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Voorwoord
voorzitter

DFKP

Dan is het nu alweer juni in ons jubileumjaar 2022.
De Corona is wat op de achtergrond geraakt maar de Vogelgriep
allerminst. Uitbraak na uitbraak, het gaat maar door, het houdt niet op.
En dan treft het noodlot ook nog de hobbyfarm van Jaap & Jeanine.
Om depri van te worden. Wij wensen beiden dan ook heel veel sterkte.
Houdt de moed er in.
Wel hebben we een gezellige en
leerzame vergadering gehad.
De fraaie taart, versierd met ons
logo, viel bij iedereen in de smaak.
Dan is er besloten om op de fokkersdag een Eierkeuring te organiseren.
Tenslotte hebben we een Eierkeurmeester in ons bestuur. Henze gaat
deze keuring verzorgen. Tijdens de jaarvergadering gaf Johan Albada al
wat uitleg er over. Kortom het wordt een interessante fokkersdag dus
kom in grote getale eind augustus naar de Bokkeduinen in Amersfoort.
Ter voorbereiding hebben we ook alweer een bestuursvergadering in de
nieuwe samenstelling gehouden. We hebben nog een verassing in petto
in verband met ons 20 jarig bestaan.
Nieuwsgierig???
Tot ziens op onze fokkersdag.

Tonny Kersten-Noy
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Uitnodiging club/fokkersdag 20 augustus 2022.
Namens het bestuur nodig ik u uit voor de club/fokkersdag van
zaterdag 20 augustus 2022.
Dit alles zal zijn bij AKV Amersfoort Bokkeduinen 4 te Amersfoort,
voor het thuisfront is het bereikbaar onder telefoon nummer 06
22112898
Er hebben zich reeds een 5 tal keurmeesters opgegeven om aanwezig
te zijn deze dag, om enkele van uw dieren te keuren. Natuurlijk gaan
we proberen als bestuur deze dag zo goed en volledig mogelijk in te
vullen maar dat zal wel lukken met uw medewerking.
Alle dieren dienen van tevoren worden ingeschreven, een formulier
hier voor zal zijn bijgevoegd bij het clubblad.
Ter goede orde, dieren die niet zijn opgegeven, worden n iet gekeurd.
Het bestuur heeft besloten om ook overjarige dieren toe te laten op
deze dag zonder hieraan een limiet te stellen.
Voor de overjarige dieren klasse zullen aparte prijzen beschikbaar zijn,
ze spelen dus niet mee met de jongdieren klasse.
Het zou fijn zijn als alle rassen van de DFKP club, aanwezig zouden zijn,
dus fokkers laat zien wat er in 2022 gebroed is bij u thuis.
Het liefst ontvang ik uw inschrijving per e-mail retour
secretaris@dfkp.nl, natuurlijk als dit mogelijk is. Mocht dit niet kunnen,
kunt u het formulier op sturen naar,
Bart Vrolijks, Claudiuslaan 25 6642 AE in Beuningen.
Wanneer u dieren in eigen kooi wilt aanleveren moet u dit aangeven
op het inschrijfformulier. Kleine soorten met ringmaat kleiner dan 5,5
mm moeten in eigen kooi, omdat daarvoor geen kooien aanwezig zijn
in Amersfoort.
Aan de keuring zelf zijn geen kosten verbonden.
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Voor de lunch, is opgave noodzakelijk deze zal worden gebruikt tussen
12.30 u. en 13.30 u.
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 en inschrijving dieren, dient te geschieden voor 13
augustus 2022. ( Indien u dieet wensen heeft moet u dit vermelden
bij het aanmelden voor de lunch).
Programma.
9.00 u. tot 9.30 u.
9.45
10.00u.
12.30 u.
13.30 u.
15.00 u.
15.30 u.

Inkooien van de dieren.
Welkomstwoordje voorzitter.
Aanvang Keuring.
Lunch.
Vervolg Keuring en eventueel dierenbespreking.
Prijsuitreiking en eventuele mededelingen.
Afsluiting Clubdag/Fokkersdag.

