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Beste sportvrienden,
Hierbij ontvangen jullie het zesde nummer van onze nieuwsbrief. Het tentoonstellingsseizoen is 
begonnen.
Altijd een plezierig moment is de Noordshow. Gelukkig kan deze show toch doorgaan. Onze clubshow 
is weer op deze show ondergebracht en we verwachten weer zo'n prachtige inzending van onze 
dieren als vorig jaar. 
We hopen ook vele DFKP'ers te ontmoeten op de Noordshow. 

Districtsshow op Avicorni
Het leek er eerst op dat Avicultura en Ornithophilia niet door zouden gaan. Nu is bekend dat beide 
shows samen gaan onder de naam Avicorni en hun show organiseren op 12, 13 en 14 januari 2007 in 
de Groenoordhallen in Leiden. We houden alsnog onze DFKP-districtsshow op Avicorni. 
Dus onze leden in het westen van Nederland hebben ook een grote show met onze districtsshow in 
de buurt. We zijn benieuwd naar de inzendingen. 

Digitale informatie
We hebben eerder gemeld dat het boek 'Kwartels als hobby' een succes is. 
We zijn nu bezig met het scannen van een groot aantal dia's met lachduiven. Zodra dit klaar is wordt 
het boek 'De Lachduif' opgemaakt met veel foto's en digitaal gepubliceerd. 
Jullie horen het zodra de publicatie een feit is. Intussen wordt ook gewerkt aan een digitaal boek met 
de titel 'De Diamantduif'. Alle informatie, maar vooral ook fokervaringen, is welkom. Schrijf je 
ervaringen op en stuur ze naar H.Slijkhuis. Digitale foto's, maar ook afgedrukte foto's, zijn welkom. 
Afgedrukte foto's worden gescand. De foto's worden natuurlijk teruggestuurd. 

Fokkersdag 2006
We hebben onze fokkersdag weer gehad en was zoals vanouds geslaagd. Evenals voorgaande jaren 
voerden de lachduiven de boventoon. Kregen we al vaker een college van Hein van Grouw, Jan 
Pijffers nam het dit jaar voor zijn rekening. Afwisseling is altijd goed.
Kan Hein een waar college geven over lachduiven, Jan kan het ook, maar beide op hun eigen manier. 
We hebben goede reacties van leden ontvangen.
Frankolijnen en patrijzen zien we niet vaak op deze dag en dat is misschien ook wel begrijpelijk.
Elk jaar ook maar weinig oorspronkelijke duiven, misschien ook wel begrijpelijk. Kwartels zien we nog 
te weinig als we kijken naar het aantal leden dat kwartels hebben. Bij deze alvast de oproep aan de 
kwartelfokkers om de volgende keer te komen met dieren. Dan kunnen we misschien ook een kwartel-
college op poten zetten. 

Oproep aan leden
Het middagprogramma van onze jaarvergadering willen we graag goed invullen. Leden komen vaak 
van ver en willen ook graag naast het vaste element (de jaarvergadering) meer horen en eventueel 
zien over of van onze dieren. Dat is ook de kracht ven een speciaalclub.
Het is niet mogelijk en ook niet de bedoeling voor dit middagdeel altijd sprekers in te huren. Een 
vereniging bestaat bij de gratie van haar leden en deze leden hebben allemaal kennis in huis over hun 
dieren. Leg je oor maar eens te luister op een vergadering of fokkersdag! Het is niet alleen prachtig 
maar ook nodig deze kennis met anderen te delen. 



Daarom willen wij het middagprogramma invullen onder de noemer 'Leden vertellen leden: …'. 
Het maakt niet uit hoe je iets vertelt, als je het maar vertelt. Het is geen beoordeling van je presentatie, 
de leden willen wel graag jouw kennis horen. 
We zoeken daarom minstens 2 - 3 leden die over hun hobby met alles wat daarbij hoort (positief of 
negatief) willen vertellen. Geef je tijdig op bij onze secretaris. 
Het eerste onderwerp is al aangemeld: n.l. de Europese kwartel. 

Meer Europese kwartels in Nederland
Vorig jaar, maar ook dit jaar, zijn er volgens SOVON (organisatie voor vogelonderzoek) meer 
Europese kwartels in Nederland gesignaleerd.
Waardoor er meer kwartels naar het noorden zijn getrokken is niet bekend. De kwartels overwinteren 
in Afrika en komen begin mei weer terug naar Europa. Zijn de omstandigheden in Zuid-Europa niet 
gunstig, dan trekken de dieren verder naar het noorden en komen dan ook in Nederland.
Een reden hiervoor kan zijn dat het te warm en te droog is in het zuiden, waardoor er te weinig 
begroeiing (beschutting) is voor de dieren. Waarschijnlijk is het aanbod van voedsel ook te gering. 

Kleurslag 'bont' bij lachduiven?
Op enkele shows zagen we bij lachduiven als kleurslagbenaming 'bont' op de beoordelingskaarten 
staan.
Deze benaming is volgens de huidige standaard correct. Bont is echter geen kleurslag, maar een 
patroon. 
Bont wordt altijd gecombineerd met een kleurslag. Later we er voor zorgen dat we goede 
kleurbenamingen gebruiken. Dit voorkomt verwarring. Een bontpatroon in de wildkleur noemen we 
wildkleur-bont en zo kennen we ook pastel-bont en isabel-bont. We gaan aan dit punt ook extra 
aandacht besteden in de lachduivenstandaard. 

