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Belangrijke data: 

 
19-20 December           Districtshow Hanzeshow             Kampen 
                                  vraagprogramma’s bij G.C.van der Wolf tel. 038-3322718 

8-10 Januari 2009        Clubshow  Noordshow                Zuidlaren 
                                  vraagprogramma’s op www.noordshow.nl 
29- 31 Januari               Districtshow Kleindierenexpo    Utrecht     
                                               Vraagprogramma’s op www.kleindierenexpo.nl 

28 februari                Jaarvergadering in het clubgebouw van AKV te  
                                   Amersfoort.   
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Voorwoord 
 
De tijd gaat snel. Op het moment dat ik dit schrijf is het al weer volop 
herfst. 
De voortplantingsperiode bij onze dieren is ook weer voorbij. Hopelijk 
heeft elke fokker voldoende jonge dieren in de hokken. Dan begint het 
soms moeilijke traject van selecteren. Natuurlijk zijn de eerste jonge 
dieren die echt niet voldoen al uit de groep gehaald. 
Het selecteren gaat altijd door. Dieren die eerst qua ontwikkeling de 
goede kant op leken te gaan, doen dat soms later toch niet. 
Het uiteindelijke resultaat is dat men een aantal goede dieren overhoudt 
(het ene jaar meer dan het andere jaar). Soms valt het mee, maar soms 
valt het ook tegen. Dat hoort bij onze liefhebberij. 
 
In de laatste bestuursvergadering hebben we besloten om onze 
clubbladen ook - full text - op onze website te publiceren. Dat hebben we 
nu ook gedaan. Mocht u dit nog niet gezien hebben, dan is het de moeite 
waard om even te kijken. Wijs anderen - niet-DFKP‟ers - ook op onze 
website, als het zo uitkomt. 
Hoe meer promotie, hoe beter. 
 
Verder kan ik nog melden, dat het vierde digitale boek van de 
Nederlandse DFKP-club kortgeleden is gepubliceerd. Wij hebben hier 
toch wel een unicum bereikt. Het gaat om de herziene versie van het 
hardcopy boek „De lachduif’ van Hein van Grouw.  
Het boek telt ongeveer 100 pagina‟s en ongeveer 110 kleurenfoto‟s en 
andere illustraties. 
Echt de moeite waard om eens te kijken.  
Opgeteld hebben we nu over onze DFKP-dieren vier digitale boeken 
gepubliceerd:  

 over kwartels 

 over frankolijnen en patrijzen 

 over diamantduiven  

 over lachduiven. 
 
In totaal ruim 200 A4-pagina‟s met ruim 235 prachtige foto‟s en 
illustraties. Een geweldige hoeveelheid goede informatie over onze 
DFKP-dieren. Ook een unicum, want er is geen andere speciaalclub die 
zoveel informatie over haar dieren kosteloos aan iedereen die 
belangstelling heeft ter beschikking stelt. 
Daar komt nog bij dat we op onze DFKP-website onderaan bij de 
verschillende diergroeppagina‟s links hebben gelegd naar full text 
artikelen van onze dieren die verschenen zijn in Kleindier Magazine. 
 
 



Ook dit is een unicum in onze kleindierliefhebberij. 
De vier genoemde DFKP-boeken zijn ook te vinden op de website 
„Kleindierplaza.nl‟ onder de kop „Digitale boeken‟. 
Kortom, op onze DFKP-website en over onze DFKP-dieren is heel veel 
goede informatie te vinden. Laat het iedereen weten. 
 
Waarschijnlijk zien en spreken we elkaar op de komende 
kleindiertentoonstellingen.  
 
Henk Slijkhuis 
 
In Memoriam: 
 
Op 22 augustus 2008 is dhr. Hartsuiker uit Meppel overleden. Dhr 
Hartsuiker was vanaf de oprichting lid van de Nederlandse DFKPclub. Hij 
was fokker van Oorspronkelijke duiven en Diamantduiven en showde zijn 
dieren regelmatig en met succes. Ook op de vergaderingen en de 
clubdag was hij altijd samen met zijn vrienden uit Meppel aanwezig. Zijn 
vereniging heeft vorig seizoen onder zijn leiding nog een prachtige 
districtshow voor onze speciaalclub georganiseerd.  
Op de clubdag in september heeft dhr. van Dam met enkele woorden 
Dhr. Hartsuiker herdacht. 
Wij verliezen in dhr. Hartsuiker een bijzonder  gewaardeerd lid. Wij 
wensen zijn familie en nabestaanden veel sterkte met dit verlies. 
 
