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CLUBBLAD van de Nederlandse 
Duiven, Frankolijnen, Kwartels en Patrijzenclub. 

 

9
de

 jaargang nr. 2 augustus 2015 

 

Bestuurssamenstelling: 

Voorzitter:  Aart Deetman, 

  Diepesteeg 3, 8081 PD Elburg 

  Tel.0525-684276 voorzitter@dfkp.nl 

 

Secretaris:  Ben van Dijk,  

Oude Dijk 21, 8096 RJ Oldebroek 

                     Tel.0525-632212 secretaris@dfkp.nl 

 

Penningmeester: Gerrit Claassen,  

Karel Doormanstraat 1C, 5991 AH Baarlo 

                     Tel.077-8502017 penningmeester@dfkp.nl  

                     Rekeningnummer NL07RABO0397578776 ten name van 

           Ned. D.F.K.P. Club  

 Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U  

Contributie € 15, - per jaar, jeugdleden € 7,50  

Voor 1 april te betalen op bovengenoemd rekeningnummer. 

 

Leden:         Piet Botden,        

  Joh. v. Stalbergweg 3, 5816 AG Vredepeel  

                     Tel. 0478-503458 pietbotden@dfkp.nl  

 

  Janita Smelt 

  Westeinde 352, 7671 CN Vriezenveen 

  Tel. 0546-566368 janitasmelt@kliksafe.nl 

mailto:voorzitter@dfkp.nl
mailto:secretaris@dfkp.nl
mailto:penningmeester@dfkp.nl
mailto:pietbotden@dfkp.nl
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Voorwoord   

 

Augustus 2015  
 

Van de voorzitter. 

 

Een van de grootste aantrekkelijkheden van de kleindier sport vind ik de 

ontmoeting tussen mensen uit de hogere functies en de gewone man, omdat 

van beide kanten met kennis en ervaring over een zelfde onderwerp wordt 

gesproken, een zelfde niveau wordt bereikt. Je staat er van te kijken hoe 

snel en hoe gemakkelijk contacten worden gelegd tussen kleindierliefheb-

bers. Het maakt niet uit of men nu konijnen, kippen of kleine siervogels 

fokt. Weet je, het is typisch maar heel vaak zie je een DFKP liefhebber met 

enkele kippen en konijnen. Daaruit blijkt wel dat men bij een bepaalde 

soort blijft om bewust te kweken maar daarnaast liefhebber is van alles wat 

leeft. Je moet op de eerste plaats een stuk verantwoordelijkheid dragen 

voor de dieren die je moet verzorgen. Daarnaast is er het avontuurlijke, het 

steeds weer spannende rond de tentoonstellingen. Al loop je nog zo lang 

mee, voor de echte liefhebber is de tentoonstellingstijd een bijzonder span-

nende tijd. Je weet nooit wat de keurmeester op je briefje gaat zetten. Breng 

dit over op de jeugd. De jeugd die er geen tijd meer voor heeft. Of zijn wij 

zelf te beperkt in het uitdragen van onze mooie en ontspannen bezigheid? 

Wij moeten dan een liefhebber zijn waar de jeugd steeds op terug kan val-

len. Neem de jeugd mee naar onze fokkersdag op 5 september in Apel-

doorn. Kom zelf met plezier en enkele dieren naar dit gebeuren. 

 

 Wij zijn er blij mee. Ja, ja er is een nieuwe penningmeester. Gerrit Claas-

sen heeft de taken van Jaap overgenomen. Als u dit leest zijn de laatste 

overdragingen afgerond. 

 

Op de fokkersdag kunt u eigen kooien meebrengen voor de kleinste siervo-

gels met een ringmaat kleiner dan 5,5 mm. 

 

Tot ziens in Apeldoorn 

 

Aart Deetman 
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Belangrijke data: 
5 September 2015 Jongdierenkeuring en Clubdag te Apeldoorn 

7 t/m 9 Jan 2016 Clubshow op de Noordshow te Assen 

27 Februari 2016 Jaarvergadering te Apeldoorn 

 

Ledenadministratie: 

Nieuwe leden: 
Gerard Rittersma van Hardenbroeklaan 71 3842 CV Leusden 

033-7852524 fokt patrijzen 

Annemarie Jonker  t Sterntje 1834 XE Sint Pancras 

06-22205504 fokt kwartels, patrijzen en frankolijnen 

Johan Kesseler Veenhof 1806 6604 DD Wijchen 

06-26164633 fokt kwartels 

 

Van de redactie; 
In het tweede clubblad van dit jaar vindt u de notulen van de jaarvergade-

ring, een uitnodiging voor de jongdierendag/clubdag en een overzicht van 

de toegewezen districtsshows voor het komende tentoonstellingsseizoen. 

