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Voorwoord 

Augustus 2014
Het is vakantietijd, maar het nieuwe seizoen klopt al weer op de deur. Het
clubblad moet klaar want de gegevens voor de fokkersdag op 6 september
moeten er in. Deze moeten op tijd bij de fokkers zijn om op tijd te kunnen
inschrijven. O ja, de vragenlijst is toch wel even ingevuld door zeven leden.
Wat men op viel dat niemand een bestuursfunctie wilde maar er werd wel
gevraagd om wat meer activiteiten. Op de komende jaarvergadering is de
penningmeester aftredend en niet herkiesbaar. Ik roep u nu al op om deze
functie in te vullen, de jaarvergadering is al in februari 2015. Er is bij de
bond en onze speciaal club veel geregeld, veel voorschriften hoe het moet.
In de afgelopen periode heb je toch wel even de verzendkisten schoon gemaakt en voorzien van nieuwe bodembedekking. Wij zijn toch liefhebbers
die alles voor elkaar hebben. Wij hebben het zo voor elkaar dat bij ons geen
dier dood gaat in een verzendkist die te vol of vies is. Als u met uw vogeloverschot naar de handel gaat laat, dan zien dat u liefhebber bent, netjes
verzorgd in ruime verzend kisten. U houdt de dieren in gevangenschap,
daar bent u dan ook verantwoordelijk voor.
Wij horen toch niet bij die mensen die van alles naar ze gooien om dat wij
ze graag op een film zetten want dan moet er beweging in komen.
Tot ziens in Apeldoorn.
Aart Deetman.
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Belangrijke data:
6 September 2014
8 t/m 10 Jan 2015
21 Februari 2015

Jongdierenkeuring en Clubdag te Apeldoorn
Clubshow op de Noordshow te Assen
Jaarvergadering te Apeldoorn

Ledenadministratie:
Nieuwe leden:
L Polane
E Timmer
Van de redactie;
In het tweede clubblad van dit jaar vind u de notulen van de jaarvergadering, 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.
Van de Penningmeester:
Per 1 augustus 2014 is het verplicht bij transacties in het bancaire betalingsverkeer het IBAN nummer te gebruiken.
Het gewijzigde nummer van de DFKPclub is dan:
NL07RABO0397578776 Let op: na RABO komt er een nul.
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
UITNODIGING CLUB- FOKKERSDAG 6 SEPTEMBER 2014.
Graag wil het bestuur u weer uitnodigen voor de club- fokkersdag op zaterdag 6 september 2014.
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)
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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 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. 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 aanwijzen 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 beëindigen.
Let op!!!!
OPGAVE van dieren en lunch bij Ben van Dijk voor
30 Augustus Tel. 0525-632212 of e-mail secretaris@dfkp.nl
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Notulen van de Jaarvergadering van de Nederlandse DFKPclub.
Gehouden op zaterdag 22 februari 2014 in het duivensportcentrum te
Apeldoorn
Om 10.15 uur opent de voorzitter de vergadering door de aanwezigen welkom te heten.
Hij begint met een terugblik op het afgelopen tentoonstellingsseizoen en
ziet dat er steeds meer aandacht komt voor het welzijn van onze dieren en
dus ook voor onze leden.
Met kennisgeving zijn afwezig: A.Beugeling, J.de Jager, B.Kremer, Comb.v
Dorp, H.Hoving, J Ypma, A.Berkenbosch, N.v.Wijk, T.Kersten, J.Bosch,
H.Munneke, E.Heshusius, Mw. Schuurman, F.Masselink, Jan Kalkman en
G.Roemaat.

