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Voorwoord voorzitter.
En dan is het alweer 2020. Een nieuw jaar is al begonnen. Terug van de
Noordshow, de jaarlijkse afsluitende show voor de KLN en dus ook voor onze
DFKP. Onze leden hebben goed gepresteerd en niet alleen hier op de
Noordshow. En zoals eerder afgesproken hebben we de prijswinnende leden
hier meteen hun prijs uitgereikt. De gebruikelijke zak voer, verzorgd door
onze vaste sponsor Sportel, waarvoor weer onze hartelijke dank.
Deze Noordshow hebben we benut om een bestuursvergadering te houden
met het voltallige bestuur. Het was een prettige en nuttige vergadering en
stond vooral in het teken van de komende jaarvergadering te Amersfoort op
29 januari 2020. Henze Munneke bestuurslid a.i., komt op de overige
bestuursleden over als een welkome aanvulling. Bij deze onze aanbeveling
om op de jaarvergadering allemaal op Henze te stemmen. Verder hebben ze
mij ervan overtuigd om een termijn van drie jaar aan te gaan. Ik ben immers
nog steeds ad-interim. Wellicht krijg ik de steun hiervoor van de vergadering.
Van de foto’s, door mij gemaakt op de fokkersdag, zullen er enkele
verschijnen in dit clubblad.
Na afloop van deze jaarvergadering zal ik weer een Powerpoint presentatie
geven. Deze keer toon ik afbeeldingen van alle Toerako’s, een zeer fraaie en
aparte vogelsoort uit Afrika.
Het staat iedereen vrij om tijdens deze vertoning de zaal te
verlaten, ik zal me niet beledigd voelen er door. Dus voel je
niet verplicht te moeten blijven.
Hopend op een goede opkomst, tot ziens op de jaarvergadering.
Tonny Kersten-Noy.
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Regenkwartels.
Dit geschreven stukje is al meer dan 50
jaar oud, soms is het wel mooi om iets
uit de oude doos te halen uit een tijd dat
de DFKP club nog niet bestond en de
meesten van ons, uitzonderingen
daargelaten, nog niet keurden of kleine
siervogels fokten. In die tijd trof men ze
veel aan in Indië, alsmede in Ceylon. Ze
bewoonden bij voorkeur de laagvlakten
waar gras welig groeit, hoewel ze ook in
de bergen werden waargenomen. Hieruit
kan meteen de gevolgtrekking gemaakt worden, dat deze kwartel in onze
winters in onverwarmde ruimte goed kan doorbrengen. De naam
regenkwartel houdt verband met het feit, dat deze hoenderachtige vogel bij
voorkeur daar vertoeft waar het dagen achtereen regent. Dus in een periode
dat er voldoende voedsel te vinden is. Vandaar dat de regenkwartel dus meer
streek- dan standvogel is. Deze kwartel, die 14-15 cm meet, vertoont veel
overeenkomst met de Europese soort, die overigens ook in Azië en Afrika
leeft. Dikwijls worden beide kwartels met elkaar verwisseld. Een gevolg van
het feit, dat de Europese kwartel ook in India wordt aangetroffen. Men moet
ze beide bij elkaar zien om onderscheid te zien. Temeer omdat regenkwartels
soms afwijkingen in de vederkleur te zien geven, al naar waar ze in hun
geboorteland geleefd hebben. De regenkwartel haan heeft in het algemeen
een omgekeerde harttekening met de kleuren zwart, bruin en geel in de
borst. Sommige exemplaren hebben een overwegend zwarte borsttekening.
De flanken zijn roodbruin, buik geelachtig wit, keel eveneens geelwit met
twee bruine strepen. Van de vleugel loopt over het oog een bruine streep. De
snavel is donker hoornkleurig, ogen zwart, poten zandkleurig. De hen is
zichtbaar matter van kleur en ze heeft in borst en rug veren kleine
zwartbruine vlekjes. De Europese, die het zwart in de borsttekening mist, is
iets groter dan de regenkwartel. De roep van het Europese haantje klinkt als
“kwek-me-dit”, die van de regenkwartel haantje “wit-wit-wit" en het wordt
meerdere keren achter elkaar gebracht.
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De vleugelpennen van de Europese
kwartel hebben donkerbruine vlekjes.
Uit het voorgaande blijkt dat het
moeilijk is om jonge exemplaren naar
de soort te sorteren. Temeer omdat de
Europese en de regenkwartel door
liefhebbers met elkaar gekruist zijn. Pas
ingevoerde exemplaren zijn de eerste
dagen erg schuw. Ze moeten daarom in
een beplante volière gehouden worden,
zodat ze zich kunnen verbergen, en elke
dag een paar meelwormen zal ze goed
doen. De liefhebber die op kalme wijze
met de kwartels omgaat, zal ervaren dat
ze spoedig tam worden. Het hoofdmenu moet bestaan uit een wit kanarie-,
raap-, neger- en blauwmaanzaad, kleine tarwe, gierst etc. Een goed fazanten
opfokvoer, rul gemaakt met geraspte peen, waardoor een weinig kalk
gevoegd. Allerlei groenvoer en insecten moeten dagelijks worden verstrekt.
In een hoekje in de volière moet een hoopje droog zand, waardoor fijn grit en
eventueel gestampte eierschalen zijn vermengd, daarin nemen de kwartels
dagelijks meerdere malen een zandbad. Fokken met regenkwartels is niet
moeilijk, als we ze maar een goed verblijf kunnen bieden. Het legsel bestaat
uit 8-12 en soms wel meer eitjes, deze worden 3 weken bebroed, het nest
wordt onder een struik gemaakt. We moeten er op letten, dat regen en wind
geen parten kunnen spelen. Voor het opfokken van de kwartels zijn ook
miereneitjes onmisbaar, ook al verstrekken we opfokvoer waarin voldoende
ei zit. Op een leeftijd van 8 tot 10 weken zijn de jonge kwartels zelfstandig.

