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  Voorwoord                 DFKP 
    voorzitter  
 

 
En dan is het al weer december, de laatste maand van het jaar 
2020. Laten we hopen dat met het nieuwe jaar, dat voor de 
deur staat, ook snel betere tijden aanbreken. 
 
Een héél  tentoonstelling seizoen is door die Coronapandemie 
verloren gegaan. Zelfs de Noord show waar we nog op hoopten 
gaat niet door. Het jaar 2021 zal ons toch hopelijk een beter  
tentoonstelling seizoen opleveren. Uitbraken van vogelpest 
hebben we dit jaar ook al volop en die moeten dan ook maar 
achterwege blijven. We blijven positief denken. 
 
Allereerst willen we in 2021 als 
bestuur bijeen komen en dan 
maar de gebruikelijke zaken zo 
veel mogelijk weer in gang zetten. 
Eerst maar eens Kerst en Oud op 
Nieuw zo prettig mogelijk beleven.  
 
Ik wens dan ook alle leden, 
ondanks alle beperkingen, een 
hele fijne Kerst en alle goeds voor 
2021. 
  
Allemaal tot ziens in 2021. 
Blijf voorzichtig en gezond.  Tonny Kersten-Noy. 
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Van de secretaris 
 
We zitten in een moeilijke tijd, Covid 19, Pseudo Vogelpest, onze 
gezamenlijke hobby krijgt het weer flink te verduren. 
En wederom zullen hierdoor mensen afhaken binnen de 
kleindierensport, hoe goed we ook ons best doen om dit te stoppen. 
Zoals de voorzitter al in haar voorwoord schrijft, is het 
tentoonstellings seizoen verloren. We hebben allen dieren gefokt, 
maar geen mogelijkheid gehad deze te tonen aan publiek en daar is 
het toch uiteindelijk om te doen binnen de hobby. Natuurlijk hebben 
we de hobby thuis en hebben de dieren voor ons plezier, maar het is 
toch ook leuk als we onze resultaten aan het publiek kunnen laten 
zien. 
 
We zitten weer in een complete lockdown op dit moment, zoals 
afgekondigd door onze minister president. Hoelang gaat dit weer 
duren? Voorlopig zit de boel weer op slot tot half januari. Het blijft 
zo moeilijk om een vergadering te plannen binnen het bestuur. 
Natuurlijk hebben we telefonisch wel contact en het gaat allemaal 
wel door bestuurlijk gezien. Maar het zou toch ook fijn zijn om de 
ideeën die er zijn binnen de DFKP Club uit te kunnen werken en dat 
is moeilijk als men er niet over kan vergaderen. 
 
Hopelijk kunnen we in februari de draad weer oppakken en is het 
misschien mogelijk om gewoon de jaarvergadering te houden, ook al 
blijft dit koffiedik kijken. Het zou mooi zijn als dit zou kunnen. We 
kunnen dan denken aan een gezellig samenzijn met wat dieren erbij 
om te bespreken, gewoon weer een ouderwetse gezellige club dag 
waar we de zaken waar we tegen aanlopen binnen de hobby kunnen 
bespreken en onder de aandacht kunnen brengen. Dit natuurlijk 
alles onder de begeleiding van onze ervaren keurmeesters die het 
ook rustig hebben op dit moment. 
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We moeten er wel vanuit blijven gaan dat er andere tijden aan 
zullen breken. Het zal voorbij gaan deze moeilijke tijd, er zullen weer 
tentoonstellingen komen, de plannen die er zijn binnen het bestuur 
zullen worden uitgewerkt en in werking worden gebracht. 
Nederland heeft vaker in moeilijke periodes gezeten en we zijn er 
altijd nog uit gekomen en ook hier komen we uit. 
 
