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

   

13de  jaargang nr. 1  februari 2019  

  

Bestuurssamenstelling:  

Voorzitter:   Tonny Kersten-Noy Rector Nabbenstraat 20, 

          5809 AZ Leunen tel. 0478-585595 

          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  
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Voorwoord   

   

Binnenkort staat alweer de jaarvergadering van onze DFKP gepland. Zoals vorig 

jaar afgesproken houden we deze in Amersfoort. Ik hoop hier dan veel van onze 

leden weer te ontmoeten. Zoals gebruikelijk kunnen we hier ook weer van een 

prima verzorgde maaltijd gebruik maken.   

   

Belangrijkste onderwerp van de agenda is de verandering van onze secretaris. Ben 

heeft aangegeven nu toch echt te stoppen. Het bestuur heeft Bart Vrolijks bereid 

gevonden deze belangrijke post over te willen nemen van Ben. Tijdens deze 

vergadering nemen we onder dankzegging afscheid van Ben en stellen we voor 

Bart te kiezen.    

   

Eigenlijk zou ik de post van voorzitter voor een jaar op me nemen. Maar ook dit 

jaar doet zich dan weer dezelfde situatie voor als het vorig jaar. Voorzitter en 

secretaris tegelijk aftredend is niet de bedoeling. Vandaar, zoals ik al eerder 

aangaf, plak ik er nog een jaartje achteraan.    

   

Aan alle leden echter nogmaals de oproep om dit bestuur te komen versterken.   

   

Tijdens deze vergadering zien we wie van onze leden goed gepresteerd hebben op 

de verschillende tentoonstellingen.    

   

Ook zal er genoeg gelegenheid zijn om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te 

leren.   

   

Na afloop van deze jaarvergadering zal ik een Powerpoint presentatie tonen van 

Oorspronkelijke Duiven.   

   

Hopend op een grote opkomst, tot ziens op de jaarvergadering.   

   

Tonny Kersten-Noy.  
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Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de jaarvergadering op zaterdag 23 

Februari 2019 in Amersfoort.   

Adres van de vergaderlocatie: Sportpark Bokkeduinen 4, Amersfoort.  

  

AGENDA   

Ochtendgedeelte:  

1. 10.00 uur Ontvangst  

2. 10.15 uur Opening vergadering  

3. Mededelingen en ingekomen stukken  

4. Notulen vorige jaarvergadering (in dit clubblad afgedrukt)   

5. Jaarverslag secretaris  

6. Financieel verslag penningmeester  

7. Verslag kascommissie  

8. Benoeming kascommissie  

9. Vaststellen contributie   

10. Bestuursverkiezing,  

a. Aftredend en niet herkiesbaar B. van Dijk  

Als nieuw bestuurslid stelt het bestuur Bart Vrolijks voor. 

Tegenkandidaten kunnen tot het begin van de vergadering worden 

opgegeven.  

11. Fokkersdag op zaterdag 31 augustus 2019 12. Sponsor/Prijzenschema.  

13. *Evaluatie van de  Noordshow en de districtsshows en toewijzing van onze 

club-en districtsshows voor het seizoen 2019-2020   

14. Prijsuitreiking clubshow en clubkampioenschap.  

15. Rondvraag   

16. Lunch  

17. Tonny zal een Powerpoint presentatie tonen over oorspronkelijke duiven.  

18. Sluiting  

  

Tussen 12.30- en 13.30 uur wordt er geluncht. U kunt gebruik maken van een 

lunch, de kosten hiervan bedragen € 15, = Opgave is nodig voor 17-02- 

2019 bij de secretaris   

(liefst per e-mail) Deelname aan de lunch is niet verplicht.   

