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Voorwoord 

Augustus 2013
Niet zomaar een maandagmiddag: 39 graden op de teller in de tuin. Wat
kun je beter doen dan in de keuken bij 21 graden het voorwoord schrijven
voor het clubblad. Veel mensen zijn naar het strand, bil aan bil, bruinbakken. Zeuren over het voetbal. Wimbledon is afgelopen, de Tour de France
is afgelopen.
De eerste gezinnen zijn al vertrokken voor een vakantie elders. Als dit alles
achter de rug is start voor ons het seizoen. Enten van de hoenders. Jongdierendag. De ontspannende en spannende tijd begint dan. Heeft de keurmeester nog wat bij geleerd, is de samenstelling van onze fokstam goed geweest.
Als onze fokstam maar geen paars plus is. Ik bedoel een bij een geraapt
zooitje waar we iets van proberen te maken. Geniet van het komende seizoen zoals ons dat zal worden gegeven. Draag uw kennis uit. Kijk verder
dan uw eigen stal, tuin of hok. Tijdens de aanstaande jongdierendag kunt u
weer van alles vragen aan collega fokkers, keurmeesters of toeschouwers.
Vraag, als u iets niet weet u bent dan misschien 5 minuten dom, als u het
niet vraagt blijft u dom. U kunt ook de vragen of bevindingen van het afgelopen broedseizoen in het clubblad plaatsen en zo een uitleg geven van wat
er bij u fout of goed is gegaan. Alles hoeft niet ingewikkeld te zijn, u moet
er plezier aan beleven.
Tot ziens in Apeldoorn.
Aart Deetman.

Let op !!!

gewijzigde locatie voor de jongdierenkeuring!!!
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Belangrijke data:
7 September 2013
8 t/m 11 Jan 2014
22 Februari 2014

Jongdierenkeuring en Clubdag te Apeldoorn
Clubshow op de Noordshow te Zuidlaren
Jaarvergadering te Apeldoorn

