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Bestuurssamenstelling: 
Voorzitter:  Tonny Kersten-Noy 
   Rector Nabbenstraat 20 
    5809 AZ Leunen. 
    Telefoon: 0478-585595 
    E-mail: voorzitter@dfkp 
 
Secretaris:  Bart Vrolijks 

Claudiuslaan 25 
6642 AE Beuningen. 
Telefoon: 024-6772060 
E-mail: secretaris@dfkp.nl 

 
Penningmeester: Gerrit Claassen 
     Karel Doormanstraat 1c 
     5991 AH Baarlo. 
     Telefoon: 077-8502017 
     E-mail : penningmeester@dfkp.nl 
     Rekeningnummer NL07 RABO 0397 5787 76 

T.n.v. Ned. D.F.K.P club 
     Bank identificatie code (BIC) RABONL2U 

    Contributie €. 15,00 per jaar, jeugdleden 7,50 
     Te betalen voor 1 april bij bovengenoemde bank  
 
Bestuurslid:  Henze Munneke 
    Lijsterstraat 20 
    9679 JC Scheemda 

Telefoon: 06-20400827 
E-mail: henzemunneke@ziggo.nl 

 
Bestuurslid:  Piet Botden 
    Johan van Stalbergweg 3 
    5816 AG Vredepeel 
    Telefoon: 0478-503458. 
     
Het bestuur en redactie behouden zich het recht voor ingezonden stukken in te 
korten of te weigeren indien zij dit nodig achten. 
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    Voorwoord                DFKP 
    voorzitter  
 
 

 
Inmiddels is het al weer november 2021 geworden en nog zijn we niet van 
Covid-19 verlost. Erger nog de besmetting cijfers met alle verschrikkelijke 
gevolgen er van, zijn wederom tot onaanvaardbare hoogten gestegen. Even 
hebben we enige ruimte gehad maar op dit moment is het weer bar en boos. 
En of dat nog niet genoeg is, hebben we ook alweer met vogelgriep uitbraken 
te maken. 
 
Persoonlijk heb ik het dan ook als erg prettig ervaren, dat we 29 augustus 2021 
de combinatie Algemene ledenvergadering en Fokkersdag hebben kunnen 
houden. Fijn dat we weer eens als fokkers bijeen mochten zijn. Ik vond dit een 
geslaagde dag. 
Ook fijn dat er toch nog enkele tentoonstellingen zijn doorgegaan, waar ook 
prima resultaten zijn behaald door onze DFKP leden. In dit blad vinden jullie de 
verslagen van genoemde items.  
 

De feestelijke decembermaand staat weer voor de 
deur, dus wens ik jullie alvast hele fijne dagen samen 
met jullie naasten en een goed, nee een beter, zelfs 
een best 2022. En dan hopen we maar dat tegen die 
tijd, de veren ook weer welkom zijn op de 
Noordshow. 

 
 

 
Blijf voorzichtig en gezond.  Tonny Kersten-Noy. 
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Tandkwartels / Odontophoridae  

 

Van de 10 geslachten Tandkwartels kennen we 4 soorten 
Boomkwartels, de Colinus soorten, 5 Kuifkwartels, de 4 
Callipepla soorten en 1 Oreortix soort. Deze Kuifkwartels zien 
we geregeld op onze tentoonstellingen, de Douglas 
Kuifkwartel wel wat minder. 
 

 

Van de overige minder bekende Tandkwartels kennen we 2 
Bergkwartels, Cyrtonyx soorten, waarvan de Montezuma 
Bergkwartel al wel wat bekender is, maar deze komt nog maar 
weinig voor bij ons. 
 

 

De tweede Cyrtonyx soort, de Gevlekte Bergkwartel zien we 
hier bij ons waarschijnlijk niet. De Langpoot kwartel, Gebande 
kwartel en de Zangkwartel evenmin. 
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De Montezuma Bergkwartel. 
 

Wetenschappelijke benaming: Cyrtonyx m.montezumae 

Eng: Montezuma quail 
 

 

De Montezuma Bergkwartel heeft nog 5 ondersoorten. 
 
 

De Gevlekte Bergkwartel. 
 

Wetenschappelijke benaming: Cyrtonyx ocellatus 

Eng: Ocellated quail 
 

 

De Gevlekte Bergkwartel is enig in zijn soort. 
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De Langpootkwartel 
 

Wetenschappelijke benaming: Rhynchortyx c.cinctus  

Eng: Tawny-faced quail 
 

 

De Langpootkwartel heeft nog 3 ondersoorten. 
 
 

De Gebande Kwartel 
 

Wetenschappelijke benaming: Philortyx fasciatus 

Eng: Banded Quail 
 

 

De Gebande kwartel is enig in zijn soort.  
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De Zangkwartel  
 

Wetenschappelijke benaming: Dactylortyx thoracicus 

Eng: Singing quail 
 

 

De Zangkwartel is enig in zijn soort. 
 
 

Van de familie Tandkwartels/Odontophoridae kennen we nog 
2 geslachten die we nauwelijks of niet hier aantreffen. 
 

 

Het geslacht Odontophorus met zijn 15 soorten en het 
geslacht Dendrortyx met 3 soorten. 

