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Voorwoord
voorzitter

DFKP

Juli is alweer bijna voorbij als ik dit schrijf, maar de Corona-pandemie
bij lange na nog niet. Het aantal besmettingen stijgt alweer. Wel
hebben we nog net op de valreep onze jaarvergadering kunnen
houden. Daarna werden alle bijeenkomsten, in verband met de kans
op besmetting met het Covid-19 virus, afgelast. Zo ook, jammer
genoeg, onze fokkersdag. Bart heeft ons besluit in deze, als bestuur,
aan jullie laten weten middels een brief.
Ondertussen stromen hier alweer de nodige berichten binnen van
afgelastingen van shows. Bijvoorbeeld de Peelhorstshow en de
Maasdalshow hier in Limburg gaan dit jaar niet door. Ook de DeltaShow in Vlissingen is afgelast. En er zullen er ongetwijfeld nog wel
meer volgen. Laten we hopen dat tenminste de Noordshow nog kan
doorgaan en dat we elkaar daar zullen treffen.
Zelf heb ik, als keurmeester, al 3 afmeldingen ontvangen. Als eerste
de internationale keuring in Portugal waar ik al 5 jaar achtereen, begin
september, mijn keurseizoen start. Wel heb ik tevens de uitnodiging
om volgend jaar weer te komen keuren ontvangen.
Daarom wil ik hier de wens uitspreken dat het met jullie allemaal
goed gaat en dat jullie het Covid-19 virus buiten de deur hebben
weten te houden. Wees voorzichtig en blijf gezond.
Tonny Kersten-Noy.
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Van de secretaris.
Het is een moeilijke tijd voor ons allen, en ook hierbij komt weer de
kleindierensport in het gedrang. Is het dit keer niet het vogelgriep virus of
de RHD, komt er weer een ander virus om de hoek kijken de COVID19,
corona en haar crisis. En ook hierbij worden tentoonstellingen van
kleindieren wederom geraakt. Diverse tentoonstellingen en jongdieren
bijeenkomsten zijn reeds afgelast of weten niet hoe ze het zullen
aanpakken met de 1,5 m. problematiek. Ook dit zal uiteindelijk weer een
slag opleveren voor onze sport in het algemeen. Het gevaar van zulke
zaken is, dat er weer mensen en zeker de oudere af zullen haken.
Veel van de kleine verenigingen kampen met kleine zaaltjes om hun
jongdierendag of tentoonstelling te houden en kunnen daarom niet
voldoen aan de afstand houding die op dit moment is vereist. Deze zullen
dan ook meestal geen doorgang meer vinden, waarbij de ouderen onder
ons die het vaak bij zo’n show houden afhaken. Jammer is dit maar het zal
uiteindelijk de conclusie worden van dit hele verhaal. Wij hoorden bij de
eerste verenigingen die hun clubdag afgelasten, maar meerdere zijn er
reeds gevolgd of gaan besluiten om het dit jaar maar over te slaan wat
betreft organisatie van hun of haar shows. We leven in een wereld, waarbij
naar de Maan kunnen en zelfs al reizen naar Mars plannen zelfs al
particulieren naar de maan sturen al is het voor voldoende geld, maar een
virus kunnen we niet bedwingen op korte termijn. Niets ten kwade voor de
mensen die hier aan werken, zij doen hun best en kunnen vaak ook niet
anders maar het zet je wel tot denken.
Hoe moet het verder met de kleindierensport, we hopen maar dat dit alles
zal overwaaien, en dat we binnenkort weer gewoon over straat kunnen
lopen en gewoon weer met elkaar kunnen dollen tussen de kooien zonder
rekening te hoeven houden met de 1,5 m problematiek.
Dat we gewoon weer aan de bar iets kunnen gaan drinken een broodje
Hamburger en een frietje kunnen eten. Dat is waar ik op hoop, we
kunnen in ieder geval terugkijken op een mooie zomer want nu ik met het
clubblad bezig ben is het 20 augustus en nog steeds mooi weer. Ik wens u
allen dan ook toe, dat u en uw familie gezond blijven en dat we de
komende tijd met plezier aandacht blijven houden voor onze
kleindierensport.
Bart Vrolijks
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De Blauwe grondduif.
Wetenschappelijke benaming: Claravis pretiosa
Eng: Blue Ground dove Dts: Blautaube
Frs: Colombe bleutée ou cendrée
De Blauwe grondduif is bij ons een bekende soort. We
zien deze duivensoort dan ook geregeld op onze
tentoonstellingen. De benaming slaat op de blauwgrijze kleur van de doffer. De duivin echter heeft een
bruine kleur. Ook bij de nauw verwante Purperband
grondduif en Purperborst grondduif zijn de doffers
blauwgrijs en de duivinnen bruin gekleurd. De laatste
twee genoemde soorten zien we niet in onze hokken.
Deze drie soorten vormden tot voor kort samen het
geslacht Claravis.

