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Beste sportvrienden,
Het tweede nummer van onze nieuwsbrief is klaar. Het bestuur wenst u veel leesplezier met deze 
tweede nieuwsbrief. 

Onze fokkersdag op 4 september in Amersfoort
Onze fokkersdag was leerzaam, gezellig en geslaagd. Ruim 35 leden waren aanwezig met 61 dieren:
36 lachduiven, 12 oorspronkelijke duiven en 13 kwartels. 

Lachduiven
De lachduiven werden door Hein van Grouw samen met de eigenaren en de aanwezige liefhebbers 
besproken. De meeste erkende kleuren waren vertegenwoordigd, waaronder ook één witkop 
wildkleur.
Opvallend was dat er slechts één enkele phaeo-kleurige duif aanwezig was, en dan ook nog in een 
niet-erkende combinatie (combinatie van de mutaties grijs en phaeo). Wel waren er enige 
fokonzuivere phaeo's, de zogenaamde grijsnekken. Deze kleurslag is tegenwoordig ook bij de 
Nederlandse vogelbond erkend.
Naast die ene niet-erkende 'grijs-phaeo' zaten er nog enkele andere niet-erkende kleuren, die als 
'toevalstreffers' bij de liefhebbers waren ontstaan. Voorbeelden hiervan waren twee grijze kleurkoppen 
en een isabel kleurkop (combinatie van de mutaties grijs en isabel met kleurkop). 

Alle duiven waren in goede conditie, een pluim voor de liefhebbers dus. Veel duiven kwamen 
zichtbaar uit de buitenvolière waar zij van de zon hebben genoten. Dit kwam wel ten nadele van hun 
kleur (opgebleekt), maar ten gunste van hun conditie en dat laatste is toch het belangrijkste bij het 
houden van dieren. 

Hoewel onze fokkersdag geen keuring was, werd Hein gevraagd de beste duiven aan te wijzen. Hij 
concludeerde dat twee lachduiven er echt 'uitsprongen'.
Allereerst een jonge wildkleurige doffer van dhr. Sauwerbreij. Deze duif was nog niet volledig uitgeruid 
en uitgegroeid, maar toch viel hij op door zijn goede kleur en mooie type. Hetzelfde gold voor een 
jonge crème-ino duif, waarschijnlijk een duivin, van dhr. Van Brussel. Vooral het mooie type en de 
juiste verhoudingen waren opvallend. De kleur was iets te licht omdat het dier de hele zomer heerlijk in 
de buitenvolière had gezeten.
Verder was er nog een wildkleurige doffer aanwezig, ook van dhr. Van Brussel, die duidelijk 
bastaardkenmerken had van de Turkse tortel.
Tenslotte nog een opmerkelijke vogel van dhr. Van Hout. Deze liefhebber is al jarenlang bekend met 
zijn goede phaeo lachduiven. Dit jaar heeft hij een duif gefokt uit twee zuivere phaeo's in een kleur die 
eigenlijk 'onmogelijk' is. Beter nog dan de hierboven genoemde grijs-phaeo kon deze vogel worden 
betiteld als 'grijze phaeo'. De duif had alle kenmerken van een grijsnek maar met de opvallende 
zoming van een phaeo. Het kan zijn dat deze kleur het gevolg is van een genetisch 'foutje' en dat het 
niet verder vererft. Het is ook mogelijk dat het wel degelijk erfelijk is en dat dit dus een nieuwe 
kleurslag is. Van Hout gaat hier verder mee experimenteren. 

Oorspronkelijke duiven
De oorspronkelijke duiven, 12 dieren verdeeld over 8 soorten, werden besproken door Will Silkens.



Oorspronkelijke duiven zijn minder bekend en hun kweek vergt meer ruimte. Daarbij komt dat de 
kweekresultaten veel minder zijn dan bij de lachduiven.
Eerst was er een discussie over het geslacht bij de Kaapse tortel (lijkt iets op een lachduif). Deze soort 
was al vele jaren niet meer in onze volières aanwezig, maar is ongeveer een jaar geleden vanuit 
Afrika weer in Nederland gekomen.
Zeer interessant was het verhaal van de heer Antoon de Graaf over zijn kweek met het 
zwartvleugelgrondduifje, een soort die men maar zelden aantreft in onze volières. Deze kweker kiest 
niet de gemakkelijkste soorten uit. Zo zat er ook een koppeltje zwartsnavelbosduifjes. De kweek van 
deze soort is bepaald niet gemakkelijk. Toch lukt het hem samen met zijn zonen steeds jongen uit 
deze soorten te kweken.
Verder zagen we nog een paar parelhalsbandtortels, birmatortels, zebra- en vredesduifjes. Bij de 
laatste twee soorten was het vooral belangrijk het verschil in deze soorten te onderkennen. 
Gaandeweg ontstond tussen de liefhebbers van de wilde duivenkweek een geanimeerde discussie 
over kweek, voeding en huisvesting. Dat is ook precies wat we graag zien gebeuren op onze 
fokkersdag. 