Tijden zijn richtlijnen, afwijkingen zijn mogelijk, maar het bestuur zal
zich hier zoveel mogelijk aan proberen te houden.
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Ook zal er die dag een eierkeuring worden gehouden, dit zal onder
leiding staan van Henze Munneke. Het regelement hiervoor en de
standaard staan vermeld in dit clubblad.
Dit is een leuke bijkomstigheid gezien er nog steeds vogelgriep heerst
in ons land, en het wel eens zo zou kunnen zijn dat we geen
hoenderachtige mogen inzenden op de clubdag, maar dat moeten we
nog even afwachten.
Prijzenschema clubdag 20 augustus 2022.
Fraaiste Oorspronkelijke duif oud.
Bij 10 of meer dieren Oorspronkelijke duif oud op 1 na.

Ereprijs.
Ereprijs.

Fraaiste Oorspronkelijke duif jong.
Fraaiste Oorspronkelijke duif jong op 1 na.
Bij 20 of meer dieren Oorspronkelijke duif jong op 2 na.

Ereprijs.
Ereprijs.
Ereprijs.

Fraaiste Lachduif oud.
Bij 10 of meer dieren Lachduif oud op 1 na.

Ereprijs.
Ereprijs.

Fraaiste Lachduif jong.
Fraaiste Lachduif jong op 1 na.
Bij 20 of meer dieren Lachduif jong op 2 na.

Ereprijs.
Ereprijs.
Ereprijs.

Fraaiste Diamantduif oud.
Bij 10 of meer dieren op 1 na.

Ereprijs.
Ereprijs.

Fraaiste Diamantduif jong.
Fraaiste Diamantduif jong op 1 na.
Bij meer dan 20 dieren op 2 na.

Ereprijs.
Ereprijs.
Ereprijs.

Fraaiste Frankolijn oud.
Bij meer dan 10 dieren op 1 na.

Ereprijs.
Ereprijs.
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Fraaiste Frankolijn jong.
Bij meer dan 10 dieren op 1 na.

Ereprijs.
Ereprijs.

Fraaiste Patrijs oud.
Bij meer dan 10 dieren op 1 na.

Ereprijs.
Ereprijs.

Fraaiste Patrijs jong.
Bij meer dan 10 dieren op 1 na.

Ereprijs.
Ereprijs.

Fraaiste Kwartel oud.
Bij meer dan 10 dieren op 1 na.
Bij meer dan 20 dieren op 2 na.

Ereprijs.
Ereprijs.
Ereprijs.

Fraaiste Kwartel jong.
Fraaiste op 1 na.
Bij 20 of meer dieren op 2 na.

Ereprijs.
Ereprijs.
Ereprijs.

Fraaiste dier van een jeugdlid bij alle rassen die aanwezig zijn van de
DFKP Club ontvangen een beker.
Dus reden genoeg om enkele van u dieren in te zenden.
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Regelement voor eierkeuring.
De organisatie vraagt de inzenders om een groep eieren in te zenden.
De organisatie bepaalt of de inzending uit 4 of 6 eieren moeten
bestaan. Gevraagd mogen worden eieren van (dwerg)hoenders,
Serama’s, gedomesticeerde sier- en watervogels. Vrije klasse is ook
mogelijk.
De eieren moeten in uniforme schaaltjes of bordjes gevuld met
zilverzand, aubiose, zaagsel of houtsnippers klaar staan voordat de
keurmeester komt. Ook kunnen hiervoor de kartonnen duiven
broedschalen gebruikt worden hierbij is geen vulling noodzakelijk,
maar is een servetje voldoende. Deze moeten op een vlakke tafel
geplaatst worden, met voldoende ruimte.
Ook moeten er voldoende bordjes (min 1 per inzending) aanwezig zijn
waar de ei-inhoud bekeken kan worden. Deze bordjes moeten een
vlakke ondergrond hebben(dus geen schoteltjes waarbij een verlaging
in zit voor het kopje). Deze moeten wit van kleur zijn of eventueel
doorzichtig als er een witte ondergrond is.
De inzender mag op de bolle kant op het verste ei met potlood een
klein kruisje zetten, zodat dit ei bij voorkeur inhoudelijk wordt
bekeken.
Van te voren moet de tt secr. aan de keurmeester aangeven hoeveel
eieren opgegeven zijn en van welke rassen deze zijn.
De keurmeester moet bij de keuring zorgen voor een weegschaal, een
mesje om de eieren te openen, een schouwlamp op batterijen.
De keurmeester beoordeelt de buitenkant van het ei en de inhoud van
het ei. Met de volgende punten telling:
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Buitenkant:
Vorm
Grootte
Schaal
structuur
Kleur
Reinheid
Totaal