De Purperband grondduif en Purperborst grondduif
vormen nu samen het geslacht Paraclaravis,
waardoor de Blauwe grondduif nu de enige soort in het
geslacht Claravis is.
Beide geslachten behoren tot de
Subfamilie: Columbinae / Duiven &Tortelduiven.
Het zijn Amerikaanse kleine grondduiven.
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De Purperband grondduif.
Wetenschappelijke benaming: Paraclaravis geoffroyi
Eng: Purple-winged Ground dove
Dts: Purpurbindentäubchen Frs: Colombe de Geoffroy

De Purperborst grondduif.
Wetenschappelijke benaming: Paraclaravis mondetoura
Eng: Maroon-chested Ground-Dove
Dts: Mondetourtäubchen Frs: Colombe mondétour

Tonny Kersten-Noy.
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Nederlandse DFKP-Club

Notulen algemene ledenvergadering, gehouden op zaterdag 29 februari
2020 in Amersfoort bij AKV.
Aanwezig: Tonny Kersten-Noy, Henze Munneke, Piet Botden, Luuk Sportel,
Bas Hendriks, Nico van Wijk, Aart Deetman, Jan de Klein, Jaap van Dorp,
Mark Hissink, Johan Linders en Bart Vrolijks.
Afwezig met kennisgeving: Jouke Siepkamp, Harm Hoving, René van de
Kerkhof, Gerrit Claassen, Gijs Dreijers, Henk Ebbers, Martin Vink en Dirk
Stadman.
De voorzitter Tonny Kersten opent de vergadering en heet een ieder
hartelijk welkom, ze vindt het jammer dat de opkomst bij de vergadering
toch wel erg laag is voor een vereniging van ruim 90 leden.
Deze datum was vorig jaar al vastgelegd en een ieder was dus op de
hoogte. Wel merkt de voorzitter nog op dat de penningmeester
verhinderd is en dat Bart Vrolijks het financieel verslag op zich zal nemen
deze vergadering.
Vaststellen agenda. Deze blijft ongewijzigd en vanuit de leden worden er
geen agendapunten toegevoegd aangaande deze vergadering.
Dus deze ziet er als volgt uit.


Notulen laatstgehouden algemene ledenvergadering.



Secretarieel jaarverslag.



Financieel jaarverslag



Kascontrole en bevindingen kascommissie



Benoeming kascommissie



Bestuursverkiezing
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Vaststellen contributie.



Fokkersdag 2020 en invulling hier van.



Districtshows.



Evaluatie Noordshow en overige shows.



Prijsuitreiking clubkampioen 2019/2020



Rondvraag en sluiting.

