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Voorwoord
voorzitter

DFKP

Allereerst wil ik iedereen nog een heel voorspoedig 2022 wensen.
Tevens spreek ik hier de hoop uit op een prettig tentoonstellings seizoen
en dan liefst ook volledig. Zonder dat Corona of Vogelgriep weer de
boel verzieken.
Onze geplande bestuursvergadering op de Noordshow is er ook weer bij
ingeschoten. Maar intussen hebben we zelfs weer fysiek bijeen gezeten,
met uitzondering van Henze die dan digitaal meedoet.
Wij gaan er van uit dat we de jaarvergadering weer als vanouds in
februari kunnen houden. Deze staat dan ook gepland op zaterdag 19
februari 2022. En de fokkersdag houden we ook zoals gebruikelijk in
augustus, weliswaar een week eerder dan voorheen. Een en ander in
verband met beschikbaarheid van de ruimte en ook het feit dat voor
enkele van onze leden een eerdere zaterdag beter uitkomt. Deze staat
dus gepland op zaterdag 20 augustus 2022. Beide bovengenoemde
bijeenkomsten vinden plaats in gebouw van AKV, Sportpark
Bokkeduinen 4, 3819 BD, Amersfoort.
We rekenen op een grote opkomst zodat we
weer wat kunnen bijpraten en er een prettige
en beetje feestelijke dag van kunnen maken.
Tenslotte bestaan we 20 jaar.

Tot ziens op onze jaarvergadering.

Tonny Kersten-Noy
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Dagprogramma:
10.00u

Verzamelen voor de koffie en wat lekkers?

10.15u

Aanvang lezing. Nico v. Wijk en eventueel Aart Deetman.

11.30u

Aanvang algemene jaarlijkse ledenvergadering.

12.00u

Gezamenlijke lunch.

13.00u

Vervolg algemene jaarlijkse ledenvergadering.

14.00u

Sluiting vergadering.

Daarna nog een gezellig samenzijn om na te babbelen om plus minus
15.00u einde bijeenkomst.
Let wel dit zijn richtlijnen de tijden kunnen eventueel afwijken, met
uitzondering van de lunch.
Voor de lunch, is opgave noodzakelijk deze zal worden gebruikt tussen
12.00 u. en 13.00 u. De kosten voor de lunch zijn €.16,50
Deze lunch zal bestaan uit een 3 gangenmenu en de koffie en thee zijn
vanaf aankomst clubdag tot de lunch inbegrepen. (De lunch is niet
verplicht)
Opgave dient te geschieden bij de secretaris liefst via e-mail,
secretaris@dfkp.nl of 024-6772060
Opgave lunch graag melden voor 12 februari 2022!
Mocht u dieet wensen hebben laat het dan even weten aan de
secretaris, dan kan men er bij AKV Amersfoort rekening mee houden.
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Agenda: Algemene jaarlijkse ledenvergadering
Welke zal worden gehouden op zaterdag 19 februari aanvang 10.00u
Locatie: Bokkeduinen 4 3819 BD Amersfoort.
1. Opening door de voorzitter en vaststellen agenda.
2. Eventuele mededelingen.
3. Binnengekomen mail of post aangaande de vergadering.
4. Notulen laatst gehouden ledenvergadering.
5. Secretarieel jaarverslag.
6. Financieel jaarverslag.
7. Bevindingen kascommissie.
8. Verkiezing kascommissie. Aftredend Jaap v. Dorp wegens
termijn verloop, nieuwe kascommissie zal zijn Nico v. Wijk en
Dirk Stadman.
Er moet een nieuwe reserve worden toegevoegd?
9. Bestuursverkiezing. Bart Vrolijks is aftredend en is herkiesbaar.
Piet Botden heeft aangegeven dat hij deze vergadering stopt als
bestuurslid. Hierdoor zijn we op zoek naar versterking binnen
het bestuur, mocht u zich geroepen voelen voor een
bestuursfunctie, meld u dan aan bij een der bestuursleden.
10. Districtshows. Het bestuur stelt voor om het zelfde schema te
gebruiken als afgelopen jaar, omdat de meeste
tentoonstellingen waren geannuleerd.
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Neer e/o zal worden toegevoegd aan deze lijst, omdat zij dit
jaar een tentoonstelling houden.
11. Clubdag/fokkersdag 20 augustus, wat te doen met het 20 jarig
jubileum van de DFKP-Club op de fokkersdag eventueel.
12. Rondvraag.
13. Sluiting door de voorzitter.
Mocht u verhindert zijn om te vergadering te bezoeken, meld u dan af
bij de secretaris. (Bij voorbaat dank.)
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Binnengekomen mail van belang voor de vergadering.
Geachte bestuur en leden speciaalclub.
We leven in een vreemde tijd voor onze hobby, met corona en
vogelgriep hebben we vele beperkingen moeten doorstaan.
Ook de opleiding voor keurmeesters veren hebben hier mee te maken
gehad. Toch zijn we ook iets nieuws begonnen, namelijk de opleiding tot
keurmeester voor eieren. Dit is een succes geworden en er zijn nu bij
KLN 25 keurmeesters voor eieren. Deze kunt u vinden in Digikeur.
De eieren die gekeurd kunnen worden zijn Hoender en dwerghoender
eieren, gedomesticeerde siervogel eieren en gedomesticeerde
watervogeleieren.
Wil je eieren keuren heb je hier ook een standaard voor nodig.
Ook deze voorlopige standaard is door ons ontwikkeld. Hoe zijn we
hierbij te werk gegaan? In het Verenigd Koninkrijk staat het keuren van
eieren in hoog aanzien. Hier worden de eieren gekeurd in diverse
categorieën: als groep, de binnenkant, de buitenkant, versierde eieren
en bewerkte eieren. We hebben de standaard voor de eerste drie
categorieën, die zij gebruiken vertaald naar het Nederlands. Wat niet is
deze standaard staat en wat wij wel belangrijk vinden is de eikleur en
het minimum broedei gewicht per ras. Wat het minimum broedei
gewicht betreft hebben we gekeken naar Duitse Standaard. Dit gewicht
hebben we zo over genomen. Hoe zwaarder een broedei, hoe meer
voedingsstoffen in het ei zitten en dus hoe beter het ei is. Daarom is een
maximum gewicht niet nodig.
Voor de ei-kleur hebben we dat op dezelfde manier gedaan, vertaling
van de ei-kleur in Duitse Standaard. De Duitse standaard kent alleen de
Japanse kwartel. Daarom hebben we daar geen kleur en gewicht bij.
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Voor de rassen van uw speciaalclub zijn we tot het volgende gekomen:
Ras
Chinese dwergkwartel
Japanse kwartel

