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Van de voorzitter.
Kerstmis-Pasen-Pinksteren-zomervakantie-voorjaar-zomer-najaar. Alles
rijgt zich aaneen, maand na maand, jaar na jaar. De naakte takken van gisteren tooien zich vandaag met fris groene bladeren, morgen zijn de kleuren
rood in de late herfstzon. Het eitje van gisteren is vandaag een kuiken, als
het meisje van dertien dat gisteren nog met een pop speelde. “de tijd gaat
snel”, bedenk dat wel. Dat zeiden ze vroeger en we lachten. Een week lang
lachten wij, want een heel leven lag voor ons en zij die geloofden haasten
zich niet. Geloof was er genoeg, bergen geloof als je jong bent. Geloof in
de toekomst en in de zee van tijd die voor je ligt. De jongen en het meisje
van toen en nu roepen nog eenparig ”later”!. Later verbeteren wij de wereld. Ik bouw een groot huis of ik richt een nieuwe bungalow in, een kasteel , geen luchtkasteel, maar een echte met ophaalbrug. Morgen is later.
Morgen ga ik genieten. Later als de kinderen groot zijn gaan wij kleiner
wonen ergens aan de bosrand. Dan ik ga ik DFKP dieren fokken, ik heb ze
gezien op de Noordshow. Mooie kleuren en het lijkt me erg leuk. Mooi, ja
mooi, verder is er niet meer over gesproken, want het dagelijkse leven riep
ons. Wij lachen vandaag de dag niet zoveel meer, want opeens is later gisteren geworden en moeten wij ons haasten, omdat het geloof in die zee van
tijd is weggegleden als los zand tussen onze vingers. Plotseling zien wij
hoe snel de minuten van ons bestaan wegtikken onder de wijzers van de
alsmaar draaiende klok. Wij leden van de DFKP, wij wisten, wij kennen,
wij dierenvrienden weten dit alles, doch helaas maar ten dele. Wij kennen
onze dieren in meer dan een kleurslag of ras. Kerst-Palmpasen-Pasen! Wij
proeven aan het leven, de lente, maar slechts op zo’n klein terrein. Wij loeren onder een tipje van die onmetelijke sluier waaronder een ganse kosmos
schuil gaat. Alles moet met liefde gebeuren, dat is voor mens en dier wel
prettig, dan kunnen wij misschien wel weer een week lang lachen. Dan
kunnen wij genieten van een doodgewone spreeuw of mus.
Het bestuur wenst u en de uwen een gezond en liefdevol 2015 toe.
Aart Deetman
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Even een oproep aan u allen.
Wilt uitkijken naar iemand die verstand heeft van geld of van goede wil is
om de vereniging verder te helpen. Het is nog ver weg, ja het is later pas
aan de orde, ja pas in februari 2015. Dan stopt onze penningmeester pas.
Maar later is zo dicht bij, ook als je gezond bent.

Het bekendste en meest actieve verenigingslid in Nederland
Iedereen in onze sportwereld kent hem. Niemand zegt: “daar heb ik nog
nooit van gehoord”.
Hij is met grote voorsprong het meest bekende en meest actieve lid in onze
sportwereld en ook het meest besproken lid. Altijd staat hij klaar voor de
sport, voor de vereniging en voor anderen.
Iedereen heeft het over hem, overal hoor je zijn naam.
Dat kan Iemand Anders wel doen.
Dat kan Iemand Anders veel beter.
Heeft Iemand Anders dat niet gedaan?
Iemand Anders heeft daar meer tijd voor.
Iemand Anders weet daar veel meer van af.
Vraag het maar aan Iemand Anders.
En altijd is daar Iemand Anders die het werk doet.
Maar Iemand Anders wordt ook ouder en Iemand Anders kan ook minder
goed.
Wat, als Iemand Anders ziek wordt?
Wat, als Iemand Anders het werk niet meer kan doen?
Wie gaat het overnemen van Iemand Anders?
De opvolger van Iemand Anders is Niemand Anders, maar die is ongeschikt en kan geen vereniging laten voortbestaan.
Andere leden zullen het werk van Iemand Anders moeten overnemen
anders worden de verenigingen slapende verenigingen en slapende
verenigingen worden meestal niet meer wakker.
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Belangrijke data:
8 t/m 10 Jan 2015
28 Februari 2015

