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6 september Fokkersdag in het clubgebouw van AKV te 
                      Amersfoort  alle informatie in het volgende clubblad 
 
10-12  Oktober             Districtshow Peelhorstshow       Horst 
 
28-30 November           Districtshow Liemersshow         Zevenaar 
 
19-20 December           Districtshow Hanzeshow             Kampen 
                    
8-10 Januari 2009        Clubshow  Noordshow                Zuidlaren 
 
29- 31 Januari               Districtshow Kleindierenexpo    Utrecht     
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Voorwoord. 
 
Op het moment van dit schrijven is het prachtig zomerweer en met de 
tuindeuren open, zit ik zelfs achter de computer nog te genieten van mijn 
duiven. Het koeren van de Lachduiven wordt soms overstemd door de 
doffers van de Diamantduiven en af en toe laat de Senegal doffer in de 
kooi aan de muur zich horen. Om het orkest te completeren bemoeien 
de wilde Houtduiven in de grote den en op het dak van ons huis zich er 
ook nog mee.  
Als ik bovenstaand stukje even teruglees krijg ik zelf de indruk dat ik niet 
over onze eigen tuin zit te schrijven, maar over een tafereel wat zich 
afspeelt in een ruime tuin ergens aan de bosrand. 
Toch is het onze eigen, niet al te grote tuin, in een gewone ruim 
opgezette wijk in een provinciedorp. 
En meteen denk ik er dan aan dat onze hobby dus eigenlijk voor heel 
veel mensen bereikbaar is. Ook in een kleine tuin kun je duiven of 
kwartels houden. Door allerlei oorzaken, maar vooral door 
geluidsoverlast wordt het voor mensen steeds moeilijker om in een 
woonwijk hoenders te houden. Verschillende van onze diersoorten zijn 
een goed alternatief voor deze fokkers. Met goede informatie in 
kleindiermagazine en op onze website en goede vertegenwoordiging op 
de tentoonstellingen zullen we deze mensen moeten bereiken. 
 
Komende weken worden er belangrijke beslissingen genomen over de 
toekomst van de Kleindierenliefhebbersverenigingen.  
In de vergaderingen van de provinciale afdelingen en de landelijke 
vergaderingen zal worden beslist over de fusie van de NKB en de 
NHDB. Jammer dat de NBS (nog) niet meegaat in deze fusie. 
Wellicht bent u bij de plaatselijke vereniging al bijgepraat over de fusie. 
Meer informatie hierover vindt u op www.kleindierplaza.nl   
Ook zijn er op de site digitale boeken te vinden waaronder enkele 
nieuwe exemplaren van de hand van Henk Slijkhuis over kwartels en 
diamantduiven. Verder kunt u er ook alles vinden over tentoonstellingen, 
adressen van bonden, de FK almanak enz.enz.  
Iedereen met een abonnement op Kleindierenmagazine ontvangt een FK 
almanak. Als u geen abonnement hebt, kunt u de FK almanak 
aanvragen bij de secretaris van de vereniging waar u uw fokkerskaart 
betrekt. 
Ondertussen is ook het adres van onze eigen website aangepast: 
www.dfkp.nl  
In dit clubblad treft u een artikel aan over een fokker van vruchtetende 
duiven, stuk voor stuk unieke rassen waar met veel geduld en 
vakmanschap mee gekweekt wordt. Verder een artikel van Henk 
Slijkhuis over zijn specialiteit, de kwartels. 
 
Veel leesplezier en alvast een prettige vakantie toegewenst 
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Contributie 2008 
De contributie is op de laatst gehouden jaarvergadering onveranderd 
vastgesteld op € 15,- per jaar.  
Om kosten te besparen maken we geen gebruik van acceptgiro’s. 
Daarom een vriendelijk maar dringend verzoek aan de leden om als u 
dat nog niet gedaan hebt uw contributie over te maken op  
rekeningnr. 39.75.78.776  ten name van de Nederlandse DFKPclub, 
Gladiolenstraat 3 te Didam. 
Namens de penningmeester bedankt voor de medewerking. 
 
Prijzen seizoen 2007-2008 
Op de fokkersdag in september is er de mogelijkheid om de prijzen die 
gewonnen zijn in het afgelopen seizoen en niet in ontvangst zijn 
genomen op de voorjaarsvergadering alsnog af te halen. 
Het nieuwe prijzenschema staat achter in dit clubblad afgedrukt. 
                     
Op bezoek bij: Jan Woldendorp. 
 
