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Voorwoord
Het tentoonstellingseizoen is voor de Nederlandse DFKP-club goed
verlopen. We kunnen tevreden terug kijken. In de laatste jaarvergadering
is dit ook vastgesteld.
In deze jaarvergadering hebben we ook afscheid genomen van twee
bestuursleden die vanaf het allereerste begin betrokken zijn geweest bij
de Nederlandse DFKP-club: Hein van Grouw en Nico van Wijk.
Zij hebben beiden een belangrijke bijdrage geleverd aan de DFKP-club
met als resultaat dat er in korte tijd een goede speciaalclub is neergezet
voor de kleine siervogels, die - zo merk ik geregeld – overal al bekend is
en een woordje meespeelt.
We hebben gelukkig ook twee goede nieuwe bestuursleden voor hen in
de plaats gekregen: Jaap Stelling, een bekende kwartelfokker en Piet
Botden, een bekende duivenfokker en een gewaardeerd keurmeester
bovendien.
Meer kunnen we niet wensen en we hopen als nieuw bestuur weer veel
voor onze speciaalclub te kunnen doen en betekenen.
Mochten jullie ideeën en/of wensen hebben voor onze speciaalclub en
onze activiteiten, alles is welkom en laat het één van de bestuursleden
weten.
Een belangrijk punt van aandacht blijft altijd de promotie van onze club
en onze dieren. De kleine siervogels zijn ‘in’, zoals dat heet. Een sterk
punt van de Nederlandse DFKP-club is de kleinheid van haar dieren.
Daar moeten we, vooral in deze tijd, gebruik van blijven maken om
liefhebbers en fokkers met weinig ruimte toch de mogelijkheid te bieden
in clubverband onze prachtige hobby te kunnen uitoefenen.
Jaap Stelling heeft op zich genomen om de promotie van onze club en
onze dieren nog eens een flinke zet te geven.
We hebben vier digitale boeken over onze dieren (zie op
Kleindierplaza.nl en onze eigen website). We hebben geen digitaal boek
over de oorspronkelijke duiven. Op onze eigen website worden onderaan
in het hoofdstuk over de oorspronkelijke duiven links gelegd naar de
artikelen over de meest bekende en gehouden oorspronkelijk duiven die
in Kleindier Magazine zijn verschenen. Klikken op deze links geeft de
volledige tekst van deze verschillende artikelen. We kunnen, als deze
serie van 14 artikelen is afgerond, nog kijken of we deze prachtige
bijdragen op een of andere manier gebundeld als een soort ‘boek’
kunnen presenteren. Dan heeft de lezer de informatie over de meest
gehouden oorspronkelijke duiven mooi bij elkaar en dit zou goed passen
bij de andere digitale boeken over de kleine siervogels.

Wijs belangstellenden altijd op onze website, misschien zitten er nieuwe
leden en fokkers tussen.
Het fokseizoen is al weer begonnen, een mooie en boeiende tijd. Het
heeft even geduurd voordat mijn kwartels het voorjaar in de ‘kop’ kregen,
maar het ziet er nu goed uit.
Dat zal bij velen wel het geval zijn. Laten we hopen dat er weer vele
mooie kleine siervogels geboren mogen worden.
Intussen zijn we ook op vakantie geweest naar Portugal. Jullie vragen je
waarschijnlijk af waarom ik dit hier schrijf.
In Portugal kent men nog grote overdekte groente-, vis- en
vleesmarkten. Nieuwsgierig liepen we een paar van deze markten
binnen.
Op die vleesmarkten zag ik allerlei soorten geslacht gevogelte, ook hele
kleine exemplaren. Dit zouden wel geslachte kwartels kunnen zijn. Op
het bordje bij deze dieren stond het woord Codornizes.
Ik had geen idee of dit het Portugese woord voor kwartels is.
Enkele dagen later zagen we op een uithangbord weer het woord
Codornizes staan met daarbij een afbeelding van een typische Japanse
kwartel (zie foto).
Het klopte dus, ik ben - op z’n Portugees - een fokker van Codornizes.
Ik denk dat in de zuidelijke landen, waaronder Portugal, veel meer
kwartels worden gegeten dan in de meer noordelijke landen.

Ik hoop dat ik
dit voorjaar
nog vele
jonge
Codornizes in
mijn hokken
krijg.