Clubshow op de Noordshow te Assen
Jaarvergadering te Apeldoorn

Ledenadministratie:
Nieuwe leden:
165 W. Bles

Beëindiging lidmaatschap
Om gezondheidsredenen per 1-10-2014
B.J. Schuurman-Schorren
Te koop aangeboden:
Aangeboden:
Omdat ik steeds meer last krijg van het stof van mijn duiven heb ik besloten om mijn duiven weg te doen.
Daarom bied ik te koop aan al mijn Lachduiven in de kleuren Grijs, Grijs
Pastel en Grijs Pastel Isabel. Diverse fraaie oude koppels en nog een aantal
jonge dieren.
Verder kan worden overgenomen, broedschalen, voertonnen, voerbakken
en traliefronten met waterbakjes.
Prijs n.o.t.k
Koos Prins email koosprins23@gmail.com
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Legnood bij duiven
Het komt soms voor dat duivinnen hun ei niet kwijt kunnen raken en dus
het verschijnsel van de zogenaamde legnood optreedt. Dit is iets wat men
zeker niet te lichtvaardig mag opvatten en ook zeker niet op zijn beloop
mag laten. Want wanneer een ei door een of ander oorzaak in de eileider
blijft steken, oefent het door de voortdurende plaatselijke druk een prikkeling op de eileiderwand uit. Het gevolg hiervan is dat er een ontsteking
optreedt. Bij ontsteking ontstaat altijd zwelling en hierdoor word het ei nog
meer ingeklemd. Het ontstekingsproces plant zich snel in de diepte voort en
bereikt de andere zijde van de eileiderwand, waardoor een dodelijk verlopende buikvliesontsteking optreedt.
Naar men weet leggen duiven meestal 2 eieren. Deze zijn niet tegelijk in de
eileider aanwezig, maar volgen elkaar met een tussenruimte van ongeveer
42 uur op. Omdat in het laatste gedeelte van de eileider de eischaal wordt
gevormd, verblijft het ei daar het langst. Het spreekt wel vanzelf dat, wanneer de passage van het ei stagneert, de dieren daarvan nadelige gevolgen
zullen ondervinden. Ze blijven op het nest zitten, persen voortdurend en
wel vaak in de mate dat de cloaca naar buiten wordt omgestulpt. Natuurlijk
voelen de dieren zich ziek. Ze zijn suf en treurig en willen niet of weinig
eten. Wanneer het ei in het laatste gedeelte van de eileider blijft steken kan
met het bij voorzichtig doortasten van de buikwand duidelijk voelen. Men
kan dat proberen om, na vooraf wat lauwe slaolie in de cloaca in gespoten
te hebben(denk er om de spuit eerst goed schoon te maken met heet water!), de vingers aan de voorzijde, dus de naar de kop van de duif gerichte
zijde van het ei, voorzichtig wat naar elkaar toebrengen en dan naar achteren gerichte druk op het ei uit te oefenen. Deze druk mag niet permanent
worden uitgeoefend, maar slechts gedurende ongeveer 5 seconden en moet
dan gedurende dezelfde tijd onderbroken worden. Deze onderbrekingen
zijn noodzakelijk om het ei de gelegenheid te geven zich in de goede richting te draaien. Wanneer het ei zijn weg vervolgt, spuit men nogmaals wat
lauwe slaolie in de cloaca, opdat het passeren van het ei daar zo gemakkelijk mogelijk zal kunnen verlopen. Is er op de hierboven beschreven wijze
geen beweging in het ei te krijgen(en pas bij het naar beneden drukken van
het ei er vooral op dat het niet breekt, want dan is het dier verloren), raadpleeg dan zo spoedig mogelijk een dierenarts. Deze kan dan door het inspuiten van bepaalde geneesmiddelen, welke de samentrekking van de ei6

leiderwand waardoor het ei in normale gevallen verplaatst wordt, extra versterken, een verdere passage van het ei weer mogelijk maken. Denk er echter om dat de hierboven genoemde plaatselijke ontsteking en zwelling vaak
snel op kan treden. Dus hoe langer met ingrijpen wordt gewacht, hoe kleiner de kans op succes zal worden!

