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CLUBBLAD van de 

Nederlandse Duiven, Frankolijnen, Kwartels en Patrijzenclub. 

 

 

10
de

 jaargang nr. 2 augustus 2016 

 

Bestuurssamenstelling: 

Voorzitter:  Aart Deetman, 

  Diepesteeg 3, 8081 PD Elburg 

  Tel.0525-684276 voorzitter@dfkp.nl 

 

Secretaris:  Ben van Dijk,  

Oude Dijk 21, 8096 RJ Oldebroek 

                     Tel.0525-632212 secretaris@dfkp.nl 

 

Penningmeester: Gerrit Claassen,  

Karel Doormanstraat 1C, 5991 AH Baarlo 

                     Tel.077-8502017 penningmeester@dfkp.nl  

                     Rekeningnummer NL07RABO0397578776 ten name van 

           Ned. D.F.K.P. Club  

 Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U  

Contributie € 15, - per jaar, jeugdleden € 7,50  

Voor 1 april te betalen op bovengenoemd rekeningnummer. 

 

Leden:         Piet Botden,        

  Joh. v. Stalbergweg 3, 5816 AG Vredepeel  

                     Tel. 0478-503458 pietbotden@dfkp.nl  

 

  Janita Smelt 

  Westeinde 352, 7671 CN Vriezenveen 

  Tel. 0546-566368 janitasmelt@kliksafe.nl 

mailto:voorzitter@dfkp.nl
mailto:secretaris@dfkp.nl
mailto:penningmeester@dfkp.nl
mailto:pietbotden@dfkp.nl
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Voorwoord   

 

Augustus 2016  
 

Van de voorzitter. 

 

Honderd leden. Ze waren allemaal niet op de jaarvergadering. Dit is teleur-

stellend 

 

U heeft het vast al wel gelezen in Kleindiermagazine. Rene Hut heeft een 

uitgebreid verslag gemaakt van onze jaarvergadering. Jammer dat u er niet 

bij kon wezen. Gerrit Koerhuis had een zeer interessante lezing over voe-

ding, maar dan niet wat er in een zakje voer zit. De spijsvertering van onze 

vogels en te weten hoe een dier het voer verwerkt is ja zo interessant om te 

weten. 

 

Nu dan onze fokkersdag. 

Kom allemaal met dieren en een goed humeur naar Apeldoorn. Ook wat 

niet goed is gewoon inschrijven het zijn som leerzame dieren en er moet 

toch wat te discuren wezen. Onze secretaris heeft alles al op een rijtje dus u 

hoeft daarom niet thuis te blijven. Keurmeesters zijn ook uitgenodigd bij 

deze met hun dieren. Het is leerzaam om met collega fokkers te overleggen 

wat er dit jaar goed ging en wat fout is gegaan. De komen de tentoonstel-

lingen kunnen we dan alle kleuren en tekeningen op een rij hebben.  

 

Niet treuren en niet zeuren. U heeft vast wel iets beleeft het afgelopen fok-

seizoen. Kom naar Apeldoorn en vertel ons uw belevenissen. U kunt het 

ook opschrijven en dan voorlezen of opsturen naar onze secretaris voor een 

volgend clubblad. 

 

 

 

 

Tot ziens in Apeldoorn 

 

Aart Deetman 
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Belangrijke data: 
3 September 2016 Jongdierenkeuring en Clubdag te Apeldoorn 

5 t/m 7 Jan 2017 Clubshow op de Noordshow te Assen 

4 Maart 2017 Jaarvergadering te Apeldoorn 

 

Ledenadministratie: 

 

Bedankt als lid W.Bles, Heerenveen.  

 

Van de redactie; 
In het tweede clubblad van dit jaar vindt u de notulen van de jaarvergade-

ring, 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. 

 

 

UITNODIGING CLUB- FOKKERSDAG 3 SEPTEMBER 2016. 

 

Graag wil het bestuur u weer uitnodigen voor de club- fokkersdag op za-

terdag 3 september 2016. 
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 jaren 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 gele-

genheid is om kort iets te zeggen over de door hem gekeurde dieren. Speci-
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ale aandacht willen we graag vragen voor niet veel voorkomende rassen. 

Dus fokkers, laat zien wat er in de hokken zit.  

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. Kleine soorten (ringmaat kleiner dan 5,5 mm) moeten in ei-

gen kooien, omdat daarvoor geen geschikte kooien beschikbaar zijn. 
Er zijn geen kosten verbonden aan de keuring.  