Belangrijke informatie voor de leden waardoor het de moeite waard is dit 

clubblad te bewaren.  

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

 

UITNODIGING CLUB- FOKKERSDAG 5 SEPTEMBER 2015. 

 

Graag wil het bestuur u weer uitnodigen voor de club- fokkersdag op za-

terdag 5 september 2015. 
Evenals de jaarvergadering afgelopen februari wordt ook de fokkersdag 

gehouden in het duivensportcentrum te Apeldoorn.  

Adres van de vergaderlocatie: Pr.Beatrixlaan 240, 7312 AA Apeldoorn. 

Tel: 055-3557244 (alleen voor dringende zaken) 

 

Jongdierenkeuring 

Omdat de leden en ook het bestuur vinden dat de jongdierendag in de opzet 

van de laatste jaren prima werkt, willen we de clubdag weer op dezelfde 

manier organiseren. Alle dieren dienen van te voren opgegeven te worden 

en zij zullen ingekooid en gekeurd worden.  
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Ook willen we weer proberen een overzicht te maken van alle dieren en de 

behaalde resultaten. Het is de bedoeling om voor de lunch met de keuring 

klaar te zijn, zodat er in het middaggedeelte voor elke keurmeester de gele-

genheid is om kort iets te zeggen over de door hem gekeurde dieren. Speci-

ale aandacht willen we graag vragen voor niet veel voorkomende rassen. 

Dus fokkers, laat zien wat er in de hokken zit.  

Het inschrijfformulier is als inlegvel toegevoegd bij het clubblad. 

Iedereen van wie ik een e-mailadres heb heeft het inschrijfformulier ook 

per e-mail gehad. Het liefst ontvang ik ook uw inschrijving per e-mail.  

U zult begrijpen dat we een goede opgave van de dieren nodig hebben om 

alles goed te laten verlopen.  

Dieren die niet zijn opgegeven worden niet gekeurd.  

Wanneer u uw dieren in een eigen kooi wilt meenemen moet u dat duidelijk 

aangeven. Kleine soorten (ringmaat kleiner dan 5,5 mm) moeten in ei-

gen kooien, omdat daarvoor geen geschikte kooien beschikbaar zijn. 
Er zijn geen kosten verbonden aan de keuring.  

 

Heren en dames keurmeesters, ook de nieuwe keurmeesters, worden ver-

zocht zich op te geven om een aantal dieren te keuren. Als u zelf dieren 

mee wilt nemen zullen we daar bij de indeling rekening mee houden. 

 

Programma 

Het inkooien van de dieren kan vanaf 9.30 uur en de keuring begint uiter-

lijk om 10.30 uur. Tussen 12.30- en 13.30 uur wordt er geluncht. U kunt 

gebruik maken van een lunch, de kosten hiervan bedragen € 10, =  

U moet u van te voren opgeven!  

Natuurlijk mag u ook uw eigen lunch meebrengen. Na de lunch worden de 

gekeurde dieren kort besproken door de keurmeesters, met als slot het aan-

wijzen van de mooiste per groep en de uitreiking van een attentie aan alle 

winnaars. We streven er naar om deze dag om uiterlijk 14.00 uur te beëin-

digen. 

 

Let op!!!! 

OPGAVE van dieren en lunch bij Ben van Dijk voor 

29 Augustus Tel. 0525-632212 of e-mail secretaris@dfkp.nl 

 

mailto:secretaris@dfkp.nl
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Notulen van de Jaarvergadering van de Nederlandse DFKPclub. 

Gehouden op zaterdag 28 februari 2015 in het duivensportcentrum te 

Apeldoorn 

 

1. Ontvangst en Opening 

 

2 Met kennisgeving afwezig: Wouter Bles, Schelte Boonstra, Jaap van 

Dorp, Stan Hageman, Bas Hendriks, Harm Hoving, Rinus Hummel, Jog-

chem IJpma, Jaap de Jager, Tonny Kersten-Noy, Johan Linders, Koos 

Prins, Jouke v.d. Siepkamp, Piet Spoelstra, Hilbert Zeldenrust.  

Aanwezig 23 leden. 

3. Ingekomen stukken/mededelingen 

-Diverse catalogussen en aanvragen districtshows. 

