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Zaterdag 27 Februari  Jaarvergadering AKV Amersfoort 
 
Zaterdag   4 September  Clubdag AKV Amersfoort  
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Voorwoord 
 
Hierbij ontvangen jullie het eerste clubblad van de Nederlandse DFKP-club 
in het jaar 2010. 
 
Het tentoonstellingseizoen 2009–2010 is al weer afgelopen. Als ik zo rond 
kijk is het een goed seizoen geweest voor de Nederlandse DFKP-club. 
Ik vond de Noordshow weer een prachtig evenement en ik heb er twee 
dagen van genoten. Wij hadden een mooi aantal dieren in de kooien en we 
kunnen daar tevreden over zijn. Dit mag ook wel want onze clubshow is hier 
ondergebracht. Ik zal me ook altijd blijven herinneren hoe koud het was 
tijdens deze show. De laatste keer dat we dit winterweer hadden tijdens een 
Noordshow is al weer lang geleden. 
Ik vermoed dat er dit jaar wel minder bezoekers zijn geweest op de 
Noordshow. 
We hadden als ik goed geteld heb 252 dieren in de kooien, in 2009 waren 
dat er 229 en in 2008 een aantal van 230. 
Er waren ook wel minpuntjes en daar hebben we het nog wel over.  
Mooie getallen voor een nog vrij jonge speciaalclub. Met deze aantallen 
horen we als DFKP-club volgens mij tot de middelgrootte speciaalclubs en 
dit hebben we in relatief weinig jaren bereikt.   
En niet te vergeten de inzendingen op een flink aantal andere 
tentoonstellingen in Nederland. Een prachtige prestatie van ons allemaal. 
 
Ik ben ook op de Championshow in Utrecht geweest. De organisatie had 
veel werk verzet en had een geweldig aantal inzendingen te verwerken. De 
grote zaal was mooi vol, niet alleen met dieren, maar ook met stands en 
dergelijke. Dat zag er goed uit. 
Zelf was ik wat minder tevreden met de uitstraling die de groep kleine 
siervogels had. Het was erg donker in de hoek waar onze dieren stonden, de 
kooien waren niet allemaal zo als ze volgens ons moeten zijn en als je de 
laatste dieren had bekeken liep je zo in de hoek tegen het afval aan.  
Wat mij als bezoeker op vrijdagavond erg stoorde waren de lege kooien die 
overal tussen stonden. 
Ik vond dat een afknapper. De organisatie had vermeld dat er aan het einde 
van de vrijdagmiddag al verkochte dieren mochten worden meegenomen. In 
mijn ogen doet dit afbreuk aan de show en is teleurstellend voor het publiek 
dat op zaterdag komt kijken.   
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We horen graag ook jullie ervaringen op de twee genoemde shows en op 
andere shows. Deze informatie kan van belang zijn voor het uitzetten van 
ereprijzen door de Nederlandse DFKP-club.  
Bovendien kan het bestuur dan actie ondernemen als op bepaalde show 
zaken niet zijn zoals ze voor ons moeten zijn.  
Tot ziens op de jaarvergadering van de Nederlandse DFKP-club. 
 
Henk Slijkhuis 
 
Van de redactie. 
 
