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Clubdag in het clubgebouw van AKV te
Amersfoort.

Op de jaarvergadering is door de leden besloten om alle aanvragen
voor een districtshow toe te wijzen. Hieronder vind u het overzicht
van deze districtstentoonstellingen, met daarbij tevens de
adresgegevens van de contactpersonen voor het aanvragen van
een vraagprogramma.
Inmiddels is bekend dat de Kleindierenexpo niet doorgaat en in
plaats daarvan de Nationale Kleindierenshow Nederland in de
laatste week van januari gehouden zal worden, alwaar de KLN de
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bondsshow voor Pelsdieren zal onderbrengen.
Ook de bondsshow van de NBS zal hier worden gehouden.
Het bestuur van de DFKPclub heeft besloten om de districtshow
die aanvankelijk aan de KDE was toegewezen aan deze nieuwe
tentoonstelling toe te wijzen.
Districtshows:
9 t/m 11 oktober

Peelhorstshow te Hegelsom
A.Selten tel. 077-4671594 fam.selten@hetnet.nl

8 t/m 10 oktober

Midden Veluweshow te Wenum-Wiesel
Regio Apeldoorn wilmaflokstra@hotmail.com
W.Flokstra tel. 055-5215366

16 t/m 17 oktober

Poort van Drenteshow te Meppel
M.v. Dam tel. 0522-256047

5 t/m 7 november

Grenslandshow te Vriezenveen
K.Prins tel. 0546-624106 koosprins@home.nl

19 t/m 21 nov.

Bollenstreekshow te Lisse
D.Jorna tel. 06-51278111 Jorna122@planet.nl

27 t/m 29 nov.

De Liemersshow te Zevenaar
J.H.W.Tenbergen tel. 0316-330483

11 t/m 13 dec.

Oneto te Enschede
F.Weinreder tel. 0546-821847
fred.weinreder@home.nl

18 t/m 19 dec.

Hanzeshow te Kampen
G.C.v.d.Wolf tel.038-3322718

28 t/m 30 januari

Nationale Kleindierenshow Nederland te Utrecht
Nadere gegevens in het volgende clubblad

Clubshow:
7 t/m 9 januari

Noordshow te Zuidlaren
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Voorwoord
Onze secretaris attendeerde me kortgeleden alweer dat het volgende
nummer van ons DFKP-clubblad eraan zit te komen. Op z‟n moment
merk je maar weer eens hoe snel de tijd gaat, zeker als je per nummer
iets wilt bijdragen.
Ik neem aan dat het broedseizoen bij de meeste fokkers naar het einde
loopt. Ik probeer altijd het aantal kuikens dat ik zo ongeveer wil hebben
in één broedronde te krijgen. Dan ben ik er helemaal op ingesteld en heb
je alle activiteiten en werkzaamheden in één keer gehad.
Je hebt dan wel een probleem als de resultaten tegen vallen.
Dit dreigde bij mij in eerste instantie te gebeuren. Ik broed nooit zo vroeg
en ik wil bij voorkeur de kuikens geboren laten worden aan het begin van
de Tour de France. Dit klinkt wat vreemd, maar ik zal het uitleggen.
Ik kijk graag naar de Tour en neem dan ook een aantal vrije dagen op. Ik
vind het dan erg plezierig als rond die tijd de kuikens uit de eieren
komen. Ik kan er dan veel meer van genieten dan dat ik vijf volle dagen
per week moet werken. Je ziet ze dan nauwelijks, ook omdat ze
(Japanse kwartels) zo snel groeien en in korte tijd volwassen worden.
Mijn kuikens kwamen perfect uit het ei. Omdat ik de eieren van twee
koppels gescheiden had gehouden kon ik zien dat één koppel allemaal
onbevruchte eieren had geproduceerd. Dat viel wel even tegen.
Het tweede koppel had een goed bevruchtingspercentage en de jonge
kuikens kropen perfect en snel uit het ei. Maar daarna begon de ellende.
In twee tot drie dagen raakten achter elkaar een fors aantal kuikens
verlamd en uiteindelijk betekende dit dat de getroffen kuikens niet meer
konden opstaan, ze beleven maar op de zij liggen en konden de poten
niet meer zo gebruiken dat ze konden opstaan. Dat is dan wel weer
teleurstellend. In twee tot drie dagen heb ik er 9 moeten laten inslapen.
Maar ik heb gelukkig toch een aantal veelbelovende kuikens in de
hokken.
Ik heb niet ingegrepen, bovendien wist ik niet wat de kuikens hadden.
Deze 9 kuikens hadden deze afwijking blijkbaar en de anderen niet.
Omdat alles zo snel gaat bij kwartels heb ik ook geen actie ondernomen
om met deze problemen naar een dierenarts te gaan.
Wat doen andere kwartelfokkers in zo‟n geval? En wat zijn jullie
ervaringen?
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Ik denk dat het clubblad een goed middel is om meer over dit soort
gebeurtenissen te schrijven, om ervaringen te delen en mogelijk
oplossingen of suggesties van anderen met soortgelijke ervaringen te
ontvangen.
Soms kom je via anderen op de oplossing die je zelf nog niet had
bedacht.
Ik heb ook al eens een paar keer van leden van de Nederlandse DFKPclub gehoord dat zij nog niet zo veel wisten van broeden en daar graag
meer over wilden weten en dan vooral ervaringen uit de praktijk. Wat doe
je wanneer? Dus ervaringen opschrijven en publiceren is altijd goed.
Waren de kuikens in mijn hok aangetast door een ziekte? Of hadden zij
aangeboren verlammingsverschijnselen of was dit een mogelijk gevolg
van (veel) inteelt. Dat laatste kan zeker een reden zijn, omdat we juist
met zeldzame kleuren sterk inteelt bedrijven. Ik denk niet dat wat mijn
kuikens onder de leden hadden, besmettelijk was voor de andere
kuikens.
Even los van de suggestie hierboven, als je als liefhebber of fokker iets
tegen komt in de dagelijkse praktijk waarvan je denkt dat je collegaliefhebbers/fokkers dit ook moeten weten, schrijf het dan direct op en
stuur het naar onze secretaris. De ervaring leert dat als je dit niet direct
doet het er vaak niet meer van komt.
En onze secretaris bewaart al het ingezonden materiaal tot het volgende
clubblad weer wordt gemaakt.
Alvast bedankt
Henk Slijkhuis