-Brief van het hoofdbestuur over aantijgingen door dhr Ringnalda inzake 

drukken Kleindiermagazine. 

 Wij nemen afstand van deze aantijgingen. 

-Aankondiging vergadering diertechnische raad op 7 maart in Putten. 

 De standaardcommissie gaat een voorstel indienen om het insturen van 

paren voor de sier- en 

 watervogels te verbieden, behalve voor de oorspronkelijke watervogels. 

Deetman is toch aanwezig en zal ook de DFKP vertegenwoordigen. 

 De aansluitende discussie over de Noordshow is onder agendapunt 15 ge-

notuleerd. 

-Bedankbrief Championshow met de vraag volgend jaar opnieuw mede-

werking te verlenen.  Is gelijk de aanvraag voor de districtshow. 

-Nieuw lid: M. Westerdijk, IJsselstraat 4, Middelburg fokt kwartels. 

-Achteraf lidmaatschap opgezegd Wesley Weinreder en fam. Kluin. 

-Adreswijziging: Rene Hut , Enschede. Postbusnr wordt Zuid Esmarker-

rondweg 16. 

-Brochure frankolijnen is klaar 

-Rabobank geeft een eenmalige tegemoetkoming in de bankkosten. 

-Piet Botden deelt mee dat het met slecht gaat met Jan Swinkels. 

 Rene v.d. Kerkhof vraagt of we hem geen erelid moeten maken. 

 De voorzitter vindt het nu, gezien de omstandigheden, een slecht 

 moment. Er wordt besloten hem contributievrij te maken. 
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4 Er zijn geen op- of aanmerking op de notulen van de vorige jaarvergade-

ring 

5 Er zijn geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag. 

6 Financieel verslag penningmeester. 

Penningmeester Jaap Stelling geeft een toelichting op de jaarcijfers.  

De jaarvergadering en de clubdag zijn wat duurder geworden door een ho-

gere zaalhuur en meer consumpties en de bankkosten zijn gestegen. 

De uitkering prijzen en publiciteit zijn gedaald door afgelastingen van een 

aantal tentoonstellingen. 

7 Verslag kascommissie. 

Joop Hageman doet namens de kascommissie verslag. 

De kascommissie geeft de complimenten voor het verslag en het werk van 

de penningmeester en stelt voor decharge te verlenen met een applaus. 

8.Benoeming kascommissie 

Piet Spoelstra was aftredend. De nieuwe commissie zal bestaan uit Jaap 

van Dorp en Joop Hageman. Als reserve wordt benoemd Henze Munneke. 

9. De contributie voor 2016 blijft ongewijzigd. 

10 Bestuursverkiezing 

Aart Deetman en Janita Smelt worden unaniem herkozen. 

Er zijn geen kandidaten om de plaats van Jaap Stelling in te nemen in het 

bestuur. 

De voorzitter bedankt Jaap voor het vele werk dat hij voor de club heeft 

verricht en reikt hem een boeket uit. 

11 Bestuursbeleid 

Voorzitter deelt mee dat er nog geen penningmeester is gevonden. De leden 

krijgen tot 1 augustus om zich aan te melden voor het bestuur. Als zich dan 

nog niemand heeft gemeld als penningmeester gaat de clubdag niet door. 

De prijzen voor de districtshows en de clubshow worden gewoon uitbe-

taald. Als er op de jaarvergadering 2016 nog geen penningmeester is, hoeft 

er over 2016 geen contributie te worden betaald, omdat de speciaalclub dan 

ophoudt te bestaan. 
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De voorzitter brengt ook de mogelijkheid ter sprake dat als er een groepje 

leden zegt wij wonen toch bij elkaar in de buurt en daarom willen wij alles 

overnemen, hij zelf en de secretaris bereid zijn hun plaats in het bestuur 

over te dragen. 

12 Sponsoring. 

Voorzitter bedankt Joop Hageman voor zijn bijdragen in de vorm van 

o.a.verzendkistjes en eierdoosjes en overhandigt hem een bos bloemen en 

een waardebon als blijk van waardering. 

Jaap noemt de sponsoring door Robert Broekhuizen, die onze website on-

derhoudt samen met Janita. 

Kasper Faunafood heeft ook voor het komende seizoen weer toegezegd de 

prijzen te zullen sponsoren. De voorzitter kent dhr Boomstra en kan de con-

tacten overnemen. 

Dhr Boomstra zal gevraagd worden voor een lezing over voeding op de 

volgende jaarvergadering. 