 

Heren en dames keurmeesters, ook de nieuwe keurmeesters, worden ver-

zocht 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 uiter-

lijk 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 aan-

wijzen van de mooiste per groep en de uitreiking van een attentie aan alle 

winnaars. We streven er naar om deze dag om uiterlijk 14.00 uur te beëin-

digen. 

 

Let op!!!! 

OPGAVE van dieren en lunch bij Ben van Dijk voor 

27 Augustus Tel. 0525-632212 of e-mail secretaris@dfkp.nl 

 

mailto:secretaris@dfkp.nl
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Notulen van de jaarvergadering van de Nederlandse DFKPclub 

Gehouden 20 februari 2016 in het duivensportcentrum te Apeldoorn 

 

1 Ontvangst en opening 

 

2 Met kennisgeving afwezig: Albert Beugeling, Wouter Bles, Schelte 

Boonstra, Andre Broers, Marinus van Dam, G.J. Dreijers, Stan Hageman, 

Jan Kalkman, René van de Kerkhof, Heinze Munneke, Koos Prins, Jouke 

van de Siepkamp, Luuk Sportel, Dirk Stadman, Jaap Stelling, Evert Tim-

mer, Jogchem IJpma, Hilbert Zeldenrust. 

Aanwezig 13 leden. 

 

3 Ingekomen stukken/mededelingen 

-Ledenmutaties worden vermeld in het clubblad. 

-Vraagprogramma’s worden doorgemaild. 

-Catalogussen districtshows. 

-Uitnodiging huisdierdagen Assen 

Omdat de huur prijs van een kraam nu €36,--/m
2
 was zijn we er niet op in 

gegaan. 

-Brief Jan Pijffers over Redding Lachduif. Ter kennisneming gezonden aan 

de DFKP 

Daarin zijn interview uit Kleindierenmagazine en de wat hij wil gaan doen 

om de aantallen lachduiven op tentoonstellingen te vergroten, zoals het 

toelaten van lachduiven met ringen van andere bonden. 

Bij KLN zijn deze al toegelaten. 

-Vooraankondiging vergadering Diertechnische raad. 

Piet Botden en Gerrit Claassen zullen de DFKP vertegenwoordigen 

Wij wachten de agenda af, de afgevaardigden van de DFKP hebben de vol-

ledige bevoegdheid te beslissen en hun mening te geven namens de DFKP 

club. 

-Jaarvergadering 2017 wordt gehouden op 4 maart, 26 februari valt in het 

weekeinde dat carnaval begint. 

 

De KLN heeft alle nog aanwezige boekjes ‘De kleine siervogels’ aan de 

DFKP geschonken. 
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4 Joop Hageman vraagt of de term eierdoosjes kan worden veranderd in 

broedeikeerkistjes. 

Verder  waren er geen op of aanmerkingen. 

 

5 Er zijn geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag. 

 

6 Financieel verslag penningmeester. 

Door de penningmeester wordt een financieel  overzicht uitgereikt, waarop 

ter vergelijking ook de cijfers van 2013 en 2014 staan vermeld. 

J. de Klein vraagt waarom er geen uitgaven voor het clubblad zijn vermeld. 

De secretaris antwoordt dat hij de bonnetjes voor de cartridges en het pa-

pier voor de declaraties van de IJsselvliedtshow, die op dezelfde bonnetjes 

stonden, heeft afgegeven  

j. Linders vraagt naar de hoogte van de administratiekosten 

De administratiekosten bestaan hoofdzakelijk uit postzegels voor het ver-

zenden van de clubbladen. 

Er moesten in 2015 4 maal 11 clubbladen worden verzonden met minimaal 

2 zegels per clubblad. 

 

 

7 Verslag Kascommissie. 

Joop Hageman doet namens de kascommissie verslag. 

De kascommissie geeft de complimenten voor het verslag en het werk van 

de penningmeester en stelt voor decharge te verlenen met een applaus. 

 

8 Benoeming kascommissie. 

Omdat Joop Hageman in 2015 is ingevallen voor Jaap van Dorp treedt hij 

af en blijft Jaap van Dorp nog een jaar aan. De nieuwe kascommissie zal 

bestaan uit Jaap van Dorp en Henze Munneke. 

Als reserve wordt benoemd Nico van Wijk. 