geelkeelfrankolijn

Knoflook in het siervogelhok
Soms hebben onze siervogels last van parasieten zoals mijt en luis.
Met name in de zomerperiode en bij uitzonderlijk warm weer kunnen
deze ongenode gasten een plaag zijn voor onze vogels. Je ziet ze regelmatig
in de veren en onder de vleugels zoeken naar hun belagers.
In de handel zijn er allerlei middelen te koop om dit soort ongedierte te
bestrijden.
Maar er is ook een aloude, minder bekende methode om parasieten bij onze
siervogels te verdrijven. En het is nog goedkoop ook.
Neem een aantal teentjes knoflook, pers deze uit en laat dit trekken op 11/2
á 2 liter kokend water. Als het geheel is afgekoeld en getrokken is op het
water kan dit worden gezeefd.
Leng het gezeefde knoflook water indien nodig aan met maximaal 2 liter
koud water, ( afhankelijk van de hoeveelheid water die nodig is ).
Verstrek dit “knoflookwater” gedurende 2 á 3 dagen aan uw dieren die last
van luis en/of mijt hebben.
U zult zien dat de dieren die voorheen steeds in hun veren zaten te pikken
na
een aantal dagen dit niet meer doen.
Kortom de parasiet houdt niet van knoflook en vertrekt.
Bij komende voor/nadeel is dat het gehele hok ruikt naar knoflook.
Zeker het proberen waard.
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Een goedkope wormkuur
Gelijk als onze kippen zijn siervogels gevoelig voor wormen.
Deze parasiet kan veel schade aanrichting in het darmstelsel,
de dieren vermageren sterk met als uiteindelijk gevolg de dood.
Siervogels die in een volière verblijven eten zo’n beetje alles
wat voor hun snavel komt. Ook slakken staan op hun menu.
Maar slakken kunnen eveneens parasieten bij zich dragen die
bij het eten door siervogels in hun darmstelsel terecht komen en
een zelfde schade veroorzaken dan wormen.
Daarom wordt geadviseerd siervogels 1 á 2 keer per jaar een
wormkuur te geven. Dit om te voorkomen dat de dieren
ten ondergaan aan deze parasiet.
In de handel zijn allerlei wormkuren voor diverse diergroepen
te koop.
Maar het kan ook anders en goedkoper.
Probeer eens een beetje gloor in het drinkwater te mengen.
Doe 1 ml UNA dikbleek of Glorix door 1 liter drinkwater.
Er zijn spuitjes in de handel die het afmeten van een exacte dosering
gemakkelijk maken.
Verstrek het drinkwater met 1 ml gloor gedurende 2 á 3 dagen
aan uw siervogels en een mogelijk wormprobleem behoort tot
het verleden.
Herhaald de behandeling om de 3 á 4 maanden.
Een fokker gebruikte het middel ook succesvol om coccidiose bij
kuikens tijdens de opfok te bestrijden, in de zelfde dosering als
eerder aangegeven.
Fokkers van siervogels laat u horen via ons clubblad.
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Toegekende prijzen op de districtsshows in het seizoen 2014/2015.
Nationale jeugdshow te Laren 21 september 2014
totaal 15 dieren Keurm. A.Deetman
11 Lachduiven
Mooiste
4 Diamantduiven
Mooiste

52

Wildkleur Phaeo gez.

Brammert Kip

F 96

58

Wildkleur

Geert-Jan Kolk

F 96

Peelhorstshow te Horst 10 t/m 12 oktober 2014
totaal 134 dieren Keurm. kwartels en oorspr.duiven A.Deetman overige J.v.Dorp
20 Kwartels
Mooiste
359
Mooiste l op 1 na 345

Chinese dwergkwartel P.Cnoops (geen lid)
U 97
Cal. Kuifkwartel
Comb. Onze Eendjes (geen lid) F 96

55 Lachduiven
Mooiste
Mooiste op 1 na
Mooiste op 2 na

Grijs Pastel
Wildkleur
Pastel Isabel

459
423
436

J.de Klein
J.de Klein
Bas Hendriks

F 96
F 96
F 96

47 Oorspronkelijke duiven
Mooiste
408 Peru duif
Mooiste op 1 na 369 Rotsduif
Mooiste op 2 na 389 Birma tortel

Rene v.d. Kerkhof
Rene v.d. Kerkhof
J. de Klein

U 97
U 97
F 96

12 Diamantduiven
Mooiste
Mooiste op 1 na

Rene v.d. Kerkhof
Rene v.d. Kerkhof

F 96
ZG 95

411
413

Wildkleur
Wildkleur

Midden Veluweshow te Wenum Wiesel 9 t/m 11 oktober 2014
totaal 38 dieren
Keurm. A.Deetman
21 Kwartels
Mooiste
Mooiste op 1 na