 
Tonny Kersten-Noy- 
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Notulen algemene jaarlijkse ledenvergadering DFKP-Club. 

Gehouden op 28 augustus bij AKV te Amersfoort. 

Afwezig met kennisgeving: Koos Prins, Alex van Deelen, Nico van Wijk, 
Jogchum IJpma, Henk de Klein. 

Aanwezig: Hanno Dijkhorst, Piet Heesakkers, Gijs Dreijers, John Paul Wienk, 

Luuk Sportel, René v.d. Kerkhof, Jan de Klein, Thijs van Voorthuizen, Dirk 

Stadman, Henk Ebbers, Martin Vink, Johan Linders, Johan Kesseler, Aart 

Deetman, Jaap en Jeanine van Dorp, Gerrit Claassen, Piet Botden, Tonny 
Kersten-Noy, Henze Munneke en Bart Vrolijks. 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom na elkaar 

allang niet meer te hebben gezien in verband met de Corona perikelen, in het 

bijzonder de nieuwe leden Hanno Dijkhorst en Piet Heesakkers, Thijs van 

Voorthuizen, Henk de klein is ook een nieuw lid maar is afwezig wegens een 
kleindieren keuring. 

De agenda wordt vast gesteld.                                                                                                   

Er komen vanuit de leden geen aanvullingen op de agenda aangaande de 
vergadering. Dus de agenda komt er als volgt uit te zien. 

 Binnengekomen stukken en mail. 

 Notulen ledenvergadering 29 februari 2020. 

 Secretarieel jaarverslag 2020. 

 Financieel jaarverslag 2020. 

 Bevindingen kascommissie. 

 Benoeming kascommissie 2021. 

 Bestuursverkiezing. 

 Districtshows. 

 Contributie. 
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 Fokkersdag 2022. 

 Rondvraag.  

 Sluiting vergadering. 

 

Na het vaststellen van de agenda vraag de voorzitter een ogenblik stilte om 

de heren B. v.d. Wal en dhr Masselink te gedenken, zij zijn ons helaas dit jaar 

ontvallen. De voorzitter merkt nog op dat de heer Masselink penningmeester 
is geweest van de DFKP-Club. 

De binnengekomen mail en post worden behandeld.                                                               

De secretaris merkt op dat er aangaande de vergadering niet echt belangrijke 

mails en post zijn binnengekomen, diverse aanvragen districtshows maar die 

komen verderop ook nog aan de orde, de diertechnische raad, waar Gerrit 

Claassen en Bart Vrolijks naar toe zijn geweest, correspondentie met 

Amersfoort aangaande de clubdag, en het protocol bestuur en toezicht 
rechtspersoon, dit waren de meest belangrijke mededelingen. 

 

Notulen algemene ledenvergadering 29 februari 2020.  

Deze zijn door de aanwezige leden gelezen, Waarop Jan de Klein opmerkt dat 
deze prima waren opgesteld en worden goedgekeurd onder applaus.  

Secretarieel jaarverslag.                                                                                                           
Ook deze worden door de leden goedgekeurd. 

Financieel verslag van de penningmeester.                                                                        

Deze worden rond gedeeld voor een ieder ter inzage, René v.d. Kerkhof 

vraagt of de prijzen van 2019 pas in 2020 zijn uitbetaald, de penningmeester 

bevestigt dit. Er komen verder geen vragen op het financieel verslag, de 

penningmeester geeft aan dat het verslag is gecontroleerd door de 

kascommissie, te weten door Jan de Klein en Jaap van Dorp, zij hebben dit 
onafhankelijk van elkaar gedaan. 

Bevindingen kascommissie.                                                                                                                                               

Jan de Klein neemt het woord namens de kascommissie, hij geeft aan dat de 

kas is gecontroleerd en zij hebben geen onrechtmatigheden kunnen vinden of 
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ontdekken het zag er allemaal keurig en verantwoord uit, zij stellen dus voor 

om het bestuur en in het bijzonder de penningmeester decharge te verlenen 

voor het gevoerde financiële beleid. Dit wordt onder applaus aangenomen 
met dank aan de penningmeester. 

Benoeming kascommissie.                                                                                                     

Voor het volgende jaar zal de kascommissie bestaan uit Jaap van Dorp 

Reserve Nico van Wijk wordt daar bij gevoegd en nieuwe reserve 

kascommissie zal zijn Dirk Stadman. Jan de Klein treedt af als kascommissie 
lid. 

Bestuursverkiezing.                                                                                                                      

Piet Botden en Gerrit Claassen zijn beide aftredend en herkiesbaar.                           

De voorzitter had aan Piet Botden gevraagd of hij nog door wou gaan als 

bestuurslid daar hij de laatste tijd ziek was. Piet legt op verzoek van voorzitter 

Tonny uit wat hij heeft gehad. Hij geeft wel aan dat dit zijn laatste termijn als 

bestuurslid zal zijn, zowel Gerrit Claassen als Piet Botden worden beide 

herkozen als bestuurslid. Tonny onze voorzitter geeft aan dat we wel op zoek 

zijn naar nieuwe personen die het bestuur eventueel willen versterken, de 

meeste bestuursleden zijn al een jaartje ouder en wat verjonging zou welkom 
zijn binnen het bestuur, zij vraagt de leden hier eens over na te denken.  

