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Voorzitters praat.
Zo de winter is voorbij. Dat houdt in dat de shows voorbij zijn. Ja, alles ligt
weer achter ons. Wie hier een verslag met foto’s van verzorgt is bij de redactie niet bekend want er is niets aangeleverd. Bijna 100 leden en geen copy
van de activiteiten. Niet treuren of zeuren, wij gaan ons opmaken voor de
jaarvergadering. Al met al: laat een tentoonstellingslast niet drukken op de
schouders van één man of vrouw, hoe kundig en bekwaam ook, maar verdeel de verantwoordelijkheid en de werkzaamheden onder meerdere mensen. Nu we het toch over de shows hebben, waakt er voor dat uw dieren niet
tentoonstellingmoe worden door bepaalde toppers op vele shows in te zenden. Dit gaat ten koste van het dier en draait onze hele liefhebberij niet om
onze dieren? U kunt zelf wel vele shows in de buurt bezoeken. Bekijk vooral
het ras van de diersoort die u zelf fokt. Niet eerst de beoordelingskaarten
lezen maar zelf de toppers er proberen uit te halen en pas dan de kaarten
lezen en bestuderen. Let ook eens op de grote en kleine fouten. Een keurmeester is ook maar een mens die, vooral als het om grote klassen gaat, in
enige minuten een beschrijving van elk dier moet maken. Het is dus maar
een momentopname. Dit wordt wel eens vergeten. Vrijwel al onze keurmeesters zijn fokkers en weten met hoeveel zorg en liefde het dier is opgefokt. Bij zijn beoordeling zal hij alle moeite doen om de meest objectieve
beoordeling te geven. Laat het komende seizoen dit nu ook weer een goed
samenspel zijn. Dit zal onze hobby ten goede komen, omdat niet…….. maar
de dieren centraal staan.
Verdiep je ook eens in kleuren, leg de standaard er eens bij en ga kijken naar
kleur en tekening. Bereid je voor op onze fokkersdag in september en ga de
discussie aan met de keurmeester en medeliefhebbers. Het nieuwe seizoen
staat zo weer voor de deur.
Ik wens u allen een goede jaarvergadering en een plezierig fokseizoen toe.
Lekker genieten van de dieren en het jonge spul thuis zien opgroeien en op
kleur zien komen.
Tot ziens in Apeldoorn. Vergeet niet stiekem weg te blijven.
Aart Deetman
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Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de jaarvergadering op zaterdag
4 maart 2017 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 Gerrit Claassen
b. Aftredend en herkiesbaar Piet Botden
11. Fokkersdag op zaterdag 2 september 2017
12. Prijzenschema.
13. **Evaluatie van de Noordshow en de districtsshows en toewijzing
van onze club-en districtsshows voor het seizoen 2017-2018
14. Prijsuitreiking clubshow en clubkampioenschap.
15. Rondvraag
16. Lunch
17. Sluiting
Middagpauze U kunt gebruik maken van een lunch.
De kosten voor de lunch zijn € 10,= Opgave is nodig voor 26-02-2017 bij
de secretaris. (liefst per e-mail) Deelname aan de lunch is niet verplicht.
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Belangrijke data:
4 maart 2017 Jaarvergadering te Apeldoorn
2 september 2017
Clubdag te Apeldoorn
Ledenadministratie:
Nieuwe leden:
F. Bettink
kwartels en diamantduiven
M. Hissink
oorspr. duiven, lachduiven en diamantduiven
De adressen staan geel gemerkt in de ledenlijst, evenals adreswijzigingen
Overleden
T. Buijs
H.Geeraets.

