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Voorwoord,
2015 lig achter ons. Wij gaan ons opmaken voor de jaarvergadering op 20
februari in Apeldoorn. Hier gaan wij 2015 nog even kritisch bekijken, heeft
het aan alle verwachtingen voldaan of?. De secretaris en de schatbewaker
zijn druk bezig met hun jaaroverzichten. Ons erelid maakt de lijsten voor de
prijsuitreiking van districtshows. Onze clubshow ondergebracht bij de
Noordshow was een geweldig succes. 302 DFKP dieren in de kooien en veel
leden ontmoet. De stand was elke dag goed gevuld met leden en belangstellenden. 3 nieuwe leden konden worden bijgeschreven. Gezellig wordt de
liefhebberij als deze gezamenlijk in een prettige club beleefd wordt. Echte
fokkers raken onder elkaar nooit uitgepraat over hun dieren, hun ervaringen
en belevenissen en steeds weer valt er iets van elkaar te leren. Behalve het
genoegen dat we op jongere en middelbare leeftijd van een kleindierliefhebberij hebben, is deze vrijetijdbesteding van groot belang voor de zogenaamde oude dag. In de kleindierliefhebberij vinden we dus alles wat we van een
vrijetijdsbesteding kunnen verwachten, creativiteit, bezigheid, spanning,
ontspanning, huiselijkheid en clubeenheid. Het lijkt me wenselijk en noodzakelijk dat nu, in deze ontevreden en gespannen maatschappij, daaraan
meer aandacht geschonken wordt. Een goed beoefende en op de juiste wijze
beleefde kleindierliefhebberij schenkt ons de mogelijkheid onze vrije tijd
zowel op jongere en middelbare, maar vooral ook op oudere leeftijd interessant en huiselijk te besteden.
@art Deetman.
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Belangrijke data:
20 Februari 2016
3 september 2016

Jaarvergadering te Apeldoorn
Clubdag te Apeldoorn

Ledenadministratie:
Nieuwe leden:
Alex Huizinga
kwartels en diamantduiven
Daniel van Dijk
oorspr. duiven, lachduiven en diamantduiven
K.A. Veen
kwartels
G.J. Dreijers
lachduiven
De adressen staan geel gemerkt in de ledenlijst, evenals adreswijzigingen.

