
Bij de fokker thuis – Johan Derksen 
 

Vandaag zijn we op bezoek bij Johan Derksen in Heteren. Johan fokt 

postduiven, sierduiven en dwergkonijnen. Ook heeft hij 2 lachduiven, waarmee 

hij dit jaar wil gaan fokken. Johan is pas kort lid van onze vereniging. Om Johan 

beter te leren kennen, hebben we hem een aantal vragen voorgelegd:  

 

1. Johan, hoe ben je ooit op het idee gekomen om konijnen en duiven te gaan fokken? 

“Dat heb ik van huis uit meegekregen. Mijn vader was ook een duivenmelker. We woonden 

destijds in de Nude in Wageningen. We hadden veel verschillende dieren, ja zelfs ook 

varkens.” 

 

2. Welke rassen en kleurslagen fok je momenteel? 

“Kleurdwergen fok ik in bruin- en zwartotter, in zilvervos en in licht zwart zilver. Ik heb ook 

een Feh-kleurige, maar die kleurslag is (nog) niet erkend.” 

 Kleurdwerg (feh-kleur) 
Johan heeft naast de konijnen ook verschillende soorten duiven: Kelebekken, Galatzer 

rollers, Amsterdamse tipplers en Birminghamse rollers. Ook heeft hij sinds kort 

kleurpostduiven, in de kleur poederblauw. Hij wil er graag nog een andere kleur van. 

 Kleurpostduif (poederblauw) 
 

3. Waarom kleurdwergen? 

“Kleurdwergen zijn mooi én klein. Dan kun je er ook meer van houden op een klein 

oppervlak.” Maar eigenlijk vindt Johan alles mooi. 

 Kleurdwerg (licht zwart zilver) 

 

  



4. Heb je nooit geklaag in de buurt gehad over uw hobby? 

Heel stellig: “Nooit!” Johan heeft toen hij er kwam wonen meteen de buren geïnformeerd 

en als ze uitgevlogen zijn gaan ze meteen naar binnen. 

 Verschillende duiven bij elkaar. 

 

5. Hoe zorg je ervoor dat de dieren gezond blijven? 

Johan zorgt voor goede voeding en schone hokken. 

 Het avondeten voor de konijnen staat al klaar. 
Potjes met pilletjes en poedertjes heeft hij achter de hand voor als het toch misgaat, en zegt 

Johan: “Oppassen met aankopen.” 

 

6. Wat staat er allemaal in jouw medicijnenkastje? 

Druppels tegen bloedluis voor de duiven. “Super spul!” noemt Johan het. 

De jaarlijkse entingen voor de kleurdwergen en de paramyxo voor duiven. Verder iets tegen 

wormen en appelazijn. 

 Amsterdamse tippler 

Als we hem vragen om een goede tip, noemt hij het gebruik van schelpenzand, de donkere 

variant. Van wit schelpenzand schrikken de duiven namelijk. 

 

7. Welke shows schrijf je regelmatig in? 

Dat moet allemaal nog gaan gebeuren. Voor het komende seizoen staat uiteraard de 

clubshow (van Dodewero) bovenaan de lijst, en daarnaast staan de Gelderlandshow en de 

show van TKV in Tiel op de planning. 

 



8. Wat zijn je ambities? Wil je graag winnen? 

“Altijd. Ik ga er 100% voor.” 

De eerste F’jes liggen al in het hok. Johan heeft er wel vertrouwen in. 

 Nestje jonge kleurdwergen (zwart zilvervos) 
 

9. Heb je nog andere hobby’s? 

Tijd doorbrengen met zijn kleinzoon en eropuit met de hond, een grote Münsterlander. 

Johan fietsend en de hond rennend. 

 

10. Is er veel veranderd gedurende de jaren dat je fokt? 

“Ik ben er een tijd uit geweest, maar ik vind het leuk om oude bekenden weer tegen te 

komen.” Volgens Johan waren er vroeger wel meer jongeren actief dan nu. 

 

11. Heb je nog een tip voor een beginnende fokker? 

“Koop dieren bij een liefhebber, een erkende fokker, en niet bij een handelaar!” 

 De lachduiven van Johan 

 

12. Waar kijk je zelf na als je nieuwe dieren aan schaft? 

“Hoe zitten ze er bij? Ze moeten fit ogen.” Verder kijkt Johan goed of alles er netjes uitziet. 

Zo niet, dan is hij zo weg. 

Bij de konijnen let hij extra op het gedrag. Ze mogen absoluut niet agressief zijn. Hij heeft 

ooit eens een konijn de volgende dag teruggebracht naar de fokker, omdat het niet zo’n 

lieverdje bleek te zijn. 

 

13. Heb je nog iets toe te voegen? 

“Normaal ging ik nooit naar vergaderingen. Nu mis ik er geen één, dus dat zegt genoeg. Ik 

voel me thuis bij Dodewero.” 

 

Het is de hoogste tijd om naar Johan zijn dieren te gaan kijken. Johan, dank je wel voor je 

gastvrijheid en we hopen dat je nog lang lid mag zijn van Dodewero. 

  



Het rondje door de tuin leverde de volgende mooie plaatjes op: 

   

  

  