Hierbij het 1

ste
 nummer van 2010 met daarin opgenomen de uitnodiging voor 

de jaarvergadering, de uitslagen van het afgelopen tentoonstellingsseizoen, 
de complete ledenlijst en natuurlijk enkele interessante artikelen van Jaap 
v.Dorp, Jaap Stelling en dhr.Stadman. 
Het is voor de redactie bijzonder prettig om spontaan artikelen te ontvangen 
van leden die schrijven over wat hen bezighoud of over iets wat ze willen 
delen met andere leden. Mocht u ook een interessant of leuk artikel willen 
schrijven: ook uw bijdrage is van harte welkom. 
De voorzitter heeft in zijn voorwoord al iets gezegd over de Noordshow en 
de Championshow en ik sluit me graag bij hem aan met de oproep aan de 
leden om in ieder geval op de jaarvergadering, maar het kan ook via het 
clubblad, verslag te doen van de door u bezochte (districts)shows. Ook 
horen we het graag als leden van onze club bijzondere resultaten behalen 
met hun dieren.  
Verder zou ik willen wijzen op het prachtige artikel in Kleindiermagazine van 
Februari 2010 waar de redactie op bezoek was bij onze leden Gerrit en Leon 
van Werven. 
Voor de rubriek “op bezoek bij” in ons clubblad zijn we op zoek naar leden 
die daaraan mee willen werken. Dat kan natuurlijk als schrijver, maar ook 
aanmelding van mensen waar we op bezoek mogen komen zijn van harte 
welkom. 
De redactie wenst u veel leesplezier en graag tot ziens op de 
jaarvergadering 
 
Rectificatie: 
 
In het vorige clubblad stond vermeld dat dhr. Swinkels op de Liemersshow 
had gekeurd, dat was niet juist.  
Nico van Wijk was daar de keurmeester. 
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Uitnodiging Jaarvergadering 
 
Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de jaarvergadering op zaterdag  
27 februari 2009 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 Lezing Dr.ir. Piter Bijma over (in)teelt * 
 
Pauze met Lunch 
 
4  Mededelingen en ingekomen stukken 
5  Notulen vorige jaarvergadering (liggen vooraf ter inzage)  
6  Jaarverslag secretaris 
7  Financieel verslag penningmeester 
8  Verslag kascommissie 
9 Benoeming kascommissie 
10 Vaststellen contributie  
11 Bestuursverkiezing** 
      aftredend en herkiesbaar zijn: H.Slijkhuis en P.Botden  
12 Bestuursbeleid 
13 Prijzenschema. 
14 Voorstel clubdag 4 september 
15 Evaluatie van de  Noordshow en onze districtshows 
16 Vaststellen van onze clubshow en districtshows voor het seizoen  
      2009-2010.  
17 Prijsuitreiking clubshow en districtshows 
18 Rondvraag 
19  Sluiting 
 
 
** Het schema voor aftredende bestuursleden ziet er als volgt uit: 
2010  H.Slijkhuis en P.Botden (voorz.+lid) 
2011  F.Masselink  (pennm.) 
2012  K.Prins en J.Stelling (secr.+lid) 
 
 
                                                5     

MIDDAGPAUZE  U kunt gebruik maken van een uitgebreide lunch. De 
kosten voor de lunch zijn € 11,=  Bij dit bedrag is de koffie in het 
morgenprogramma inbegrepen. 
Opgave is nodig voor 23-2-2009 bij de secretaris. (mag per e-mail en 
telefoon) Deelname aan de lunch is niet verplicht. 
 
Er zullen een aantal kooien opgesteld worden om dieren welke u eventueel 
wilt ruilen of verkopen in te kunnen plaatsen. In verband met de lezing van 
dhr. Bijma is er geen tijd voor bespreking van de meegebrachte dieren, maar 
er is wel de mogelijkheid om met andere fokkers over een bepaald dier te 
spreken.  
 
Lezing Dr.ir.Bijma 
 
* Dr.ir. Pieter Bijma verzorgt op onze jaarvergadering een presentatie over 
(in)teelt.  
Teelt en inteelt zijn belangrijke begrippen in onze hobby, we hebben er 
allemaal mee te maken. We hebben er denk ik ook wel een mening over en 
er zijn zeker veel vragen.  
Piter Bijma werkt bij de leerstoelgroep Fokkerij en Genetica van Wageningen 
University in Wageningen. Hij kan op een goede en begrijpelijke manier 
vertellen over dit voor de meeste mensen moeilijke onderwerp.  
Kom dus naar onze jaarvergadering en stel je vragen, jullie hebben nu de 
kans.  
Deze presentatie wordt op verzoek van Piter Bijma gehouden in ons 
ochtend-gedeelte. Na de middag houden we dan onze jaarvergadering. 
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Ingezonden artikel door: D.Stadman 
 

Lachduiven die “door de hakken” gaan. 
 