Ingekomen zijn de gebruikelijke uitnodigingen voor openingen van de
shows, aanvragen voor districtsshows en een verzoek van de Leidse
uiniversiteit, die vragen om broedeieren van Streptopelia voor embrionaal
onderzoek. Daar wordt over gesproken en wat de mogelijkheden en
onmogelijkheden zijn. Besloten wordt dat de secretaris de mail zal
doorsturen naar de leden en dat die dan zelf contact kunnen opnemen. De
universiteit zal van deze gang van zaken op de hoogte gebracht worden.
De notulen van de vorige vergadering die in het clubblad afgedrukt stonden, worden ongewijzigd vastgesteld.
De secretaris leest het jaarverslag over 2013 voor, ook hierover zijn geen
opmerkingen.
Penningmeester Jaap Stelling geeft een toelichting op de jaarcijfers. Belangrijk bespaarpunt zijn de portokosten, omdat bijna 90% van de leden het
clubblad nu digitaal krijgt. De bankkosten lopen echter wel op. Vanuit de
vergadering komt de suggestie dat er wellicht subsidie te krijgen is bij de
banken of dat een andere bank misschien voordeliger is. De penningmeester zal beide opties bekijken.
Verder meldt hij nog dat inmiddels 70% van de leden een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso. Dat scheelt veel werk m.b.t.
aanmaningen.
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Willem-Jan Brink doet namens de kascommissie verslag. Alles is prima in
orde en de commissie heeft geen onregelmatigheden geconstateerd. Hij
stelt dan ook voor de penningmeester decharge te verlenen.
Willem Jan Brink was aftredend en wordt bedankt. De nieuwe commissie
zal bestaan uit de heren P. Spoelstra en de reserve van vorig jaar, dhr. J.v.
Dorp. Als reserve wordt benoemd J.Hageman
Ondanks dat er wat is ingeleverd wordt de contributie ongewijzigd vastgesteld. Dhr.P.Spoelstra vind het jammer dat er door de hoge bankkosten al €
1,- van elk lid wegvloeit. Hij vind het volgend jaar wel tijd voor een verhoging. Voorzitter zegt dat er een minimum bedrag gesteld moet worden wat
nog in kas is voor er verhoogd moet worden. De penningmeester schat in
dat er voor het komend jaar ook een positief resultaat zal zijn.
Jaap Stelling is wegens gezondheidsredenen nog slechts voor 1 jaar beschikbaar als penningmeester, daarom wordt er nu al een oproep gedaan
voor een nieuwe penningmeester.
Rick Prinsen heeft tussentijds bedankt als bestuurslid en ook als lid. Het
bestuur heeft Rick bedankt voor het werk wat hij voor de club heeft gedaan. In zijn plaats wordt benoemd Janita Smelt uit Vriezenveen, die vandaag door een operatie niet aanwezig kon zijn.
Koos Prins is in 2013 voor 1 jaar herkozen en gaat het bestuur nu verlaten.
Het bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen Ben van Dijk uit Oldebroek. Voorzitter zegt dat hij Ben heel goed kent en dat hij uitkijkt naar de
samenwerking.
Voorzitter bedankt Koos Prins voor het werk wat hij voor de club heeft
gedaan en stelt de vergadering voor het scheidende bestuurslid te benoemen tot het eerste erelid van de Nederlandse DFKPclub. Vergadering gaat
daar onder applaus mee akkoord. Koos bedankt de vergadering en geeft aan
dat hij dit totaal niet verwacht had.
Het bestuursbeleid wordt in het kort door de voorzitter toegelicht. Het bestuur zal regelmatig met nieuwe ideeën moeten komen en heeft daar de
hulp van de leden bij nodig. Daarom is er een vragenformulier ontwikkeld
waarin de leden hun ideeën en opmerkingen kwijt kunnen.
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Noord show, bericht ontvangen op 1 juli 2014
BELANGRIJK VOOR FOKKERS!
Geachte leden,
Als bestuur van de Noordshow richten wij ons tot onze leden om u in kennis
te stellen van ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de organisatie van
de Noordshow. Met de directie van de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren
hebben we in principe telkens voor drie jaar een overeenkomst met betrekking tot de organisatie van de Noordshow. In onze overeenkomst staat o.a.
dat de directie van de Prins Bernhardhoeve ons uiterlijk 1 juli moet meedelen of de editie van het daaropvolgende jaar gehouden kan worden. De
directie heeft ons vandaag laten weten dat de Noordshow in januari 2015
niet in de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren gehouden kan worden. Reden
hiervoor is dat men de huidige expositie van zandsculpturen een meer permanent karakter wil geven.
Dit betekent dat de hallen voor ons in januari niet vrij zijn om te gebruiken.
Pas zeer recent zijn wij door de directie van de PBHoeve in kennis gesteld
van deze ontwikkelingen, maar was hun definitieve besluit nog niet genomen. Vandaag heeft de directie van PBHoeve ons op de hoogte gesteld gebruik te maken van de clausule in onze overeenkomst.
Dit betekent dat wij als bestuur vanaf nu aan de slag gaan om te kijken
waar de Noordshow van 2015 wel gehouden kan worden. In het bestuur is
afgesproken dat we ervoor gaan om de Noordshow van 2015 door te laten
gaan. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, zo mogelijk via
email, maar ook via onze website en hopen u zo spoedig mogelijk te kunnen
meedelen waar de Noordshow van 2015 gehouden wordt. Als u hierover
vragen hebt, kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Aangezien wij niet beschikken over emailadressen van iedereen die de
Noordshow een warm hart toedraagt, kunt u de vrijheid nemen dit bericht
door te sturen naar wie u wilt.
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van de Noordshow,Jaap Solle, secretaris
Voor zover nu bekend zal de Noordshow worden gehouden in de TT-Hall
in Assen.

