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De eerste keer,
Net terug van vakantie moet de laatste hand gelegd worden aan het
eerste clubblad van de DFKPclub. De grote lijnen waren klaar, maar ik
geef toe dat ik er op mijn vakantiebestemming nog wel over na heb
gedacht hoe het er uit zou zien als de drukker zijn werk heeft gedaan.
Ik hoop dat de leden positief verrast zullen zijn. De bedoeling is natuurlijk
dat er in de toekomst ook bijdragen van de leden binnenkomen over hun
fokkerservaringen, hun contacten met andere fokkers of zomaar een
mooi verhaal waar we wat van kunnen opsteken.
Nauurlijk zullen we ook tentoonstellingsverslagen maken van de club-en
districtshows. Verder komt er een vaste rubriek: “Op bezoek bij / even
voorstellen”, waar we fokkers/leden van onze club bezoeken en verslag
doen van hun dieren en de manier waarop ze hun dieren houden en
verzorgen. We zullen proberen om alle diergroepen binnen onze club
aan de orde te laten komen.
Verder vind u in dit eerste clubblad een uitnodiging voor de Clubdag op
1 september in Amersfoort en we presenteren het clubkampioenschap.
Ik wens iedereen veel leesplezier en ik wacht met spanning op de
reacties en natuurlijk de kopij van de leden.
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UITNODIGING CLUB- FOKKERSDAG 1 SEPTEMBER 2007.
Graag wil het bestuur u weer uitnodigen voor de club- fokkersdag op
zaterdag 1 september 2007.
Op deze dag zullen wederom de dieren centraal staan, slechts een klein
gedeelte wordt ingeruimd voor bestuursmededelingen. De rest van de
tijd zal worden gebruikt om de meegebrachte dieren te bespreken.
Net als vorig jaar willen wij er ook deze keer een wedstrijd element aan
toevoegen, en voor de winnaar in alle groepen staat er een attentie
klaar.
Anders dan andere jaren zal dit jaar zijn dat de fokkers eerst hun kennis
ten aanzien van de dieren mogen laten zien. De bedoeling is namelijk
dat de fokkers aangeven welke dieren ze de beste vinden. Daarna zal er
door één van de keurmeesters een toelichting worden gegeven en is er
tijd voor vragen. Net als vorig jaar willen wij er ook deze keer een
wedstrijd element aan toevoegen, en voor de winnaar in alle groepen
staat er een attentie klaar.
Dus breng uw dieren mee, dit mogen zowel oude als jonge dieren zijn,
maar ook dieren waar u vragen over hebt.
Vooral kwartelfokkers worden ook gevraagd dieren mee te brengen, ook
voor deze dieren zal ruimschoots aandacht zijn.
Voor kooien wordt gezorgd, maar wanneer u uw dieren liever in een
eigen kooi laat zien kan dat natuurlijk ook.
Zoals gebruikelijk wordt deze dag weer gehouden in Amersfoort in het
clubgebouw van de A.K.V.
Het adres is Bokkeduinen 4 in Amersfoort ( A28 afslag Dierenpark
Amersfoort, borden Dierenpark volgen, voorbij Dierenpark na 900 meter
rechtsaf = Soesterweg), na de bocht in de Soesterweg voor het N.S.
rangeerterrein ligt aan de rechterkant het clubgebouw van de A.K.V. (tel.
033-4655522)
Programma
De ontvangst is om 10.00 uur en de aanvang om 10.30 uur.
Er wordt begonnen met enkele bestuursmededelingen. Daarna kunnen
er voorbereidingen getroffen worden voor de dierbesprekingen door
bevoegde keurmeesters. Tussen 12.30- en 13.30 uur wordt er geluncht.
U kunt gebruik maken van een A.K.V. lunch, de kosten hiervan bedragen
€ 10,= maar dat moet u van te voren opgeven! Natuurlijk mag u ook uw
eigen lunch meebrengen. Na de lunch wordt de dierenbespreking
vervolgd met als slot de uitreiking van een attentie aan alle winnaars. We
streven er naar om deze dag om ongeveer 14.30 te beëindigen.
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Let op
Indien u dieren mee wil brengen, geef dit a.u.b. even aan ons door. Liefst
per e-mail, of anders per telefoon het komt niet op 1 dier aan, maar wij
willen graag weten op hoeveel dieren wij ongeveer moeten rekenen en in
welke diergroepen. OPGAVE van dieren en lunch bij Koos Prins voor
27 Augustus Tel. 0546-624106 of e-mail dfkpclub@gmail.com of
koosprins@home.nl

