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Beste sportvrienden,
Het vijfde nummer van onze nieuwsbrief is al weer beschikbaar. 
Als het goed is zijn de meeste jonge dieren van dit jaar al weer geboren. Dit is voor velen de mooiste 
periode in de beleving van de hobby. Maar het gaat niet altijd zoals je het wilt hebben. 
In deze nieuwsbrief twee korte berichten van leden over wat ze beleefd hebben bij de fok.

Noordshow 2006
De clubshow op de Noordshow was weer uitstekend. Een flinke rij kooien met onze dieren. En onze 
stand op het bekende informatieplein in de pluimvee-hal. Alle prijswinnaars zijn genoemd op de 
uitnodiging van de jaarvergadering in februari jl. Het bestuur wil de winnaars van de eerste prijs in elke 
diergroep op onze clubshow nog een keer in het zonnetje zetten:

• M. van Dam met een Parelhalsbandtortel 
• K. Prins met een wildkleur phaeo gezoomde lachduif
• K. Prins met een wildkleur witstuit diamantduif
• J. Luijten met een Blauwschubbenkwartel
• D. Stadman met een Europese patrijs.

We gaan er vanuit dat we op onze clubshow 2007 op de Noordshow weer zulke prachtige dieren 
kunnen zien.

Ervaringen met het fokken van kwartels (Nico van Wijk)
Al jaren fok ik met verschillende soorten kwartels. Zoals bijna altijd is het fokken met vogels ieder jaar 
weer anders. Bij sommige voorvallen moet je ingrijpen of snel een oplossing zien te vinden. 
Ik fok met 2 koppels Blauwschubbenkwartels. Dit jaar voor het 2e jaar met dezelfde koppels. De eieren 
worden allemaal met een merkstift gemerkt en voorzien van een vaste letter voor ieder koppel en met 
de datum erop. Dit merkteken schrijf ik op het ei aan de kant van de punt. Als de eieren uitgekomen 
zijn dan kun je op deze manier nog zien van welk koppel de eieren afkomstig waren. Want immers de 
kuikens komen aan de bolle kant uit het ei. 
Ik schouw de eieren na 7 dagen en toen bleek dat alle eieren van het ene koppel onbevrucht waren. 
Wat doe je dan op zo`n moment als je geen reserve haan hebt. Moet je de eieren van dit koppel 
allemaal maar weggooien? Nee, natuurlijk niet. Omdat Blauwschubbenkwartels monogaam zijn, moet 
je ze per koppel houden. Het is dus ook geen optie om er dan maar een trio van te maken. Toen 
besloot ik om iedere week de hanen onderling te wisselen. En dit werkte, de eieren van beide hennen 
waren grotendeels bevrucht. Zowel de hanen als de hennen accepteerden de wisselingen en de 
hennen gingen gewoon door met de leg. Zo zie je maar dat het houden van 1 koppel van een soort 
erg kwetsbaar is. Het beste is om minimaal met 2 koppels te fokken. Ook als er onverwachts een hen 
in het voorjaar sneuvelt en kopen niet mogelijk is kan de fok toch doorgaan.

Uit de jaarvergadering 2006
Voor de leden die niet aanwezig waren op de jaarvergadering in februari jl. worden enkele punten kort 
aangestipt:

• Van de standaardcommissie siervogels: de zijdevederige lachduif wordt niet erkend
• De NHDB heeft de naam ‘wilde duiven’ niet geaccepteerd. De naamgeving blijft 

‘oorspronkelijke duiven’. Wij nemen deze naamgeving over



• Wij hebben voorgesteld om onze dieren alleen als enkele nummers in te zenden en dus niet 
meer als koppel. De NHDB gaat hiermee niet akkoord. Wij accepteren de uitspraak van de 
NHDB

• J.J. van de Siepkamp is aangesteld als A-keurmeester oorspronkelijke duiven
• Er zijn te weinig keurmeesters voor siervogels. Dit is een slechte ontwikkeling. Fokkers van 

siervogels die interesse hebben om keurmeester te worden kunnen contact opnemen met 
Cees de Boer (bestuurslid NHDB voor ‘keurmeesteraangelegenheden’. Adres is vermeld in 
Kleindier Magazine

• De aftredende bestuurleden H.Slijkhuis en H. van Grouw blijven nog een termijn in functie. Er 
waren geen tegenkandidaten

• Naast onze clubshow op de Noordshow zijn de volgende drie shows gekozen voor onze 
districtshows: de Peelhorstshow oktober 2006 in Horst, de Hanzeshow december 2006 in 
Kampen en de KleindierenExpo januari 2007 in Utrecht.

Fokkersdag 2006
We houden onze fokkersdag op 2 september. Het is voor het bestuur elke keer een opgave om er een 
leuke en interessante dag van te maken. We hebben in de afgelopen tijd wel enig commentaar 
gekregen dat de fokkersdag in 2005 niet naar volle tevredenheid voor sommige bezoeker is verlopen. 
Dat kan gebeuren en we zijn blij dat deze leden het dan ook aan het bestuur laten weten. Daar 
kunnen we wat mee.
Aan de andere kant is het ook plezierig als de leden, tevreden of ontevreden, meedenken en ons laten 
weten wat zij verwachten van de fokkersdag of wat zij graag willen veranderen. Per slot van rekening
willen we allemaal graag een gezellige maar ook leerzame dag over onze dieren hebben.
Dus geef jullie opmerkingen tijdig door aan het bestuur. Met deze informatie kunnen wij dan aan de 
slag.