Maarssen
Venlo

Lidmaatschap opgezegd
H. Postma
W.Bles

Sappemeer
Heerenveen

Notulen van de jaarvergadering van de Nederlandse DFKPclub
Gehouden 20 februari 2016 in het duivensportcentrum te Apeldoorn
1 Ontvangst en opening
2 Met kennisgeving afwezig: Albert Beugeling, Wouter Bles, Schelte Boonstra, Andre Broers, Marinus van Dam, G.J. Dreijers, Stan Hageman, Jan
Kalkman, René van de Kerkhof, Heinze Munneke, Koos Prins, Jouke van de
Siepkamp, Luuk Sportel, Dirk Stadman, Jaap Stelling, Evert Timmer, Jogchem IJpma, Hilbert Zeldenrust.
Aanwezig 13 leden.
3 Ingekomen stukken/mededelingen
-Ledenmutaties worden vermeld in het clubblad.
-Vraagprogramma’s worden doorgemaild.
-Catalogussen districtshows.
-Uitnodiging huisdierdagen Assen
Omdat de huur prijs van een kraam nu €36,--/m2 was zijn we er niet op in
gegaan.
5

-Brief Jan Pijffers over Redding Lachduif. Ter kennisneming gezonden aan
de DFKP
Daarin zijn interview uit Kleindierenmagazine en de wat hij wil gaan doen
om de aantallen lachduiven op tentoonstellingen te vergroten, zoals hetoelaten van lachduiven met ringen van andere bonden.
Bij KLN zijn deze al toegelaten.
-Vooraankondiging vergadering Diertechnische raad.
Piet Botden en Gerrit Claassen zullen de DFKP vertegenwoordigen
Wij wachten de agenda af, de afgevaardigden van de DFKP hebben de volledige bevoegdheid te beslissen en hun mening te geven namens de DFKP
club.
-Jaarvergadering 2017 wordt gehouden op 4 maart, 26 februari valt in het
weekeinde dat carnaval begint.
De KLN heeft alle nog aanwezige boekjes ‘De kleine siervogels’ aan de
DFKP geschonken.
4 Joop Hageman vraagt of de term eierdoosjes kan worden veranderd in
broedeikeerkistjes.
Verder waren er geen op of aanmerkingen.
5 Er zijn geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag.
6 Financieel verslag penningmeester.
Door de penningmeester wordt een financieel overzicht uitgereikt, waarop
ter vergelijking ook de cijfers van 2013 en 2014 staan vermeld.
J. de Klein vraagt waarom er geen uitgaven voor het clubblad zijn vermeld.
De secretaris antwoord dat hij de bonnetjes voor de cartridges en het papier
voor de declaraties van de IJsselvliedtshow, die op dezelfde bonnetjes stonden, heeft afgegeven
j. Linders vraagt naar de hoogte van de administratiekosten
De administratiekosten bestaan hoofdzakelijk uit postzegels voor het verzenden van de clubbladen.
Er moesten in 2015 4 maal 11 clubbladen worden verzonden met minimaal 2
zegels per clubblad.
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7 Verslag Kascommissie.
Joop Hageman doet namens de kascommissie verslag.
De kascommissie geeft de complimenten voor het verslag en het werk van
de penningmeesteren stelt voor decharge te verlenen met een applaus.
8 Benoeming kascommissie.
Omdat Joop Hageman in 2015 is ingevallen voor Jaap van Dorp treedt hij af
en blijft Jaap van Dorp nog een jaar aan. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Jaap van Dorp en Henze Munneke.
Als reserve wordt benoemd Nico van Wijk.
9 Vaststelling contributie 2017.
M.i.v. 2017 wordt een combinatie beshouwd als 1 lid. Dat betekent 1 maal
contributie betalen, maar ook 1 clubblad naar het opgegeven adres en 1 prijs.
10 Bestuurverkiezing.
Ben van Dijk wordt herkozen.
De voorzitter stelt voor Jaap Stelling, de vorig jaar afgetreden penningmeester, tot erelid te benoemen voor al het werk dat hij heeft gedaan. Het voorstel
wordt met applaus aangenomen.
11 Sponsoring.
Kasper Faunafood verzorgt de prijzen.
Robert Broekhuisen verzorgt de website.
Andre Sammer heeft op de Noordshow 6 rotsduiven geschonken. De ze zijn
verkocht en de opbrengst is aan de penningmeester overgedragen.
Joop Hageman heeft weer broedeikeerkistjes gemaakt voor de DFKP.
12. Fokkersdag.
De voorzitter merkt op dat er op de laatste clubdag weinig hoender/siervogel
keurmeesters aanwezig waren.
Nico van Wijk vraagt of ervaren fokkers, die belangstelling hebben om
keurmeester te worden, kunnen keuren op de clubdag.
13 Prijzenschema.
