond en AKV voorzitter dhr. Kamps. Daarop komen vanuit de vergadering instemmende geluiden en worden er suggesties
gedaan voor een andere locatie, o.a. het duivensportcentrum Apeldoorn.
Het bestuur zegt toe de mogelijkheden te bekijken.
Met kennisgeving zijn afwezig: Piet Botden, Jaap Stelling, Rick Prinsen,
Janita Smelt, Jogchum IJpma, Comb.v.Dorp, Jaap de Jager, Bert Kremer,
Gre Sanders, Harmen Hoving, Bas Hendriks, Herman Dubbink, Ernst de
Haas en dhr. ten Haaf.
De notulen van de vorige vergadering die in het clubblad afgedrukt stonden, worden ongewijzigd vastgesteld.
De secretaris leest het jaarverslag over 2011 voor, ook hierover zijn geen
opmerkingen.
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Bij het financiële verslag neemt de secretaris de honneurs waar voor de
penningmeester.
Aan de hand van de op schrift gestelde uitleg van de penningmeester geeft
hij een korte toelichting. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Albert Beugeling geeft namens de kascommissie aan dat de penningmeester soms te veel wil verantwoorden en daardoor te veel posten opneemt in
de jaarstukken.
Alles is echter prima in orde en hij stelt dan ook voor de penningmeester
decharge te verlenen. Albert Beugeling was aftredend maar door het toetreden tot het bestuur van Rick Prinsen zal Albert nog een jaar zitting houden
in de commissie. De nieuwe commissie zal bestaan uit de heren
A.Beugeling en WJ. Brink. Als reserve is benoemd dhr. Spoelstra.
Gezien de gezonde financiële situatie wordt de contributie ongewijzigd
vastgesteld.
Hierna wordt een korte pauze gehouden.
In de vacature die nog bestond, is een vervanger gevonden. Rick Prinsen
heeft al een half jaar meegedraaid als aspirant-bestuurslid.
Henk Slijkhuis heeft na 10 jaar aangegeven het bestuur te verlaten. Vanaf
de oprichting van de club is hij bestuurslid geweest en hij vind dat het tijd
wordt het stokje over te dragen.
Aart Deetman is bereid gevonden om voorzitter van de club te worden.
De vergadering geeft met applaus te kennen dat men zich in deze benoemingen kan vinden.
Het bestuursbeleid wordt door de voorzitter toegelicht. De promotie op
tentoonstellingen vindt het bestuur een belangrijke taak evenals het publiceren in kleindiermagazine, zoals in de laatste editie het artikel van Jaap
Stelling en Koos Prins en het artikel over Janita Smelt.
Hij zegt dat hier voor de leden ook een taak ligt, en zeker m.b.t. publicaties
in het eigen clubblad. Verder wil het bestuur de website opnieuw gaan opzetten en moderniseren. Daarop worden in ieder geval ook weer de digitale
boeken geplaatst. In de afgelopen jaren zijn deze maar liefst ruim 10 duizend keer aangeklikt, en dat is enorm veel voor een digitaal boek.
8

Dhr. Spoelstra denkt dat we met een filmpje op YouTube ook flink aan de
weg kunnen timmeren.
De clubdag in september zal op dezelfde manier worden georganiseerd.
Er wordt door de secretaris gevraagd of er belangstelling is om in te zenden
op de Europashow te Leipzig. Het vervoer lijkt een probleem voor veel van
onze rassen. Bij eventueel gezamenlijk vervoer vanuit de speciaalclub is er
wel belangstelling. Albert Beugeling geeft aan in dat vervoer wel een rol te
willen spelen.
Het bestuur gaat kijken of het inzenden eventueel gestimuleerd kan worden
door bijvoorbeeld een korting op het inschrijfgeld voor de eerste 4 dieren.
De prijzenschema’s worden met een kleine wijziging vastgesteld. Er zal
toegevoegd worden dat er slechts prijzen gewonnen kunnen worden in concurrentie met een andere inzender.
De Noordshow zal benaderd worden m.b.t. de toewijzing van keurmeesters.
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 Aart Deetman, hij hoopt op een goede samenwerking en stelt dat hij mens en dier het belangrijkste vind in de kleindierensport.
De secretaris bedankt de voorzitter voor zijn inzet voor de speciaalclub en
overhandigd hem een klusbon, waarmee hij aan zijn diamantduivenhok kan
gaan beginnen.
Hierna is het tijd om de lunch te nuttigen die ook dit keer weer goed verzorgd is door de mensen van AKV.
Na de lunch verzorgt dhr. Jack Windig een bijzonder interessante lezing
over erfelijkheid en de gevolgen(gevaren) van inteelt.
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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De Europese kwartel.