Half April was ik op bezoek bij Jan Woldendorp in Hoogeveen, een uniek 
lid van de Nederlandse DFKPclub.  Jan heeft namelijk maar liefst 4 
rassen vruchtetende duiven in zijn voliere’s 
Vanaf de oprichting in 2002 is Jan, die toen ook nog kwartels had, lid van 
de DFKPclub, en op mijn vraag of de club hem gebracht heeft wat hij 
ervan verwacht had is zijn antwoord kort en duidelijk: nee.  
Verwonderlijk vind hij dat trouwens niet, omdat de dieren die hij heeft wel 
bij de club horen maar erg onbekend omdat ze nooit op de 
tentoonstellingen te zien zijn. De belangstelling voor deze duiven zal 
ondanks de prachtige kleuren maar weinig toenemen omdat het kweken 
met de dieren erg moeilijk is. 
 
Zo’n 8 jaar geleden kocht Jan op de vogelmarkt in Zwolle zijn eerste 
vruchtetende duiven. De import van deze vogelsoorten was toen nog vrij 
en zodoende werden ze nog op markt te koop aangeboden. Over 
voeding en huisvesting was nog niet zoveel bekend en het Internet werd 
een belangrijke bron in de speurtocht naar kennis over de vogels. 
 



Foto: 
Prachtvruchten 
duif 
Latijnse naam: 
Ptilinopus 
Superbus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen Jan een oproep plaatste kreeg hij vele reacties, helaas niet van 
mensen die dieren te koop aanboden, maar van liefhebbers die ook op 
zoek waren naar dieren. Daardoor werd wel snel een netwerk 
opgebouwd van liefhebbers van vruchtetende duiven.  
Via een dierenverzorger van diergaarde Blijdorp, die zelf ook fokker was, 
kwam hij in het bezit van enkele duiven die hij nog steeds heeft. 
Het fokken met de vruchtetende duiven is een verhaal op zich.  
Jan vertelt dat hij al heel tevreden is als hij per seizoen met zijn 4 
koppels 6-8 jongen groot weet te krijgen.  
Het klinkt voor een Lachduivenfokker zoals ik onvoorstelbaar. 
 
Eén van de grote verschillen is dat de vruchtetende duiven slechts 1 ei 
per keer leggen. Verder gaan de duiven lang niet altijd over tot broeden 
en als dat wel het geval is kan het zijn dat ze overdag zomaar 3 uur niet 
op het ei zitten.  
In hun natuurlijke omgeving maakt dat niet uit vanwege de hoge 
omgevingstemperatuur, maar in de Nederlandse omstandigheden is het 
funest voor de vrucht.  
Jan ondervangt dit probleem door het ei te vervangen door een kalkei en 
het echte ei in de broedmachine te leggen.  
Op de dag van uitkomst legt hij het ei weer terug.  



Foto: 
Karmijnkap 
Vruchtenduif 
Latijnse naam: 
Ptilinopus 
Pulchellos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door het wegloopgedrag van de ouderdieren kan hij niet te vroeg in het 
seizoen beginnen te fokken, omdat als het jong er eenmaal is deze het 
ook niet volhoud als hij alleen gelaten wordt.  
Als alles meezit, kan hij 3 rondes per jaar broeden dus maximaal 3 
jongen per ouderkoppel. 
 
 
 
Op mijn vraag of het niet mogelijk is om bijvoorbeeld Lachduiven als 
vervangende ouder te gebruiken zegt Jan dat door het verschil in 
voeding dat helaas niet mogelijk is.  
Lachduiven eten zaden en door het korte darmstelsel van de 
vruchtetende duiven zouden de jonge duiven geen voedingsstoffen uit 
de kropvoeding kunnen halen.  
 
Het koppel Zwartnekvruchtenduiven dat hij via een Nederlandse fokker 
in Duitsland heeft gekocht, is redelijk succesvol in de fokkerij. 
Nakomelingen hiervan heeft hij geruild met diergaarde Blijdorp in 
Rotterdam i.v.m. bloedverversing.  
Verder worden jonge dieren niet verkocht maar worden binnen een 
inmiddels opgerichte projectgroep onderling geruild.  
 



Foto: 
Zwartnekvruchten
duif. 
Latijnse naam: 
Ptilinopus 
melanospila 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van alle jongen die geboren worden wordt verslag gedaan aan de 
speciaalclub voor vruchtetende duiven.  
Alle in Nederland en Belgie aanwezige vruchtetende duiven worden 
geregistreerd bij de werkgroep Wilde duiven van Aviornis.  
Zo waren er in 2006 van de vruchtetende duiven die behoren tot de 
familie Plilinopus 26 koppels en daarvan werden slechts 14 jongen 
geboren. 
 