Districktshow seizoen 2021/2022.                                                                                                                             

Het voorstel om de districtshows van 2020 die weggevallen zijn door de 

COVID 19 te handhaven voor dit seizoen krijgt de goedkeuring van de 

vergadering. Tevens wordt besloten, omdat Neer dit jaar geen tentoonstelling 

heeft, om nog een districtshow onder te brengen bij de Kleindier Liefhebbers 

Zuid Limburg. We weten niet exact hoeveel dieren hier komen maar we gaan 
dat proberen, zo word afgesproken. 

Contributie.                                                                                                                                 

De vergadering stemt ermee in dat de contributie gehandhaafd blijft zoals hij 

nu is er is geen enkele reden om dat in 2021 te veranderen.                                            
Deze was en blijft €.15,00 voor senioren en €.7,50 voor junior leden.  

Fokkersdag 2022.                                                                                                                         

Er wordt voorgesteld om de fokkersdag c.q. clubdag in 2022 samen te houden 
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met de Serama club. Hier wordt een discussie over gevoerd wie daar voor is 

of tegen. Uiteindelijk wordt besloten om het zo te houden zoals het nu is, 

alleen zullen er oude en overjarige dieren bij worden betrokken. De limiet van 

6 oude dieren zal dan verdwijnen en kijken we het een jaar aan hoe dit 

bevalt. Voor een samenwerking is Jaap van Dorp bang dat er te weinig ruimte 

zal zijn, de meeste leden zijn het daar ook mee eens. En als het zou gebeuren, 

moet het wel gescheiden blijven. Op een gegeven moment merkt Hanno 

Dijkhorst op dat er zaken door elkaar heen lopen, dat heb je nogal snel 

binnen een discussie.                                                                                                                                   

Er wordt ook nog gesproken over samenwerking met de Hollandse 

krielenclub, maar ook daar komen we niet verder mee. Dus het blijft zoals het 
is de laatste zaterdag in augustus en geen limiet meer van de oude dieren. 

Rondvraag. Dirk Stadman, Jeanine van Dorp, Luuk Sportel melden zich hier 
voor.                                                                                                                                

Dirk Stadman.                                                                                                                                                                                            

Heeft een vraag aangaande de standaard.                                                                                                                         

De oude standaard kende symmetrisch bont, getekend bont en Californian als 

bontvormen, erkend in elke erkende kleur mits bontpatroon duidelijk 
zichtbaar. 

De nieuwe standaard kent 4 bontvormen, getekend, symmetrisch, willekeurig 

en Californian. De 1e drie genoemde worden erkend in wildkleur, pastel, 

wildkleur- isabel, pastel- isabel, grijs en grijs- pastel. (De oude contrasterende 
kleuren, en grijsnekken niet meer) maar Californian alleen in de kleur pastel.  

Mijn voorstel is de Californian gewoon als een van de erkende bontvormen te 
beschouwen en net als de andere bonten in de genoemde kleuren.   

Jeanine van Dorp.                                                                                                                                                                 

Merkt op dat er een andere DFKP in omloop is op naam van de DFKP Club op 
facebook. 

Henze Munneke geeft als reactie hierop dat het onmogelijk is dat dit via de 

facebook van de DFKP Club gaat, hij beheert deze namelijk en hij werkt niet 
mee aan zulke zaken, zal waarschijnlijk niet bij de club van toepassing zijn. 
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Henze Munneke heeft ondertussen contact gehad met Jeanine van Dorp, en 

dit is opgelost het ontstond allemaal uit een vergissing en Henze Munneke 
heeft dit aangepast. 

Luuk Sportel.                                                                                                                                                                              

Heeft een vraag aangaande het clubblad, hij zou graag zien dat daar weer een 

lijst in kwam zoals voorheen waar men kan zien wat de leden voor dieren 
hebben. 

Bart Vrolijks merkt op dat we wel de AVG in het oog moeten houden in 
verband met de privacy regels, maar hij zal kijken wat er mogelijk is. 

Jaap van Dorp meldt nog dat er een 10 km vervoersverbod geldt in de 

omgeving van Heteren, Dit is een vergissing van Jaap want dit is van kracht in 
Hele (Overijsel). 

René van der Kerkhof vertelt nog dat er bij hem is ingebroken in de volières, 

en dat de meeste mooiste vogels bij hem zijn weggehaald in de nacht, de 

meeste zijn Diamantduifjes. Mocht er iemand deze te koop aanbieden en het 
lijkt verdacht, graag aandacht hier voor. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter Tonny Kersten-Noy de 

vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar bijdrage hieraan, en dan is 
het nu tijd om de dieren te gaan keuren. 