Ledenadministratie:
Nieuwe leden:
150 Kalkman Jan
151 Jassies Rene
152 Boonstra S.
153 Wal B.v.d.
De 3 eerstgenoemden zijn allen Kwartelfokkers, dhr.v.d. Wal gaat Lachduiven fokken.
Verzending clubblad via e-mail:
Al eerder hebben we gevraagd wie van de leden prijs stelt op digitale toezending van het clubblad en daarbij geen papieren exemplaar meer wil. Tot
nu toe zijn dit zo’n 30 leden.
In verband met de portokosten, die in sneltreinvaart stijgen, wil het bestuur
de vraag ditmaal anders stellen. Ieder lid van wie we een e-mailadres hebben krijgt het clubblad digitaal toegestuurd. Wie vervolgens ook een papieren exemplaar wil moet dat kenbaar maken bij de secretaris, hij/zij krijgt
vervolgens een papieren exemplaar toegestuurd. Als er een bericht komt
van een niet af te leveren clubblad door een volle mailbox o.i.d. dan volgt
ook een papieren exemplaar. We hopen dat de leden begrip hebben voor
deze switch. Een andere oplossing is namelijk contributieverhoging, en
daar voelen we niet zoveel voor.
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Van de redactie;
In het tweede clubblad van dit jaar vind u de notulen van de jaarvergadering, een uitnodiging voor de jongdierendag/clubdag en een overzicht van
de toegewezen districtsshows voor het komende tentoonstellingsseizoen.
Belangrijke informatie voor de leden waardoor het de moeite waard is dit
clubblad te bewaren.
Wij wensen u veel leesplezier.
Van de Penningmeester:
Per 1 januari 2014 is het verplicht bij transacties in het bancaire betalingsverkeer het IBAN nummer te gebruiken.
Het gewijzigde nummer van de DFKPclub is dan:
NL07RABO0397578776 Let op: na RABO komt er een nul.
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
UITNODIGING CLUB- FOKKERSDAG 7 SEPTEMBER 2013.
Graag wil het bestuur u weer uitnodigen voor de club- fokkersdag op zaterdag 7 september 2013.
Evenals de jaarvergadering afgelopen februari wordt ook de fokkersdag
gehouden in het duivensportcentrum te Apeldoorn.
Adres van de vergaderlocatie: Pr.Beatrixlaan 240, 7312 AA Apeldoorn.
Tel : 055-3557244 (alleen voor dringende zaken)
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.
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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 lunch, de
kosten hiervan bedragen € 10,=
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
31 Augustus Tel. 0546-624106 of e-mail secretaris@dfkp.nl
Bij opgaven via e-mail krijgt u een bevestigingsmail, als u deze niet ontvangt neem dan telefonisch contact op met de secretaris.
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Notulen van de Jaarvergadering van de Nederlandse DFKPclub.
Gehouden op zaterdag 23 februari 2013 te Apeldoorn
Om 10.15 uur opent de voorzitter de vergadering door de aanwezigen welkom te heten.
Een bijzonder welkom voor dhr. Tony v. Oranje die een lezing over
schimmels en andere aandoeningen bij vogels zal gaan houden. Omdat
dhr.v. Oranje alleen s’ochtends kan wordt het vergadergedeelte naar de
middag verschoven. Na en tijdens de lezing is er gelegenheid tot het stellen
van vragen, waar volop gebruik van wordt gemaakt. De voorzitter bedankt
dhr. v. Oranje voor zijn verhaal en nodigt iedereen uit voor de lunch, die
voortreffelijk is verzorgd door de mensen van het duivensportcentrum.
Na de lunch wordt de agenda weer opgepakt bij punt 6, de ingekomen
stukken.
Hierbij zijn 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
onze speciaalclub zal vertegenwoordigen. Verder nog een brief van KLN
over het aangenomen voorstel m.b.t. de huisvesting van kleine siervogels.
Dhr. Hageman heeft recent enkele kooien gekocht en vraagt of het een probleem is als de maat iets afwijkt. Dat is geen probleem als het front maar
gelijk is en de kleur zwart met een witte binnenant. De districtsshows zullen gewezen worden op de mogelijkheden.
Met kennisgeving zijn afwezig: Jasper Smelt, Janita Smelt, Jogchum IJpma, Gre Sanders, Harmen Hoving, Henk Slijkhuis, Comb. Kluin, Piet
Spoelstra, Rene v.d. Kerkhof, John v. Dijk, Wim Voskamp, Marinus v.
Dam, Andre Broers, Bonne v.d. Wal en Mevr. Schuurman.
De notulen van de vorige vergadering die in het clubblad afgedrukt stonden, worden ongewijzigd vastgesteld.
De secretaris leest het jaarverslag over 2012 voor, ook hierover zijn geen
opmerkingen.
Bij het financiële verslag merkt de voorzitter op dat we ruim € 300,- hebben ingeleverd en eigenlijk kan dat niet. Toch heeft het bestuur goed opge7