PRIJZENSCHEMA voor de D.F.K.P. club- en districtshows 20072008
Het bestuur heeft beschikbaar gesteld op de jeugdshow te Laren (Gld):
Tinnen vogelfiguur voor de mooiste uit de groep duiven
(Oorspronkelijke-Lach en Diamantduiven)
Tinnen vogelfiguur voor de mooiste uit de groep kleine siervogels
( Frankolijnen, Kwartels en Patrijzen)
De winnaar hoeft geen lid te zijn van de DFKPclub.
Deze ééndaagse tentoonstelling wordt gehouden op zaterdag 15
september en is alleen voor jeugdleden.
Vraagprogramma aanvragen bij Marjan Holmer-Vriezekolk, tel.0573402008 of e-mail secretariaat@jeugdshow.nl
Inzenden is mogelijk tot 20 augustus.
Om deel te nemen aan onze club-, en districtshows en dus ook aan het
clubkampioenschap, dient u zelf een vraagprogramma aan te vragen bij
de betreffende organisatie.
12-14 oktober 2007 districtshow Peelhorstshow Horst
vraagprogramma tel. 077-3981883
18 t/m 20 oktober districtshow Poort van Drente show Meppel
vraagprogramma tel. 0522-252737
30 november t/m 2 december districtshow Liemersshow Zevenaar
vraagprogramma tel.0316-330483
3 t/m 5 januari 2008 Clubshow Noordshow Zuidlaren
vraagprogramma tel. 0595-441989
Om voor prijzen in aanmerking te komen moet het minimum predikaat
Z.G. zijn. Alleen leden van de club komen in aanmerking voor de prijzen.
Prijzen die worden gewonnen door niet-leden vervallen. De gewonnen
prijzen worden uitgereikt op onze jaarvergadering in februari 2008 en
worden niet nagestuurd.
3

Clubshow:
1e prijs
oorkonde met foto van het winnende dier
e
2 prijs
vogelfiguur
e
e
3 t/m 6 prijs tinnen lepeltje
De volgende min. aantallen dieren moeten ingeschreven zijn om in
aanmerking te komen voor de prijzen.
Ieder kooinummer telt als één dier. Ook al betreft het een koppel.
Prijs
Lachduiven
Oorspronkelijke duiven
Diamantduiven
Frankolijnen
Kwartels
Patrijzen

1e
15
10
5
5
15
10

2e
25
20
10
10
25
20

3e
40
30
15
15
40
30

4e
60
40
25
20
60
40

5e
80
50
40
25
80
50

6e
100
60
60
30
100
60

Districtshows
Hierbij gelden dezelfde aantallen dieren per groep als bij de clubshow.
1e = 7 euro, 2e = 5 euro, 3e = 3 euro.
Hieronder een overzicht van de aantallen ingezonden dieren op de cluben districtshows van het afgelopen tentoonstellingsseizoen, zoals u ziet
zijn er alleen op de Peelhorstshow Frankolijnen ingezonden. Verder valt
op dat er op de Hanzeshow naar verhouding weinig kwartels maar
enorm veel Lachduiven en ook ruim 20 Diamantduiven waren
ingezonden.
140

