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Beste sportvrienden,
Hierbij ontvangt u het eerste nummer van de nieuwsbrief van onze speciaalclub
Het bestuur wenst u veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 

Introductie van onze nieuwsbrief
Een eigen clubblad staat al enige tijd hoog op het verlanglijstje van onze speciaalclubclub. Een 
clubblad maken en blijven maken is een behoorlijke opgave. Het bestuur kiest er daarom voor te 
starten met een nieuwsbrief. Als de nieuwsbrief goed bevalt en we voldoende kopij krijgen, dan 
kunnen we later besluiten over te gaan naar een clubblad. Het doel van de nieuwsbrief is om 
informatie over onze speciaalclub, onze dieren, ontwikkelingen in de kleindiersport, tentoonstellingen 
en andere wetenswaardigheden uit te wisselen. Op deze manier raken we met z'n allen nauwer 
betrokken bij onze speciaalclub en onze sport. 
U ontvangt twee nieuwsbrieven per jaar, één in het voorjaar (april) en één in het najaar (oktober).
In het voorjaarsnummer kan informatie uit de jaarvergadering meegenomen worden. Het 
najaarsnummer volgt op onze fokkersdag, zodat eventueel nieuws ook gepubliceerd kan worden in de 
nieuwsbrief.
Het bestuur alleen kan de nieuwsbrief niet vullen. Elk lid van de speciaalclub heeft ons inziens ook de 
taak om bijdragen te leveren. Deze bijdragen kunnen gaan over uw dieren, uw ervaringen met deze 
dieren, maar ook vragen over uw dieren of uw hobby, het te koop stellen van dieren, noem maar op. 
Alles is welkom. Het maakt niet uit hoe uw bijdrage is geschreven, de redactie zorgt er wel voor dat 
het in de nieuwsbrief past. 

Onze eerste clubshow op Oneto
Op Oneto was het zover, onze eerste clubshow was een feit. Hoewel de organisatie van Oneto op 
korte termijn veel dieren kreeg aangeboden, slaagde zij er in om alles in goede banen te leiden. 
Gezien deze situatie waren wij tevreden en daarom alle hulde aan de organisatie van Oneto. Wij 
hadden op onze clubshow al meteen 98 dieren in de kooien. Hoewel u waarschijnlijk de uitslag al wel 
kent, hier toch nog even een overzicht.
Wij hadden 17 patrijzen, 18 kwartels, 6 oorspronkelijke duiven en 57 lachduiven in de kooien. Helaas 
geen frankolijnen en wat opviel, ook geen diamantduiven.
De uitslag van de keuring was als volgt:

• mooiste oorspronkelijke duif een zomertortel vam combinatie Patrikwa 
• mooiste patrijs een Chukar patrijs van B. Wilpshaar, mooiste op één na een Barbarijse patrijs 

van G. van Erven 
• mooiste kwartel een Japanse kwartel van J. Linders, mooiste op één na een Harlekijnkwartel 

van B. Wilpshaar 
• mooiste lachduif een pastel isabel van E.G. de Haas met het predikaat U, mooiste op één na 

een wildkleur phaeo gezoomde van J. Bosch. De op twee na mooiste, een bonte lachduif, was 
ook van E.G. de Haas, evenals de op drie na mooiste, een crème-ino.

Alle winnaars van harte gefeliciteerd met dit fraaie succes. 



Nota: Regels voor het tentoonstellen van onze siervogels
Onze DFKP-dieren hebben een ander karakter en leefwijze dan hoenders en dwerghoenders en 
vragen daardoor ook een andere behandeling op tentoonstellingen en bij keuringen. Het bestuur heeft 
een nota opgesteld waarin een aantal regels worden vastgelegd voor het tentoonstellen en keuren 
van onze dieren. Vorig jaar is dit document op de vergadering in september besproken. Toch was het 
nodig er naderhand binnen het bestuur nog verder over te praten. Het is niet eenvoudig alles goed en 
duidelijk te beschrijven.
Deze nota wordt met een begeleidende brief gestuurd naar de FK (Federatie Kleindierteelt) en de 
NHDB (Nederlandse Bond van Hoender, Dwerghoender, Sier- en Watervogelhouders). Wij bieden in 
deze brief ook aan om samen te bekijken hoe wij onze regels bij alle tentoonstellingsorganisaties 
kunnen introduceren.
We verwachten niet dat onze regels zo maar even worden geaccepteerd en geïntroduceerd, dat kost 
veel tijd. We blijven als speciaalclub veel aandacht aan deze regels besteden.
Kijkend op verschillende tentoonstellingen kunnen we alleen maar concluderen dat onze dieren nog 
vaak niet goed zijn gehuisvest. 
Er is dus nog veel te doen. 