In dit clubblad o.a.
Zoals gebruikelijk het voorwoord van de voorzitter, en van zijn hand nog
twee artikelen. Jaap Stelling schreef een aantal wetenswaardigheden
over de Japanse Kwartel en Jasper Smelt legt uit wat de nieuwe
regelgeving op het ringengebied betekend voor onze leden.
Verder een aantal ingezonden brieven en natuurlijk de uitnodiging voor
de clubdag, die dit jaar geheel anders van opzet zal zijn.
Wij wensen u veel leesplezier en natuurlijk zijn ook de bijdragen van de
leden in een volgend clubblad van harte welkom.
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Regelgeving pootringen is gewijzigd

Jasper Smelt

Vanaf 1 juli 2009 is het aanvragen van pootringen gewijzigd. De
belangrijkste reden hiervoor is verbetering van de administratie
rondom de pootringen bij het ministerie van LNV. Zo wordt vanaf dit
jaar het ringenarchief gedigitaliseerd. Met één druk op de knop
verschijnt de herkomst van een ringnummer op het scherm. De
vogelbonden, waaronder KLN, beheren de gegevens en sturen deze
voor de soorten welke voorkomen op de lijst door naar het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit is
nodig als de Algemene Inspectiedienst of een andere controlerende
instantie vragen heeft over de naleving van de Ringenregeling.
De verschillende vogelbonden waaronder KLN (NHDB) en het ministerie
van LNV zijn al enkele jaren bezig geweest om de huidige regeling aan
te passen. Aanleiding hiervoor is om de illegale handel en wildvang in te
dammen. De vogelbonden zijn nu verplicht om gegevens digitaal bij het
ministerie aan te leveren. Eerder gebeurde dit op papier. In april is de
„Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere
merktekens‟ in de Staatscourant gepubliceerd. Daarmee is de regeling
vanaf 1 juli 2009 definitief in werking getreden. Het ministerie van LNV
gaat zorgvuldig met de aangeleverde gegevens van de kwekers om en
voldoet aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Andere organisaties of overheidsinstanties krijgen geen toegang tot het
pootringdossier.
Wat verandert er voor u?
Voor de individuele kweker verandert er door de digitale verstrekking aan
LNV niets, behalve dat we wat meer gegevens nodig zijn om ringen te
kunnen registreren. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier wat
u kunt vinden op www.kleindierliefhebbers.nl. Op dit moment wordt er
gewerkt aan een digitaal formulier waarmee de gegevens ingelezen
kunnen worden in ons ringenprogramma.
Daarnaast zijn tegelijkertijd twee knelpunten in het gebruik van ringen
opgelost.

