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Beste sportvrienden,
Hierbij ontvangen jullie het zevende nummer van onze DFKP-nieuwsbrief. Het tentoonstellingsseizoen 
is afgelopen, het vergaderseizoen ook en dus zitten we nu weer in het fok-/kweekseizoen, een 
spannende periode.
In het bestuur heeft een wisseling plaats gevonden. Nico van Wijk is opgevolgd door Koos Prins. Koos 
is dus onze nieuwe secretaris en tevens nieuw bestuurslid. In de jaarvergadering is Nico, die wel 
bestuurslid blijft, bedankt voor zijn vele werk voor de Nederlandse DFKP-club. Jasper Smelt, vanaf het 
begin van onze club bestuurslid, is afgetreden. Ook hij is door de vergadering bedankt voor zijn inzet 
voor de Nederlandse DFKP-club.

Korte terugblik op het tentoonstellingseizoen 2006-2007
Het seizoen 2006-2007 was voor de Nederlandse DFKP-club een waar feest als we kijken naar de 
aantallen ingezonden dieren op de shows waar we prijzen hebben uitgezet:
Peelhorstshow 82, Hanzeshow 211, Noordshow 220, Avicorni 38 en KleindierExpo 108 dieren.
Laten we proberen in het seizoen 2007-2008 ook weer zoveel prachtige dieren op de shows te krijgen.
De winnaars van de eerste prijs in elke diergroep op onze clubshow tijdens de Noordshow zijn:

• A. Beugeling met een Bronsvleugelduif
• J.J.H.W. Hageman met een wildkleur isabel lachduif
• B. Hartsuiker met een wildkleur diamantduif
• J. Luijten met een Europese kwartel
• Comb. Patrikwa met een Chukar patrijs.

Digitale informatie
Het digitale boek 'De Diamantduif' vordert goed. Het boek wordt gepubliceerd op onze eigen website 
en op Kleindierplaza en de publicatie wordt in Kleindier Magazine beschreven.
We kunnen nog wel foto’s gebruiken van diamantduiven, zowel van de duiven zelf als van een nest 
met eieren, van jonge duiven in verschillende stadia van groei en van hokken of volières met of voor 
diamantduiven.
Deze foto’s gebruiken we in dit boek, maar onze website kan ook nog nieuwe foto’s gebruiken. Graag 
digitale foto’s, maar gedrukte foto’s zijn ook welkom. De inzender krijgt de gedrukte foto’s natuurlijk 
terug.

Van de enthousiaste kwartelfokker Jaap Stelling: Japanse kwartel, kleurslag donkerwildkleur.
Een lange naam voor een klein siervogeltje, maar wel een hele mooie.
Ik fok ruim vijf jaar kwartels, vooral Japanse kwartels in de geelwildkleur. Een prachtige kleurslag van 
een fijne siervogel, maar niet gemakkelijk om goede tentoonstellingswaardige nakomelingen mee te 
fokken.
Op de laatste Noordshow te Zuidlaren zag ik voor het eerst de donkerwildkleur Japanse kwartel. 
Mijn spontane reactie was ‘dit is een kruising van een Japanse kwartel met een Virginische 
boomkwartel’. 
Vooral het kopje van deze kwartel leek wat ronder en had iets van een boomkwartel.
De twee ingezonden koppels stonden vermeld als Virginische boomkwartels. Twijfel hierover
leek mij gerechtvaardigd. Op het predikaat was bijgeschreven: Japanse kwartel roodbruin. Nu was 
mijn interesse helemaal gewekt, wat voor soort kwartel was dit? Keurmeester Van Wijk, die zelf een 
koppel had gekocht, loste het mysterie rap op. Het waren Japanse kwartels in de kleur 



donkerwildkleur. Het gaat hier om een melanistische kleurmutatie en zeker geen kruising. Melanistisch 
betekent verdonkering van de eigenlijke kleur. Deze kleur blijkt al tientallen jaren bekend te zijn en is 
al jaren erkend. Een beschrijving voor de standaard is er echter nog niet!
Wat opvalt, is dat ze de witte keelband van de wildkleur missen.
Een veel voorkomende fout bij deze kleur is witte veren rondom de snavel.
De kleur van de haan en de hen zijn gelijk. Het haantje is iets kleiner dan de hen. Onderscheid maken 
van het geslacht voordat deze dieren geslachtsrijp zijn is moeilijk, zo niet onmogelijk. Door met de 
vingers licht rond de cloaca te drukken scheidt het geslachtsrijpe haantje ‘foam’ (wit schuim) uit, bij 
een hennetje is dit niet het geval.
Zie voor verdere informatie over ‘foam’ het artikel in Kleindier Magazine nr. 1 januari 2007.

Sinds enige tijd heb ik deze schitterende kleur ook in mijn hok. Het lijkt mij een uitdaging de
donkerwildkleur te fokken en te showen. Door enig speurwerk weet ik dat er in het noordelijk deel van 
ons land vier fokkers zijn die deze kleur in het hok hebben, waarvan er drie lid zijn van de DFKP.
Het is interessant om te weten of er nog meer fokkers zijn die de donkerwildkleur in hun hokken 
hebben. 
Als leden van de DFKP kunnen we elkaar vooruit helpen met het ruilen van dieren of eieren met als 
doel een betere kwartel te fokken. Fokkers die interesse in deze kleur hebben kunnen zich melden bij 
het secretariaat van de DFKP of mailen naar jaapstelling@home.nl
Het lijkt mij een leuk idee om op de komende fokkersdag door een dierbespreking hieraan een vervolg 
te geven. 