Henk Slijkhuis

EXTRA AANDACHT VOOR DE NEKBAND BIJ LACHDUIVEN.
Tijdens het schrijven van dit artikel is het fokseizoen bij onze
liefhebbers en houders van lachduiven al een hele tijd aan de
gang. Men heeft de vroegste jongen al op stok zitten of zijn al
bijna op kleur. Iedereen heeft natuurlijk koppels bij elkaar
zitten om minimaal het zelfde, of om een iets beter resultaat te
krijgen dan men al had.
Dit is een heel goed streven om steeds betere dieren in het hok
te krijgen,en betere resultaten op de tentoonstellingen te
halen.
Op het laatste keurmeestercongres van sier-en watervogels,
heeft de nekband bij lachduiven extra aandacht gehad.
Het resultaat hiervan is, dat is afgesproken meer en beter te
gaan letten op diverse onderdelen van o.a. de nekband.
De nekband moet strak (scherp) afgetekend zijn. Als de
nekband wat slordig is komt dit vaak door te losse
bevedering. De oorzaak hiervan is dat de duifjes te droog
gehuisvest zijn ,regelmatig met water benevelen is een goede
oplossing.De breedte van de nekband is ook vaak verschillend,
nu wil ik niet zeggen dat die 3-4 of 5mm breed moet zijn, maar
het moet passen bij het dier, b.v. de nekband bij een CremeIno is en lijkt smaller dan bij een wildkleur,als de kleur minder
opvallend is lijkt deze vaak smaller.
Ook de KLEUR van de nekband moet zeer goed in de gaten
gehouden worden, en zoveel mogelijk de standaard
benaderen, in de standaard staat deze zeer goed beschreven.
Waar eigenlijk tot op heden weinig aandacht is besteedt, is de
WITTE ZOMING om de nekband, we treffen op shows nog wel
eens dieren aan waar deze witte omzoming in zijn geheel
ontbreekt. Dit is niet goed, hieraan kan nog veel verbeterd
worden. Als het goed is, is deze aan de boven zijde iets breder
dan aan de onderzijde.
De afspraak is gemaakt dat de keurmeesters hier beter op gaan
letten, maar er beslist GEEN HEKSENJACHT op gaan maken.
We gaan dit wel vermelden op het keur briefje. Het is wel
belangrijk dat hier met de nodige tolorantie mee om gegaan
word.
We hopen hiermee in enkele jaren tijd hier in een stuk
verbetering te krijgen,zodat we er dan wel strakker op kunnen
gaan keuren.
Dus beste liefhebbers ''GEEF DE NEKBAND WAT MEER

AANDACHT" en zien het resultaat over enkele jaren.
Uw nieuw bestuurslid D.F.K.P.club en keurmeester Lachduiven.
Piet Botden.

Soms worden dieren ziek
Iedereen die dieren houdt weet dat er soms een dier ziek wordt en/of
doodgaat. Dit is altijd een minder plezierige gebeurtenis. Dat zal dus ook
weleens gebeuren als je kleine siervogels hebt. Iedereen vindt het
normaal om met een hond of een kat naar de dierarts. Ga je met
bijvoorbeeld een lachduif of een kwartel naar een dierenarts, dan staan
sommige mensen wel wat raar te kijken. Ik kan me best voorstellen dat
men met een hond een andere band heeft dan met een duif of een
kwartel. Maar dat is afhankelijk van de persoon.
Dit geldt ook voor kinderen. Zij zien met heel veel plezier bijvoorbeeld
kuikens, die ze uit het ei hebben zien komen, opgroeien en hebben soms
een speciale band met die kuikens of met één van hen.
Dat is prima en moet ook aangemoedigd worden, maar ze moeten ook
accepteren dat er wel eens een kuiken ziek wordt en dood gaat. Soms
ook nog dat ene kuiken waar ze zich speciaal op gericht hadden of als
het jezelf betreft, waar je als fokker van verwachtte dat dat kuiken best
tot een topper zou kunnen uitgroeien.
Kinderen moeten ook zo vroeg mogelijk leren omgaan met dieren en
moeten dus ook leren of meemaken dat er wel eens een dier ziek wordt
en dood gaat. Dat hoort er bij.
Het zal dus iedereen wel een keer overkomen en wat doe je dan?
Mijn ervaring is dat als kippen (heb ik vroeger ook gehad) en ook
kwartels ziek worden, het vaak of snel gebeurd is of er weer snel
bovenop komen. Met andere kleine dieren heb ik geen ervaring.
Veel tijd om een plan te maken voor behandeling van het dier of een
groep dieren is er vaak niet.
Dieren leert men kennen en herkennen door elke dag de dieren naast
het voeren en verzorgen ook goed te bekijken.
Je ziet dan dat je de individuele dieren snel herkent op grond van uiterlijk
en gedrag. Elke dier heeft vaak een eigen positie (of rangorde) in de
groep. Elk dier gedraagt zich ook volgens die rangrode.