4

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de jaarvergadering op zaterdag
20 februari 2016 in het duivensportcentrum te Apeldoorn.
Adres van de vergaderlocatie: Pr.Beatrixlaan 240, 7312 AA Apeldoorn.
Tel : 055-3557244 (alleen voor dringende zaken)
AGENDA
Ochtendgedeelte:
1. 10.00 uur Ontvangst
2. 10.15 uur Opening vergadering
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Notulen vorige jaarvergadering (in dit clubblad afgedrukt)
5. Jaarverslag secretaris
6. Financieel verslag penningmeester
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming kascommissie
9. Vaststellen contributie
10. Bestuursverkiezing,
a. Aftredend en herkiesbaar Ben van Dijk
11. Sponsoring
12. Fokkersdag op zaterdag 5 september 2015
13. Prijzenschema.
14. **Evaluatie van de Noordshow en de districtsshows en toewijzing
van onze club-en districtsshows voor het seizoen 2016-2017
15. Prijsuitreiking clubshow en clubkampioenschap.
16. Rondvraag
17. Lunch
18. Lezing door dhr. Gerrit Koerhuis, over voeding kleine siervogels
Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de inleider.
19. Sluiting
Middagpauze U kunt gebruik maken van een lunch.
De kosten voor de lunch zijn € 10,= Opgave is nodig voor 14-02-2016 bij
de secretaris. (liefst per e-mail) Deelname aan de lunch is niet verplicht.
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Notulen van de Jaarvergadering van de Nederlandse DFKPclub.
Gehouden op zaterdag 28 februari 2015 in het duivensportcentrum te
Apeldoorn
1. Ontvangst en Opening
2 Met kennisgeving afwezig: Wouter Bles, Schelte Boonstra,Jaap van Dorp,
Stan Hageman, Bas Hendriks, Harm Hoving, Rinus Hummel, Jogchem IJpma, Jaap de Jager, Tonny Kersten-Noy, Johan Linders, Koos Prins, Jouke
v.d. Siepkamp, Piet Spoelstra, Hilbert Zeldenrust.
Aanwezig 23 leden.
3. ingekomen stukken/mededelingen
-Diverse catalogussen en aanvragen districtshows.
-Brief van het hoofdbestuur over aantijgingen door dhr Ringnalda inzake
drukken Kleindiermagazine.
Wij nemen afstand van deze aantijgingen.
-Aankondiging vergadering diertechnische raad op 7 maart in Putten.
De standaardcommissie gaat een voorstel indienen om het insturen van paren voor de sier- en watervogels te verbieden, behalve voor de oorspronkelijke watervogels.
Deetman is toch aanwezig en zal ook de DFKP vertegenwoordigen.
De aansluitende discussie over de Noordshow is onder agendapunt 15 genotuleerd.
-Bedankbrief Championshow met de vraag volgend jaar opnieuw medewerking te verlenen. Is gelijk de aanvraag voor de districtshow.
-Brochure frankolijnen is klaar
-Rabobank geeft een eenmalige tegemoetkoming in de bankkosten.
-Piet Botden deelt mee dat het met slecht gaat met Jan Swinkels. Rene v.d.
Kerkhof vraagt of we hem geen erelid moeten maken. De voorzitter vindt
het nu, gezien de omstandigheden, een slecht moment. Er wordt besloten
hem contributievrij te maken.
4 Er zijn geen op of aanmerking op de notulen van de vorige jaarvergadering
5 Er zijn geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag.
6 Financieel verslag penningmeester.
Penningmeester Jaap Stelling geeft een toelichting op de jaarcijfers.
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De jaarvergadering en de clubdag zijn wat duurder geworden door een hogere zaalhuur en meer consumpties en de bankkosten zijn gestegen.
De uitkering prijzen en publiciteit zijn gedaald door afgelastingen van een
aantal tentoonstellingen.
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
Piet Spoelstra was aftredend. De nieuwe commissie zal bestaan uit Jaap van
Dorp en Joop Hageman. Als reserve wordt benoemd Henze Munneke.
9. De contributie voor 2016 blijft ongewijzigd.
10 Bestuursverkiezing
Aart Deetman en Janita Smelt worden unaniem herkozen.
Er zijn geen kandidaten om de plaats van Jaap Stelling in te nemen in het
bestuur.
De voorzitter bedankt Jaap voor het vele werk dat hij voor de club heeft verricht en reikt hem een boeket uit.
11 Bestuursbeleid
Voorzitter deelt mee dat er nog geen penningmeester is gevonden. De leden
krijgen tot 1 augustus om zich aan te melden voor het bestuur. Als zich dan
nog niemand heeft gemeld als penningmeester gaat de clubdag niet door. De
prijzen voor de districtshows en de clubshow worden gewoon uitbetaald. Als
er op de jaarvergadering 2016 nog geen penningmeester is, hoeft er over
2016 geen contributie te worden betaald, omdat de speciaalclub dan ophoudt