Afgelopen jaar had ik drie oudere lachduiven, 4 tot 6 jaar, die in de loop van 
het broedseizoen een soort verzwakking gingen tonen. Het betrof zowel 
doffers als duivinnen. Het was niet allemaal tegelijk, er zat wel een aantal 
weken tussen en soms leek een verzwakt dier er ook wel weer wat bovenop 
te komen. De dieren waren allemaal al eerder, zonder problemen, als 
fokdieren ingezet. Ze kwamen uit verschillende lijnen van verschillende 
fokkers. 
 
De dieren gingen als het waren met de buik op de grond zitten, het leek alsof 
ze geen kracht meer in de poten hadden en daardoor als het ware “door de 
hakken” gingen. Ze konden nog vliegen maar hadden kennelijk grote moeite 
omhoog te komen en boven in de voliere op de stok konden ze zich maar 
amper vastgrijpen. Ze zaten zonder uitzondering goed in het vlees, eten en 
drinken deden ze normaal en bevedering en ogen was ook niets op aan te 
merken. 
 
Ik heb verschillende mensen gevraagd wat het kon zijn en vroeg mij af wat te 
doen, opruimen of juist doorgaan met dieren die de kwaal eventueel te 
boven zouden komen. 
 
Een ervaren postduivenman herkende de verschijnselen direct en zijn eerste 
vraag was dan ook of ik de dieren bij de fok had ingezet. Ja dus. Hij had het 
wel eens bij zijn postduiven gehad. Met name de oudere dieren zouden 
gevoelig zijn voor calciumgebrek tijdens de fok.  
Bij het voeren van de jongen geven zowel de duivinnen als de doffers zich 
helemaal leeg en het calcium wordt dan soms onvoldoende uit het voer, 
grit/mineralen opgenomen. Zijn postduiven waren destijds met wat extra 
goed opneembare calcium door het voer in een paar dagen weer de oude. 
 
Ik heb de bodem van de broedkooien bestrooid met schelpenzand en ging er 
van uit dat de oudervogels daaruit voldoende grint en mineralen op konden 
zoeken. Niet dus.  Uiteraard hebben mijn oudere dieren gelijk extra goed 
opneembare calcium door het voer gekregen. Mogelijk heb ik echter te laat 
ingegrepen. De drie dieren die het probleem zo duidelijk lieten zien zijn nooit 
weer de oude geworden en ik heb ze inmiddels uit hun lijden verlost. 
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Nu krijgen uiteraard alle dieren volop beschikking over extra grit, maagkiezel 
en mineralen en ik hoop het euvel dit jaar dan ook niet weer tegen te komen.  
 
Dus mede liefhebbers, doe je voordeel met deze informatie, ervaring hoef je 
niet zelf op te doen om er van te kunnen leren. 
 
Veel succes het komen seizoen. 
Dirk Stadman 
 
MIJN KEUR-ERVARING OP DE NOORDSHOW door Jaap v.Dorp 
Foto’s: Jeanine van Dorp 
 
Met een volle kofferbak rijden we die dinsdag richting Zuidlaren. Naast onze 
eigen dieren nemen we ook dieren mee van drie collega-fokkers. Voor ons is 
het toch zo’n 230 km rijden. 
Onderweg begint het weer te sneeuwen. We besluiten maar om de 
tussenstop over te slaan en gelijk door te rijden. Na ongeveer drie uur zijn 
we er eindelijk. Eerst maar naar het hotel waar we de nacht doorbrengen en 
inchecken. Daarna naar de tentoonstellingshallen.   
 
