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Voorwoord   

 

December 2015  
 

Van de voorzitter. 

 

2015 is zo goed als voorbij. Nog enkele weken en wij moeten onze dieren 

weer strak en glad in de veren hebben. Bijna 300 DFKP dieren op de 

Noordshow 2016. Dat zijn er 65 meer dan in 2015. Wat mij opviel is dat er 

meer oorspronkelijke duiven en diamantduiven zijn ingeschreven dan lach-

duiven. Een verschil van 4. 

De dieren strak in het pak. De bevedering bij de dieren is van groot belang 

bij de beoordeling. Het zal niet meevallen, het is te warm en te vochtig om 

de bevedering in goede conditie te krijgen en te houden. De stand op de 

Noorshow zal er ook weer zijn en Jaap Stelling zal deze weer perfect in-

richten zoals wij dat van Jaap kennen. Koos, ons erelid, heeft weer een tus-

senstand gemaakt van de clubcompetitie en alles wat daarbij hoort. De se-

cretaris heeft het clubblad wat wij noemen de kerstuitgave, netjes en ver-

zorgd opgebouwd. Ik was van mening om geen clubblad te maken, er is 

toch geen copy. Om het blad vol te schrijven met 2 personen en 95 die het 

afwachten, was mij te veel. Als u dit leest is het allemaal toch goed voor 

elkaar zo tegen het einde van het jaar.  

Wij gaan het nieuwe jaar dan ook in met het voornemen om alles samen op 

te pakken. Het bestuur heeft daar een leidinggevende taak in, maar elk lid 

heeft ook zijn verantwoording.  

De jaarvergadering is een week eerder dan eerst op de agenda stond. 

Ik wens u allen een goede feestdagen en jaarwisseling. 

In 2016 zien wij elkaar hoop ik in goede gezondheid en met veel plezier 

terug. 

Namens de Nederlandse DFKP club. 

 

Aart Deetman. 
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Belangrijke data: 
7 t/m 9 Jan 2016 Clubshow op de Noordshow te Assen 

20 Februari 2016 Jaarvergadering te Apeldoorn 

LET OP: Omdat het duivensportcentrum in Apeldoorn niet beschikbaar is 

op 27 Februari is de jaarvergadering een week eerder op 20 Februari. 

 

Stand op de Noordshow: 

Al vanaf de oprichting staat onze speciaalclub met een informatiestand op 

de Noordshow, waar onze clubshow is ondergebracht.  

De laatste jaren is het een echte stand in de vorm van een marktkraam die 

wordt aangekleed met spandoeken en heel veel informatie.  

We kunnen ons daar altijd verheugen in een zeer grote belangstelling van 

bezoekers en fokkers en we hebben de laatste jaren heel wat nieuwe leden 

op de Noordshow geworven. Jaap Stelling wil ook dit jaar weer voor de 

inrichting zorgen en hij wil ook de stand een deel van de tijd bemannen, 

maar het is te veel gevraagd om hem de stand gedurende alle openingsuren 

te laten bemannen.  

We zouden het daarom heel prettig vinden als de leden daarbij willen hel-

pen. Als u op één van de dagen van de Noordshow enkele uurtjes wilt hel-

pen om de stand te bemannen dan kunt u zich opgeven bij de secretaris: 

secretaris@dfkp.nl  

 

mailto:secretaris@dfkp.nl
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Kopij Clubblad 

 

Een oproep aan de leden om hun ervaringen met hun vogels op papier te 

zetten. Het is elke keer weer lastig om het clubblad te vullen. 

De DFKP is een speciaalclub van fokkers die met hun dieren shows bezoe-

ken. Het zou daarom goed zijn als er meer informatie over de dieren die wij 

fokken in het clubblad komt te staan. Deze informatie moet van de fokkers 

zelf komen. 

In dit clubblad vindt u een artikeltje van Jogchem IJpma over zijn lachdui-

ven. Hij geeft daarmee het goede voorbeeld. Bedankt Jogchem. 

 

Zelf heb ik nu wat informatie verzameld over een onbekende kwartelsoort. 

Met de foto’s is het leuk om te lezen en te bekijken, maar verder kunt u er 

niet veel mee want, voor zover ik weet, is deze soort niet in Europa aanwe-

zig. 

Daarom een oproep aan alle leden schrijf uw ervaringen met uw vogels op 

en mail ze mij. 

