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

 

11de  jaargang nr. 2  juli 2017 

 

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: Gerrit Claassen,  

Karel Doormanstraat 1C, 5991 AH Baarlo 

                     Tel.077-8502017 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 
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Voorzitters praat. 

 

 

De Toekomst. 

De toekomst is niet voorspelbaar. 

De toekomst voor de DFKP lig in uw hand. 

De toekomst is geen voorzitter. 

De toekomst is geen secretaris. 

De toekomst kunt u zelf invullen. 

De toekomst is niet rooskleurig. 

De toekomst is voor of tegen zijn. 

De toekomst is nu erg veel districtsshow op het programma. 

De toekomst is dus veel show voor de DFKP leden. 

De toekomst is een goed gevulde prijzenpot. 

De toekomst is werk voor onze secretaris. 

De toekomst is werk voor de penningmeester. 

 

Wilt u verder, dan zult u zich beschikbaar moeten stellen voor de toekomst. 

De huidige secretaris heeft mij destijds beloofd om drie jaar te helpen, intus-

sen kon worden gezocht naar een nieuwe secretaris. In 2018 is Ben vier jaar 

mijn hulp en hij is geen lid van de DFKP club. De fokkersdag gaat wel door 

mits er geen griep is. De fokkersdag is in Amersfoort bij de AKV. In Apel-

doorn kunnen wij niet meer terecht met onze dieren. De jaarvergadering is 

wel in Apeldoorn.  

Wij gaan voor een vrolijk, goed en gezond showseizoen. 

 

 

 

Aart Deetman. 
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Belangrijke data: 

26 augustus 2017 Clubdag te Amersfoort 

 

Ledenadministratie: 

Nieuwe leden: 

R. Commandeur. Middenweg 462, 1704 BC Heerhugowaard 

fokt oorspronkelijke duiven 

 

Website 

Zoals velen van u ondertussen wel hebben gemerkt is de website gehackt. 

 

Er wordt aan gewerkt om de site weer veilig en bruikbaar te maken, maar dit 

kost tijd. 

 

Bestuur 

 

Onze voorzitter is in 2018 aftredend. 

Hij heeft tijdens de afgelopen jaarvergadering al aangegeven dat hij zich niet 

herkiesbaar zal stellen. 

 

Een aantal jaren geleden heb ik beloofd het secretariaat van DFKP bij te 

houden voor maximaal drie jaar, zodat de vereniging meer tijd zou hebben 

om een secretaris binnen de vereniging te zoeken. Tot nu toe heeft niemand 

zich gemeld om het secretariaat over te nemen. 

Op de jaarvergadering van 2018 zijn er inmiddels vier jaar verstreken. 

Ik stop dan als secretaris, ook als er geen nieuwe secretaris is. 

       Ben van Dijk 

 

Iedereen weet het nu vroegtijdig, zodat iedereen er over na kan denken of hij 

zich beschikbaar wil stellen voor het bestuur. 

Het voortbestaan van de DFKP hangt af van het zich beschikbaar stellen 

voor het bestuur van enkele leden.  
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UITNODIGING CLUB- FOKKERSDAG 26 augustus 2017. 

 

Graag wil het bestuur u weer uitnodigen voor de club- fokkersdag op zater-

dag 26 augustus. 

Dit jaar wordt de fokkersdag gehouden in Amersfoort, omdat wij op deze 

datum niet in Apeldoorn terecht kunnen. 

Adres van de locatie: Sportpark Bokkeduinen 4, Amersfoort. 

 

Jongdierenkeuring 

Omdat de laatste jaren het aantal dieren op de fokkersdag groeit, zou het 

prettig zijn als er meer leden-keurmeesters beschikbaar zouden zijn. Op de 

eerste zaterdag in september zijn er tal van andere activiteiten, waardoor 

veel leden niet aanwezig kunnen zijn. Mede daarom is de clubdag verscho-

ven naar de laatste zaterdag in Augustus, zodat, naar wij hopen, meer leden 

keurmeesters bereid zullen zijn een klein aantal dieren te keuren. Op deze 

manier blijft er meer tijd over om b.v. dieren of kleuren te bespreken, of om 

gewoon maar wat te ouwehoeren. 

Alle dieren dienen van te voren opgegeven te worden en zij zullen ingekooid 

en gekeurd worden.  