Kleur

Min

Wit tot beigebruin, ook wel grijs
min of meer onregelmatig
gevlekt.

12 gr.

Hebt u misschien gegevens van de Chinese dwergkwartel? En hebt u hier
op of aanmerkingen over dan hoor ik dat graag.
Namens Leergroep Opleiding Hoenders,
Johan Albada.
Koninklijke Angora Kleinveeclub – Brugge vzw Hannes Schoonvaere
Secretaris vzw – Public Relations
Secretariaat Adres Beverenstraat 90, B - 8810 Lichtervelde GSM
+32479 969 590
E-mail secretariaatangora@gmail.com
Angora’s Neerhofdierenfestival
10 en 11 december 2022 - Expo Roeselare
Geachte Voorzitter, Secretaris en leden van het bestuur en leden,
De Koninklijke Angora Kleinveeclub-Brugge vzw, nodigt u als
Speciaalclub voor Neerhofdieren uit, om uw leden aan te moedigen tot
deelname aan onze tentoonstelling.
Het staat u vrij om tijdens het weekend van de tentoonstelling de
werking van uw club extra onder de aandacht te brengen via een
informatiestand. Wij geven u met plezier de nodige ruimte om zelf
informatie te voorzien, gelieve bij interesse dit te willen vermelden in
uw bevestiging tot deelname. Bemande standen kunnen rekenen op
maaltijden en enkele consumpties voor 2 personen per dag.
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Op het inschrijvingsformulier voor de fokkers wordt een extra
vak voorzien zodat hij/zij de naam van uw Speciaalclub kan
vermelden.
U bezorgt uw ledenlijst aan het secretariaat vóór 01 december
2022
Er zijn minimum 25 ingeschreven dieren, afkomstig van leden
van uw speciaalclub. Enkel dieren die effectief aanwezig zijn in
de officiële wedstrijd tellen mee. Afwezige dieren of dieren in
de verkoophoek en eventuele promotiestands worden niet in
rekening gebracht.
In geval van een clubkampioenschap mag de prijsuitreiking op
onze tentoonstelling plaatsvinden. De toekenning van de
trofeeën en de eventuele secretariaatsverrichtingen
hieromtrent berusten in de handen van uw vereniging.

