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Van de voorzitter 
 
 
Alweer is er een fok- en showseizoen voorbij. De tijd gaat snel. 
Waarschijnlijk zijn sommige fokkers al weer bezig met de fok of met de 
voorbereidingen daarvan. 
Ik weet zelf niet of het een goed jaar is geweest of misschien wat minder.  
Ik heb dit seizoen wat minder tentoonstellingen bezocht dan andere jaren. 
 
De Noordshow - voor mij het hoogtepunt van het tentoonstellingsseizoen - 
was als vanouds weer mooi. Misschien wat minder dieren van ons, maar 
toch. Overal hoor je dat er wat minder dieren zijn geshowd dan voorheen. 
Dat kan gebeuren. Laten we proberen het komend seizoen weer een mooi 
aantal van onze de DFKP-dieren te laten zien. 
 
Elke keer vind ik het weer mooi dat de 'kleine' DFKP-dieren - de kleine 
siervogels - zo mooi staan opgesteld dicht bij de grote siervogels.  
Ik heb wat meer gelet op de reacties van bezoekers. Het valt de bezoekers 
ook op dat de verscheidenheid in rassen en soorten zo mooi is maar vooral 
ook de verschillen in grootte.  
De grote kalkoenen (en er zaten er nogal wat), die ook nog erg lawaaierig 
waren naast de kleine kwartels. 
Dit soort contrasten doen het erg goed op een tentoonstelling. 
 
Nu nog iets anders. Ik wil hier graag een oproep doen aan de leden om 
meer te schrijven. Meestal wordt door een vaste kern van schrijvers 
geschreven. Deze schrijvers zijn soms ook wel eens even uitgeschreven. 
Dat is normaal. Daarom wil ik jullie graag vragen om in het komende 
fokseizoen  je ervaringen met de (op)fok - positief zowel als negatief - op te 
schrijven. Het is goed voor jezelf om ervaringen vast te leggen, maar het si 
ook nuttig om dit soort ervaringen met anderen te delen.  
Zij kunnen daarvan leren en er kan dan ook bijvoorbeeld via de mail een 
discussie ontstaan om zo elkaar te helpen. Het is daarnaast ook goed om dit 
soort ervaringen te publiceren in ons clubblad. 
Daar is het clubblad ook voor. 
Hoe je het schrijft is niet zo belangrijk, als je het maar schrijft. Mocht je willen 
dat jouw verhaal tekstueel voor publicatie nog even wordt nagekeken wordt, 
dan kan dat ook. Dat gebeurt in de praktijk overal.   
 
Henk Slijkhuis 
 
 
                                                   3 

 
 
Van de redactie. 
 
In dit 1ste clubblad van 2011 vind u de uitslagen van het clubkampioenschap 
en van de laatste districtshows. Ook zijn er nog een aantal catalogi van open 
shows binnengekomen waar voldoende dieren waren ingeschreven voor ons 
prijzenschema. Tevens de ledenlijst en natuurlijk de uitnodiging voor de 
jaarvergadering. Van onze voorzitter kreeg ik een interessant artikel over de 
stroomlijning van vogels.  
Van Dirk Stadman kreeg ik een bericht over zijdevederige lachduiven, wie 
daar iets meer over weet; graag reageren. 
  
Ledenadministratie, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contributie 2011 
 

   Aan alle leden het vriendelijke maar wel dringende verzoek om de 
contributie voor 2011 voor 1 april over te maken of contant te betalen op de 
jaarvergadering. 
U bespaart de penningmeester een hoop werk en de club extra kosten. De 
contributie is ongewijzigd en bedraagt dus nog steeds € 15,= per jaar.  
Het rekeningnummer van de club vind u voorin dit clubblad. 
Namens de penningmeester alvast hartelijk bedankt voor de medewerking. 
Door problemen met de printer verschijnt het clubblad een paar dagen later 
dan gepland. Alle mensen waarvan ik het e-mail adres heb, krijgen dit 
clubblad ook digitaal toegestuurd. 
Wellicht gaan we hier in de toekomst vaker gebruik van maken, bijvoorbeeld 
voor onverwachte berichten. 
Geef daarom uw e-mail adres door als uw e-mail nog niet op de ledenlijst 
staat. Een mailtje naar koosprins@home.nl is voldoende. 
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Uitnodiging Jaarvergadering 
 
Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de jaarvergadering op zaterdag  
26 februari 2011 in het clubgebouw van de A.K.V. aan de Bokkeduinen 4 in 
Amersfoort. Korte routebeschrijving: A28 afslag Dierenpark Amersfoort, 
Dierenpark volgen, voorbij Dierenpark na 900 m rechts (= Soesterweg), na 
de bocht in de Soesterweg voor het N.S-rangeerterrein ligt het A.K.V-
clubgebouw aan de rechterkant. Telefoon A.K.V-gebouw:  033-4655522 
 
AGENDA 

1. 10.00 uur Ontvangst 
2. 10.15 uur Opening vergadering 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Notulen vorige jaarvergadering (liggen vooraf ter inzage)  
5. Jaarverslag secretaris 
6. Financieel verslag penningmeester 
7. Verslag kascommissie 
8. Benoeming kascommissie 
9. Vaststellen contributie  
10. *Voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement 
11. Pauze 
12. Bestuursverkiezing, 
       aftredend en herkiesbaar is dhr. J.Stelling.  
       Het bestuur is er nog niet in geslaagd in de vacature van dhr.     
       F.Masselink een vervanger te vinden. We hopen op de vergadering 
       een kandidaat te presenteren.  
       (Tegen)kandidaten kunnen ingediend worden tot aan het begin van     
       de vergadering. 
13. Bestuursbeleid 
14. Fokkersdag op zaterdag 3 september 2011 
15. Prijzenschema. 
16. **Vaststellen van onze clubshow en districtshows voor het seizoen  
       2011-2012. Evaluatie van de  Noordshow en onze districtshows 
17. Prijsuitreiking clubshow en districtshows 
18. Rondvraag 
18  Sluiting 

 
We streven ernaar om de vergadering op tijd te beëindigen, zodat er op tijd 
geluncht kan worden en er voldoende tijd is voor het middagprogramma. 
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Middagpauze  U kunt gebruik maken van een uitgebreide lunch. De kosten 
voor de lunch zijn € 12,=  Opgave is nodig voor 22-2-2011 bij de 
secretaris. (liefst per e-mail) Deelname aan de lunch is niet verplicht.  
 
*Het huishoudelijk reglement staat in dit clubblad, de wijzigingsvoorstellen 
zijn cursief  en vet afgedrukt. 
 
**Voor het komende tentoonstellingsseizoen zijn er tot nu toe slechts 2 
aanvragen binnengekomen voor een districtsshow. Als er op een show bij u 
in de buurt altijd een mooi aantal dieren van onze speciaalclub worden 
ingezonden, maak het tentoonstellingsbestuur dan attent op de mogelijkheid 
tot het aanvragen van zo’n districtsshow. 
Wat niet binnen is voor de jaarvergadering maakt natuurlijk veel minder kans 
op een toewijzing. 
 
Er zullen een aantal kooien opgesteld worden om dieren welke u eventueel 
wilt ruilen of verkopen in te kunnen plaatsen. In principe gaan we geen 
bespreking doen van de meegebrachte dieren, maar er is natuurlijk 
voldoende tijd om met andere fokkers over een bepaald dier te spreken.  
 
MIDDAGPROGRAMMA. 
Het middagprogramma zal worden verdeeld in 2 blokken van ongeveer 3 
kwartier. Per blok wordt ingegaan op een aantal actuele zaken m.b.t. het 
exposeren en kweken van bepaalde kleurslagen. 
 

1) Hierin worden de kleurslagen bont bij de Chinese dwergkwartels, en 
de verschillen van opvatting m.b.t. de kleuren van de Japanse 
kwartels besproken. 

2) Bij de Lachduiven zijn op de Noordshow de kleurkoppen in de kleur 
grijs definitief erkend. We laten het verschil zien in de 3 bestaande 
kleurslagen. Verder zal er aandacht zijn voor de witkoppen in 
diverse kleuren en zal er n.a.v. verschillen in keuring worden 
ingegaan op de gewenste kleur pastel. 

3) Wij streven er naar om deze dag om uiterlijk 15.00 uur te 
beëindigen.  