Ook willen we weer proberen een overzicht te maken van alle dieren en de 

behaalde resultaten. Het is de bedoeling om voor de lunch met de keuring 

klaar te zijn. Dan blijft er voldoende tijd over om fokproblemen te bespre-

ken. Speciale aandacht willen we graag vragen voor niet veel voorkomende 

rassen. Dus fokkers, laat zien wat er in de hokken zit.  

Het inschrijfformulier is als inlegvel toegevoegd bij het clubblad. 

Iedereen van wie ik een e-mailadres heb, heeft het inschrijfformulier ook per 

e-mail gehad. Het liefst ontvang ik ook uw inschrijving per e-mail.  

U zult begrijpen dat we een goede opgave van de dieren nodig hebben om 

alles goed te laten verlopen.  

Dieren die niet zijn opgegeven worden niet gekeurd.  

Wanneer u uw dieren in een eigen kooi wilt meenemen moet u dat duidelijk 

aangeven. Kleine soorten (ringmaat kleiner dan 5,5 mm) moeten in eigen 

kooien, omdat daarvoor geen geschikte kooien beschikbaar zijn. 

Er zijn geen kosten verbonden aan de keuring.  
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Heren en dames keurmeesters, ook de nieuwe keurmeesters, worden ver-

zocht zich op te geven om een aantal dieren te keuren. Als u zelf dieren mee 

wilt nemen zullen we daar bij de indeling rekening mee houden. 

 

Programma 

Het inkooien van de dieren kan vanaf 9.30 uur en de keuring begint uiterlijk 

om 10.30 uur. Tussen 12.30- en 13.30 uur wordt er geluncht. U kunt gebruik 

maken van een lunch, de kosten hiervan bedragen € 15, =  

De lunch bestaat uit een driegangenmenu en de koffie of thee zijn vanaf aan-

komst tot de lunch inbegrepen. U moet u van te voren opgeven!  

Na de lunch worden de gekeurde dieren kort besproken door de keurmees-

ters, met als slot het aanwijzen van de mooiste per groep en de uitreiking 

van een attentie aan alle winnaars. We streven er naar om deze dag om uiter-

lijk 14.00 uur te beëindigen. 

 

Let op!!!! 

OPGAVE van dieren en lunch bij Ben van Dijk voor 

19 Augustus Tel. 0525-632212 of e-mail benvandijk21a@hetnet.nl 

  

mailto:benvandijk21a@hetnet.nl
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Districtshows 2017/2018 

 

WPKC Winschoten 29 sept-1 okt  ttsecretaris@wpkc.nl 

    www.wpkc.nl 

Diepenheim 6-8 oktober  weverink.h@gmail.com 

Peelhorstshow 13-15 oktober  secretariaat@peelhorstshow.nl 

    www.peelhorstshow.nl 

MiddenGroningenSh 20-21 oktober  jtwever@kpnmail.nl 

    www.pkvmuntendam.nl 

Kleindierensh Brabant21-22 oktober  liamollen-kvv@hotmail.com 

    www.kveo.nl 

Veluwepoortshow 26-28 oktober  secretaris@veluwepoortshow.nl 

    www.veluwepoortshow.nl 

KPD De Eendracht 28 oktober  katjanus2000@hotmail.com 

   www.de-eendracht-venlo.webklik.nl 

Deltashow 10-12 november info@delta-show.nl 

    www.delta-show.nl 

Wieringerlandshow 11 november tentoonstelling@wieringerlandshow.nl 

    www.wieringerlandshow.nl 

Oneto 1-3 december  secretaris@oneto.nl 

    www.oneto.nl 

Maasdalshow 9-10 december info@demaasdalshow.nl 

    www.demaasdalshow.nl 

Hanzeshow 15-16 december info@hksv-kampen.nl 

    www.hksv-kampen.nl 

Spilbroekshow 20-21 januari 2018 r.boswinkel@neede.nl 

    www.npvneede.nl 

Championshow 25-27 januari 2018 secretaris@championshow.nl 

    www.championshow.nl 

 

Noordshow 4-6-januari 2018 

    www.noordshow.nl 
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Siervogels in de zandbak 

 

Zoals eenden zich graag in water poedelen zijn siervogels dol op 

een zandbad. 

Zodra ze in de gaten hebben dat er schoon en droog zand in het hok is weten 

ze niet hoe snel ze er in moeten komen. 

Soms met meerdere dieren tegelijk, prachtig om te zien hoe de dieren hier-

van genieten. Het is echt genieten voor dier en fokker. 

 

          jonge Japanse kwartels nemen een zandbad 

Maar er is meer. 