In dit nummer o.a.: 
 
In dit clubblad naast het voorwoord van Henk Slijkhuis ook nog een 
artikel van zijn hand. Verder kreeg ik een artikel van Jasper Smelt en 
natuurlijk de uitslagen van de 1ste districtshows en enkele andere 
tentoonstellingen waar meer dan 60 dieren behorend bij onze 
speciaalclub waren ingezonden. Het is trouwens opvallend dat deze 
tentoonstellingen tot nu toe allemaal in de oostelijke helft van Nederland 
zijn te vinden. Als u als lid op een tentoonstelling instuurt en er zijn meer 
dan 60 dieren van onze speciaalclub ingezonden, maak het 
tentoonstellingsbestuur er dan op attent dat men gebruik kan maken van 
ons prijzenschema. Alleen een catalogus met uitslagenlijst naar het 
adres van de secretaris is voldoende. 
Mijn oproep om eens op bezoek te mogen komen bij een fokker van 
kwartels, patrijzen of frankolijnen heeft niets opgeleverd. Vandaar 
nogmaals deze oproep: Voor een volgend clubblad willen we graag op 
bezoek bij een kwartel- patrijzen of frankolijnen fokker. Het kan voor de 
andere fokkers bijzonder interessant en leerzaam zijn om ook eens te 
horen of te lezen hoe een ander alles doet. Als u het leuk vind om 
daaraan mee te werken horen we dat graag van u. Opgave bij de 
secretaris. 



Contributie 2008/2009 
De contributie is op de laatst gehouden jaarvergadering onveranderd 
vastgesteld op € 15,- per jaar.  
Om kosten te besparen maken we geen gebruik van acceptgiro‟s.  
Alle leden die de contributie over 2008 nog niet hebben voldaan krijgen 
daarover een persoonlijk bericht. 
Inmiddels kunt u uw contributie over 2009 over maken op  
rekeningnr. 39.75.78.776  ten name van de Nederlandse DFKPclub, 
Gladiolenstraat 3 te Didam. 
 
Namens de penningmeester bedankt voor de medewerking. 
 
Hokken en inrichting: 
 
Over de bouw en inrichting van hokken is en wordt veel gesproken en 
geschreven en dat zal ook wel zo blijven. Omdat ik regelmatig vragen 
krijg over de hokken voor mijn Japanse kwartels beschrijf ik kort mijn 
hokken en mijn ervaringen daarmee. 
 
Jarenlang heb ik Watermaalse baardkrielen gefokt. Dit zijn kleine van 
oorsprong Belgische krielen. In die tijd woonden we in Renkum en ik had 
een behoorlijk grote tuin, zodat ruimte voor hokken geen probleem was. 
Ik heb altijd een hekel gehad aan het vele krom of gebukt staan in 
hokken bij het voeren, maar ook bij het schoonmaken van de hokken en 
bij het bekijken en pakken van de dieren.  
 
Ik had daarom de vloer van de hokken gewoon op hoogte van het 
maaiveld gemaakt en de gang voor de hokken tot een diepte van 65 
centimeter uitgegraven.  
Fig. 1 toont een ruwe schets van dit hok. Een voordeel van lager staan is 
ook dat de dieren volgens mij rustiger reageren op de persoon die niet 
zo hoog en bedreigend boven hen uit steekt. 



 
 
In 1993 verhuisden we naar Ede. Ik moest dus weer een nieuw hok voor 
mijn kippen bouwen. 
Ik kon weer een gang in de grond graven als looppad. Maar een 
alternatief was om niet in de grond te gaan graven maar de vloer van de 
hokken van de dieren omhoog te brengen. Dit scheelt heel wat  
graafwerk.   
Het gangpad maakte ik van beton op maaiveld-hoogte. De vloer van de 
hokken zijn van hout en staan op palen op een hoogte van 80 cm boven 
het maaiveld. Fig. 2 toont deze constructie.  
In het gangpad kan ik gewoon rechtop staan, het dak is hoog genoeg en 
ik sta ook altijd droog en uit de wind. Dit is vooral in de winter erg 
plezierig.  
Ik heb binnenin het hok vijf deelhokken op rij gemaakt met elk een 
breedte van 80 cm en een diepte (naar achteren) van 180 cm. 
Voor de kleine Watermaalse baardkrielen werkte dit prima. Vanuit elk 
binnenhok konden de kippen met een trapje naar buiten en naar 
beneden in de rennen komen. De ruimte onder de hokken werd bij de 
rennen getrokken en de kippen zaten graag onder het hok, vooral bij 
heet weer. 
 