Jaap van Dorp heeft indertijd een aantal klokjes met hygrometer geschon-

ken. Alle aanwezigen krijgen er één uitgereikt. 

Er zijn notitieboekjes gemaakt met een opdruk van de DFKP. Ook hiervan 

krijgen alle aanwezigen er één uitgereikt. 

De notitieboekjes kunnen worden gekocht voor € 1,50. 

13 Fokkersdag 

De voorzitter wijst er op dat het doorgaan afhankelijk is de situatie op 25 

augustus 

14 Prijzenschema 

Dit jaar was opnieuw de nummering van de prijzen in de almanak anders 

dan opgegeven. 

Er waren daardoor voor de prijzen op de districtshows 2 verschillende 

nummers in omloop. 

De oorzaak is bekend. Er worden verschillende mogelijkheden voor een 

oplossing aangedragen. 

Er zal nog worden gekeken hoe dit probleem moet worden opgelost. 

15 Evaluatie noordshow en toewijzing districtshows 

Het computerprogramma op de Noordshow gaf veel problemen. 
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Er wordt opgemerkt dat kleine vogels in erg grote kooien zitten, als er geen 

eigen kooi wordt gebruikt. De KLN verenigingen hebben geen kleine kooi-

en. Daarom wordt het gebruik van eigen kooien gepromoot. 

Kleine vogels worden gevoerd met tortelduivenvoer. 

Sommige dieren hadden geen water. 

Watervogels kregen geen nat voer. 

De voorzitter zal dit aankaarten op de Noordshow 

De Club- en Districtshows worden vastgesteld. Alle aanvragen worden 

toegewezen. Er zijn wat minder aanvragen dan vorig jaar.  

16 Prijsuitreiking 

De prijsuitreiking wordt gedaan door Janita, Jaap en Piet. 

17 Rondvraag 

Jaap Stelling: Koos wil ook het komende seizoen de prijzen op de shows 

weer wil verzorgen. 

Van de 75 incasso’s zijn er 20 afgekeurd. Deze 20 worden later afgeschre-

ven. 

Luuk Sportel vraagt of de entformulieren worden gecontroleerd op de ten-

toonstellingen. 

De voorzitter geeft uitleg: De dierenarts neemt steekproeven. Aan de hand 

van het kooinummer kan de eigenaar in de proefcatalogus opgezocht wor-

den. Op het entformulier van de eigenaar moet het ringnummer van het dier 

vermeldt staan, zo niet moet het dier onmiddellijk worden verwijderd uit de 

tentoonstellingsruimte. Hoe strikt wordt gecontroleerd is een zaak van de 

dierenarts. 

Gerrit Claassen vraagt of op de beoordelingskaart van een dier met een 

verkeerde kleur de overige punten ook moeten worden vermeld. De voor-

zitter vindt van wel. 

Na de lunch werd een lezing gehouden over de toekomst van onze liefheb-

berij. Hij benadrukt daarbij hoe belangrijk het is hoe de buitenwereld naar 

onze hobby kijkt. We moeten er samen voor zorgen dat wij een positieve 

indruk achter laten. Het is belangrijk dat iedereen daaraan zijn steentje bij-

draagt en niet denkt dat doet iemand anders wel. 
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Sponsoren 

In deze tijd kan geen enkele vereniging meer bestaan zonder een sponsor, 

die de vereniging steunt. Wij hebben twee sponsoren die ons steunen. 

Graag willen we ze aan u voorstellen: 

 

Robert Broekhuizen 

Heeft in Vriezenveen een bedrijf in koffie en koffiemachines. 

Robert heeft in 2012 geheel belangeloos een nieuwe website voor ons 

Gebouwd, een geweldig karwei, waar vele uren werk in zit. 

Het resultaat mag er zijn, de nieuwe site ziet er geweldig uit. 

We krijgen dan ook vele complimenten. 

Robert verzorgt het onderhoud van de site. Janita Smelt gaat dat samen met 

hem doen 

 
 

Kasper Faunafoods 

Ook dit jaar hebben we Kasper faunafoods 

bereid gevonden ons in 2015 te sponsoren, 

met zakjes voer die we kunnen aanwenden 

als prijzen voor onze clubshow en jongdie-

rendag. 

 

Onze kleine siervogels zijn niet de  grootste 

eters in de kleindier sport, maar de kleine 

Gallus voerkorrel van Kasper faunafoods 

past heel goed bij onze dieren. Ook de 

kleinste soorten siervogels nemen het voer 

moeiteloos op. 