 
Natuurlijk is er ruimte om ook over andere belangrijke zaken te spreken.  
We willen echter niet weer, zoals we in het verleden weleens hebben 
gedaan, 2 diergroepen gelijktijdig behandelen. Er zijn nu eenmaal fokkers 
die in beide groepen geïnteresseerd zijn. Daarom is er voor gekozen om niet 
langer dan 3 kwartier per diergroep uit te trekken. 
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Huishoudelijk Reglement 
 
behorend bij de STATUTEN van de Nederlandse D.F.K.P-club 
 
Artikel 1 
Het Huishoudelijk Reglement is niet in strijd met de Statuten. 
Artikel 2 
De contributie is vastgesteld op € 15 per jaar voor leden en € 7,50 voor 
jeugdleden. Begunstigers betalen minimaal € 10. 
De contributie wordt bij vooruit betaling voldaan, doch uiterlijk vóór 1 
april van het lopende verenigingsjaar, hetzij contant hetzij per bank-of 
girorekening. 
Bankkosten bij contributiebetalingen vanuit het buitenland worden 
doorberekend aan het betreffende lid. 
Artikel 2a 
Opzegging van het lidmaatschap door het lid, vindt schriftelijk plaats 
aan de secretaris, minimaal 1 maand vóór het verstrijken van het 
verenigingsjaar. 
Artikel 3 
Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van drie jaar. Bij tussentijds 
openvallende bestuursplaats wordt 
in de eerstvolgende ledenvergadering hierin voorzien. Een bestuurslid 
gekozen voor een tussentijds opengevallen 
plaats, treedt af in het jaar waarin zijn of haar voorganger zou aftreden. 
Verkiezingen voor het bestuur vinden plaats in de jaarvergadering. 
Voor tussentijds aftreden door een bestuurslid geldt een opzegtermijn 
van twee maanden. 
Het aftreden van bestuursleden verloopt volgens een rooster. De voorzitter, 
de secretaris en de penningmeester 
treden in drie opeenvolgende jaren af en nooit tezamen. Daarnaast treden 
de andere bestuursleden die vervangend zijn voor de voorzitter, secretaris 
en penningmeester niet in hetzelfde jaar af als het bestuurslid dat 
zij vervangen. 
Rooster van aftreden: 
-voorzitter en de 2

e
 secretaris 

-secretaris en de 2
e
 penningmeester 

-penningmeester en de 2
e
 voorzitter 

-is het bestuur groter dan de hierboven genoemde aantal leden met een 
specifieke functie, dan worden deze 
 bestuursleden ingepast in het schema, waarbij voor deze leden ook de 
termijn van 3 jaar wordt aangehouden. 
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Artikel 4 
De voorzitter heeft tot taak: 
-de vergaderingen te beleggen en te leiden 
-op te treden als officieel vertegenwoordiger van de vereniging 
-er op toe zien dat de overige bestuursleden hun taak uitvoeren 
-het tekenen van notulen en andere stukken waarop zijn handtekening wordt 
vereist. 
Artikel 5 
De secretaris heeft tot taak: 
-het voeren van de correspondentie, zo mogelijk in overleg met de voorzitter 
en/of het bestuur 
-het tekenen van alle stukken, die de vereniging uitstuurt en het behouden 
van een kopie daarvan 
-het tijdig toezenden van convocaties voor vergaderingen 
- het bijhouden van de ledenlijst 
-het beheren van het archief 
-het bijhouden van wijzigingen in de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement 
-het uitbrengen van een algemeen verslag van het afgelopen verenigingsjaar 
in de algemene vergadering 
-verder alles te doen wat tot het werk van de secretaris behoort. 
Artikel 6 
De 2

e
 secretaris (en tevens notulist) heeft tot taak: 

-het maken van notulen van alle bestuurs-en ledenvergaderingen en van de 
algemene vergadering.  
Artikel 7 
De penningmeester heeft tot taak: 
-het bijhouden van alle ontvangsten en uitgaven 
-het beheren van de gelden 
-het zorgen voor de inning van alle aan de vereniging toekomende baten 
-het bijhouden van de contributie administratie 
-het doen van alle betalingen voor de vereniging 
-het uitbrengen van het financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar 
in de algemene vergadering. 
Voor uitgaven boven de € 100 is machtiging van het bestuur nodig, in 
spoedeisende gevallen alleen van het 
dagelijks bestuur. 
Artikel 8 
In de jaarvergadering (zie Statuten) wordt een commissie van twee leden 
gekozen die de boeken van de  
penningmeester controleert en verslag doet aan de voorzitter. 
Bij akkoord stelt de commissie de jaarvergadering voor om de 
penningmeester decharge te verlenen.  8 