In 1998 begon ik met Japanse kwartels. Kwartels leren niet zo 
gemakkelijk als kippen dat ze een trapje af moeten naar de ren. 
Sommigen gingen wel de trap af naar beneden (of vlogen naar beneden) 
maar leerden niet om de trap weer op te lopen om binnen te komen. Ik 
heb het geprobeerd maar dat gaat slecht. 



Om de kwartels toch naar buiten te laten gaan, heb ik op hoogte van de 
vloeren van de binnenhokken voor elk hok een balkon op poten 
gemaakt. De kwartels lopen dus gewoon vanuit het binnenhok 

rechtstreeks hun balkon op en dit bevalt prima. 
Kwartels zijn ook veel rustiger als je als verzorger niet zo groot en dus 
bedreigend overkomt.  
De voer- en waterbakken staan ook op hoogte en dit maakt het 
verzorgen van de dieren een stuk aangenamer (fig. 2). 
 
De binnenhokken hebben allemaal een dikke laag droog metselzand als 
strooisel. Voordeel van metselzand is dat het goedkoop is en veel kleine 
scherpe steentjes bevat. Extra kiezel voeren is ook niet nodig. Het 
strooisel schoonmaken gaat ook erg gemakkelijk. 
Ik zeef het zand met een gewone keukenzeef. Alle veren en keutels 
blijven achter in de zeef en het zand is weer schoon. Ook hierbij hoef ik 
niet of nauwelijks krom of gebukt te staan.  
Om de paar maanden vervang ik al het zand door nieuw zand, omdat het 
zand toch een geur aanneemt en het aantal steentjes duidelijk afneemt.  
 
Het leuke is dat bij het schoonzeven van het zand (dat doe ik gewoon in 
de hokken) de kwartels bijna allemaal tegelijk onder deze zeef massaal 
gaan zand- of stofbaden. Ook de meest schuwe kwartels doen dit. 
Hieruit kun je wel afleiden hoe graag ze willen zandbaden, de drang (of 



„drive‟ in gedragstermen) om dit te doen (het is ook natuurlijk gedrag) is 
zo groot dat ze alle angst of terughoudendheid volledig onderdrukken. Ik 
kan de dieren zo oppakken en weer neer zetten en dan gaan ze zo weer 
onverstoorbaar verder met zandbaden. Om in menselijke taal te spreken: 
„ze zijn even helemaal van de wereld‟. Elke keer als ik dit doe en ik zie 
de dieren zo bezig, dan geniet ik daar echt van. 
Kortom, voor kleinere dieren is het hebben van hokken „op hoogte‟ zowel 
voor de dieren als voor de verzorger erg plezierig. 
 
Henk Slijkhuis 
 
Opleiding keurmeesters kwartels, patrijzen en frankolijnen. 
 
Zoals u wellicht weet waren er vergevorderde plannen om een aantal 
fokkers en keurmeesters middels een versnelde cursus bekwaam te 
maken om bovengenoemde diergroepen te mogen keuren. Iets wat 
dringend nodig is gezien het aantal keurmeesters in deze groep. Binnen 
de NHDB was dhr. Cees de Boer belast met het opzetten van de cursus. 
Helaas is het door privé omstandigheden van de Dhr.de Boer niet zover 
gekomen. 
Op dit moment is het de bedoeling dat na het totstandkomen van de 
fusie tussen de NHDB en de NKB, dhr. Alex Verhelst het stokje van 
Cees de Boer zal overnemen en de cursus verder zal opzetten. 
Hopelijk zal er vaart achter gezet worden en kunnen we over niet al te 
lange tijd gebruik maken van deze nieuwe keurmeesters. 
 

Een artikel van Jasper Smelt  
 
Zoals wellicht bekent trek ik nog al eens op met Koos Prins de secretaris 
van onze mooie club. We wisselen wel eens dieren uit,gaan vaak samen 
naar shows enz. Tijdens een van mijn ontmoetingen met hem kregen we 
het over ons cluborgaan wat door hem is opgezet en grotendeels door 
hem gevuld wordt en hij verzuchte dat het toch jammer was dat er zo 
weinig leden iets ter publicatie aanboden. Spontaan als ik ben heb hem 
dus toegezegd iets te schrijven. Op mijn vraag in welke vorm hij dat dan 
zou willen en over welk onderwerp kreeg ik als antwoord dat hij dat aan 
mijn eigen creatieve geest over liet. Dan valt het niet mee om een zinnig 
stukje te maken daar ik als fokker van lachduiven het wel laat om iets 
over lachduiven te schrijven. Om de dood eenvoudige reden dat ik het 
wel achterwege laat om te denken dat ik prominente en topfokkers als 
Jan Pijffers, Hein van Grouw, Wim van Brussel, Joop Hageman, Koos 
Prins enz, enz iets nieuws kan vertellen over lachduiven. 
Daar ik naast het fokken en verzorgen van de dieren het verschrikkelijk 
leuk vind om te showen met dieren zend ik op diverse shows in (met 
zeer wisselende resultaten) en kom ik ook op veel shows en ben dan 
uiteraard veel te vinden bij de Lachduiven.  