Het houden van dieren: de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren en artikel 33
Op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Raad voor 
Dierenaangelegenheden zich gebogen over artikel 33 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor 
dieren. Dit gaat om de dieren die we als liefhebberij willen houden. De Raad heeft een negatieflijst en 
een positieflijst opgesteld voor zowel zoogdieren als vogels. Dieren op de negatieflijst mogen niet 
worden gehouden. Dieren op de positieflijst mogen wel worden gehouden.
Veel van onze D.F.K.P-dieren staan gelukkig op de positieflijst, hoewel soms met de opmerking dat 
nog wel binnen 2 jaar na nu moet worden aangetoond dat deze dieren goed in ons beschermde milieu 
gehouden kunnen worden. Wordt dat niet aangetoond, dan worden deze dieren alsnog op de 
negatieflijst geplaatst.
Kortgeleden heeft minister Veerman gezegd dat hij de positief-/negatieflijst naast zich neer legt. Vrij 
vertaald betekent dit voor ons dat wij alle soorten zonder beperkingen mogen houden. De vraag is of 
de minister dit kan volhouden, zeker ook gezien het feit dat we tegenwoordig in Europees verband 
moeten handelen. De Tweede Kamer wil echter wel regels stellen aan het huisvesten van huisdieren. 
Het blijft ons inziens nodig om kweekresultaten van onze vogels bij te houden om, als het nodig is, te 
kunnen aantonen dat onze dieren uitstekend gehouden kunnen worden. 
Kortom, dit punt krijgt ongetwijfeld nog wel een vervolg. 

Erkenning kleurslagen diamantduiven
De volgende kleurslagen zijn op voorstel van de Nederlandse DFKP-club erkend door de 
standaardcommissie voor siervogels van de NHDB: 

• wildkeur, wildkleurwitstuit 
• pastel, pastelwitstuit 
• bruin (voorheen rood) en bruinwitstuit.

Andere kleurslagen moeten de procedure voor erkenning van de NHDB doorlopen. Onze speciaalclub 
heeft aangeboden mee te helpen de standaard voor de genoemde kleurslagen op te stellen. 

Voor u gevonden
Op het Internet vind je van alles. Zo ook de melding van een nieuwe kwartel, de Rosetta kwartel.
Deze kwartel is volgens de auteurs na veel jaren selectief fokken gecreëerd op de 'Rosi's Organic 
Quail Farm' in Powers, Oregon in de VS. 
De te fokken kwartel moest aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• groter zijn dan elke andere Coturnix-kwartel 
• niet zenuwachtig, schrikachtig en agressief zijn en geen aanleg voor verenpikken vertonen 
• met weinig voer zo groot mogelijke eieren in grote aantallen kunnen leggen 
• en er ook nog mooi uit zien.



De foto toont een haantje van 11 weken. De hennen 
zijn nog groter.
Zo zien we wat geduld en vakmanschap kan 
opleveren. De rug is vooral grijs en de borst en 
buikveren tonen donker kastanjerood met lichtere 
veernerven. Er zijn broedeieren te koop, maar 
goedkoop zijn ze niet en dan nog het transport!

De Nederlandse DFKP-club op het web
Elke suggestie of bijdrage voor de website is welkom. 
Stuur uw reacties, eventuele tekst en foto's naar het 
redactieadres van deze nieuwsbrief. Opgestuurde 
foto's krijgt u altijd terug.
Geef het adres van onze website ook door aan geïnteresseerden. Hierdoor kunnen meer liefhebbers, 
fokkers en andere belangstellenden ons beter vinden, zien wat we doen en mogelijk ook onze 
speciaalclub komen versterken. 