Indien aan bovenstaande voorwaarden voldaan is, geldt het
volgende:
 Voor ieder aanwezig dier, afkomstig van leden van uw
speciaalclub, wordt een tegemoetkoming voorzien van 1 EUR
ten voordele van uw speciaalclub.
Het bedrag wordt na afloop van de tentoonstelling per
overschrijving overgemaakt.
 Iedere deelnemer in naam van uw speciaalclub ontvangt een
streekgebonden lekkernij.
Mogen wij U vragen om te bevestigen vóór 1 april 2022 om de
vermelding in het vraagprogramma te kunnen verzekeren. Wij houden
eraan u een vraagprogramma en de palmaresresultaten aan uw club
over te maken.
Mocht U bijkomend nog verdere inlichtingen wensen, laat dan niet na
ons hierover te contacteren.
Met vriendelijke groeten, Hannes Schoonvaere, Fien De Rudder.
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Notulen algemene jaarlijkse ledenvergadering DFKP-Club.
Gehouden op 28 augustus bij AKV te Amersfoort.
Afwezig met kennisgeving: Koos Prins, Alex van Deelen, Nico van Wijk,
Jogchum IJpma, Henk de Klein.
Aanwezig: Hanno Dijkhorst, Piet Heesakkers, Gijs Dreijers, John Paul
Wienk, Luuk Sportel, René v.d. Kerkhof, Jan de Klein, Thijs van
Voorthuizen, Dirk Stadman, Henk Ebbers, Martin Vink, Johan Linders,
Johan Kesseler, Aart Deetman, Comb. van Dorp, Gerrit Claassen, Piet
Botden, Tonny Kersten-Noy, Henze Munneke en Bart Vrolijks.
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom naar
elkaar allang niet meer te hebben gezien in verband met de Corona
perikelen, in het bijzonder de nieuwe leden Hanno Dijkhorst en Piet
Heesakkers, Thijs van Voorthuizen, Henk de klein is ook een nieuw lid
maar is afwezig wegens een kleindier keuring.
De agenda wordt vast gesteld. Er komen vanuit de leden geen
aanvullingen op de agenda aangaande de vergadering. Dus de agenda
komt er als volgt uit te zien.
 Binnengekomen stukken en mail.
 Notulen ledenvergadering 29 februari 2020.
 Secretarieel jaarverslag 2020.
 Financieel jaarverslag 2020.
 Bevindingen kascommissie.
 Benoeming kascommissie 2021.
 Bestuursverkiezing.
 Districtshows.
 Contributie.
 Fokkersdag 2022.
 Rondvraag.
 Sluiting vergadering.
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Na het vaststellen van de agenda vraag de voorzitter een ogenblik stilte
om de heren B. v.d. Wall en dhr Masselink te gedenken, zij zijn ons
helaas dit jaar ontvallen. De voorzitter merkt nog op dat de heer
Masselink penningmeester is geweest van de DFKP-Club.
De binnengekomen mail en post worden behandelt.
De secretaris merkt op dat er aangaande de vergadering niet echt
belangrijke mails en post zijn binnengekomen, diverse aanvragen
districtshows maar die komen verderop ook nog aan de orde, de
diertechnische raad, waar Gerrit Claassen en Bart Vrolijks naar toe zijn
geweest, correspondentie met Amersfoort aangaande de clubdag, en
het protocol bestuur en toezicht rechtspersoon, dit waren de meest
belangrijke mededelingen.
Notulen algemene ledenvergadering 29 februari
Deze zijn door de aanwezige leden gelezen, Waarop Jan de Klein
opmerkt dat deze prima waren opgesteld en worden goedgekeurd
onder applaus.
Secretarieel jaarverslag.
Ook deze wordt door de leden goedgekeurd.
Financieel verslag van de penningmeester.
Deze wordt rond gedeeld voor een ieder ter inzage, René v.d. Kerkhof
vraagt of de prijzen van 2019 pas in 2020 zijn uitbetaalt, de
penningmeester bevestigd dit. Er komen verder geen vragen op het
financieel verslag, de penningmeester geeft aan dat het verslag is
gecontroleerd door de kascommissie, te weten door Jan de Klein en
Jaap van Dorp, zij hebben dit onafhankelijk van elkaar gedaan.
Bevindingen kascommissie.
Jan de Klein neemt het woord namens de kascommissie, hij geeft aan
dat de kas is gecontroleerd en zij hebben geen onrechtmatigheden
kunnen vinden of ontdekken het zag er allemaal keurig en verantwoord
uit, zij stellen dus voor om het bestuur en in het bijzonder de
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penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële
beleid. Dit wordt onder applaus aangenomen met dank aan de
penningmeester.
Benoeming kascommissie. Voor het volgende jaar zal de kascommissie
bestaan uit Jaap van Dorp Reserve Nico van Wijk wordt daar bij
gevoegd en nieuwe reserve kascommissie zal zijn Dirk Stadman. Jan de
Klein treedt af als kascommissie lid.
Bestuursverkiezing.
Piet Botden en Gerrit Claassen zijn beide aftredend en herkiesbaar.
De voorzitter had aan Piet Botden gevraagd of hij nog door wou gaan
als bestuurslid daar hij de laatste tijd ziek was. Piet legt op verzoek van
voorzitter Tonny uit wat hij heeft gehad. Hij geeft wel aan dat dit zijn
laatste termijn als bestuurslid zal zijn, zowel Gerrit Claassen als Piet
Botden worden beide herkozen als bestuurslid. Tonny onze voorzitter
geeft aan dat we wel op zoek zijn naar nieuwe personen die het
bestuur eventueel willen versterken, de meeste bestuursleden zijn al
een jaartje ouder en wat verjonging zou welkom zijn binnen het
bestuur, zij vraagt de leden hier eens over na te denken.
Districktshow seizoen 2021/2022.
Het voorstel om de districtshows van 2020 die weggevallen zijn door
de COVID 19 te handhaven voor dit seizoen. dit krijgt de goedkeuring
van de vergadering. Tevens word besloten omdat Neer dit jaar geen
tentoonstelling heeft om nog een districtshow onder te brengen bij de
Kleindier Liefhebbers Zuid Limburg we weten niet exact hoeveel dieren
hier komen maar we gaan dat proberen zo word afgesproken.
Contributie. De vergadering stemt ermee in dat de contributie
gehandhaafd blijft zoals hij nu is er is geen enkele reden om dat in 2021
te veranderen. Deze was en blijft €.15,00 voor senioren en €.7,50 voor
junior leden.
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Fokkersdag 2022.
Er wordt voorgesteld om de fokkersdag c.q. clubdag in 2022 samen te
houden met de Serama club. Hier word een discussie over gevoerd wie
daar voor is of tegen. Uiteindelijk wordt besloten om het zo te houden
zoals het nu is, alleen zullen er oude en overjarige dieren bij worden
betrokken. De limiet van 6 oude dieren zal dan verdwijnen en kijken we
het een jaar aan hoe dit bevalt. Voor een samenwerking is Jaap van
Dorp bang dat er te weinig ruimte zal zijn, de meeste leden zijn het
daar ook mee eens. En als het zou gebeuren, moet het wel gescheiden
blijven. Op een gegeven moment merkt Hanno Dijkhorst op dat er
zaken door elkaar heen lopen, dat heb je nogal snel binnen een
discussie.
Er wordt ook nog gesproken over samenwerking met de Hollandse
krielenclub, maar ook daar komen we niet verder mee. Dus het blijft
zoals het is de laatste zaterdag in augustus en geen limiet meer van de
oude dieren.