 

9 Vaststelling contributie  2017. 

M.i.v. 2017 wordt een combinatie beshouwd als 1 lid. Dat betekent 1 maal 

contributie betalen, maar ook 1 clubblad naar het opgegeven adres en 1 

prijs. 
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10 Bestuurverkiezing. 

Ben van Dijk wordt herkozen. 

De voorzitter stelt voor Jaap Stelling, de vorig jaar afgetreden penning-

meester, tot erelid te benoemen voor al het werk dat hij heeft gedaan. Het 

voorstel wordt met applaus aangenomen. 

 

11 Sponsoring. 

Kasper Faunafood verzorgt de prijzen. 

Robert Broekhuisen verzorgt de website. 

Andre Sammer heeft op de Noordshow 6 rotsduiven geschonken. Deze zijn 

verkocht en de opbrengst is aan de penningmeester overgedragen. 

Joop Hageman heeft weer broedeikeerkistjes gemaakt voor de DFKP. 

 

12. Fokkersdag. 

De voorzitter merkt op dat er op de laatste clubdag weinig hoen-

der/siervogel keurmeesters aanwezig waren. 

Nico van Wijk vraagt of ervaren fokkers, die belangstelling hebben om 

keurmeester te worden, kunnen keuren op de clubdag. 

 

13 Prijzenschema. 

Het prijzenschema van de lachduiven op de Noordshow en de districtshows 

wordt gelijk getrokken met het schema voor de kwartels. Dit gebeurt in 

verband met de aantallen ingezonden dieren. 

Nico van Wijk vraagt of ook het schema van de oorspronkelijke duiven op 

de Noordshow wordt aangepast in verband met grote aantal inzendingen. 

Er wordt besloten om het prijzenschema voor Noordshow vande oorspron-

kelijke duiven gelijk te trekken met de kwartels en de lachduiven. Het 

schema voor de districtshows wordt niet veranderd. 

 

14 Evaluatie Noordshow 2016 en districtsshows 2016/2017. 

Er hadden zich niet voor voor de hele tentoonstelling mensen opgegeven 

om de stand te bemannen, toch was de stand vrijwel de hele show bemand. 

Voor elke speciaalclub staat er ’s morgens een envelop met 2 toegangskaar-

ten, uitrijkaart, consumptiebonnen en maaltijdbonnen klaar bij de kassa. 

 

De club- en districtsshows worden vastgesteld. Inclusief de clubshow zijn 

dat er 15. 
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15.Prijsuitreiking. 

De voorzitter reikt de prijzen van de clubshow en het clubkampioenschap 

uit. 

 

16 Rondvraag. 

Jan de Klein vraagt waar de letters O en W in de ledenlijst voor staan. 

Dit is oorspronkelijke duiven en wilde duiven. Dit zal aangepast worden en 

veranderd in O. 

Dit up to date houden is niet te doen als het niet wordt doorgegeven. 

Luuk Sportel heeft de vraag gemaild waarom op de Championshow de 

frankolijnkwartels in grote kooien zaten en de parelhalstortels in grote par-

kietenkooien. 

In grote parkietenkooien mogen vogels met een advies ringmaat tot en met 

5,5 mm 

 

Na de lunch werd een lezing gehouden over de voeding van onze vogels 

door Gerrit Koerhuis. 

 

 

 

 

 

Japanse kwartel geel wildkleur 

 

Als naar het aantal inzendingen wordt gekeken op de Noordshow en 

Championshow dan verwacht je iets anders. 

Samen komen beide shows in 2016 tot het schamele aantal dieren van acht. 

 

Wat is er aan de hand met deze prachtige kwartel, waarom zien we ze zo 

weinig meer bij de fokker en op tentoonstellingen. 

 

Onderstaand een opsomming. 

 

In de afgelopen jaren zijn er verschillende artikelen verschenen over de “ 

gele” Japanse kwartel in Kleindier Magazine o.a.: 

“Zo nu en dan zien we hem: de “gele” kwartel. Maar over welke kwartel 

hebben we het dan?” 
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“Afrikaanse kwartel of een kleurmutant van de Japanse kwartel?” 

“Een snel rijzende kwartel-ster.” 

Om maar een enkele artikelen te noemen. 

 

Genetische literatuur 

Deze literatuur geeft informatie over de gele kleurmutant van de Japanse 

kwartel, die in 1967 in Japan is ontdekt. 

Waarschijnlijk de eerste kleurmutant van de Japanse kwartel. 