Het inkooien verloopt voorspoedig. Eerst maar die kippen wegbrengen, dan 
zijn we van die grote kisten af. Toen zoeken waar de siervogels zaten. De 
organisatie had het bord niet bij de goede zaal neergezet, maar na wat heen 
en weer geloop zaten we in de goede hal.  
Zo op het eerste gezicht zag het er weer perfect uit! Ruim opgezet en goed 
verzorgde kooien. Nou, daar konden we onze dieren wel in achterlaten.  
Na de dieren te hebben ingekooid, moesten we de dieren die we voor het 
komende examen voor keurmeester voor kwartels hadden meegebracht ook 
nog inkooien.  
 
Die werden in een aparte ruimte gezet. Inmiddels was het al half zes en 
omdat het in de siervogel hal erg donker was, zijn we maar weer terug 
gegaan naar het hotel.  
 
De volgende morgen liepen we toch wat onwennig weer de hal in.  
De keurdag! Mijn eerste grote show waar ik een keuring mocht doen. Nadat 
ik mijn plekje had gevonden en een rondje had gelopen, begon ik met de 
keuring. 
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Ik begon met zes Europese patrijzen. Ze zaten wat onrustig in de kooien. 
Het zijn mooie dieren, maar erg jammer dat de verlichting in de hal zo slecht 
was. Hierdoor kwam de kleur van de patrijzen niet goed zichtbaar naar 
voren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Jaap bekijkt de papieren voor hij aan de keuring begint  
 
Daarna kwamen er 11 Chuckar patrijzen. Bij deze vogels was er wel degelijk 
verschil van type en bouw. De pootkleur was ook erg verschillend. Ze waren 
bij een aantal wat te licht. 
En toen vier Californische kuifkwartels. De kuif bij deze diertjes is een 
raskenmerk. Jammer dat er bij een haantje de kuif er gedraaid op stond en 
dat het hennetje drie kuiven had. Dit was dan ook een uitsluitingsfout. 
Naast de Californische kuifkwartels zaten twee Virginische boomkwartels in 
de kleur Barred. Deze kleur komt nog niet vaak voor. Over het geheel waren 
het mooie vogels, maar ze kunnen nog wat meer tekening vertonen. Zeer 
jammer van de witte veertjes op de kop van de haan.  
 
Daarna kwamen er 35 Japanse kwartels. Het type van deze diertjes is  
vrij goed, maar bij de hanen viel het mij op dat ze niet groter moeten worden. 
Sommige hanen waren zelfs groter dan de hennen. Bij de wildkleuren viel 
het mij op dat ze wat donkerder op de rug moeten zijn  
en dat er veel zwart wordt vertoond in de flanktekening. Ik heb het 
vermoeden dat deze wildkleuren voortkomen uit de geelwildkleur.  
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Verder staat er in de standaard dat een japanse kwartel laag gesteld moet 
zijn. Bij de donker wildkleuren viel het op dat ze bijna over de grond kropen. 
Daardoor leken ze wat lang van rug. 
Het blijft natuurlijk een momentopname bij een keuring. Een storende fout is 
vaak het laten hangen van de vleugels. Frustrerend is dan wel  
dat je daags na de keuring ziet dat diezelfde kwartel zijn vleugels  
perfect aansluit!                     
 
Bij de vier Chinese kwartels vond ik het jammer dat er zo weinig waren. De 
types waren zeer goed, maar ze kunnen nog wat forser van bouw. Eén 
kwarteltje was ingestuurd als parelgrijs. Deze had teveel zwarte tekening op 
zijn rug en een isabel kleur in de flanken. Duidelijk geen parelgrijs. Omdat ik 
er geen andere kleur van kon maken, heb ik het diertje een NE gegeven. 
Misschien had de fokker er eerst de standaard op moeten naslaan of de site 
van de DFKP-club kunnen raadplegen. Dan had het hem de teleurstelling 
bespaard kunnen blijven. 
Het inschrijfgeld ligt hoog bij de Noordshow en een NE toekennen is dan erg 
jammer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Een gesprekje bij de kooien. 
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Weer doorgaand heb ik nog vijf koppels Virginische boomkwartels gekeurd. 
Ook hiervan waren de verschillen goed te zien. De één strak in de veren en 
de ander wat geploft. Dat komt omdat ze wat te droog worden gehouden. 
Enige weken voor de show regelmatig natsproeien kan dit voorkomen.  
Bij het toekennen van de prijzen heb ik de prijzen in overleg met collega 
Deetman zoveel mogelijk gespreid en dan vooral de keurmeestersprijzen. 
Het is voor de fokker wel zo leuk dat er in iedere diergroep een prijs valt! 
 