8

Sponsoren tekst Jaap Stelling
Een sponsor vinden in deze barre tijden is geen sinecure, toch zijn we er als
DFKP-club in geslaagd in de afgelopen tijd sponsoren te vinden met een
geheel verschillende insteek.
Op de jaarvergadering zijn deze al in meer of mindere mate in beeld geweest. 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 kan ik u melden, 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
Evenals in ons jubileumjaar hebben we Kasper
faunafoods bereid gevonden ons in 2014 te sponsoren, met zakjes voer die we kunnen
aanwenden als prijzen voor onze clubshow en
jongdierendag.
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 2014/2015
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 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.
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 clubshow geteld. De andere prestatie wordt eventueel als districtsshow gerekend.
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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.
Bruinborstpatrijzen

Districtshows 2014/2015:
Hieronder vindt u een overzicht van de toegewezen districtsshows met de
gegevens van de organisatie waar u een vraagprogramma kunt aanvragen.
10 t/m 12 oktober

Peelhorstshow te Hegelsom open tt.
Eric Gubbels
secretariaat@peelhorstshow.nl

9 t/m 11 oktober

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

24 t/m 26 oktober

Vessem en Omstreken open prov.tt.
Lia Mollen Tel : 0497-644017 Mobiel : 06-23060284
Liamollen-kw@hotmail.com

24 t/m 26 oktober

Zaanstadshow
P.v.d.Hoorn Tel.: 075-6875584 of 06-30410608
pjgvdhoorn@hetnet.nl
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30 okt. t/m 1 nov.

Veluwepoortshow te Putten open tt.
R.Zoet tel 06-30602567
secretaris@veluwepoortshow.nl
www.veluwepoortshow.nl

1 en 2 november

De Eendracht Venlo open tt
G.Claassen tel. 077-8502017
gerritclaassen@home.nl
http://de-eendracht-venlo.webklik.nl

20 t/m 22 november

Zuidwest Drenteshow te Meppel/Havelte open tt.
M.v. Dam tel. 0522-256047
zuidwestdrentheshow@hotmail.com

22 t/m 24 november

WPKC Winschoten open tt.
Arjan Raspe tel. 06-51333133
info@wpkc.nl
www.wpkc.nl

28 en 29 november

Zwolse Kleindierenshow open prov tt.
H.Wiessenberg tel. 038-4655127
zwolsekleindierenclub@hotmail.com
www.zwolsekleindierenshow.nl

28 en 29 nov.

De Liemersshow te Zevenaar open tt
J.H.W.Tenbergen tel. 0316-330483
hans.tenbergen@zonnet.nl
www.liemersshow.web-log.nl

12 t/m 14 december

Oneto te Enschede
nationale tt (71)
Mw. E. Sanders tel. 074-2664735
erna.sanders@planet.nl en michel.stals@enexis.nl
www.oneto.nl

13 t/m 14 december
Open tt

Stichting ‘De Maasdalshow’ te Vlodrop ( Limburg )
René van de Kerkhof tel.06-28566210
renevandekerkhof@hotmail.com
info@demaasdalshow.nl
www.demaasdalshow.nl
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19 t/m 20 december

Hanzeshow te Kampen open tt.
A.v.Ittersum tel 06-43036201
H.Kamphof tel 06-10881365
info@hksv-kampen.nl
www.hksv-kampen.nl

20 t/m 21 december

Provinciale Zuid Holland te Boskoop open Prov.
Boskoop en Omstreken
J.v.Dorp tel. 0172-752079
jaapvandorp@zonnet.nl

16 t/m 18 januari 2015 Nut en Sport Haaksbergen open
Bennie Busschers 053-5726846
bjmbusschers@online.nl
www.nutensporthaaksbergen.nl
24 en 25 januari 2015 Spilbroekshow te Neede open tt. (63)
Herman van Dijke tel.0545-294379
secretaris@npvneede.nl
www.npvneede.nl
23 t/m 25 januari 2015 Championshow te Nieuwegein Nationale tt
Jouke v.d.Siepkamp 030-6064308
secretaris@championshow.nl
brunner.jouke@kpnmail.nl
www.championshow.nl
Clubshow:
7 t/m 10 januari 2015 Noordshow te Zuidlaren Nationale tt.
Tel 0594-505924
A.Deetman
pr@noordshow.nl
www.noordshow.nl
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Nieuwe prijzenschema districtshows
Oorspronkelijke duiven
4536 € 7,- 5 dieren
4537 € 5,- 10 dieren
4538 € 3,- 15 dieren
Diamantduiven
4539 € 7,- 5 dieren
4540 € 5,- 10 dieren
4541 € 3,- 15 dieren
Lachduiven
4542 € 7,- 5 dieren
4543 € 5,- 25 dieren
4544 € 3,- 40 dieren
Frankolijnen
4545 € 7,- 5 dieren
4546 € 5,- 10 dieren
4547 € 3,- 15 dieren
Kwartels
4548 € 7,- 5 dieren
4549 € 5,- 15 dieren
4550 € 3,- 30 dieren
Patrijzen
4551 € 7,- 5 dieren
4552 € 5,- 10 dieren
4553 € 3,- 15 dieren

Paarse Woudduif

op 1 na
op 2 na

op 1 na
op 2 na

op 1 na
op 2 na

op 1 na
op 2 na

op 1 na
op 2 na

op 1 na
op 2 na

Bergbamboepatrijs (Indische)
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Afzender: Secretariaat Nederlandse DFKPclub
Oude Dijk 21, 8096 RJ Oldebroek.
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