Dit verhaal gaat 50 jaar terug in de tijd, of het nu ook allemaal nog zo gaat
dat zal wel niet, met al de moderne technieken en voeding. Maar vaak zijn
de oudere zaken nog goed van toepassing.

Regenkwartel of Coromandel kwartel
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Jaarvergadering DFKP-Club welke zal worden gehouden op 29 februari 2020
te Amersfoort.
Locatie: Bij AKV gebouw, Sportpark Bokkeduinen 4 3819 BD Amersfoort.
Aanvang: 10.00 u.
Concept agenda:
1. Opening door de voorzitter vaststellen agenda en eventuele
mededelingen.
2. Notulen jaarvergadering 23 februari 2019.
3. Secretarieel jaarverslag.
4. Financieel jaarverslag.
5. Kascontrole en bevindingen kascommissie.
6. Benoeming kascommissie.
7. Bestuursverkiezing.
Het bestuur draagt Henze Munneke voor als nieuw bestuurslid.
Tussentijds is Janita Smelt afgetreden en is Henze Munneke a.i.
Aftredend Tonny Kersten a.i. Tonny Kersten-Noy stelt zich kandidaat
als voorzitter voor de vastgestelde periode. (3 jaar)
8. Vaststellen contributie.
9. Fokkersdag 2020 eventuele suggesties wat betreft invulling.
10. Districtshows.
11. Evaluatie Noordshow en districtshows.
12. Prijsuitreiking clubkampioen 2019/2020.
13. Rondvraag.
Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden voor
21 februari bij Bart Vrolijks.
Om plusminus 12.30 lunchen, voor de lunch is opgave noodzakelijk.
De kosten voor de lunch zijn €.15,00 en zal bestaan uit een 3 gangen menu.
Daarbij zijn koffie en thee vanaf aankomst tot aan de lunch inbegrepen.
Opgave dient te geschieden voor 21 februari 2020 bij de secretaris Bart
Vrolijks. Telefoon. 024-6772060 of per e-mail secretaris@dfkp.nl
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Na de lunch zal Tonny Kersten-Noy een PowerPoint presentatie verzorgen
over de Toerako’s. En wat er eventueel nog verder ter tafel komt.

