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

 

9de  jaargang nr. 1  februari 2015 

 

Bestuurssamenstelling: 

Voorzitter:   Aart Deetman, 

  Diepesteeg 3, 8081 PD Elburg 

  Tel.0525-684279  voorzitter@dfkp.nl 

 

Secretaris:   Ben van Dijk,           

Oude Dijk 21,  8096 RJ  Oldebroek 

                     tel.0525-632212   secretaris@dfkp.nl 

 

Penningmeester:  Jaap Stelling,  

Spinnerij 27, 8401 XE Gorredijk                                       

                     tel.0513-463501    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 

 

mailto:voorzitter@dfkp.nl
mailto:secretaris@dfkp.nl
mailto:penningmeester@dfkp.nl
mailto:pietbotden@dfkp.nl
file:///C:/Users/Van%20Dijk/Documents/usb%20verenigingen/DFKP/werkbestanden/janitasmelt@kliksafe.nl
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De preekstoel. 

2015  het jaar is begonnen met veel spanning. Zou de Noordshow wel 

doorgaan, kunnen wij onze dieren laten zien aan het grote publiek. Ja hoor 

het ging allemaal goed 302 DFKP dieren bezetten de kooien. Veel heel veel 

mensen hebben wij gesproken over onze mooie hobby. De stand van de 

DFKP is dan ook nooit zonder mensen geweest. In de organisatie ging wel 

het een en ander mis maar het is volgens mij allemaal opgelost. Dank voor 

uw begrip en medewerking. Op de Noordshow weer 4 nieuwe leden. De 

kampioenen van de clubshow alvast gefeliciteerd met het behaalde resul-

taat. Het gouden tientje is binnengehaald door een van onze leden.  

Wij maken ons nu op voor de jaarvergadering. Ik hoop dat u niet alles 

overdraagt aan iemand anders maar opstaat en zich meldt voor de openval-

lende bestuurstaak. Er moet nog wel veel werk verzet worden maar er is 

ook al erg veel werk klaar. Zonder een compleet bestuur zal de vereniging 

inslapen en gezien de behoefte van de club kan dit niet de bedoeling zijn.  

Eerst de jaarvergadering en dan begint het fokseizoen al weer. Als je ge-

zond bent volgt elk jaargetijde snel na elkaar, maar dat is hetzelfde als je 

ziek bent maar dan anders. Vergeet die ander niet, het kan een lid zijn van 

de club of uw vriend, buur of zomaar iemand. Een bezoekje of een kaart 

kan veel voor deze mensen betekenen.  

2015 het bestuur wenst u een veel sterkte, plezier en gezondheid  toe. 

 

Aart Deetman 
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Van de penningmeester 

 

Op 26 februari 2015 willen wij de contributie 2015 incasseren bij de leden 

die een doorlopende machtiging hebben afgegeven. 

Dit gaat via Euro-incasso: 

1. de DFKP-club is herkenbaar aan Incassant ID:  

      NL05ZZZ28094241000, 

2. wij vermelden uw lidmaatschapsnummer, 

      dit is uw unieke en persoonlijke nummer welke 

      gekoppeld is aan de machtiging die u aan de 

      DFKP-club heeft afgegeven, het nummer vindt u in  

      de ledenlijst die in het eerste clubblad van elke 

      jaargang wordt opgenomen. 

 

Degenen die een automatische incasso machtiging hebben afgegeven be-

hoeven niets te doen. 

 

Leden die de contributie zelf regelen wordt verzocht deze vóór 1 april 2015 

te boeken op bankrekeningnummer  

NL07RABO0397578776 ten name van de DFKP-club. 

 

Alvast bedankt voor de te nemen moeite 

 

Belangrijke data: 

28 Februari 2015 Jaarvergadering te Apeldoorn 

5 september 2015 Clubdag te Apeldoorn 

 

Ledenadministratie: 

Nieuwe leden: 

H. Ebbers  lachduiven 

D Hendrix  kwartels en oorspronkelijke duiven 

J.M. Linders  kwartels, lach- en diamantduiven 

R. Nummerdor  kwartels en oorspronkelijke duiven 

De adressen staan geel gemerkt in de ledenlijst, evenals adreswijzigingen. 
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Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de jaarvergadering op zaterdag  

28 februari 2015 in het duivensportcentrum te Apeldoorn.  

Adres van de vergaderlocatie: Pr.Beatrixlaan 240, 7312 AA Apeldoorn. 