 

Ben van Dijk 
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Mijn Lachduifjes 
 

Naast het houden van hoenders (witte Leghorns Ned. Standaard), patrijs 

Hollandse krielen, vele eendenrassen en soorten alsmede Goudfazanten fok 

ik al heel wat jaren Lachduifjes. Ik denk dat we het eerste duifje zo'n 45 

jaar geleden kregen. Met een korte onderbreking hebben wij ze zeker al 

zo'n 20 jaar onafgebroken gehouden. Toen er wat meer belangstelling voor 

het houden en exposeren kwam, heb ik op de Noordshow een volière ter 

beschikking gekregen waar ik zeker 15 duifjes in had. Deze had ik te koop 

aangeboden en was ze in no time kwijt, erger nog, ik had er te kort! Dat 

was de aanleiding om samen met Harm van 't Hof en Ernst de Haas het 

initiatief te nemen een speciaalclub op te richten. Niet alleen voor oor-

spronkelijke duiven (waar Lachduifjes onder vallen) maar ook voor alle 

soorten Frankolijnen, Kwartels en Patrijzen. Tijdens de Noordshow hadden 

we foldertjes met aanmeldingsformulieren bij de kooien van de duifjes ge-

legd met daarbij een schoenendoos waarin een sleuf waar men het formu-

lier in kon doen. Niet minder dan 30 aanmeldingen! Dat was in januari 

2002. 

Wij hebben toen ieder opgeroepen om op 2 maart 2002 een oprichtingsver-

gadering te beleggen.  

Als ik mij goed herinner waren er 35 personen aanwezig. Er moest een 

bestuur gekozen worden. Nou, dat was niet moeilijk daar er acht mensen 

zich daarvoor beschikbaar stelden! Nadrukkelijk hadden Harm, Ernst en ik 

bij de uitnodiging aangegeven dat wij ons niet beschikbaar stelden voor een 

bestuursfunctie. 

Mede door het enthousiasme wat het bestuur uitstraalde groeide de vereni-

ging in ledental. Het gevolg hiervan levert op de Noordshow elk jaar een 

respectabel aantal dieren op. De DFKP-club, zoals deze voor het gemak 

wordt afgekort - Duiven, Frankolijnen, Kwartels, Patrijzen - houdt elk jaar 

haar clubshow op de bondsshow "veren" bij de Noordshow. Maar ook op 

andere worden soms veel  Lachduifjes ingezonden.  Door de prominente 

plaats op de Noordshow ontbreekt het nooit aan belangstelling. Dit even ter 

inleiding op het volgende: 

 

Wat heeft dat te maken met " Mijn Lachduifjes", kunt u zich afvragen.  

Dat zal ik nu vertellen. Had ik eerder pastelkleurige, ik vond grijze Lach-

duifjes eigenlijk mooier. Ik heb deze een aantal jaren gefokt en steeds gese-
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lecteerd op een zo egaal mogelijke kleur. Dat leidde ertoe dat ik op de club-

show hoog scoorde. Een punt vond ik van deze mooie duifjes niet leuk, ze 

waren nogal schuw. Voordat wij vanuit Waarland naar Tuitjenhorn ver-

huisden (maart 2013) heb ik deze duifjes van de hand gedaan aan een geïn-

teresseerde fokker om op ons nieuwe stekkie met pastelkleurige lachduifjes 

verder te gaan. Dit omdat Annie, mijn vrouw, deze het mooist vind. Ik wist 

een drietal duifjes te bekomen, twee doffers en een duivin. Via een kennis 

kwam ik in het bezit van een crème ino duivin, dus startte ik met twee 

broedparen. Heel opvallend hoe mak deze dieren waren en dat ook op hun 

jongen overbrachten. Het wonderlijke deed zich voor dat uit het paar pas-

telkleurigen, crème ino jongen vielen terwijl uit het crème ino duivin met 

haar pastel doffer alleen maar pastel dieren vielen. 

In totaal fokte ik 12 jongen waarvan er hooguit 2 doffers waren. Via 

marktplaats wist ik er een aantal te verkopen. Ik bleef met een zevental 

jonge dieren zitten, allemaal duivinnen! Een kennis heeft op een na, ze 

meegenomen naar een Belgische vogelmarkt. Ik hield naast het oude paar 

dus een jonge pastel duivin over.  