Districtshows zoals afgesproken op de algemene ledenvergadering. 
W.P.K.C.    Winschoten (Geannuleerd) 
Midden Veluweshow  Wenum Wiesel 
Peelhorstshow   Horst  
Zaanstadshow   Zaandam 
KL Zuid Limburg  Schimmert (Geannuleerd) 
Deltashow   Middelburg (Geannuleerd) 
Oneto    Enschede (Geannuleerd) 
Gelderlandshow  Nijkerk  (Geannuleerd) 
Maasdalshow   Vlodrop (Geannuleerd} 
Hanzeshow   Kampen 
Spilbroekshow   Neede  (Geannuleerd) 
Prov. bondstentoonstelling Boskoop 
Clubshow op de Noordshow Hardenberg 
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Waarbij de Maasdalshow of de Midden Veluweshow mag dienen als 
vervanging voor de Clubshow in Hardenberg. 
 
De fokkerdag c.q. clubdag van de DFKP –Club zal worden gehouden op 20 
augustus 2022 in Amersfoort 
 
De algemene jaarlijkse ledenvergadering, zal plaatsvinden op 19 februari 
2022 in Amersfoort. 
 
Leg deze datums vast in u agenda. 
 
Bij deze nog even ter verduidelijking het prijzenschema (Almanak) van de 
DFKP-Club 
deze is ook te vinden op de site van de KLN. 
 
Nederlandse DFKP-club  
De DFKP-diergroepen zijn: oorspronkelijke duiven, lachduiven, 
diamantduiven, frankolijnen, kwartels en patrijzen  
Prijzenschema clubshow bij de Noordshow  
 
Lachduiven:  
6100. Ereprijs + rozet met afslag DFKP Club  
6101. Ereprijs fraaiste op 1 na minimaal 15 dieren  
6102. Ereprijs fraaiste op 2 na minimaal 30 dieren 
6103. Ereprijs fraaiste op 3 na minimaal 40 dieren  
6104. Ereprijs fraaiste op 4 na minimaal 50 dieren  
 
Diamantduiven:  
6105. Ereprijs + rozet met afslag DFKP Club  
6106. Ereprijs fraaiste op 1 na minimaal 10 dieren  
6107. Ereprijs fraaiste op 2 na minimaal 15 dieren  
6108. Ereprijs fraaiste op 3 na minimaal 25 dieren  
6109. Ereprijs fraaiste op 4 na minimaal 40 dieren  
 
Overige Oorspronkelijke duiven:  
6110. Ereprijs + rozet met afslag DFKP Club  
6111. Ereprijs fraaiste op 1 na minimaal 15 dieren  
6112. Ereprijs fraaiste op 2 na minimaal 30 dieren  
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6113. Ereprijs fraaiste op 3 na minimaal 40 dieren  
6114. Ereprijs fraaiste op 4 na minimaal 50 dieren 
 
Kwartels:  
6115. Ereprijs + rozet met afslag DFKP Club  
6116. Ereprijs fraaiste op 1 na minimaal 15 dieren  
6117. Ereprijs fraaiste op 2 na minimaal 30 dieren  
6118. Ereprijs fraaiste op 3 na minimaal 40 dieren  
6119. Ereprijs fraaiste op 4 na minimaal 50 dieren  
 
Frankolijnen:  
6120. Ereprijs + rozet met afslag DFKP Club  
6121. Ereprijs fraaiste op 1 na minimaal 10 dieren  
6122. Ereprijs fraaiste op 2 na minimaal 15 dieren 
6123. Ereprijs fraaiste op 3 na minimaal 25 dieren  
6124. Ereprijs fraaiste op 4 na minimaal 40 dieren  
 
Patrijzen:  
6125. Ereprijs + rozet met afslag DFKP Club  
6126. Ereprijs fraaiste op 1 na minimaal 10 dieren  
6127. Ereprijs fraaiste op 2 na minimaal 15 dieren  
6128. Ereprijs fraaiste op 3 na minimaal 25 dieren  
6129. Ereprijs fraaiste op 4 na minimaal 40 dieren  
Minimum predicaat ZG. De prijzen worden uitgereikt op de Noordshow 
Prijzenschema Landelijke  
 
Jeugdshow Laren Minimaal 3 dieren per groep en in concurrentie, minimum 
predicaat ZG: Winnaars hoeven geen lid te zijn van de Nederlandse DFKP 
Club.  
6130. Eremetaal voor de fraaiste Oorspronkelijke duif  
6131. Eremetaal voor de fraaiste Diamantduif  
6132. Eremetaal voor de fraaiste Lachduif 
6133. Eremetaal voor de fraaiste Frankolijn 
6134. Eremetaal voor de fraaiste Kwartel  
6135. Eremetaal voor de fraaiste Patrijs  
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Prijzenschema districtsshows  
Oorspronkelijke duiven:  
6136. € 7,00 voor de fraaiste minimaal 5 dieren  
6137. € 5,00 fraaiste op 1 na minimaal 10 dieren  
6138. € 3,00 fraaiste op 2 na minimaal 15 dieren  
 
 
Diamantduiven:  
6139. € 7,00 voor de fraaiste minimaal 5 dieren  
6140. € 5,00 fraaiste op 1 na minimaal 10 dieren  
6141. € 3,00 fraaiste op 2 na minimaal 15 dieren  
 
Lachduiven:  
6142. € 7,00 voor de fraaiste minimaal 5 dieren  
6143. € 5,00 fraaiste op 1 na minimaal 15 dieren  
6144. € 3,00 fraaiste op 2 na minimaal 30 dieren  
 