te bestaan.
De voorzitter brengt ook de mogelijkheid ter sprake dat als er een groepje
leden zegt wij wonen toch bij elkaar in de buurt en daarom willen wij alles
overnemen, hijzelf en de secretaris bereid zijn hun plaats in het bestuur over
te dragen.
12 Sponsoring.
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Voorzitter bedankt Joop Hageman voor zijn bijdragen in de vorm van
o.a.verzendkistjes en eierdoosjes en overhandigt hem een bos bloemen en
een waardebon als blijk van waardering.
Jaap noemt de sponsoring door Robert Broekhuizen, die onze website onderhoudt samen met Janita.
Kasper Faunafood heeft ook voor het komende seizoen weer toegezegd de
prijzen te zullen sponsoren. De voorzitter kent dhr Boomstra en kan de contacten overnemen.
Dhr Boomstra zal gevraagd worden voor een lezing over voeding op de volgende jaarvergadering.
Jaap van Dorp heeft indertijd een aantal klokjes met hygrometer geschonken. Alle aanwezigen krijgen er één uitgereikt.
Er zijn notitieboekjes gemaakt met een opdruk van de DFKP. Ook hiervan
krijgen alle aanwezigen er één uitgereikt.
De notitieboekjes kunnen worden gekocht voor € 1,50.
13 Fokkersdag
De voorzitter wijst er op dat het doorgaan afhankelijk is de situatie op 25
augustus
14 Prijzenschema
Dit jaar was opnieuw de nummering van de prijzen in de almanak anders
dan opgegeven.
Er waren daardoor voor de prijzen op de districtshows 2 verschillende
nummers in omloop.
De oorzaak is bekend. Er worden verschillende mogelijkheden voor een
oplossing aangedragen.
Er zal nog worden gekeken hoe dit probleem moet worden opgelost.
15 Evaluatie noordshow en toewijzing districtshows
Het computerprogramma op de Noordshow gaf veel problemen.
Er wordt opgemerkt dat kleine vogels in erg grote kooien zitten, als er geen
eigen kooi wordt gebruikt. De KLN verenigingen hebben geen kleine kooien. Daarom wordt het gebruik van eigen kooien gepromoot.
Kleine vogels worden gevoerd met tortelduivenvoer.
Sommige dieren hadden geen water.
Watervogels kregen geen nat voer.
De voorzitter zal dit aankaarten op de Noordshow
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De Club- en Districtshows worden vastgesteld. Alle aanvragen worden toegewezen. Er zijn wat minder aanvragen dan vorig jaar.
16 Prijsuitreiking
De prijsuitreiking wordt gedaan door Janita, Jaap en Piet.
17 Rondvraag
Jaap Stelling: Koos wil ook het komende seizoen de prijzen op de shows
weer wil verzorgen.
Van de 75 incasso’s zijn er 20 afgekeurd. Deze 20 worden later afgeschreven.
Luuk Sportel vraagt of de entformulieren worden gecontroleerd op de tentoonstellingen.
De voorzitter geeft uitleg: De dierenarts neemt steekproeven. Aan de hand
van het kooinummer kan de eigenaar in de proefcatalogus opgezocht worden. Op het entformulier van de eigenaar moet het ringnummer van het dier
vermeld staan, zo niet moet het dier onmiddellijk worden verwijderd uit de
tentoonstellingsruimte. Hoe strikt wordt gecontroleerd is een zaak van de
dierenarts.
Gerrit Claassen vraagt of op de beoordelingskaart van een dier met een verkeerde kleur de overige punten ook moeten worden vermeld. De voorzitter
vindt van wel.
Na de lunch werd een lezing gehouden over de toekomst van onze liefhebberij door Jasper Smelt.
Hij benadrukt daarbij hoe belangrijk het is hoe de buitenwereld naar onze
hobby kijkt. We moeten er samen voor zorgen dat wij een positieve indruk
achter laten.
Het is belangrijk dat iedereen daaraan zijn steentje bijdraagt en niet denkt
dat doet iemand anders wel.
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Ondersoorten
Bij een groot verspreidingsgebied zullen er verschillen zijn tussen de vogels
van een soort uit verschillende gebieden. De vogels zijn aangepast aan de
leefomgeving in het gebied waar ze voorkomen.
Wij geven ze dan verschillende namen, de ondersoorten. Wij mensen willen
graag alles in hokjes indelen. De natuur deelt de dieren niet in hokjes in en
vaak is er een geleidelijke overgang naar wat wij een andere ondersoort
noemen. Alleen bij een onoverbrugbare natuurlijke barrière zijn er scherpe
grenzen. Het zijn echter mensen die de grenzen bepalen en zeggen of twee
vogels van een verschillende soort of van een verschillende ondersoort zijn.
En omdat mensen het meestal niet onderling eens zijn, kan het voorkomen
dat het ene artikel zegt dat er 3 ondersoorten van een soort zijn, een ander
noemt er 5 en weer een ander 10.

