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  Voorwoord                 DFKP 
    voorzitter  
 
 

 
Wie had vorig jaar om deze tijd kunnen bedenken dat we na een jaar 
nog steeds last zouden hebben van de Corona pandemie. Maar dat 
is dus helaas wel het geval en dan ook weer met torenhoge 
besmetting cijfers en dientengevolge overvolle ziekenhuizen en de 
vele sterfgevallen,  ondanks alle maatregelen die er tegen zijn 
genomen. Vaccinatie lijkt toch de enige ontsnapping er uit te zijn.  
 
Wij als bestuur hebben daardoor de jaarvergadering in februari 
uitgesteld naar augustus op dezelfde dag dat we onze fokkersdag  
hopen te houden.  
 
Ik hoop dat iedereen van ons en hun naasten dit jaar goed is 
doorgekomen en hoop jullie weer te ontmoeten op onze eerste 
bijeenkomst in 2021, die dus pas in augustus zal zijn. 
 
Ik wens alle leden veel succes bij de kweek en hoop veel DFKP dieren 
te zien komend tentoonstelling seizoen.  

 
Maar allereerst wil ik die op onze 
fokkersdag in augustus tegenkomen. 
 

Tot ziens op onze fokkersdag. 
Blijf voorzichtig en gezond. 

   
Tonny Kersten-Noy. 
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Van de secretaris. 
 
Het behoeft geen uitleg dat het momenteel moeilijk is om iets te 
organiseren, er gebeurt ook zeer weinig binnen de kleindierensport, 
dus er valt ook weinig te schrijven hier over. Dus een clubblad 
maken valt ook al niet mee in deze tijd ondanks dat we tijd genoeg 
hebben met al die perikelen rond het COVID 19.  
Maar toch hebben we als bestuur maar wat vergaderd ook al was 
het digitaal, want tenslotte er komen weer betere tijden en dan 
moet er toch wat georganiseerd zijn. Een paar zaken ga ik daarom 
voor u op een rijtje zetten, We hebben besloten als bestuur omdat 
het niet mogelijk is momenteel om een jaarvergadering te houden, 
om deze algemene ledenvergadering gelijk te houden met onze club 
dag in Amersfoort. Het zal dan naar alle waarschijnlijkheid wel een 
drukke dag worden, maar als we voldoende keurmeesters hebben 
die dag moet dat geen probleem zijn en hebben we toch een leuke 
dag vulling voor ons allen. Ook kunnen er sommige besluiten die we 
normaal gesproken op de jaarvergadering besluiten met de leden 
niet worden uitgesteld, zo hebben we als bestuur besloten om de 
districtshow op de zelfde shows onder te brengen als afgesproken in 
2020 want deze hebben allemaal niet kunnen door gaan dus wat is 
er nog beter om het besluit van 2020 te gebruiken. We kunnen altijd 
nog aanvullingen doen na de algemene ledenvergadering, die 
mogelijkheid is er altijd. Tenminste als we dan wat meer vrijheid 
hebben om deze te houden, maar daar gaan we als bestuur wel 
vanuit. Van diverse keurmeesters heb ik al een bevestiging 
ontvangen dat zij deze dag aanwezig zullen zijn dus een keurdag en 
jaarvergadering zal prima lukken. 
Tegen die tijd dat het zover is zullen wij als bestuur wel bij elkaar zijn 
geweest van hoe wij de keurdag gaan invullen, dus te zijner tijd 
ontvangt u hierover bericht.  
Dus noteer zaterdag 28 augustus al vast in u agenda: clubdag en 
jaar vergadering in Amersfoort. 

Bart Vrolijks 
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Dus zoals het er nu naar uitziet zullen de distictshows worden 
ondergebracht bij. 
W.P.K.C.    Winschoten 

Midden Veluweshow  Wenum Wiesel 
Peelhorstshow  Horst 
Zaanstadshow   Zaandam 
Neer en omstreken  Neer (Mits deze word gehouden) 
Deltashow   Middelburg 
Oneto    Enschede 
Gelderlandshow  Nijkerk 
Maasdalshow   Vlodrop 
Hanzeshow   Kampen 
Spilbroekshow  Neede 
Prov. bondstentoonstelling Boskoop 
Clubshow op de Noordshow Hardenberg 
De meeste van deze shows hebben hun aanvraag al ingediend bij de  
DFKP-Club. 
 