Artikel 9 
Bestuursbesluiten worden met algemene meerderheid van stemmen 
genomen. Geldige besluiten kunnen alleen 
genomen worden bij aanwezigheid van tenminste 4 bestuursleden. 
Artikel 10 
Bij aanvang van elke leden- of jaarvergadering laat de secretaris een 
presentielijst circuleren, waarop de leden 
en de ereleden hun namen plaatsen. 
Artikel 11 
Het bestuur kan leden, die wegens wanbetaling van de ledenlijst werden 
afgevoerd, wederom toelaten indien  
zij hun achterstallige financiële verplichtingen hebben voldaan. 
Artikel 12 
Veranderingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen alleen door het 
bestuur of door tenminste 5 leden 
worden voorgesteld. De voorgestelde wijzigingen worden op de agenda van 
een ledenvergadering geplaatst 
en met algemene meerderheid van stemmen aangenomen. 
Artikel 13 
In gevallen waarin niet door dit Huishoudelijk Reglement wordt voorzien 
beslist het bestuur. 
 

Vreemde vogels 
Afgelopen zomer kwam ik bij de heer Hamberg in Coevorden en hij vertelde 
me dat hij een paar jonge lachduiven had die niet konden vliegen en die 
bovendien een afwijkende veer structuur hadden.  Bovendien trilden de 
dieren bijna voortdurend, alsof ze het koud hadden. 
Bleek dat uit twee normaal bevederde phaeo’s gezoomd twee zijdevederige 
jongen waren geboren.  Dit is echter een andere zijde factor dan de 
“normale” zijde factor, de laatste is dominant en hoewel de dieren niet echt 
goed kunnen vliegen zitten ze bij mij wel regelmatig boven in de volière en 
een metertje of anderhalf van de ene stok naar de andere redden ze wel. 
De duiven van Hamberg waren echter niet omhoog te krijgen, de zijde 
vederigheid is nog iets meer aanwezig dan bij de “normale” zijdeveer. 
Bovendien trillen de dieren over het gehele lichaam. Mogelijk is dit een tril 
factor die ook wel bij de sierduiven bekend is (oa sidderhals).  De lachduiven 
rillen echter over het hele lichaam, bij opwinding meer dan in rust. 
Omdat de dieren geboren zijn uit twee normaal bevederde ouders ga ik er 
van uit dat het een recessieve zijdefactor is.  Of dit ook geldt voor het trillen 
is niet bekend.  
Hamberg gaf al aan de duiven absoluut niet te willen houden, het is ook 
zeker niet mijn smaak, met name het sidderen niet. 
Dirk Stadman 
 
 
Naschrift redactie: 
Inmiddels                         zullen de duiven wel opgeruimd zijn,                     
wie hier                                        echter wat meer over kan en wil vertellen 
vragen we                                         te reageren voor het volgende clubblad. 
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Stroomlijning van vogels 
 
Ik kreeg een vraag over de ligging van de testes in het lichaam van vogels, 
vergeleken met de situatie bij zoogdieren. Bij zoogdieren liggen de testes in 
het lichaam.  
Ik probeer in deze bijdrage meer informatie te geven. 
 
De mannelijke dieren hebben twee testes. Andere namen zijn zaadballen, 
teelballen of testikels. Ik gebruik hier de benaming testes (enkelvoud is 
testis). 
Deze testes liggen in de buikholte dicht tegen de wervelkolom aan, dus hoog 
en diep in het lichaam van de haan, ook dicht bij de nieren. Ze worden op 
deze plaats vast- gehouden door strengen (ligamenten) van het buikvlies. 
De testes zijn licht geel van kleur en omringd door een netwerk van kleine 
(rode) bloedvaten. 
 