Wij zijn de heren Boomstra en Van Eghten 

van Kasperfauna zeer erkentelijk voor hun 

bemoeienis in deze. Als tegenprestatie plaatsen we een advertentie in ons 

clubblad en loopt er een banner op de website. 
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Clubkampioenschap DFKP.club 2015/2016 

 

Door de goede deelname aan het clubkampioenschap van het afgelopen 

seizoen, is er ook dit jaar weer een clubkampioenschap. 

Het is de bedoeling dat er in de diergroep duiven (Oorspronkelijke duiven, 

Lachduiven en Diamantduiven) en in de diergroep kleine siervogels 

(Frankolijnen, Kwartels en Patrijzen) aan het eind van het tentoonstellings-

seizoen een clubkampioen aangewezen kan worden.  

Hierbij gelden dan de onderstaande regels: 

 

Puntentelling en opgave 

Als puntentelling wordt het puntenstelsel van de NHDB gehanteerd, dus 

een U = 97 pnt. F= 96 pnt. ZG = 93, 94 of 95 pnt. en G = 91 of 92 pnt. 

Van iedere inzender telt het resultaat van de 3 dieren die het hoogste aantal 

punten hebben behaald.  

De puntentelling begint bij het dier van de inzender wat het meeste aantal 

punten heeft behaald, vervolgens de dieren met minder punten.  

Mochten er van één inzender 2 dieren een F dus 2 x 96 punt en 3 dieren een 

ZG met 95 punten, dan tellen de beide F dieren en 1 dier met ZG 95, waar-

bij de jonge ZG dieren voorrang krijgen boven oude dieren.  

Bij gelijk aantal punten tellen de punten van jonge dieren dubbel, is het 

daarna nog gelijk dan gaat de inzender met de kleinste inzending voor. 

Opgave voor het clubkampioenschap is niet nodig. Het secretariaat van de 

club zal de gegevens uit de catalogus van de betreffende tentoonstelling 

halen en mogelijk op de tentoonstelling controleren.  

 

Tentoonstellingen voor het kampioenschap 

Om deel te kunnen nemen aan het kampioenschap moeten in ieder geval 

dieren worden ingezonden op de clubshow die is ondergebracht bij de 

Noordshow te Zuidlaren, of op de Championshow te Nieuwegein 

Daarnaast moet op minimaal 1 districtsshow worden ingezonden.  

Wanneer een inzender op meerdere districtsshows heeft deelgenomen 

wordt het beste resultaat geteld. Wanneer een inzender op de Noordshow 

en de Championshow heeft deelgenomen wordt de beste prestatie als club-

show geteld. De andere prestatie wordt eventueel als districtsshow gere-

kend. 
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NB. De Championshow is geen clubshow, maar krijgt voor het clubkampi-

oenschap dezelfde status als de Noordshow om de leden in het zuiden van 

het land tegemoet te komen.  

 

Districtshows 2015/2016:  

 

Hieronder vindt u een overzicht van de toegewezen districtsshows met de 

gegevens van de organisatie waar u een vraagprogramma kunt aanvragen.  

 
10 t/m 12 oktober Peelhorstshow te Hegelsom  open tt. 

Eric Gubbels 
secretariaat@peelhorstshow.nl 
www.peelhorstshow.nl 

 
30 oktober  Vessem en Omstreken te Hoogeloon open.prov. tt. 
t/m 1 november Lia Mollen tel 0497-644017 of 06-23060284 

liamollen-kvv@hotmail.com 
 
23 t/m 25 oktober Zaanstadshow    open tt. 

P.J.G. v.d.Hoorn tel.075-6875584 of 06-30410608 
pjgvdhoorn@hetnet.nl  

 
31 oktober en  De Eendracht Venlo    open tt. 
1 november  G.Claassen tel. 077-8502017 

gerritclaassen@home.nl 
http://de-eendracht-venlo.webklik.nl 

 
5 t/m 7 november Grenslandshow te Vriezenveen open tt. 

A.Bosveld 
a.bosveld@hetnet.nl  

 
7 november  Flevoshow te Dronten  eendaagse open tt. 

R. Tiemes 
r.tiemes@gmail.com  

 
19 t/m 21 november Zuid West Drente Show te Havelte open tt. 

Mevr P. Struik. Tel.0521-344969 
zuidwestdrentheshow@hotmail.com 

 
21 t/m 23 november WPKC Winschoten   open tt. 