In memoriam. 
In week 15 kreeg ik het bericht dat dhr. F. Masselink uit Didam was 
overleden, hij was lid van de DFKP-Club en fokker van lachduiven. 
Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies. 
Nieuwe leden binnen de DFKP-Club. 
Trees Tigchelovend. (Kwartels.) 
Aafke Stremler. (Kwartels 
 

 



 5 

Duiven & Tortelduiven / Columbinae    
 
De duiven van de subfamilie Columbinae zijn allemaal zaadetende 
duiven. Het Dwergduifje is het allerkleinste duifje van de wereld en 
behoort tot de Amerikaanse kleine grondduifjes, het geslacht 
Columbina. 

 

 
 
Het geslacht Columbina omvat 7+2 soorten kleine grondduifjes  
waarvan 2 soorten, te weten het Schubben duifje en het Inca duifje, 
ook wel als Scardafella soorten worden benoemd. Deze 2 soorten 
hebben een langere staart en andere tekening. Ze vertonen ook een 
ander gedrag en maken een ander geluid dan de overige 7 soorten. 
Door de donkere eindzomen van de veren tonen ze over het hele 
lichaam dwars bestreping, waardoor ze ook wel gelijkenis vertonen 
met de meeste Australische Geopelia soorten. De 7 andere soorten 
laten  allemaal op de vleugels donkere vlekjes zien, die soms 
streepjes vormen. Van de 7 overige Columbina soorten zijn er 6 
genoemde in het overzichtje welbekend. We zien die dan ook 
geregeld op onze tentoonstellingen. Zo niet het Blauwoog 
steenduifje. Dit duifje treffen we, jammer genoeg, waarschijnlijk 
niet aan in onze avicultuur.  
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Het Schubben duifje. 
Wetenschappelijke benaming: Columbina (S) s.squamata 

Eng: Scaled Dove Dts: Schuppentäubchen Frs: Colombe écaillée 

 

Bovenstaand Schubbenduifje vertoont grote gelijkenis met 
onderstaand Inca duifje.  

Het Schubbenduifje vertoont meer lichte vlekjes vlak voor de 
donkere omzoming aan de veeruiteinden. Deze omzoming is ook wat 

donkerder bij het Inca duifje. 

 

Het Inca duifje. 
Wetenschappelijke benaming: Columbina (S) inca 

Eng: Inca Dove Dts: Inka täubchen  Frs: Colombe inca  
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Het Blauwoog steenduifje. 
Wetenschappelijke benaming: Columbina cyanopis  

Eng: Blue-eyed Ground Dove  Dts: Blauaugen täubchen  

Frs: Columbe aux jeux bleus 

 
Dit is, naar mijn bescheiden mening, het mooiste duifje uit het  
geslacht Columbina. Met de duidelijke glanzende staalblauwe 
vlekken op de vleugels, de warme roodbruine tint in de bevedering 
van kop, borst en staart en uiteraard de blauwe ogen. Maar voor ons 
niet te bewonderen in het echt, tenzij je naar Brazilië afreist. Dit 
duifje is meer dan 70 jaar niet waargenomen in de natuur. Inmiddels 
herontdekt maar is ernstig bedreigd door verlies van habitat. 

 

 

Tonny Kersten-Noy. 
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De jakhals en de patrijs- Been fabel uit India over het kenmerk van 
Bronechte vriendschap 

De jakhals en de patrijs hadden eeuwige vriendschap gesloten.  

Maar de jakhals was erg veeleisend en jaloers. Jij doet niet half 

zoveel voor mij als ik voor jou zei hij steeds en jij praat maar over 

vriendschap. Weet je, mijn idee van een vriend is iemand die me kan 

laten lachen en huilen, me goed te eten geeft en als het nodig is, 

mijn leven redt. Dat kan jij nooit! Laten we eens kijken zei de patrijs. 

Loop jij maar eens een klein eindje achter mij aan, en als ik je niet 

gauw aan het lachen maak, mag je me opeten.  

Hij vloog weg. Daar ontmoette hij twee reizigers, die voortsjokten. 

Ze hadden pijnlijke voeten en ze waren doodmoe. De eerste droeg 

een bundeltje aan een stok over zijn schouder. De andere liep met 

zijn schoenen in zijn hand. Licht als een veertje vloog de patrijs 

boven op de stok van de ene. Hij merkte er niets van, maar de 

andere man zag het wel. Wat een buitenkansje voor ons avondeten, 

dat dier is tam. Hij gooide zonder bedenken een schoen naar de 

patrijs. Het dier vloog op en de schoen wipte de tulband van het 

hoofd van zijn vriend. 
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Wat ben jij een pestkop, schreeuwde deze boos.  

