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CLUBBLAD van de Nederlandse 
Duiven, Frankolijnen, Kwartels en Patrijzenclub. 

 

6
de

  jaargang nr. 2  juli 2012 

 

Bestuurssamenstelling: 

Voorzitter:   Aart Deetman, 

  Diepesteeg 3, 8081 PD Elburg 

  Tel.0525-684279  voorzitter@dfkp.nl 

 

Secretaris:   Koos Prins,           

Singravenstraat 23,  7651 JP  Tubbergen 

                     tel.0546-624106   secretaris@dfkp.nl 

 

Penningmeester:  Jaap Stelling,  

Spinnerij 27, 8401 XE Gorredijk                                       

                     tel.0513-463501    penningmeester@dfkp.nl  

                     Rekeningnummer  3975.78.776  ten name van 

           Ned. D.F.K.P. Club     

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  

 

  Rick Prinsen, 

  Westeinde 120, 7671 CE  Vriezenveen 

  Tel. 0546-432289  rickprinsen@dfkp.nl 

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

Als u dit leest is de vakantie voor sommigen alweer voorbij. Een drukke 

tijd van fokken of kweken licht  achter ons. 

Wij maken ons op voor de jongdierendagen en tentoonstellingen. 

Had ik de goede koppels bij elkaar? Wat zouden de collega liefhebber er 

van vinden? Wat gaan de keurmeesters er van zeggen? Een spannende 

tijd breekt aan. 

Ga niet af op een beoordeling waar u het niet mee eens bent, maar vraag 

en overleg. Wij hebben samen een speciaal club, samen kunnen wij heel 

wat problemen oplossen. Samen kunnen wij meer oplossen. 

Alleen maar bij je hokken of op een tentoonstelling je kop laten zakken 

lost niets op. Samen mens en dier moeten wij plezier hebben. 

Gedeelde smart is halve smart, gedeelde vreugde is dubbele vreugde. 

Critici moeten er zijn en zullen er ook altijd wel blijven. Kritiek is niet 

erg als het maar opbouwend is dan komen we er samen wel uit. 

Gezien de bergen werk die er verzet moet worden naast de dagelijkse 

broodwinning moeten wij elkaar wel helpen om alles binnen de club 

draaiende te houden. Laten wij proberen er voor te zorgen dat wij er 

plezier in blijven houden. Laten wij met ons allen eens proberen om 

elkaar te helpen waar het kan en nodig is. 

Iedereen kan de beste worden maar hij of zij moet wel de juiste 

informatie krijgen om beter te worden. 

 

Aart Deetman 

 

Belangrijke data: 
1 September 2012 Jongdierenkeuring  

23 Februari 2013 Jaarvergadering 

  

Ledenadministratie: 
Nieuw lid: 

Arjan Bos (jl) Buitenlanden 13 3274 MB Heinenoord 

 

Oproep: 

Wie kan Rob Voorzaat, De Klencke 6  5655 HX  Eindhoven tel. 

0651997180 aan een Roul Roul hen helpen? Graag contact met hem 

opnemen als u een hennetje over heeft. 
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Van de Penningmeester: 

 

Contributie 2012 

Zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn betalen de leden hun jaarlijkse  

contributie van € 15,00 voor 1 april van het lopende boekjaar. 

Helaas is dit in 2012 niet het geval, nog ca. 45 leden hebben tot op 

heden hun verplichting niet voldaan. 

En dat is jammer, want we hebben het geld hard nodig om aan de 

lopende verplichtingen te kunnen voldoen. 

Degene die zijn of haar contributie verplichting nog niet heeft  

voldaan treft een rood herinneringsbriefje in dit clubblad aan. 

 

Automatisch incasso 

Binnen het bestuur is al meerdere malen gesproken over het  

automatisch incasseren van de jaarlijkse contributie. 

Gelet op vorenstaande willen we nu starten om de leden te bewegen 

een automatisch incasso machtiging aan de penningmeester te 

verstrekken. 

Dit heeft vele voordelen; 

- de club kan op tijd over de contributie gelden beschikken, 

- de leden worden niet lastig gevallen met herinneringsbriefjes en 

  aanmaningen, 

- het is voor de penningmeester aanmerkelijk minder werk, 

- bespaart de club portokosten en papier. 

Het bestuur stelt voor de contributie jaarlijks te incasseren rond  

1 maart van het kalenderjaar, voor het eerst op 1 maart 2013. 

In dit clubblad treft u als bijlage een geel machtigingsformulier 

aan. 