Frankolijnen:  
6145. € 7,00 voor de fraaiste minimaal 5 dieren  
6146. € 5,00 fraaiste op 1 na minimaal 10 dieren  
6147. € 3,00 fraaiste op 2 na minimaal 15 dieren  
 
Kwartels:  
6148. € 7,00 voor de fraaiste minimaal 5 dieren  
6149. € 5,00 fraaiste op 1 na minimaal 15 dieren  
6150. € 3,00 fraaiste op 2 na minimaal 30 dieren  
 
Patrijzen:  
6151. € 7,00 voor de fraaiste minimaal 5 dieren  
6152. € 5,00 fraaiste op 1 na minimaal 10 dieren  
6153. € 3,00 fraaiste op 2 na minimaal 15 dieren  
Minimum predicaat ZG  
 
Prijzenschema alle overige tentoonstellingen Bij een totaal van minimaal 40 
dieren Minimaal 5 dieren per groep in concurrentie, minimum predicaat ZG:  
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6154. € 5,00 voor de fraaiste Oorspronkelijke duif  
6155. € 5,00 voor de fraaiste Diamantduif  
6156. € 5,00 voor de fraaiste Lachduif  
6157. € 5,00 voor de fraaiste Frankolijn  
6158. € 5,00 voor de fraaiste Kwartel  
6159. € 5,00 voor de fraaiste Patrijs 
 

Leden moeten er wel op toezien dat de catalogus wordt verstuurd door de 
secretaris van de desbetreffende show, deze moet naar het secretariaat van 
de DFKP-Club 
 
Resultaten op de districtshows. 

Midden Veluwe Show.                                                                                                       
Enkele van onze leden hebben het goede resultaten behaald op de Midden 
Veluwe Show in Wenum Wiesel. 

1 x het predicaat U97 en tweemaal het predicaat F96 voor Johan Kesseler met 
de Chinese Dwergkwartel. Luuk Sportel wist tweemaal het predicaat F96 te 
halen met zijn kwartels. 

Bij de Lachduiven was het Bas Hendriks die prima presteerde met een U97 en 
een F96 

Verder bij de Oorspronkelijke duiven was het A.J. Vierhout die met 4 
ingestuurde dieren ook 4 x het predicaat F96 kreeg, een prima prestatie.                   
Er vielen ook nog diverse ZG95 onder de dieren van deze inzenders, maar 
gezien de mooie hoge predicaten een grote klasse dieren van de DFKP-Club. 
Winnaars van harte gefeliciteerd met deze prestatie. Er waren circa dertig 
dieren van de DFKP Club aanwezig op de Midden Veluwe Show een fraai 
aantal dieren. 

Ook op de Peelhorstshow in Horst goede resultaten.                                                       
Bij de Japanse kwartels waren het Gerrit Claassen en René v.d. Kerkhof die 
met F96 en ZG95 goed scoorde, ook Johan Kesseler wist hier goed te 
presteren met zijn Chinese dwergkwartels F96 en 2x ZG95. 
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Ook bij de Oorspronkelijk duiven vielen verschillende U97 1x René v.d. 
Kerkhof met een Diamantduif, 3 x U97 bij de Lachduiven 1 x voor Henk de 
Klein, 1 x voor Piet Botden en 1 x voor Bart Vrolijks. John Paul Wienk had ook 
nog een F96 en enkele ZG94. Piet Botden en Henk de Klein hadden ook nog 
enkele F96 evenals Jan de Klein. 87 dieren die onder de DFKP Club vallen 
waren er aanwezig op de Peelhorstshow, een grandioos aantal voor een 
districtshow. Fokkers complimenten voor de prestatie. 

Ook op diverse andere shows in het land behaalden fokkers goede resultaten, 
te weten op de Kernhemshow in Ede. Hanno Dijkhorst een U97 met een ivoor 
lachduif man jong en F96 met een vrouw jong. René v.d. Kerkhof U97 met 
een zebraduif man jong en 3 maal F96 met zijn andere oorspronkelijke 
duiven.                                                                                                                                       

Hoe ging het vroeger?                                                                                    
Een terugblik op een jarenlange kleindierhobby van Jogchum IJpma                                    

We horen of lezen nogal eens alsof vroeger alles beter was. De meningen 
lopen daarover vaak sterk uiteen. En dat zal wel altijd zo blijven, denk ik…  

Daarom heb ik gemeend mijn ervaringen van “vroeger” eens op papier te 
zetten en u deelgenoot van de eerste jaren van mijn hobby te maken.  
 
Amerikaanse Leghorn groot en kriel                                                                                                                                                             

Wij hebben -gelukkig- heel wat 
fokkers of liefhebbers die de 
leeftijd van 60 jaar nog niet 
hebben of dat nog niet zolang 
geleden hebben bereikt. 
Daarom dacht ik dat het 
misschien leuk is iets te schrijven 
over mijn bevindingen van deze 
60 Maar eerst even nog verder 
naar nog langer terug.  
Het was in de oorlog, (1944) toen 

er een aantal witte kippen bij ons in een schuur liepen en wat vond i k dat 
mooi. Achteraf kwam ik er achter dat deze werden geslacht. Kort na de 
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Tweede Wereldoorlog, het zou 1946/47 geweest zijn, toen gevederde 
vrienden mij steeds meer aantrokken. Op de foto van 1948 poseer ik bij mijn 
kippen en eenden, maar konijnen, sier- en postduiven waren er toen ook.  