Tel : 055-3557244 (alleen voor dringende zaken) 

 

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 herkiesbaar Aart Deetman en Janita Smelt 

b. Aftredend en niet herkiesbaar is dhr. J.Stelling* 

Kandidaten kunnen ingediend worden tot aan het begin van 

de vergadering. Deze kandidaatstelling dient vergezeld te 

gaan van een bereidverklaring van de kandidaat. 

11. Bestuursbeleid  

12. Sponsoring 

13. Fokkersdag op zaterdag 6 september 2014 

14. Prijzenschema. 

15. **Evaluatie van de  Noordshow en de districtsshows en toewijzing 

van onze club-en districtsshows voor het seizoen 2014-2015  

16. Prijsuitreiking clubshow en clubkampioenschap. 

17. Rondvraag  

18. Lunch 

19. Lezing door dhr. Jasper Smelt, voorzitter van de KLN, over  

de toekomst van de kleindiersport. 

20. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de inleider. 

21. Sluiting 
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Middagpauze  U kunt gebruik maken van een lunch.  

De kosten voor de lunch zijn € 10,=  Opgave is nodig voor 22-02-2015 bij 

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

 

 

Toelichting op de Agenda: 

 

*Dhr Stelling heeft vorig jaar zijn functie als penningmeester met 1 jaar 

verlengd, maar dit jaar moet er een nieuwe penningmeester komen. 

Zonder penningmeester kan een vereniging niet functioneren. Tot nu toe is 

nog niemand bereid gevonden penningmeester te worden. 

Onder de honderd leden van de DFKP moet toch minimaal één lid zijn die 

bereid is de functie van penningmeester te vervullen. 

**Voor het komende tentoonstellingsseizoen zijn er tot het opstellen van 

deze agenda 5 aanvragen binnengekomen. 

Verenigingen/organisaties die niet tijdig een officieel verzoek tot het orga-

niseren van een districtsshow indienen, komen niet in aanmerking voor een 

toewijzing. Dit verzoek moet voor 27 februari binnen zijn bij de secretaris. 

Dus een mondeling verzoek op de ledenvergadering kan niet meer in be-

handeling worden genomen!!  
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Notulen van de Jaarvergadering van de Nederlandse DFKPclub. 

Gehouden op zaterdag 22 februari 2014 in het duivensportcentrum te 

Apeldoorn 

 

Om 10.15 uur opent de voorzitter de vergadering door de aanwezigen wel-

kom te heten. 

Hij begint met een terugblik op het afgelopen tentoonstellingsseizoen en 

ziet dat er steeds meer aandacht komt voor het welzijn van onze dieren en 

dus ook voor onze leden. 

 

Met kennisgeving zijn afwezig: A.Beugeling, J.de Jager, B.Kremer, Comb.v 

Dorp, H.Hoving, J Ypma, A.Berkenbosch, N.v.Wijk, T.Kersten, J.Bosch, 

H.Munneke, E.Heshusius, Mw. Schuurman, F.Masselink, Jan Kalkman en 

G.Roemaat. 

Ingekomen zijn de gebruikelijke uitnodigingen voor openingen van de 

shows, aanvragen voor districtsshows en een verzoek van de Leidse 

uiniversiteit, die vragen om broedeieren van Streptopelia voor embrionaal 

onderzoek. Daar wordt over gesproken en wat de mogelijkheden en 

onmogelijkheden zijn. Besloten wordt dat de secretaris de mail zal 

doorsturen naar de leden en dat die dan zelf contact kunnen opnemen. De 

universiteit zal van deze gang van zaken op de hoogte gebracht worden. 

 

De notulen van de vorige vergadering die in het clubblad afgedrukt ston-

den, worden ongewijzigd vastgesteld.  

De secretaris leest het jaarverslag over 2013 voor, ook hierover zijn geen 

opmerkingen. 

 

Penningmeester Jaap Stelling geeft een toelichting op de jaarcijfers. Be-

langrijk bespaarpunt zijn de portokosten, omdat bijna 90% van de leden het 

clubblad nu digitaal krijgt. De bankkosten lopen echter wel op. Vanuit de 

vergadering komt de suggestie dat er wellicht subsidie te krijgen is bij de 

banken of dat een andere bank misschien voordeliger is. De penningmees-

ter zal beide opties bekijken. 

