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Beste sportvrienden,
Hierbij ontvangt u het vierde nummer van de nieuwsbrief van onze speciaalclub.
Het bestuur wenst u weer veel leesplezier toe. 

Ornithophilia
Ornithophilia 2005 is weer achter de rug.
De Nederlandse DFKP-club had op deze show haar districtshow ondergebracht.
Er waren 36 lachduiven, 15 wilde duiven en 15 kwartels ingebracht. Er waren helaas geen 
diamantduiven, frankolijnen en patrijzen ingezonden. 
De mooiste dieren van onze leden op deze show waren: 

• 1e Lachduif een crème-ino man jong met predikaat U van W. van Brussel 
• 2e Lachduif een pastel man jong predikaat F van W. van Brussel 
• Wilde duiven, een Senegaltortel vrouw jong predikaat F van K. Prins 
• Kwartels, een Japanse kwartel wildkleur man jong predikaat F van D. de Jong.

Allen van harte gefeliciteerd namens het bestuur.
Helaas is onze districtsshow in Venray niet doorgegaan door de dreiging van vogelgriep.

Noordshow
Ons volgende grote evenement is de Noordshow in de Bernhardhallen in Zuidlaren. Bij deze Nationale 
show en tevens Bondsshow van de NHDB is onze clubshow ondergebracht. Het aantal ingezonden 
'DFKP-dieren' is 187, een mooi resultaat.
De verdeling over onze diergroepen is als volgt:
Enkele nummers: 

• 12 patrijzen 
• 55 kwartels 
• 17 wilde duiven 
• 59 lachduiven 
• 2 diamantduiven.

Paren: 

• 4 patrijzen 
• 3 diamantduiven 
• 1 wilde duiven 
• 13 kwartels.

Jammer dat de frankolijnen niet aanwezig zijn. We moeten toch proberen ook deze fraaie siervogels 
op de shows te krijgen, want dat is de beste promotie voor deze dieren. Toch is het aantal ingezonden 
dieren een prachtig resultaat voor onze speciaalclub.
De Noordshow is altijd een bezoek waard, maar voor de DFKP-leden is, gezien het aantal ingezonden 



dieren, een bezoek uitermate waardevol om elkaars dieren te zien en te bespreken.
We rekenen massaal op uw komst. 

KleindierenExpo
Mocht u de Noordshow niet kunnen bezoeken, dan is er nog de KleinderenExpo in Utrecht op 26 - 28 
januari 2006.
Ook hier zagen we vorig jaar een fraaie inzending DFKP-dieren. Wij hopen dat we op deze show ook 
weer een fraaie vertegenwoordiging van onze dieren kunnen bewonderen.
Ook op de KleindierenExpo zien we veel bezoekers en dat worden er elk jaar meer. 
Onze dieren op die show is ook weer een fraaie promotie. We hopen daarom ook op deze show op 
veel ' DFKP-dieren'. 

Benaming kleurslag Afrikaanse of geelwildkleur bij de Japanse kwartel
We hoorden van enkele fokkers dat op tentoonstellingen waar zij Japanse kwartels in de kleurslag 
geelwildkleur instuurden, deze benaming door de keurmeesters op de keurkaart werd veranderd in 
Afrikaanse.
Opzich is dit niet zo erg. Formeel is de juiste benaming geelwildkleur volgens de nieuwe 
Siervogelstandaard, maar over deze naamswijziging is nog niet breed gecommuniceerd.
Bovendien is de nieuwe Standaard nog niet beschikbaar. Effect op het resultaat van de keuring mag 
deze wijzing op de keurkaart niet hebben. We begrijpen dat dat laatste ook niet het geval is geweest. 
Nogmaals, in de nieuwe standaard wordt officieel de kleurslagbenaming geelwildkleur geïntroduceerd. 

Japanse kwartel geelwildkleur
Er verschijnt in het voorjaar 2006 in Kleindier Magazine een uitgebreid artikel van Henk Slijkhuis en 
Nico van Wijk over deze kwartel, in de wandelgangen 'de gele kwartel' genoemd. Welke kwartel 
hebben we nu in ons hok en hoe is de naamsverwarring ontstaan?
Daarnaast wordt de vererving van de prachtige geelwildkleur besproken. Bovendien vergelijken we 
andere kenmerken en het karakter van de Japanse kwartel wildkleur en geelwildkleur.
Tot slot wordt beschreven wat ons nog te doen staat bij het onderzoeken van de vererving bij deze 
kleurslag, een specifieke taak voor de speciaalclub.
We hopen dat met dit artikel alle onduidelijkheden en vragen de wereld uit zijn. Bovendien zetten we 
met dit artikel 'De Nederlandse DFKP-club' nog een keer in het zonnetje. 