Kwartels
Nico van Wijk besprak de kwartels. Hoewel begin september nog niet de ideale periode is voor het 
bespreken van kwartels waren er toch redelijk wat soorten.
Bij de Virginische boomkwartels was een kleurmutatie te zien, voortgekomen uit de Mexicaanse 
kleurslag. De gele kleur was bij dit dier over het geheel verdund tot wit.
Ook de Blauwschubben kwartels waren nog in de rui. Het is tegenwoordig moeilijk bij deze soort te 
zien tot om welke ondersoort het gaat. Er wordt veel gekruist, waardoor het moeilijk is om zuivere 
dieren te vinden.
Japanse kwartels waren er in 2 kleurslagen nl. de geelwildkleur (voorheen kleurslag Afrikaanse) en de 
niet erkende bonte kleurslag. Deze bonte kleur is wel een aanwinst. Het tekeningpatroon vererft vrijwel 
constant. Er zaten leuke dieren in de geelwildkleur, alleen kon de rugtekening nog wat intensiever.
Verder nog twee goed getekende Harlekijn kwartels, die echter een beschadigde bovenkop toonden. 
Dit is altijd een moeilijk punt. Een goede huisvesting en vervoerskist zijn zeer belangrijk om deze 
beschadigingen te voorkomen. 

Onze clubshow, ondergebracht bij de Noordshow
Zoals bekend houden wij onze jaarlijkse clubshow op de Noordshow. Het vraagprogramma is 
inmiddels beschikbaar. Hebt u nog geen vraagprogramma ontvangen, neem dan even contact op met 
J. Krijthe, Groningerweg 47, 9766 TK Eelderwolde. Tel 050-5271045.
De inschrijving sluit op 23 november 2004. 

Het houden van dieren: de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren en artikel 33
Zoals wellicht bekend is de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het verleden bezig 
geweest met het opstellen van positieflijsten voor dieren welke niet en welke wel gehouden mogen 
worden in Nederland. Hierin is op dit moment nog steeds geen definitief besluit genomen.
Op het moment dat deze besluitvorming aan de orde komt, is het belangrijk om de minister te kunnen 
aantonen welke dieren met succes in Nederland gehouden worden, in staat zijn zich voort te planten 
en onder welke omstandigheden dit kan. Om die reden doen wij een beroep op u om vooral voor de 
wilde duiven en de siervogels kweekverslagen bij te houden en naar de secretaris te sturen.
Met deze informatie wordt een bestand gemaakt, dat voor het genoemde doel een belangrijke 
informatiebron vormt. Met de gegevens uit het bestand kunnen we in samenspraak met de NHDB en 
Aviornis de minister ervan overtuigen dat bepaalde soorten wel degelijk op een goede manier in 
gevangenschap gehouden kunnen worden en waarbij deze dieren zich ook voortplanten.
Bijgaand ontvangt u ook een voorbeeld kweekverslag die u hiervoor kunt gebruiken.
Verder zijn bij deze nieuwsbrief lijsten gevoegd met de meest voorkomende siervogelsoorten. Ook die 
kunt u makkelijk invullen en naar de secretaris sturen. Met deze lijsten krijgen wij ook een goed inzicht 
in de gehouden soorten en kunnen we vragen over 'wie heeft wat' makkelijk beantwoorden.
Noot: de genoemde lijsten zijn meegezonden met de papieren nieuwsbrief.

Standaard voor diamantduiven
Hein van Grouw en Nico van Wijk hebben meegewerkt om de standaardbeschrijvingen van de 
diamantduiven op te stellen in de kleurslagen die mede op voorspraak van onze speciaalclub als 
erkend zijn opgenomen. De nieuwe NHDB-siervogelstandaard wordt verwacht rond de komende 
Noordshow. 



Voor u gevonden
Sinds enige tijd komen er in ons land bonte Chukar 
patrijzen voor. Deze zijn niet te verwarren met de witte 
kleurslag.
De witte Chukar vertoont de flanktekening nog, 
evenals de kop- en halstekening. De bonte vorm heeft 
roodbruine vlekken op het lichaam, die willekeurig zijn 
verdeeld. Voor zover bekend zijn deze bonte dieren uit 
Turkije via België en Duitsland naar Nederland 
gekomen. Over de vererving is nog niets bekend. Wie 
weet hier meer van? Reacties graag naar Nico van 
Wijk. Tel. 0172-474040 na 18.00 uur. 