Dit specifieke gedrag van elk dier zie je heel snel als je regelmatig de
dieren observeert.
Elke afwijking door vooral ziekte zie je dan ook direct. Dit is ook nodig,
want bij ziekte moet je snel ingrijpen. Dat vergroot de kans van het dier
om te herstellen en de groep te beschermen voor een mogelijke infectie.
Reageert een dier niet zoals zij dagelijks doet, dan is er wat mis.
Ik zet zo’n dier direct apart in een ander hok, dus echt gescheiden van
de groep.
Zorg er wel voor dat je het zieke dier pas verzorgt als je de rest van de
groep al hebt verzorgd om eventuele insleep of besmetting van de
andere dieren te voorkomen.
Het zieke dier moet altijd vers drinkwater hebben. Voer mag ook maar
een ziek dier eet vaak niet.
Bekijk ook elke dag de mest van het zieke dier. Dunne mest, maar ook
groenige en zeker bloederige mest is een teken dat het niet goed is.
Verandert de situatie niet snel, dan is het verstandig om hulp in te
roepen. Dat kan bij andere fokkers van deze soort. Maar ga nooit met
een ziek dier naar die personen om insleep van ziekte te voorkomen. Het
beste is om zelf ook niet naar die persoon te gaan maar telefonisch
contact op te nemen.
Kan deze ervaren persoon ook geen uitsluitsel geven, dan kun je met het
dier naar een dierenarts gaan. Dit is niet vreemd, zoals vaak wordt
gedacht. Ik ben een paar jaar geleden met één zieke kwartel naar de
dierenarts gegaan. Dat was in die tijd mijn beste kwartelhaan en ik wilde
deze haan niet verliezen. Vandaar mijn bezoek aan de dierenarts.
Daar zat ik dan met mijn kleine kwartel tussen honden en katten! De
kwartel is overigens dankzij dit bezoek genezen.
Niet elke dierenarts is even deskundig als het om onze kleine siervogels
gaat, maar je kunt het proberen. Neem altijd wat mest van het zieke dier
mee. De kans is groot dat de dierenarts aan de hand van mestonderzoek
vaak al kan zien wat het dier heeft of zeker niet heeft.
Kortom, kijk elke dag goed naar al je dieren, leer ze individueel kennen
en je ziet snel als er iets mis is. Er is ook een leuk aspect aan dit
bekijken van de dieren. Je leert elk dier op grond van zijn of haar gedrag
kennen en dan zijn ze allemaal echte aparte individuen.
Ziet het er voor het zieke dier niet goed uit, dan kun je soms beter
besluiten om het dier uit zijn of haar lijden te verlossen, ook ter
bescherming van de andere dieren. Dat is dan de beste oplossing.
Henk Slijkhuis

Te Koop/ Te Koop gevraagd

Ik heb een ruime buitenvolière met groot nachtverblijf en wil daarin
onder meer kwartels en/of patrijzen gaan houden. Chinese
dwergkwartels heb ik al, in een andere volière.
Wie kan mij helpen aan een koppel harlekijnkwartels, Virginische
kwartels of eventueel een koppel patrijzen (rode of Chukar)?
Jeroen Oomen

06 163 169 92

Inschrijfformulier voor lidmaatschap
De Nederlandse DFKP-club is de speciaalclub voor
fokkers en liefhebbers van wilde duiven, lachduiven,
diamantduiven, frankolijnen, kwartels en patrijzen.

De Nederlandse D.F.K.P. Club

Samen stimuleren we het houden en fokken van deze prachtige siervogels. Met elkaar zorgen we
ervoor dat de belangen van de leden en hun dieren goed worden behartigd.
Onderling helpen we elkaar en beleven we veel plezier aan het houden van onze siervogels.
Ik schrijf me in als lid van de Nederlandse D.F.K.P-club:
Naam:………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………
Postcode:………………….. Woonplaats:…………………………………………………

Telefoon:…………………..
Ik ben lid van: 0 NHDB

Ik heb: 0 Wilde duiven
0 Frankolijnen

E-mailadres:………………………………………………….
0 ANBvV

0 NBvV

0 Lachduiven
0 Kwartels

0 Aviornis Internationaal

0 Diamantduiven
0 Patrijzen

Ik stuur wel / niet in naar landelijke tentoonstellingen
Ik stuur wel / niet in naar open tentoonstellingen
Ik stuur wel / niet in naar club / districtshow van de DFKPclub
Wilt u hieronder aangeven welke soorten en kleurslagen u fokt:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Dit formulier ingevuld opsturen naar de secretaris: Koos Prins, Singravenstraat 23, 7651 JP
Tubbergen, tel-0546-624106 of per e-mail: dfkpclub@gmail.com of koosprins@home.nl
Bedankt voor uw inschrijving.
Het bestuur heet u van harte welkom bij: ”De Nederlandse D.F.K.P-club”
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Afzender: Secr. de Nederlandse DFKPclub
Singravenstraat 23 7651 JP Tubbergen