2020
2021
2022
2023

Rooster van aftreden bestuur t/m 2023
Tonny Kersten-Noy en een nieuw gekozen bestuurslid.
Gerrit Claassen en Piet Botden.
Bart Vrolijks.
Tonny Kersten-Noy en ?
De gekozen bestuursleden zitten in principe voor 3 jaar

Voorstel bestuur districtshows en aanvragen
W.P.K.C.
Winschoten
Midden Veluweshow
Wenum Wiesel
Zaanstadshow
Zaandam
Neer en omstreken
Neer
Deltashow
Middelburg
Oneto
Enschede
Gelderlandshow
Druten
Maasdalshow
Vlodrop
Hanzeshow
Kampen
Spilbroekshow
Neede
Prov. bondstentoonstelling
Boskoop
Aan 1 shows eventueel nog invulling geven.
Clubshow op de Noordshow Assen.
Oneto, Maasdalshow en Zaanstadshow als vervangende show als men niet in
de mogelijkheid is om in te sturen op de Noordshow.
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Notulen van de jaarvergadering van de Ned. DFKP-club gehouden op 23
februari 2019 te Amersfoort.
Notulen opgesteld door B. v. Dijk.

10.15 opening van de vergadering door de voorzitter
Aanwezige leden Tonny Kersten-Noy, Gerrit Claassen, Ben van Dijk, Bart
Vrolijks, Aart Deetman, Gijs Dreijers, Henk Ebbers, Bas Hendriks, Jan de Klein,
Johan Linders, Jan Pijffers, Luuk Sportel, Nico van Wijk, Mark Hissink. Nico
Rodenburg komt later.
Met kennisgeving afwezig Piet Botden, Jogchem IJpma, René van de Kerkhof,
Joop Hageman, fam. Van Dorp.
Mededelingen/ ingekomen stukken
Door de lange periode tussen de vergaderingen zijn veel ingekomen stukken
al achterhaald.
Uitnodigingen voor 100-jarig bestaan HSKV Kampen, NBS voorjaarsdag, dia
technische raad, stand Noordshow.
Uitnodiging evaluatie Oneto in Haaksbergen 28 februari.
Vraag van dhr Kip, voorzitter DPKV Dinxperlo, over inrichten stand door de
DFKP op een beurs in juni.
Notulen jaarvergadering 2018
Er waren geen op- of aanmerkingen op de notulen.
Jaarverslag secretaris
Er waren geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag.
Financieel verslag
De penningmeester deelde een overzichtelijk financieel verslag uit.
Het jaar werd afgesloten met een batig saldo.
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Verslag Kascommissie
Omdat de leden van de kascommissie, incl. de reserve, niet aanwezig waren,
werd ter plekke een nieuwe kascommissie gevormd bestaande uit Gijs
Dreijers en Henk Ebbers.
Namens de kascommissie deed Gijs Dreijers verslag. Hij complimenteerde de
penningmeester met het goed verzorgde verslag. De kas werd in orde
bevonden en de penningmeester werd decharge verleend.
Benoeming Kascommissie
Aangezien er van de kascommissie niemand aanwezig was werd er een
geheel nieuwe kascommissie benoemd, bestaande uit Gijs Dreijers en Jan de
Klein. Als reserve werd aangewezen Jaap van Dorp.
Vaststellen contributie
Gezien het batig saldo werd besloten de hoogte van de contributie niet te
veranderen.
Bestuursverkiezing
Aftredend bestuurslid Ben van Dijk was niet herkiesbaar. In zijn plaats werd
gekozen Bart Vrolijks.
De voorzitter bedankte Ben en overhandigde hem een VVV-bon als dank.
Fokkersdag
De fokkersdag 2019 wordt gehouden op zaterdag 31 augustus.
Gijs Dreijers merkt op dat een week eerder beter uitkomt voor leden uit de
omgeving Winterswijk i.v.m. andere activiteiten.
Secretaris antwoordt dat de datums voor 5 jaar zijn vastgelegd.
Voorzitter zegt dat de datum misschien is te veranderen.
Secretaris merkt op dat de datum al een keer is vervroegd en dat nog vroeger
problemen geeft voor veel kwartelfokkers, omdat de dieren dan nog niet zijn
geënt.
De datum blijft 31 augustus.
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag in februari.
Voor 2020 is dat 29 februari.