997 Japanse Kwartel
1017 Gambel Kwartel

C.W.v.d.Brink (geen lid)
L.Sportel

F 96
F 96

9 Lachduiven
Mooiste

1026 Ivoor

Leon v.Werven

F 96

R.E.v.d. Hoorn( geen lid)

U 97

8 Oorspronkelijke Duiven
Mooiste
1034 Senegal Tortel
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Kleindierensportvereniging Vessem en Omstreken 24 t/m 26 oktober 2014
totaal 99 dieren Keurm. Diamant-en Oorspr.duiven G.Jansen overige P.Botden
44 Kwartels
Mooiste
Mooiste op 1 na
Mooiste op 2 na

582
596
566

Harlekijn kwartel
Andre Broers
Chinese Dwergkwartel Andre Broers
Blauwschubben kwartel Lien Ooms (geen lid)

37 Lachduiven
Mooiste
Mooiste op 1 na

533
513

Witkop Pastel
Pastel Isabel

Bas Hendriks
Bas Hendriks

12 Diamantduiven
Mooiste
Mooiste op 1 na

499
493

Wildkleur
Wildkleur

Bas Hendriks
Tiny van Hout

F 96
ZG 95

Jeroen Mollen

F 96

6 Oorspronkelijke Duiven
Mooiste
543 Guineaduif

F 96
F 96
ZG 95

U 97
F 96

Veluwepoortshow te Putten 30 okt t/m 1 november 2014
totaal 51 dieren
Keurm. Oorspr.duiven P.Botden overige A.Deetman
14 Kwartels
Mooiste

397

Japanse Kwartel

Maarten Vierhout

1 Frankolijn

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

4 Patrijzen

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

7 Lachduiven
Mooiste

416

7
Creme-Ino

25 Oorspr0nkelijke Duiven
Mooiste
442 Lemonduif
Mooiste op 1 na
428 Senegal Tortel
Mooiste op 2 na
427 Parelhalstortel

F 96

Alberdien Muller (geen lid) ZG 95

A.J.Vierhout
A.J.Vierhout
GJ.v.Asselt (geen lid)

F 96
F 96
F 96

P.Cnoops (geen lid)
Gerrit Claassen

U 97
F 96

De Eendracht Venlo 1 en 2 november 2014
totaal 64 dieren
Keurm. P.Botden
16 Kwartels
Mooiste
Mooiste l op 1 na

223
218

Cal. Kuifkwartel
Harlekijn kwartel
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45 Lachduiven
Mooiste 255
Mooiste op 1 na
Mooiste op 2 na

Witkop Isabel
273 Schimmel
261 Pastel Isabel

Bas Hendriks
Herman Geeraets
Gerrit Claassen

U 97
F 96
F 96

1Oorspronkelijke Duif

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

2 Diamantduiven

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

Zuid West Drenthe Show 20-22 november 2014
totaal 43 dieren
keurm. A.Deetman
26 Kwartels
Mooiste
Mooiste op 1 na

471
462

Japanse Kwartel
Japanse Kwartel

Jaap Stelling
H.Zeldenrust

U 97
F 96

7 Diamantduiven
Mooiste

486

Wildkleur

Geert Jan Kolk

F 96

M.v.Dam
A.Beugeling

F 96
F 96

10 Oorspronkelijke Duiven
Mooiste
499 Vredesduif
Mooiste op 1 na
494 Senegal Tortel

Overige tentoonstellingen

Deltashow te Middelburg
Totaal 41 dieren
Keurmeester R. Theylaert
Mooiste Patrijs (4)
Mooiste Kwartel (8)
Mooiste Lachduif (29)

773

Witkop Isabel

geen lid
geen lid
J de Klein

F 96
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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. Het is voor het bestuur wel een hele belasting
om de stand gedurende alle openingsuren te bemannen.
We zouden het daarom heel prettig vinden als de leden ons daarbij willen
helpen. Als u op één van de dagen van de Noordshow enkele uurtjes wilt
helpen om de stand te bemannen dan kunt u zich opgeven bij de secretaris:
secretaris@dfkp.nl

Het bestuur wenst u allen goede Kerstdagen
en een voorspoedig 2015
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Afzender: Secretariaat Nederlandse DFKPclub
Oude Dijk 21, 8096 RJ Oldebroek
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