let wat er wordt uitgegeven. Zo vonden de leden de website te duur, daar is
hard aan gewerkt en is nu een stuk goedkoper. Echter ons eigen succes,
namelijk de vele inschrijvingen op de diverse tentoonstellingen, kost veel
geld. Er is ruim € 500,- aan prijzen uit te keren.
Albert Beugeling doet namens de kascommissie verslag. Alles is prima in
orde en de commissie heeft geen onregelmatigheden geconstateerd. Wat
wel opviel was dat het bestuur zelfs geen declaraties indiende voor reiskosten ed. Dhr. Beugelink stelt dan ook voor de penningmeester decharge te
verlenen.
Albert Beugeling was aftredend en wordt bedankt. De nieuwe commissie
zal bestaan uit de heren WJ. Brink en P. Spoelstra. Als reserve is benoemd
J.v. Dorp.
Ondanks dat er wat is ingeleverd wordt de contributie ongewijzigd vastgesteld.
Bij de bestuursverkiezingen zijn aftredend en herkiesbaar de heren
P.Botden en K.Prins, met dien verstande dat dhr. Prins zich nog slechts
voor 1 jaar beschikbaar stelt. De leden wordt gevraagd alvast mee te denken over de opvolging van de secretaris. De functie is in de loop van de
jaren steeds zwaarder geworden en dient eigenlijk gesplitst te worden. Er
zal in het clubblad een oproep geplaatst worden. Mevr. J.Rus meldt zich al
aan om te helpen bij het samenstellen van het clubblad.
Het bestuursbeleid wordt in het kort door de voorzitter toegelicht. Het bestuur hecht eraan niet alle taken alleen te moeten uitvoeren, activiteit vanuit
de leden, bijvoorbeeld kopij voor het clubblad, is zeer gewenst. Ook hiervoor zal een oproep in het clubblad komen.
Jaap Stelling geeft een toelichting over de sponsoring door Kasper Faunafood. Er is een nieuw contract afgesloten met Kasper Faunafood, we krijgen van deze firma zakjes voer met een totale waarde van € 120,- Deze
zakjes zullen als prijzen aan onze leden worden uitgereikt. Door de speciale
voeding van Kasper Faunafood is zij een uitstekend passende sponsor bij
onze speciaalclub.
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De clubdag in september zal op dezelfde manier worden georganiseerd.
Dhr. Kalkman vraagt wat hij zich daar als nieuw lid bij moet voorstellen.
Voorzitter geeft een toelichting. Albert Beugeling vraagt of er wel voldoende tijd is voor een keuring en een nabespreking, hij heeft bij een andere speciaalclub de ervaring dat het niet altijd binnen de gestelde tijd lukt.
Het is tot op heden nooit een probleem geweest, bovendien hebben we een
stok achter de deur, omdat we om 16.00 uur. klaar moeten zijn i.v.m. de
activiteiten van de postduivenvereniging in hetzelfde gebouw.
De enigszins aangepaste prijzenschema’s worden goed bevonden door de
vergadering.
Bij de evaluatie van de clubshow op de Noordshow te Zuidlaren merkt Albert Beugeling op dat het probleem met het voer voor de kleine vogels is
opgelost. Jaap v. Dorp vind dat de oorspronkelijke duiven wat weinig voer
hadden. Ook het inkooien van de koppels was niet helemaal goed gegaan.
Hier zal op gelet worden. Bij de kwartels waren de kooinrs. op de keurkaart
geschreven in plaats van de ringnummers.
Jaap Stelling meldt dat dhr. Bolt (de verantwoordelijke voor de kooien ed.)
graag nog meer verbeteringen doorvoeren in overleg met de DFKPclub,
o.a. de huisvesting. Het bestuur zal daar zeker aan gaan meewerken. De
patrijzenfokkers geven aan dat de huisvesting prima in orde is en zij willen
liever geen veranderingen. Alleen de deurtjes van sommige kooien zijn erg
klein, een vogel er in doen gaat nog wel maar eruit halen is een probleem.
De voorzitter geeft in zijn hoedanigheid als diergroepssecretaris van de
Noordshow aan dat hij graag de voorkeur van de leden voor keurmeesters
wil horen, hij kan daar dan aan gaan werken, het is elk jaar moeilijk om
voldoende keurmeesters voor de sier-en watervogels te krijgen.
Jaap van Dorp vraagt waarom er bij het toekennen van hoofdereprijzen op
diverse tentoonstellingen groepen worden samengevoegd. Een inzender
begrijpt niet waarom één dier met een U wel de mooiste wordt en een ander
dier met een U niet. Secretaris zegt dat als dat niet zou gebeuren er helemaal geen hoofdereprijzen van betekenis meer zouden zijn. Door de nieuwe regels van KLN is het mogelijk om één hoofdereprijs voor alle DFKP
groepen samen toe te kennen.

