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Voorwoord
Doe wel en ziet niet om.
Ach ja we kijken even achterom. Is het jaar 2013 volgens onze verwachting
goed verlopen?. De penningmeester heeft de euro’s geteld en de balans
voor ons op papier gezet. De secretaris heeft het jaarverslag klaar.
We kunnen er nog even over mopperen en dan is het jaar 2013 ook hier
weer voltooid verleden tijd. De kampioenen zullen wel lang na genieten
wat hun goed recht is.
Wij gaan ons weer bezig houden met het komende fokseizoen. De koppels
samen stellen, de rennen zijn natuurlijk al schoon zoals het hoort. De dieren
zijn ontwormd en in goede broed conditie wat kan er nog mis gaan.
Wij hebben er alles aangedaan om een goede start te maken. Wij kijken al
weer vooruit. Wij zijn in de weer met het voorjaar.
De natuur heeft tot nu toe de strenge vorst overgeslagen. Iets waar ik geen
moeite mee heb maar als je wilt schaatsen is het wat anders.
Hier hebben ze kunstijs voor uit gevonden en ik ben blij dat wij ons niet
hoeven te vermaken met kunst vogels. Wij hebben alleen een goed schoon
gemaakte en goed functionerende kunstmoeder voor noodgevallen.
Ik wens u allen een goed 2014 toe.
P.S Kom even naar de jaarvergadering in Apeldoorn. Ruim100 leden!! wat
zal het er gezellig zijn.
Tot ziens in Apeldoorn,
Aart Deetman
Belangrijke data:
22 Februari 2014
6 September 2014

Jaarvergadering te Apeldoorn
Jongdierenkeuring en Clubdag te Apeldoorn
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Ledenadministratie:
De nieuwe leden staan in de ledenlijst achter in dit clubblad en zijn geheel gearceerd.

Van de redactie;
Dit clubblad staat in het teken van de jaarvergadering; agenda, notulen en
uitslagen van de tentoonstellingen en clubkampioenschappen.
Zoals al eerder vermeld ontvangen de meeste leden het clubblad digitaal.
Op dit moment hebben we van 12 leden geen e-mailadres. Zij krijgen nog
een gedrukt exemplaar toegezonden. Omdat sommige leden het clubblad
willen uitprinten stuurde ik een PDF bestand en een Word bestand. Omdat
PDF uitprinten vaak betere kwaliteit geeft verdiend die versie de voorkeur.
Van Johan Albada kregen we onderstaande tekst n.a.v. de vraag van een
aantal leden hoe het best een clubblad geprint kan worden.
Johan, bedankt voor het meedenken!
Om het boekje van de DFKP te printen is het niet nodig om een word bestand mee te sturen. Een pdf is prima in boekvorm te printen. Er zit namelijk een functie in om dit te doen. Zet nadat je hebt aangegeven het te printen, bij ‘Page Scaling’ als “Booklet printing”
Dan staat daaronder Booklet subset. Bij dubbelzijdige printers zet je daar
Both sides en ben je klaar. Bij enkelzijdige printers zet je daar Front side
only. Als je dat gedaan hebt leg je het gedrukte papier weer in de printer
met het eerste vel boven en dan druk je het nog een keer af maar kiest dan
bij Booklet subset voor Back side only. Dan heb je 5 dubbel geprinte pagina’s, even vouwen en klaar.
Van de Penningmeester:
Van de meeste leden is een incasso-machtiging ontvangen en zal op 28
februari 2014 de contributie worden afgeschreven.
Wie geen gebruik maakt van de automatische incasso, wordt vriendelijk
verzocht de contributie vóór 1 april a.s. over te boeken op het bankrekeningnummer van de DFKP-club (zie gegevens op blz.2). Contant betalen
op de jaarvergadering kan natuurlijk ook.
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Uitnodiging Jaarvergadering

let op!!!! gewijzigde locatie!!!