Wijziging 1
Vraagt u pootringen aan voor gefokte vogels die niet behoren tot de
soorten uit bijlage A van de basisverordening (EG nr. 338/97)? Dan mag
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u vanaf 1 juli 2009 deze pootringen bij gelijke ringmaat aanvragen en
gebruiken voor meerdere soorten tegelijk. Voor ringen aangevraagd voor
een bijlage A soort blijft de verplichting bestaan dat u de ringen
uitsluitend mag gebruiken voor vogels van de soort waarvoor u de ring
heeft aangevraagd en niet voor andere soorten. En voor de bijlage A
soorten is het nu verplicht om bij de bestelling van ringen ook het aantal
ouderparen (koppels) door te geven.

Wijziging 2
De tweede wijziging is dat u voortaan van de voorgeschreven ringmaat
af mag wijken als u aannemelijk kunt maken dat daar een noodzakelijke
reden voor is.
Wat staat er in de Ringenregeling?
In de regeling staat onder andere:
- hoe de afgifte van pootringen is geregeld;
- welke gegevens bij de aanvraag van ringen verstrekt moeten
worden en vastgelegd door de vogelbond;
- de eisen waaraan de ring moet voldoen;
- welke vogelsoorten geringd moeten worden;
- en wat de standaard ringmaat is voor de betreffende vogelsoort.
Soorten welke onder de regeling vallen.
Op www.kleindierliefhebbers.nl kunt u de lijst aantreffen van dieren
welke onder de ringen regeling vallen en welke op de A lijst staan. A
staat voor inheemse soorten, A- staat voor uitheemse soorten.
Onderstaand een opsomming van de belangrijkste soorten welke door
DFKP leden gefokt worden. Let wel voor de volledige lijst verwijzen we
naar de website.
Manenduif
A
Holenduif
Turkse Tortel
Oosterse Tortel
Palm Tortel
(=Senegal Tortel)
Zomer Tortel A (=Europese Tortel)
Kwartel
Kwartelkoning
Halsband of Zwarte Frankolijn
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Barbarijse Patrijs
Aziatische Steenpatrijs
Steen Patrijs
Rode Patrijs
Patrijs

Ingezonden brief. 1
Reactie op het artikel: extra aandacht voor de nekband bij Lachduiven.
Op het artikel van Piet Botden in ons clubblad wil ik door middel van dit
stukje reageren.
In mijn ogen zijn de keurmeesters van Lachduiven de verkeerde weg
ingeslagen. De nekband is bij de Lachduiven een herkenbaar
raskenmerk en altijd omgeven door een witte zoom. Deze witte zoom is
aan de bovenzijde wat breder dan aan de onderzijde. Helaas missen
diverse Lachduiven deze witte zoom aan de onderzijde.
Ontbreekt deze witte zoom aan de boven-en onderzijde dan nooit meer
dan het predikaat G of 91 punten. Ontbreekt hij alleen aan de onderzijde
dan nooit meer dan het predikaat ZG of 93 punten. Het blijft natuurlijk
altijd een tekeningsfout.
Gaan de keurmeesters doen wat in het artikel van Piet Botden wordt
geschreven, dan krijgen we het gezegde: ”zachte heelmeesters maken
stinkende wonden”.
Het ontbreken van een raskenmerk is altijd een ernstige fout.
Wim van Brussel.
Reactie op de brief van Wim van Brussel.
Dat zachte heelmeesters stinkende wonden stinkende wonden
veroorzaken is een oud gezegde, deze woorden zijn nu van en voor
verantwoording van Dhr. van Brussel.
Wat wij (het congres van siervogelkeurmeesters) bedoelen in het
artikel is dat wij nieuwe en jonge liefhebbers erop willen wijzen meer en
beter te letten op de nekband en de witte zoming er omheen. We willen
in de toekomst betere dieren in het hok en op shows te krijgen. Wat bij
afwijking het predikaat moet worden; daar zijn de keurmeesters voor!!
Piet Botden.