diamantd.
lachduif
wilde duif
frankolijn
kwartel
patrijs

120
100
80
60
40
20
0
Peelhorst

Hanze

Noord
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Avi

Kleindier

Clubkampioenschap D.F.K.P.club 2007/2008
Een nieuwe uitdaging voor leden fokkers van de DFKPclub om
clubkampioen te worden van hun speciaalclub en een beloning voor zijn
of haar fokmanschap. Hierom, en om de tentoonstellingen waar de
DFKPclub haar districts-en clubshow onderbrengt te promoten, is het
bestuur van mening dat het de moeite waard is een clubkampioenschap
in het leven te roepen. Een tweede effect is het mogelijk toenemen van
het aantal ingezonden dieren en dit heeft weer een positief effect op wat
de speciaalclub vooral ook aan het publiek heeft te bieden, dus een stuk
promotie voor de DFKPclub.
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.
Mocht de deelname onze verwachting overtreffen kunnen we ook nog en
reservekampioen aanwijzen.
Hierbij gelden dan de onderstaande regels:
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. Daarnaast moet op minimaal 1 districtshow
worden ingezonden.
Wanneer een inzender op meerdere districtshows heeft deelgenomen
word het beste resultaat geteld.
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 een gelijk aantal punten tellen de punten van jonge dieren dubbel, is
het daarna nog gelijk dan gaat de inzender met de kleinste inzending
voor.
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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.
Prijsuitreiking
De prijzen behorend bij het clubkampioenschap zullen op de
jaarvergadering worden uitgereikt.
We hopen op veel deelname en een plezierige competitie.
Op bezoek bij / even voorstellen:
In deze rubriek gaan we verslag doen van een bezoek wat we aan een
fokker brengen. Dat zal in de meeste gevallen een lid zijn van onze club,
maar dat is niet noodzakelijk. Ook willen we leden de gelegenheid geven
hun verhaal eens op papier te zetten en zich op die manier voor te
stellen aan de andere leden.
Omdat de tijd tussen het ontstaan van het idee voor een clubblad en de
eerste verschijning wat kort was, en dat gecombineerd met de
vakantietijd, is er dit keer voor gekozen om mezelf wat nader voor te
stellen aan de leden. Ik ben de kleindierenwereld ingerold doordat één
van mijn vrienden konijnen fokte en daarmee naar tentoonstellingen
ging. Omdat ik ook konijnen had was de omschakeling naar raskonijnen
snel gemaakt. Al vrij snel werd ik ook bestuurlijk actief bij de vereniging
Kampen en Omstreken.
Al bijna mijn hele leven heb ik lachduiven, alleen wist ik nooit dat het
lachduiven waren. Iedereen noemde het Oost-Indische tortelduiven dus
noemde ik ze ook zo. Het maakte ook niet uit, want we hadden ze in de
veestal hangen om het mooie koeren. We hadden altijd 2 doffers in
aparte kooien en ze mochten elkaar niet kunnen zien omdat ze dan
volgens mijn vader mooier en meer koerden. Naast de konijnen heb ik
altijd wel één of meerdere witte of pastel Lachduiven gehad. Later heb ik
mijn vriendin (nu mijn vrouw), die op kamers woonde een witte lachduif
gegeven als gezelschap. Intussen wist ik dat het geen tortels waren,
alleen had ik nu de kleur nog fout.
In 2000 raakte ik op de Noordshow met keurmeester Hoving in gesprek
over de Lachduiven en hij raadde mij aan om mijn witte Lachduiven te
ringen en eens in te zenden op een tentoonstelling. Het jaar daarna heb
ik inderdaad een aantal jongen geringd en ingestuurd op de Hanzeshow
in Kampen en daar bleek dat mijn witte Lachduiven geen witte waren
maar Crème-ino’s.
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Wat dus heel spontaan begon is inmiddels uitgegroeid tot een serieuze
bezigheid. Toen we met ons gezin begin 2004 verhuisden naar
Tubbergen besloot ik dan ook de konijnen, die ik al fokte vanaf 1981,
weg te doen en me helemaal toe te leggen op de Lachduiven en de
Diamantduiven.
Daar zijn er ook een koppeltje Senegal tortels bijgekomen die nog
mooier geluid maken dan de Lachduiven. Het exposeren met de duiven
vind ik, naast de fokperiode, nog steeds één van de mooiste aspecten
van de liefhebberij. Op de tentoonstellingen rondlopen maar vooral
helpen op de keurdag vind ik een prachtige manier om mijn kennis van
de dieren te vergroten. Ook de bezoeken die ik breng aan andere
fokkers zijn erg leerzaam. Ik wil proberen aan de hand van een aantal
foto’s duidelijk te maken hoe ik mijn dieren huisvest en verzorg.