25
15
20
20
20
100

Inhoud:
Dooier
30
Eiwit
30
Hagelsnoeren 10
Luchtkamer
Versheid

10
20
100

Alle eieren hebben een minimum gewicht. Alleen de verdwergde
rassen hebben een maximum gewicht.
Maximaal 40 serie eieren per keurmeester per dag. Avondkeuring max
15 series. Vergoeding gelijk als andere keurmeesters.
De organisatie bepaalt wat er met de ei-inhoud gebeurt na de keuring.
Of deze weggedaan wordt of blijft staan tijdens de show.
De organisatie zorgt voor prijzen. De prijzen kunnen zijn voor de
buitenkant of voor de inhoud of voor buitenkant en inhoud samen. De
keus hierin is voor tt-bestuur
Vraagprogramma DFKP Club voor de Eierkeuring.
U wordt uitgenodigd om eieren van onze clubrassen mee te nemen om
ze door een deskundige eierenkeurmeester te laten keuren.
De eierenkeuring gaat volgens de Nederlandse standaard.
Gevraagd worden collecties van 3 eieren op een bordje, Daarnaast 1 ei
op een bordje voor interne beoordeling.

8

U kunt meedoen met eieren van alle kleurslagen die u fokt, dus fokt u
meer dan 1 van de clubrassen en in meerdere kleurslagen, dan kunt u
dus meerdere inzenden.
Wat voegt een eierenkeuring nou eigenlijk toe?
Een eierenkeuring heeft als uitgangspunt, hoe behoort een goed
broedei te zijn. Bij een keuring kan een goede keurmeester het publiek
uitleg geven en vragen beantwoorden over het ei en dan speciaal het
broedei, het broedproces, kloeken en broedmachines.
De keuring gaat op punten waarvan de verdeling als volgt is:

Externe keuring

Interne keuring

Vorm

25

Dooier

30

Gewicht

15

Eiwit

30

Schaal

20

Hagelsnoeren 10

Kleur

20

Luchtkamer

10

Algemene indruk

20

Versheid

20

Totaal

100

Totaal

100

Per inzending vragen wij: 4 eieren die de inzender zelf moet uitzoeken
en verdelen, het ei voor de interne beoordeling moet zo vers mogelijk
zijn.
Willen alle leden die inzenden op de eierenkeuring hun opgave van de
eieren doorgeven via e-mail secretaris@dfkp.nl
We willen graag weten hoeveel collecties we kunnen verwachten.
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Hierna een gedeelte van de vertaalde eierenstandaard ( uit het Engels)
UITWENDIG
Vorm: een ruime breedte met een grotere lengte dan breedte de
onderkant moet ruimer dan de bovenkant zijn met een flauwere
kromming, bij een hennen ei is de bovenkant puntiger dan bij een
volwassen kip, maar een ei mag niet te puntig zijn nog smal of te rond
van vorm.
Grootte/ Gewicht: is niet een vast punt zonder combinatie met de
kleur van de schaal { of wel het gewicht van het ras } normaal weegt
een ei wanneer een kip gaat leggen 50 gram { 1 ¾ oz } en dit neemt vrij
snel toe naar 57 gram { 2 oz } na een paar maanden productie, na de
rui is er opnieuw een toename van het gewicht.
Elk ras heeft een eigen gewicht klasse.
Schaal: gelijkmatig glad zonder lijnen of bubbels gelijkmatig bekalkt
zonder oneffenheid, poreuze stukken en/of kalk punten.
Versheid, glans en algemene indruk: de schaal moet schoon zijn en
niet dof of oud uitzien, de luchtkamer moet zijn als bij een vers gelegd
ei, de inhoud moet bij het schouwen vrij zijn van bloed of vlees sporen.
Uniformiteit: eieren die een show eenheid vormen moeten gelijk zijn
van vorm, schaal kwaliteit, schaal samenstelling, grootte en kleur.
INWENDIG
Dooier: rijk helder goud geel, vrij van bloed strepen of stippen. Mooi
rond, met een glad oppervlak, goed uit het eiwit omhoog reizend, en
gelijk van tint zijn. Kiemschijf of kiemhuid niet verkleurd.
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Eiwit: Het liefst doorzichtig van kleur, en van een wat dichte
samenstelling speciaal rond de dooier. Het eiwit moet vrij zijn van
bloedsporen.
Hagelsnoeren: Beide hagelsnoeren lijken op een dik koord van
doorzichtig eiwit aan elk eind van de dooier, ze houden de dooier in
het midden van het dikke eiwit en moeten vrij zijn van bloedsporen en
niet in het dunne eiwit liggen.
Luchtkamer: Niet te groot maar zo als bij een vers ei, het vlies moet
aan de eischaal kleven.
Versheid: Word aangegeven door een kleine luchtkamer, een oud ei is
te herkennen aan een rimpelige bovenkant van de dooier en een
mindere hoogte of een verschraalde dooier.
Uitsluitingsfouten en fouten:
Algemene fouten: Meer dan 1 dooier, te oud ei, gepolijst of
bijgewerkte schaal, toevoegingen en/of kleuren van eieren en bij
uitwendig keuren van onvoldoende inhoud.
Niet toegestaan conditioneren: zoals kleuren, polijsten van eieren en
het inzenden van grote hoendereieren als kriel, dit lijdt tot
diskwalificatie.
Henze Munneke.
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Galliformes / Hoendervogels
De Coturnix soorten uit de subfamilie der Perdicinae /
Patrijsachtigen worden ook wel echte kwartels genoemd.

De Chinese Dwergkwartel is de kleinste kwartel die we kennen
en heeft naast de nominaat nog 9 ondersoorten maar nog veel
meer mutaties zijn er gekweekt. Deze kwartel vertoont veel
gelijkenis met de Afrikaanse blauwe kwartel die geen
ondersoorten heeft en welke waarschijnlijk niet voorkomt bij
onze liefhebbers, in tegenstelling tot de eerstgenoemde die
veelvuldig wordt gekweekt. Deze twee soorten worden ook
wel ondergebracht in het geslacht Excalfactoria.
De Europese Kwartel en de Japanse Kwartel vertonen ook veel
gelijkenis evenals de Coromandel en de Harlekijn kwartel.
Het donkere masker en de ‘baard’ kunnen we alleen
aantreffen bij de haan van de Japanse kwartel.
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De Chinese Dwergkwartel
Wetenschappelijke benaming: Coturnix c.chinensis
Eng: Asian blue quail Dts: Zwergwachtel
Frs: Caille peinte (de chine)

De Afrikaanse blauwe kwartel
Wetenschappelijke benaming: Coturnix adansonii
Eng: African Blue quail Dts: Adonsonwachtel
Frs: Caille bleue
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De Europese Kwartel.
Wetenschappelijke benaming: Coturnix coturnix
Eng: Common quail Dts: Wachtel
Frs: Caille des Blés

De Japanse Kwartel
Wetenschappelijke benaming: Coturnix japonica
Eng: Japanese Quail Dts: Japanwachtel
Frs: Caille du Japon
De Europese kwartel heeft ook nog 7 ondersoorten.
De Japanse kwartel heeft nog 1 ondersoort.