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Sponsor
De nieuwe sponsors zijn Sportel Tuinplanten en Hoveniers en VMB dier, tuin
en ruitersport.
Zij sponsoren een vast bedrag. Dit bedrag is inclusief de zakjes voer.
Evaluatie Noordshow en districtshows
Er waren geen opmerkingen over de Noordshow.
De secretaris merkt op dat er steeds meer districtshows geen catalogus
sturen en soms zelfs geen mail dat de catalogus op de website staat, zodat hij
zelf op zoek moet gaan naar een website met een catalogus.
Er is door 5 tentoonstellingen een districtshow aangevraagd, te weten
Deltashow Middelburg, Oneto Enschede, Hanzeshow Kampen, Spilbroekshow
Neede, Grenslandshow Vriezenveen.
Bij deze tentoonstellingen wordt een districtshow ondergebracht.
Verder wordt de volgende tentoonstellingen gevraagd of het mogelijk is bij
hen een districtshow onder te brengen: Zaanstadshow, Winschoten, Midden
Veluweshow, Gelderlandshow, Maasdalshow, Peelhorstshow.
De clubshow wordt weer ondergebracht bij de Noordshow.
Prijsuitreiking
De voorzitter reikte de prijzen uit aan de winnaars op de clubshow en de
clubkampioenen
Helaas konden er van de 20 maar 5 prijzen worden uitgereikt, omdat er maar
3 van de winnaars aanwezig waren.
Rondvraag
Aart Deetman vraagt of het mogelijk is de prijzen weer op de Noordshow uit
te reiken.
Luuk Sportel zegt dat als hij donderdag de prijzen worden doorgegeven hij die
op zaterdag kan meebrengen.
De prijzen voor de fokkersdag kunnen op de fokkersdag worden uitgereikt, als
Luuk komt.
Na de lunch liet Tonny een PowerPoint presentatie zien over oorspronkelijke
duiven.
Om half vier werd de vergadering gesloten en ging iedereen huiswaarts.
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Secretarieel jaarverslag 2019.
We zijn het jaar begonnen met onze algemene ledenvergadering of na de
vergadering, dat zal een ieder op zijn eigen manier bekijken.
De vereniging bestaat op dit moment uit 93 leden. Er zijn dit jaar 4 leden die
hun lidmaatschap hebben beëindigd, en 5 leden hebben zich aangemeld bij
de DFKP-club.
Leden die hun lidmaatschap hebben beëindigd zijn, J. Pijffers, J. Smelt, B. v.d.
Wal. en W. Walle.
Leden die zich hebben aangemeld zijn, J. Kesseler. F. v. Lokven, Rowan
Munneke (jeugdlid). J. Kieviet en J.P.G.J. Wienk
Dus wat dat betreft is het ledenaantal op peil gebleven
Het bestuur is in 2019, 2 x bij elkaar geweest, verder heeft men elkaar op de
hoogte gehouden per mail en telefoon.
De fokkersdag c.q. clubdag is gehouden op 31 augustus daar waren 87 dieren
ingeschreven. Wat minder was dan verwacht, het zou fijn zijn dat er wat meer
dieren zouden komen.
De dieren werden gekeurd
door een 6 tal keurmeesters
deze waren goed
vertegenwoordigd.
Keurmeesters nogmaals
bedankt voor uw inzet
afgelopen jaar namens het
bestuur van de DFKP-Club.
Wij hopen in 2020 weer op uw
steun te mogen rekenen.
En natuurlijk de sponsor Luuk
Sportel van de ereprijzen
bedankt voor uw gulle gaven
het afgelopen jaar.
Het Timor Vredesduifje was te zien op onze fokkersdag 31 augustus 2019.
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Hierbij de uitslag fokkersdag.

Fraaiste Kwartel.

L. Sportel.

Fraaiste Kwartel op 1 na.
Fraaiste Kwartel op 2 na.

G. Claassen.
R. v. d. Kerkhof.

Fraaiste Lachduif.
Fraaiste Lachduif op 1 na.
Fraaiste Lachduif op 2 na.

D. Stadman.
B. Vrolijks.
B. Vrolijks

Fraaiste Diamant Duif.
Fraaiste Diamant Duif op 1 na.

M. Vink
D. Stadman.

Fraaiste Oorspronkelijke Duif oud.
Fraaiste Oorspronkelijke Duif jong.
Fraaiste Oorspr. Duif jong op 1 na.
Fraaiste Oorspr. Duif jong op 2 na.