Tekst: Aart Deetman

De zegswijze “zo doof als een kwartel” stamt uit het Latijn van de latere eeuwen
na Christus. En is vermoedelijk terug te voeren op het feit dat het hennetje zo verdoofd zit te broeden dat men erop zou trappen zonder dat ze wegvliegt. De nog
maar zelden gehoorde uitdrukking: “zo vet als een kwartel” komt van de oude
Romeinen, die dachten dat de kwartel vet werd door het eten van nieskruid (Helleborus foetidus). Nog verder terug in de geschiedenis komen we de kwartel tegen
in Exodus. De hongerige joden vonden in de woestijn des ochtends overvloedig
manna en des avond kwamen de kwartels opzetten en overdekten de legerplaats.
Dit waren waarschijnlijk de reuzenzwermen kwartels die tot de twintigste eeuw de
Middellandse Zee overstaken om in de Sinai-woestijn te gaan overwinteren. De
veel te straffe bejaging rond het oostelijk deel van de Middellandse Zee, samen
met onkruid en insecten verdelgende middelen hebben de kwartels de das omgedaan, zodat hij nu nog maar in bescheiden hoeveelheden voorkomt en zeer schuw
is. Van de wilde hoenderachtigen is hij de kleinste en de heimelijkste vertegenwoordiger. Bij naderend gevaar van mens of dier maakt hij liever gebruik van zijn
snelle pootjes dan van zijn toch relatief lange vleugels, of wel hij drukt zich op de
grond zo roerloos dat hij bijna onzichtbaar is.
Verspreidingsgebied.
De kwartel bewoont Europa, Azië en delen van Afrika. Van oorsprong een steppe
bewoner is hij sinds lang een cultuurvolger, die de voorkeur geeft aan graan, klaver, luzerne, onkruid, erwten, hooivelden en weilanden. Hij trekt laat in het seizoen en komt in de loop van mei naar ons land. Eind mei begint het hennetje te
broeden.
Uiterlijk.
De kwartel heeft mooie donkere bruine lijnen op de kop. Hij kan tot drie jaar oud
worden. Het gewicht ligt tussen de 100 en 150 gram. Het gehoor van de kwartel is
zo scherp als een mes. Het haantje weet het hennetje over grote afstand op geluid
te lokaliseren. Het vliegen geschiedt met ondiepe, en snelle slagen laag boven de
grond. Het aantal broedparen in Nederland en België bedraagt jaarlijks, afhankelijk van klimatologische omstandigheden, 500 tot 5000. De grote invasies van
1947 tot 1964, toen de kwartel met honderdduizend naar Europa kwam, behoren
tot het verleden.
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Voortplanting.
De haantjes vechten verbitterd om hun territorium, in welke periode ze meestal
meerdere hennetjes bezitten. De nachtelijke roep van de haantjes is een karakteristiek ritmisch kwik-me-dit, kwik- me- dit, dat tot de afgrenzing van het territorium
behoort. Het vrouwtje roept met een lager priet-priet. Het haantje draagt tijdens de
bals eetbare waar in zijn snavel rond, terwijl hij met opgezette veren om het hennetje heen loopt. Het hennetje legt 8 tot 14 gele, zwartbruin gevlekte dikschalige
eieren en broedt die in eenvoudig kuiltje in de grond in 17 dagen uit. Het haantje
draagt niets bij aan de opvoeding van de kuikens, zoals de patrijs dat wel doet. De
kuikens fladderen al met 14 dagen kleine eindjes en zij met 19 dagen vliegvlug.
De hen blijft ongeveer 7 weken bij haar kinderschaar. Met een jaar zijn ze geslachtsrijp.
Trek.
Vanaf eind augustus tot in oktober trekt de kwartel, op geringe hoogte vliegend,
naar het zuiden, via gedeeltelijk onbekend routes. Een ervan loopt over Sardinië,
Tunesië en Algerije. In deze trekroute zijn West-Russische, Roemeense, Albanese
en Franse kwartels aangetroffen.
Consumptie.
In Nederland wordt de kwartel niet geschoten, want hij is beschermd en komt
bovendien slechts uiterst zelden voor het geweer. De leverantie voor consumptieve doeleinden van kwartelwildbraad en eieren vindt plaats met gefokte vogels,
vooral van uit Frankrijk en Italië. In Japan is de bio industrie nog sterker geïntensiveerd: al in 1595 vermelden berichten dat de Japanners de Coturnix japonica in
gevangenschap hielden vanwege zijn melodieuze roep. Deze kwartelsoort heeft
inderdaad een harder stemgeluid dan de onze en iets andere keelveren. Vanaf de
jaren zestig van deze eeuw wordt hij in Japan bij miljoenen gefokt. Een vrouwelijk japonica- kuiken is met vier weken uitgeroeid en met zes weken in staat haar 9
tot 11 gram zware eieren te leggen. Daarna leggen de hennen in trieste stapelrennen met 15 x 15 cm individueel bodem oppervlak acht tot twaalf maanden lang
iedere 16 tot 24 uur een ei. Na die tijd worden ze geslacht en voor vlees productie
gebruikt. De Nederlandse poeliers en Horecabedrijven betrekken hun waar uit
Italië en Frankrijk.
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Uitslagen districtsshows:
Onderstaand de uitslagen van de laatste districtsshows.
WPKC te Winschoten (39)
Mooiste Kwartel
Mooiste Patrijs
Mooiste Lachduif
Mooiste Diamantduif