 
 
Op onze zeer oude boerderij was er volop ruimte om dieren te houden.                    
Ik zal een jaar of 12 geweest zijn toen ik jeugdlid werd van Nut en Sport te 
Langedijk, omdat ik anders geen broedeieren van krielkippen kon krijgen!  
In al deze bezigheden werd ik door mijn moeder gestimuleerd, waar ik haar 
zeer dankbaar voor ben! Een abonnement op Avicultura volgde gelijk.  
Helaas overleed mijn moeder toen ik bijna 15 jaar was. Enkele maanden 
daarna betrok ik mijn eerste “baan” als timmermansknecht.                                          
Een werkweek van 50 uur tegen fl. 0,35 per uur en vier avonden in de week 
naar de avondschool, ruim zes kilometer van ons huis en dat allemaal op de 
fiets waarvan de kwaliteit niet te vergelijken is met onze huidige fietsen. 
Inmiddels waren we verhuisd van de boerderij naar een vrijstaande woning. 
Er was geen elektrische verlichting bij de dieren, dus het verzorgen ervan was 
in de donkere dagen niet dan nauwelijks mogelijk en moest ik met pijn in mijn 
hart afstand doen van de dieren. Het was begin oktober 1961 toen ik met 
mijn Annie trouwde. Gelukkig had zij in haar jonge jeugd veel liefde voor 
dieren meegekregen waardoor zij zich in mijn hobby kon vinden en…. 
steunen. Ik was inmiddels al weer enige tijd geabonneerd op Avicultura.  
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Als fokkers dieren te koop hadden was het normaal dat in dit blad een 
advertentie geplaatst werd. En dat waren er vele! 
  

(Foto van voorblad Avicultura uit die tijd.) 

 
In de editie van 14 december 1961 trok 
een advertentie mijn bijzondere aandacht.  
 
Dus een brief geschreven, want een 
telefoontje was niet gebruikelijk, ik had 
deze zelfs niet eens! Prompt kwam er een 
brief terug en werd mij een mooi trio 
Amerikaans type Leghorn krielen voor                  
fl. 15,00 aangeboden, verpakking vrij, 
vracht voor rekening koper! Dus weer een 
brief op de post dat dit akkoord was. Vlak 
voor kerstmis kwam de zoon van mijn 
bazin in het begin van de avond vertellen 
dat er vanuit het station in Schagen gebeld 
was dat er een doos met pluimvee was 
aangekomen. Ik op de brommer-tijdens 
heel slecht weer de dieren opgehaald. 
Bleken twee dagen onderweg geweest te 
zijn. Gelijk bij thuiskomst eten en drinken 
gegeven. Wat was ik daar blij meer, mooie 
witte ras krielen!  
Nog voor het nieuwe jaar meldde ik mij 
weer aan als lid van Nut en Sport.  
Van de ouderen onder ons zullen er zijn die 
hetzelfde hebben meegemaakt, dat dieren 
op deze wijze van eigenaar werden 
verwisseld. Je moest gewoon op de 
eerlijkheid van de verkoper vertrouwen, 
wat in die jaren best verliep. Immers, men 

stond met naam en toenaam in de advertentie. En als het eens fout ging, 
waarbij mindere tot slechte kwaliteit was geleverd, kon altijd een beroep 
gedaan worden op de landelijke organisatie die in sommige gevallen er niet 
voor schroomde de persoon op de zogenaamde zwarte lijst in Avicultura te 
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publiceren! Privacy? Och, als men zich aan de regels hield, had je niets te 
duchten. Trouwens, dat woord “Privacy” kenden we toen nauwelijks!  
Ja, en dan moest er ook worden gefokt. Wachten op een broedse kip duurde 
vaak te lang, maar een bevriende pluimveehouder beschikte over een heel 
grote Econoom broedmachine voor het uitbroeden van Noord-Hollandse 
blauwen. De eieren van mijn krielen werden aan de achterzijde van een der 
eierladen geplaatst, want dat mocht volgens de regels niet. (Dus ook toen al 
een beetje stout!) De kuikens werden keurig onder de kunstmoeder met een 
60 Watt kooldraadlamp groot gebracht. En vanzelfsprekend: geringd. Ringen 
waren besteld bij de toenmalige Raad van Beheer, welk een kantoor had in 
Amsterdam. Betalen met een postwissel! Voor de jongeren onder ons: “wat 
was dit en hoe werkte zoiets?” 

 
Dan naar de show! Met de trein naar Den 
Helder een paar dieren weggebracht. H&O 
hield in de Dr. Van Voorthuizenschool in een 
paar lokalen de Kerstshow! Alles stond getopt 
en krappe paden, maar je genoot er toch wel. 
En op deze show was het waar ik zowaar mijn 
eerste medaille won met de mooiste 
(kriel)haan! Dit kleinood werd als een geweldig 
iets trots aan ieder die het wilde zien, getoond.  
 