Hoenderachtigen, dus ook siervogels nemen graag een zandbad om van 

ongewenste medebewoners als luis en andere parasieten af te komen. 

Door het nemen van een zandbad houden de dieren hun verenpak ook in 

een goede conditie. Dit is niet onbelangrijk voor dieren die naar een ten-

toonstelling worden ingezonden. Verenpak in topconditie is dan een ver-

eiste. Veren maken de vogel om het maar zo uit te drukken. 
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Bij het ontbreken van gelegenheid tot het nemen van een zandbad zul-

len de siervogels naar alternatieven zoeken en een bad nemen in los 

strooisel in het hok of in de grond een volière. Maar dat werkt lang  

niet zo goed als schoon en droog zand. Het is daarom zaak de zandbak-

ken met enige regelmaat te verversen. 

Sommige vogels zijn zo slim dat ze hun behoeften niet in de zandbak doen, 

dan hoeft het zand minder vaak te worden vervangen. 

Het vervuilde zand kan eenvoudig met een zeef van alle oneffenheden wor-

den ontdaan en opnieuw worden gebruikt. 

Worden de dieren in een buitenvolière gehouden dan kan een deel hiervan 

van schoon zand worden voorzien. Een afdak tegen regen is wel nodig. 

Dit zand zal ook met enige regelmaat ververst moeten worden of gezeefd. 

Daarom is het gemakkelijker en ook praktischer om in elk hok een zandbak 

te plaatsen. 

Ik weet zeker dat u uw dieren er een enorm plezier mee doet. 

Als fokker beleeft u dan nog meer plezier aan de fokkerij met siervogels. En 

dan hebben we het nog niet eens gehad over het diervriendelijk omgaan met 

onze siervogels.  
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Notulen van de jaarvergadering van de Nederlandse DFKPclub 

Gehouden 4 maart 2017 in het duivensportcentrum te Apeldoorn 

 

1 Ontvangst en opening 

Aanwezig waren A. Deetman, B. van Dijk, G. Claassen, P. Botden, N. van 

Wijk, R. v.d. Kerkhof, G.J. Dreijers, H. Ebbers, M. Vierhout, R. Hut, J. de 

Klein, J.M. Linders, J. Albada, B. Hendriks en J. Pijffers 

 

2 Met kennisgeving afwezig: F. Bettink, Schelte Boonstra, J. van Dorp, J. 

Hageman, J IJpma, Jan Kalkman, René van de Kerk T. Kersten-Noy, J. Kes-

seler, Heinze Munneke, Koos Prins, Jouke van de Siepkamp, Janita Smelt, 

Luuk Sportel, Dirk Stadman, Jaap Stelling, Evert Timmer, Hilbert Zelden-

rust. 

 

3 Ingekomen stukken/mededelingen 

- Vooraankondiging diertechnische raad. 

- Vraag om link-ruil op de website, wordt niet op ingegaan. 

- brief Oneto, waarin het voorstel om de tentoonstelling een week vroeger 

te houden 

- brief van bestuur Noordshow aan de KLN met een aanvraag voor een bij-

drage i.v.m. het tekort van  € 20.000 

- brief Noordshow over de 40ste Noordshow in 2019 met een oproep aan de 

speciaalclubs om ideeën aan te dragen 

- brief over bevoegdheden keurmeesters 

- brief van een advocatenkantoor over het invoeren van een geschillencom-

missie. 

 

4 notulen jaarvergadering 2016 

   Er was een discussie met J. Pijffers over de behandeling van zijn brief 

over de lachduiven. 

   De voorzitter zal met de voorzitter van de KLN over de voorstellen gaan 

praten. 

  Verder waren er geen op- of aanmerkingen. 

 

5 Er zijn geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag. 
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6 Financieel verslag penningmeester. 

Door de penningmeester wordt een financieel overzicht uitgereikt, waarop 

ter vergelijking ook de cijfers van 2014 en 2015 staan vermeld. 

 

7 Verslag Kascommissie. 

Omdat beide leden van de kascommissie (Jaap van Dorp en Henze Mun-

neke) hadden afgezegd werd de kas gecontroleerd door Nico van Wijk. Hij 

doet namens de kascommissie verslag. 

De kascommissie geeft de complimenten voor het verslag en het werk van 

de penningmeester en stelt voor decharge te verlenen. 

 

8 Benoeming kascommissie. 

Aftredend is Jaap van Dorp. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Henze 

Munneke en Nico van Wijk. 

Als reserve wordt benoemd Maarten Vierhout. 