Verder meldt hij nog dat inmiddels 70% van de leden een machtiging heb-

ben afgegeven voor automatische incasso. Dat scheelt veel werk m.b.t. 

aanmaningen.  
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Willem-Jan Brink doet namens de kascommissie verslag. Alles is prima in 

orde en de commissie heeft geen onregelmatigheden geconstateerd. Hij 

stelt dan ook voor de penningmeester decharge te verlenen.  

Willem Jan Brink was aftredend en wordt bedankt. De nieuwe commissie 

zal bestaan uit de heren P. Spoelstra en de reserve van vorig jaar, dhr. J.v. 

Dorp. Als reserve wordt benoemd J.Hageman 

  

Ondanks dat er wat is ingeleverd wordt de contributie ongewijzigd vastge-

steld. Dhr. P. Spoelstra vindt het jammer dat er door de hoge bankkosten al 

€ 1,- van elk lid wegvloeit. Hij vindt het volgend jaar wel tijd voor een ver-

hoging. Voorzitter zegt dat er een minimum bedrag gesteld moet worden 

wat nog in kas is voor er verhoogd moet worden. De penningmeester schat 

in dat er voor het komend jaar ook een positief resultaat zal zijn.  

 

Jaap Stelling is wegens gezondheidsredenen nog slechts voor 1 jaar be-

schikbaar als penningmeester, daarom wordt er nu al een oproep gedaan 

voor een nieuwe penningmeester. 

Rick Prinsen heeft tussentijds bedankt als bestuurslid en ook als lid. Het 

bestuur heeft Rick bedankt voor het werk wat hij voor de club heeft ge-

daan. In zijn plaats wordt benoemd Janita Smelt uit Vriezenveen, die van-

daag door een operatie niet aanwezig kon zijn. 

Koos Prins is in 2013 voor 1 jaar herkozen en gaat het bestuur nu verlaten. 

Het bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen Ben van Dijk uit Olde-

broek. Voorzitter zegt dat hij Ben heel goed kent en dat hij uitkijkt naar de 

samenwerking. 

Voorzitter bedankt Koos Prins voor het werk wat hij voor de club heeft 

gedaan en stelt de vergadering voor het scheidende bestuurslid te benoe-

men tot het eerste erelid van de Nederlandse DFKPclub.  Vergadering gaat 

daar onder applaus mee akkoord. Koos bedankt de vergadering en geeft aan 

dat hij dit totaal niet verwacht had.  

 

Het bestuursbeleid wordt in het kort door de voorzitter toegelicht. Het be-

stuur zal regelmatig met nieuwe ideeën moeten komen en heeft daar de 

hulp van de leden bij nodig. Daarom is er een vragenformulier ontwikkeld 

waarin de leden hun ideeën en opmerkingen kwijt kunnen.  

Piet Spoelstra vindt het wel belangrijk dat er aandacht voor de jeugdleden 

is en dat zij begeleiding moeten krijgen. Voor een landelijke club als de 
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DFKP is dat echter moeilijk. Rene v.d.Kerkhof  is van mening dat het be-

geleiden van jeugdleden vooral een taak is van plaatselijke verenigingen. 

We moeten wel prijzen beschikbaar blijven stellen voor de jeugdleden. Piet 

Spoelstra vraagt of facebook niet een middel is om de jeugd vast te houden 

omdat zij juist bezig zijn met dat soort dingen. Koos Prins zegt dat het een 

mooi middel is, maar dat er nog meer dan op een website, heel vaak nieuwe 

informatie op gezet moet worden om gelezen en gezien te worden.  

 

Jaap Stelling geeft een toelichting over de sponsoring door Kasper Fauna-

food. Er is een nieuw contract afgesloten met Kasper Faunafood, we krij-

gen van deze firma zakjes voer met een totale waarde van € 130,- Deze 

zakjes kunnen als prijzen aan onze leden worden uitgereikt. 

Koos Prins memoreert nog dat onze 2e sponsor Robert Broekhuizen - hij 

heeft onze website kosteloos opgezet - de website steeds up-to-date houdt. 

 

De clubdag in september zal op dezelfde manier en op dezelfde locatie 

worden georganiseerd.  

De leden wordt gevraagd om met bijzondere dieren te komen.  