9

De Club-en Districtsshows worden vastgesteld. Alle ingekomen aanvragen
worden toegewezen. Afgelopen seizoen zijn alle districtsshows bezocht en
beoordeeld. Dat heeft tot weinig opmerkingen geleid, over het algemeen is
alles netjes in orde. De organisaties waar wat op aan te merken viel zullen
daar op gewezen worden.
Bij de prijsuitreiking geeft de
secretaris een toelichting over
de puntentelling en worden
de prijzen uitgereikt.

Bij de rondvraag meldt mevr. J.Rus dat zij het clubblad niet meer op papier
hoeft, alleen digitaal is voldoende. Dhr.v.Wijk vraagt wat het bestuur doet
met de brief van dhr. Pijffers over de gewenste aanpassing van de standaardbeschrijving van de Californian bonte lachduif. Voorzitter zegt dat de
standaard niet voor elke persoonlijke opvatting van een fokker gewijzigd
kan worden. Promotie van een kleur mag en kan en de keurmeesters zullen
moeilijke kleuren opbouwend moeten keuren. Een enkele kleine wijziging
in de standaard zal na overleg wel kunnen, maar een volledige herschrijving door betreffende fokker kan niet zomaar overgenomen worden.
Dhr. ten Haaf meldt dat hij nog enkele lachduiven over heeft voor geïnteresseerden.
Dhr. J.Sportel zou graag wat meer verlichting zien bij het inkooien op de
Noordshow.
Dhr. Claassen vraagt of het voor de organisaties van districtsshows duidelijk is wat onze wensen zijn m.b.t. huisvesting en voeding. De voorzitter
zegt dat deze organisaties hierover bericht krijgen
Iets na 15.00 uur dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun inbreng en
aandacht en wenst ieder een goed en vrolijk fokseizoen en wel thuis.
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Sponsoren tekst Jaap Stelling
Een sponsor vinden in deze barre tijden is geen sinecure, toch zijn we er als
DFKP-club in geslaagd in de afgelopen tijd sponsoren te vinden met een
geheel verschillende insteek.
Op de jaarvergadering zijn deze al in meer of mindere mate in beeld geweest. Graag willen we ze aan u voorstellen:
Robert Broekhuizen
Heeft in Vriezenveen een bedrijf in koffie en koffiemachines.
Robert heeft in 2012 geheel belangeloos een nieuwe website voor ons
gebouwd, een geweldig karwei kan ik u melden, waar vele uren werk
in zit. Het resultaat mag er zijn, de nieuwe site ziet er geweldig uit.
We krijgen dan ook vele complimenten.
Samen met onze secretaris verzorgt Robert het onderhoud van de site.

Kasper Faunafoods

Evenals in ons jubileumjaar hebben we Kasper
faunafoods bereid gevonden ons in 2013 te
sponsoren, met zakjes voer die we kunnen
aanwenden als prijzen voor onze clubshow en
jongdierendag.
Onze kleine siervogels zijn niet de grootste eters
in de kleindier sport, maar de kleine Gallus
voerkorrel van Kasper faunafoods past heel goed
bij onze dieren. Ook de kleinste soorten siervogels nemen het voer moeiteloos op.
Wij zijn de heren Boomstra en Van Eghten van
Kasperfauna zeer erkentelijk voor hun
bemoeienis in deze. Als tegenprestatie plaatsen we een advertentie in ons
clubblad en loopt er een banner op de website.
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Joop Hageman