 

9 Vaststelling contributie 2018. 

De contributie wordt niet verhoogd. 

 

10 Bestuurverkiezing. 

Gerrit Claassen en Piet Botden worden beide herkozen. 

 

11 Sponsoring. 

Dhr. Boonstra is weg bij Kasper Faunafood. Er is nog wel een contract voor 

sponsoring, maar de prijzen zijn nog niet verkregen. 

 

12. Fokkersdag. 

De voorzitter merkt op dat er op de laatste clubdag weinig hoender/siervogel 

keurmeesters aanwezig waren. 

Nico van Wijk vraagt of ervaren fokkers, die belangstelling hebben om keur-

meester te worden, kunnen keuren op de clubdag. 

De sfeer van een clubdag gaat aan de keurmeesters voorbij, er zijn te weinig 

mogelijkheden voor op de clubdag. 

Als mogelijke oplossingen worden geopperd keurmeesters contracteren, 

minder dieren, fokkers zelf laten keuren. 
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Een mogelijkheid is ook het ene jaar de hoenderachtigen keuren en de dui-

ven bespreken en het andere jaar andersom. 

Er wordt nagedacht over een andere invulling van de fokkersdag, zodat er 

meer tijd is voor discussie. 

 

13 Prijzenschema. 

Het prijzenschema voor de clubshow en de districtsshows blijft hetzelfde als 

vorig jaar. 

 

14 Evaluatie Noordshow 2017 en districtsshows 2017/2018. 

De voorzitter legt uit wat er aan de hand was rond het gouden tientje. Bas 

Hendriks krijgt het gouden tientje alsnog uitgereikt. 

Het gouden tientje gaat komend jaar weer naar de groep kleine siervogels. 

 

De club- en districtsshows worden vastgesteld. Inclusief de clubshow zijn 

dat er 15. 

Ook dit jaar worden tijdens de vergadering nog weer shows toegevoegd. 

Er wordt besloten om volgend jaar alleen schriftelijke aanvragen vóór de 

jaarvergadering in aanmerking te laten komen. Mondeling aanvragen tijdens 

de vergadering is niet meer mogelijk. 

 

15.Prijsuitreiking. 

De voorzitter reikt de prijzen van de clubshow en het clubkampioenschap 

uit. 

Jan de Klein had gevraagd om de handtekening op het certificaat, dat werd 

nu dus wel gedaan. 

 

16 Rondvraag. 

De serie over steenpatrijzen van Nico staat ook in Onze Vogels en Aviornis. 

Lachduiven hadden geen tortelduivenvoer. 

Dhr Linders merkt op dat zijn adres nog niet goed in het clubblad is ver-

meld. 

Dhr Dreijers stelt voor om van de clubdag om en om een keurdag en een dis-

cussiedag te maken. 

Er wordt door het bestuur nagedacht over een andere invulling, zodat er 

meer tijd overblijft voor discussie. 
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Na de lunch werd een lezing gehouden over kwartels door Nico, met een 

aanvulling over oorspronkelijke duiven. 

 

 

 

 

 

 

 

Opfok van bospatrijzen. 

 

Sommige vinden het opfokken van Bospatrijzen moeilijk. De laatste jaren 

gaat het bij mij redelijk goed. Daarom beschrijf ik mijn manier van opfok-

ken. 

Ik wil niet beweren dat dit de enige manier is om ze groot te krijgen, maar 

zo lukt het bij mij wel. 

Ik heb ook het artikel van Nico gelezen en daarin viel mij een woord op dat 

meerdere keren voor kwam, namelijk stress. Ik denk dat stress een belang-

rijke doodsoorzaak is bij de opfok van wat gevoeliger soorten. 

Elke verandering betekent stress voor de kuikens. Probeer daarom, indien 

mogelijk, veranderingen geleidelijk door te voeren en nooit meer dan één 

verandering tegelijk. 

 

 

Als de kuikens uit de broedmachine komen, gaan ze naar een kunstmoeder. 

De kunstmoeder is een dichte kooi van meubelpanelen met een verwijder-

bare voorwand met 2 plexiglazen ramen, waarvan er één als schuifdeur fun-

geert. De binnenafmetingen zijn 80x40 en 30 cm hoog. De uitneembare bo-

dem bestaat uit fijn gaas met daaronder een schuiflade. 

De verwarming gebeurt met een warmteplaat van 190 W en wordt geregeld 

met een ethercapsule. De hele ruimte is gelijkmatig verwarmd. 