Harlekijn Kwartel
Madagascar Patrijs
Ivoor
Wildkleur

C.Folkers
C.Folkers
C.Folkers
geen lid

F 96
F 96
F 96

Gelderlandshow te Wijchen (33)
Mooiste Kwartel
Harlekijn kwartel
Mooiste Lachduif
Witkop pastel
Mooiste Oorspronkelijke duif Birma Tortel

Raimond Kamps F 96
Bas Hendriks U 97
geen lid

Provinciale Zuid Holland te Boskoop (82)
Mooiste Kwartel
Mooiste Kwartel op 1 na
Mooiste Patrijs
Mooiste Lachduif
Mooiste Oorspr. Duif
Mooiste Oorspr. Duif op 1 na
Mooiste Oorspr. Duif op 2 na
Mooiste Diamantduif
Mooiste Diamantduif op 1 na

Japanse Kwartel
Cal.Kuifkwartel
Rode Steenpatrijs
Grijs Pastel
Senegal Tortel
Guineaduif
Graysonduif
Wildkleur
Wildkleur

N.H.v.Wijk
Comb. v. Dorp
Comb. v. Dorp
N.H.v.Wijk
Comb. v. Dorp
geen lid
H.de Groot
M.Zwaan
M.Zwaan

F 96
F 96
F 96
F 96
F 96
F 96
ZG 95
ZG 95

Championshow te Nieuwegein (93)
Mooiste Kwartel
Mooiste Kwartel op 1 na
Mooiste Patrijs
Mooiste Patrijs op 1 na
Mooiste Lachduif
Mooiste Lachduif op 1 na
Mooiste Lachduif op 2 na
Mooiste Oorspr. Duif
Mooiste Oorspr. Duif op 1 na

Japanse Kwartel
N.H.v.Wijk
F 96
Japanse Kwartel
N.H.v.Wijk
F 96
Chuckar Patrijs
G.v.Werven
U 97
Europese Patrijs
Danny Poortinga F 96
Witkop Isabel
Leon v. Werven U 97
Bont Get. Wildkleur K.Prins
F 96
Bont Get. Pastel
Rene Hut
F 96
Graysonduif
H.de Groot
F 96
Rotsduif
Comb.v.Dorp F 96
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Nut en Sport te Haaksbergen (42)
Mooiste Kwartel
Mooiste Lachduif
Mooiste Lachduif op 1 na
Mooiste Oorspronkelijke duif

Japanse Kwartel
Ivoor
Grijs Pastel
Parelhalstortel

geen lid
J.Smelt
Janita Smelt
geen lid

Cal. Kuifkwartel
Wildkleur grijze nekb.
Pastel Isabel
Bont get. Pastel Isabel

geen lid
JJHW.Hageman F 96
Stan Hageman F 96
JJHW.Hageman F 96

F 96
F 96

Spilbroekshow te Neede (63)
Mooiste Kwartel
Mooiste Lachduif
Mooiste Lachduif op 1 na
Mooiste Lachduif op 2 na

Op de Championshow zag het er weer goed uit, alleen jammer dat door de beschadigde netten aan de bovenzijde van de kooien het nodig was om de kooien af
te schermen met papier. Door te weinig lichtinval wordt het wel erg moeilijk om
de dieren op kleur te beoordelen.
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Uitslag Clubshow op de Noordshow 2013
Kwartels:
1ste
2de
3de
4de
5de
6de

4296
4307
4325
4330
4336
4313

Japanse kwartel
Japanse Kwartel
Virginische Boomkw.
Francolijn kwartel
Cal Kuifkwartel
Japanse kwartel