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de jaarvergadering op zaterdag
22 februari 2014 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. 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. Bestuursverkiezing,
a. aftredend en herkiesbaar is dhr. J.Stelling*
b. tussentijds is afgetreden dhr. R.Prinsen**
Het bestuur stelt voor in deze plaats te benoemen
mw. Janita Smelt te Vriezenveen
c. tussentijds aftredend en niet herkiesbaar is dhr.K.Prins.***
Het bestuur stelt voor in deze plaats te benoemen
dhr. B.v.Dijk te Oldebroek
(Tegen)kandidaten kunnen ingediend worden tot aan het begin van de vergadering. Deze kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een bereidverklaring van de kandidaat.
11. Bestuursbeleid
12. Sponsoring
13. Fokkersdag op zaterdag7 september 2013
14. Prijzenschema.
15. ****Evaluatie van de Noordshow en de districtsshows en toewijzing van onze club-en districtsshows voor het seizoen 2013-2014
16. Prijsuitreiking clubshow en clubkampioenschap.
17. Rondvraag
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18. Lunch
19. Lezing door dhr. P. Balding over bestrijding van ongedierte, met
name in dierenverblijven.
20. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de inleider.
21. Sluiting
Middagpauze U kunt gebruik maken van een lunch.
De kosten voor de lunch zijn € 10,= Opgave is nodig voor 17-02-2013 bij
de secretaris. (liefst per e-mail) Deelname aan de lunch is niet verplicht.
Toelichting op de Agenda:
* Dhr. Stelling heeft om gezondheidsredenen aangegeven nog 1 jaar als
penningmeester te willen fungeren. M.i.v. 2015 zal een andere penningmeester zijn taak moeten overnemen.
** Dhr. Prinsen heeft zich genoodzaakt gezien om i.v.m. drukke werkzaamheden het bestuur tussentijds te verlaten.
*** Zoals op de vorige jaarvergadering is afgesproken.
****Voor het komende tentoonstellingsseizoen zijn er al een flink aantal
aanvragen binnengekomen. Verenigingen/ organisaties die niet tijdig een
officieel verzoek tot het organiseren van een districtsshow indienen, komen
niet in aanmerking voor een toewijzing. Dit verzoek moet voor 20 februari
binnen zijn bij de secretaris. Dus een mondeling verzoek op de ledenvergadering kan niet meer in behandeling worden genomen!!

De vergaderlocatie in Apeldoorn.
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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 opgelet 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.
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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.
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.
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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.
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
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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.

De Frankolijn kwartel

tekst Jaap Stelling

Bekend is hij niet en op tentoonstellingen geen regelmatige verschijning.
Dit jaar was er een koppel op de Noordshow in Zuidlaren te bewonderen.
De Frankolijn kwartel is geen frankolijn zoals de naam doet vermoeden,
maar een kleine kwartel.
Een prachtige kleine kwartel, die gemeten naar grootte het midden houdt
tussen een Harlekijn kwartel en een Europese kwartel.
Mijn interesse was direct gewekt, vooral omdat de dieren een mooi gekleurd verenpak bezitten.
Herkomst
De Frankolijn kwartel komt oorspronkelijk uit Zuid Azië, vooral in India
en Sri Lanka is het een regelmatige verschijning.
Ze behoren tot de fazantachtigen, maar is wel familie van de kwartel.
De wetenschappelijke naam is: Perdicula asiatica asiatica.
Al in 1790 werd de frankolijn kwartel ontdekt en wetenschappelijk
beschreven door de Australische ornitholoog John Lathem ( 1740-1837 ).
De Engelse naam van de frankolijn kwartel is “Jungle bush quail”.
Het is geen grond-of boomkwartel maar een boskwartel.
Ze leven in kleine groepen, vooral op de grond. Verschuilen zich graag
in lage begroeiing in dichte bossen en zijn moeilijk waar te nemen in
hun natuurlijke omgeving. Zijn alleen te zien als ze worden opgeschrikt
en plotseling opvliegen.
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Koppel frankolijn kwartels, links haan ,rechts hen
Eigenschappen
De Frankolijn kwartel is een kleine wat onrustige vogel met een bolvormigebouw van zo’n 17 centimeter groot.
Wordt naar de Engelse naam Jungle bush quail ook wel Jungle bush genoemd.
Een prachtige naam voor een klein kwarteltje.
De haantjes zijn mooier en uitbundiger gekleurd dan de hennetjes.
Hun geheel verenpallet is wat aan de bescheiden kant, ze vallen in die zin
niet echt op. Mede gelet op het onrustige karakter is dit waarschijnlijk de
redenen dat het geen algemene verschijning is bij onze fokkers.
Deze kwartels zijn monogaam. Hun paarband is bijzonder sterk.
Ze kunnen dan ook het beste paarsgewijs worden gehouden en gehuisvest.
Het houden van meerdere hennen bij één haan is vragen om problemen.
Zijn vorstgevoelig, bij strenge vorst is een verwarmt hok dan ook een
voorwaarde, wil men de dieren goed door de winter krijgen.
Broeden in de natuur vanaf half april tot in de vroege herfst.
Maken een eenvoudig nest, dat gemiddeld vijf tot zeven spierwitte eitjes
bevat.Na ongeveer 18 tot 20 dagen komen de eitjes uit.
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In volières en binnenhokken zoals onze fokkers de kwartels houden, broeden ze zelden zelf de eieren uit. Toch komt natuurbroed voor.
De Frankolijn kwartels zijn na een halfjaar seksueel volwassen. Leggen
toch meestal eerst in het tweede jaar eieren. Meerdere legsels per seizoen
zijn mogelijk.
Bijzonderheden
Het haantje heeft een prachtige zang. Het lijkt veel op de zang van een
kanarie. In de paartijd is dit het meeste te horen.
Slot
Er zijn niet veel Frankolijn fokkers in ons land, veelal worden ze uit België
gehaald. Het zou prachtig zijn als deze kwartel meer door onze leden zou
worden gefokt, en een regelmatige verschijning zou worden op tentoonstellingen.
Wie gaat de uitdaging aan?