 
 
(Foto eerste medaille.) 

 
Het volgende seizoen werd een haantje ingeschreven op de Exceptionele 
dwerghoendershow Hamdorff in Laren. Het haantje werd een paar dagen van 
te voren gewassen. Op de dag van verzenden in een flinke kartonnen doos 
gestopt, op de bromfiets naar het station in Schagen gebracht en zo werd 
deze naar station Hilversum verzonden. Daar werden na elke binnenkomende 
trein de dieren opgehaald. Want dat was heel gebruikelijk in die tijd. 
Zondags ben ik vol verwachting met de trein naar Hilversum, vervolgens met 
de bus naar Laren gereden waar een geweldige krielenshow werd gehouden. 
Met resultaat: ZG en zonder prijs als beloning voor alle inspanning! Ik was de 
enige inzender met Leghornkrielen. Ik herinner mij dat de show eigenlijk vrij 
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laat in de middag sloot en toen maar zien hoe weer in Hilversum te komen. 
De bussen reden niet zo vaak op zondag…. 
 
Dit waren mijn eerste ervaringen met exposeren. En alles zonder telefoon en 
auto! 
Ik weet dat ik niet de enige ben die deze ervaring heeft opgedaan maar ook 
dat met alle luxe van deze tijd, dit voor velen en met name de jongere 
generatie dit haast ondenkbaar overkomt. Ik heb dat allemaal mogen 
ervaren…. 
 
De tijd schreit voort 
Zoals blijkt, ben ik dus als heel wat jaren verknocht aan deze mooie hobby. En 
wat is er wat veranderd in die tijd. Wat niet is veranderd is het plezier in het 
houden van de dieren. Grote hoenders (Leghorns en meerdere rassen) 
hebben plaats gemaakt voor patrijs Hollandse krielen en zwarte Cochin 
krielen met daarnaast Lachduifjes. En ook het showen ervan biedt mij nog 
steeds veel plezier, hoewel ik niet meer met de dieren “het land intrek”.  
Ik hoop daar nog vele jaren mee door te mogen gaan! 
 
Jogchum IJpma 
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Waarom de nachtegaal zingt en de duif koert- Een Roemeens verhaal dat de 
vogelgeluiden verklaart 

Op een keer kwam de nachtegaal bij haar zuster de tortelduif en zei:  

"Zeg, zusje, zullen wij eens een hele nacht opblijven en naar al de geluiden 

luisteren, die we dan zullen horen. We moeten dan eens proberen al die 

geluiden na te doen. En de volgende morgen zullen we dan laten horen, wie 

van ons beiden het meest heeft geleerd." 

De tortelduif vond dat een uitstekend idee en ze spraken af de volgende 

nacht allebei op te blijven. 

De nachtegaal luisterde de hele nacht door oplettend naar al de geluiden die 

ze hoorde: een schaapherder die op zijn fluit speelde, het blaffen van honden 

in een naburig dorp, blatende lammetjes buiten op de wei, het suizen van de 

wind door de bomen en nog veel meer. Wel twaalf verschillende geluiden 

hoorde de nachtegaal en die probeerde ze allemaal zo goed mogelijk na te 

doen. 

 

Nu moet je weten, dat haar zuster de tortelduif van nature een beetje lui was 

en 's avonds altijd zo gauw mogelijk in haar warme nest kroop om te slapen. 

Zij had dan ook de allergrootste moeite om die nacht wakker te blijven. 

Telkens en telkens vielen haar ogen dicht en tenslotte sukkelde ze helemaal 

in slaap. Pas de volgende morgen, vlak voor de ochtendschemering, werd ze 

weer wakker. Toen herinnerde ze zich echter de afspraak die ze met haar 

zuster de nachtegaal had en ze probeerde nog vlug wat nachtgeluiden op te 

vangen om na te doen. Daar kwam een man aan, die zijn paarden naar het 

veld dreef en maar steeds 'trrr, trrr, trrr' riep. 

 

De duif probeerde dat geluid gauw na te doen: "Trrr, trrr, trrr." Maar daar 

kwam de zon boven de horizon gluren en de nacht was voorbij.  

Toen kwam ook de nachtegaal aangevlogen om te laten horen wat zij die 

nacht allemaal had geleerd. 



 

24 

De nachtegaal kwam het eerst aan de beurt en begon een lied te zingen van 

alles wat zij in de loop van de nacht had gehoord. Zó mooi, dat alle dieren in 

de omgeving naderbij kwamen om te luisteren wie daar toch zo wonderlijk 

mooi zong. En toen ze uitgezongen was, waren alle dieren stil van 

bewondering voor het prachtige lied dat de nachtegaal gezongen had.  

Toen kwam de beurt aan de duif. Maar die werd helemaal rood van 

verlegenheid, omdat zij gedurende de hele nacht maar één geluidje had 

geleerd: "Trrr, trrr, trrr." 

"Is dat alles!" riepen alle dieren en overal klonk gelach op om dat ene geluid 

dat de duif maar kon voortbrengen. 