De Japanse kwartels worden heel veel gekweekt en er zijn
dan ook vele mutaties van ontstaan. Deze kwartels worden
ook voor consumptie gefokt.
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De Coromandel Kwartel.
Wetenschappelijke benaming: Coturnix coromandelica
Eng: Rain quail Dts: Regenwachtel
Frs: Caille nattée

De Harlekijn Kwartel
Wetenschappelijke benaming: Coturnix delegorguei
Eng: Harlequin Quail Dts: Harlekinwachtel
Frs: Caille arlequin
De Coromandel kwartel heeft geen ondersoorten.
De Harlekijn kwartel heeft 2 ondersoorten.
De Zwartborst kwartel heeft geen ondersoorten.
De Bruine kwartel heeft 8 ondersoorten.
De Nieuw-Zeeland kwartel is uitgestorven.
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De Zwartborst Kwartel
Wetenschappelijke benaming: Coturnix pectoralis
Eng: Stubbel Quail Dts: Swartzbrustwachtel
Frs: Caille des chaumes

De Bruine Kwartel
Wetenschappelijke benaming: Coturnix ypsilophora
Eng: Brown Quail Dts: Tasmanienwachtel
Frs: Caille tasmane
De haan van de Zwartborst Kwartel heeft een bruin masker.
De Bruine kwartels zijn nauw verwant aan
de Europese en Japanse kwartels.
Deze Bruine Kwartel zien we niet bij ons in avicultuur.

Tonny Kersten-Noy.
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Notulen algemene ledenvergadering van de DFKP Club
gehouden op 19 februari 2022 in Amersfoort.