Ik wilde graag van dat duivinnetje jongen hebben, maar van het oude kop-

pel ook. Toen dit koppel hun eerste broedsel had grootgebracht en weer 

begon te paren, heb ik de doffer even bij de jonge duivin gelaten, die wel-

dra paarden (de boef!). Het oude koppel had de dag erna het eerste ei, wel-

dra gevolgd door het tweede. Vijf dagen daarna had de jonge duivin het 

eerste ei en na het tweede ei ging zij in haar eentje mooi zitten broeden. Het 

oude koppel lost elkaar af, dus eigenlijk is dat niet eerlijk, of wel soms? 

Nadat de jonge duivin zes dagen had gebroed heb ik de eieren geschouwd 

en beide waren bevrucht. Ik heb toen de eieren omgeruild. Ik vertrouwde er 

niet op dat de jonge duivin het broeden tot het laatst zou volhouden, van-

daar deze wisseling. Dat hield in dat het oude stel vijf dagen langer moest 

broeden en het jonge duivinnetje vijf dagen korter dan normaal. Dat heeft 

voor beiden geen probleem opgeleverd. Alle eieren zijn uitgekomen. Elke 

dag controleerde ik twee keer per dag of het goed ging met de twee jongen 

die dus door een (pleeg)ouder werden verzorgd, dit in tegenstelling tot de 

normale gang van zaken, waarbij beide ouders de jongen verzorgen. Ik zag 

steeds dat de kroppen van deze twee goed gevuld waren. Wel merkte ik dat 

haar eigen jongen bij het oude stel sneller groeiden. Ze kwamen goed in de 

veren, dus de zorg die ik had of het wel goed zou komen bleek ongegrond. 

Inmiddels is er van enig verschil tussen deze vier jongen geen verschil te 
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zien in formaat. 

Wat heb ik hiervan geleerd?  

Het is dus mogelijk dat een ouder twee jongen kan grootbrengen. Of dat 

altijd lukt is een open vraag. 

Ook deze jonge duifjes zijn bijzonder tam. Als ik dagelijks de mest uit de 

afdelingen verwijder dan zitten er steevast een paar op mijn rug en niet 

zelden staat de oude doffer te koeren op mijn hoofd, vaak vergezeld van de 

duivin. Het is alle dagen genieten van deze duifjes. En als ik ze op een 

show heb en buiten de prijzen val, dan heb ik toch maar lekker een vol jaar 

van de dieren genoten! 

Het leek mij leuk mijn ervaring -met een aanloop- aan u te vertellen. 

Omdat ik net als alle leden elke uitgave van uw clubblad ontvang en de 

roep om kopie om eens iets te schrijven over uw belevenis met of uit de 

hobby, dacht ik, laat ik eens de helpende hand reiken. Het is evenwel een 

hard gegeven dat onze secretaris niet de enige is en zich inspant een mooi 

clubblad uit te geven, het is helaas een te veel voorkomende roep! Dus le-

den, neem ook eens de pen of computer ter hand!  

 

De beste groeten en veel plezier met uw dieren toegewenst, 

Jogchum IJpma 
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De Tasmaanse bruine kwartel of Moeraskwartel Coturnix ypsilophora 

 
De Bruine Kwartel komt voor in Australië, Nieuw-Guinea en, Tasmanië en 

op de Kleine Soenda eilanden en is tussen 1866 en 1880 geïntroduceerd in 

Nieuw-Zeeland en op de Fiji eilanden. In Nieuw-Zeeland komt de moeras-

kwartel vooral in het noorden en op een aantal eilanden voor. Er zijn geen 

gegevens bekend over het uitzetten op de eilanden, wat inhoudt dat hij in 

staat moet zijn om aanzienlijke afstanden te vliegen. 
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Bruine kwartels zijn kleine, onopvallende grijsbruine kwartels met veren-

kleed met een ingewikkelde tekening. Haan en hen lijken op elkaar, maar 

de hen is iets groter en er zijn kleine verschillen in het verenkleed. De haan 

heeft een meer sprekende roodbruine of crème keeltekening en bredere 

witte strepen op de vleugels. Het roodbruine en donkerbruine streeppatroon 

op de flanken van de hen is opvallender in vergelijking met de lichtere 

kleur van de haan en de borstveren van de hen zijn roodbruin in vergelij-

king met het grijsbruin van de haan. De oogkleur varieert van rood tot geel 

en de poten zijn oranje of geel, afhankelijk van de ondersoort. Beide ge-

slachten hebben een zwarte snavel 

.  
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De tekening van de kwartels geeft ze een goede schutkleur om zich te ver-

bergen in hun leefomgeving van struikgewas en ruig grasland. De kwartels 

zijn vaak te zien aan de rand van moerassen en bermen van wegen. 