Deze ligging in de buikholte is kenmerkend voor alle vogels, maar sterk 
afwijkend binnen de groep warmbloedige dieren, waar de vogels ook bij 
horen. Bij alle andere warmbloedige dieren dan de vogels liggen de testes in 
een balzak of scrotum buiten het lichaam. Dit is nodig omdat zaadcellen bij 
een lichaamstemperatuur van rond 37 graden Celsius niet in conditie kunnen 
blijven en langzaam afsterven. De temperatuur in het scrotum is maar 
ongeveer 25 graden Celsius en deze temperatuur is optimaal voor de 
productie en het in conditie houden van de zaadcellen. 
 
Bij vogels kunnen de zaadcellen de hoge lichaamstemperatuur wel 
overleven. Bovendien is de lichaamstemperatuur van vogels ook nog hoger 
dan die van zoogdieren, zo rond 42,5 tot 43 graden Celsius. 
 
Een interessante vraag is waarom de mannelijke vogels op dit punt zo 
afwijkend zijn van de andere warmbloedige dieren.  
Waarschijnlijk heeft dit te maken met de stroomlijning van vliegende dieren. 
Organen die buiten het lichaam uitsteken verstoren de optimale 
stroomlijning. Het vliegen wordt daardoor minder efficiënt en vraagt dan ook 
veel meer energie van het dier. Evolutionair gezien een ramp voor het dier 
en de natuur laat dat dan ook niet toe. 
Hetzelfde verhaal geldt ook voor vissen, die net zo afhankelijk zijn van een 
goede stroomlijning als vogels. De testes bij vissen liggen ook helemaal in 
het lichaam. Als leefmedium maken water of lucht niet zo veel uit. 
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Denk als voorbeeld maar aan een vliegtuig (ook optimaal gestroomlijnd) en 
je hangt onder het vliegtuig bijvoorbeeld een container. De stroomlijning is 
dan volledig verstoord en het vliegen kost dan ook veel meer energie en het 
vliegtuig is misschien wel onbestuurbaar. Of denk maar aan een onderzeeër. 
Daar geldt precies hetzelfde voor. 
 
De testis bij de haan (van kippen) heeft min of meer de vorm van een 
koffieboon. Het komt vaak voor dat de beide testes niet even groot zijn. De 
linker testis is meestal iets groter dan de rechter testis. Bij dwerghoenders is 
de testis ongeveer zo groot als een koffieboon, bij grote hoenders ongeveer 
zo groot als een flinke walnoot, uiteraard in het voortplantingsseizoen. Buiten 
dit seizoen neemt de omvang van de testes minstens met de helft af. De 
grootte van de testes bij andere, kleinere, vogels weet ik niet precies, maar 
ze zijn aanzienlijk kleiner dan hierboven beschreven.  
 
De testes maken twee producten: de zaadcellen en de mannelijke 
geslachtshormonen.  
De zaadcellen met het vocht waarin zij drijven wordt het sperma genoemd. 
Gezonde hanen (bij kippen) in voortplantingsconditie maken per seconde 
ruim 35.000 zaadcellen. En dat dan een heel seizoen lang! Ook de 
mannelijke dieren van andere kleinere vogels maken verhoudingsgewijs 
zoveel zaadcellen. Geen geringe opgave. 
Henk Slijkhuis  
 
 
Ook bij kwartels is de stroomlijn duidelijk aanwezig 
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Invloed van zonlicht op de kleur van Lachduiven deel 3 

Tekst en foto: Koos Prins   
 
Ik kom nog één keer terug op de kleurverandering van de Lachduif waarover 
het in de vorige clubbladen ging.  
Onlangs was ik weer bij de man in Heerde waar de gebleekte Lachduif in de 
voliere rondvloog. De duif was na de herfstrui weer veel donkerder geworden 
dan hij aan het eind van de zomer was. Dit is heel logisch te verklaren, 
omdat de kracht van de zon in de winter natuurlijk veel minder is dan in de 
zomer. Op de foto is duidelijk te zien dat de kleur weer veel egaler is 
geworden. 
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Clubkampioenschap D.F.K.P.club 2010/2011 
 
 
1 Leon van Werven (jl)  579 1 J.M de Jager  576 
      2 Comb.v.d.Hoorn 576 
2 K.Prins   577   
     3 N.H.v.Wijk  573 
3 Janita Smelt(jl)  576 4 Comb.v.Dorp  573 
 