Informatie verspreiding in een modern jasje
Naast het publiceren van informatie in boekvorm zien we in ons moderne digitale tijdperk ook digitale 
publicaties verschijnen op Internet.
Het grote voordeel is dat veel meer mensen zonder enige kosten informatie kunnen krijgen op een 
manier die in onze kleindierliefhebberij nog niet gebruikelijk is. Maar wat niet is kan snel komen.
Henk Slijkhuis werkt al enige tijd aan een boek over kwartels met de titel 'Kwartels als hobby'. 
Uitgeven in boekvorm is kostbaar en de markt is niet zo groot. Bovendien ligt gedrukte informatie vast 
zonder snelle mogelijkheid van verversen van deze informatie. 
Waarschijnlijk in januari 2006 verschijnt dit boek daarom in digitale vorm via een link op onze DFKP-
website.
Iedereen, jong en oud, dichtbij en veraf, heeft dan onbeperkt toegang tot de inhoud van het boek. 
Misschien trekt dat kwartelliefhebbers (in spé) en maken ze gelijktijdig kennis met de Nederlandse 
DFKP-club.
Met deze manier van publiceren hopen we nog meer informatie voor en over onze liefhebberij digitaal 
beschikbaar te stellen voor iedereen. 
Het volgende digitale boek is waarschijnlijk het boek van Hein van Grouw; 'De Lachduif', dat op 
dezelfde manier wordt gepubliceerd. 

Een verdwenen familielid van onze duiven
De Amerikaanse trekduif (Ectopistes migratorius) is een duif die al lang geleden is uitgestorven.
Hij kwam in zeer grote getale voor op het Noord Amerikaanse continent. Men schat dat rond 1800 -
1850 er minstens 3 tot 5 miljard van deze duiven rondvlogen. De vogel trok vaak op onregelmatige 
tijden in grote vluchten over het continent.
In die tijd duurde de overtocht van zo'n vlucht in Ontario niet minder dan 14 uur. Er moeten op dat 
moment meer dan een miljard vogels overgekomen zijn. Er zijn verhalen over een verduisterde hemel, 
zo veel vogels bij elkaar.



Wanneer de duiven landden, braken takken onder hun gewicht en werden bomen ontworteld. 
Toch stierf de vogel in luttele jaren uit. Dit was een gevolg van de genadeloze jacht die erop werd 
gemaakt. Bij een bepaalde broedkolonie in Michigan werden er in 1874 zo'n 25.000 vogels per dag 
afgemaakt. 
Al snel werd duidelijk dat deze duif met uitsterven werd bedreigd en op 1 september 1914 stierf het 
laatste exemplaar, Martha genaamd, in de dierentuin van Cincinnati in de Verenigde Staten. Eerder, 
omstreeks de eeuwwisseling, was de soort al voor het laatst in het wild gezien. 
De trekduif werd fanatiek bejaagd. Van één jachtwedstrijd weten we dat de winnaar meer dan 30 
duizend vogels nodig had om de hoofdprijs op te strijken. Honderdduizenden vogels werden 
geschoten of doodgeslagen en met honderdduizenden tegelijk verkocht op de vleesmarkten van New 
York. 
Toch zou het de jagers alleen nooit gelukt zijn om deze vogelsoort uit te roeien. 
De trekduif vermenigvuldigde zich namelijk snel. In één jaar tijd waren ze in staat hun aantal te 
verviervoudigen. 
Echter, de trekduif had zeer grote kolonies nodig om zich daadwerkelijk te kunnen voortplanten. Deze 
enorme aantallen waren noodzakelijk om de broeddrift op te wekken. Door de jacht werden de diverse 
broedkolonies kleiner waardoor de duiven niet meer tot voortplanting kwamen. 
Omdat er dus geen nieuwe aanwas meer was heeft de jacht toch, indirect, ervoor gezorgd dat de 
trekduif van de aardbodem verdween. Geen verhaal om vrolijk van te worden, maar wel om over na te 
denken. 

Oproep
Iedereen die iets heeft te melden (groot of klein) dat voor de andere leden van onze club van belang 
is, kan dit sturen naar Henk Slijkhuis, per post of per e-mail. Schrijf eens over je ervaringen met je 
dieren. 
Met deze informatie kunnen anderen hun voordeel doen. 

Penningen
Uw contributie voor het jaar 2005 (als dat nog niet gedaan is) en 2006 van de Nederlandse DFKP-club 
(€ 15) kunt u overmaken op rekening 397578776 van de Rabobank in Borne. 

Wens van het bestuur
Tot slot wenst het bestuur u allen goede feestdagen en een voorspoedig 2006 toe. 