L. Sportel.
R. v. d. Kerkhof.
R. v. d. Kerkhof.
R. v. d. Kerkhof.

We hebben dit jaar 12 districtshows
ondergebracht in het land, op twee
districtshows na werden er veel dieren
ingezonden door onze leden op deze
shows. De twee overige hadden te
weinig dieren.
Op de districtshow werd maar liefst 12
maal het predikaat U behaald.
Het bestuur of een delegatie er van
heeft 2 districtshow bezocht omdat
men daar was uitgenodigd.
Verder in het land op diverse shows
boekten onze leden goede successen.
Verschillende fokkers haalden twee
maal U met hun dieren op dezelfde
show.
Ook de Olijfduif was te zien op onze fokkersdag 31 augustus 2019
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En ook de Indische Groenvleugelduif was te zien op deze fokkersdag.

We zijn met enkele
bestuursleden naar de KLN
bondsvergadering geweest, en
we hebben een informatie en
gespreksavond bijgewoond
van de KLN, deze avond werd
aan de orde gesteld hoe het
verder moet met onze
kleindier hobby, en hoe we dit
kunnen verbeteren voor de
toekomst. Dit was een leuke
en interessante avond, waar
zeker goede ideeën naar voren
zijn gekomen voor de
toekomst. Ook hebben we op
verschillende shows en
evenementen aangaande
Kleindieren, gepromoot voor
de DFKP-Club. De brochures zijn aangepast naar de huidige normen en
worden daarvoor gebruikt.
De clubshow, ondergebracht bij de Noordshow in Assen, werd druk bezocht
door onze leden. Er werden goede resultaten behaald en er waren maar liefst
55 kwartels aanwezig in verschillende rassen 1 frankolijn 4 patrijzen en 120
oorspronkelijke duiven. Dus al met al een mooi aantal en waar maar liefst 11
maal het predikaat U viel op de rassen van de club en 68 maal een F en dan
nog de vele ZG’s. Kortom een resultaat om op terug te kijken voor de fokkers
van deze dieren, tevens iets voor de DFKP-Club om trots op te zijn.
Het clubkampioenschap waar het uiteindelijk ook nog om draait, werd dit
jaar gewonnen door:
G. Claassen bij de hoenderachtigen en Jan de Klein bij de duiven.
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Hierbij de vermelding van de nummers 1,2,3 van dit jaar.
Bij de hoenderachtigen.
1. G. Claassen
580 punten. (Clubkampioen)
2. K.A. Veen
577 punten.
3. L. Sportel
577 punten.
Waarbij in achtgenomen dubbele telling jonge dieren en kleinste groep.
Bij de duiven.
1. Jan de Klein
579 punten (Clubkampioen)
2. Bas Hendriks
579 punten
3. R. v.d. Kerkhof
578 punten
Waarbij in achtgenomen dubbele telling jonge dieren.
Clubkampioenen namens het bestuur, van harte gefeliciteerd met deze
overwinning. Wij als bestuur kunnen terugkijken op een goed showseizoen.
Tot zover dit verslag van de secretaris over het jaar 2019.
Bart Vrolijks

Barbarijse patrijs 1e op de Noordshow
wildkleur man jong R. v.d. Kerkhof

Japanse kwartel U op de Noordshow
wildkleur man jong G. Claassen

Hebt u nog iets interessant te melden of zaken die u wilt delen met anderen,
laat het mij dan weten of stuur het mij toe. Alles is welkom wat voor andere
leden van belang kan zijn.
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Duif en de mier
Dwars door het bos liep een helder, kabbelend beekje. Onder een grasspriet
in de berm zat een mier. Die had erg veel dorst en daarom boog ze zich
voorover om wat te drinken. Maar terwijl ze dat deed gleed ze uit en viel ze in
het water. De stroom sleurde haar mee, ver weg stroomafwaarts. Hoe ze ook
haar best deed, ze redde het niet om aan de kant te komen.
Op dat moment vloog er een duif boven de beek. Deze zag de in het water
spartelende mier en had medelijden met het in nood verkerende diertje. De
duif brak een takje van een in de buurt staande struik en liet dat in het water
vallen. De mier aarzelde geen moment en klauterde vlug op het takje en
bereikte zo veilig de oever.
Kort daarop was de mier aan het wandelen, toen ze de duif toevallig weer
ontmoette. Een jager stond op het punt de vogel in een groot net te vangen.
De mier, die zag wat er ging gebeuren, stak de man in zijn hiel. Deze gaf een
gil van schrik. De duif hoorde het, werd bang en vloog weg. De ene dienst is
de andere waard.
Moraal van dit verhaal is, dat als je samenwerkt en elkander helpt kom je
altijd verder.
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Districtshow DFKP-Club op de
Gelderlandshow Wijchen.
Door Bart Vrolijks.