De schuifdeur kan op een kier van maximaal 5 cm worden gezet voor de 

ventilatie, zonder dat de kuikens kunnen ontsnappen. 
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2 kunstmoeders gestapeld. 

 

Voor kuikens die net uit de broedmachine komen houd ik de temperatuur op 

ongeveer 33 oC. De verandering van temperatuur moet voor de kuikens klein 

zijn. 

Bij deze hoge temperatuur zijn de kuikens ook veel actiever, waardoor ze 

sneller leren eten. 

De gaasbodem van de kunstmoeder dek ik af met keukenpapier. Dit is ruw 

en is snel te vervangen en de kleur is wit. 

 bruinborstpatrijs enkele dagen oud. 

 

Om de kuikens te leren eten gebruik ik een dekseltje van een glazen groente-

potje. In het dekseltje doe ik een klein beetje water en daarin gooi ik een 

paar buffalowormen, 2 of 3 is al voldoende, want de eerste dag eten ze nau-

welijks. Om de kuikens nieuwsgierig te maken tik ik voorzichtig op de rand 

van het dekseltje, waardoor het water gaat rimpelen. Meestal eten ze dan wel 

een buffaloworm. Dit doe ik de eerste dag meerdere keren. De tweede dag 
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eten ze per keer al meer buffalo’s en meestal de derde dag kennen ze het ri-

tueel al en eten ze zelf. De eerste dag doe ik meestal een beetje vitamine in 

het water. 

Vanaf de eerste dag strooi ik wat universeelvoer over het keukenpapier, 

goed verspreid. Jonge kuikens pikken altijd naar donkere stippen op een 

witte ondergrond (daarom wit keukenpapier). 

Voor het echte drinken gebruik ik een deksel van een glazen chocopastapot 

of pindakaaspot, met daarin een laag knikkers. Een nadeel is dat het water 

snel verdampt en het water regelmatig moet worden bijgevuld. 

De kuikens gaan steeds met een natte snavel in het voer en dan weer terug 

naar de waterbak, waardoor het water snel vies wordt en dat kan gevaarlijk 

zijn bij een temperatuur boven de 30 oC. Ik heb altijd minimaal 2 deksels, 

zodat ik een schone in de kunstmoeder kan zetten en daarna in alle rust de 

andere kan schoonmaken. 

Na 5 tot 7 dagen zet ik een torentje voor het water in de kunstmoeder. 

De deksel met knikkers laat ik de eerste tijd wel staan, om ze langzaam te la-

ten wennen. 

 

Als de kuikens na een aantal dagen goed gewend zijn aan het voer, doe ik 

het universeel in een schaaltje met daarin ook buffalowormen. Ik blijf dan 

nog steeds een paar buffalo’s in het dekseltje doen tot ik zeker weet dat ze 

aan het voerschaaltje gewend zijn. 

Tot ze volwassen zijn krijgen de kuikens alleen universeel en buffalo’s, zo 

nu en dan aangevuld met gistocal en vitamines. Vooral gistocal is belangrijk, 

want bij de hoge temperatuur en het eiwitrijke voedsel moet er genoeg kalk 

zijn, anders kunnen de botten de groei van het dier niet bijhouden, met alle 

nare gevolgen van dien. 

Voor de kuikens zelf is het heel eenvoudig: buffalowormen zijn om op te 

eten en universeel is om door het hok te krabben. 
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 bruinborstkuikens 18 dagen. 

 

Ik ben altijd traag met het verlagen van de temperatuur. Na 3 weken is die 

meestal weinig onder de 30 oC gezakt. De kuikens beginnen er dan in de 

kunstmoeder echt een puinhoop van te maken. Dan probeer ik de kuikens 

naar een andere ruimte over te plaatsen. Ik zet ze over naar een ruimte van 

120 x 120 (oude opfokruimtes voor kippenkuikens). De ruimte wordt ver-

warmd met een warmtelamp. Ik zorg dat het direct onder de lamp ongeveer 

35 oC is. Omdat de ruimte alleen aan de voorkant open is wordt de hele 

ruimte redelijk verwarmd. 

Ik zet de kuikens over als ik de hele dag thuis ben. De kunstmoeder laat ik 

gewoon aan staan. Ik ga regelmatig kijken wat de kuikens doen en geef ze 

zo nu en dan ook buffalowormen als afleiding. Na een dag moeten de kui-

kens zich weer normaal gedragen en volop eten. Blijven ze in een hoekje 

staan en eten ze nauwelijks, dan gaan ze terug naar de kunstmoeder en pro-

beer ik het een paar dagen later nog eens. De kuikens geven zelf aan of ze al 

naar een nieuwe ruimte kunnen. 