Mutatie van de Kleine Parelhalstortel op Sri Lanka
De Parelhalstortel Streptopelia chinensis
De Parelhalstortel heeft een groot verspreidingsgebied in Azie, van India tot
Indonesie en China
Er worden drie ondersoorten onderscheiden.
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De grote parelhalstortel (chinese parelhalstortel) –Streptopelia chinensis
chinensis- komt voor van Myanmar tot centraal en oost China en Taiwan.

chinensis
grote parel
halstortel

De Indische Parelhalstotel (gewone parelhalstortel) –streptopelia chinensis
tigrina- leeft van Bangla Desh tot Indochina en Timor.

tigrina
gewone parelhalstortel
(Bali, Indonesie)
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De Kleine Parelhalstortel –Streptopelia chinensis suratensis- komt voor in
Pakistan, Nepal en India en op Sri Lanka

suratensis
kleine parelhalstortel
(Sri Lanka)

Elk van deze drie ondersoorten wordt nog weer onderverdeeld in ondersoorten die in het verleden als aparte ondersoort zijn beschreven.
De Kleine Parelhalstortel verschilt zoveel van de andere twee dat sommigen
vinden dat het als een aparte soort moet worden beschouwd
In onze volières zijn op dit moment alleen de grote en de gewone
parelhalstortels aanwezig, de kleine parelhalstortel (de mooiste) is verdwenen.
De drie ondersoorten verschillen duidelijk in grootte. De grote heeft bijna
het formaat van een Turkse tortel, de gewone is iets kleiner dan een lachduif
en de kleine is weinig groter dan een Birmatortel.
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De tekening op de veren verschilt zo veel dat vergissen onmogelijk is.
De grote parelhalstortel heeft alleen een duidelijk zichtbare zoming op de vleugels, de zwarte wigtekening is nauwelijks zichtbaar.

De gewone parelhalstortel heeft een duidelijk zichtbare zwarte wigtekening op de
vleugels die doorloopt tot op de rug.

13

De kleine parelhalstortel heeft naast de zwarte wigtekening een brede zoming,
waardoor de zwarte wigtekening niet meer opvalt. De vogel lijkt daardoor gevlekt
tot op de rug.