De lunch bestaat uit een driegangenmenu en de koffie of thee zijn vanaf 

aankomst tot de lunch inbegrepen. U moet u van te voren opgeven!   
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Belangrijke data:  

23 Februari  2019  Jaarvergadering te Amersfoort  

31 Augustus 2019  Clubdag te Amersfoort  

  

Ledenadministratie:  

Nieuwe leden:  

N. Rodenburg   Oorspronkelijke Duiven en Patrijzen  

  

  

Lidmaatschap opgezegd  

  S. Boonstra  Almelo  
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Notulen van de jaarvergadering van de Nederlandse DFKPclub Gehouden 24 

februari 2018 in het duivensportcentrum te Apeldoorn  

  

1 Ontvangst en opening  

Aanwezig waren Aart Deetman, Ben van Dijk, Gerrit Claassen, Piet Botden,  

Nico van Wijk, Jaap van Dorp, Jeanine van Dorp, Bas Hendriks, Tonny  

Kersten-Noy, Jan de Klein, Johan Linders, Jan Pijffers, Luuk Sportel, Bart Vrolijks  

  

2 Met kennisgeving afwezig: Jan Bosch, Andre Broers, Joop Hageman, Rinus 

Hummel René. Hut, René van de Kerkhof, Heinze Munneke, Koos Prins, Janita 

Smelt, Jaap Stelling, Martin Vink.  

  

3 Ingekomen stukken/mededelingen  

-Standaardcommissie: benaming van de nieuwe kleurslag van de diamantduiven is 

Wildkleur agaat  

-Vooraankondiging diertechnische raad en uitnodiging voor de vergadering op 24 

Februari.  

-n.a.v. de brief van J.Pijffers:  

Nico van Wijk merkt op dat dit via de keurmeestersvereniging moet veranderen.  

Aart Deetman spreekt met Jan Pijffers af dat hij zijn spreekbeurt voor de 

keurmeestersvereniging kan overnemen om daar de pastel en wildkleur 

lachduiven te bespreken.  

Beide zullen daarover contact opnemen met Klaas van de Hoek.  

- De voorzitter noemt de overleden leden.  

-De website is weer in gebruik en wordt de komende tijd verder uitgebreid. De 

leden kunnen helpen door de website ook door te lezen en fouten of benodigde 

aanvullingen door te mailen. De verzamelde opmerkingen kunnen daarna in één 

keer worden verwerkt.  

-Er zijn geen kandidaten voor de bestuursverkiezing.  

  

4 notulen jaarvergadering 2017  

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen  

  

5 Er zijn geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag.  
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6 Financieel verslag penningmeester.  

Door de penningmeester wordt een financieel overzicht uitgereikt, waarop ter 

vergelijking ook de cijfers van 2015 en 2016 staan vermeld.  

De vereniging Didam heeft ruim 600 euro geschonken  

Het batig saldo over 2017 bedroeg, mede door de schenking, meer dan 1000 euro  

  

7 Verslag Kascommissie.  

Omdat Henze Munneke had afgezegd en reserve Maarten Vierhout niet aanwezig 

was werd de kas gecontroleerd door Nico van Wijk samen met Jaap van Dorp. 

Jaap 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  

  

  

  

8 Benoeming kascommissie.  

Aftredend is Nico van Wijk. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit en Maarten 

Vierhout en Jaenine van Dorp.  

Als reserve wordt benoemd Jaap van Dorp.  

  

9 Vaststelling contributie 2018.  

De contributie wordt niet verhoogd.  

  

10 Bestuurverkiezing.  

Janita Smelt wordt herkozen.  

Aart Deetman is aftredend en niet herkiesbaar.  

Tonny Kersten-Noy volgt hem op. Voorlopig voor 1 jaar. Daarna zal ze beslissen 

of ze voorzitter blijft.  

Piet bedankt Aart en overhandigt hem een VVV-bon.  

  

11. Fokkersdag.  

De datum van de fokkersdagen blijft gehandhaafd op de laatste zaterdag van 

augustus.  

Er wordt besloten om ook de jaarvergadering in Amersfoort te gaan houden.  
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12 Sponsoring.  

Met Kasper Faunafood is geen contact meer. Gerrit wil nog één keer proberen of 

ze nog willen sponsoren.   

Jaap van Dorp zal bij zijn leverancier vragen of sponsoring mogelijk is.  