 

Natuurlijk zijn er wel meer manieren voor de opfok, maar het belangrijkste 

voor succes is zo weinig mogelijk stress veroorzaken. Veranderingen lang-

zaam opbouwen en nooit 2 of 3 dingen tegelijk veranderen. Dus niet naar 

een groter hok met een lagere temperatuur en dan voor het gemak gelijk 

maar ringen. Elk van deze veranderingen veroorzaakt stress, maar alle drie 

tegelijk kan dodelijk zijn. Let op de kuikens, zij geven wel aan of ze de ver-

andering aan kunnen. 
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Soms kunnen kuikens al na 3 weken uit de kunstmoeder, soms duurt het 

meer dan 4 weken, maar dwing ze niet. 

 

Misschien lijkt het allemaal wat overdreven wat ik doe. 

Voor degenen die dat vinden en ook wat moeilijker soorten fokken heb ik 

dan een vraag: Hoeveel % van de gezonde kuikens krijg je groot? 

Ik scoor nu al 3 jaar 100%. 

 

P.S. 

De kunstmoeders, die ik gebruik, zijn niet meer te koop. Ik kan ze tenminste 

niet meer vinden op internet. 

Het voordeel van een kunstmoeder t.o.v. een lamp is dat de hele ruimte ge-

lijkmatig wordt verwarmd. 

Zelf bouwen zou kunnen met een verwarmingselement voor een broedma-

chine. Pas op, een te groot vermogen veroorzaakt sterke schommelingen in 

temperatuur. 

Met lampen zou het ook kunnen, maar dan liever met 2 lampen met een klei-

ner vermogen, verdeeld over de ruimte. 
 
 
 
 
 
 

Op de volgende bladzijden een foto van de soorten Bospatrijzen die momen-

teel, voor zover bij mij bekend, in volières aanwezig zijn. 

 

De Ricket, de Bruinborst en de Heuvel zijn redelijk te verkrijgen. 

 

De Sumatraanse, de Javaanse en de Roodkeel zijn zeldzaam. 

 

 

De foto’s komen van Internet. 
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Ricket (Chinese)  
Bospatrijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruinborstbospatrijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heuvelpatriis (Tibetaanse 
Bospatrijs) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE_Nus_pjVAhWHZ1AKHT2oCvIQjRwIBw&url=http://aviornis.nl/bootstrap/web/index.php?r%3Dvogel/publicdetail%26id%3D962&psig=AFQjCNFZp_m8RUWdbc3gZTh_sumxkRC5jw&ust=1500678755082951
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtoqba_JjVAhVPPFAKHRFzDRgQjRwIBw&url=http://fotoalbum.seniorennet.be/onzevogels/kweeken_van_vogels_als_hobby/galerij_met_tekst&psig=AFQjCNGPVoub1UrMq-rAax6tpNFFUe81Hg&ust=1500678368061586
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigiv2m_ZjVAhVMaVAKHa_hDNYQjRwIBw&url=http://orientalbirdimages.org/search.php?Bird_ID%3D114&psig=AFQjCNH3_P7Gk7sghOKjkp3T3xLtLbdUrw&ust=1500678486108528
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Sumatraanse Bospatrijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javaanse Bospatrijs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roodkeelbospatrijs 
 
Onlangs voor het eerst 
te koop aangeboden 
 
 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn6O3a_pjVAhVNYlAKHaONBukQjRwIBw&url=http://aviornis.nl/bootstrap/web/index.php?r%3Dimage/view%26id%3D22007&psig=AFQjCNE-u8PT5AtEhWHjQTLibrgbgNLBWg&ust=1500678867111364
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifs7ak_5jVAhVNmbQKHfvUAtEQjRwIBw&url=http://quail-breeding.blogspot.com/2012_12_01_archive.html&psig=AFQjCNEkkDCgVVjC04if1X-nXO-vPaXhIA&ust=1500679020997475
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimycvz_5jVAhWSK1AKHREECxUQjRwIBw&url=http://www.flickriver.com/search/Arborophila%2Brufogularis/interesting/&psig=AFQjCNEvPbpQy-Dp3botRwUEHzxCkltM8w&ust=1500679204005714
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Afzender:  Secretariaat Nederlandse DFKPclub 
Oude Dijk 21, 8096 RJ Oldebroek 