 
De kwartels vormen broedparen in het voorjaar en de eieren worden gelegd 

in het voorjaar en het begin van de zomer, van juli tot januari, in een een-

voudig kuiltje in de grond. De nesten zijn goed verborgen onder dichte be-

groeiing en zijn moeilijk te vinden, evenals het broedende hennetje. 
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Er worden meestal 7 tot 12 eieren gelegd. 

 
 

De broedduur bedraagt 21 dagen. Eenmaal uitgekomen verzamelen de nest 

vliedende kuikens zich in familiegroepen. Na 4 weken zijn de kuikens zelf-

standig en op een leeftijd van drieënhalve maand zijn ze broedrijp. 

 
 

Bruine kwartels produceren een ver dragende, schelle en doordringende 

roep, die ver draagt door de dichte onderbegroeiing en wordt gebruikt om 

de leden van de familiegroepen samen te brengen. 

Buiten het broedseizoen vallen de familiegroepen uiteen en worden de 

meeste kwartels gezien als paartjes. Bruine kwartels vormen geen territori-

um maar nemen een bepaald thuisgebied in. 
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In Australië zijn bruine kwartels trekvogels die zich verplaatsen tussen een 

geschikte omgeving voor voedsel zoeken en een geschikte omgeving om te 

broeden. De kwartels scharrelen tussen de bladeren op zoek naar zaden en 

ongewervelde dieren en ze eten bladeren en bloemen. Analyse van uitwerp-

selen liet een hoog gehalte van ongewervelde dieren zien.  
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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 Assen, 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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Toegekende prijzen op de districtsshows in het seizoen 2015/2016.   

Bij minder dan 5 dieren per klasse wordt geen prijs toegekend. 

 

Nationale jeugdshow te Laren  19 september 2015 

totaal 31 dieren Keurm. A.Deetman 
 

13 Lachduiven  

Mooiste 31 Wildkleur Mart Ebbers F 96 

13 Diamantduiven 

Mooiste 59D Bont Simon van Loo F 96 

 

 

Peelhorstshow te Horst 9 t/m 11 oktober 2015      

totaal 96  dieren Keurm. kwartels en oorspr.duiven A.Deetman   overige J.v.Dorp 
      

8 Kwartels 

Mooiste 122 Harlekijnkwartel G. Claassen F 96 

 

52 Lachduiven  

Mooiste 203 Crème -ino Bas Hendriks F 96 

Mooiste op 1 na 174 Pastel J.de Klein F 96 

Mooiste op 2 na 163 Wildkleur J. de Klein F 96 

 

30 Oorspronkelijke duiven 

Mooiste 126 Rotsduif Rene v.d. Kerkhof U 97 

Mooiste op 1 na 146 Peruduif Rene v.d. Kerkhof U 97 

Mooiste op 2 na 145 Rode Rotsduifje Daan Hendrix F 96 

 

6 Diamantduiven 

Mooiste 154 Wildkleur Rene v.d. Kerkhof F 96 

 

Kleindierensportvereniging Vessem en Omstreken  30 t/m 1 november 2015 

totaal 30 dieren Keurm. Mevr. Maas-Sep 
 

24 Lachduiven 

Mooiste  622 Crème-ino  Bas Hendriks U 97 

 

3 Diamantduiven  

3 Oorspronkelijke Duiven 

Bij minder dan 5 dieren per klasse wordt geen prijs toegekend. 