Aanwezig: T. Kersten-Noy, G. Claassen, H. Munneke, P. Botden,
J. Albada, J. v. Dorp, Mw. J. v. Dorp, A. Deetman, B. Hendriks, J. IJpma,
J. Linders, A. Rozemeijer, L. Sportel, N. v. Wijk en B. Vrolijks.
Afwezig met kennisgeving. H. d. Klein, K. Prins, J.P. Wienk, J. Kieviet,
T. v. Voorthuizen, P. Heesakkers, R. v.d. Kerkhof, S. Buikema,
G. Dreijers, H. Ebbers, Dirk Stadman en A. v. Deelen.
Opening: Voorzitter Tonny Kersten-Noy opent de vergadering, en heet
een ieder welkom op deze algemene ledenvergadering. Het is een
heugelijke dag, dit jaar bestaat de DFKP Club 20 jaar en ter ere daarvan
hebben we een taart voor bij de koffie.
De dag zal er als volgt uit zien, allereerst is er koffie met taart natuurlijk
om het 20 jarig bestaan te vieren, daarna zal Nico v. Wijk een dieren
bespreking houden wat betreft de lachduiven en dan hoofdzakelijk de
bonte lachduif. Aansluitend zal er dan worden vergaderd.
Nico v. Wijk (lezing)
Nico neemt het woord en vertelt over de lachduif en dan in hoofdzaak
de variatie bont, dit is een interessante lezing waarbij veel vragen
worden gesteld, en er ook kleine discussies ontstaan, maar dit hoort
natuurlijk bij een lezing en bespreking van onze clubrassen.
Nico bedankt voor de lezing die je hebt gehouden en hopelijk is er nu
meer duidelijkheid voor de fokkers van de lachduif.
Als mededelingen merkt de voorzitter op dat het financieel jaarverslag
als eerste zal worden behandeld, dit omdat Nico v. Wijk en Aart
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Deetman na de lunch andere verplichtingen hebben. Dus de agenda
wordt als volgt samengesteld.
 Financieel verslag.
 Bevindingen kascommissie
 Verkiezing kascommissie
 Binnengekomen mail en post
 Notulen laatst gehouden ledenvergadering
 Secretarieel jaarverslag van de secretaris
 Bestuursverkiezing
 Districtshows
 Clubdag c.q. fokkersdag, en wat te doen met 20 jaar DFKP-Club
 Rondvraag
 Sluiting door de voorzitter
Het financieel jaarverslag:
Deze wordt uitgedeeld aan de aanwezige leden, daarna wordt het
woord gegeven aan de kascommissie. De kascommissie Jaap v. Dorp en
Nico v. Wijk reserve Dirk Stadman hebben de gegevens aangeleverd
door de penningmeester geïnspecteerd, deze zijn in orde bevonden,
wel merkt de kascommissie op de hoge kosten wat betreft de
bestuursvergadering, maar na uitleg van de penningmeester is dit
opgelost, dit zat namelijk in de reiskosten, en het vergaderen gaat nu
op een andere manier, dit hield verband met de Corona perikelen.
Onder applaus en met dankzegging word het financieel verslag
goedgekeurd.
Verkiezing kascontrole:
Jaap v. dorp is aftredend wegens termijn verloop, Dirk Stadman schuift
door dus als nieuwe kascommissie voor het jaar 2022 zullen Nico v.
Wijk en Dirk Stadman optreden, Alfred Rozemeijer wordt er bijgevoegd
als reserve.
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Binnengekomen mail en post:
Er is een schrijven binnengekomen uit België om deel te nemen aan
een tentoonstelling en dieren evenement
Het Angora’s Neerhofdierenfestival, Brief voor de vergadering van de
diertechnische raad, bedankbrief van Jan de Klein, mail Johan Albada
over eierkeuringen met de vraag over gewichten eieren van de
hoenderachtige binnen de DFKP Club. Tevens wordt er vermeld dat
John Paul Wienk ernstig ziek is en dat hij een zware operatie moet
ondergaan, het bestuur en leden wensen hem veel sterkte toe.
Het bestuur legt de beslissing om deel te nemen aan het evenement in
België voor aan de leden er wordt besloten dat wij als speciaalclub
hierin onze medewerking zullen verlenen, dit alles om de contacten te
verbeteren. Meer nieuws hierover volgt in het clubblad verder in het
jaar.
Wat betreft de Diertechnische raad van de KLN, daar zullen Gerrit
Claassen en Bart Vrolijks naar toe gaan.
De mail van de eierkeuring hiervoor krijgt Johan Albada het woord,
deze kan het allemaal uitleggen wat de bedoeling is, Johan legt op een
mooie en duidelijke manier uit wat hier de bedoeling van is, uiteindelijk
is het een interessant verhaal en worden de leden en ook het bestuur
hier alleen maar wijzer van. Johan bedankt voor het duidelijk maken
van het belang van zo een eierkeuring.
Er wordt nog gediscussieerd over de gewichten van de eieren van onze
hoenderachtige die hier onder vallen, maar er wordt besloten dat
bestuurslid Henze Munneke dit op zich zal nemen en Johan Albada van
de benodigde informatie zal voorzien aangaande onze rassen en
eieren.
Notulen laatstgehouden ledenvergadering:
Johan Linders vraagt of deze groter kunnen worden uitgedraaid, er
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wordt vertelt dat hij deze gewoon op A4 kan afdrukken, dat is geen
probleem.
De notulen worden goedgekeurd zonder vragen of opmerkingen.
Secretarieel jaarverslag:
Ook het secretarieel jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd
door de vergadering.
Bestuursverkiezing:
Bart Vrolijks is aftredend en herkiesbaar, met applaus word Bart weer
gekozen als bestuurslid voor een volgende periode,
Piet Botden heeft aangegeven dat hij om gezondheid redenen niet
langer deel uit zal maken van het bestuur van de DFKP Club. Het
bestuur is toen op zoek gegaan naar een eventueel nieuw bestuurslid,
zij hebben Jeanine v. Dorp bereid gevonden om zitting te nemen
binnen het bestuur, de vergadering neemt Jeanine aan als nieuw