Ook de kleur van de kop is afwijkend, hoewel minder duidelijk. Bij de grote parelhals is het voorhoofd wat lichter en de lichte kleur loopt verder door op de kop.
Op onderstaande foto’s links de grote parelhals en rechts de gewone.
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De kleur van de kop van de kleine parelhals wijkt af van de andere twee ondersoorten. De nekkleur is over de hele kop aanwezig, maar wordt naar de snavel toe
grijzer er is een kale rand om het oog.
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Tentoonstellingsdieren
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Deze oude spreuk komt ons
wel eens in gedachten bij het al of niet zwaar aanrekenen van een foutje of
onvolkomenheden bij onze tentoonstellingsdieren. Moet het wel of niet
zwaar aangerekend worden?.
Ten eerste zal dit afhangen van de aard van het gebrek. Als dit bijvoorbeeld
ligt in de bevedering, die nog niet klaar is, dan is het een kwestie van tijd en
kan later alles nog wel goed komen. Als echter de kleur niet aan de eisen
voldoet wordt dit een geheel andere zaak. Hoe te handelen in deze, wat is
nog toelaatbaar en wat niet, weergeven als de lichte of als zware fouten.
Toch kan men soms dingen tegenkomen waarvan men denkt kan het nog wel
of kan het nou niet.?. Als we bijvoorbeeld denken aan de kleur bij sommige
dieren waar deze niet aan de eisen voldoet. Of anders gezegd die we eigenlijk nog wel beter verlangen, terwijl het dier in zijn totaliteit toch aan hoge
eisen voldoet en een hoog predicaat kan hebben. Dan kan het voorkomen dat
toch nog een betrekkelijk hoog predicaat uit de bus komt. Men kan op deze
manier verkeerd bezig zijn om een ras op een hoog peil te houden. Hoge
predicaten nodigen tot aanhouden van en fokken met dergelijke dieren, terwijl ze toch een minder goede eigenschap bezitten, die op het nageslacht
overgedragen kan worden. Dit is minder gewenst. Het is in zekere mate een
vermindering of verzwakking van bepaalde eigenschappen vastleggen in de
stam, wat de kwaliteit zeker niet ten goede komt. Wel of niet zwaar straffen
dient goed overwogen te worden door fokkers en keurmeesters. Bij een soepele benadering duurt het genezingsproces veel te lang, als het al geneest.
Wanneer aan bepaalde eisen wordt voldaan dient ook het predicaat gegeven
te worden, maar de hoogte van het predicaat is dikwijls bepalend voor de
inzet voor vermeerdering van de stam. Vooral bij lichte fouten is het voornamelijk de fokker die moet beslissen of het verantwoordelijk is om dieren
met een erfelijke afwijking, al is die nog zo gering, toch nog voor de fok te
gebruiken. Wanneer we naar het ideaal toe willen zal men dergelijke dieren
moeten ruimen. Het beste is ze naar de poelier te doen of in de eigen braadpan en zeer zeker niet van de hand doen om een ander te helpen met fokmateriaal dat men zelf niet meer wil hebben.
Sport moet het blijven, ook de uitwisseling van dieren. Om topsport te bedrijven moet zo weinig mogelijk aan het toeval overgelaten worden. Ook
kleinigheden moeten stevig en afdoende aangepakt worden. Het zal wel eens
pijn doen, maar het is nodig
@ Deetman.
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2de deel uitslagen districtshows
De Eendracht Venlo 31 okt t/m 1 november 2015
totaal 73 dieren Keurmeeester P.T.J.L. Botden
29 Kwartels
Mooiste
257
Mooiste op 1 na 247
22 Lachduiven
Mooiste
286
5 Diamantduiven
Mooiste
294
17 Oorspronkelijke duiven
Mooiste
308
Mooiste op 1 na 303
Mooiste op 2 na 239

Harlekijnkwartel
Japanse kwartel

P. Cnoops (geen lid)
Gerrit Claassen

U 97
F 96

witkop isabel

J. de Klein

U 97

wildkleur

R. v.d.Kerkhof

F 96

Peruduif
Rode Rotsduifje
Senegaltortel

Rene v.d. Kerkhof
Daan Hendrix
Leon Claessen (geen lid)

U 97
F 96
F 96

Japanse kwartel
Japanse kwartel
Japanse kwartel

Jaap Stelling
H. Zeldenrust
J. Kalkman

U 97
F 96
F 96

grijs pastel

GeertJan Kolk

F 96

wildkleur

M. Vierhout

F 96

Senegaltortel
Senegaltortel
Vredesduif

M. Vierhout
D. van Dijk
M. van Dam

F 96
F 96
F 96

Zuidwest Drentheshow 19 t/m 21 november 2015
totaal 75 dieren Keurmeester A. Deetman
39 kwartels
Mooiste
503
Mooiste op 1 na 494
Mooiste op 2 na 505A
9 lachduiven
Mooiste
518
6 diamantduiven
Mooiste
523
21 oorspronkelijke duiven
Mooiste
530
Mooiste op 1 na 534
Mooiste op 2 na 544

Maasdalshow te Vlodrop 12 en 13 december 2015
Totaal 116 dieren Keurm. A. Deetman, J. van Dorp, P.T.J.L. Botden
28 Kwartels
Mooiste
Mooiste op 1 na
4 patrijzen
33 lachduiven
Mooiste
Mooiste op 1 na
8 diamantduiven
Mooiste

784
797

Japanse kwartels
Cal. Kuifkwartel

Gerrit Claassen
J. van Dijck

F 96
F 96

833
822

creme-ino
ivoor

P. Botden
P. Botden

F 96
F 96

841

wildkleur

R. v.d. Kerkhof

U 97
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43 oorspronkelijke duiven
Mooiste
859 Rotsduif
Mooiste op 1 na 850 Birmatortel
Mooiste op 2 na 887 Zebraduif