 

Verzending clubblad via e-mail: 

Verschillende leden hebben aangegeven dat ze hun clubblad alleen nog 

maar via e-mail willen ontvangen. Dat is voor de club een aanzienlijke 

besparing aan portokosten. We willen daarom graag inventariseren wie 

het voldoende vind om het clubblad digitaal te ontvangen en dus niet 

meer per post. We gaan dit clubblad digitaal aan iedereen sturen van wie 

we een e-mail adres hebben. Als u dus geen digitaal clubblad ontvangt 

hebben we of geen e-mail adres van u, of niet het goede. (we krijgen nl 

ook nogal eens bericht van niet af te leveren mail) 

Stuur dan uw e-mail adres aan de secretaris: secretaris@dfkp.nl. 

mailto:secretaris@dfkp.nl
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UITNODIGING CLUB- FOKKERSDAG 1 SEPTEMBER 2012. 

 

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

zaterdag 1 september 2012. 
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) 

 

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.  

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. 
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Tussen 12.30- en 13.30 uur wordt er geluncht. U kunt gebruik maken 

van een A.K.V. lunch, de kosten hiervan bedragen € 12,=  

Dat is inclusief de koffie in de ochtend. 

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 

25 Augustus Tel. 0546-624106  of  e-mail secretaris@dfkp.nl 
 

Europashow te Leipzig: 

 

Zoals u ongetwijfeld allen al weet is er dit jaar weer een Europashow, 

ditmaal in het Duitse Leipzig. Door KLN is er een busreis georganiseerd 

en ook het vervoer van de ingeschreven dieren zal door KLN verzorgt 

worden. Op dat punt hebben we als DFKP club gemeend iets voor onze 

leden te moeten doen omdat de meeste van onze dieren niet geschikt zijn 

om met de landelijke vervoerslijn mee te geven.  

Albert Beugeling uit Meppel zal voor de caviaclub het vervoer naar 

Leipzig verzorgen en omdat hij ook actief lid is van de DFKPclub wil 

hij ook wel de dieren van onze leden meenemen. 

Op dit moment kunnen we nog niet zeggen hoe alles geregeld gaat 

worden maar de verzamelpunten voor de dieren zullen waarschijnlijk 

Meppel en IJsselmuiden worden en misschien nog een plaats dicht bij de 

Duitse grens. Het vervoer van uw dieren hoeft dus geen belemmering te 

zijn om in te schrijven op de Europashow. 

Volgens de regels van de Entente kan er alleen gezamenlijk 

ingeschreven worden. De inschrijving sluit op 1 september.  

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Frits Dommerholt  

tel. 06-52695070 of via e-mail jfdommerholt@hotmail.com  

Kijk ook eens op de website van KLN en van de organisatie van de 

Europahow: www.europashau-leipzig.de 

KLN organiseert ook een reis met 2 overnachtingen naar de 

Europashow, hierover vindt u eer informatie in Kleindiermagazine of op 

de website van KLN. 

 

 

mailto:secretaris@dfkp.nl
mailto:jfdommerholt@hotmail.com
http://www.europashau-leipzig.de/
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Nieuwe website  DFKP-club   Jaap Stelling 

 

Na de wisseling van de wacht in het bestuur hadden we een  

nieuwe webbeheerder nodig. De huidige website werd opgezet 

en beheerd door onze “oud” voorzitter Henk Slijkhuis. 

In de snelle ontwikkeling van de digitale snelweg is het 

noodzakelijk regelmatig te vernieuwen of te updaten. 

Door tal van oorzaken is dit de laatste tijd niet voldoende gebeurd. 

 

In de ledenvergadering van 26 februari 2011 werden vragen gesteld 

over de kosten van de website. Sommige leden vonden deze te hoog. 

Er werd door het bestuur een toezegging gedaan hiernaar te kijken. 

Tevens kwam het verzoek uit de vergadering het inschrijfformulier  

op de website te plaatsen om het aspirant-leden gemakkelijker te 

maken zich aan te melden als lid. 

 

Een website is ook bedoeld om de leden clubinformatie te  

verschaffen over o.a. jongdierendag, club- en districtshows. 

Verder kan de nieuwe site bestuurlijke informatie als notulen van de 

jaarvergadering, statuten en huishoudelijk reglement en verschenen 

clubbladen weergeven. Dit betekend dat u als lid niet alle verslagen en 

clubbladen hoeft te bewaren, maar deze ten allen tijde en op elk gewenst 

moment kan vinden op de website van de DFKP-club. 

 

Bij een vernieuwing of upgrading is veelal het uitgangspunt het goede 

te behouden en achterhaalde zaken te vernieuwen. 