Over het geheel was de kwaliteit van de dieren erg goed. De fokkers zijn 
duidelijk serieus bezig met hun hobby. Voor mijzelf was het erg leuk om te 
keuren en samen met mijn vrouw Jeanine als schrijfster verliep de keuring 
erg vlot. 
 
Na de keuring moest ik ook nog examen doen in de groep frankolijnen, 
lachduiven en diamantduiven. Nadat ik te horen kreeg dat ik daarvoor was 
geslaagd, was dit een goede afsluiting van deze dag. 
 
Jaap van Dorp 
 
Clubkampioenschap: 
 
In het vorige clubblad hebben we al melding gemaakt van een groot aantal 
deelnemers aan het clubkampioenschap, vooral bij de duiven. 
Hieronder ziet u het totaaloverzicht. 
 
Bij de Kwartels en Patrijzen waren veel deelnemers die maar aan 1 show 
deelnamen, of wel aan 2 shows maar niet aan de Clubshow of aan de 
Championshow en zodoende niet geklasseerd konden worden. 
Jammer dat het weer 1 inzender parten speelde en hij niet deel kon nemen 
aan de Hanzeshow en zodoende uit de eindklassering viel. 
 
Bij de duiven was er veel meer deelname en werden uiteindelijk 11 
deelnemers geklasseerd. Hier waren ook verschillende deelnemers die 
slechts aan 1 show deelnamen of niet aan de Clubshow of de 
Championshow. Jammer, want onder hen bevonden zich 3 fokkers met 288 
punt en maar liefst 7 fokkers met 287 punt. Zij hadden dus door deelname 
aan 1 van de 2 grote shows nog goed mee kunnen doen om het 
kampioenschap. 
 

De grijs gearceerde vlakken vervallen in de puntentelling. 
 
De uiteindelijke puntenverdeling vindt u op de volgende bladzijden. 
 
                                         11 

 

Kwartels en Patrijzen     

Inzender Bollenstreekshow Noordshow Championshow  

     

1 P.v.d.Hoorn 1041  F 96 j 4341 F 96 j 8753 ZG 95 o  

 1034 ZG 95 j 4365 F 96 j 8754 ZG 94 j  

 1035 ZG 95 j 4337 F 96 j 8752 ZG 94 j  

 286 288 283 574 

     

2 Comb. v. Dorp 1027  F 96 j 4367 F 96 j 8762 F 96 j  

 1031  F 96 o 4343 F 96 j 8761 ZG 95j  

 1032 ZG 95 j 4344 ZG 95 j 8764 ZG 94j  

 287 287 285 574 

     

3 Comb. Patrikwa  4317 F 96 j 8716 ZG 95 j  

  4319 F 96 j 8766 ZG 95 j  

  4321 F 96 j 8771 ZG 95 j  

  288 285 573 

 
OVERIGE UITSLAGEN 
 

Voor alle onderstaande prijzen geldt: De mooiste dieren van een lid v.d.DFKP club 

In de catalogus van betreffende tentoonstelling kan dus een  

ander dier als winnaar vermeld staan.   