Arjan Raspe tel. 06-51333133 
ttsecretaris@wpkc.nl 
www.wpkc.nl 

mailto:secretariaat@peelhorstshow.nl
http://www.peelhorstshow.nl/
mailto:liamollen-kvv@hotmail.com
mailto:pjgvdhoorn@hetnet.nl
mailto:gerritclaassen@home.nl
http://de-eendracht-venlo.webklik.nl/
mailto:a.bosveld@hetnet.nl
mailto:r.tiemes@gmail.com
mailto:poortvandrenteshow@hotmail.com
mailto:ttsecretaris@wpkc.nl
http://www.wpkc.nl/
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28 en 29 nov.  De Liemersshow te Zevenaar  open prov. tt. 
J.H.W.Tenbergen tel. 0316-330483 
hans.tenbergen@live.nl 
www.liemersshow.web-log.nl 

 
11 t/m 13 december Oneto te Enschede   nationale tt. 

Mw. E. Sanders tel. 074-2664735 
erna.sanders@planet.nl en michel.stals@enexis.nl 
www.oneto.nl 

 
11 t/m 13 december Stichting ‘De Maasdalshow’ te Vlodrop ( Limburg ) 
open prov. tt. 

René van de Kerkhof tel.06-28566210 
renevandekerkhof@hotmail.com 
info@demaasdalshow.nl  
www.demaasdalshow.nl 

 
18 t/m 19 december Hanzeshow te Kampen  open tt. 

A.v.Ittersum tel 06-43036201 
H.Kamphof tel 06-10881365 
info@hksv-kampen.nl 
www.hksv-kampen.nl 

 
23 en 25 januari 2016 Spilbroekshow te Neede   open tt. 

Herman van Dijke tel.0545-294379 
secretaris@npvneede.nl  
www.npvneede.nl 

 
21 t/m 23 januari 2016 Championshow te Nieuwegein nationale tt. 

Jouke v.d.Siepkamp tel.030-6064308 
secretaris@championshow.nl 
brunner.jouke@kpnmail.nl 
www.championshow.nl 

 
Clubshow: 
                     
7 t/m 9 januari 2016 Noordshow te Assen   nationale tt. 
   Tel 0594-505924 
   A.Deetman 
   pr@noordshow.nl 
   www.noordshow.nl 
 

mailto:erna.sanders@planet.nl
mailto:michel.stals@enexis.nl
http://www.oneto.nl/
mailto:renevandekerkhof@hotmail.com
mailto:info@demaasdalshow.nl
http://www.demaasdalshow.nl/
mailto:info@hksv-kampen.nl
file:///C:/Users/Van%20Dijk/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ETPV8SMX/www.hksv-kampen.nl
mailto:secretaris@npvneede.nl
file:///C:/Users/Van%20Dijk/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ETPV8SMX/www.npvneede.nl
mailto:secretaris@championshow.nl
http://www.championshow.nl/
mailto:pr@noordshow.nl
http://www.noordshow.nl/
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Prijzenschema districtshows 

 

Hieronder vind u het prijzenschema voor de de districtsshows 

De DFKP-diergroepen zijn: oorspronkelijke duiven, lachduiven, diamant-

duiven, frankolijnen, kwartels en patrijzen. 

 
Minimum predikaat ZG. De prijzen zijn alleen te winnen door leden van de Ne-
derlands DFKP-club. 
Wanneer een prijs wordt gewonnen door een niet DFPK lid vervalt de prijs. 
 

Oorspronkelijke duiven 
 4536 € 7,- 5 dieren 
 4537 € 5,- 10 dieren op 1 na 

4538 € 3,- 15 dieren op 2 na 

Diamantduiven 
  4539 € 7,- 5 dieren 

 4540 € 5,- 10 dieren op 1 na 

4541 € 3,- 15 dieren op 2 na 

Lachduiven 
  4542 € 7,- 5 dieren 

 4543 € 5,- 25 dieren op 1 na 

4544 € 3,- 40 dieren op 2 na 

Frankolijnen 
  4545 € 7,- 5 dieren 

 4546 € 5,- 10 dieren op 1 na 

4547 € 3,- 15 dieren op 2 na 

Kwartels 
  4548 € 7,- 5 dieren 

 4549 € 5,- 15 dieren op 1 na 

4550 € 3,- 30 dieren op 2 na 

Patrijzen 
  4551 € 7,- 5 dieren 

 4552 € 5,- 10 dieren op 1 na 

4553 € 3,- 15 dieren op 2 na 
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Afzender:  Secretariaat Nederlandse DFKPclub 
Oude Dijk 21, 8096 RJ Oldebroek. 