Ingezonden brief. 2
Een welgemeend excuus aan alle Lachduiffokkers.
Hoewel ik het er in eerste instantie niet mee eens was, heb ik mij voor
het karretje laten spannen om voor de Lachduivendag van 6 juni j.l.
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Onze DFKP-boeken
bepaalde mensen wel en niet uit te nodigen. Dit had nooit mogen
gebeuren.
Jan Pijffers zou uitleg geven over de nieuw uit te komen standaard. Wij
waren het niet met hem eens om dieren met sommige fouten geheel uit
te sluiten, maar dat het beter was om dit op de beoordelingskaarten aan
te geven, en 1 of 2 predikaten af te trekken, zodat de fokkers er dan op
gaan letten. Maar Jan wil geen enkele concessie doen.
Met de mededeling van Dhr.v. Wijk namens de standaardcommissie, dat
een overgangstermijn van 3 jaar wordt ingesteld voor de witkoppen, die
dan spiegels in de staart moeten hebben*, waren wij dan ook blij.
Graag volgend jaar bij ons een nieuwe lachduivendag, maar dan voor
alle lachduivenfokkers.
Gre Sanders
* noot redactie: zie artikel van de standaardcommissie in het vorige
clubblad.
Reactie op publicatie standaardcommissie
Naar aanleiding van de publicatie van de standaardcommissie kreeg de
redactie een brief van dhr. Wim Voskamp, hoenderkeurmeester en
voorzitter van de standaardcommissie voor de hoenders, tevens lid van
onze speciaalclub, die ons erop wees dat wanneer er een wijziging in de
rasbeschrijving wordt doorgevoerd met een overgangstermijn van 3 jaar,
dat dan ook als overgangstermijn gezien moet worden. Met andere
woorden, het zal nodig zijn regelmatig de stand van zaken te evalueren
en te bespreken met de fokkers. Dit kan op fokkersdagen van de
speciaalclub en misschien op fokkersbijeenkomsten.
Op de tentoonstellingen zullen de dieren echter gewoon gekeurd moeten
worden zoals dat altijd het geval was. Dus in de overgangstermijn kan
een ivoor met spiegeltekening of een witkop zonder spiegeltekening nog
een hoog predikaat krijgen. Pas wanneer de termijn van 3 jaar
verstreken is zullen deze dieren bestraft worden. Wanneer je niet op
deze manier te werk gaat zal er binnen deze variëteiten niet meer
worden ingestuurd.
Het spreekt vanzelf dat de speciaalclub de ontwikkelingen nauwlettend
zal volgen.
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Henk Slijkhuis

Onze vier DFKP-boeken worden nog steeds elke dag door een aantal
belangstellenden aangeklikt.
We voldoen blijkbaar aan een behoefte aan informatie over onze dieren.
Iedereen kan bijvoorbeeld op Kleindierplaza zien dat elke dag de tellers
bij onze boeken weer een hoger getal tonen.
Je moet er wel bij bedenken dat de cijfers op Kleindierplaza niet de totale
gebruikscijfers zijn. Op Kleindierplaza liggen links. Die liggen er ook op
onze eigen DFKP-website. Bovendien worden de boeken ook via
Bibliotheek Wageningen University aangeboden, dus daar loopt de teller
ook.
Ik zal proberen in het volgende clubblad een overzicht te geven van de
totale klikcijfers van onze boeken vanaf hun publicatiedatum.
Verder hier nog een oproep.
Omdat de boeken nog op kleine onderdelen nog moeten worden
aangepast (bv. NHDB moet worden KLN), wil ik graag van de
gelegenheid gebruik maken om nog wat nieuwe foto‟s bij te plaatsen.
Foto‟s zijn altijd gewild. Ze maken tekst ook veel aantrekkelijker.
Ik kan nog goed een paar leuke foto‟s van Chineesjes gebruiken, maar
ook van de Harlekijn- en Coromandelkwartel. Ook een paar foto‟s van
bijzondere kleurslagen van de Japanse zijn welkom.
Foto‟s van kuikens van al onze dieren doen het ook goed. Heb je die,
stuur er een paar op.
Tot slot ook nog welkom zijn wat foto‟s van de Californische kuif- en de
Virginische boomkwartels.
Alvast bedankt.

Mijn email is: slijkhuish@zonnet.nl

Contributie 2009
De contributie is op de laatst gehouden jaarvergadering onveranderd
vastgesteld op € 15,- per jaar.
Om kosten te besparen maken we geen gebruik van acceptgiro‟s.
Daarom een vriendelijk maar dringend verzoek aan de 8 leden die dat
nog niet gedaan hebben uw contributie over te maken op
rekeningnr. 39.75.78.776 ten name van de Nederlandse DFKPclub,
Gladiolenstraat 3 te Didam.
Namens de penningmeester bedankt voor de medewerking.
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Wist u dat…………….