De gele kleur mutatie wordt door een enkel gen bepaald. Een gen is een 

klein onderdeeltje van de chromosomen ( dragers van erfelijke eigenschap-

pen) dat bepaalt hoe een eigenschap- zoals de kleur – er uit ziet. 

Het gen voor geel overheerst het gen voor wildkleur. Het gen voor geel is 

dus dominant. 

Het gen voor wildkleur is recessief. Alle genen zijn in tweevoud aanwezig. 

Onderzoek toonde aan  dat de gele kleurmutant alleen bestaat in een 

heterozygote vorm ( enkelvoudig aanwezig ). En wildkleur Japanse kwartel 

is homozygoot voor wildkleur ( tweevoudig aanwezig ). 

 

Wat betekent dit voor de fokker 

Paren we wildkleur met geelwildkleur dan levert dat 50% wildkleur en 

50% geel-wildkleur op. Bij kleine aantallen is het toeval van grote invloed 

en kunnen de percentages afwijken. 

Paren we geelwildkleur met geelwildkleur dan is in theorie de uitkomst 

75% geel en 25% wildkleur. In de praktijk is de verhouding echter 67 – 

33% voor geel en wildkleur. 

Deze verhouding is het gevolg van de 25% die homozygoot is voor het gele 

gen en afsterft in het broedei. De embryo’s zijn zo klein dat men deze eie-

ren als onbevrucht beschouwt. Dit verklaart waarom de geel wildkwartel  

wordt beschreven als de kwartel met verminderde vruchtbaarheid. 

 

Verschillen tussen Japanse kwartelwildkleur en geelwildkleur 

Volgens de literatuur is de gele Japanse kwartel iets kleiner dan de wild-

kleur. 

KLN ringenbureau adviseert alle kleurslagen van de Japanse kwartel ring-

maat 6.0. 
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Slaan we de KLN standaard siervogels II op over de grootte van de Japanse 

kwartels dan word geen vermelding gemaakt dat de kleurmutant geelwild-

kleur iets kleiner is dan de wildkleur en andere kleurmutanten. 

En dat is jammer, want nu zie je vaak op de predicaten op tentoonstellingen 

bij bouw en type staan “ kan forser van bouw”  of “ graag voller van 

bouw“.  

Een andere omissie bij de geelwildkleur is de vleugeldracht. Meerdere die-

ren uit een broedsel hebben vaak een te lage vleugeldracht, dit is er moei-

lijk uit te fokken. 

 

Wildkleur geboren uit Geelwildkleur  x  geelwildkleur 

Ook deze dieren zijn veelal iets kleiner dan originele wildkleur, vaak zitten 

er prachtige dieren tussen, houden zou je zeggen, maar toch valt later op de  

flank en rug kleur iets fletser is dan van de “ echte “ wildkleur. 

En daardoor minder geschikt voor tentoonstellingen, uitzonderingen daar 

gelaten. 

 

Mogelijk geeft bovenstaande een verklaring waarom we de geelwildkleur 

minder zien. 

Toch hoeft dit m.i. geen reden te zijn om geelwildkleur niet te fokken. Het 

fokken van 

van deze prachtige kwartel kost meer tijd dan gewoonlijk. 

Een hele mooie uitdaging voor DFKP-fokkers deze prachtige kleurslag wel 

te fokken. 

 

 

Geraadpleegde literatuur: diverse artikelen Fokkers Belangen en Kleindier 

Magazine 
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Met een paardenmiddel door de siervogel hokken 

 

Als u de kopregel leest komt ongetwijfeld de gedachte op wat is dit nu voor 

onzin. 

Toch is het de moeite waard verder te lezen, mogelijk is het wat voor u. 

Een aantal jaren geleden kwam ik via een konijnenfokker in het bezit van  

vanilia Sirocco stalpoeder. Dit poeder wordt normaliter gebruikt voor paar-

den. In de paardenstallen wordt na het uitruimen van de mest een laagje 

stalpoeder gestrooid, het bestrijdt bacteriën en gaat vieze ammoniageuren 

tegen. 

 

Dit stalpoeder blijkt uitstekend te gebruiken in vogelkooien en hokken van 

onze siervogels. Ik gebruik stalpoeder een aantal jaren onder het strooisel. 

Wat is mooier dan je dieren regelmatig een schoon en fris hok te geven. In 

lege hokken die tijdelijk niet in gebruik zijn, strooi ik eveneens een laagje 

stalpoeder. Bij binnenkomst ‘s morgens bijna geen vlieg in de hokken te 

bekennen. En dat is wat waard. 