Een bijzondere geboorte
In de Londense dierentuin viert men feest. Het is gelukt om de in het 
wild uitgestorven Mexicaanse duivensoort, de Grayson duif, tot 
voortplanting te krijgen (zie foto hiernaast).
Deze soort leefde oorspronkelijk op Socorro Island in de 
Revillagigedo Islands, 600 mijl verwijderd van de westkust van 
Mexico. Deze soort werd het laatst gezien in 1972.
In ons beschermde milieu (vooral dieren- en vogeltuinen) leven er 
nog geen 100. De soort is ten prooi gevallen aan verwilderde katten, 
maar ook geveld door de jacht van mensen die de duiven gebruikten 
als voedselbron en door vernieling (overgrazing) door schapen van 
hun voedsel- en leefgebied. 
De jonge duif heeft, hoopvol, de naam Arnie gekregen, afgeleid van 
Arnold Schwarzenegger, en men hoopt dat Arnie zijn deel zal 
bijdragen om veel nakomelingen te produceren. Gehoopt wordt dat 
herintroductie van deze duivensoort in haar oorspronkelijke 
leefgebied in de toekomst weer mogelijk wordt. 

Is het een haan of een hen?
Ook wel eens meegemaakt of gezien?
Zo nu en dan zien we kwartelhennen die de kleurenpracht vertonen 
van hanen. Deze hennen krijgen nooit voor de volle 100% de kleur en de tekening van de hanen. Het 
gaat hierbij wel om soorten die een verschillend verenkleed tussen de seksen laten zien.
Dit verschijnsel dat geslachtsverandering, geslachtsomkeer of interseks wordt genoemd, komt zowel 
bij wilde soorten als gedomesticeerde rassen voor.
Natuurlijk beperkt dit zich niet alleen tot de kleine hoenderachtigen, waartoe de kwartels, patrijzen en 
de frankolijnen behoren.
Bij alle levende wezens kan dit fenomeen optreden. Als we ons beperken tot deze groep vogels dan 
zijn er enkele onderdelen aan de vogel die nooit veranderen. Dit zijn de snavel- en pootkleur en het 
geluid dat ze maken. Het gedrag van deze vogels wordt vaak mannelijker en dit is ook een 
herkenningsteken. Het kan voorkomen bij zowel jonge als oude vogels. Mijn ervaring (Nico van Wijk) 
is dat je het bij jonge vogels sporadisch tegenkomt. Laatst kwam ik nog een Japanse kwartel tegen 
van 2006, die dit euvel tegen. Als de verkleuring optreedt, dan is de fokwaarde van zo'n vogel nihil 
geworden. De oorzaak van dit alles is het ontbreken of een beschadiging van de geslachtsklieren, dus 



bij vrouwelijke vogels de eierstokken en bij mannelijke de testes. 
Let de komende tijd maar eens op en dan kun je het vrijwel zeker een keer waarnemen. 

Japanse kwartel als nutdier: Equador
In een uitgave van de Postcode loterij zag ik een kort maar interessant bericht. Bertha Zapata in 
Equador verkoopt al jaren kippeneieren. 
Er kwam in dat land steeds meer vraag naar kwarteleieren. Met geld van de genoemde loterij was ze 
in staat 50 Japanse kwartels te kopen voor $1,80 per stuk. De gok werkte goed uit voor Bertha en ze 
kon met een extra lening van $2250,- de zaken uitbreiden. 
Ze heeft nu een goed bestaan dankzij haar kwartels. 
Als ik de foto bekijk, zijn het precies dezelfde kwartels die wij in onze hokken hebben. 
Ik heb zelf al enkele jaren ervaren hoeveel eieren Japanse kwartels kunnen leggen en dit jaar is het 
wel extreem. 
Al mijn oude hennen zijn begin april aan de leg gekomen en leggen nu nog steeds vrijwel elke dag 
een ei. De jonge hennen van dit jaar begonnen op een leeftijd van 5 weken (dat was begin juni) en 
leggen ook nog steeds op dit moment. Dit betekent voor mijn oude hennen ruim 180 of meer eieren in 
een jaar! Gewoonweg geweldig.
De vraag is of mijn stam deze legkracht erfelijk heeft of dat het speciale voer dat ik gebruik een 
belangrijke rol speelt. Of beide, dat kan ook. 
Het grote probleem voor mij is om de dieren van de leg te krijgen omdat de hennen nu moeten gaan 
ruien om ze op tijd klaar te krijgen voor de grote shows. Ik doe mijn best om ze te laten stoppen maar 
dat lukt nog niet erg. Heeft iemand suggesties? 

Prijswinnaars van onze districtsshow in Horst

• 7 oorspronkelijke duiven: winnaar kooi 1165 (geen lid) 
• 41 lachduiven: winnaar kooi 1141 (geen lid), 2e , kooi 1136 (geen lid), 3e: kooi 1126 P.Botden 

(3 euro) 
• 5 frankolijnen: winnaar kooi 1086 (geen combinatielid) 
• 28 kwartels: winnaar kooi 1099 J.Luijten (7 euro), 2e kooi 1102 (geen lid) 
• 4 patrijzen: te weinig dieren 
• 0 diamantduiven

En tot slot
Het bestuur van de Nederlandse DFKP-club wenst iedereen prettige feestdagen en een in alle 
opzichten een goed nieuwjaar toe