Soms komt sponsoring uit een onverwachte hoek. Ons lid Joop Hageman
werkt graag met hout en maakt eierkeerbakjes. Toen hij dit vertelde kwam
bij ons het idee op om enkele exemplaren
te showen op onze stand op de
Noordshow in Zuidlaren.
Dit werd een succes, vele tientallen bezoekers vroegen zich af welk een apparaat
dit was, de showmodellen werden prompt
verkocht.
Joop bood aan voor de DFKP kosteloos
een kwarteleieren keerbakje en een verzendkistje voor kleine duiven te
maken. De perfect gemaakte objecten zijn als kampioensprijs van de clubcompetitie 2012/2013 aan de winnaars, Bas Hendriks en Nico van Wijk
uitgereikt op de jaarvergadering 23 februari 2013.
Jaap van Dorp

Op de laatste jaarvergadering stelde
ons lid Jaap van Dorp ons 60 Thermo/
hygro clocks ter beschikking.
We gaan in de eerst volgende bestuursvergadering overleggen hoe we deze
kunnen aanwenden voor onze club.
Dit is maar weer een bewijs dat alle
initiatieven niet altijd van het bestuur
behoeven te komen.
De leden maken met elkaar de vereniging, bovenstaande initiatieven juichen we van harte toe.

Wij zijn onze sponsoren zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan onze
vereniging. Mede door deze bijdragen is het ons mogelijk op een groot
aantal tentoonstellingen te kunnen acteren en prijzen beschikbaar
te stellen aan onze leden.
Bijzonder dank daarvoor. Het bestuur
12

De treurduif of carolinaduif ( zenaida macroura) tekst: Dirk Stadman
De treurduif is wat kleiner dan de lachduif, ze is bijzonder slank van bouw
en heeft een lange, spitse staart. Kop en keel zijn voornamelijk helbruin,
met rond het oor een zwarte vlek. Krop en borst zijn licht zalmrood. Aan de
zijkanten van de hals zitten purperrode glansvlekken die vooral in zonlicht
bijzonder mooi oplichten. Rug en vleugels zijn grijsbruin, met zwarte vlekjes. Middelste staartveren blauwgrijs, de buitenste staartveren zijn wit van
kleur. De buik is geelbruin, de snavel zwart, de poten zijn koraalrood.
De treurduif komt voor in Noord Amerika en leeft daar vooral in open
landschap. De naam dankt hij aan de roep, een ooWOO-woo-woo-woo,
die wat aan een uil doet denken. Bij het opvliegen maken de spitse vleugels
een fluitend geluid. De treurduif treedt soms zelfs op als filmster doordat
deze geluiden wel in westerns worden gebruikt, vooral als het spannend
wordt.
Treurduiven worden wel verward met oorvlekduiven, ook een zenaida
soort, maar oorvlekduif is kleiner, beduidend korter (plomper) van bouw,
mist de lange spitse staart, de roep is anders en ook de fluitende vleugelslag
heb ik bij de oorvlekken nooit gehoord.
Treurduiven zijn goed in een voliere te houden, een goede tortelduiven
mengeling met in de broedtijd een beetje eivoer voldoet prima. Ze leggen
twee witte eieren, bij voorkeur in een half open nestbakje. De jongen worden vlot grootgebracht. De aanbevolen ringmaat is 5,5 mm. Het verschil
tussen de geslachten is soms zichtbaar doordat de doffer wat forser en intenser gekleurd kan zijn, maar net als bij veel duiven gaat dit verhaal niet
altijd op. Agressie naar andere vogels heb ik nog niet gezien, ook niet naar
andere duivensoorten.
Ze doen het bij mij prima in een vlucht van 3 meter lang en 80 cm breed.
Pas wel op met het aanschaffen van "vreemd bloed". Ik heb in het begin
ook "treurduiven" of "carolina's" gekocht die later oorvlekken bleken te
zijn, maar al doende leert men.
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Ook als showdier kun je met de treurduif uit de voeten. Wel is het dan aan
te bevelen de dieren een aantal weken voor de show op te kooien, bijvoorbeeld in een ruime broedkooi. De kooi mag echter niet te klein zijn, daar
worden de staarten niet beter van, ik spreek uit ervaring  . Door het opkooien worden ze tammer waardoor ze zich tijdens de TT beter "showen".