4  M.v.Dam  575 5 H.Zeldenrust  572 
     6 L.Sportel  572 
5 J.Smelt   574 
6 J.Hageman  574 7 J.Stelling  570 
 
7 Bas Hendriks  573 8 G.v.Werven  567 
8 Comb.v.Dorp  573 
 
9 G.Sanders  572 
 
10 A.Beugeling  567 
11  R.Prinsen  567 
 
12 M.v.Hout  566 
 
De jeugd heeft dit jaar erg goed meegedaan in de strijd om het 
clubkampioenschap. Uiteindelijk ging Leon v.Werven er bij de duiven met de 
winst vandoor. Jaap de Jager wist de strijd te winnen bij de kwartels, maar 
met een wel heel erg klein verschil met de Comb.v.d.Hoorn. Zij hadden 
evenveel punten, allemaal jonge dieren, en dus moest het aantal 
ingezonden dieren de doorslag geven. Omdat de kleinste inzending 
voorgaat, werd Jaap de winnaar. Door de grote deelname aan het 
clubkampioenschap is het niet mogelijk om de volledige uitslagen in het 
clubblad te plaatsen. Op de jaarvergadering zal een volledige uitslag te zien 
zijn. Bij de duiven zijn 12 deelnemers geplaatst en maar liefst 13 deelnemers 
deden niet mee aan de Championshow of de Noordshow en konden 
zodoende niet geplaatst worden. Onder hen was één deelnemer met 290 
punten en meerderen met 288 punt op één show. 
Bij de kwartels 8 geplaatste deelnemers en ook hier weer een aantal 
afvallers door het niet deelnemen aan 1 van de 2 verplichte 
tentoonstellingen. Jammer, vooral de clubshow op de Noordshow is een 
prachtige show waar veel publiek komt.  
Beide clubkampioenen van harte gefeliciteerd. 
    14 



 
Uitslagen van de districtsshows en de clubshow in Zuidlaren: 
Prov. Zuid Holland te 
Boskoop Keurmeesters J.Swinkels (Patrijzen en Kwartels) 

 
P.Botden (Lach-en Oorspr.duiven) 

      Patrijzen 5 
   Kwartels 18 
   Lachduiven 33 
   Diamantduiven 10 
 

totaal 66 
 

     Mooiste Patrijs 485 Chuckar Patrijs W.Schretzmeijer F 96 

Mooiste Kwartel 502 Japanse Kwartel N.H.v.Wijk U 97 

Mooiste Lachduif 516 Pastel Isabel N.H.v.Wijk F 96 

Mooiste Lachduif op 1 na 511 Wildkleur Phaeo Gez. P.v.d.Kwaak F 96 

Mooiste Diamantduif 541 Wildkleur   M.Zwaan F 96 
Mooiste Diamantduif op 1 
na 547 Wildkleur Witstuit M.Zwaan F 96 

     Hanzeshow te Kampen Keurmeesters P.Botden (lachduiven)  
 

 
 J.Swinkels(kwartels, patrijzen,diamant-en oorspr.duiven) 

     Kwartels 18 
   Lachduiven 61 
   Oorspronkelijke duiven 8 
   Diamantduiven 12 
 

totaal 99 
 

     Mooiste Kwartel 227 Japanse Kwartel J.M.de Jager F 96 

     Mooiste Lachduif 265 Pastel Isabel Leon v.Werven U 97 

Mooiste Lachduif op 1 na 256 Wildkleur Phaeo Gez. W.J.Brink F 96 

Mooiste Lachduif op 2 na 255 Wildkleur Isabel J.Smelt F 96 

     Mooiste Diamantduif 306 Wildkleur W.J.Brink ZG 94 

     Spilbroekshow te Neede 
 

keurmeester J.Swinkels 
 Lachduiven 45 

   

     Mooiste Lachduif 604 Pastel Isabel G.Sanders U 97 

Mooiste Lachduif op 1 na   586 Bont Wildkleur H.ten Haaf F 96 

Mooiste Lachduif op 2 na   571 Bont Pastel Isabel G.Sanders F 96 

     Clubshow op de 
Noordshow  te  Zuidlaren: 

   Keurmeesters  
T.Kersten (Japanse Kwartels)  
J.v.Dorp (Overige Kwartels, Patrijzen) 