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Het prijzenschema van de lachduiven op de Noordshow en de districtshows
wordt gelijk getrokken met het schema voor de kwartels. Dit gebeurt in verband met de aantallen ingezonden dieren.
Nico van Wijk vraagt of ook het schema van de oorspronkelijke duiven op
de Noordshow wordt aangepast in verband met grote aantal inzendingen. Er
wordt besloten om het prijzenschema voor Noordshow vande oorspronkelijke duiven gelijk te trekken met de kwartels en de lachduiven. Het schema
voor de districtshows wordt niet veranderd.
14 Evaluatie Noordshow 2016 en districtsshows 2016/2017.
Er hadden zich niet voor de hele tentoonstelling mensen opgegeven om de
stand te bemannen, toch was de stand vrijwel de hele show bemand.
Voor elke speciaalclub staat er ’s morgens een envelop met 2 toegangskaarten, uitrijkaart, consumptiebonnen en maaltijdbonnen klaar bij de kassa.
De club- en districtsshows worden vastgesteld. Inclusief de clubshow zijn
dat er 15.
15.Prijsuitreiking.
De voorzitter reikt de prijzen van de clubshow en het clubkampioenschap
uit.
16 Rondvraag.
Jan de Klein vraagt waar de letters O en W in de ledenlijst voor staan.
Dit is oorspronkelijke duiven en wilde duiven. Dit zal aangepast worden en
veranderd in O.
Dit up to date houden is niet te doen als het niet wordt doorgegeven.
Luuk Sportel heeft de vraag gemaild waarom op de Championshow de
frankolijnkwartels in grote kooien zaten en de parelhalstortels in grote parkietenkooien.
In grote parkietenkooien mogen vogels met een advies ringmaat tot en met
5,5 mm
Na de lunch werd een lezing gehouden over de voeding van onze vogels
door Gerrit Koerhuis.
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Wat is tentoonstellingsconditie.
Een mooi woord voor scrabble. Wanneer we het in onze sport hebben over
conditie dan wordt hier mee bedoeld tentoonstellingsconditie. Op elke keurkaart vinden wij onder aan de opmerking over de conditie van het dier. Deze
opmerking heeft ook al de gehele keuring meegespeeld. Vlees conditie is
van minder belang. Op een tentoonstelling wordt vaak niet gevraagd om een
hoop vlees, en vet nog minder. Soms krijg ik de indruk als een dier in goede
vlees conditie is dat het dan ook maar even een goede tentoonstellingsconditie heeft. Natuurlijk moet het lichaam stevig bevleesd zijn want wat een zielige indruk maakt een dier dat mager en slap is. Als een dier om wat voor
reden dan ook uit conditie is geraakt, laat het dier dan thuis in zijn of haar
eigen hok of volière. Bij het onderdeel tentoonstellingsconditie is de fokker
of liefhebber zelf nauw betrokken. Als een dier een goede en nette verzorg
ging krijgt en niet in conditie komt dan hapert er wat aan het dier. Gebruik
deze ook niet voor de fok. Staat er op de kaart ZG of F conditie dan mag de
liefhebber dit als een persoonlijk compliment beschouwen. Als we dit even
op ons laten inwerken dan komt men tot de conclusie dat conditie over de
gehele keuring een rol speelt. Een dier dat niet in zeer goede conditie is zal
tijdens de keuring geen stelling aan nemen en wat verloren rond kijken. Een
dier in zeer goede tentoonstellingsconditie staat stevig en fier op de poten,
kijkt met op geheven kop fris om zich heen, tintelend van levenslust. Verder
behoort de bevedering strak glad en glanzend aan te liggen. Een bevedering
en weinig glans kan voor komen bij dieren die te vaak achter elkaar naar een
show zijn geweest, veel dieren kunnen daar niet tegen. Wat de oorzaak ook
mag zijn, een open bevedering doet afbreuk aan de conditie. Rui kost het
dier energie. Zonnepitten of wat lijnzaad voeren kan een gunstige werking
hebben. De nagels netjes geknipt. Niet vergeten om de achter teen nagel ook
bij te werken. Snavel punt bijwerken, deze mag niet te lang zijn dit kan ook
invloed hebben tijdens de voedsel opname. De voetzolen en pootjes moet
schoon zijn. Soms staat op de kooikaart een ringnummer. Waar die vandaan
komt weet ik niet, want de ring en de pootjes zijn vuil en de ring is onleesbaar. Staartpunten wassen maar dan wel een dag of drie voor het inkooien.