  

13 Prijzenschema.  

Het prijzenschema voor de clubshow en de districtsshows blijft hetzelfde als vorig 

jaar  

  

14 Evaluatie Noordshow 2018 en districtsshows 2018/2019.  

Aart reikt de prijzen van de clubshow uit aan de winnaars, voor zover aanwezig  

  

De club- en districtsshows worden vastgesteld. Inclusief de clubshow zijn dat er 

13.  

Naast de clubshow worden er drie distritsshows aangewezen die voor het 

clubkampioenschap als vervanger voor de clubshow mogen worden gebruikt. Het 

betreft Oneto, Maasdalshow en Boskoop.  

De overige districtsshows zijn Winschoten, Zaanstadshow, Neer, Hanzeshow, 

Spilbroekshow, Diepenheim, Veluwepoortshow, Peelhorstshow, van Pallandshow.  

  

16 Rondvraag.  

Er waren geen vragen voor de rondvraag.  
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2de deel uitslagen districtshows  

  
Maasdalashow  7 t/m 9 december 2018  

totaal 83 dieren Keurmeesters A. Broers en J. van Dorp  

  

21 kwartels  

Mooiste  822  Japanse kwartel  G. Claassen  U 97  

Mooiste op 1 na  829  Cal. Kuifkwartel  comb. Onze Eendjes(geen lid) F 96  

35 lachduiven   

Mooiste  856  ivoor  P. Botden  U 97  

Mooiste op 1 na  859  crème-ino  B. Hendriks  F 96  

Mooiste op 2 na  850  witkop phaeo gezoomd J. de Klein 

 9 diamantduiven  

F 96  

Mooiste  867  wildkleur  R. v.d. Kerkhof  

26 oorspronkelijke duiven  

F 96  

Mooiste  898  Vredesduif  D. Hendrix  U 97  

Mooiste op 1 na  874  Blauwe Grondduif  D. Hendrix  F 96  

Mooiste op 2 na  894  Peruduif  R. v.d. Kerkhof  

  

Spilbroekshow 26 t/m 27 januari 2019  

32 dieren Keurmeester A. Deetman  

  

2 kwartels  

26 lachduiven  

F 96  

Mooiste  297  grijspastel  G.J. Dreijers  U 97  

Mooiste op 1 na  300  grijspastel  G.J. Dreijers  

4 diamantduiven  

  

Clubshow Noordshow 3 t/m 5 januari 2019  

totaal 164 dieren Keurm. P.J.T.L Botden, J.M. van Dorp, W. Lombary  

  

61 kwartels  

F 96  

Mooiste  117  Cal. Kuifkwartel  K. Burink (geen lid)  U 97  

Mooiste op 1 na   90  Japanse Kwartel  H. Munneke  F 96  

Mooiste op 2 na  111  Francolijnkwartel  M. Vierhout  F 96  

Mooiste op 3 na   64  Chinese dwergkwartel M. Vierhout  F 96  

Mooiste op 4 na  79  Japanse Kwartel  G. Claassen  

11 patrijzen  

F 96  

Mooiste  132  Roul roul  K. Veen  U 97  

Mooiste op 1 na  117  ?? Is 127??  (geen lid)  

83 lachduiven  

F 96  

Mooiste  156  pastel  J.R.S.M. IJpma  U 97  

Mooiste op 1 na  164  pastel  L. van Werven  F 96  

Mooiste op 2 na  207  creme-ino  Bas Hendriks  F 96  
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Mooiste op 3 na  134  wildkleur  comb. Ebbers  F 96  

Mooiste op 4 na         177      pastel isabel  

8 diamantduiven  

Bas Hendriks  F 96  

Mooiste  221  wildkleur  

51 oorspronkeliike duiven  

R. v.d. Kerkhof  F 96  

Mooiste  272  Vredesduif  D. Hendrix  U 97  

Mooiste op 1 na  252  Aus. Kuifduif  A.H.M. v.d. Pol (geen lid)  U 97  

Mooiste op 2 na  269  Tamboerijnduif  A.J. Vierhout  F 96  

Mooiste op 3 na  266  Musduif  D. Hendrix  F 96  

Mooiste op 4 na             3500     Bronsvleugelduif  Gerjan Meuleman  F 96  

  

Provinciale Bondstentoonstelling Zuid-Holland  

  

Geen catalogus ontvangen en ook niet gevonden op internet.  