Zo blijft de link naar de digitale boeken mogelijk.  Daarnaast hebben 

we de vijf diergroepen weergegeven onder “ras informatie”. 

Het is mogelijk links te maken naar sites die betrekking hebben op de 

kleindierensport in het algemeen en de speciaalclubs in het bijzonder, 

zoals KLN en Kleindierplaza. 

Heeft u een website over kleine siervogels of meent u dat een 

betreffende site niet in de links van de DFKP-club mag ontbreken dan 

kunt u dit voorleggen aan onze secretaris. 

Binnen het bestuur is afgesproken dat alleen de secretaris opdracht kan 

geven tot een mutatie op de website.  

 

Een website bij een nieuwe provider opzetten kost veel tijd, alle 

gegevens moeten opnieuw worden ingebracht. 
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We zijn onze secretaris, Koos Prins en webbeheerder Robert 

Broekhuisen veel dank verschuldigd voor het vele werk en de tijd die ze 

aan de nieuwe website hebben besteedt. 

 

Nieuwsgierig naar het resultaat: kijk op de website, www.dfkp.nl 

 

Voorstel van de standaardcommissie Sier-en Watervogels en de 

Nederlandse DFKPclub aangenomen op de KLNvergadering 

 

Op de jaarvergadering van KLN die op 16 juni werd gehouden in de Bilt 

is een voorstel aangenomen wat was ingediend door de 

standaardcommissie Sier-en Watervogels in samenwerking met de 

Nederlandse DFKPclub.  Het voorstel moest het mogelijk maken om 

kleine siervogels meteen voorgeschreven ringmaat van 5,5 mm. of 

kleiner op tentoonstellingen te mogen huisvesten in de zgn. 

parkietenkooien. Het grote voordeel hiervan is dat de fokker zijn dieren 

thuis onder rustige omstandigheden al in de kooi kan doen en zo mee 

kan nemen naar de tentoonstelling. 

In het voorstel is duidelijk opgenomen dat iedere 

tentoonstellingsorganisatie vrij is om dit toe te passen of de gewone 

dichte tentoonstellingskooien te gebruiken. 

Voor meer informatie hierover zie onze website, daar staat onder het 

kopje nieuws het volledige voorstel.  

We willen de standaardcommissie bedanken voor de samenwerking om 

dit voorstel op de bondsvergadering te kunnen brengen. 

 

Op de Hanzeshow 

in Kampen wordt 

al enkele jaren 

gebruik gemaakt 

van de 

parkietenkooien 

voor de kleine 

siervogels. Dit tot 

grote tevredenheid 

van de inzenders. 

 

Foto Koos Prins 
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Dieren voorbereiden op tentoonstellingen.  Aart Deetman 

 

Hoewel het fokken van dieren als gevolg van de economische crisis voor 

sommige liefhebbers ongetwijfeld moeilijk wordt, mogen we over de 

animo voor de liefhebberij nog niet klagen. Dat komt ook wel, omdat de 

onze liefhebberij in vrijwel alle gevallen uit het oogpunt van sport 

beoefend wordt. En sportbeoefening kost als regel geld. Het is geen 

winst bejag maar een dier verkopen voor een redelijke prijs is wel mooi 

mee genomen. Dat nu is niet zo gemakkelijk. Het is dan ook niet zo 

verwonderlijk dat men in deze tijd van het jaar de klacht hoort dat 

sommige dieren zo weinig op brengen. Want als we slechts het prijzige 

opfokvoer rekenen, ja dan zijn de prijzen wel erg laag voor sommige 

dieren. U moet uitblinkers fokken om een uit blinkende prijs te 

ontvangen. Het is immers nog altijd zo dat niet uitsluitend het houden 

van dieren ons genoegen geeft. Ook is het doel om er mee te fokken de 

drijfveer. Niets doet de belangstelling voor een ras of soort of kleur zo 

gauw dalen als men deze voor wat men noemt afbraakprijzen kan kopen. 

Dat nu kunnen we vooral om deze tijd van het jaar ervaren. Nu de rui en 

verharing voorbij is en de dieren in top conditie komen proberen de 

liefhebbers zo spoedig mogelijk van overtollige dieren af te komen. 

Bovendien krijgt men meer ruimte voor de dieren die men aan wil 

houden. Men moet ook al het overige niet op ruimen. Niet vergeten 

moet worden dat er dieren zijn met enkel tekort komingen van grote 

waarde kunnen zijn voor de fok. Vaak word het dagen van wikken en 

wegen om tot de juiste beslissing te komen. 