Jaap Stelling

Kwarteleieren erg lekker en zeer gezond zijn.
In luxe hotels en restaurants worden kwarteleieren verwerkt in allerlei
gerechten.
Van garnituur in voorgerechten tot een heuse soep met kwarteleieren.
Meestal worden hiervoor gebruikt de eieren van de Japanse kwartel.
In de “Poultry International”, een internatioaal blad voor pluimveehouders
stond een aantal jaren geleden een leuk artikeltje over de eieren en de
legcapaciteit van de Japanse kwartel.
Deze werd geprezen om haar legcapaciteit en om de hoge
kwaliteitswaarde van de eitjes.
e
e
Zo stond er te lezen dat ze tussen de 6 en 36 week een legcapaciteit
kunnen bereiken van 90 tot 100% , zeg maar elke dag een eitje.
Het ei van de Japanse kwartel is een ware “vitamine bom” en erg
gezond.
Hoewel een kippenei 6 keer zwaarder weegt dan een kwartelei, bevat
een kwartelei 6 keer meer vitamine B1, 12 keer meer vitamine B2 en
belangrijke andere B- vitamines, vitamine A, D en E, 7 keer meer Fe
( ijzer) en 5 keer meer P (fosfor).
Verder worden kwarteleieren aanbevolen bij lever- en nieraandoeningen,
suikerziekte, bloedarmoede.
Het is daarom niet zo verwonderlijk dat de Egyptenaren 5000 jaar
geleden al kwartels hielden voor ei- en vleesproduktie, zo blijkt uit
heroglieven in graftombes van de farao‟s.

UITNODIGING CLUB- FOKKERSDAG 5 SEPTEMBER 2009.
Graag wil het bestuur u weer uitnodigen voor de club- fokkersdag op
zaterdag 5 september 2009.
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
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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)
Jongdierenkeuring
Naar aanleiding van de wensen van onze leden heeft het bestuur
besloten de clubdag dit jaar eens anders te doen dan het in het verleden
het geval was. Het is de bedoeling dat er jonge dieren worden
meegebracht die allemaal worden ingekooid en gekeurd. Elk dier zal
worden voorzien van een predikaat op een keurkaart. Ook willen we
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. Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als alle groepen
vertegenwoordigd zijn, dus ook al hebt u maar 1 of 2 dieren van een niet
veel voorkomend ras, stuur ze in.
De binnenzijde van het achterblad van dit clubblad kunt u gebruiken als
inschrijfformulier, maar als u het clubblad intact wilt houden mag u ook
een blanco papier gebruiken. Nog liever ontvang ik de inzending 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.
Hierbij ook een oproep aan de keurmeesters om 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 A.K.V. lunch, de kosten hiervan bedragen € 11,=
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.
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Let op
OPGAVE van dieren en lunch bij Koos Prins voor
30 Augustus Tel. 0546-624106 of e-mail koosprins@home.nl
Te Koop en te koop gevraagd
Gre Sanders, heeft te koop:
4 Roul-Roul moeraskwartels Natuurbroed geringd 2009 samen €140,=
Diamantduifjes geringd 2009
Wildkleur bont € 35,= per stuk
Bruin
€ 30,= “” “”
Pastel
€ 25,= “” “”
Wildkleur
€ 15,= “” “”

Clubkampioenschap D.F.K.P.club 2009/2010
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 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.
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 Nat. Kleindierenshow te Utrecht.
Daarnaast moet op minimaal 1 districtshow worden ingezonden.
Wanneer een inzender op meerdere districtshows heeft deelgenomen
word het beste resultaat geteld.
Wanneer een inzender op de Noordshow en de Kleindierenexpo heeft
deelgenomen wordt de beste prestatie als clubshow geteld. De andere
prestatie wordt eventueel als districtshow gerekend.
NB. De Nationale Kleindierenshow Nederland 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.
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Inschrijfformulier voor de clubdag van de Nederlandse DFKPclub
Naam:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Telefoon en e-mail:
Inzenden voor 30 augustus naar: Koos Prins, Singravenstraat 23,
7651 JP Tubbergen of nog liever via e-mail naar:
koosprins@home.nl
Ras

Kleur

m/v

Afzender: Secr. De Nederlandse DFKP club
Singravenstraat 23
7651 JP Tubbergen
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