Waarom gooi je je schoenen naar mijn hoofd? reiskameraad, zei de 

ander vriendelijk, wees niet nijdig. Ik gooide die schoen niet naar 

jou! Er zat een patrijs op je stok. Daar smeet ik naar. 

 

Op mijn stok? Ben je gek! schreeuwde de man woedend.  

Vertel me geen sprookjes. Eerst beledig je me en dan lieg je me nog 

wat voor. Ik zal je wel een lesje geven. 

Hij vloog op hem af en begon te vechten. De ander liet dat niet op 

zich zitten en sloeg terug. Ze vochten tot ze niet meer uit hun ogen 

konden kijken, het bloed uit hun neuzen stroomde en hun kleren 

aan flarden hingen. 

De jakhals lachte zich half dood. Ben je tevreden, vriend? vroeg de 

patrijs. Zeker, ik heb me kapot gelachen. Maar nu moet je me laten 

huilen. Het is makkelijk voor clown te spelen, maar het is heel wat 

moeilijker de hogere gevoelens op te roepen. 

Nou, je zult het zien, zei de patrijs een beetje in zijn wiek geschoten. 

Daar komt een jager met zijn honden aan. Kruip jij maar even in die 

holle boom en kijk uit je ogen. Als je niet gaat huilen heb je geen 

gevoel in je lijf. 

 

De jakhals deed wat hem gevraagd werd en keek naar de patrijs, die 

ging fladderen in de struiken tot de honden hem in de gaten kregen. 

Toen vloog hij naar de holle boom waarin de jakhals zich verstopt 

had. De honden roken hem natuurlijk onmiddellijk.  

Ze begonnen te keffen en te krabben tot de jager kwam.  

Deze trok de jakhals aan zijn staart uit de boom en gooide hem voor 

de honden, die naar hartenlust met hem vochten tot hij voor dood 

bleef liggen. Na een poosje deed hij zijn ogen open, want hij had 

maar gedaan of hij dood was. 
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De patrijs zat boven hem op een boomtak. Heb je gehuild? vroeg hij, 

hou je bek! grauwde de jakhals. Ik ben bijna doodgegaan van angst. 

Daar lag de jakhals bij te komen van zijn builen. Ondertussen kreeg 

hij honger. Zo, nu wordt het tijd dat je eens toont dat je een goede 

vriend bent, zei hij tegen de patrijs. Haal me eens een lekker hapje 

en dan zal ik je mijn echte vriend noemen. 

 

Al goed, al best, riep de patrijs. Kijk maar goed naar me, en eet als 

het zover is. 

Net op dat moment kwam er een groepje vrouwen voorbij die eten 

naar het land brachten voor hun mannen. De patrijs begon klagelijk 

te roepen en fladderde van struik tot struik, alsof hij gewond was. 

Een gewonde vogel, een gewonde vogel! riepen de vrouwen.                          

Die kunnen we gemakkelijk pakken! 

Ze renden allemaal achter hem aan en die slimme patrijs haalde 

duizend trucjes uit tot ze zo opgewonden waren dat ze hun 

bundeltjes op de grond zetten om vlugger te kunnen lopen.  

De jakhals zag zijn kans schoon, en rende weg met heel wat lekker 

eten. 

Ben je nu tevreden? vroeg de patrijs. 

 

Nou, zei de jakhals, je hebt me een lekker maaltje gegeven, je hebt 

me laten lachen, en huilen, uhum... Maar, en dat is de echte test, je 

moet nog een keer mijn leven redden. 

Misschien lukt me dat niet, antwoordde de patrijs treurig.                               

Ik ben zo klein en zwak. Maar het wordt al laat. Laten we naar huis 

gaan, het is een lange weg om langs het ondiepe stuk in de rivier te 

gaan. Weet je wat, we steken hier de rivier over en dan vragen we 

aan de krokodil, mijn goede vriend, ons over te zetten. 

Ze liepen naar de rivier. De krokodil wilde het wel doen dus gingen 
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ze op zijn brede rug zitten, 

en hij zette hen over. Maar 

toen ze midden in de stroom 

waren zei de patrijs: Ik 

geloof dat die krokodil van 

plan is ons te bedriegen. Stel 

je voor dat hij je hier in het 

water gooit.  

Voor jou is dat ook niet leuk! 

zei de jakhals, die wit om zijn 

neus werd. 