Binnen afzienbare tijd worden overal in de lande weer tentoonstellingen 

gehouden. Ze vormen een schakel in de keten van de liefhebberij, die 

niet gemist kan worden. Al zijn we ons er van bewust dat de liefhebberij 

niet uitsluitend voor de tentoonstellingen beoefenen. Eens per jaar 

willen wij toch onze dieren tonen aan het publiek. Uitsluitend bij een 

slechte verzorging zal de conditie achter uitgaan. En hiermede bedoelen 

we dan de verzorging gedurende de tentoonstelling. De verzorging moet 

beginnen direct nadat de dieren in de kooien zitten.  

Men moet ook weten welk voer de dieren krijgen. Voer en drinkbakjes 

gevuld bij de dieren die dit direct nodig hebben. Al deze maatregelen 

zijn eenvoudig te nemen. En wanneer deze door ter zake kundige 

liefhebbers behartig worden dan is er geen vuiltje aan de lucht. Bij een 

juiste verzorging bestaat er geen enkele aanleiding dat de vogels uit 

conditie raken. 
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Met het africhten van uw dieren moet u al beginne zodra ze het nest 

verlaten. De meeste dieren moeten wennen aan mensen handen. Ze 

proberen door de kleinste openingen te ontsnappen. De fokker doet er 

goed aan die angst weg te nemen door op een rustige manier met de 

dieren om te gaan. Onnodig in de hand nemen moet vermeden worden. 

Ook jagen met een netje kan er de oorzaak van zijn dat de vogels altijd 

schuw en angstig voor de mens blijven. Zet de dieren regel matig in een 

TT kooi. Ze wennen aan de kooi, het pakken, andere geluiden, stellen 

zich later beter. Als u er dagelijks voor langs loopt wennen ze aan 

mensen. Trainen met een keurstokje of ouden radio antenne maakt het 

dier vertrouwd met het TT gebeuren. Dieren zo uit een groot hok of 

volière zullen onrustig heen en weer vliegen. Zulke dieren zullen door 

de keurmeesters en het publiek niet worden bewonderd. Liefhebbers 

doen er goed aan veel met de dieren om gaan. Schoonmaken van de 

dieren is ook omgaan met dieren. Nagels knippen, ringen schoonmaken, 

conditioneren van de veren of pels. Het zijn allemaal goede kontakten 

met uw dieren. 

 

Clubkampioenschap DFKP.club 2012/2013 

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. 
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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.  

 

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. 

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.  

 

Beoordeling districtsshows 

Door het enorm toegenomen aantal aanvragen (dit jaar 22) voor het 

onderbrengen van een districtsshow heeft het bestuur besloten om ernaar 

te streven om elke districtsshow in het komende seizoen te bezoeken. 

We zullen daarbij de tentoonstelling beoordelen op huisvesting, voeding 

en verzorging van onze dieren. Deze beoordeling zal voor een volgend 

seizoen worden meegewogen in de eventuele toekenning van een 

districtsshow. Het is dus van belang dat de organiserende verenigingen 

beseffen dat een districtsshow aanvragen ook inhoud dat er serieus met 

de betreffende diergroep wordt omgegaan. Ook de informatie 

verstrekking aan het secretariaat van de speciaalclub laat nogal eens te 

wensen over. Een vraagprogramma en een catalogus is een vereiste om 

de punten voor het clubkampioenschap te kunnen meetellen.  
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Hieronder vind u het overzicht van alle districtsshows, met daarbij 

tevens de adresgegevens van de contactpersonen voor het aanvragen van 

een vraagprogramma. 

 

Districtshows 2012/2013:   

12 t/m 14 oktober        Peelhorstshow te Hegelsom 

A.Selten tel. 077-4671594  

fam.selten@hetnet.nl 

www.peelhorstshow.nl 

 

11 t/m 13 oktober       Midden Veluweshow  te Wenum-Wiesel  

W.Flokstra tel. 055-5215366    

wilmaflokstra@hotmail.com 

www.kleindierenshowmiddenveluwe.nl 

 

19 t/m 20 oktober     Poort van Drenteshow te Meppel 

M.v. Dam tel. 0522-256047 

poortvandrenteshow@hotmail.com 

 

24 t/m 27 oktober Frieslandshow te Dokkum 

   S.Damstra tel. 0511-425260 

   s.damstra@desaad.nl 

   www.pkvfrisia.nl 

 

26 t/m 28 oktober de Eendracht te Venlo    

   E.James  tel. 06-20976100 

   fokkeryalaska@hotmail.com 

   

9 en 10 november Flevoshow te Dronten 

   R.Tiemes tel.0321-337358 

   ronaldtiemes@upcmail.nl 

   www.kdsoostelijkflevoland.nl 

 