Japanse kwartelkuikens in paniek (Henk Slijkhuis)
Mijn kuikens, die half mei werden geboren, vertonen – op het moment dat ik dit schrijf – een vreemd 
gedrag in de kunstmoeder. Overdag is er niets aan de hand. Ze zijn volledig handtam, gaan voor niets 
en niemand aan de kant en schrikken nergens van. Maar zodra het donker wordt, worden de kuikens
erg onrustig en rennen heel vreemd door het hok, lopen tegen de wanden en tegen elkaar aan of 
staan met z’n allen in een hokje gedrukt . Dit gaat de hele nacht door en dat al een aantal nachten. De 
lamp in de ruimte 's nachts aanlaten en de radio erbij helpt ook niet. ’s Ochtends vroeg houdt het 
vanzelf op en zijn ze weer de meest rustige en volledig tamme kuikens die je je maar kunt wensen.
Kent iemand van jullie dit gedrag? Zo ja, wat zijn je ervaringen en wat doe je hieraan?

Informatie verspreiding in een modern jasje (vervolg, zie nieuwsbrief 4)
Het boek ‘Kwartels als hobby’ is op 1 februari 2006 als digitaal boek verschenen onder het adres:
http://library.wur.nl/ebooks/1790863.pdf
Het systeem laat zien hoe vaak het url (webadres van het boek) is aangeklikt en in ieder geval de 
beginpagina van het boek is bekeken. Het is niet zichtbaar wie op het url heeft geklikt. Vanaf 1 
februari 2006 tot en met 22 mei 2006 is al meer dan 1100 keer het url van het kwartelboek aangeklikt.
Dit is geen gering aantal voor zo’n boek. Een mooie manier om blijkbaar in een behoefte te voldoen 
en gelijktijdig promotie te maken. Er komen de laatste tijd ook meer vragen binnen over kwartels, 
zowel per telefoon als per e- mail.

Het boek ‘De Lachduif’ wordt op korte termijn op dezelfde manier gepubliceerd. Er wordt nog steeds 
regelmatig naar dit boek gevraagd. Dus belangstelling is er genoeg.
Het derde boek dat we als digitaal boek willen publiceren is ‘De Diamantduif’. Bij deze daarom de 
oproep aan alle fokkers van diamantduiven om je eigen ervaringen over huisvesting, voeding, fokken, 
ziekten en andere feiten op te schrijven en te sturen naar H. Slijkhuis. Hoe je het opschrijft is niet 
belangrijk, als we je ervaringen en kennis maar hebben. Dan maken we er ook een informatief digitaal 
boek van.

Een verdwenen ver familielid van onze duiven
Wie kent hem niet, de dodo. Een verre verwant van de duiven. De dodo leefde op het eiland Mauritius 
in de Indische Oceaan.  In 1680, dus nauwelijks 170 jaar nadat de eerste mens voet had gezet op dit 
eiland, werd de laatste dodo gedood.
De dodo zag er niet uit als een duif. De grote voeten, de korte vleugelstompjes, de korte hals en de 
enorm dikke gebogen snavel gaven de dodo een komisch uiterlijk. De dodo verloor zijn vliegvermogen 



omdat hij geen natuurlijke vijanden had waaraan hij moest ontsnappen. Terwijl de meeste vogels die 
niet kunnen vliegen toch wel moeiteloos kunnen lopen, waggelde de dodo op een houterige manier.
Het voedsel van de dodo bestond vooral uit harde zaden, die in de grote krop werden voorgeweekt. 
Om deze harde zaden te verteren slikten de dieren forse kiezelstenen in. In de sterke spiermaag 
werden op deze manier de zaden vermalen. Onze duiven hebben net zo’n sterke spiermaag als de 
dodo had.

De dodo was monogaam, legde 1 ei en de beide ouders zorgden voor het jong. Omdat de dodo geen 
natuurlijke vijanden kende vormde hij voor de mens en de huisdieren van de mens een gemakkelijke 
prooi. De dodo werd met duizenden gedood als voedsel voor de mens. Het vlees scheen taai en niet 
goed van smaak te zijn. 
Vandaar de bijnaam de ‘walgvogels’. Maar honger (van de zeelieden) maakt rauwe bonen zoet.
Er zat wel veel vlees aan een dodo. Het dier woog ruim 20 kilogram met een lengte van ruim een 
meter.

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. Jullie hebben  twee voorbeelden van dit soort ervaringen in deze nieuwsbrief gelezen. Goed 
voorbeeld doet goed volgen.

Foto’s van onze dieren
Voor onze website en voor eventuele artikelen in bv. Kleindier Magazine zoeken we nog mooie foto’s 
van onze dieren. Het gaat om jonge dieren, volwassen dieren, foto’s van hokken en volières en wat er 
nog meer te fotograferen valt. Stuur deze foto’s, afgedrukt of digitaal naar Henk Slijkhuis. Het adres 
staat in de kop van deze nieuwsbrief. 