bestuurslid, de voorzitter heet haar hartelijk welkom binnen ons
bestuur.
Er wordt afscheid genomen van Piet Botden als bestuurslid onder
aanbieding van een fles drank, bedankt Piet voor al die jaren die je in
het bestuur hebt gezeten van de DFKP- Club.
Districtshows:
Deze zullen zo als ze in het clubblad zijn vermeld worden uitgevoerd,
er wordt nog gemeld dat de Deltashow waarschijnlijk niet meer zal
worden gehouden, hier zal dan rekening mee worden gehouden.
En toen was er de goed verzorgde lunch zoals we dat gewend zijn in
Amersfoort, na de lunch zal de vergadering verder gaan in de kantine,
een beetje lastig maar dat was niet anders omdat de vergader ruimte
bezet was in de namiddag.
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Vervolg vergadering:
Clubdag 20 augustus:
De voorzitter maakt duidelijk waarom we de clubdag een week hebben
vervroegd dit alles omdat de ruimte een week later voor de Belgische
Hazenclub was. Eventueel hadden we met hen samen kunnen doen
maar het bestuur heeft gekozen voor deze optie, de leden gaan
hiermee akkoord. Er wordt geopperd om de clubdag uit te breiden met
een eierkeuring en de overjarige dieren definitief toe te laten op de
clubdag c.q. fokkersdag. ook zal het prijzenschema worden aangepast
voor de oudere dieren maar dan wel naar het aantal inzendingen (
Bijvoorbeeld 5 inzendingen). Dit zal worden uitgewerkt en de
vergadering gaat hiermee akkoord.
Ook zal er worden gekeken wat we voor extra’s kunnen doen op de
clubdag aangaande het 20 jarig bestaan van de DFKP-Club, later volgt
hierover meer in het clubblad. Ook merkt Henze Munneke op hoeveel
jeugdleden we hebben dat zijn er 3 in totaal.
Rondvraag:
Er wordt ook nog naar voren gebracht om niet erkende kleuren in te
zenden deze zouden dan eventueel door Wilfried Lombardy gekeurd
kunnen worden, hem uitnodigen voor onze clubdag. Tevens is het
misschien leuk om op het 20 jarig bestaan van de DFKP-club de ere
leden uit te nodigen op de clubdag met een speciale uitnodiging.
Dit zullen we zeker doen.
Henze Munneke is bezig om een stuk te schrijven voor het Kleindier
Magazine, hij heeft al wat materiaal van Jogchum IJpma maar kan nog
wel het een en ander gebruiken mochten er nog leden zijn die iets
weten of materiaal hebben laat dit dan aan Henze weten.
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Jogchum IJpma merkt op dat hij het clubblad belangrijk en interessant
vindt, altijd leuk als je later weer iets wilt opzoeken of terugkijken, hij
geeft de complimenten.
Alex Rozemeijer merkt op dat er in Frankrijk 80 kleuren zijn, met een
toename van het aantal leden, hij denkt dat meer kleuren en niet
erkende kleuren een toename kan bereiken van leden. Alex denkt dat
daar een veel breder oog voor is, het aantal liefhebbers loopt terug, en
er zijn nog veel mensen in het land die wat fokken maar geen lid zijn,
deze moeten we zien te bereiken. We moeten bij die mensen fokken
volgens de standaard stimuleren.
Er wordt gediscussieerd hoe we mensen kunnen stimuleren om lid te
worden van een vereniging, maar die discussie wordt al door velen
gevoerd maar die zijn ook nog niet tot een oplossing gekomen, Jaap en
Jeanine van Dorp merken nog op dat zij wel eens scholen uitnodigen
om ze te stimuleren voor onze hobby, ook dat is een goede zaak.
We zullen er zo 1 2 3 niet uitkomen en er zal nog menige discussie
volgen over dit punt.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter Tonny Kersten-Noy
de vergadering zij wenst een ieder wel thuis en bedankt voor jullie
inbreng.
Notulist: Bart Vrolijks.
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Districtshows en clubshow voor het seizoen 2022/2023
De KLN heeft besloten om de bondshow veren onder te brengen in Ulft
bij de vereniging van Silvolde. Hierbij is het verzoek ingediend door
Silvolde of wij daar de Clubshow ook onder willen brengen. Het
bestuur heeft besloten om dit te honoreren, zeker gezien de
hoenderachtige van onze club het steeds moeilijker word om deze te
showen. Het bestuur heeft voor dit jaar ook beslist dat dit geld voor al
onze clubrassen, Bij de Noordshow zullen wij dan een districtshow
onderbrengen, wij hopen op begrip van de leden voor dit besluit.
Mocht het zo zijn dat de vogelgriep alsnog roet in het eten gooit wat
betreft de clubshow zullen we dit nog aanpassen indien mogelijk.
Zie binnengekomen mail van KPV Silvolde.
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Geacht bestuur, Beste secretaris,
Tijdens de bijeenkomst showen AI gevoelige diergroepen op zaterdag
12 maart 2022 heeft de K.L.N. aan ons gevraagd of wij de KLNbondshow veren willen organiseren in de SSP hal. We zijn direct aan de
slag gegaan om de mogelijkheden te onderzoeken en we zijn tot de
conclusie gekomen dat we ervoor gaan in het belang van onze
gezamenlijke hobby.
K.P.V. Silvolde e.o. organiseert de K.L.N.-bondshow veren op de
Dierendagshow van donderdag 29 september tot en met zondag 2
oktober 2022 in de SSP-HAL DRU-laan 2 7071 MC Ulft. De keuring voor
de konijnen, hoenders, sierduiven, sier en watervogels is op vrijdag 30
september 2022. (De cavia’s en de kleine knagers worden tijdens een
eendaagse show op de zaterdag 1 oktober gekeurd.)
We willen aan jullie speciaal club het volgende vragen:
Clubshow.