16 en 17 november Sportfokkers Heerde en Omstreken te 

Wapenveld 

   K.v.Olst  tel. 0578-617781   

   info@sportfokkersheerde.nl 

   www.sportfokkersheerde.nl 

 

mailto:fam.selten@hetnet.nl
http://www.peelhorstshow.nl/
mailto:wilmaflokstra@hotmail.com
http://www.kleindierenshowmiddenveluwe.nl/
mailto:poortvandrenteshow@hotmail.com
mailto:s.damstra@desaad.nl
mailto:fokkeryalaska@hotmail.com
mailto:ronaldtiemes@upcmail.nl
http://www.kdsoostelijkflevoland.nl/
mailto:info@sportfokkersheerde.nl
http://www.sportfokkersheerde.nl/
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22 t/m 24 november    Bollenstreekshow Lisse  

A.M.Rewijk tel. 020-6533008 

mcrewijk@ziggo.nl  

www.pkvlisse.nl 

    

23 t/m 24 november Waterpoortshow te Sneek 

   T.Dokkuma tel. 0513-499410 

   dokkuma@hotmail.com 

   www.pkvsneek.tk 

 

24 t/m 26 november WPKC Winschoten 

   Arjan Raspe tel. 06-51333133 

   info@wpkc.nl 

   www.wpkc.nl 

 

29 nov t/m 2 dec. Peellandshow te Asten 

   H.Verspeek tel:06-13153200 

   strevennaarbeter@planet.nl 

 

29 nov. t/m 1 dec. Zuid-oost Drente Show te Erica 

   H.Lamberts tel. 0524-552439 

   wener08@hetnet.nl 

 

30 nov. t/m 1 dec.    De Liemersshow te Zevenaar 

                                   J.H.W.Tenbergen tel. 0316-330483 

   hans.tenbergen@zonnet.nl 

   www.liemersshow.web-log.nl 

 

7 t/m 9 december Oneto te Enschede 

                               Mw. E. Sanders tel. 074-2664735                

erna.sanders@planet.nl en 

michel.stals@enexis.nl 

   www.oneto.nl 

 

 7 t/m 9 december EMSV de Eendracht te Wouw  

G.L.M. Sep tel.0165-545328 

ewsv.de.eendracht@home.nl 

www.ewsv.nl 

 

http://www.pkvlisse.nl/
mailto:dokkuma@hotmail.com
http://www.pkvsneek.tk/
http://www.wpkc.nl/
mailto:strevennaarbeter@planet.nl
mailto:wener08@hetnet.nl
http://www.liemersshow.web-log.nl/
mailto:erna.sanders@planet.nl
http://www.oneto.nl/
http://www.ewsv.nl/
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13 t/m 15 december Stichting ‘De Maasdalshow’ te Vlodrop  

   René van de Kerkhof tel.06-28566210 

renevandekerkhof@hotmail.com 

www.demaasdalshow.nl  

  

14 t/m 15 december     Hanzeshow te Kampen 

                                   G.C.v.d.Wolf tel.038-3322718  

   g.c.vanderwolf@home.nl 

 

21 t/m 23 december Gelderlandshow te Wijchen 

   J.J.M. Jansen tel 024-6774265 

hachuisman@hetnet.nl 

 

21 t/m 22 december  Provinciale Zuid Holland te Boskoop 

   Boskoop en Omstreken 

   J.v.Dorp  tel. 0172-752079 

jaapvandorp@zonnet.nl 

  

18 t/m 20 januari 2013 Nut en Sport te Haaksbergen 

   B.J.M.Busschers tel. 053-5726846 

   bjmbusschers5@online.nl 

 

26 en 27 januari 2013 Spilbroekshow te Neede 

   Rudi Boswinkel  tel.  

   r.boswinkel@npvneede.nl 

   www.npvneede.nl 

 

17 t/m 19 januari 2013 Championshow te Nieuwegein 

Annita Schothorst tel. 0346-566372 na 18.00 

uur   

secretaris@championshow.nl  

   www.championshow.nl 

 

Clubshow: 

                     

3 t/m 5 januari           Noordshow te Zuidlaren 

   Tel 0594-505924 

   pr@noordshow.nl 

   www.noordshow.nl 

mailto:g.c.vanderwolf@home.nl
mailto:hachuisman@hetnet.nl
mailto:jaapvandorp@zonnet.nl
mailto:bjmbusschers5@online.nl
mailto:r.boswinkel@npvneede.nl
mailto:secretaris@championshow.nl
http://www.championshow.nl/
mailto:pr@noordshow.nl
http://www.noordshow.nl/


 15 

 