Notulen jaarvergadering 23 februari 2019.
Deze worden goedgekeurd.
Secretarieel jaarverslag secretaris. Een ieder heeft deze kunnen lezen in
het clubblad, hieruit kwamen geen vragen naar voren en werden
goedgekeurd.
Financieel verslag penningmeester. Dit wordt rondgedeeld aan de leden,
zodat een ieder mee kan kijken, er zijn geen vragen of opmerkingen aan
gaande het verslag. De secretaris merkt nog op dat we de PR kosten terug
krijgen van de KLN als subsidie op de folders, te weten €.175, - Verder
wordt het verslag goedgekeurd door de leden. De Kascommissie krijgt het
woord. Jan de Klein geeft de bevindingen van de kascommissie, die heeft
hij uitgevoerd met Gijs Dreijers. Het zag er allemaal keurig netjes en
overzichtelijk uit, de kascommissie stelt daarom de vergadering voor om
het bestuur en in het bijzonder de penningmeester décharge te verlenen
voor het gevoerde beleid. Dit wordt onder applaus van de leden bevestigd.
Benoeming kascommissie voor 2020.
Gijs Dreijer valt dit jaar af en Jaap van Dorp was reserve en schuift door.
Zodat de Kascommissie voor 2020 bestaat uit Jan de Klein en Jaap van
Dorp, reserve is Nico van Wijk.
Bestuursverkiezing.
Het bestuur stelt Henze Munneke voor als nieuw bestuurslid in plaats van
Janita Smelt. Alle leden zijn voor dit voorstel en Henze wordt, na ad
interim te zijn geweest, officieel opgenomen in het bestuur van de DFKPClub.
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Hij zal zich voornamelijk bezig gaan houden met de PR en Facebook, de
website blijft voorlopig nog in handen van de zoon van Gerrit Claassen.
Verkiezing voorzitter.
Omdat de voorzitter in functie wordt gekozen door de leden heeft de ad
interim voorzitter Tonny Kersten stembriefjes gemaakt, om de voorzitter
te kiezen. Tonny is kandidaat en wil dit voor 3 jaar voorlopig op zich nemen
zodat het a.i. er vanaf kan bij de voorzitter.
Deze stemming is unaniem, alle stembiljetten worden met vóór
beantwoord. Dus we hebben als er niets tussen komt weer een voorzitter
de komende 3 jaar.
Contributie.
Gezien het positieve resultaat van het jaar 2019, en het gene wat er is
gespaard, wordt besloten de contributieprijs te laten zoals deze nu is.
Alle leden aanwezig zijn hier voor.
Fokkersdag.
Deze zal zoals het er nu nog uit ziet worden gehouden op de laatste
zaterdag in augustus, wel zal er door het bestuur gekeken gaan worden,
met wie we eventueel kunnen samenwerken wat betreft speciaalclub,
hierdoor zou de datum dus ook kunnen veranderen. Er worden diverse
speciaalclubs genoemd, maar het is nog te vroeg om daar iets concreets
aan te verbinden. We zullen zo snel mogelijk een bestuursvergadering
houden waar we dit aan de orde zullen gaan stellen. Om daarna concrete
plannen te maken.
Ook merkt de voorzitter op dat de keurmeesters wederom een brief
krijgen of zij bereid zijn te keuren op de fokkersdag.
Districtshows.
Deze worden door de secretaris Bart Vrolijks opgenoemd, dit is slechts een
voorstel van het bestuur, de leden op de vergadering beslissen uiteindelijk
waar deze gaan plaatsvinden.
Na een korte discussie en bepaalde zaken tegen elkaar af te wegen wordt
er besloten om een distictshow onder te brengen bij de volgende shows.
W.P.K.C. Winschoten, Midden Veluweshow Wenum Wiesel, Zaanstadshow
Zaandam, Neer en omstreken Neer, Delta-Show Middelburg, Oneto
Enschede, Peelhorstshow Horst, Gelderlandshow Druten, Maasdalshow
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Vlodrop, Hanzeshow Kampen, Spilbroekshow Neede, Prov.
bondstentoonstelling Boskoop en de show in Haaksbergen. De clubshow
zal worden gehouden op de Noordshow in Assen.
Op de brief van een lid met de vraag om het aantal dieren op de open
shows te verlagen van 40 naar minder dieren, dit wordt door de
vergadering niet gehonoreerd, het blijft voorlopig zo als het is 40 dieren.
Ook zal men dit streng handhaven want waar trek je de grens als je hier in
gaat schipperen. Later in het jaar zal men hier meer over horen.
Ook zal het systeem van de telling van de districtshows gaan veranderen,
dit is op deze manier te veel werk. Het zal zo worden dat de leden zelf hun
predicaten opgeven, wat ze hebben gedraaid op een districtshow, aan de