J. van Dijck
L. Claessen (geen lid)
R. v.d. Kerkhof

F 96
F 96
F 96

K. Veen
K. Veen
H.Munneke

F 96
F 96
F 96

witkop phaeo gezoomd E.W. Zama

F 96

WPKC Winschoten 21 t/m 23 november 2015
totaal 46 dieren Keurmeester J.C. van Riessen
38 kwartels
Mooiste
856
Mooiste op 1 na 846
Mooiste op 2 na 875
6 lachduiven
Mooiste
884
2 oorspronkelijke duiven

Japanse kwartel
Ch. Dwergkwartel
Japanse kwartel

De Liemershow 28 en 29 november
totaal 19 dieren Keurmeester P,T.J.L. Botden
9 kwartels
Mooiste
10 lachduiven
Mooiste

386

Japanse kwartel

Comb. Siemes

U 97

397

witkop isabel

J.J.H.W. Hageman

U 97

Japanse kwartel
Japanse kwartel

F. Bettink (geen lid)
Comb. Siemes

F 96
F 96

pastel isabel
creme-ino

Bas Hendriks
Bas Hendriks

F 96
F 96

wildkleur

B.J.M. Bulthuis (geen lid)

F 96

Parelhalstortel

A. ten Have (geen lid)

F 96

Oneto 11 t/m13 december 2015
totaal 75 dieren Keurmeester A. Broers
26 kwartels
Mooiste
1487
Mooiste op 1 na 1481
36 lachduiven
Mooiste
1516
Mooiste op 1 na 1525
5 diamantduiven
Mooiste
1535
8 oorspronkelijke duiven
Mooiste
1540

Hanzeshow te Kampen 18 en 19 december 2015
totaal 89 dieren Keurmeesters H. Hoving, J.C. van Riessen
36 kwartels
Mooiste
Mooiste op 1 na
Mooiste op 2 na

254
245
266

Japanse kwartel
Japanse kwartel
Japanse kwartel

H. Zeldenrust
H. Zeldenrust
J. Kalkman

F 96
F 96
F 96
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25 lachduiven
Mooiste
276
Mooiste op 1 na 296
12 diamantduiven
Mooiste
308
Mooiste op 1 na 305
16 oorspronkelijke duiven
Mooiste
320
Mooiste op 1 na 310
Mooiste op 2 na 319

wildkleur isabel
creme-ino

L.P. van Werven
J. Kolk sr.

F 96
F 96

bruin
wildkleur

G.J, Kolk
M. Vierhout

F 96
F 96

Guineaduif
Birmatortel
Aus. Kuifduif

M. Vierhout
René Jassies
A.J. Vierhout

U 97
F 96
F 96

G.J.B. Ros (geen lid)

F 96

Spilbroekshow te Neede 23 en 24 januari 2016
Totaal 19 dieren Keurmeester N.H. van Wijk
4 kwartels
15 lachduiven
Mooiste

354

wildkleur

Championshow 21 t/m 23 januari 2016
totaal 132 dieren Keurmeesters A. Deetman, N.H. van Wijk
44 kwartels
Mooiste
6561
Mooiste op1 na
6538
Mooiste op 2 na 6548
14 patrijzen
Mooiste
6578
Mooiste op1 na
6573
36 lachduiven
Mooiste
6597
Mooiste op 1 na 6585
10 diamantduiven
Mooiste
6622
Mooiste op 1 na 6616
28 oorspronkelijke duiven
Mooiste
6647
Mooiste op 1 na 6640
Mooiste op 2 na 6627