Uitslagen van de clubshow op de Noordshow te Zuidlaren:
Zoals gebruikelijk werd onze clubshow weer gehouden op de Noordshow
te Zuidlaren. Het aantal inzendingen was zeker de moeite waard.
Door onze sponsor Kasper Faunafood waren prijzen beschikbaar gesteld in
de vorm van zakjes voer
voor de winnaars. Deze
zijn op de Noordshow
meteen aan de inzenders
uitgereikt. Voor de winnaars in elke categorie
volgt op de jaarvergadering nog een oorkonde
met foto van het winnende dier.
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Kwartels

Nr.1 kooinr. 3988
Japanse Kwartel
eigenaar Jaap Stelling
predicaat U 97
Nr.2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5

3997
4019
4006
4059

Japanse Kwartel
Japanse Kwartel
Japanse Kwartel
Europese Kwartel

N.H.v.Wijk
Comb.v.d.Hoorn
N.H.v.Wijk
geen lid

F 96
F 96
F 96
F 96

Patrijzen

Nr. 1 kooinr. 4078
Chuckar Patrijs
eigenaar G.v.Werven
predicaat F 96
Nr. 2 4080 Roul Roul
Nr. 3 4221 Barbarijse Patrijs
Nr. 4 4076 Chuckar Patrijs

Maarten Vierhout
G.v.Werven
G.v.Werven

F 96
F 96
F 96
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Frankolijnen

Nr.1 kooinr. 4069
Halsband Frankolijn
eigenaar
Maarten Vierhout
predicaat F 96
Oorspronkelijke duiven

Nr.1 kooinr. 4158
Guinea duif
eigenaar
Aart-Jan Vierhout
predicaat U 97
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4

4178
4162
4166

Rotsduif
Senegal Tortel
Senegal Tortel

J.van Dijck
Aart-Jan Vierhout
A.Beugeling

F 96
F 96
F 96
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Lachduiven

Nr. 1 kooinr. 4100a
Pastel
eigenaar Leon van Werven
predcaat U 97
Nr.2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

4101a
4126
4092
4134
4142

Pastel Isabel
Creme-Ino
Wildkleur Isabel
Getekend Bont Pastel
Zijdevederig
Wildkleur Isabel

Leon van Werven
Bas Hendriks
Bas Hendriks
Rene Hut

F 96
F 96
F 96
F 96

D.Stadman

F 96

Diamantduiven

Nr. 1 kooinr. 4148
Wildkleur
eigenaar
R.C.H.v.d. Kerkhof
predicaat F 96
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Uitslagen Districtsshows 2de deel.
**Bij minder dan 5 dieren per klasse wordt geen prijs toegekend.
WPKC te Winschoten 24 t/m 26 november 2013
totaal 38 dieren

keurmeester J.C.van Riessen

Kwartels

21 Mooiste Kwartel

Lachduiven
Diamantduiven

912

Japanse Kwartel

geen lid

U 97

Mooiste Kwartel op 1 na

921

Japanse Kwartel

H.Postma

F 96

9

Mooiste Lachduif

939

Grijs Pastel

E.W.Zwama

F 96

8

Mooiste Diamantduif

944

Wildkleur

geen lid

F 96

Plantageshow Wouw 13 t/m 15 december 2013
totaal 21 dieren

Te weinig dieren voor prijzentoekenning

De Maasdalshow te Vlodrop 20 t/m 22 december 2013
totaal 144 dieren

keurmeesters: A.Deetman, Kwartels, Patrijzen, Diamantduiven en Rotsduiven
G.Janssen, Lachduiven en overige oorspronkelijke duiven