Tussen de kooien wordt ik vele malen geconfronteerd met de discussie 
over de gewenste spiegeltekening onder de staart van de Witkop Isabel 
gekleurde lachduif. Waarbij ik moet constateren dat mensen vanwege 
deze discussie en de angst een O te krijgen hun dieren niet meer 
inzenden op shows. Dit kan niet de bedoeling zijn! Of deze rood geel 
blauw of zwart moet zijn heb ik geen mening daar ik deze kleurslag zelf 
niet fok en nauwelijks ken. De vraag echter die regelmatig gesteld werd 
tussen de kooien is de volgende: 
Als wij als speciaalclub vinden dat er een aanpassing moet plaats vinden 
in de standaard op welke manier moet dit dan bewerkstelligd worden?  
Dit leek me een goed onderwerp om eens te bespreken in ons mooie 
clubblad! 
 
Wanneer we het voorstel tot fusie NKB-NHDB (per 1 januari 2009 een 
feit) open slaan zien we op pagina 50 t/m 72 het reglement 
standaardcommissies en de richtlijnen voor de diverse diergroepen. In 
dit reglement is vastgelegd op welke wijze wij en de standaardcommissie 
evenals het bestuur van de bond dienen om te gaan met toevoegingen 
en wijzigingen in de standaard.  
In artikel 7 lid 4 staat het volgende geschreven: 
“ Individuele leden (natuurlijke personen) van KLN en aangesloten 
speciaalclubs kunnen schriftelijk een verzoek indienen bij de secretaris 
van de standaardcommissie om een wijziging in de standaard aan te 
brengen. Wordt dit verzoek gedaan door een individueel lid, dan zal het 
verzoek eerst aan een speciaalclub worden voorgelegd voor een reactie 
voordat het verzoek inhoudelijk in behandeling wordt genomen”. 
In artikel 8 wordt de inbreng van de speciaalclubs nog eens nader 
omschreven. Het voert te ver om deze tekst hier integraal op te nemen 
maar hierin wordt omschreven dat, wanneer er een speciaalclub is voor 
een ras, deze in de gelegenheid wordt gesteld om te reageren voordat er 
een advies wordt opgesteld naar de bond, op welke wijze dit dient te 
geschieden en welke termijnen hiervoor staan. 
Tot zover het reglement. 
Laten we nu eens bezien op welke wijze we als lid van een speciaalclub 
een wijziging in de standaard kunnen bewerkstelligen hierbij rechtdoend 
aan het democratische karakter van een vereniging en deze wijze 
waarop naar verwachting de standaardcommissie hier mee om zal gaan. 

1. Het lid welke van mening is dat er een wijziging moet plaats 
vinden richt zich mondeling of schriftelijk tot het bestuur van de 
speciaalclub waarbij hij aangeeft wat er gewijzigd moet worden 
en waarom het gewijzigd moet worden. Zorg hierbij voor een 
goede onderbouwing. Geef bijvoorbeeld de wijze van vererving 
enz. aan 

2. Het bestuur bespreekt dit in haar bestuursvergadering en brengt 
dit als uitgewerkt voorstel op haar algemene ledenvergadering. 



3. Dit wordt besproken in de algemene ledenvergadering en er 
gaat afhankelijk van de uitslag wel of geen wijzigingsvoorstel 
naar de standaardcommissie. 

4. In geval dat er een wijzigingsvoorstel naar de 
standaardcommissie gaat zal de standaardcommissie deze 
aanvraag beoordelen en indien accoord een positief advies 
uitbrengen aan het bestuur van de KLN omkleed met redenen. 
In dit advies zal over het algemeen een overgangstermijn zijn 
beschreven om fokkers in de gelegenheid te stellen om dieren 
te fokken welke voldoen aan deze wijziging. 

5. Het bestuur van de KLN zal dit advies bespreken in haar 
bestuursvergadering, eventueel advies in winnen bij de 
diertechnische raad van de betreffende diergroep en haar 
besluit meedelen aan de standaard commissie. 