N.H.v.Wijk
PJG.vd.Hoorn
Comb. v Dorp
P.Spoelstra
geen lid
geen lid

U 97
U 97
F 96
F 96

Patrijzen:
1ste
2de
3de
4de

4343
4341
4347
4348

Chuckar patrijs
Europese patrijs
Chuckar patrijs
Madagascar patrijs

G.v.Werven
N.H.v.Wijk
G.v.Werven
C.Folkers

F 96
F 96
F 96
F 96

Lachduiven:
1ste
2de
3de
4de
5de
6de

4358
4369
4356
4430
4399
4391

Wildkleur Isabel
Pastel
Wildkleur Isabel
Bont pastel getekend
Grijs Pastel
Ivoor

Bas Hendriks
Leon v.Werven
J.Smelt
P.R.Hut
K.Prins
Leon v.Werven

U 97
F 96
F 96
F 96
F 96
F 96

Oorspronkelijke duiven:
1ste
4439 Parelhalstortel
de
2
4474 Vredesduif
3de
4461 Rotsduif
de
4
4516 Rotsduif
5de
4443 Senegal Tortel

geen lid
D.Stadman
Comb.v.Dorp
geen lid
A.J.Vierhout

Diamantduiven:
1ste
4437

Wildkleur

RCH v.d Kerkhof

F 96
F 96
F 96

F 96
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Eindstand Clubkampioenschap D.F.K.P.club 2012/2013
In een jaar waarin we een record aantal districtsshows hadden toegewezen was de
deelname aan het clubkampioenschap ook erg hoog. Jammer dat een groot aantal
leden niet deelnam aan de clubshow in Zuidlaren of aan de Championshow in
Nieuwegein, omdat daarmee plaatsing in de ranglijst niet meer mogelijk is. In de
groep duiven was het tot aan de Gelderlandshow in Wijchen nog steeds erg
spannend wie de nieuwe clubkampioen zou worden, maar daar werd de spanning
voor de eerste plaats weggenomen door Bas Hendriks die daar maar liefst 2 x het
predikaat U behaalde en daarmee vrijwel zeker niet meer in te halen was.
Eindstand Duiven:
1

Bas Hendriks

579

16

H.Geeraets

566

2

Leon v.Werven

578

17

Piet Spoelstra
G.Sanders

562
562

3

K.Prins

577
19

Wesley Weinreder

554

4

R.Prinsen

576
(20)

5

D.Stadman

575

6

R.v.d.Kerkhof

574

H.A.J.Cuppen
H. ten Haaf
G.J.Kolk
W.J.Brink
P.v.d.Kwaak

288
288
288
288
288

7

Janita Smelt

573
(25)

8

H. de Groot
J.J.H.W.Hageman
Comb.v Dorp
R.Hut

572
572
572
572

C.Folkers
P.Botden
F.J.H.Masselink

287
287
287

(28)

12

A.Beugeling

571

Dick v.Ewijk
Stan Hageman
S.J.P.F.Halma
N.H.v.Wijk

287
287
287
287

13

J.Smelt
G.Claassen

570
570

A.J.Vierhout

569

(32)
(33)
(34)

J.de Klein
Metta Zwaan
W.v.Dijk

286
285
278

15

15

Bij de Kwartels en Patrijzen was de deelname ook flink toegenomen ten opzichte
van vorig jaar, maar ook hier weer een aantal inzenders die slechts 1 tentoonstelling bezochten en dus te weinig punten hebben om geplaatst te worden.
1.

N.H.v.Wijk

577

(10)

Raimond Kamps

287

2.

Comb.v.Dorp

576

(11)

Stan Hageman

285

3.

G.v.Werven

575

(12)

A.P.Jansen
M.Vierhout

283
283

4.

Comb.v.d.Hoorn
J.Stelling

574
574

(14)

6.

H.Zeldenrust

573

W.v. Dijk
H.Geereats
A.Detman

282
282
282

7.

L.Sportel

571

(17)

W.Weinreder
J.Claassen

281
281

8.

C.Folkers

570
(19)

C.v.d.Sijs

275

(9)

Danny Poortinga

288

Bovenstaande betekend dus dat de clubkampioenen voor het seizoen geworden
zijn:
In de groep Duiven is clubkampioen 2012/2013 Bas Hendriks met 579 punten
In de groep Kwartels/Patrijzen is de clubkampioen voor het seizoen 2012/2013
Nico van Wijk met 577 punten.
Beide winnaars van harte gefeliciteerd, de prijzen worden uitgereikt op de jaarvergadering.

16

17