De papagaaiduif waarvan hij ook een koppel heeft staat op de negatieve 
lijst. Dat betekent dat er dit jaar nakomelingen moeten komen anders 
wordt de vermelding op de negatieve lijst definitief en mag er helemaal 
niet meer mee gekweekt worden. Het zou heel jammer zijn als het dit 
jaar niet lukt want dit betekent eigenlijk dat zodra de dieren die nu nog in 
gevangenschap gehouden worden dood gaan, er een ras verdwijnt uit 
Nederland.  
 
Foto: Afrikaanse Groenduif  
(Papagaaiduif) 
Latijnse naam: 
Treron Calva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op dit moment (8 juni) heeft Jan 1 jonge Afrikaanse groene duif  
(de zo belangrijke jonge papagaaiduif),  
2 Zwartnekvruchtenduiven en 3 Karmijnkapvruchtenduiven gekweekt. 
 
Mocht er belangstelling zijn onder de leden van onze club om zich ook 
serieus bezig te gaan houden met de vruchtetende duiven dan kunt u 
terecht bij Jan Woldendorp voor informatie.  
tel. 0528-266803  jan.woldendorp@home.nl 
 
 
 
 
 
The State Bird of California 
 
Sommige van jullie weten waarschijnlijk direct wel over welke vogel we 
het hier hebben, anderen misschien niet. 
The State Bird of California is de Californische kuifkwartel. 
 
Deze kwartel leeft in de staat Californie en staten als Oregon, 
Washington tot zelfs in de onderste regionen van de West-Canadese 
staat British Columbia. 
In 1931 kreeg de Califiornische kuifkwartel met unanieme stemmen van 
de staatsregering in de gelijknamige staat Californie deze ‘titel’ 
toebedeeld. Dit kwam op een goed moment want het vestigde weer de 
aandacht op deze kwartel en dat was hard nodig. Ook hier was de mens 
in staat in korte tijd deze prachtige vogel fors in aantal te laten afnemen 
met als risico zelfs het uitsterven van de soort. 
Een voorbeeld van wat er kan gebeuren is de Amerikaanse trekduif.  
 
Ontelbare aantallen (op haar hoogtepunt geschatte aantallen tot 5 
miljard) trekduiven die de lucht verduisterden als ze opvlogen, waren 
binnen de kortste keren door de jacht van de blanke mens in 1914 
gereduceerd tot nul. Onherroepelijk uitgestorven, voor eeuwig, want een 
soort kan nooit weer opnieuw ontstaan. 
 
In zulke grote aantallen kwam de Californische kuifkwartel niet voor, 
maar het waren er wel veel. De eerste Spaanse kolonisatie in Californie 
begon in 1796 op de plaats van het huidige San Diego. 
Al snel begon de jacht omdat er voedsel nodig was voor de groeiende 
steden. Deze jacht bereikte haar hoogtepunt rond 1860 – 1895. Daarna 
begon de ontwikkeling van landbouwgronden voor de steeds 
toenemende bevolking. Deze ‘ontginning’ van natuurlijke gronden die het 
ideale leefgebied vormden voor de Californische kuifkwartel heeft ook 
desastreuze gevolgen gehad voor de populatie. Met uiteindelijk als 
resultaat dat men zich bewust werd van het feit dat deze prachtige en 



unieke vogel voor Californie dreigde uit te sterven. Daarna kwam de 
genoemde erkenning en ook plannen om her en der gebieden weer in te 
richten voor deze kwartel in de hoop dat het aantal zich weer zou 
uitbreiden. Dit is ook wel gelukt maar het kostte wel veel moeite. 
 
Foto: 
Californische 
kuifkwartel 
wildkleur 
(Callipepla 
california) haan 
© N.H. van 
Wijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er mag nog steeds gejaagd worden op de Californische kuifkwartel. Dit 
is de sportjacht die in Amerika overal veel wordt uitgeoefend. 
Maatregelen om deze jacht in te dammen mislukte keer op keer. De 
Amerikaanse jachtlobby is ijzersterk en gekoppeld aan het feit dat 
iedereen vuurwapens mag hebben en gebruiken. Het ziet er ook niet 
naar uit dat de sportjacht op deze mooie vogels kan worden beteugeld, 
daarvoor is de jachtlobby te sterk.  
Maar gelukkig is er toch wel langzaam een kentering te zien. 
 
Maar laten we vooral ook volledig blijven, ook de inheemse bevolking (de 
oorspronkelijke indianen in vooral Californie) jaagden op de kwartels. 
Maar zij deden dat op een natuurlijke manier en gebruikten nooit meer 
kwartels dan zij nodig hadden. Zij leefden in harmonie met de natuur en 
de natuurlijke bronnen en dat deden de latere kolonisten niet.  
De indianen wisten heel goed dat zij hun omgeving niet moesten 
leegroven, want dan was een goede voedselbron verdwenen.  
 