De Patrijs

tekst: Aart Deetman

De Latijnse naam voor onze patrijs, Perdix, werd al door de Romeinen gebruikt. Het is zoals zoveel vogelnamen, waarschijnlijk een onomatopee,
ofwel een klanknabootsende naam. Deze is dan afgeleid van de alarmroep
van de patrijs: het klinkende per, per, per. De Duitsers horen dit kennelijk
als rep, rep, rep, want het Duitse woord voor patrijs is Rebhuhn.
Dit heeft dus in tegenstelling met wat velen denken niets te maken met het
woord Rebe ofwel wijnstok.
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De Patrijs is oorspronkelijk een bewoner van de steppe en hoort eigenlijk in
ons land niet thuis. Pas na het opkomen van de landbouw vestigden zich
hier partrijzen in onze streken. Je zou de soort dus een cultuurvolger kunnen noemen. Voor sommigen is dat een argument om te betogen dat het
niet erg is als het dier hier verdwijnt. Vooral de ouderen onder ons zullen
nog wel eens met weemoed terug denken aan de dagen dat de patrijs nog in
grote getallen in de velden voorkwamen. Het was destijds immers een lust
voor het oog om grote kluchten patrijzen te zien op vliegen.
In de tijd dat de landbouw nog kleinschalig was en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nog niet zo wijdverbreid als tegenwoordig.
Moderne grootschalige landbouw heeft in middels alle broeddekking in de
vorm van heggen en randen met braakliggende stukjes doen verdwijnen.
Onkruiden worden bestreden waardoor insectenbloemen verdwijnen en de
insecten worden met bestrijdingsmiddelen de nek omgedraaid. Alleen op
grote braakliggende terreinen zoals nu nog de Maasvlakte treft men nog
gunstige omstandigheden voor de patrijs aan. Onkruidzaden en plantenscheuten vormen namelijk zijn belangrijkste voedsel. De kuikens zijn tot
een leeftijd van drie weken voor hun voeding totaal afhankelijk van insecten. Een patrijzenkuiken heeft daar per dag 5,5 gram van nodig.
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Om aan die hoeveelheid te komen moet het kuiken per dag 100 meter afleggen. Dan moeten de weersomstandig heden goed zijn. Als de weersomstandigheden slecht zijn waardoor veel tijd onder moeders vleugels word
doorgebracht en er bovendien veel modder aan de pootjes blijft hangen is
de overlevingskans zeer klein.
Hier en daar is men bezig om meer variatie in het landschap aan te brengen.
Dit is een goed initiatief; cultuurvolger of niet, behoudt de patrijs voor ons
landschap.
Zomaar

Van Jan Swinkels kregen we deze foto van een broedende Virginische
Boomkwartel man die maar liefst 18 eieren bebroed. We zijn benieuwd
naar het resultaat van deze dappere poging.
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Clubkampioenschap DFKP.club 2013/2014
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 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 districtsshow worden ingezonden.
Wanneer een inzender op meerdere districtsshows heeft deelgenomen word
het beste resultaat geteld. Wanneer een inzender op de Noordshow en de
Championshow heeft deelgenomen wordt de beste prestatie als clubshow
geteld. De andere prestatie wordt eventueel als districtsshow gerekend.
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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.
Districtshows 2013/2014:
In de afgelopen weken hebben we meerdere berichten binnengekregen over
het afgelasten van tentoonstellingen. Meestal is de reden dat de organisatie
de financiën van de tentoonstelling niet rond kan krijgen. Door de vergaande bezuinigingen bij de overheid worden de huren vaak drastisch verhoogd
of vervallen subsidies aan (sport) verenigingen waardoor zij de huur van
hun accommodaties wel moeten verhogen omdat het voor hun anders niet
meer te doen is. Gelukkig zijn er nog steeds voldoende tentoonstellingen
waar we met onze dieren heen kunnen en dan willen we natuurlijk graag de
districtsshows onder uw aandacht brengen.
Hieronder vindt u een overzicht van de toegewezen districtsshows met de
gegevens van de organisatie waar u een vraagprogramma kunt aanvragen.
Om een indruk te geven over de grote van onze diergroep staat tussen haakjes het aantal dieren op de vorige show.
11 t/m 13 oktober
(120)

Peelhorstshow te Hegelsom
Eric Gubbels
secretariaat@peelhorstshow.nl
www.peelhorstshow.nl

open tt.