Helaas betekent dit alles dat er ook geen tentoonstelling verslagen 
kunnen worden gepubliceerd, omdat er maar een enkele show is 
doorgegaan. Toevallig heeft onder strenge regels de show van TKV 
Tiel wel door kunnen gaan, zij het zonder de hoenderachtigen in 
verband met de vogelpest. En dat is natuurlijk leuk voor de fokkers 
om toch een predikaat te kunnen krijgen voor hun gefokte dieren, 
maar je mist toch het contact met andere fokkers op die manier 
zonder publiek. Ook de digital show van Oneto was een leuke 
bijkomstigheid op het wegvallen van het tentoonstelling seizoen, 
maar het brengt allemaal niet wat een normale tentoonstelling 
geeft. Zelf heb ik aan een jongdierendag deelgenomen, en ik moet 
zeggen de predikaten vielen mij niet tegen, het gaf hoop voor het 
seizoen maar daar is het dan ook bij gebleven. Dus voor de redactie 
is het ook moeilijk om het clubblad een beetje volume te geven, 
maar met dank aan onze voorzitter die hier goed aan meegewerkt 
heeft, om het clubblad toch inhoud te geven. 
Misschien is het een idee om de jaarvergadering tevens te vullen 
met een keuring van manlijke dieren die we dan nog in ons bezit 
hebben tenminste als het kan en de regels het toelaten, maar dit 
weten we pas als het zover is.  
 
Rest mij nog u en de uwe fantastische kerstdagen toe te wensen, 
ook al zullen deze soberder zijn dan anders en een fantastisch 
2021. 
Blijf moed houden, hoop op betere tijden en vooral blijf gezond. 
 
Bart Vrolijks 
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Tandkwartels / Odontophoridae  

 
Tandkwartels zijn de kwartels van de Nieuwe Wereld. Het is 
een familie van hoenderachtige vogels die niet zo nauw 
verwant zijn aan de kwartels, patrijzen, hoenders en fazanten 
uit de Oude Wereld. Hun snavel is gekarteld, waardoor ze deze  
naam kregen. Ze zijn monogaam. Het zijn soorten die zich in 
zeer verschillende leefgebieden hebben aangepast. Van 
tropische regenwouden tot woestijnen, maar slechts een paar 
soorten zijn bestand tegen lage temperaturen. Soorten uit deze 
familie komen voor van Canada tot in het zuiden van Brazilië. 

 
Het geslacht Colinus omvat vier soorten boomkwartels 
waarvan de Virginische boomkwartel (23 ondersoorten) met 
zijn inmiddels vele kleurslagen, de bekendste is. We zien deze 
dan ook veelvuldig op onze tentoonstellingen. Eén ondersoort 
ervan, de Zwartmasker boomkwartel maar ook de Kortkuif 
boomkwartel treffen we aan in avicultuur.  
 
Maar zo zullen we de Gevlekte boomkwartel evenals de 
Zwartkeel boomkwartel, de twee overige Colinus soorten, niet 
tegen komen hier bij ons in de hokken. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fazantachtigen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Wereld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regenwoud
https://nl.wikipedia.org/wiki/Woestijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Canada
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brazili%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Colinus
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De Gevlekte boomkwartel. 
 

Wetenschappelijke benaming: Colinus l.leupogopon  

Eng: Spot-bellied Bobwhite 

 

De Gevlekte boomkwartel lijkt erg veel op de Kortkuif 
boomkwartel en wordt dan ook door sommige auteurs als 
ondersoort daarvan beschouwd. 
 

 

De Zwartkeel boomkwartel. 
 

Wetenschappelijke benaming: Colinus n.nigrogularis 

Eng: Black-throated Bobwhite also Yucatan Bobwhite 
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Ptilopachus 
 
Ptilopachus is een Afrikaans geslacht van vogels in de 
kwartelfamilie van de Nieuwe Wereld. Zoals traditioneel 
gedefinieerd, was alleen de Rots patrijs opgenomen in dit 
geslacht, maar op basis van genetisch bewijs omvat het nu 
ook de Nahans patrijs. Deze werd voorheen beschouwd als 
een frankolijn. De studie concludeert ook dat dit geslacht 
nauwer verwant is aan de kwartels van de Nieuwe Wereld, 
de Odontophoridae/Tandkwartels en zou kunnen worden 
beschouwd als hun enige Afrikaanse vertegenwoordiger. 
Maar sommige taxonomen nemen ze nog steeds op bij de 
Phasianidae/Fazantachtigen in de onderfamilie Perdicinae/ 
Patrijsachtigen. 

 
Beide soorten hebben een rode naakte huid rond de ogen, 
een rode snavelbasis en ook rode poten. Ze zijn onder 
meerdere Nederlandse namen genoemd. 
 