secretaris. Hij zal dit dan controleren aan de hand van de catalogus.
Evaluatie Noordshow en overige shows.
Vanuit de leden kwam hier weinig reactie op, wel merkt Jaap van Dorp nog
op dat hij het jammer vond dat men wat snel ging afbreken, waardoor er
van hem 2 oorspronkelijke duiven wegvlogen. De man zal het wel niet
expres hebben gedaan, maar de Noordshow moet wel kijken of de kooien
ook daadwerkelijk leeg zijn. In zijn geval is er één vogel terug gekomen bij
hem, de andere niet, maar deze is wel vergoed door de Noordshow.
Maar het blijft jammer en het is een punt wat aandacht vraagt.
Ook is er geconstateerd dat er gewoon duivenvoer word gegeven op
sommige shows aan de Oorspronkelijke duiven, dit mag niet en dit kan ook
niet de bedoeling zijn, men kan de organisatie van die show daar op aan
spreken.
Prijsuitreiking seizoen 2019/2020.
Bart Vrolijks brengt onder de aandacht dat hij een foutje had gemaakt met
de telling van de punten voor dit kampioenschap, hij heeft dit met de
fokkers Bas Hendriks, Jan de Klein en René van de Kerkhof opgelost.
De uitslag bij de duiven is nu als volgt 1- Jan de Klein, 2- Bas Hendriks, 3René van de Kerkhof.
Bij de hoenderachtigen 1- Gerrit Claassen, 2- Klaas Veen, 3- Luuk Sportel.
De eerste plaatsen krijgen een oorkonde en cadeaubon overhandigd van
de voorzitter Tonny Kersten, aan Gerrit Claasen die niet aanwezig is zal
deze later worden overhandigd.
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Jan de Klein ontvangt de oorkonde en ereprijs uit handen van Tonny
Kersten-Noy, hij was kampioen oorspronkelijke duiven seizoen 2019/2020.
Rondvraag.
Aart Deetman vraagt of er nog bepaalde voorkeur is voor keurmeesters die
keuren op de Noordshow, onder de leden. De secretaris zal de leden een
mail toesturen met gegevens waarop ze hun voorkeur op kunnen geven.
Tevens vraagt Aart Deetman of hij nog gewoon folders of brochures kan
meenemen naar tentoonstellingen in het land voor PR voor de DFKP-Club.
De secretaris Bart Vrolijks zal zorgen dat die leden die er behoefte aan
hebben, de brochure in een PDF bestand krijgen toegestuurd.
Dan gebruiken we allemaal dezelfde brochure.
Johan Linders vraagt of het mogelijk is om de ledenlijst weer af te drukken
in het clubblad, de secretaris Bart Vrolijks merkt op dat dit heel moeilijk
wordt met de gegevens bescherming AVG die op dit moment van kracht is.
Bij de uitnodiging voor de lunch zou eventuele dieet wensen moeten
worden vermeld, men zal hier zorg voor dragen dat dit erbij komt.
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Piet Botden merkt nog op omdat er zo weinig leden zijn op de vergadering,
of de lunch niet betaald kan worden door de DFKP-Club. Een ieder is het er
over eens dat dit wel moet kunnen, gezien het resultaat van afgelopen
jaar. Dus daar wordt toestemming voor verleend.
Luuk Sportel merkt nog op of hij nog een rekening krijgt voor de
sponsoring die hij heeft gedaan. Bart Vrolijks zal dit doorgeven aan de
penningmeester, dus dit komt in orde.
Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter Tonny Kersten-Noy de
vergadering en wenst een ieder smakelijk eten met de lunch en met dank
voor uw inbreng en aanvullingen op deze vergadering. Tevens maakt zij
bekend dat er na de lunch nog een PowerPoint is over alle Toerakos.
Het was een gezellige afsluiting van de vergadering, die inclusief de
PowerPoint tot ongeveer 14.30 u. duurde.
Notulist, Bart Vrolijks
Leden die hun lidmaatschap hebben beëindigd. Per 1-1-2020
Ronald Tiemes. (Reden andere prioriteiten.)
H. Zeldenrust.
Heerenveen (Beëindiging hobby.)
Annemarie Jonker.
Sint Pancras (Beëindiging hobby.)
D. van Ewijk.
Eck en Wiel
(Reden onbekend.)
Nieuwe leden die we hebben mogen verwelkomen.
J. Kesseler
Wijchen
J. Kieviet
Alphen (NB)
F. Lokven
Hernen
J.P.G.J. Wienk Enschede
Op dit moment hebben we 90 leden bij de DFKP-Club
Ondergebrachte districtshows DFKP.
Midden Veluweshow Wenum Wiesel
W.K.P.C.
Winschoten
Peelhorstshow
Horst
Delta Show
Middelburg
Neer en Omstreken
Neer
Zaanstadshow
Zaandam
Oneto
Enschede
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(Afgelast)
(Afgelast)
(Afgelast)
(Afgelast)
30-10 t/m 01-11-2020
31-10 t.m 01-11-2020
04-12 t/m 06-12-2020