Willen jullie een clubshow of andere prijzen bij de
dierendagshow onderbrengen waar ook de K.L.N.-bondsshow
veren is ondergebracht?
Zouden jullie ervoor willen zorgen dat de prijzen die voor de
Dierendagshow beschikbaar worden gesteld zo spoedig
mogelijk in de almanak vermeld worden met een duidelijke
uitsplitsing per beschikbaar gestelde prijs?
Geef de gegevens voor de almanak door via:
leden@kleindierliefhebbers.nl
Club keurmeester.
Is er een voorkeur voor een club keurmeester? Geef dit dan zo
spoedig mogelijk door aan K.P.V. Silvolde e.o. We willen over
een week de keurmeesters gaan uitnodigen via Digikeur.
We proberen met jullie voorkeur rekening te houden voor zover
als dat mogelijk is.
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Vrijwilligers.












Zijn er personen beschikbaar die met hun kennis en ervaring
willen helpen met de voorbereidingen en overige taken tijdens
de Dierendagshow?
Zijn er personen beschikbaar als schrijver tijdens de keuring op
vrijdag 30 september?
Zijn er personen beschikbaar voor de verzorging van de dieren
tijdens de Dierendagshow?
Zijn er personen beschikbaar bij de opbouw van de
tentoonstelling op dinsdag 27 september en woensdag 28
september?
Zijn er personen beschikbaar tijdens het opruimen op
zondagavond 2 oktober na de Dierendagshow?
Geef de namen van de beschikbare personen samen met adres,
telefoonnummer, mailadres en de beschikbaarheid door via
secretariaat@kpvsilvolde.nl
We zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Het organiseren van de K.L.N.-bondshow veren is een
gigantische uitdaging die gaat lukken als u ons helpt.

Met vriendelijke groet,
Johan Jansen.
Secretaris.
Mocht u behulpzaam willen zijn, meld u dan aan bij de secretaris van
KPV Silvolde.
Districtshows.
Clubshow DFKP Club bij KPV Silvolde
Peelhorstshow
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30-09 t/m 02-10-22
07-10 t/m 09-10-22

Midden Veluwe show
Zaanstadshow
Kleidierfokkers Zuid Limburg
WPKC Winschoten
Oneto
Maasdalshow
Gelderlandshow
Hanzeshow
03-09
Noordshow
Spilbroekshow
Provinciale bondshow Boskoop

06-10 t/m 08-10-22
29-10 t/m 30-10-22
11-11 t/m 13-11-22
19-11-22
02-12 t/m 04-12-22
09-12 t/m 11-12-22
15-12 t/m 17-12-22
16-12 t/m 17-12-22
19-01 t/m 21-01-23
28-01 t/m 29-01-23
Niet bekend.

Wij van het bestuur hopen u te mogen begroeten op een van deze
shows en spreken de wens uit dat het door kan gaan zonder dat de
vogelgriep of COVID 19 of andere versie ervan roet in het eten gooit.

Nogmaals bedankt Piet Botden
namens leden en bestuur van de
DFKP Club voor je jarenlange
inzet.
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