Voor het eerst was er volgens mij
een districtshow onder gebracht
in Wijchen, ik kon al niet snappen
dat de tweede grootste show van
Nederland geen show van de
DFKP kreeg ondergebracht.
Het is een mooie show ongeveer in het midden van het land, en er zijn ook
meestal nogal een hoop dieren van de rassen van de club aanwezig. Op deze
show waren er wel geteld, 65 dieren aanwezig van de club, mijn inziens een
fraai aantal al kunnen het er altijd nog meer zijn, maar dat zal ook wel
moeten groeien. Onder verdeeld in rassen waren er 4 Chinese dwergkwartels,
19 Japanse kwartels, 2 Europese patrijzen 39 lachduiven en 1 Diamantduif.
Keurmeester Elze Zwama moest de dieren keuren. Wat gezelligheid betreft,
deze is er altijd wel op de Gelderlandshow. Het eten is er altijd fantastisch en
drinken kom je er ook niet tekort. Zeker de moeite waard om hier een
districtshow onder te brengen, voor het inschrijfgeld hoef je het niet te laten,
dat proberen ze nog altijd laag te houden, al wordt dat steeds moeilijker in
deze tijd van prijsstijgingen. Wat betreft de uitslagen op deze show Gerrit
Claassen wist met een bruin wildkleur Japanse kwartel vrouw jong de show te
winnen bij de kwartels met het predikaat F96. Bij de Lachduiven was het Bas
Hendriks die als beste uit de bus kwam, met een crème ino vrouw jong.
Bas en Gerrit haalden beide veel hoge predikaten op de Gelderlandshow, dus
deze overwinningen waren meer dan verdiend. Helaas kreeg de
Gelderlandshow te horen dat de hal waar ze in verblijven met de show,
verkocht werd en er geen mogelijkheid meer was om daar een show te
houden. Gelukkig heeft men een andere locatie kunnen vinden in Druten,
deze hal is maar liefst 1000 m2 groter en biedt dus veel mogelijkheden voor
de toekomst. Wij danken de Gelderlandshow voor de gastvrijheid en de
goede verzorging van de dieren, en hopen in de toekomst dat het in Druten
net zo gezellig zal zijn als in Wijchen en daarvoor Bemmel. Men heeft al vaker
moeten verhuizen, toen is het gelukt en verbeterd, maar hopen dat het nu
het zelfde gaat.
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Binnen gekomen mail en post die van belang is voor de leden.

SYMPOSIUM TER ERE VAN 125 JAAR K.N.V. Ornithophilia.
De wereld van de (klein-)dierenliefhebbers wordt onder andere gekenmerkt
door een ongekende grote passie voor het houden en fokken van de
unieke pluimvee-, vogel-, sierduiven- en knaagdierrassen die we in Nederland
rijk zijn. Toch staat deze hobby onder druk, enerzijds door een
afname van het aantal houders en fokkers, en anderzijds door een toename
van kritische uitingen over het dierenwelzijn van deze kleindieren.
Om deze reden organiseren we een dag om samen met deskundigen uit het
werkveld van diergezondheid, beleid en fokkerij maar vooral met
geïnteresseerde dierhouders, hierover te praten, om kennis en inzichten te
delen, om uitdagingen uit te spreken en om inspiratie op te doen.
Deze dag wordt gehouden op zaterdag 16 mei 2020, van 10.00 tot 16.00 uur
in het Educatorium van de Universiteit van Utrecht
Deelname zal rond de 20 euro kosten (incl. koffie en lunch)
sprekers en specifieke programma worden nader bekend gemaakt.
Aanmelden kan op:

https://szh.nl/artikelen/evenementen/symposium-dierenwelzijnin-goede-handen-bij-kleindierenliefhebber/
“Een dag over dierenwelzijn dat ook in de toekomst alle aandacht
krijgt in onze hobbymatige (klein-dierenliefhebberij).
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Prov. BTT Zuid Holland
Secr. J. Korsuize
Sassenheim 22 januari 2020
Geacht bestuur,
Op 16 t/m 18 januari 2020 is in Boskoop de open Provinciale
Bondstentoonstelling gehouden. Naar onze mening was deze tentoonstelling
in sportief opzicht een groot succes.
Ook voor 2021 is de show weer aangevraagd bij het FB met als data 14t/m/
16 januari 2021
Op de afgelopen editie van deze tentoonstelling waren ook een aantal van uw
leden vertegenwoordigd.
Misschien is dit een reden om te overwegen een club of districtshow bij ons
onder te brengen.
Indien het aantal ingeschreven dieren daartoe aanleiding geven zullen wij
proberen daar met de indeling van de keurmeesters rekening mee te houden.
In afwachting van uw besluit,
Met vriendelijke groet, Co Korsuize
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Geachte bestuurder.
Hierbij vraag ik Uw aandacht voor het volgende.
Het is nog niet zover, maar in 2022 viert de Winschoter Pluimvee en Konijnen
Club (WPKC) uit Winschoten haar 110-jarig jubileum.
Het is de bedoeling om dit jubileum groots te vieren, samen met onze collega
fokkers en liefhebbers.
Wellicht een aanleiding om Uw jaarlijkse clubshow of districtshow in 2022 bij
de WPKC onder te brengen.
Om het groots aan te kunnen pakken, vragen we fokkers om hun steun door
middel van het inzenden van hun dieren op deze show.
Om deze fokkers te bereiken, vragen we de speciaalclubs of men bereid is,
om dit middels hun vergaderingen en leden bijeenkomsten aan hun leden
kenbaar te maken.
De WPKC houdt haar show tijdens het laatste weekeinde in november 2022.
Voor de speciaalclubs zullen clubkeurmeesters hun dieren gaan keuren.
De locatie is de Eurohal bij van de Valk in Zuidbroek.
Dit is een 6000 m2 grote hal, met een vlakke betonnen vloer, voorzien van
meer dan voldoende led verlichting en verdere faciliteiten om dit jubileum
volledig tot zijn recht te laten komen. Verder is er meer dan voldoende gratis
parkeergelegenheid aanwezig.
Vele standhouders zullen acte de préséance geven.
Voor uw speciaalclub is het ook mogelijk om een stand in te richten.
Buiten de ons bekende KLN-diergroepen, zullen vele andere diersoorten te
bewonderen zijn.
Voor nadere informatie over de WPKC, wil ik U aanraden om eens in te
loggen op onze website: www.WPKC.nl
Tot slot hoop ik U een beetje enthousiast te hebben gemaakt en wellicht in
de toekomst een reactie van Uw kant te mogen ontvangen.
Voor nadere informatie over het bovenstaande kunt U altijd contact met mij
opnemen.
P.S. de WPKC show in 2020 is op 27 en 28 november op bovengenoemde
locatie.
Mvg. Namens de Winschoter Pluimvee en Konijnen Club, Aaltinus Timmer.
TT Secretaris WPKC, Aaltinus Timmer
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Geachte secretaris.
Graag zouden wij als HKSV-Kampen e.o. komend jaar wederom een
districtsshow van de DFKP-club tijdens onze show willen organiseren.
De 33ste Hanzeshow 2020 in Kampen zal gehouden worden op 18 en 19
december. (Inkooien op 17 december). De afgelopen editie waren weer veel
DFKP-rassen te bewonderen op onze show, dat willen we heel graag ook in
2020 overtreffen. De fokkers weten onze show doorgaans goed te vinden
zodat er een mooie collectie oorspronkelijke duiven en kleine siervogels
aanwezig is. Wij kunnen (uiteraard) door de expertise binnen onze vereniging
de fokkers van uw speciaalclub een optimale verzorging van hun dieren
garanderen.
Hopend op een positieve reactie van uw kant,
met vriendelijke groeten, Alexander van Ittersum
TT-secretariaat Hanzehow Kampen e.o.
www.hksv-kampen.nl
Geachte DFKP-Club
Hierbij onze aanvraag voor de districtsshow, van de
Nederlandse DFKP-club bij onze "Spilbroekshow" seizoen 2020-2021.
Deze zal worden gehouden op 30 en 31 januari 2021.
In afwachting op uw antwoord,
Met vriendelijke groet,
Rudi Boswinkel tentoonstelling secretaris N.P.V. Neede
Met vriendelijke groet,
Rudi Boswinkel
Geachte Secretaris.
Het voorbereiden voor het nieuwe Tentoonstellingsseizoen is al weer gestart.
De Waterpoortshow te Sneek zal dit jaar onder de naam Súdwest-Fryslân
Show plaatsvinden van 19 tot en met 21 November 2020.