9

Zijn er bestuursleden die wel deugen?
Als ze vrijgevig zijn proberen ze anderen te lijmen.
Als ze nooit iets weggeven zijn ze vrekkig.
Als ze vriendelijk en aardig zijn noemen we hen zakken.
Als ze keihard en zakelijk zijn heten ze dictators
Als ze ernstig zijn zijn ze zuurpruimen
Als ze hard werken zijn ze uitslovers’
Als ze weinig uitvoeren zijn ze waardeloos
Als ze jong zijn hebben ze geen ervaring en weten niets’
Als ze oud zijn weten ze het altijd beter’
Als ze niet drinken zijn het dooie pieten’
Als ze af en toe een glaasje drinken zijn het drinkebroers’
Als ze met iedereen een praatje maken zijn het kletsmeiers.
Als ze niet praten zijn ze verwaand en lopen naast hun schoenen’
Als ze met iedereen trachten op te schieten zijn het allemansvrienden’
Als ze zich alleen met een bepaalde groep bemoeien doen ze aan vriendjespolitiek.
Als ze aan iedere zijn inbreng gunnen zijn ze bang en laf
Als ze van leden belangstelling eisen zijn ze doordrijvers.
Als ze het niet doen zijn ze ongeschikte bestuursleden’
Als ze hun ogen de kost geven lopen ze te spioneren,
Als ze wat door de vingers zien zijn ze stekeblind/
Als ze ons in het werk trachten te betrekken zijn ze te lui om het zelf te doen.
Als ze het niet doen zijn ze baantjesdragers, bang voor concurrentie.
Kortom: Een bestuurslid moet zo wijs zijn als Salomo, zo geduldig als Job, zo
sluw als een vos, zo moedig als een leeuw, zo dikhuidig als een olifant, buigzaam
als een riet, krachtig als een eik en gevoelig als een kruidje-roer-me-niet.
Bovendien moet hij nog kunnen praten als Brugman, zwijgen als het graf en werken als een paard.
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2de deel uitslagen districtshows
Zuidwest Drentheshow 17 t/m 19 november 2016
totaal 33 dieren Keurmeester A. Deetman
13 lachduiven
Mooiste
534
6 diamantduiven
Mooiste
484
14 oorspronkelijke duiven
Mooiste
543
Mooiste op 1 na 551

grijs pastel isabel

GeertJan Kolk

F 96

wildkleur

GeertJan Kolk

F 96

Senegaltortel
Zebraduif

D. van Dijk
M. van Dam

U 97
F 96

F 96
F 96

Hanzeshow te Kampen 16 en 17 december 2016
totaal 57 dieren Keurmeester A.A.J Broers
28 lachduiven
Mooiste
Mooiste op 1 na
10 diamantduiven
Mooiste
Mooiste op 1 na

13
18

witkop wildkleur
grijspastel

L.P. van Werven
Janita Smelt.