Rondvraag.
Dirk Stadman, Janine van Dorp, Luuk Sportel melden zich hier voor.
Dirk Stadman.
Heeft een vraag aangaande de standaard.
De oude standaard kende symmetrisch bont, getekend bont en
Californian als bontvormen, erkend in elke erkende kleur mits
bontpatroon duidelijk zichtbaar.
De nieuwe standaard kent 4 bontvormen, getekend, symmetrisch,
willekeurig en Californian. De 1e drie genoemde worden erkend in
wildkleur, pastel, wildkleur- isabel, pastel- isabel, grijs en grijs- pastel.
(De oude contrasterende kleuren, en grijsnekken niet meer) maar
Californian alleen in de kleur pastel.
Mijn voorstel is de Californian gewoon als een van de erkende
bontvormen te beschouwen en net als de andere bonten in de
genoemde kleuren.
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Janine van Dorp.
Merkt op dat er een andere DFKP in omloop is op naam van de DFKP
Club op facebook.
Henze Munneke heeft reeds contact gehad met Janine, dit berust op
een misverstand wat betreft de naam, Henze heeft dit aangepast en
het is opgelost.
Henze Munneke geeft als reactie hierop dat het onmogelijk is dat dit
via de facebook van de DFKP Club gaat, hij beheert deze namelijk en hij
werkt niet mee aan zulke zaken, zal waarschijnlijk niet bij de club van
toepassing zijn.
Luuk Sportel.
Heeft een vraag aangaande het clubblad, hij zou graag zien dat daar
weer een lijst in kwam zoals voorheen waar men kan zien wat de leden
voor dieren hebben.
Bart Vrolijks merkt op dat we wel de AVG in het oog moeten houden in
verband met de privacy regels, maar hij zal kijken wat er mogelijk is.
Jaap van Dorp meldt nog dat er een 10 km vervoersverbod geld in de
omgeving van Heteren, Dit is een vergissing van Jaap want dit is van
kracht in Hele (Overijsel).
René van der Kerkhof vertelt nog dat er bij hem is ingebroken in de
volières, en dat de meeste mooiste vogels bij hem zijn weggehaald in
de nacht, de meeste zijn Diamantduifjes. Mocht er iemand deze te
koop aanbieden en het lijkt verdacht, graag aandacht hier voor.
Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter Tonny Kersten-Noy de
vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar bijdrage hieraan, en
dan is het nu tijd om de dieren te gaan keuren.
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Duiven & Tortelduiven / Columbinae.
Van de kleine grondduifjes afkomstig uit Amerika kennen we
9 soorten van het geslacht Columbina, 2 soorten Paraclaravis
en 1 soort Claravis. Verder ook nog 1 soort Uropelia en 4
soorten Metropelia. Van laatst genoemde soorten is het
Brilduifje erg bekend en zien we dan ook wel op onze
tentoonstellingen.