 

Naar aanleiding van een artikel van Andre Broers in Kleindiermagazine 

komt vanuit de vergadering de suggestie om ook vruchtenetende duiven toe 

te laten op tentoonstellingen. Er zal eerst goed gekeken moeten worden 

naar wat kan en mag. Ook zal gekeken moeten worden of er niet te veel 

risico’s aan zitten i.v.m. voeding ed. Ben van Dijk vindt dat er eerst beter 

gekeken kan worden hoe we wat minder gangbare soorten kwartels, patrij-

zen en frankolijnen in de kooien kunnen krijgen. 

 

De voorzitter heeft een aangepaste nummering gemaakt voor de prijzen-

schema’s op de districtsshows en dat is een hele opsomming geworden. De 

praktijk wijst uit dat een aantal tt-secr. geen moeite heeft met het duidelijk 

opsommen van de prijswinnaars en dat anderen er wat meer problemen 

mee hebben. 

De districtsshows zullen opnieuw een duidelijk overzicht van toe te kennen 

prijzen krijgen. 

 

Bij de evaluatie van de clubshow op de Noordshow te Zuidlaren wordt erop 

gewezen dat de verlichting niet goed is. Dit is en blijft een punt van zorg. 
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Voorzitter merkt op dat er ook elders op tentoonstellingen wel slechte ver-

lichting is maar door de kleinschaligheid heeft dat minder aandacht. De 

Noordshow is echter wel de bondsshow en daar dient het goed te zijn. Het 

zal onder de aandacht van de Noordshow gebracht worden. 

 

De Club-en Districtsshows worden vastgesteld. Alle ingekomen aanvragen 

worden toegewezen. Een aantal shows is afgevallen en er zijn een paar 

nieuwe bij gekomen. Dat heeft tot weinig opmerkingen geleid, over het 

algemeen is alles netjes in orde. De organisaties waar wat op aan te merken 

viel, zullen daar op gewezen worden. 

 

Bij de prijsuitreiking geeft de secretaris een toelichting over de puntentel-

ling en worden de prijzen uitgereikt. Voor de clubkampioenen zijn er 

prachtige prijzen beschikbaar gesteld door Joop Hageman. De voorzitter 

bedankt hem daarvoor. 

 

Niemand meldt zich voor de rondvraag waarop de voorzitter de leden be-

dankt voor hun inbreng. Jammer dat er niet meer leden op zo’n dag afko-

men. 

 

Na de prima verzorgde lunch verzorgt de heer Balding een met humor 

doorspekte lezing over ongediertebestrijding. 

 

Iets voor 15.00 uur dankt de voorzitter de heer Balding voor zijn lezing en 

alle aanwezigen voor hun inbreng en aandacht en wenst ieder een goed en 

vrolijk fokseizoen en wel thuis. 
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Even wat mailverkeer direct na afloop van de Noordshow 
 
Hallo allen, 

  

Ik heb genoten de aflopen 4 dagen op de Noordshow in Assen. 

Een prachtige locatie, groot gebouw, een zeer ruim opgezette show met een 

goede verlichting. 

Voor de niet inzenders onder onze leden een gemiste kans. 

Veel  dieren in de groepen kleine en grote siervogels met een grote ver-

scheidenheid. 

Een ware promotie voor de kleindiersport.  

De complementen aan bestuur en organisatie van de Noordshow. 

Er zal ongetwijfeld nog wel wat te verbeteren zijn, maar zoiets op een 

nieuwe locatie neerzetten is geen sinecure. 

Wij als DFKP-club hebben ons goed kunnen presenteren. 

Dank aan de leden die naast het bestuur bereid waren de stand een dag 

(dagdeel) te bemannen. 

Het heeft de club toch maar 

weer mooi 4 nieuwe leden op-

geleverd. 
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Hallo allen, 

 

Ik ben het helemaal met Jaap eens, een geweldige show en een super pre-

sentatie van de DFKPclub. Hopelijk slaagt het bestuur erin om een goede 

opvolger voor Jaap te vinden die zijn niet te onderschatten taak m.b.t. de 

presentatie van de club overneemt. Ik hoop zelf ook volgend jaar weer mijn 

bijdrage te kunnen/mogen leveren tijdens de Noordshow. 

Ik heb met veel mensen gesproken en daaruit trek ik de conclusie dat we 

door de andere fokkers van kleindieren binnen KLN en de NBS steeds se-

rieuzer worden genomen. Diverse wat oudere hoenderfokkers gaven aan 

dat ze het wat kleiner willen gaan houden en dan zijn ze erg geïnteresseerd 

in kwartels, een niet te onderschatten groep fokkers die met hun kennis en 

ervaring een verrijking voor de club kan zijn. 