30
36

wildkleur
wildkleur

Twan v Ittersum (geen lid)
U 97
Twan v Ittersum (geen lid) ZG 95

19 oorspronkelijke duiven
Mooiste
55
Bronsvleugelduif
Mooiste op 1 na 57
Aus. Kuifduif
Mooiste op 2 na 39
Birmatortel

L. Sportel
L. Sportel
G.J. Kolk

F 96
F 96
F 96

grijspastel isabel
wildkleur isabel
wildkleur isabel

R. Hut
Bas Hendriks
Bas Hendriks

U 97
F 96
F 96

wildkleur

R. vd Kerkhof

F 96

Rotsduif

R. vd Kerkhof

U 97

Championshow 26 t/m 28 januari 2017
73 dieren Keurmeester A. Deetman
58 lachduiven
Mooiste
6255
Mooiste op 1 na 6214
Mooiste op 2 na 6215
6 diamantduiven
Mooiste
6267
9 oorspronkelijke duiven
Mooiste
6272

Clubshow Noordshow 5 t/m 7 januari 2017
totaal 153 dieren Keurm. A.A.J. Broers, P.T.J.L. Botden
82 lachduiven
Mooiste

2598 witkop isabel

Bas Hendriks

U 97
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Mooiste op 1 na 2594
Mooiste op 2 na 2568
Mooiste op 3 na 2551
Mooiste op 4 na 2577
11 diamantduiven
Mooiste
2634
Mooiste op 1 na 2636
60 oorspronkelike duiven
Mooiste
2653
Mooiste op 1 na 26767
Mooiste op 2 na 2652
Mooiste op 3 na 2692
Mooiste op 4 na 2695

pastel isabel
wildkleur isabel
wildkleur
pastel

Bas Hendriks
Bas Hendriks
J. de Klein
J.R.S.M. IJpma

F 96
F 96
F 96
F 96

wildkleur
wildkleur

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

F 96
F 96

Parelhalstortel
Rode Rotsduif
Parelhalstortel
Guineaduif
Musduif

M. Vierhout
A.J. Vierhout
M. Vierhout
M. Vierhout
D. Hendrix

U 97
F 96
F 96
F 96
F 96

Overige tentoonstellingen
Pels en Pluim Zuidwolde
Totaal 70 dieren keurmeester A. Deetman
Mooiste Kwartel (37)
Mooiste Lachduif (140
Mooiste Diamantduif (8)
Mooiste Oorspr. Duif (11)

181
222
228
236

Japanse kwartel
grijs
wildkleur
Bronsvleugelduif

M. Knol (geen lid)
J. Hummel
J. Hummel
H. Kats (geen lid)

U 97
F 96
F 96
F 96

Er was ook nog een U 97 voor een Japanse kwartel van J. Kalkman

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
J.de Klein
578 pnt
1059
2
Bas Hendriks
578 pnt
962
3
Rene v.d.Kerkhof
577 pnt
769 (21 dieren)
4
Maarten Vierhout
577 pnt
769 (29 dieren)
4
A.J.Vierhout
577 pnt
673
12

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Daan Hendrix
GeertJan Kolk
R. Hut
M.v.Dam
Leon v.Werven
L.Sportel
J Ypma
P. Botden
G. Claassen
A. Beugeling

575 pnt
574 pnt
574 pnt
574 pnt
573 pnt
570 pnt
569 pnt
567 pnt
558 pnt
557 pnt

860
766
574

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:
Daniel van Dijk
570
Deelname aan 1 districts-of clubshow :
D.Stadman
288
H.Ebbers
287
G.J. Dreijers
286
F Bettink
285
J. v. Dijck
284
R. Jassies
284
A.Sammer
283
Janita Smelt
282
J.Kolk sr.
279
J.v.Dijck
282
Comb. v.d.Hoorn
278
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Afzender: Secretariaat Nederlandse DFKPclub
Oude Dijk 21, 8096 RJ Oldebroek
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