 

Toepassing: 

Maak de hokken zo goed mogelijk droog schoon, strooi een klein laagje 

stalpoeder,  neem vooral alle hoeken, naden en vochtige plekken mee. 

Daarover het strooisel aanbrengen dat u normaliter gebruikt. 

De hokken ademen geruime tijd een frisse geur uit. 

Alle bacteriën en parasieten worden gedood. 

 

Samenstelling van vanilia Sirocco stalpoeder: 

Bestaat uit zeewier, zeeschuim, gedroogde planten. plantenextracten, desin-

fecterende mineralen, eucalyptus, citronella en cineol. 

 

Stalpoeder is bij dierspeciaalzaken verkrijgbaar of deze kunnen het voor u 

bestellen, gangbare besteleenheid is 5 kg, dit kan worden geleverd rond de  

20 euro. 

U kunt ook contact opnemen met de leverancier of kijk op de website. 

 

Tijssen   Rijndijk 83 Hazerswoude   Telefoon 071 3419125 

E mail marketing@tijssengovodi.nl 

www.tijssengodovi.nl 

mailto:marketing@tijssengovodi.nl
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De Kleine Parelhalstortel is weer in Nederland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het vorige clubblad werden de verschillen aangegeven tussen de Kleine 

Parelhalstortel en de Indische of Gewone Parelhalstortel. 

Veel fokkers noemen de laatste Kleine Parelhalstortel en dat is (was) geen 

probleem, omdat de echte Kleine Parelhalstortel niet in Europa aanwezig 

is. 

Daar is nu verandering in gekomen. Er zijn vanuit Italië een aantal Kleine 

Parelhalstortels naar Nederland gekomen. 

De mogelijkheid bestaat dat er binnen afzienbare tijd ook Kleine  

Parelhalstortels op tentoonstellingen verschijnen. 

Als de Indische Parelhalstortel dan ook nog als Kleine Parelhalstortel wordt 

ingeschreven, komen ze door elkaar in de kooien. 
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Sponsoren 

In deze tijd kan geen enkele vereniging meer bestaan zonder een sponsor, 

die de vereniging steunt. Wij hebben twee sponsoren die ons steunen. 

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, waar vele uren werk in zit. 

Het resultaat mag er zijn, de nieuwe site ziet er geweldig uit. 

We krijgen dan ook vele complimenten. 

Robert verzorgt het onderhoud van de site. Janita Smelt gaat dat samen met 

hem doen 

 
 

Kasper Faunafoods 

Ook dit jaar hebben we Kasper faunafoods 

bereid gevonden ons in 2015 te sponsoren, 

met zakjes voer die we kunnen aanwenden 

als prijzen voor onze clubshow en jongdie-

rendag. 

 

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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Clubkampioenschap DFKP.club 2015/2016 

 

Door de goede 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 tentoonstellings-

seizoen 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, waar-

bij 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 

wordt het beste resultaat geteld. Wanneer een inzender op de Noordshow 

en de Championshow heeft deelgenomen wordt de beste prestatie als club-

show geteld. De andere prestatie wordt eventueel als districtsshow gere-

kend. 
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NB. De Championshow is geen clubshow, maar krijgt voor het clubkampi-

oenschap dezelfde status als de Noordshow om de leden in het zuiden van 

het land tegemoet te komen.  

 
Districtsshows 2016/2017: 
 
23 en 24 september IJsselvliedtshow te Hattem   open tt. 
   B. van Dijk tel. 0525-632212 
   ijsselvliedtshow@gmail.com 
 
21 t/m 23 oktober PKV Diepenheim (i.v.m. 100 jarig bestaan) open tt. 
   H. Zweverink tel. 0547-352062 
   zweverink.h@gmail.com 
 
28 oktober  Vessem en Omstreken te Hoogeloon  
 open.prov. tt. 
t/m 30 oktober  Lia Mollen tel 0497-644017 of 06-23060284 

liamollen-kvv@hotmail.com 
 
27 t/m 29 oktober Veluwepoortshow te Putten   open tt. 
   R. Zoet tel. 06-502168533 
   secretaris@veluwepoortshow.nl 
 
28 t/m 30 oktober Zaanstadshow     open tt. 