De Rots patrijs zouden we tegen kunnen komen bij ons 
maar de Nahan patrijs niet. 
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Steenhoen / Rotspatrijs 
Wetenschappelijke benaming: Ptilopachus p.petrosus  

Eng: Stone partridge 

 

De staartvorm doet de Rots patrijs heel erg op de dwergvorm 
van de sierkip, de krielkip, gelijken, vandaar ook de naam 
Steenhoen. Ook de Nahans patrijs draagt een iets meer 
opgerichte staart. 
 

Nahans patrijs 
Wetenschappelijke benaming: Ptilopachus nahani 

Eng: Nahan's partridge also known as the Nahan’s francolin 

 

Tonny Kersten-Noy. 
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De kerstdagen. 
 
kerstmis, viert men al vele jaren 
maar niet vanaf de jaartelling nummer een. 
In het jaar 330 word 25 december gekozen 
dit met veel raadsels er omheen. 
 
Christus geboren in een schuurtje 
in nabijheid van een ezel en een os. 
Sint Jozef wordt dan plotseling vader 
zonder het te weten werd hij de klos. 
 
Hoe wisten de herders van dit gebeuren, 
zij hielden bij hun schaapjes de wacht. 
Ver van de bewoonde wereld, 
en ook nog midden in de nacht. 
 
Ook de koningen, dat blijft een raadsel 
zij vonden de weg toen door een ster. 
Er waren geen bewijzering borden 
maar toch kwamen ze voor die tijd nog ver. 
 
Het berust allemaal op een legende 
dit door jaren heen aan ons verteld. 
Vaak zullen mensen twijfels hebben, 
of men de waarheid wel echt vermeldt. 
 
Kerstmis is de tijd voor verzoening. 
maar dat zijn er steeds maar twee. 
Wanneer men alle andere dagen zou gebruiken  
was er altijd rust en vree. 
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Leden die hun lidmaatschap hebben beëindigd  per 01-01-2021 
R. Jassies Beëindiging hobby. 
G.J. Kolk Beëindiging hobby. 
J.R. Kreijkes Beëindiging hobby. 
 
Binnengekomen mail 
 
Goedendag Bart, 
Ik weet niet of je in een komende nieuwsbrief of dergelijke een rubriek 
heb van te koop / te koop gevraagd, zo ja, dan zou ik daar graag gebruik 
van maken. Door het niet doorgaan van de shows, waar ik op de 
Noordshow altijd inzend en mijn jonge dieren daar elk jaar vlot kwijt raak, 
wil ik mijn duifjes toch graag aan serieuze liefhebbers over doen. 
 
Ik heb 5 jonge Pastel Lachduiven te koop. Liefhebbers kunnen telefonisch 
of per e-mail contact met mij opnemen. 
Tel. 0226-423003 of e-mail: jrsm.ijpma@ziggo.nl 
Met vriendelijke groet Jogchum IJpma 
  
Mocht u interesse hebben in deze dieren, neem dan contact op. 
 
Wilt u gefokte dieren verkopen, omdat u een overschot heeft door het niet 
kunnen showen van de dieren, of mocht u wat te koop hebben, ik kan 
altijd een mail rondsturen naar de leden of er iemand is die nog wat nodig 
heeft. Wel graag ras en kleuren vermelden. Dus laat het mij weten. 
De redactie 
 

mailto:jrsm.ijpma@ziggo.nl
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Een volksverhaal uit Someren (NB)  
 
Vroeger werden veel kwartels gevangen. Op het gehucht Hoeven, 
onder Someren, dicht bij Varsel had iemand daar 'n netje gespannen 
tussen de lage haver. Kwartels zijn trekvogels. Men ving ze in de 
broeitijd door de roep van het vrouwke na te bootsen. 't Manneke 
kwam daarop af, dan ging het netje dicht en werd vastgemaakt aan 
de broeksband van de vogelvanger. De jongen trok naar huis op de 
Heikant, maar onderweg riep 'n kwartel vanuit het veld "Jèn sló nog 
us". De gevangen kwartel antwoordde: 't is hier van ge sló want ik zit 
al laang in Marte-Ja-Koente-zekske" [Marte Jan Kuite's zak]. Van 
schrik liet de jongen de vogel vrij.dia over het kenmerk van echte 
vriendschap                                                                                 

       

Het bestuur 
wenst u en uw familie 

ondanks deze moeilijke tijd waarin we 
verkeren 

gezellige kerstdagen  
en een heel gelukkig 

2021 
En vooral  

blijf gezond 