In de blokhut heb ik de broedhokken van de Lachduiven en een aantal
broedhokken voor de Diamantduiven gemaakt. In de volière rechts met
daaraan vast een nachthok zijn 2 koppels diamantduiven gehuisvest. De
jonge diamantduiven die daar geboren worden blijven gewoon bij de
ouderparen in en dat levert tot nu nooit problemen op. Ik moet alleen
oppassen dat de vroege jongen niet al in de zomer beginnen te leggen
en te broeden. Het aangebouwde gedeelte was eerst volière, maar door
het zonlicht verbleekten de crème-ino’s en werden de pastel dieren erg
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gevlekt. In dit hok worden alle jonge Lachduiven bij elkaar gedaan. Door
steeds te selecteren blijft de ruimte groot genoeg.

De kweekkoppels Lachduiven zijn in de blokhut gehuisvest. Op deze foto
is de bodembedekking nog van beukensnippers, inmiddels ben ik tot
grote tevredenheid overgestapt op gewoon metselzand. Ook de
voerbakken zijn verdwenen, het voer strooi ik in het zand. Alleen in de
kweekperiode krijgen de koppels eivoer in een klein schaaltje. Ongeveer
eind februari gaan de broedschalen de hokken in. In de broedschalen leg
ik een matje met daarop wat hooi en tabaksstelen. Ook strooi ik wat hooi
en tabakstelen in het hok, zodat de duiven gestimuleerd worden om te
gaan nestelen. Als de duiven elkaar accepteren, en dat lukt meestal wel
(soms gaat het echt niet) zijn de eerste eieren er na ruim een week.
Sommige fokkers halen het 1ste ei weg en leggen er een kunstei voor in
de plaats, en nadat de duivin het 2de ei heeft gelegd wordt het 1ste ei
weer teruggelegd om te zorgen dat ze gelijk uitkomen. Ik doe dat alleen
bij de crème-ino’s, bij de andere kleurslagen gaat het bijna altijd goed
ondanks dat het 1ste jong een dag ouder is zie je na ruim een week bijna
geen verschil meer.
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De Diamantduiven geef ik de keus uit enkele kleine broedschalen en een
paar kleine kooitjes die ik aan de wand van de volière en het binnenhok
hang. Dit jaar had ik een probleem bij de Diamantduiven: de eieren
waren bevrucht, de duiven broeden uitstekend maar één of enkele
dagen voor het uitkomen stierven de jongen in het ei. Wat het probleem
is geweest weet ik nog steeds niet, maar inmiddels heb ik een mooi
aantal jonge Diamantduiven zonder iets veranderd te hebben.

Dit was het eerste clubblad van de DFKPclub. Het bestuur hoopt dat de
leden het waarderen en dat laten blijken door zelf kopij aan te leveren, of
zich te melden voor een verslag van hun fokkerij.
Ook andere suggesties zijn van harte welkom.
Reacties en bijdrages graag aan het adres van de secretaris.
Wij hopen u met uw dieren te zien op de fokkersdag op 1 september in
Amersfoort (vergeet niet op te geven of u dieren meeneemt en of u mee
wilt eten)
Wij wensen u allen veel succes in het komende tentoonstellingsseizoen.
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