Ten aanzien van de werving van deze groep is publicatie in kleindiermaga-

zine en presentatie op de grotere shows van groot belang. 

Allen een succesvol kweek/fok seizoen gewenst. 
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Clubshow op de Noordshow te Assen:                         tekst Koos Prins 

Voor de eerste keer clubshow op de Noordshow in Assen; het was natuur-

lijk even afwachten hoe dat zou zijn.  

Wat mij betreft, geweldig!! Alle dieren in één grote hal met in het midden 

de presentatie van de speciaalclubs. Echte reclame voor de liefhebberij. 

Ook de stand van de DFKPclub was weer goed bezocht, ik mocht daar ook 

een aantal dagdelen de club vertegenwoordigen en heb met veel mensen 

gesproken en daar kan ik de conclusie uit trekken dat we door de fokkers 

van andere diersoorten steeds serieuzer genomen worden. Met name wat 

oudere hoenderfokkers die gaan verhuizen en over minder ruimte beschik-

ken zijn erg geïnteresseerd in kwartels. Deze groep kundige fokkers met 

veel fokervaring kunnen een verrijking voor de speciaalclub zijn. En door 

als speciaalclub aanwezig te zijn op zo’n grote landelijke show kun je deze 

mensen bereiken en voorlichten. Er zijn weer vele goede fokdieren van 

eigenaar gewisseld en hopelijk komen de nieuwe eigenaren met de nafok 

op de volgende Noordshow. 

Van de winnaars in elke groep is door Klaas v.d.Hoek een foto gemaakt die 

hier ook afgedrukt staat en die ook op de oorkonde afgedrukt zal worden.  

Na een drukke keurdag werden de volgende winnaars bekendgemaakt: 

 

Kwartels 

 

Nr.1  kooinr. 4159  

Japanse Kwartel 

E.Timmer F96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2 4199a  Cal. Kuifkwartel J.v.Dijck  F96  

Nr. 3 4188  Francolijn Kwartel Maarten Vierhout F96  

Nr. 4 4109  Japanse kwartel H.Zeldenrust  F96 
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Nr. 5 4199  Berg Kuifkwartel geen lid 

 

Patrijzen 

 

Nr. 1  

kooinr. 4215 

Chuckar Patrijs 

G.v. Werven F96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2 4208 Europese Patrijs  geen lid  

Nr. 3 4218 Chinese Bamboepatrijs D.Stadman F96  

 

Oorspronkelijke duiven 

 

Nr. 1   kooinr. 4366 

Vredesduif 

D.Stadman   F96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2 4338 Bronsvleugelduif Maarten Vierhout F96  

Nr. 3 4347 Rotsduif  R.C.H.v.d.Kerkhof F96  

Nr. 4 4355 Guineaduif  A.J.Vierhout  F96  
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Nr. 5 4306 Birma tortel  Comb.v.Dorp  F96 
 

Lachduiven 

 

Nr. 1 4254  

Witkop Isabel

 Leon v.Werven

 U 97 

 

Deze duif was tevens de 

mooiste van alle siervo-

gels en dus winnaar van 

het gouden tientje. 

 

Leon, Gefeliciteerd!! 

 

 

 

 

Nr.2 4282  Grijs Pastel Isabel K.Prins   U 97 

Nr.3 4231  Wildkleur Isabel Leon v.Werven  F96  

Nr.4 4241  Pastel Isabel  Bas Hendriks  F96  

Nr.5 4257  Ivoor   D.Stadman  F96 

 

Diamantduiven 

 

Nr. 1 4301  

Wildkleur Isabel 

R.C.H.v.d.Kerkhof 

F96 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

Verweesde jonge duiven hoeven niet van honger om te komen. 

Het komt gelukkig zelden voor, dat een fokker zeer jonge duiven zelf moet 

voeren. De oorzaak van dit ingrijpen kan zeer verschillend zijn. Een van de 

ouderdieren kan ziek zijn, de ouderdieren kunnen hun jongen slecht voeren 

of de ouderdieren kunnen beide gestorven zijn door een ongeluk. Slecht 

voeren door de ouderdieren wil nog wel eens voorkomen. Vaak zijn de 

jongen nog hulpbehoevend als de ouderdieren al weer beginnen te broeden. 