Indianenstammen 
Beroemde Indianenstammen zijn de Comanches en Apaches, namen 
die ons doen denken aan het Wilde Westen. Maar deze stammen 
gebruikten deze kwartels niet. Deze stammen leefden meer op grote 
prairies in het binnenland. De oorspronkelijke bewoners van Californie 
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waren ruim 50 Indianenstammen, waarvan we nauwelijks ooit iets 
gehoord hebben. Omdat de kolonisatie door de Spanjaarden daar begon 
waren al die stammen al volledig uitgeroeid voordat het grote publiek 
met het ‘Wilde Westen’ kennis maakte. Bijna niemand kent namen als de 
Pomo, Yokuts, Miwoks, Modoc en Wintu. 
  
Deze indianen vingen de kwartels met klassieke vallen zoals wij dat 
vroeger ook wel deden, een soort kist of net op een stok met wat voer 
eronder. Kwamen er dieren van het voer eten dan trok je de stok met 
een touw weg en had je soms wat dieren gevangen. 
Indianen maakten in kleine lage heggen ook wel openingen met een 
soort koker erachter. Liet je kwartels schrikken dan liepen ze 
instinctmatig naar de beschutting toe en maakten dan graag gebruik van 
openingen in de heg om er in te duiken. En dan zaten ze vast in een 
lange koker. 
Op zo’n manier jagen belast de vogelpopulatie niet. 
Zij doodden ook nooit meer dieren dan zij direct nodig hadden. 
 
Hun belangrijkste reden om deze kwartels te bejagen was natuurlijk ook 
het vlees als gewild voedsel. Maar de Indianen gebruikten meer van 
deze kwartel. Sommige stammen gebruikten het kuifje graag als 
versiersel op kleding, hoofdtooien, manden en trommels. Vooral de twee 
grootste stammen in die staat, de Pomo en de Yokuts, deden dit. Hoewel 
zij dit misschien zo niet benoemden was de Californische kuifkwartel al 
honderden jaren voor 1931 hun ‘State bird of California’. 
 
H.Slijkhuis 
 
  
Onderstaand het prijzenschema van de Nederlandse DFKPclub voor het 
tentoonstellingsseizoen 2008/2009 
 
Prijzenschema clubshow ondergebracht bij de Noordshow  
 
De volgende zes (maximaal) prijzen gelden voor elk van de zes vogelgroepen. 
1e prijs             oorkonde + foto van het winnende dier. 
2e prijs             vogelfiguur. 
3e prijs             vogelfiguur 
4e t/m 6e prijs   tinnen lepeltje 
 
De volgende minimum aantallen dieren per diergroep moeten ingeschreven zijn 
om in aanmerking te komen voor de prijzen. 
 
Diamantduiven, Patrijzen en Frankolijnen:  1e 5 2e 10 3e 15 4e 25 5e 40 6e 60 
Oorsponkelijke duiven:                                   1e 10 2e 20 3e 30 4e 40 5e 50 6e 60 
Lachduiven en Kwartels:                1e 15 2e 25 3e 40 4e 60 5e 80 6e100    
 



Het minimum predikaat is ZG en de prijzen zijn alleen te winnen door de leden 
van de Nederlandse DFKP-club.De prijzen worden uitgereikt op de 
jaarvergadering in februari 2009 
 

 
Prijzenschema districtsshows ondergebracht bij: Peelhorstshow  Horst,  
Liemersshow  Zevenaar, Hanzeshow  Kampen en Kleindierenexpo Utrecht 
Deze prijzen zijn alleen te winnen door de leden van de Nederlandse DFKP-
club. 
 

Op de districtsshow worden de onderstaande prijzen uitgeloofd voor elk van 
de zes diergroepen.  
De minimum aantallen ingezonden dieren per diergroep zijn dezelfde als bij de 
clubshow. 
Het minimum predikaat is ZG. 
1e   €  7,- 
2e   €  5,-  
3e   €  3,- 
 

 
Prijzen overige Nationale, Provinciale en Open tentoonstellingen: 
 
Bij een totaal van minimaal  60 DFKP dieren een prijs van € 5,-  voor de mooiste 
in ieder 
van de 6 diergroepen in concurrentie van minimaal 5 dieren. Minimum 
predikaat ZG. 
 
Wanneer de winnaar geen lid is van de Nederlandse DFKP-club vervalt de prijs. 
 

 
Prijzen Nationale Jeugdshow te Laren (Gld) 
 
Eremetaal voor de mooiste in elke groep in concurrentie van minimaal 3 dieren. 
Winnaars hoeven geen lid te zijn van de Nederlandse DFKPclub.  
minimum predikaat ZG.  