  

Eindstand clubkampioenschap duiven:  

  

Bij gelijk aantal punten zijn de punten van jonge dieren dubbel geteld, was het 

totaal dan nog gelijk, dan gaat de kleinste inzending over de 2 meetellende shows 

voor. Alle geklasseerde deelnemers hebben zoals voorgeschreven meegedaan aan 

de Noordshow  of  vervangende show en een andere districtsshow.   

  

Duiven:  

1 D. Hendrix    578 pnt  

2 Rene v.d.Kerkhof  577 pnt  5 jong 1 oud 16 dieren  

3 Bas hendriks    577 pnt  5 jong 1 oud 27 dieren  

4 M. Vierhout     577 pnt  2 jong 4 oud  

5 J. de Klein    576 pnt  

6 P. Botden    575 pnt  6 jong  

7 G.J. Dreijers    575 pnt  5 jong 1 oud  

8 Leon v.Werven  573 pnt  6 jong  

9 M. Vink    573 pnt  2 jong 4 oud  

10 A.J. Vierhout    573 pnt  6 oud  

11 J Ypma    572 pnt  

12 J. van Dijck    571 pnt  

13 B.H. Ebbers    569 pnt  

14 B. Vrolijks    566 pnt  

15 comb. Noaberschop 467 pnt  



  13  

  

Omdat onderstaande deelnemers niet hebben deelgenomen aan een           

districtshow en een van de aangewezen shows, of geen 3 dieren met voldoende 

punten aanwezig waren, zijn ze niet geklasseerd:  

  

Deelname aan 1 districts-of clubshow :  

G.J..Kolk  289 D.Stadman  285  

Comb. V.d. Hoorn  284  

Daniel van Dijk  281  

J.Linders    275  

  

Voor de hoenderachtigen was er na twee jaar weer een volledig seizoen.  Alle 

geklasseerde deelnemers hebben zoals voorgeschreven meegedaan aan de 

Noordshow  of  vervangende show en een andere districtsshow.   

  

K.A. Veen    577   

M. Vierhout   576   

Comb. v.d. Hoorn  575  6 jong  

G. Claassen    575  5 jong 1 oud  

H. Munneke   573   

J. Linders    572   

L. Sportel    588   

  

Omdat onderstaande deelnemers niet hebben deelgenomen aan een           

districtshow en een van de aangewezen shows, of geen 3 dieren met voldoende 

punten aanwezig waren, zijn ze niet geklasseerd:  

  

Deelname aan 1 districts-of clubshow :  

  

Comb. Siemes  288   

F Bettink    287   

D. Stadman    283  3 jong  

A. Deetman    283  1 jong 2 oud  
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Spilbroekshow 2019  

Gezien het feit dat dit voor mij de eerste keer was dat ik een bezoek zou brengen 

aan de Spilbroekshow , wist ik nog niet wat ik kon verwachten . Bij binnenkomst 

van de hal viel mij de entourage op welke niet verkeerd was , goed verzorgd . 

Natuurlijk ging ik eerst mijn nieuwsgierigheid botvieren op de Lachduiven. 25 in 

aantal , iets teleurstellend , maar helaas , het schijnt een trend te zijn .Gelukkig 

brachten een redelijke collectie WILDKLEUREN  mij in een goede stemming 

,want hier werd een bewijs geleverd van wat ik al jaren duidelijk probeer te maken 

, eindelijk werden diverse WILDKLEUREN geshowd in perfecte kleuren . Vooral 

een jonge duivin was uitmuntend van kleur , helaas was de kopkleur, juist omdat 

het een duivin betrof lichtelijk bruinig . Gelukkig prikte de keurmeester hier door 

heen. Ook andere WILDKLEUREN vertoonden werkelijk mooie kleuren , maar 

hadden andere mindere beoordeling kenmerken . De echt mooie Wildkleuren met 

een fraaie kleur zijn er dus echt wel . Wat er ook was , een zeer fraaie Pastel , een 

doffer met een geweldige fraaie kleur welke ook nog over ging van een fraai 

gekleurde stuit naar een ideale kleurverhouding van de staart met de mantel kleur. 