De liefhebber ziet dan de reeds bevederde jongen in het nest liggen met 

lege kroppen, luid piepend om voedsel. Als de liefhebber dan zelf bij-

springt door ze kleine hoeveelheden voedsel te voeren kan hij die jongen 

vaak over het moeilijke punt heen helpen. Vaak beginnen na enkele dagen 

de ouderdieren wel weer te voeren, hoewel ze hun tweede legsel blijven 

bebroeden. Het voeren van voorgeweekt voedsel werd reeds meermalen in 

de literatuur beschreven. De Oost Duitse auteur Rudolf Barth beschrijft het. 

Met duim en wijsvinger van de linkerhand opent men de snavel van de jon-

ge vogel en schuift met de rechterhand de graankorrels in de bek zodat de 

jonge vogel ze kan wegslikken. Aanbeveling verdient het echter wel dat 

een tweede persoon aanwezig is om de vogel vast te houden, aangezien het 

dier zich zonder twijfel verzetten zal tegen deze ongebruikelijke voedering. 

Als echter een tweede persoon niet aanwezig is kan men het jong in een 

doek wikkelen, zodat hals en kop er uitsteken. Het beste kan men hiervoor 

voorgeweekte erwten gebruiken want hiermee is de krop van het jong snel 

te vullen. Is het noodzakelijk ze langer dan vier dagen te voeren neem dan 

een mengsel van graan. Laat die in lauw water iets kiemen, wat meer vita-

minen bevat. Vergeet niet heel fijn grit en gesneden onkruid te voeren. Die-

ren die drie weken oud zijn laten zich prima groot brengen op deze manier. 

Dieren van vijf weken en ouder kan men fijn zaad geven zodat ze zich zelf 

kunnen voeden. Een groot probleem geeft de opfok van jonge dieren die 

direct na het uitkomen op onze hulp zijn aangewezen. Algemeen is bekend 

dat de voedingsstoffen uit de voedingsbrij van de ouderdieren niet te ver-

vangen zijn. Toch heeft men geprobeerd pasgeboren duivenkuikens op te 

fokken. Als voedingspap koos men daar voor een brijachtige massa samen-

gesteld uit havermout, melk, druivensuiker en levertraan. Dit moet wel op 

lichaamstemperatuur zijn. U kunt ook een jong bij een ander koppel inleg-

gen. Drie jongen kan een koppel best voeren als ze van dezelfde leeft tijd 

zijn. Als ze dan wat ouder zijn kunt u de jongen zelf wat bijvoeren met wat 

geweekte erwten. 
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N.a.v. Verweesde jonge duiven hoeven niet van honger om te komen  

 

In de loop der jaren heb ik noodgedwongen enkele tientallen jonge duiven 

met de hand grootgebracht, meest groenvleugelduiven. Soms stopten de 

oudervogels met voeren omdat ze door een of andere gebeurtenis werden 

verstoord, maar vaker gebeurde dit omdat de jonge vogels niet meer 

bedelden. 

 

Ik zet de jonge duif in een kunstmoeder. De temperatuur is afhankelijk van 

de leeftijd. Jonger dan 10 dagen 28 tot 30 oC, ouder dan 10 dagen 25 tot 

28oC. 

De jongen worden gevoerd met eivoer. Ik maak daarvoor een klein beetje 

eivoer nat en roer dat even zodat er een papje ontstaat. Het eivoer moet zo 

nat zijn dat het niet meer kleeft. Te kleverig eivoer blijft in de keel steken. 

Als het te nat is kun je het niet meer oppakken. Let er op dat de huid van je 

vingers vocht aan het eivoer onttrekt. Als het te lang duurt voor je het voer 

in de snavel krijgt even opnieuw met het natte voer mengen en opnieuw 

proberen. 

 

Voor het voeren zet ik de jonge duif op een tafeltje, op ooghoogte. Als 

ondergrond gebruik ik iets ruws, keukenrolpapier, zodat de vogel zich vast 

kan houden. 

Ik leg mijn rechterhand (rechtshandig) over de vogel, met de duim en 

wijsvinger tegen de snavelbasis. Door de hand over de vogel te leggen 

voelt het alsof hij onder de oudervogel zit en wordt hij rustiger. 

Daarna pak ik met de linkerhand wat eivoer tussen duim, wijsvinger en 

middelvinger en schuif de drie vingers vanaf de punt over de snavel. 