Gelderlandshow
Hanzeshow
Maasdalshow
Prov. Bonds t.t.stelling
Spilbroekshow

Druten
Kampen
Vlodrop
Boskoop
Neede

18-12 t/m 20-12-2020
18-12 t/m 19-12-2020
(Afgelast)
14-01 t/m 16-01-2021
30-01 t/m 31-01-2021

Tot op heden gaan er dus nog maar 7 districtshows door.
Clubshow zal plaatsvinden op de Noordshow in Assen op
07-01 t/m 09-01-2021.

Binnen gekomen mails die wij onder uw aandacht willen brengen.
Beste Speciaalclub.
Tot mijn grote spijt moet ik U mededelen dat de WPKC show 2020 niet
doorgaat.
In onze bestuursvergadering van 4 augustus jl. hebben we besloten onze
Open tentoonstelling op 27 en 28 november 2020 niet door te laten gaan.
We hebben dit besluit moeten nemen omdat het organisatorisch
ondoenlijk is te voldoen aan de voorwaarden van de Overheid in
samenloop met het protocol van v.d. Valk. Naast deze organisatorische
onmogelijkheden blijkt ook dat het financiële risico voor onze vereniging te
groot is. Vandaar dat we dit besluit helaas hebben moeten nemen.
We vertrouwen op uw begrip voor deze moeilijke maar onontkoombare
beslissing.
In 2021 wordt de WPKC show gehouden op 19 en 20 november.
Wellicht weerhoudt het U er niet van om dan weer een district, promotie
of een clubshow bij de WPKC onder te brengen.
U bent van harte welkom.
Ik ga er vanuit U bij dezen voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijk groeten
Aaltinus Timmer
TT secretaris WPKC
9679 ZM Tel. 06-53822237
Email: ttsecretaris@wpkc.nl
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DELTA-SHOW - MIDDELBURG
Secr.: J.D. van Doorn,
Postbus 253, 4330 AG Middelburg
tel.: 0118 – 636309
e-mail: info@delta-show.nl

AFGELASTING DELTA-SHOW 2020
Middelburg, 27 juli 2020.
Aan de inzenders op onze Delta-Show.
Enkele dagen geleden hebben wij als bestuur van de Delta-Show 2020
helaas het besluit moeten nemen om onze komende jubileum show
de 50ste Delta-Show te moeten afgelasten.
De reden hiervoor ligt geheel aan de situatie rondom Covid-19.
De gezondheid van onze vele helpers, inzenders, keurmeesters – velen
zitten in de risicogroep – staat voorop, en wij kunnen geen garanties
bieden omtrent hun gezondheid.
Wij hebben ons door alle door de overheid opgelegde coronamaatregelen
onvoldoende kunnen voorbereiden om het komende jubileum gestalte te
kunnen geven.
Wij missen de medewerking van onze hoofdsponsor en vele andere
sponsors wegens hun financiële positie.
De situatie rond het corona virus is erg onzeker en ook onzeker is welke
maatregelen de komende maanden door de overheid zullen worden
genomen en welke in november nog van kracht zijn.
Gelet op het bovenstaande is het niet mogelijk om een fraaie jubileum
Delta-Show te kunnen organiseren en wij schorten het jubileum dan ook
een jaar op.
Wij vragen aan u als (trouwe) inzender op onze Delta-Show voor het
genomen besluit begrip en wij hopen u volgend jaar weer te kunnen
begroeten en dan op een feestelijke jubileum Delta-Show.
Onze Delta-Show hopen wij volgend jaar ook weer in week 45 te kunnen
organiseren en wel op 12, 13 en 14 november 2021.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Han van Doorn, secretaris
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Keurmeester Wilfried Lombary bestudeert aandachtig de lachduif van een
inzender op de Deltashow (district show).
Secretariaat Peelhorstshow
Horst, 23 juli 2020
Beste Speciaalclub
Afgelopen weken is er door de leden en bestuur van P.S.V. Horst e.o.
diverse keren vergaderd over hoe de Peelhorstshow 2020 eventueel
georganiseerd kan worden.
Het brengt veel risico’s en aanpassingen met zich mee om een open show
te organiseren. De gezondheid van de leden, inzenders en vrijwilligers
staat natuurlijk op de eerste plaats. Velen zitten immers in de risicogroep.
Ook aan de richtlijnen van het RIVM zullen we moeten voldoen, wat zeker
niet gemakkelijk is. De situatie rondom Covid-19 is erg onzeker en niemand
weet wat er de komende weken/maanden gaat gebeuren.
Gezien bovenstaande is het niet mogelijk om een waardige Peelhorstshow
te organiseren zoals u van ons gewend bent.
Vanwege door bovengenoemde argumenten is dan ook besloten om dit
jaar géén open show te organiseren.
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We vragen om jullie begrip. Natuurlijk hopen we dat we volgend jaar weer
op jullie steun/medewerking kunnen rekenen.
Met vriendelijke groet,
Namens leden en bestuur P.S.V. Horst e.o.
Wien Vullings,
voorzitter Peelhorstshow