Het Langstaart grondduifje is monotypisch, ofwel enig in zijn
soort. Het geslacht Metriopelia kent buiten het Brilduifje ook
nog 3 minder bekende soorten.

Het Langstaart grondduifje.
Wetenschappelijke benaming: Uropelia campestris
Eng: Long-tailed ground dove
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Opvallend aan dit alleraardigste duifje zijn de gele pootjes,
gele oogrand en gele snavelbasis. Gele poten zien we niet
vaak bij duiven. Jammer genoeg zien we dit duifje niet of
nauwelijks in avicultuur. De Olijfduif/Columba arquatrix
vertoont ook deze gele combinatie en wel met een volledige
gele snavel.

Het Brilduifje.
Wetenschappelijke benaming: Metriopelia c.ceciliae
Eng: Bare-faced ground dove

Het Morena Brilduifje.
Wetenschappelijke benaming: Metriopelia morenoi
Eng: Moreno’s Bare-eyed Ground-dove
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Het Goudgevlekt Grondduifje.
Wetenschappelijke benaming: Metropelia aymara
Eng: Golden-spotted/Bronze-Winged Ground-dove

Bij deze Metriopelia soort zien we geen ‘brilletje’

Het Zwartvleugel Grondduifje.
Wetenschappelijke benaming: Metriopelia m.melanoptera
Eng: Black-winged ground dove