In het begin zal de vogel niet erg meewerken. Dan probeer  ik heel 

voorzichtig met de rechterhand  de nagel van mijn duim tussen de boven en 

ondersnavel te leggen, waardoor de snavel op een kier komt te staan. 

Wees voorzichtig, want de zachte snavel is erg breekbaar. 

Als er wat voer in de punt van de snavel zit, schuif ik dat verder door de 

drie vingers van mijn linkerhand langs de snavel te schuiven richting 

snavelbasis. Soms is het nodig de vogel iets te laten drinken om hem te 

dwingen te slikken (drinken, niet verdrinken). 

Werk niet te snel, geef de vogel de tijd het voer goed door te slikken en ga 

niet proppen. Jonge vogels eten maar een klein beetje per keer. 
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Ter controle kijk voor het voeren naar de krop en na het voeren weer, dan 

is te zien of er iets binnengekomen is. 

Als de vogel genoeg heeft begint hij zo met de kop te draaien dat je er niets 

meer in krijgt, als je dan doorgaat loop je het risico de snavel te breken. 

Probeer dan een poosje later opnieuw een klein beetje binnen te krijgen. 

Tot 14 dagen moet er toch 3 tot 4 keer per dag worden gevoerd. Vaker een 

klein beetje voeren is beter dan minder vaak veel voeren. 

 

Na een paar dagen is een gezonde vogel gewend aan het voeren en vaak zal 

hij dan zelf zijn snavel al wat openen als het voer over de snavel wordt 

geschoven tot hij genoeg heeft of bij je hand gaan bedelen door met zijn 

snavel langs je vingers te strijken. Ik heb wel eens dieren gehad die al 

begonnen te piepen en met de vleugels te klapperen als ze me zagen. 

Naarmate de vogel ouder wordt zal hij per keer meer eten, dan kan ook het 

aantal keren dat wordt gevoerd worden teruggebracht naar drie keer en later 

zelfs naar twee keer. 

Vanaf ongeveer 17 dagen begin ik met een klein beetje tropisch zaad en om 

de paar dagen fijn grit door het eivoer te mengen. 

 

Het voeren op deze manier lukt wel, maar is een gesmeer. De borstveren 

gaan aan elkaar plakken. Deze verwijder ik dan, ze laten makkelijk los. 

De vogel ziet er dan n iet uit. 

Het voer dat overblijft niet bewaren, maar weggooien of opvoeren aan de 

andere vogels. Ook het keukenrolpapier vaak verversen. 

 

Zodra ik zaad begin toe te voegen zet ik ook een heel klein beetje voer en 

water in de kunstmoeder,zodat de vogel wat kan oefenen met er naar te 

pikken. Na ongeveer 3 weken begint hij zelf te eten.  

Dan zal hij meestal ook weigeren te worden gevoerd. De eerste dagen wel 

controleren of hij ook genoeg eet. (de krop is gevuld). 

 

Jonge groenvleugels worden weer wild, maar bv. Australische kuifduiven 

blijven vaak handtam. De kunstmoeder die ik gebruik is voor de opfok van 

kwartels en maar 30 cm hoog. Voor grote duivensoorten is dat te laag. Ik 

heb twee keer een Paarse Woudduif op deze manier grootgebracht. Beide 

keren weigerde de vogel later te vliegen, hoewel hij het wel kan. 

      Ben van Dijk 
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Toegekende prijzen op de districtsshows in het seizoen 2014/2015 deel 2 

 

Zaanstadshow 24 t/m 26 oktober 2014      

totaal 31  dieren  keurm. Hoving 

 

16 Kwartels 

Mooiste 497 Japanse kwartel P.J.G.v.d.Hoorn F 96 

Mooiste l op 1 na 345 Japanse kwartel P.J.G.v.d.Hoorn  F 96 

9 Patrijzen 

Mooiste 509 Chukar patrijs C.A.C. Mulder F96 

6 Lachduiven  

Mooiste 513 Pastel J Ypma F 96 

 

Spilbroekshow te Neede 24 en 25 januari 2015  

totaal 37 dieren  keurm. Kwartels J.Albada, overige G.Jansen 

 

5 Kwartels 

Mooiste 491 Virg.boomkwartel S.Hageman F96 

6 Oorspr duiven 

Mooiste 486 Bronsvleugelduif M.Kogelman F96 geen lid 

26 Lachduiven 

Mooiste 481 Schimmel Isabel J.J.H.W.Hageman F96 

Mooiste op 1 na 459Wildkleur M.Ebbers F96 geen lid 

 
Helaas zijn door de vogelgriep de volgende shows afgelast: 