Kwartels

29 Mooiste Kwartel
Mooiste Kwartel op 1 na

Patrijzen

10 Mooiste Patrijs
Mooiste Patrijs op 1 na

Lachduiven

39

Mooiste Lachduif
Mooiste Lachduif op 1 na

Diamantduiven

Oorspr.Duiven

16 Mooiste Diamantduif

768

Francolijn Kwartel

T.Kersten-Noy

U 97

765

Europese Kwartel

geen lid

F 96

788

Chuckar Patrijs

geen lid

F 96

783

Europese Patrijs

geen lid

796

Wildkleur Isabel

Bas Hendriks

792

Wildkleur Isabel

Bas Hendriks

F 96
ZG
95
ZG
95

839

Wildkleur

Rene v.d.Kerkhof

F 96

Mooiste Diamantduif op 1 na

837

Wildkleur

Rene v.d.Kerkhof

F 96

Mooiste Diamantduif op 2 na

833

Wildkleur

Bas Hendriks

F 96

886

Rotsduif

A.Sammer

U 97

Mooiste Oorspr.duif op 1 na

848

Senegal Tortel

geen lid

F 96

Mooiste Oorspr.duif op 2 na

869

Rotsduif

J.v.Dijck

F 96

50 Mooiste Oorspr.duif

Provinciale Zuid Holland te Boskoop 21 en 22 december
totaal 43 dieren
Kwartels

Patrijzen

Keurmeester Kwartels en Lachduiven E.W.Zwama, overige H.Hoving
17 Mooiste Kwartel

6

765

Virginia Boomkwartel Comb. v.Dorp

F 96

Mooiste Kwartel op 1 na

758

Japanse Kwartel

N.H.v.Wijk

F 96

Mooiste Patrijs

775

Europese Patrijs

R.Elsgeest

F 96

16

781

Kleurkop grijs

N.H.v.Wijk

ZG
94

796

Guineaduif

geen lid

F 96

791

Graysonduif

H.de Groot

F 96

Keurmeester A.Deetman
63 Mooiste Lachduif

456

Wildkleur

geen lid

U 97

Mooiste Lachduif op 1 na

477

Pastel Isabel

Stan Hageman

U 97

Mooiste Lachduif op 2 na

495

Grijs

F.Masselink

F 96

Mooiste Lachduif

Lachduiven

6

Oorspr. duiven

14 Mooiste Oorspr.duif
Mooiste Oorspr.duif op 1 na

Spilbroekshow te Neede 25- 26 januari 2014
totaal 63 dieren
Lachduiven

Championshow te Nieuwegein 23 t/m 25 nanuari 2014
Keurmeester Kwartels en Patrijzen en oorspr.duiven Tortels N.H.v.Wijk

totaal 127 dieren

Kwartels

Lach-Diamand en overige oorspr.duiven A.Deetman.
30 Mooiste Kwartel
6795 Japanse Kwartel
6791 Japanse Kwartel