Beleidsplan 2007-2008 
Het ‘Beleidsplan DFKP’ dient twee doelen:
1 het bestuur wordt er telkens op geattendeerd dat bepaalde zaken gedaan moeten worden
2 de leden hebben zicht op de activiteiten van de club, haar aandachtspunten en mogelijke 

verbeteringen. Bovendien kunnen de leden met deze kennis actief meedenken en meewerken en 
dat is nodig.

De volgende actiepunten staan in het beleidsplan (achter ‘Toelichting’ wordt eventueel extra uitleg 
gegeven):

1 het stimuleren van liefhebbers en fokkers om kleine siervogels te houden, te fokken, te 
verbeteren, in stand te houden en te showen op kleindierententoonstellingen. Toelichting: 
iedereen heeft de taak om anderen (binnen of buiten de DFKP-club) te helpen als daar behoefte 
aan is. Leden kunnen ook het bestuur (bij voorkeur via de secretaris) hierbij inschakelen

2 het bemiddelen bij het kopen en verkopen van (fok)dieren en broedeieren met als doel meer 
liefhebbers en fokkers te helpen aan goede dieren. Toelichting: hiervoor geldt hetzelfde als bij 
punt 1

3 het begeleiden van nieuwe liefhebbers en fokkers. Toelichting: zie bij punt 1
4 het jaarlijks organiseren van een jaarvergadering/voorjaarsdag en een fokkersdag in het najaar

om kennis, ervaringen en dieren uit te wisselen en de onderlinge band te verstevigen. Toelichting: 
voor het middagdeel van de jaarvergadering is meer inbreng van de leden nodig. De leden 
kunnen ook meer dan nu het geval is voorstellen doen om de fokkersdag in te richten

5 het onderbrengen van haar clubshow en haar districtshows bij bestaande tentoonstellingen en het 
uitzetten van prijzen voor haar leden op deze tentoonstellingen. Toelichting: wordt meestal in de 
jaarvergadering besproken en besloten

6 het tweemaal per jaar publiceren van de DFKP-nieuwsbrief (in hardcopy en digitaal). Toelichting: 
iedereen kan (en dat wordt ook verwacht) bijdragen leveren voor de nieuwsbrief. Zie als voorbeeld 
de bijdrage van Jaap Stelling in deze nieuwsbrief

7 het zorgen voor voldoende diertechnische kennis en informatie over het houden en fokken van de 
kleine siervogels. Toelichting: leden geven aan waaraan behoefte is en het bestuur probeert 
daaraan te voldoen, graag met inzet van leden-deskundigen

8 het behartigen van de belangen van haar leden bij de NHDB, de kleindierenverenigingen, de 
standaardcommissie, de keurmeestersvereniging, tentoonstellingsorganisaties en andere 
relevante organisaties. Toelichting: wordt besproken in de jaarvergadering

9 het verhogen van de bekendheid van de kleine siervogels in algemene zin (promotie). Toelichting: 
de club heeft een aantal mogelijkheden. Merken de leden dat er behoefte is aan acties/materiaal, 
neem dan contact op met de secretaris.

10 het publiceren en onderhouden van de DFKP-website om de bekendheid van de speciaalclub en 
haar kleine siervogels verder te vergroten en geïnteresseerde personen continu te voorzien van 
informatie over de DFKP en de kleine siervogels. Toelichting: de website is een belangrijk



communicatie- en promotiemiddel. Voorstellen voor uitbreiding, veranderingen, verbeteringen 
kunnen door alle leden (mede op basis wat zij horen in hun omgeving) worden doorgeven aan 
Henk Slijkhuis.

Kortom, de leden kunnen op vele terreinen actief meedenken en meewerken aan onze Nederlandse 
DFKP-club.. Het volledige beleidsplan wordt als pdf-bestand op onze website gepubliceerd.

Fokkersdag
Elk jaar denken we weer na over de formule van de fokkersdag. Het is ook nodig dat de leden 
nadenken en meedenken over wat zij verwachten van en/of willen op de fokkersdag. Deze dag vullen 
we met z’n allen in en dat betekent dat ook iedereen meedenkt om deze dag zo interessant mogelijk 
te maken. We verwachten dan ook dat vele leden, als het kan met dieren, onze fokkersdag bezoeken.
Jaap Stelling heeft al een idee in deze nieuwsbrief beschreven. Wie volgt of wie nog meer?

Website
Onze website is weer aangepast. Suggesties en opmerkingen zijn welkom, evenals geschreven
informatie en fotomateriaal. Nieuw materiaal is altijd welkom om de website niet alleen voor leden 
interessant te maken en te houden, maar ook voor de vele andere bezoekers van onze website.
Onderaan de diergroeppagina’s zijn links opgenomen naar de full text artikelen over onze dieren die 
verschenen zijn in Kleindier Magazine. Deze artikelen zijn beschikbaar drie maanden na publicatie in 
Kleindier Magazine. Deze links geven prachtige extra informatie, ook voor niet-leden en andere 
geïnteresseerden. Zegt het voort!
Dit is prachtige promotie voor onze club en onze dieren.

En tot slot
Het is officieel bevestigd dat de Noordshow de Bernhardhoeve in Zuidlaren kan blijven gebruiken. De 
Noordshow blijft dus in Zuidlaren. Het bestuur van de Nederlandse DFKP-club wenst iedereen een 
goed fok-/kweekseizoen toe. En graag zien we elkaar op de komende fokkersdag, die gehouden 
wordt op zaterdag 1 september.