 

Zaanstadshow te Zaandam 23 t/m 25 oktober 2015 

totaal 19 dieren Keurm. H. Hoving 

 

8 Kwartels 
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Mooiste  387 Japanse Kwartel Comb. V.d. Hoorn F 96 

3 Patrijzen Bij minder dan 5 dieren per klasse wordt geen prijs toegekend. 

4 Lachduiven 7  

2 Oorspronkelijke duiven 

2 Diamantduiven 

 

Grenslandshow te Vriezenveen  5 t/m 7 november 2015 

totaal 25 dieren Keurm. P.T.J.L. Botden 
 

21 Lachduiven 

Mooiste  109 Grijs Pastel Isabel  Janita Smelt F ^96 

 

2 Kwartels 

2 Diamantduiven  

 

Flevoshow te Dronten  5 t/m 7 november 2015 

totaal 17 dieren Keurm. A. Deetman 
 

7 Kwartels 

Mooiste  638 Chin. dwergkwartel  Comb. Brotikoba F 96 

 

8 Diamantduiven 

Mooiste  649 bont  Simon van Loo F 96 

 

2 Oorspronkelijke duiven 

 

Nog geen catalogus ontvangen van 

De Eendracht Venlo 

Zuidwest Drentheshow 

WPKC Winschoten 

De Liemershow 

Oneto 

De Maasdalshow 

 

Overige tentoonstellingen 

 

Deltashow te Middelburg 

Totaal 48 dieren Keurmeester W. Lombary 

 

Mooiste Kwartel (8)   geen lid 

Mooiste Lachduif (29) 200 Witkop Isabel J de Klein U97 

Oorspronkelijke duiven (2) 

 

PKV Muntendam eo 

totaal 40 dieren Keurm.  J.C. van Riessen 
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Mooiste Kwartel (40) 374 Japanse Kwartel H. Munneke F 96 

 

Zwolse Kleindierenshow 

Totaal 43 dieren Keurm.  A. Deetman 

 

Mooiste Kwartel (14) 955 Frankolijnkwartel Maarten Vierhout F 96 

Patrijzen (1) 

Mooiste Lachduif(12) 972 Grijs Pastel Isabel Geert Kolk F 96 

Diamantduiven(4) 

Mooiste Oorspr. Duif(12) 987 Peruduif  Maarten Vierhout F 96 

 

Te weinjg dieren 

Midden Veluweshow (29) 

Van Pallandtshow (29) 

Fivelshow (21) 

Wieringerlandshow (8) 

 

 

 

 

 

Tussenstand clubkampioenschap 

Alleen de districtsshows waarvan een catalogus is ontvangen zijn op-

genomen. 

 

Volgorde van vermelding : kooinr, predikaat, punten, oud of jong 

 

Duiven 

Bas Hendriks Peelhorstshow (288) Vessem (290) 

 172   F.96 j 622  U 97 o 

 203   F 96 j 604  U 97 o 

 198   F 96 j 605  F  96 j 

Rene v.d. Kerkhof Peelhorstshow (290) 

 126  U.97 o 

 146  U 97 o 

 150   F 96 j 

J. Ypma Zaanstadshow (288) 

 395   F 96 o 

 396   F 96 j 

 398   F 96 j 
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J. de Klein Peelhorstshow (288) 

 163   F 96 j 

 174   F 96 o 

 185   F 96 o 

Janita Smelt Grenslandshow (288) 

   99    F 96 o 

 101    F 96 o 

 109    F 96 o 

P. Botden Peelhorstshow (287) 

 201    F 96 j 

 209    F 96 j 

 190 ZG 95 j 

G. Claassen Peelhorstshow (285) 

 183    F 96 j 

 191 ZG 95 j 

 180 ZG 94 j 

H.A.J, Cuppen Peelhorstshow (284) 

 136 ZG 95 j 

 142 ZG 95 j 

 134 ZG 94 j 

Comb. Brotikoha Flevoshow (283) 

 645    F 96 j 

 644 ZG 94 j 

 646 ZG 93 j 

Jeroen Mollen Vessem (278) 

 631    F 96 o 

 633    G 92 j 

 632    V 90 j 

Comb. v.d. Hoorn Zaanstadshow (278) 

 427    F 96 j 

 428    G 92 j 

 400    V 90 j 

Daan Hendrix Peelhorstshow (192) 

 140    F 96 o 

 145    F 96 j 

 158    O     j 
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Kwartels 

Comb. v.d. Hoorn Zaanstadshow(287) 

 385    F 96 j 

 387    F 96 j 

 384 ZG 95 j 

Comb. Brotikoha Flevoshow (286) 

 638    F 96 o 

 635 ZG 95 o 

 636 ZG 95 o 

G. Claassen Peelhorstshow (284) 

 122    F 96 j 

 117 ZG 94 j 

 119 ZG 94 j 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roodvleugelfrankolijn  
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Het bestuur wenst u allen goede Kerstdagen  
en een voorspoedig 2016 
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