    

Clubshow op de Noordshow te Zuidlaren: totaal aantal 253  

Keurmeesters J.T.Voets, P.Botden, A.Deetman en J.M.v.Dorp   

    

Kwartels 74, Patrijzen 17, Oorspr.duiven 52, Lachduiven 106, Diamantduiven 4                          

    

Mooiste kwartel Japanse Kwartel J.Stelling U 97 

Mooiste kwartel op 1 na     Japanse Kwartel N.H.v.Wijk F 96 

Mooiste kwartel op 2 na    Japanse Kwartel Comb.v.Dorp F 96 

Mooiste kwartel op 3 na      Californische Kuifkwartel Comb.Patrikwa F 96 

    

Mooiste patrijs               Europese Patrijs D Stadman F 96 

Mooiste patrijs op 1 na               Chuckar Patrijs Comb.Patrikwa F 96 

Mooiste patrijs op 2 na              Europese Patrijs D Stadman F 96 
 
            14   



 

Mooiste oorspr. duif   Rotsduif D.Stadman F 96 

Mooiste oorspr. duif op 1 na  Bronsvleugelduif A.Beugeling F 96 

Mooiste oorspr. duif op 2 na  Senegal Tortel M.v.Dam F 96 

Mooiste oorspr. duif op 3 na  Parelhalstortel A.Beugeling F 96 

Mooiste oorspr. duif op 4 na  Holenduif D.Stadman F 96 

            

Mooiste Lachduif    Creme-Ino K.Prins U 97 

Mooiste Lachduif op 1 na   Schimmel-Grijsnek G.Sanders F 96 

Mooiste Lachduif op 2 na  Ivoor D.Stadman F 96 

Mooiste Lachduif op 3 na    Wildkleur Isabel Leon van Werven F 96 

Mooiste Lachduif op 4 na Wildkleur    D.Stadman F 96 

Mooiste Lachduif op 5 na Pastel Phaeo Gezoomd K.Prins F 96 

    

Mooiste Lachduif jeugdshow Ivoor Leon van Werven F 96 

    

Championshow te Utrecht  Totaal aantal  138  

Keurmeesters: N.H.v.Wijk en P.Botden   

Kwartels 59, Patrijzen 10, Lachduiven 48, Oorspronkelijke duiven 21                             

                   

Mooiste Kwartel      Virgina Boomkwartel Comb.v.Dorp F 96 

Mooiste Kwartel op 1 na  Japanse Kwartel Comb.v.Dorp F 96 

    

Mooiste Patrijs Chinese Bamboepatrijs Comb. Patrikwa ZG 95 

Mooiste Patrijs op 1 na Chukar Patrijs L.Sportel ZG 95 

    

Mooiste Lachduif               Creme-Ino K.Prins F 96 

Mooiste Lachduif op 1 na   Wildkleur Isabel J.Smelt F 96 

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

    

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

Mooiste Oorspr. duif  op 1 na Senegal Tortel L.Sportel F 96 

Hierboven vind u de uitslagen van de clubshow in Zuidlaren en van de 
laatste districtshow in Utrecht. 
In het vorige clubblad zijn alle winnaars van de 5 shows vermeld waar 
minimaal 40 dieren van onze club waren ingestuurd en van de eerste 8 
districtsshows. Helaas zijn er niet meer catalogi binnengekomen van shows 
die prijzen mogen toekennen. Jammer dat er niet goed in de FK almanak 
wordt gekeken, inzenders worden zodoende benadeeld.  
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Als een tentoonstelling waar u inzend voldoet aan de vereiste aantallen, 
maak het bestuur dan attent op ons prijzenschema. 
Op de jaarvergadering zal het bestuur met een voorstel komen om ons 
prijzenschema nog aantrekkelijker te maken. Als uw vereniging een open of 
landelijke show organiseert en er worden gebruikelijk een mooi aantal van 
onze dieren ingeschreven, kunt u uw bestuur wijzen op de mogelijkheid een 
districtshow aan te vragen.   
 
 

 
 
 

Afzender: Secr. De Nederlandse DFKP club 
                Singravenstraat 23 

                7651 JP Tubbergen 