Diegene welke deze show gemist hebben , hebben  helaas dan ook , waarom mijn 

vele roepingen naar betere kleuren bij de Wildkleur en de Pastel de juistheid niet 

mogen ervaren. Fokkers , de complimenten. De enige Grijze toonde een  O+B 

nekband zonder enig perspectief , toch een predikaat G . Er is toch duidelijk iets 

anders afgesproken. De Grijs-pastellen waren om van te watertanden , vandaar dat 

de U en het F predikaat op zijn plaats waren. Persoonlijk vond ik ze nog wel iets 

aan de forse kant , maar als we daar over gaan zeuren , dan blijft er geen spaan 

over van vele Grijze en Grijs pastellen  welke veel te klein of te iel zijn . 

Ingezonden waren ook nog drie witte door een Duitse liefhebber. Nu moet ik wel 

vertellen dat ik de gang van het exposeren in Duitsland niet ken , zo dat ik ook 

niemand iets kan verwijten. Er was dus geen sprake van “witte”Lachduiven  ( 

zwartoog)  , maar ook niet van te licht uitgevallen Cremeino`s . Om de 

keurmeester en de inzender wat te informeren over de kleur , het volgende : enkele 

jaren terug zijn er wat FROSTY`s vanuit AMERIKA ons land binnen gekomen . 

Omdat deze kleurslag niet als een fraaie werd ervaren , het leek verdacht veel op 

een zeer slechte Wildkleur , heeft men gemeend deze Frosty maar gelijk te 

moeten inzetten voor kruisingen met andere kleuren . Deze Frosty is alel 

van de Grijze . Een Grijze X Phaeo geeft dat de rode pigmenten van de 

Phaeo grondig worden aangepakt , dit wisten we al . Nu de Frosty een gelijk 

soortige aanpak heeft met een Phaeo  weten we ook dat het alel van de 

Grijze is . De Frosty vertoond over het gehele lichaam een IJSKLEURIG 

effect  maar genetisch zijn er nog veel meer kleuren te verwachten , volop 

gezien en zelfs gehad.  De geexposeerde witte Lachduiven waren niets meer 
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of minder dan kruisingen van De Frosty met een WILDKLEUR  Phaeo , 

herkenbaar aan de rood-paarse kraag . Deze duiven werden ook nog van 

verschillende generaties geshowd , dit was duidelijk te herkennen aan de 

verschillende kleuren nekbanden. Van de intermediaire grijsnek tot een 

latere generatie  en dan weer uitkomend bij een witnek. Inderdaad een 

witnek op een witte duif , maar wel weer met een rode halsband ( geen 

nekband)  tot kopkleur. Leuk om deze gezien te hebben , voor de fokker 

leuke duifjes , maar voor de show geen enkele waarde. Toch denk ik dat de 

inzender tevreden was met de predikaten , al of niet terecht. Waar ik niet 

blij van ben geworden was dat de kooien afgedekt waren met zgn. 

nopjesfolie , jammer en grote ONZIN, een Lachduif vliegt niet op  . (alleen  

bij wilde duiven soorten)  Hebben de duiven eindelijk een keer voldoende 

licht , wordt het weer donker gemaakt. Nooit meer doen.  Jan Pijffers  

Ps  mocht er behoefte in Duitsland zijn tot het ordenen van de Lachduif , 

laat het me weten via de mail.  
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COM. SHOW 2019 ZWOLLE.     JAN PIJFFERS  