Voor mij is dat niet erg. Ik kan toch vliegen, maar jij niet. 

De jakhals rilde van angst en toen de krokodil zei dat hij honger had 

en trek had in een goed maal, kon de jakhals geen woord 

uitbrengen. Poeh! riep de patrijs. Geen grapjes hoor! Ik kan toch 

wegvliegen en mijn vriend de jakhals is niet zo stom dat hij zijn leven 

meeneemt op deze tochtjes. Dat laat hij thuis in een gesloten kast." 

Is dat zo? vroeg de krokodil verbaasd. Ja hoor! zei de patrijs. Probeer 

hem maar op te eten. Het zal je slecht bekomen! 

Dat is toch raar! riep de krokodil, en hij zwom door tot de jakhals 

aan de andere oever kwam. Nou, ben je tevreden? vroeg de patrijs. 

Zeker mijn beste. Je hebt me aan het lachen gemaakt, je hebt me 

laten huilen, je hebt me lekker te eten gegeven en je hebt mijn leven 

gered. Maar je bent me te slim voor een echte vriendschap, zei de 

jakhals. Goeiendag!  

Hij ging ervandoor en de patrijs heeft hem nooit weer gezien 

 

Samenvatting 

Een fabel uit India over het kenmerk van echte vriendschap. Een 

patrijs moet een jakhals zijn ware vriendschap bewijzen. Hij laat hem 
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lachen, huilen, eten en redt zijn leven, maar de jakhals is toch niet 

tevreden.   
 
Toelichting 

Verhaal uit Punjab. De sluwe vos uit de westerse verhalentraditie 

komt in India ook voor maar meestal vervult de jakhals die functie. 

 

De voet wordt in India als onrein lichaamsdeel beschouwd, de 

schoen derhalve ook. Het zou een grove belediging zijn wanneer 

iemand geschoeid het huis van zijn gastheer zou betreden. Zoveel 

temeer is het een belediging en een vernedering om iemand de 

schoen naar het hoofd te werpen. 
 
Bron: Volksverhalen. 

 
Oproep. 
Hebt u nog een leuk verhaaltje of anekdote voor het clubblad, laat 
het mij dan weten. Onze hobby is zo veelzijdig dat ik het mij bijna 
niet kan voorstellen dat er geen zaken worden beleefd die ook leuk 
zijn om in het clubblad te vermelden dus ik zou u willen vragen om 
deze met de redactie en de leden te delen, zend ze mij toe. 
Mvg. De redactie 
 
Binnengekomen mail van de Noordshow die wij met de leden willen 
delen. 
  
In de bijlage leest u dat de Dierenparade Noordshow gehouden zal 
worden in januari 2022 in Hardenberg.  
Met nadruk wijzen we er nog even op dat hier ook de KLN 
bondsshow voor alle diergroepen zal worden ondergebracht.      
Samen met KLN willen we er een waardige bondsshow van maken. 
Doet uw speciaalclub ook mee. Ongetwijfeld gaan we nog vaker met 
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u in gesprek, maar u kunt alvast de data melden aan uw leden. 
Omdat we meer ruimte tot onze beschikking hebben zullen we ook 
meer ruimte aan u als speciaalclub kunnen bieden.                             
Misschien hebt u al goede suggesties. Laat het ons weten.                    
Was u altijd fan van de Kleindieren promenade van enkele jaren 
geleden? Of vindt u het fijner om bij uw eigen dieren in de hal te 
staan? Geef s.v.p. aan wat uw voorkeuren zijn. Samen moeten we 
deze bondsshow tot een groot succes maken.  
 

KLN pakt in ieder geval groots uit. IN IEDER RAS WORDT DE TITEL 
NEDERLANDS KAMPIOEN VERGEVEN en de prijzen die hierbij horen 
zullen nieuw zijn. Kortom er is genoeg te beleven in Hardenberg in 
januari 2022.  
 