19

Wij zijn voornemens om de dieren van de deelnemende Speciaalclubs bij
elkaar te plaatsen in een soort van Hof(je) met daartussen een mogelijkheid
tot het plaatsen van een soort stamtafel (stand) voor de speciaalclub.
Graag nodigen wij U uit tot het onderbrengen van uw speciaalclubshow bij
onze show. Uw deelname zal een aanwinst zijn voor onze show en we
proberen dan ook door bovengenoemde opstelling wat extra’s toe te voegen.
Ik zie uw reactie dan ook graag tegemoet, mochten er vragen zijn dan hoor ik
het graag van u.
Met vriendelijke sportgroeten,
Albert Meester.
TT secretaris KDV Súdwest-Frysland.

Geacht bestuur,
Wellicht bent u er nog niet van op de hoogte, maar de Gelderlandshow wordt
met ingang van dit jaar georganiseerd op een andere locatie.
Op 2 januari j.l. kregen wij te horen dat de vertrouwde hal in Wijchen niet
meer beschikbaar is en zodoende moesten wij met stoom en kokend water
op zoek naar iets anders.
Wij hebben daarbij ook de wens uitgesproken om weer terug te gaan naar de
datum zoals u deze vroeger van ons gewend was; het laatste weekend voor
de kerst. En ja: BEIDE IS GELUKT!!!
Van 18-20 december 2020 wordt de 60e Gelderlandshow gehouden in de
bijzonder fraaie Metropole hal, Meubellaan 1 in Druten.
Deze deze hal biedt diverse voordelen ten opzichte van onze oude locatie in
Wijchen.


Metropole is een bijzonder fraaie hal met een uitstekende horeca
mogelijkheid en ruime parkeergelegenheid
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Metropole is met een vloeroppervlak van 5000 m² ruim 1000 m²
groter dan “Wijchen”, waarmee wij niet alleen veel meer dieren
kunnen huisvesten, maar ook de gelegenheid kunnen geven aan
nevenactiviteiten en andere stands
Metropole staat in Druten en dat is nog net weer wat centraler in
Nederland dan Wijchen
Op de eerste plaats de datum van de show, 18-20 december 2020 en
deze datum is voor onze kleindieren de geschikte datum bij uitstek,
al uw dieren zijn in optimale conditie!
De Gelderlandshow is een gemengde show, ook duiven zijn
ruimschoots vertegenwoordigd en dergelijke shows trekken nu
eenmaal heel veel meer publiek dan een show waar alleen maar
bijvoorbeeld alleen maar duiven zijn te zien. En meer publiek
betekent wellicht ook nieuwe liefhebbers in onze mooie hobby !!
De Gelderlandshow biedt een prijzenpakket zoals geen enkele andere
show u zal en kan bieden. Bij een inschrijfgeld van 5,- wordt liefst 60
% weer als prijzengeld uitgekeerd aan de inzenders en per dier wordt
maximaal één prijs toegekend, enkele uitzonderingen daar gelaten.
Dit voorkomt een opeenstapeling van ereprijzen op één dier.
De Gelderlandshow viert in 2020 haar 60 jarig jubileum en dat
willen wij vieren met u als inzender. Elke speciaalclub die haar
clubshow bij de Gelderlandshow onderbrengt ontvangt € 1,- per
werkelijk ingezonden dier in haar clubkas!

Indien u de Gelderlandshow steunt door uw clubshow onder te brengen,
neem dan contact op met haar algemeen secretaris, Annita Schothorst, mail
annitaschothorst@hotmail.com .

Namens het bestuur van de Gelderlandshow,
Annita Schothorst
Algemeen Secretaris.
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