Deze Metropelia soort heeft een oranje vlekje bij het oog.
Tonny Kersten-Noy.
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Secretarieel jaarverslag DFKP Club over 2021
Beste leden DFKP Club hierbij bied ik als secretaris van de
DFKP club mijn secretarieel verslag aan over het jaar 2021.
Het was wederom een jaar van strubbelingen, ook dit jaar hebben er
een groot aantal tentoonstellingen niet plaats kunnen vinden vanwege
de Covid 19 en als dat nog net genoeg was, kwam daar de pseudo
vogelpest in zijn ergste vorm ook nog bij. Dus voor ons als
kleindierfokkers was het afzien in dit jaar. Wanner ik dit verslag schrijf
zitten we reeds in januari 2022 en er zit nog niet vel verbetering in.
De persconferentie is net geweest die heeft u allen kunnen zien en ook
het bericht dat er pseudo vogelpest was geconstateerd bij een klein
bedrijf. Dus het houdt nog niet op, en wat zal 2022 ons nog brengen.
Momenteel bestaat de vereniging uit 92 leden, we kunnen stellen dat
dit vrijwel gelijk blijft er zijn wat leden die hun lidmaatschap hebben
opgezegd maar een gelijk aantal is weer lid geworden.
Als bestuur zijn we tweemaal fysiek bij elkaar geweest, eenmaal ter
voorbereiding van de jaarvergadering c.q. fokkersdag en eenmaal na de
jaarvergadering, verder is alles per mail of telefoon geregeld.
In 2021 heeft de vereniging de jaarvergadering kunnen houden, en ook
de clubdag in augustus heeft plaats gevonden. De jaarvergadering
werd goed bezocht door de leden, dit had er waarschijnlijk ook mee te
maken dat de clubdag en jaar vergadering gelijk werden gehouden. Dus
wat de clubdag c.q. fokkersdag betreft kunnen we terugkijken op een
geslaagde dag.
Natuurlijk gaat als bestuur onze dank uit naar de keurmeesters die, die
dag aanwezig waren om enkele van u dieren te keuren ook de
schrijvers bedankt. En natuurlijk de sponsors van onze vereniging
hartelijk dank voor u bijdrage het afgelopen jaar en hopelijk mogen we
in 2022 ook weer een beroep op u doen.
154 dieren waren er ingezonden door 17 fokkers.
Onderverdeeld waren er 6 Chinese dw. kwartels, 43 Japanse kwartels,
6 Virginische boomkwartels, 4 Bob White kwartels, 2 Europese
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kwartels, 4 Harlekijn kwartels, 5 Californische kuifkwartels, 1 Gambel
kuifkwartel, 1 Berg kuifkwartel, 2 Blauwschubben kwartel, 2 Roulroul,
1 Halsband frankolijn, 1 Heuvel bospatrijs.
Wat betreft de Lachduiven waren er 53 ingezonden, 2 Lachduif
Californian, 2 Lachduif zijdevederig.
Verder waren er bij de Diamantduif 8 ingezonden dieren bij de overige
oorspronkelijke duiven 1 Staalvlekduif, 1 Vredesduif, 1 Birma tortel, 1
Australische kuifduif, 1 Wonga duif, 1 Bronsvleugel duif, 2 Rode
grondduif, 1 Kaneelduif, 1 Olijfduif, en 1 Rotsduif.
Dus aantallen waar we als DFKP club trots op mogen zijn.
Fraaiste kwartel. Harlekijn kwartel Zilver Wildkleur Luuk Sportel,
Fraaiste kwartel op 1 na Chinese dwergkwartel Wildkleur Johan
Kesseler, Fraaiste kwartel op 2 na. Japanse kwartel Zilverkleur
René v.d. Kerkhof.
Fraaiste lachduif oud Ivoor Isabel Dirk Stadman, Fraaiste lachduif jong
Wildkleur (Tevens mooiste lachduif) John Paul Wienk, Fraaiste lachduif
jong op 1 na Grijs Henk Ebbers, Fraaiste oorspronkelijke duif
Australische kuifduif Wildkleur Luuk Sportel, Fraaiste Diamantduif
Bruin Martin Vink. Fraaiste dier van een jeugdlid lachduif Bont was van
Rowan Munneke.
Gezien de meeste districtshow geen doorgang hebben kunnen vinden,
is er over 2021 evenals 2020 geen clubkampioenschap geweest. dit is
jammer maar het is niet anders.
Als bestuur blijven we hopen dat het in 2022 anders zal worden en dat
we weer gezellige dagen kunnen hebben als fokkers onder elkaar,
hetzij op de clubdag, Noordshow of een der tentoonstellingen in het
land.
Want laten we eerlijk zijn wie als fanatieke kleindierfokker, verlangt
hier niet naar.
Secretaris, Bart Vrolijks
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Leden die hun lidmaatschap hebben beëindigd.
Jan de Klein uit Leunen wegens beëindiging hobby van lachduiven.

Voorstel van het bestuur voor de districtshows in seizoen 2022/2023
W.P.K.C.
Winschoten
Midden veluweshow
Wenum Wiesel
Peelhorstshow
Horst
Zaanstadshow
Zaandam
Deltashow
Middelburg
Oneto
Enschede
Gelderlanshow
Nijkerk
Maasdalshow
Vlodrop
Hanzeshow
Kampen
Spilbroekshow
Neede
Provinciale bondshow
Boskoop
Sportfokkers Neer e/o
Neer
Clubshow op de Noordshow in Hardenberg.
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