N.H.v.Wijk

F 96

Mooiste Kwartel op 2 na

6806 Cal.Kuifkwartel

L.Sportel

F 96

6827 Chuckar Patrijs

G.v.Werven

F 96

Mooiste Patrijs op 1 na

6832 Chuckar Patrijs

G.v.Werven

F 96

Mooiste Patrijs op 2 na

6823 Europese Patrijs

Danny Poortinga

F 96

6848 Pastel

Leon v. Werven

U 97

6857 Grijs

K.Prins

F 96

3

Patrijzen

17 Mooiste Patrijs

38 Mooiste Lachduif
Mooiste Lachduif op 1 na

Oorspr, duiven

Diamantduiven

26 Mooiste Oorspr.duif

13

U 97

Mooiste Kwartel op 1 na

Frankolijnen

Lachduiven

N.H.v.Wijk

6892 Parelhalsband Tortel

Comb. van Dorp

F 96

Mooiste Oorspr.duif op 1 na

6900 Blauwe Grondduif

J.Bosch

F 96

Mooiste Oorspr.duif op 2 na

6911 Vredesduif

J.Bosch
Rene v.d. Kerkhof
Rene v.d. Kerkhof

F 96

Mooiste Diamantduif
Mooiste Diamantduif op 1 na

6882 Wildkleur
6884 Wildkleur

F 96
F 96
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Vragenlijst leden DFKP-club 2014
In de afgelopen jaren is er door het bestuur gewerkt aan tal van activiteiten.
Hierbij zijn o.a. te noemen:
De vernieuwde website van de club, informatie stand op de Noordshow,
brochures van de diergroepen kleine siervogels en de clubdag jongdieren.
Het is moeilijk steeds weer wat nieuws te bedenken, daarom roepen wij uw
hulp in.
Op de jaarvergadering hebben wij met regelmaat gevraagd aan de aanwezige leden of er ideeën zijn om iets nieuws op te zetten of wat in de uitvoering beter kan. Daarnaast is er gevraagd ons te helpen het clubblad met
actuele zaken en wetenswaardigheden van de leden te vullen.
We realiseren ons dat we op onze bijeenkomsten maar een deel van de leden bereiken.
Daarom willen we aan al onze leden een vragenlijst voorleggen met het
verzoek deze in te vullen en bovenal uw mening te geven.
Tijden veranderen, alles gaat sneller, wat gisteren voldeed in vandaag hopeloos verouderd, dit gaat ook niet aan onze sport voorbij. Wij zullen mee
moeten met de tijd.
Dat betekend dat ook de DFKP bij de tijd moet blijven en nieuwe activiteiten moet ontwikkelen.
Het bestuur kan het niet alleen, de DFKP is van en voor de leden. Dit betekent dat ook van de leden een bijdrage verwacht mag worden.
Het invullen van de vragenlijst is een onderdeel hiervan.
Uw ideeën, voorstellen zullen we bundelen en via het clubblad aan u terug
koppelen. Wij gaan ervan uit dat er waardevolle actieplannen bij zijn zodat
we weer een aantal jaren vooruit kunnen, onze club levend en actief te
houden.
Gaarne het ingevulde vragenformulier inzenden via e mail aan: secretaris@dfkp.nl
of via Post NL aan: Ben van Dijk, Oude Dijk 21, 8096 RJ Oldebroek
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Vragenlijst DFKP-club
1.Wat was uw reden om lid te worden van de DFKP-club
ja/nee
Het ras dat u fokt verbeteren
Gebruik maken van fokkers ervaring
Het winnen van DFKP prijzen op club/districtshows
Competitie met
nmetandere
anderefokkers
fokkersDFKP
DFKPaangaan
aangaan
( meerdere antwoorden mogelijk )
2.Wat is uw mening over de activiteiten van de DFKP-club
goed matig onvoldoende
Worden er voldoende activiteiten georganiseerd
Is de begeleiding van nieuwe leden voldoende
Wat is uw mening over het dagprogramma van
de jaarvergadering
Wat vind u van de jongdieren clubdag
Wat zou u anders doen:

3.Wat is uw mening over de website van de DFKP-club
goed matig onvoldoende
Is de informatie actueel
Is de website gebruikers vriendelijk
Is de dierbeschrijving correct en duidelijk
Wat mist u op de website:

4.Wat is uw mening over de locatie waar de DFKP-club haar
bijeenkomsten organiseert.
goed matig onvoldoende
Prima locatie,goed bereikbaar
Goede vergader- en tentoonstellingsruimte
Lunch faciliteit goed
Waar zou u de DFKP-club activiteiten organiseren:

5.Ambieërt u een bestuursfunctie bij de DFKP-club
ja/nee
Bestuurslid
Secretaris
Penningmeester
Vragenformulier inzenden via e mail aan: secretaris@dfkp.nl
of via Post NL aan: Ben van Dijk, Oudendijk 21, 8096 RJ Oldebroek

versie 2014
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Uitslagen Clubkampioenschap Duiven en Kwartels/Patrijzen
1

Bas Hendriks

579

1 Maarten Vierhout

578

2

Leon v.Werven

578

2 N.H.v.Wijk

577

3

K.Prins

577

3 Comb.v.Dorp
J.Stelling
H.Zeldenrust

575

4

Rene v.d.Kerkhof
Maarten Vierhout

576

6 L.Sportel

575

7 G.v.Werven

574

6

D.Stadman
J.Bosch

574
8 H.Postma

573

8

Rene. Hut

573

9 Andre Broers

572

9

J.J.H.W. Hageman

572

10 J.Kalkman

564

10

J.v.Dijck

571

11A.J.Vierhout

475

11

L.Sportel

569

12

A.Beugeling
Comb.v.Dorp

568

14

G.J.Kolk

559

15

A.J.Vierhout

480

In de competitie voor het kampioenschap bij de duiven namen nog 17 leden deel,
maar zij schreven niet in op de Noordshow of op de Championshow waardoor hun
puntentotaal niet meetelt voor het kampioenschap. Zij schreven overigens in veel
gevallen wel op meerdere tentoonstellingen in.
In de categorie Kwartels enz. waren dat nog 7 leden.
In deze groep werden wel behoorlijk punten gescoord, als deze leden volgend
seizoen op één van de grote landelijke shows inschrijven kan de competitie nog
een stuk spannender worden.
Op de jaarvergadering zal het volledige overzicht te zien zijn.
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