P.J.G. v.d.Hoorn tel.075-6875584 of 06-30410608 
pjgvdhoorn@hetnet.nl  

 
29 t/m 30 oktober De Eendracht Venlo     open tt. 
   G.Claassen tel. 077-8502017 

gerritclaassen@home.nl 
 
12 t/m 13 november Deltashow te Midddelburg   open tt. 
   J.D. van Doorn tel 0118-636309 
   info@delta-show.nl 
 
17 t/m 19 november Zuid West Drente Show te Havelte  open tt. 

Mevr P. Struik. tel.0521-344969 
zuidwestdrentheshow@hotmail.com 

 
 
2 t/m 4 december Oneto     nationale tt. 
   E. Sanders tel. 074-2664735 
   secretaris@oneto.nl 
 

mailto:ijsselvliedtshow@gmail.com
mailto:zweverink.h@gmail.com
mailto:liamollen-kvv@hotmail.com
mailto:secretaris@veluwepoortshow.nl
mailto:secretaris@veluwepoortshow.nl
mailto:pjgvdhoorn@hetnet.nl
mailto:gerritclaassen@home.nl
mailto:info@delta-show.nl
mailto:poortvandrenteshow@hotmail.com
mailto:secretaris@oneto.nl
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9 t/m 11 december Stichting ‘De Maasdalshow’ te Vlodrop ( Limburg )  
open prov. tt. 

René van de Kerkhof tel.06-28566210 
renevandekerkhof@hotmail.com 
info@demaasdalshow.nl  
 

 
16 t/m 17 december Hanzeshow te Kampen   open tt. 

A.v.Ittersum tel 06-43036201 
H.Kamphof tel  06-10881365 
info@hksv-kampen.nl 

 
15 t/m 17 december? Prov. Bondstt. te Hazerswoude  open 
prov. tt. 
   J. Korsuize tel 06-16245565 
   korsuize@kpnmail.nl 

 
21 en 22 januari 2017 Spilbroekshow te Neede    open tt. 

Herman van Dijke tel.0545-294379 
secretaris@npvneede.nl  

 
26 t/m 28 januari 2017 Championshow te Nieuwegein  nationale 
tt. 

Jouke v.d.Siepkamp tel.030-6064308 
secretaris@championshow.nl 
brunner.jouke@kpnmail.nl 

 
Clubshow: 
                     
5 t/m 7 januari 2017 Noordshow te Assen   nationale tt. 
   Tel 0594-505924 
   A.Deetman 
   pr@noordshow.nl 
   www.noordshow.nl 

mailto:renevandekerkhof@hotmail.com
mailto:info@demaasdalshow.nl
mailto:info@hksv-kampen.nl
mailto:korsuize@kpnmail.nl
mailto:secretaris@npvneede.nl
mailto:secretaris@championshow.nl
mailto:pr@noordshow.nl
http://www.noordshow.nl/
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Prijzenschema districtshows 

 

Hieronder vind u het prijzenschema voor de de districtsshows 

De DFKP-diergroepen zijn: oorspronkelijke duiven, lachduiven, diamant-

duiven, frankolijnen, kwartels en patrijzen. 

 
Minimum predikaat ZG. De prijzen zijn alleen te winnen door leden van de Ne-
derlands DFKP-club. 
Wanneer een prijs wordt gewonnen door een niet DFPK lid vervalt de prijs. 
 

Oorspronkelijke duiven 
 6136 € 7,- 5 dieren 
 6137 € 5,- 10 dieren op 1 na 

6138 € 3,- 15 dieren op 2 na 

Diamantduiven 
  6139 € 7,- 5 dieren 

 6140 € 5,- 10 dieren op 1 na 

6141 € 3,- 15 dieren op 2 na 

Lachduiven 
  6142 € 7,- 5 dieren 

 6143 € 5,- 15 dieren op 1 na 

6144 € 3,- 30 dieren op 2 na 

Frankolijnen 
  6145 € 7,- 5 dieren 

 6146 € 5,- 10 dieren op 1 na 

6147 € 3,- 15 dieren op 2 na 

Kwartels 
  6148 € 7,- 5 dieren 

 6149 € 5,- 15 dieren op 1 na 

6150 € 3,- 30 dieren op 2 na 

Patrijzen 
  6151 € 7,- 5 dieren 

 6152 € 5,- 10 dieren op 1 na 

6153 € 3,- 15 dieren op 2 na 
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Afzender:  Secretariaat Nederlandse DFKPclub 
Oude Dijk 21, 8096 RJ Oldebroek. 