En zo is dat nog altijd tot op de dag van heden toe. De nachtegaal kan een 

prachtig lied zingen, waarmee zij 's avonds al begint en dat voortduurt tot de 

volgende ochtend toe. 

Maar de duif kan alleen maar dat ene geluid laten horen, dat ze nog net op 

het allerlaatste ogenblik van die nacht had kunnen leren: "Trrr, trrr, trrr..." 
Samenvatting 

Een Roemeens verhaal dat de vogelgeluiden verklaart. Een duif en een 

nachtegaal houden een weddenschap over wie de meeste geluiden die 's 

nachts te horen zijn kan nazingen. De nachtegaal gaat de hele nacht goed 

luisteren en oefenen, terwijl de duif liever vroeg gaat slapen. 
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Ledenlijst DFKP-Club met diergroepen die men fokt. 
 

Aart-Overdevest Tanja L Hageman Stan (JL)  D-K 

Albada Johan  K Heshusius E. O 

Bettink, F. D-K Hendriks Bas  O-L-D-K 

Beugeling A.          O-L-K- Heesakkers Piet  O-K-P. 

Bosch J.               O-P Hendrix D. O-K 

Botden Piet       O-L Hissink M. O-L-D 

Brink W.J.                  L-D-K Hout M.H.C.v.  L 

Broers André             O-L-K Hoving H.  O 

Claassen Gerrit K Huizinga Alex K-D 

Commandeur R. O Hummel J. K 

Comb.v.Dorp L-K-O Hut René  L 

Dorp van Jaap                  IJpma Jogchum  L 

Dorp-Veenstra van Jeanine               Kager P.  K 

Comb.v.d.Hoorn  Kerkhof René v.d.  O-D 

Hoorn P.v.d. L-K Kesseler Johan L-K 

Dam M.v.                O-D Kersten-Noy Tonny  O-K 

Deelen A.H.van K Ketelslegers F.  O-L-D-K 

Deetman Aart                          O-K Kieviet Jaap  O-L-K-D 

Devos Johan L-D-K Klein Jan de   L 

Dijck John v. O-K Klein Henk de  L 

Dijk B. v.  O-P Kolk J.  L-O 

Dijk v. Daniel (JL) O-L-D Kranendonk R. D 

Dijk W.A.H.J. v. O-L-K comb.noaberschop   
Dijkhorst Hanno  L Kremer B. L-D-K 

Dreijers Gijs L Kriesels Francis L 

Dubbink H L Lambert Harry  O-K-P 

Ebbers Henk  L Linders J.M. L-D-K 

Elstgeest Ruud K-P Lokven v. F.  L-K 

Groot W.A.de O-L-D-K Martin Martens L-D 

Groot H. de O-D-K Mulder C. L-K 

Hageman J.J.H.W. L-D Munneke Henze K 
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  Munneke Rowan (JL)               L                 Tigchelovend T               K 
  Nummerdor R.             O-K   Veen K.A              K 
  Polane Louis              O-K-D   Veenendaal H.             L-D 
  Prins Koos              O-L-D   Vierhout Maarten             O-L-D-K 
  Rodenburg N.              P-O   Vierhout Aart Jan             O-L-D-K 
  Rozemeijer Alfred             K   Vink Martin              D-O 
  Rittersma Gerard             P   Voorthuizen Thijs v.             K 
  Rus J.               L    Vrolijks Bart              L 
  Siepkamp Jouke v.d.             O-D-K   Weber Jeroen              D-K 
  Stremler Aafke             K   Werven G. v.              P 
  Smelt Janita              L    Werven Leon v.             L-D 
  Sportel Luuk              O-K-D-P   Westerdijk Mark             K 
  Spoelma J.              O-L   Wienk John Paul             L 
  Stadman Dirk              O-K-P   Wijk Nico v.              L-D-K-P 
  Stelling Jaap              K   Zwama E.W.              L-D 
  Schroevers C.H.              K-P 
 
Nieuwe leden die we hebben mogen verwelkomen zijn: 
Piet Heesakkers fokker oorspronkelijke duiven, kwartels en patrijzen, Henk de 
Klein fokker lachduiven, Hanno Dijkhorst fokker lachduiven en Alfred 
Rozenmeijer fokker Japanse kwartels. 
 
Mocht u informatie nodig hebben over een lid in verband met aankoop of 
eventuele vragen, neem dan contact op met de secretaris van de DFKP-Club. 
E-mail: secretaris@dfkp.nl  
 
Hebt u eventueel mutaties aangaande de ledenlijst geef deze dan door zodat 
ik de lijst eventueel compleet kan maken. 
Bij voorbaat dank. 
  
Herinnering: 
20 augustus 2022 clubdag in Amersfoort. 
19 februari algemene jaarlijkse ledenvergadering in Amersfoort. 
 
Wij van het bestuur hopen dat u gezond blijft en dat er gauw weer betere 
tijden aanbreken, zodat we gezellig op een show kunnen bijpraten. 
 

mailto:secretaris@dfkp.nl
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Namens het bestuur van de DFKP-Club een fijne feestmaand 
toegewenst voor u en de uwe. 

 
 

 