6. De standaardcommissie zal dit besluit dan communiceren aan 
de speciaalclub per brief en aan haar leden doormiddel van het 
bondsblad Kleindiermagazine 

 
In het reglement zijn ook de taken van de standaardcommissie 
opgenomen vermeldens waard is wat omschreven is in artikel 2 lid 3 
waar het volgende is geschreven: “ Ten aanzien van oorspronkelijke 
soorten en rassen zoals de siervogels, oorspronkelijke watervogels, de 
oorspronkelijke duiven en kleine knagers hebben de commissies als 
bijzondere taak het doen van onderzoek naar de oorsprong en de 
ontwikkeling van rassen, kleurslagen met als doel het bewaken van de 
authenciteit van deze soorten en rassen en het op basis hiervan kunnen 
vaststellen van standaardbeschrijvingen” 
Een goede zaak maar ook een taak van onze speciaalclub en niet alleen 
van het bestuur maar van ons als leden 
Vv JSm   
 
Tussenstand  clubkampioenschap 
 
Na 2 districtshows kunnen we een tussenstand geven in het 
verenigingskampioenschap. Op de Peelhorstshow waren slechts 2 
deelnemers en op de Liemersshow waren 7 deelnemers. 
De stand bij de duiven is:  1 J.Hageman en K.Prins       289 punt 
                                           2 J.Smelt en H.Veenendaal 288 punt  
                                           3 F.Masselink                       286 punt 
                                           4 P.Botden                            285 punt 
                                           5 G.Roemaat                         284 punt 
Bij de Kwartels/Patrijzen    1 Jeffrey Kok                          287 punt 
                                           2 J.M.de Jager                       285 punt  
Zoals u ziet zitten de deelnemers heel dicht bij elkaar en wordt het 
spannend in Kampen en Zuidlaren en ook de Kleindierenexpo kan nog 
een beslissing brengen. 



Uitslagen 1ste 2 districtshows: 
 
Peelhorstshow te Horst                Kwartels                                12   geen prijs 
Keurmeester N.H.v.Wijk               Oorspronkelijke duiven        5    geen prijs 
                                                        Lachduiven                           27 
 
Mooiste Lachduif                     kooinr. 51     Creme-ino           J.Hagens     F 
Mooiste Lachduif op 1 na       kooinr. 44     Witkop Isabel       P.Botden    F  
 
Liemersshow  te Zevenaar: 
Keurmeester J.Swinkels              Kwartels                                8     geen prijs  
                                                       Patrijzen                                6 
                                                       Oorspronkelijke duiven       3     geen prijs  
                                                       Lachduiven                          67    
 
Mooiste patrijs                      kooinr. 257 Chuckar Patrijs        Jeffrey Kok    F 
 
Mooiste Lachduif                  kooinr. 286  Wildkleur Isabel      J.Hageman     U 
Mooiste Lachduif op 1 na    kooinr. 317  Creme-ino                 K.Prins           U  
Mooiste Lachduif op 2 n      kooinr. 274  Wildkleur                   F.Masselink   U   

 
Uitslagen Open en Landelijke tt met meer dan 60 DFKPdieren 
 
 

Reggeshow te 
Rijssen 

keurmeester 
J.Swinkels totaal 70 dieren  

    
60 Lachduiven Wim van Brussel Wildkleur Isabel      U  97  
7 oorspr. Duiven Koos Prins Senegal Tortel         F  96 
3 Diamantduiven ……………………   
    
Flevoshow te 
Dronten 

Keurmeester N.H.van 
Wijk totaal 67 dieren   

    
34 Kwartels                   Jaap Stelling           Japanse Kwartel U  97 
19 Lachduiven               Gerrit v.Veen           Wildkleur                     F  96 
12 Diamantduiven         WillemJan Brink      Wildkleur                    ZG 95 
2 Oorspr.duiven ……………………..   
    
 ENPKV te 
Nijverdal   

Keurmeester 
J.Swinkels totaal 86 dieren  

    
18 Oorspr. Duiven          Rick Prinsen            Birma Tortel                F  96 
62 Lachduiven                Koos Prins              Crème-Ino                    U  97 
6   Diamantduiven          Koos Prins              Wildkleur                    U  97 
    
ONETO te 
Enschede 

Keurmeester 
N.H.v.Wijk totaal 66 dieren  

2 Patrijzen …………………………   
9 Kwartels geen lid   
19 Oorspr. Duiven nog niet bekend  F 96 

36 Lachduiven Joop Hageman Wildkleur Isabel F 96 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Afzender: Secr. de Nederlandse DFKPclub 

                Singravenstraat 23   7651 JP Tubbergen 