10 t/m 12 oktober
(23)

Midden Veluweshow te Wenum-Wiesel open tt.
Regio Apeldoorn 10 jarig jubileum
W.Flokstra tel. 055-5215366
wilmaflokstra@hotmail.com
www.kleindierenshowmiddenveluwe.nl

17 t/m 20 oktober
(nieuw)

Vessem en Omstreken open prov.tt. 25 jarig jub.
Lia Mollen
kvv-lia@gust.nl

18 t/m 19 oktober
(67)

Poort van Drenteshow te Meppel open tt.
M.v. Dam tel. 0522-256047
poortvandrenteshow@hotmail.com
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30 okt. t/m 2 nov.
(40)

Veluwepoortshow te Putten open tt.
R.Zoet tel 06-30602567
secretaris@veluwepoortshow.nl
www.veluwepoortshow.nl

7 t/m 9 november
(105)

Grenslandshow te Vriezenveen open tt.
K.Prins tel 06-12920343
koosprins@home.nl
www.nutengenoegenvriezenveen.nl

18 t/m 23 november Nut en Sport Vroomshoop open tt 75 jarig jub.
(nieuw)
Herman Dubbink tel.06-10358370
h.f.dubbink@home.nl
www.nutensportvroomshoop.nl
24 t/m 26 november WPKC Winschoten open tt.
(39)
Arjan Raspe tel. 06-51333133
info@wpkc.nl
www.wpkc.nl
29 nov t/m 1 dec.
(22)

Peellandshow te Asten open tt.
H.Verspeek tel:06-13153200
strevennaarbeter@planet.nl

28 t/m 30 nov.
(20)

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

28 nov. t/m 1 dec.
(44)

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

7 t/m 9 december
(35)

EMSV de Eendracht te Wouw open tt
G.L.M. Sep tel. 0165-545328
ewsv.de.eendracht@home.nl
www.ewsv.nl
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13 t/m 15 december Oneto te Enschede
nationale tt
(71)
Mw. E. Sanders tel. 074-2664735
erna.sanders@planet.nl of michel.stals@enexis.nl
www.oneto.nl
20 t/m 22 december ‘De Maasdalshow’ te Vlodrop ( L) Open tt
(nieuw)
René van de Kerkhof tel.06-28566210
renevandekerkhof@hotmail.com
www.demaasdalshow.nl
20 t/m 21 december Hanzeshow te Kampen open tt.
(78)
A.v.Ittersum tel 06-43036201
H.Kamphof tel 06-10881365
info@hksv-kampen.nl
www.hksv-kampen.nl
20 t/m 21 december Prov. Zuid Holland te Boskoop Open Prov.
(82)
Boskoop en Omstreken
J.v.Dorp tel. 0172-752079
jaapvandorp@zonnet.nl
25 en 26 jan. 2014
(63)

Spilbroekshow te Neede open tt.
tel.0545-294379
secretaris@npvneede.nl
www.npvneede.nl

23 t/m 25 jan. 2014
(93)

Championshow te Nieuwegein Nationale tt
secretaris@championshow.nl
www.championshow.nl

Clubshow:
8 t/m 11 jan. 2014

Noordshow te Zuidlaren Nationale tt.
Tel 0594-505924
pr@noordshow.nl
www.noordshow.nl

20

21

22

23

Afzender: Secretariaat Nederlandse DFKPclub
Singravenstraat 23, 7651 JP Tubbergen
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