Geachte bestuurder, beste klein-dier-liefhebber.
Het bestuur van de Kleindierenshow "Midden Veluwe" heeft helaas
moeten besluiten dit jaar de tentoonstelling niet te laten plaatsvinden. De
huidige maatregelen (richtlijnen, geboden en verboden) rondom het door
de overheid opgelegde maatregelen. Deze maatregelen maken het echter
naar ons oordeel niet mogelijk om op verantwoorde wijze, voor, voor
mens en dier, een tentoonstelling te organiseren.
Wij hopen u in 2021 in goede gezondheid weer op onze tentoonstelling te
mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Kleindierenshow "Midden Veluwe"
Verslagen districtshows seizoen 2019/2020 door Bart Vrolijks.
Ik heb zelf verschillende shows bezocht, te weten, Kleindierenshow
"Midden Veluwe", de Peelhorstshow, Delta-show, Gelderlandshow en de
Maasdalshow. Ik heb nog wel meerdere shows bezocht maar dat waren
geen district shows. En natuurlijk heb ik onze clubshow bezocht in Assen,
hier was ik 3 dagen aanwezig.
Op de Midden Veluwe show waren een mooi aantal dieren van onze
speciaalclub te bewonderen,


32 dieren ingezonden onder verdeeld in 6 Chinese Dwergkwartels,
5 Japanse kwartels, 2 Harlekijn kwartels, 2 Coromandel kwartels,
1 Californische kuifkwartel, 1 Gambel kwartel, 1 Zwartmasker
Boomkwartel.
2 maal Ricket bospatrijs. Er waren 12 Lachduiven aanwezig op deze
show.
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Fraaiste kwartel was een Gambel kwartel man jong van fokker Luuk
Sportel. Fraaiste Lachduif was een dier van fokker L.P. van Werven witkop
isabel man jong.
Op de Peelhorstshow waren 77 inschrijvingen van DFKP-Club een
schitterend aantal aan dieren op deze show, een perfecte organisatie en
mooie tentoonstellingsruimte. Onderverdeeld waren er,


1 Barbarijse patrijs, 7 Californische kuifkwartels, 2 Europese
kwartels, 6 Japanse kwartels en 4 Chinese kwartels.
Oorspronkelijke duiven waren er 2 Bronsvleugelduiven,
2 Dolksteekduiven, 2 Rotsduiven, 1 Picazuroduif (klein),
1 Birmatortel, 1 Kopernekduif, 1 Celebes kwartelduif,
1 Oorvlekduif, 3 Vredesduiven, 1 Peru duif, 8 Diamantduifjes, 2
Zebraduifjes en 32 Lachduiven.

Waarbij de fraaiste kwartel was van fokker Gerrit Claassen Japanse kwartel
bruin wildkleur vrouw jong. De fraaiste Oorspronkelijke duif inclusief
Lachduif was van fokker Jan de Klein pastel vrouw jong.

16

De altijd fraai aangeklede hal van de Peelhorstshow.
Op de Delta-Show in Middelburg bracht ik een bezoek omdat ik op een
show was in België, daar had ik mijn konijnen ingezonden en was in de
buurt, dus ik kon deze show bezoeken. Anders is het toch wel heel ver
rijden naar Middelburg. Op deze show waren 24 dieren van onze club
ingeschreven, onder verdeeld waren dit.


5 Harlekijn kwartels, 2 Coromandel kwartels, 5 Californische
kuifkwartels, 2 Jungle Bush kwartels, 2 Halsband Frankolijnen,
2 Madagascar patrijzen en 6 Lachduiven.
Fraaiste kwartel was een Californische Kuifkwartel van Kees
Schroevers wildkleur vrouw jong. Fraaiste Lachduif was van Fokker
Jan de Klein met een wildkleur man oud.