WPKC Winschoten 

Zwolse kleindierenshow 

De Liemersshow Zevenaar 

Oneto Enschede 

De Maasdalshow Vlodrop 

Hanzeshow Kampen 

Provinciale Zuid Holland Boskoop 

Nut en sport Haaksbergen  

 

Championshow te Nieuwegein 22 t/ 24 janauri 2015 

totaal 122 dieren.keurm. A.Deetman, N.H.v.Wijk en PTJL Botden 

 

26 Kwartels 

Mooiste 6633 Japanse kwartel N.H. van Wijk U97 

Mooiste  op 1 na 6632 Japanse kwartel J. v.d. Salm F96 geen lid 
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22 Patrijzen 

Mooiste 6648 Europese patrijs R. Elsgeest U97 

Mooiste op 1 na 6653 Chukarpatrijs G. van Werven F96 

Mooiste op 2 na 6659 Chukarpatrijs G. van Werven F96 

36 Lachduiven 

Mooiste 6671 pastel isabe Leon van Werven F96 

Mooiste op 1 na 6680 witkop isabel Leon van Werven F96 

11 Diamantduiven 

Mooiste 6692 wildkleur Rene v.d. Kerkhof F96 

Mooiste op 1 na 6696 wildkleur Rene v.d. Kerkhof ZG95 

27 Oorspr.Duiven 

Mooiste 6729 Zebraduif Rene v.d. Kerkhof U97 

Mooiste op 1 na 6726 Zebraduif Rene v.d. Kerkhof F96 

Mooiste op 2 na 6705 Birmatortel Comb. Van Dorp F96 

 
 

Clubshow op de Noordshowe te Assen op 7 t/m 10 januari 2015   

Totaal 286 dieren keurmeesters: J.v.Dorp, A.deetman, J.v.d.Siepkamp en 

N.H.v.Wijk 

 

108 Kwartels 

Mooiste 4159 Japanse kwartel E. Timmer F96 

Mooiste op 1 na 4199a Cal. Kuifkwartel J. van Dijck F96 

Mooiste  op 2 na 4188 Frankolijnkwartel Maarten Vierhout F96 

Mooiste op 3 na 4109 Japanse Kwartel H. Zeldenrust F96 

Mooiste op 4 na 4199 Bergkuifkwartel W.A. Poortinga F96 geen lid 

21 Patrijzen 

Mooiste 4215 Chukarpatrijs G. van Werven F96 

Mooiste op 1 na 4208 Europese  patrijs J.G. Kappe F96 geen lid 

Mooiste  op 2 na 4218 Chin. Bamboepatrijs D. Stadman F96 

1 Frankolijnen te weinig dieren voor prijs 

82 Lachduiven 

Mooiste 4254 witkop isabel Leon van Werven U97 

Mooiste op 1 na 4282 grijs pastel isabel K. Prins U97 

Mooiste  op 2 na 4231 wildkleur isabel Leon van Werven F96 

Mooiste op 3 na 4241 pastel isabel Bas Hendriks F96 

Mooiste op 4 na 4257 ivoor D. Stadman F96 

67 Oorspr.Duiven 

Mooiste 4366 Vredesduif D Stadman F96 

Mooiste op 1 na 4338 Bronsvleugelduif Maarten Vierhout F96 

Mooiste  op 2 na 4347 Rotsduif R.C.H. v.d. Kerkhof F96 
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Mooiste op 3 na 4355 Guineaduif A.J. Vierhout F96 

Mooiste op 4 na 4306 Birmatortel Comb. Van Dorp F96 

7 Diamantduiven 

Mooiste 4301 wildkleur isabel R.C.H. v.d. Kerkhof F96 

 
 

Overige tentoonstellingen 

 
De sportfokkers Neer 
Totaal 56 dieren Keurm. P.Botden 
 
Mooiste Kwartel 518 Cal.Kuifkwartel J van Dijck F96 
Mooiste Patrijs 522 Europese patrijs J. Habets F96 geen lid 
Mooiste Lachduif 534 pastel isabel G. Claassen F96 
Mooiste Diamantduif 544 wildkleur Rene v.d. Kerkhof U97 
Mooiste Oorspr. Duif 560 Rotsduif A. Sammer U97 
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