Ik was nogal nieuwsgierig  naar wat mij al zo geboden zou worden aan 

Lachduiven ,Oorspronkelijke duiven  en Kwartels , het was per slot van 

rekening een INTERNATIONALE SHOW , de WERELDSHOW. Na wat  

zoeken naar deze soorten en gevonden te hebben moest ik helaas toch wel 

een keer diep adem halen, want de aanblik van mijn geliefde soorten deed 

mijn wenkbrauwen toch wel fronsen. Er was weinig eenheid te vinden met 

het exposeren van kleuren en het scheiden van de duivinnen met de doffer 

eenheden bij de Lachduiven. Echt alles zat door elkaar , er was geen enkele 

sprake van een fatsoenlijk overzicht . Alleen de stammen waren met vier 

duiven ingekwartierd , ook helaas met duivinnen tussen de doffers. Dat 

sommige duiven het lieten afweten met het aantal punten lag niet altijd aan 

de kwaliteit maar meer aan de verdraaid kleine draadkooitjes. Een 

keurmeester welke naar alle waarschijnlijkheid voor het eerst  kennis mocht 

maken met de Lachduiven was herkenbaar aan de verstrooide punten 

aantallen welke in heel veel gevallen grote vraagtekens opriepen , we 

begrepen er niets van . Was dan alles zo stuitend , nee , er zaten echt wel 

Lachduiven met prima kwaliteiten , maar deze moesten we dan zelf maar 

opzoeken en beoordelen.   

Een stam spontaan –Bonten in de Wildkleur vertoonde weinig eenheid, 

maar de kleuren waren opzienbarend Fraai. ( FDKP, ze zijn er dus echt wel)  

. Een stam Creme-Ino was de moeite van het beoordelen niet waard, even 

zo de enkeling Creme-Ino`s  , deze waren van enige standaard matigheid. 

En dan het neusje van de zalm , een stam Grijzen (wildkleur) met types , 

koppen , kleuren  en nekbanden  waarbij je het water uit de mond liep. Ik 

hoop dat er ook keurmeesters vanuit de KLN deze kwaliteit  hebben mogen 

zien, een bewijs dat ik eerder veroordeelde Grijzen binnen een KLN show 

de snaar wel op de juiste plek heb geraakt. Een collectie Wildkleur in zowel 

de stammen alsmede de enkeling  , er  was geen hout van te maken. We 

kwamen zoveel Wildkleuren, maar ook Pastellen tegen bij welke GEEN 

enkele sprake was van een onder-nekband , we zullen over de geschonken  

punten maar zwijgen . Wel vertoonden een redelijk aantal Wildkleuren een 

verdraaid  mooie kleur , diep bruin met een geweldige glans , kleuren zo ze 

moeten zijn , daar was een ieder het wel mee eens . Ook een discussie over 

de Pastellen , de beste van kleur kreeg een eensgezind rapport van de 

liefhebbers, maar toch , vroeger waren ze nog een tikje donkerder , het was 



  17  

soms net of ik me zelf hoorde praten. Zelfs een Grijs-Pastel met veel te 

weinig punten zou maar zo bij een KlN-show  als een groot winnaar kunnen 

worden uitgeroepen , Lid worden , mag toch wel mijn advies zijn Harrie,  

see you soon. Wat wel leuk was om ook te zien , wat overigens door 

weinigen werd herkend was een FROSTY in een intermediaire variatie, een 

Frosty-grijs-nek. Ach ja, waarom voorlopig de Frosty nog niet zuiver 

houden , waarom direct weer gaan kruisen , is toch wel jammer. Wat mij 

ook vooral veel plezier deed was een fraaie collectie Ivoren welke nog uit 

mijn lijn komen en zich van hun beste kant lieten zien. Jammer was dat de 

fokker alles ter verkoop heeft aan geboden , maar het prettige is dan weer 

dat alles naar een nieuwe liefhebber ging. Nee, echt vrolijk ben ik niet 

geworden van de Lachduiven met deze vorm van uitstalling , er werd mij 

later verteld dat dit te maken zou kunnen hebben met frauduleuze 

handelingen van de keurmeester , op deze wijze zouden alle duiven niet 

meer herkenbaar zijn . `t zal wel. De manier van het punten briefje invullen 

, gaat volledig langs me heen , er is geen mens die hier wijzer van wordt.   