Op de Gelderlandshow in Wijchen voor mij een thuiswedstrijd een show
waar ik altijd naar uitkijk. Hier waren 62 dieren bijeengebracht door de
fokkers van kleine siervogels, en de meeste waren nog lid van de DFKPClub ook.
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Onderverdeeld waren er 4 Chinese Dwergkwartels,17 Japanse
kwartels, 2 Europese patrijzen, 38 Lachduiven en 1 Diamantduifje.

Fraaiste kwartel was van Fokker Gerrit Claasssen met een Japanse kwartel
bruin wildkleur vrouw jong, de fraaiste Lachduif was van fokker Bas
Hendriks cremé-ino man jong.

Mutant Australische Kuifduif.
De Maasdalshow, een mooie show die eigenlijk meer inschrijvingen zou
moeten hebben, deze show verdient dit. Een mooi aangeklede hal,
waarvan de entree een vrije gift is. En dat vind men niet overal.
Wat betreft de dieren van de DFKP-Club hoefden we niet te klagen,
103 dieren waren hier ingeschreven in de verschillende klassen, dit kan
alleen de Noordshow overtreffen.


Deze waren onderverdeeld in de volgende rassen. 4 Chinese
Dwergkwartels, 20 Japanse Kwartels, 14 Californische Kuifkwartels,
1 Blauwschubben kwartel, 1 Gambel kwartel, 2 Barbarijse
patrijzen, 2 Halsbandfrankolijnen, 30 Lachduiven, 11
Diamantduiven, 1 Senegaltortel, 1 Jamaica grondduif, 1
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Bronsvelkduif, 5 Rotsduiven, 3 Groenvleugelduiven, 1 Guineaduif,
1 Peruduif, 1 Picazuroduif, 3 Vredesduiven en 1 Zebraduif.
Dus een mooie gevarieerde klasse dieren.
Waarbij René van der Kerkhof de mooiste oorspronkelijke duif wist te
brengen, een Peruduif wildkleur vrouw oud. En bij de kwartels wist Gerrit
Claassen de 1e prijs binnen te halen met een Japanse kwartel bruin
wildkleur vrouw jong.

Mutant Diamantduif.
De Noordshow dierenspektakel is voor de meeste fokkers een afsluiting
van het seizoen en altijd een prachtige afsluiting. Fokkers treffen elkaar en
het is er gezellig. Ook heeft men hier een perfecte organisatie, waar velen
een voorbeeld aan kunnen nemen. 225 dieren ingezonden een fantastisch
aantal, waarbij ook nog veel verschillende rassen. Daar is voor een ieder
die deze dieren een warm hart toedraagt wel iets te vinden als men op
zoek is naar dieren.
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Fraaiste kwartel op de Noordshow was een Japanse kwartel zilver
wildkleur man jong van fokker F. Bettink, fraaiste dier bij de
Oorspronkelijke duiven was een Lachduif van Fokker Bas Hendriks crème
ino man oud.

Fraaie Japanse kwartel op de Zaanstadshow.
Alle prijswinnaars over het afgelopen seizoen, van harte gefeliciteerd en
voor ieder ander de hoop dat met het komende jaar meer succes heeft op
de shows in het land.
Wij als bestuur hebben het naar onze zin gehad bij de stand op de
Noordshow, er zijn ideeën opgedaan en er is met de fokkers gesproken en
dat is tenslotte waar het om gaat, het bestuur moet weten wat er leeft
onder de leden van de DFKP-Club.
Let wel, dit is een opsomming van de shows die ikzelf heb bezocht, en daar
dus ook een oordeel over kan geven. Natuurlijk zullen meerdere shows
hier niet voor onder doen, toch waren er enkele district shows die niet aan
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het aantal dieren kwamen en dit waarschijnlijk in de toekomst ook niet
meer halen.
Jammer is wel dat er geen of heel weinig dieren waren ingeschreven bij de
jeugdshow in Laren, hopelijk komt hier nog verandering in want we
hebben de jeugd nodig.
En ik ben er achter gekomen, dat het beter is om een fotocamera mee te
nemen naar een show, kunnen er ook nog enkele foto’s bij in de toekomst.

Heeft u documenten of foto’s die u met anderen wilt delen, stuur
het mij toe. Alles bereffende onze rassen is welkom.
Secretaris, Bart Vrolijks.
Gezocht:
Koppel Turkse Tortels Wildkleur. Indien iemand een koppel te koop
heeft,of weet wie er heeft, laat het mij dan weten ik ben op zoek
naar een koppel.
Mvg. Bart Vrolijks

Diksnavelige Groene Duif (Vruchteneter).
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