Cal. Kuifkwartel
Japanse kwartel
Virg. Boomkwartel

Comb Black&White(geen lid) U 97
Gerrit Claassen
F 96
Comb. van Dorp
F 96

Chukarpatrijs
Europese patrijs

G. van Werven
R. Elsgeest

U 97
F 96

witkop isabel
wildkleur isabel

Bas Hendriks
Bas Hendriks

U 97
F 96

wildkleur
wildkleur

R. v.d. Kerkhof
R. v.d. Kerkhof

Peruduif
Rotsduif
Birmatortel

R. v.d. Kerkhof
R. v.d. Kerkhof
Comb. van Dorp

ZG 95
ZG 94
F 96
F 96
F 96

Clubshow Noordshow 6 t/m 9 januari 2016
totaal 325 dieren Keurm. A.A.J. Broers, J.L. Albeda, J.M. van Dorp, W. Lombary
108 Kwartels
Mooiste
Mooiste op 1 na

3971 Virg. Boomkwartel
3940 Japanse kwartel

Comb. van Dorp
K.A. Veen

F 96
F 96

19

Mooiste op 2 na 3954
Mooiste op 3 na 3978
Mooiste op 4 na 3986
1 Frankolijn
19 patrijzen
Mooiste
4025
Mooiste op 1 na 4011
Mooiste op 2 na 4017
87 lachduiven
Mooiste
4062
Mooiste op 1 na 4030
Mooiste op 2 na 4105
Mooiste op 3 na 4069
Mooiste op 4 na 4082
11 diamantduiven
Mooiste
4116
Mooiste op 1 na 4113
79 oorspronkelike duiven
Mooiste
4200
Mooiste op 1 na 4151
Mooiste op 2 na 4175
Mooiste op 3 na 4146
Mooiste op 4 na 4184

Japanse kwartel
Harlekijnkwartel
Frankolijnkwartel

J. Stelling
Gerrit Claassen
M. Vierhout

F 96
F 96
F 96

Chukarpatrijs
Europese patrijs
Chukarpatrijs

G. van Werven
D. Stadman
G. van Werven

U 97
F 96
F 96

pastel
wildkleur
creme-ino
pastel isabel
witkop isabel

J.A.M. de Klein
P.R. Hut
Bas Hendriks
Leon van Werven
Bas Hendriks

U 97
U 97
F 96
F 96
F 96

wildkleur
wildkleur

M. Vierhout
R. v.d. Kerkhof

F 96
F 96

Zebraduif
Bronsvleugelduif
Guineaduif
Senegaltortel
Peruduif

D. Stadman
M.A. van Dam
M. Vierhout
A.J. Vierhout
R. v.d. Kerkhof

U 97
U 97
U 97
F 96
F 96
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Eindstand clubkampioenschap duiven:
Bij gelijk aantal punten zijn de punten van jonge dieren dubbel geteld, was
het totaal dan nog gelijk, dan gaat de kleinste inzending over de 2 meetellende shows voor. Alle geklasseerde deelnemers hebben zoals voorgeschreven meegedaan aan de Noordshow e/o de Championshow e/o een andere
districtsshow.
De niet geklasseerde deelnemers zijn nog wel even op volgorde vermeld.
Duiven:
Totaal
totaal incl. jonge dieren dubbel
1
Bas Hendriks
579 pnt
2
3

Maarten Vierhout
Rene v.d.Kerkhof

578 pnt
578 pnt

866
866

(22 dieren)
(29 dieren)