De Diamantduifjes werden helaas wat minder in de spotlight gezet , ik 

bedoel dat de verlichting wat minimaal was. Afgezien dat ik geen echte 

kenner ben van deze soort  , wel oppervlakkig  en dus eigenlijk geen recht 

van beoordelen heb wil ik toch wel iets kwijt. Van heel veel beoordelingen 

begreep ik niets, volgens mij moeten kleine stippen even groot zijn in 

Nederland als in het buitenland . Dus moet er wel degelijk op gekeurd 

worden, verdorie, waarom doen ze dit dan niet. Een Witstuit heeft van 

nature wat grotere stippen , maar als een keurmeester zijn  gedachten- gang 

laat varen naar het idee dat een grote diamant meer waard is dan een kleine 

diamantje , zou  dezelfde keurmeester toch eens moeten overwegen om de 

grote diamant te gaan splijten naar veel kleintjes , ( kennis vergaren ). Er 

werden bijzonder fraaie Diamantduifjes tentoongesteld , maar ook de 

kwaliteit van het licht effect was er debet aan dat het geheel  geen 

schoonheidsprijs verdiende.  

De Kuifduiven en andere soorten hadden `s zondags duidelijk last van het te 

lang in een te kleine kooi te zitten. Het mooie was er duidelijk af , de show 

was voor deze duifjes te lang . Toch kon ik nog erg genieten van het voor 

gebrachte , je kunt wat korter bij de kooi komen om zo wat meer de details 

vast te leggen . Het was duidelijk dat het beoordelen op showconditie een 

eerste handeling is  , want beoordelen op foutjes is vooral bij de wat kleinere 
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en toch wat schuwere soorten bijna niet te doen. Ik vind het altijd knap van de 

fokkers dat ze steeds weer deze duiven zonder verlies van veren in de kooien 

weten te brengen . Over de beoordelingen kan ik weinig vermelden , ik herken 

bijna nooit een slechte duif, ik zie alleen maar de schoonheid van de soorten . 

Thuis weiger ik ook om voor mezelf uit te maken wat ik zoal de mooiste vind , 

selecteren doe ik op basis van de hoeveelheid , maar wel altijd met pijn in mijn 

hart.  

Toevallig heb ik thuis ook nog wat kwartels, vooral daarom hadden deze ook mijn 

interesse . Ik zit nog te kort in deze materie om te kunnen zien wat een goede of 

een matige kwartel is . Vooral de Harlekijntjes trokken mijn aandacht , wat zijn dit 

toch prachtige kwarteltjes , al vond ik ze in Zwolle  wat schuw . Nu wil het geval 

dat ik twee stelletjes heb  welke gelijkwaardig mooi zijn ,toch legt het ene hennetje  

groen-gevlekte eitjes en het andere hennetje witte eitjes. Coromandel  in gekruist 

werd beweerd , ik vind het prima , ze eten uit mijn hand. Japanse kwartels , ze 

kunnen mij niet groot genoeg zijn , dan zie ik ze beter , dan vertrap ik ze niet want 

de makheid is overdonderend . Wel eens kwartel eitjes gegeten , echt lekker. De 

Roul-Roul kwamen we ook tegen , hoe kun je nu de ene een hoog aantal punten 

geven  en een volgende drukken ?  Hoe heeft het mogen zijn dat de natuur zulke 

schoonheden aan het aardse bestel  heeft kunnen toevoegen , dank u ………   

Het was men waar genoegen.  

  

 
  

Grijze doffer van prachtige kwaliteit  
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Wildkleur in optima-forma  

 
  

Pastelkleur welke verre van de norm afstaat  

 
   Prachtig gekleurde  Wildkleur- spontaan-bont 
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