Nogmaals een oproep aan u. Laat z.s.m. weten wat uw wensen zijn. 
Dan gaan we er zeker over nadenken 
 

P e r s b e r i c h t  
 Annen, 15.03.16 Vereniging Dierenparade Noordshow  

 

Dierenparade Noordshow in 3de week januari te 
Hardenberg  
Vertrek uit Assen Door Corona kon de Dierenparade Noordshow in 
januari 2021 in de Expohal in Assen niet doorgaan. De Expohal is 
inmiddels gesloten, gaat vooralsnog niet open en staat in de 
verkoop. Omdat een toekomst in de Expohal dus erg onzeker is, is 
besloten te verhuizen naar Hardenberg. Meer ruimte in Hardenberg  
In Hardenberg kan de Dierenparade Noordshow de komende jaren 
beschikken over zo’n 20.000 m² verdeeld over 7 hallen.                      
Hierdoor ontstaan meer en verschillende belevingswerelden en 
krijgen de diergroepen nog ruimere en exclusieve aandacht.                      
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De grootste indoor kinderboerderij groeit, evenals het partnerschap 
met alle noordelijke groenscholen (AOC’s).  
 
Dierenparade Noordshow is op do 20 – vr 21 – za 22 januari 2022  
8.500 dieren en 10.000 bezoekers Dierenparade Noordshow is een 
vereniging van m.n. kleindierverenigingen uit de 4 noordelijke 
provincies en is al jaar en dag de grootste show van Nederland. 
Vanaf nu kunnen ook (groen) scholen lid worden van de organisatie. 
Naar verwachting worden zo’n 8.500 dieren ingeschreven en 
bezoeken ruim 10.000 mensen dit dierenparade-evenement.  
 
Samenwerking met AOC’s en ROC’s: ruim baan voor de jeugd                   
De kracht en basis van de Noordshow zijn de 50 lid-verenigingen 
met zeker 400 vrijwilligers. Zonder hen geen show! Vanaf nu worden 
ze ondersteund door leerlingen en studenten van diverse 
noordelijke AOC’s en ROC’s. Dierenparade Noordshow is van en voor 
fokkers en richt zich ook uitdrukkelijk op liefhebbers, zoals kinderen, 
jeugd, jonge gezinnen en andere doelgroepen.  
 
Nieuwe voorzitter De vereniging Dierenparade Noordshow zwaait 
na jaren fabuleuze inzet de voorzitter uit. Evert Visser is de beoogde 
opvolger. Hierover besluit de ledenvergadering van medio 2021.  
 
Informatie  
Alle informatie over Dierenparade Noordshow is te vinden op:  
www.noordshow.nl  https://www.facebook.com/Noordshow/  
Contactpersoon: Jaap Solle | secretaris@noordshow.nl  
Mvg. PR. commissie. 
 
 
Dus mocht u als lid van de DFKP-Club suggesties of ideeën hebben, 
laat het weten aan het bestuur, dan kunnen wij dit meenemen in 
onze correspondentie met de Noordshow. 
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Verenigingsleven hangt samen met welzijn, maar staat onder druk 
door corona. 
 
42 procent van de Nederlanders tussen de 18 en 80 jaar is de afgelopen 
twaalf maanden betrokken geweest bij een vereniging, zo blijkt uit een 
enquête onder ruim 2.000 mensen.                                                  
Het verenigingsleven hangt positief samen met het welzijn van 
Nederlanders. Verenigingsleden en andere betrokkenen zijn namelijk 
tevredener over hun sociale leven, voelen ze zich meer betrokken bij wat er 
in hun directe leefomgeving gebeurt en vinden de dingen die ze in hun 
leven doen meer de moeite waard 

Tijdens de strengste fase van de intelligente lockdown  kreeg het 

verenigingsleven wel een flinke knauw: twee derde kwam in die periode 

minder vaak op de club dan normaal. Bijna de helft zegt dat hij of zij er die 

maanden zelfs zelden of nooit is geweest 68 procent zegt zijn vereniging of 

club te hebben gemist tijdens de strengste lockdown-maatregelen tussen 

maart 2020 en maart 2021.  

Het stilvallen van het verenigingsleven heeft mogelijk ook invloed gehad op 

eenzaamheid tijdens de lockdown, want betrokkenen geven vaker dan niet-

betrokkenen aan dat ze zich in die periode weleens eenzaam hebben 

gevoeld. De strengere corona-maatregelen die het kabinet in 2020 

aankondigde zullen het verenigingsleven en daarmee naar verwachting het 

welzijn en sociale leven van Nederlanders vermoedelijk opnieuw onder druk 

zetten                                                                                                                                                 

Conclusie.                                                                                                                                                                            

Ook wij binnen de kleindierensport worden hiermee geconfronteerd zeker 

de ouderen onder ons, het gemis om te praten over onze hobby en 

ervaringen uit te wisselen. We hopen maar dat dit snel weer mogelijk is.    

Aldus een economisch onderzoek.                                 