  N.H.v.Wijk (Oorspronkelijke duiven en Diamantduiven)  
A.Deetman (Lachduiven) 
J.Swinkels (Lachduiven) 

 

  
   

Kwartels                             66 
   Patrijzen                             13 
   Oorspronkelijke duiven    28 
   Lachduiven                        96 
   Diamantduiven                    3 
 

totaal 206 
 

     Mooiste kwartel 4548 Japanse Kwartel Comb v.Dorp U 97   

Mooiste kwartel op 1 na     4526 Japanse Kwartel H.Zeldenrust U 97 

Mooiste kwartel op 2 na    4557 Virginia Boomkwartel D.Stadman F 96 

Mooiste kwartel op 3 na      4561 Virginia Boomkwartel N.H.v.Wijk F 96 

Mooiste Kwartel op 4 na 4525 Japanse Kwartel H.Zeldenrust F 96 

Mooiste Kwartel op 5 na 4566 Cal.Kuifkwartel L.Sportel F 96 

     Mooiste patrijs               4570 Europese Patrijs D.Stadman F 96 

     Mooiste oorspr. duif   4682 Bronsvleugel tortel A.Beugeling U 97 

Mooiste oorspr. duif op 1 na  4684 Dolksteekduif D.Stadman F 96 

Mooiste oorspr. duif op 2 na  4693 Guineaduif D.Stadman F 96 

     Mooiste Lachduif    4644 Grijs Pastel K.Prins U 97 

Mooiste Lachduif op 1 na   4607 Pastel Leon v.Werven U 97 

Mooiste Lachduif op 2 na  4614 Pastel Isabel Leon v.Werven F 96 

Mooiste Lachduif op 3 na    4636 Grijs   JRSM IJpma F 96 

Mooiste Lachduif op 4 na 4627 Witkop Isabel JJHW Hageman F 96 

     Mooiste Lachduif jeugdshow 8937 Ivoor Leon v.Werven F 96 
Mooiste Lachduif jeugdshow op 1 
na 8944 Grijs Pastel Janita Smelt F 96 
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Championshow Nieuwegein: 
    Keurmeesters:                             AAJ.Broers (Patrijzen en Kwartels) 

 

 
   N.H.v.Wijk (Lach-en Oorspronkelijke duiven) 

 Kwartels                             47 
   Patrijzen                               12 
   Oorspronkelijke Duiven   27 
   Lachduiven                        58 
 

totaal 144 
 

     Mooiste Kwartel      7925 Japanse Kwartel Comb.v.d.Hoorn F 96 

Mooiste Kwartel op 1 na  7945 Japanse Kwartel J.M.de Jager F 96 

Mooiste Kwartel op 2 na  7953 Virginia Boomkwartel Comb.v.Dorp F 96 

     Mooiste Patrijs 7916 Chukar Patrijs G.v.Werven F 96 

Mooiste Patrijs op 1 na 7920 Barbarijs Patrijs G.v.Werven ZG 95 

     Mooiste Lachduif               7999 Pastel Isabel J.Smelt F 96 

Mooiste Lachduif op 1 na   8002 Pastel Isabel Leon v.Werven F 96 

Mooiste Lachduif op 2 na   7977 Wildkleur Leon v.Werven F 96 

     Mooiste Oorspr. duif        8030 Parelhals Tortel C.v.d. Sijs F 96 

Mooiste Oorspr. duif  op 1 na 8032 Senegal Tortel M.v.Dam F 96 

 
Uitslagen overige shows: 
 
Provinciale Limburg te 
Neer 

Keurmeester J.Swinkels  

totaal 41 dieren incl.koppels   

11 patrijzen geen lid   

8 Kwartels geen lid   

10 Oorspr.duiven geen lid   

10 Lachduiven P.Botden Creme-ino ZG 95 

2 Diamantduiven geen prijs   

    

Provinciale Gelderland te Bemmel keurmeester A.Deetman 

totaal 37 dieren    

1 Kwartel geen prijs   

4 Oorspr.duiven geen prijs   

32 Lachduiven Bas Hendriks Witkop Isabel F 96 
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Nut en Sport  te Haaksbergen keurmeester P.Botden 

totaal 65 dieren    

26 Kwartels geen lid   

35 Lachduiven J.Smelt Wildkleur Isabel F 96 

2 Oorspr. Duiven geen prijs   

 