4

J.de Klein

576 pnt

5
6
7

Leon v.Werven
H.Ebbers
P.R.Hut

575 pnt
575 pnt
575 pnt

1054
959
958

8
9

J.J.H.W.Hageman
Janita Smelt

574 pnt
574 pnt

668
574

10

J.Bosch

573

11
12

J Ypma
A.J.Vierhout

572 pnt
572 pnt

954
855

13
13
15

GeertJan Kolk
Daan Hendrix
A.Sammer

571 pnt
571 pnt
571 pnt

1142 jeugdlid
1142
952

16
17

G.Claassen
Stan Hageman

570 pnt
570 pnt

1140
953 jeugdlid

18

Comb.v.Dorp

569 pnt
21

19

L.Sportel

564 pnt

Omdat onderstaande deelnemers niet hebben deelgenomen aan een districtshow e/o de Noordshow of de Championshow, of geen 3 dieren met
voldoende punten aanwezig waren, zijn ze niet geklasseerd:
Deelname aan 2 districtshows:
P.Botden
575
M.v.Dam
570
J.Hummel
564
Deelname aan 1 districts-of clubshow :
D.Stadman
287
E.W Zwama
286
H.A.J.Cuppen
284
J.Kolk sr.
284
H.de Groot
283
A.Beugeling
282
W.Bles
282
J.v.Dijck
282
Jeroen Mollen
278
Comb. v.d.Hoorn
278
Maar liefst 32 deelnemers aan het clubkampioenschap in de categorie
duiven. Geweldig wat een mooi aantal.
Het kampioenschap leek al snel beslist toen tijdens de eerste districtsshow
op de Peelhorstshow 2 x het predikaat U viel op dieren van dezelfde inzender, maar dat werd herhaald op de show in Vessem voor een andere deelnemer zodat de spanning terug was.
Ondertussen behaalde 2 andere inzenders op 2 verschillende shows een U
zodat de strijd tussen de 4 koplopers spannend bleef.
Jan de Klein moest als eerste afhaken omdat hij naast een U ook een ZG94
behaalde, toch wel knap van deze konijnenkeurmeester om ook tussen de
duivenfokkers zo goed mee te draaien.
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Uiteindelijk viel de beslissing op de Championshow waar Bas Hendriks niet
alleen de grote prijs van Nederland won, maar ook het clubkampioenschap
veilig stelde. Bas, van harte gefeliciteerd met deze prestatie.
Eindstand clubkampioenschap Kwartels en Patrijzen:
Bij gelijk aantal punten zijn de punten van jonge dieren dubbel geteld, was
het totaal dan nog gelijk, dan gaat de kleinste inzending over de 2 meetellende shows voor. Alle geklasseerde deelnemers hebben zoals voorgeschreven meegedaan aan de Noordshow e/o de Championshow e/o een andere
districtsshow.
De niet geklasseerde deelnemers zijn nog wel even op volgorde vermeld.
Kwartels en Patrijzen:
1
2

G.Claassen
Comb.v.Dorp

Totaal
576 pnt
576 pnt

3

Maarten Vierhout

575 pnt

4

J.Stelling

574 pnt

5

Comb.v.d.Hoorn

573 pnt

6

H.Zeldenrust

572 pnt

7
8

Rene Jassies
J.Linders

571 pnt
571 pnt

9

J.v.Dijck

568 pnt

10

E.Timmer

563 pnt

11

L.Sportel

556 pnt

totaal incl. jonge dieren dubbel
1152
1056

1142
954
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Omdat onderstaande deelnemers niet hebben deelgenomen aan een districtshow e/o de Noordshow of de Championshow, of geen 3 dieren met
voldoende punten aanwezig waren, zijn ze niet geklasseerd:
Deelname aan 2 districtshows:
J.Kalkman
573
Deelname aan 1 districts-of clubshow :
K.A.Veen
288
H.Postma
288
J.Broers
287
D.Stadman
287
R.Elsgeest
286
A.H.v.Deelen
286
H.Munneke
281
J.Hummel
277

Bij het clubkampioenschap in de categorie Kwartels en Patrijzen 20
deelnemers. Zoals gewoonlijk valt er in deze categorie wat minder vaak een
U predikaat en zijn de eindscores dus wat lager dan bij de duiven.
Opvallend was hier wel dat de eerste 3 in de einduitslag geen U hebben behaald, en dus hun punten hebben behaald met F predikaten. Jaap Stelling
behaalde wel een U maar op dezelfde show verder alleen ZG dieren dus de
kans op een hoge klassering werd een stuk minder. Verder een aantal fokkers die wel een U behaalden maar slecht 2 dieren hadden ingezonden of ze
waren geen lid van de speciaalclub.
Uiteindelijk waren er 2 fokkers met hetzelfde aantal punten maar omdat
Gerrit Claassen alleen jonge dieren had bij de telling en Comb v. Dorp 1
oude werd Gerrit uiteindelijk de clubkampioen in de categorie Kwartels en
Patrijzen. Gerrit, van harte gefeliciteerd.
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