Oktober 2009

Agri-shop
Rijsbosch 17
4112 MB Beusichem
0345-501231
E-mail:
deheus.beusichem@versatel.nl
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

08.00 - 18.00 uur
08.00 - 20.00 uur
08.00 - 16.00 uur

Nieuw:

•
•
•
•

PAVO & Havens Paardenvoeders
Cavalor paardenvoeders
Paardenverzorgingsartikelen
o.a. Oster kammen en borstels
Carocroc:
Honden- en Kattenvoeders

De voorbereiding voor de vogelshow is al weer in volle gang.
Op 13 oktober is de inschrijfavond en op 7 oktober is
de TT-commissie weer voor de eerste maal bijeen gekomen.
We hopen op voldoende inschrijvingen om er weer een
aantrekkelijke show van te maken.
Als u vragen voor de voorzitter heeft, bel hem dan
op zijn 06-nummer of mail naar h.rens@casema.nl.
Dan hebt u de zekerheid dat u hem rechtstreeks krijgt
en ontziet u zijn thuisfront.

Verslag van de vergadering van de ECKEV op 15 september 2009
Aanwezig: 14 personen
Afmeldingen: 2 persoon
Opening.
I.v.m. de afwezigheid van de voorzitter opent Frans Stap, (vice voorzitter), de
vergadering en heet iedereen welkom en m.n. Hedwig van der Horst.
Mededelingen:
• De vrouw van Henk is gisteren in het ziekenhuis geweest voor een
punctie en zoals het er nu uitziet gaat het naar omstandigheden goed.
• Ook de Ringencommissaris Jan Middelkoop heeft aan het bezoek aan
het ziekenhuis een nieuwe heup overgehouden, we wensen hem en
uiteraard ook Henk veel sterkt toe en een voorspoedig herstel.
• Er is een uitnodiging binnen gekomen om deel te nemen aan de
gewestelijke vergadering en er worden mensen gezocht die als
afgevaardigde naar deze vergadering kunnen gaan, zowel Henk als Jan
kunnen niet De vereniging wordt vertegenwoordigd door Frans , Jaap,
Peter en John.
Hedwig van der Horst stelt zich zelf voor, zij is dierenarts bij de N.O.P
(Nederlandse Opvang Papagaaien).
Ook heeft zij jaren in Utrecht aan de universiteit gewerkt.
Zij wil vandaag een lezing houden over kliermaagverlamming die vooral bij
papagaaien voorkomt en zeer moeilijk te diagnosticeren valt.
Een zeer interessante lezing waarvan helaas nog geen verslag op papier
mogelijk is.
Wel gaf zij aan dat zij altijd bereid is om telefonisch advies te geven en
vragen over medicijnen en hun gebruik ook graag wil beantwoorden.
Omdat zij alleen werkt en geen assistente heeft kan ze soms moeilijk
bereikbaar zijn, dan gewoon haar antwoord apparaat inspreken en zij belt
altijd terug
In de pauze wordt een kleine verloting gehouden en worden de clubblaadjes
uitgereikt.

Na de pauze werden de meegebrachte vogels gesekst en konden vragen
worden gesteld
Hedwig van der Horst is telefonisch te bereiken onder nummer 040 2053097 ook voor medicijnen die niet in de dierenwinkel verkrijgbaar zijn
kan je haar benaderen, maar dan moet je wel rekening houden met
portokosten
Voor de rondvraag had Peter Winkel wat vragen en mededelingen:
• De data van de TT op de voorpagina van het clubblad zijn niet goed
en moeten 6, 7, en 8 november zijn.
• Er zijn weer affiches voorradig voor de komende TT. Ieder die dat
wil kan ze meenemen.
• Vraag om alle adverteerders van de catalogus te vragen of er ook dit
weer geadverteerd kan worden.
Om 22.30 uur sluit Frans de vergadering.

NIEUWSBRIEF C.O.M. NEDERLAND 17-092009
Wij willen u op de hoogte brengen van de volgende activiteit die voor
vogelliefhebbers zeer nuttig kan zijn.
Veldhoven, 8 september 2009.
Beste vogelvrienden,
Het Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien is de stichting achter het Papegaaienpark in
Veldhoven, het grootste opvangcentrum voor Papegaaien en andere exotische vogels ter
wereld.
Er is erg veel kennis aanwezig op het Papegaaienpark en een belangrijke taak van het N.O.P.
is om, t.b.v. het algemene dierenwelzijn, deze kennis zoveel mogelijk uit te dragen naar de
buitenwereld.
In het kader daarvan organiseert het N.O.P. op zondag 11 oktober 2009 een
kennisuitwisseling-dag speciaal voor Vogelverenigingen.

* Hoe zou het komen dat er steeds minder leden bij de verenigingen aansluiten en
met name de jeugd? Hier wordt enige tijd over gesproken en men is van mening dat
de vergrijzing en de steeds drukker wordend en 24-uurs maatschappij hier debet
aan is. Voorzitter Kristel doet een beroep op alle aanwezigen toch vooral te
proberen de vogelhobby te promoten. Wellicht is het volgens hem een idee om bij
de inburgeringcursus verplicht te stellen dat er twee vogeltjes en een kooitje mee
worden geleverd en men verplicht wordt hiermee te gaan kweken. Geintje
natuurlijk.
Wanneer er mensen zijn die een stukje willen schrijven voor het Bondsblad, dan
zijn die van harte welkom en mogen het opsturen…er zal zeker aandacht
aangegeven gaan worden volgens Bart Braam.
* De Bond is nieuwsgierig of het gebruik van de CD-rom met informatie voldoet. De
aanwezigen die ermee werken, geven aan dat het goed werkt. Verenigingen
kunnen nog steeds keurbrieven bij de Bond bestellen en hoeven ze nier perse zelf
af te drukken vanaf de CD-rom.
* Vogelvreugde uit Soest geeft aan weer een Gewestelijke TT te organiseren in
2010. De vergadering geeft hier goedkeuring aan.
* UKV uit De Meern organiseert een Nationale TT in 2010.

Op die dag zullen presentaties en inloopspreekuren worden verzorgd door achtereenvolgens
Hoofd Dierenverzorging, Veterinair Patholoog en Dierenarts. Ieder van hen zal een
presentatie van een uur houden, afsluitend met een gezamenlijke discussie, en vervolgens in
een inloop-spreekuur de individuele vragen over eigen vogels en volière beantwoorden.
Personalia en onderwerpen van de presentaties vindt u in het bijgesloten programma.
Kennisuitwisseling dient op deze dag voorop staan.
Daarom zijn de presentaties gratis bij te wonen in een locatie net buiten de parkentree.
Voor de mooie combinatie van een parkbezoek met de presentaties naar keuze bieden wij u
een gereduceerd entreetarief voor het Papegaaienpark zelf:
Voor deze dag geldt voor leden van uw vereniging een entreeprijs van Eu 7 voor
volwassenen en Eu 5 voor 65+ en kinderen van 4 t/m 11 (t/m 3 jaar gratis). Normale
toegangsprijzen zijn resp. Eu 10 en Eu 8.

* Rob Kristel blijft zolang waarnemend voorzitter tot de structuurwijzigingen van de
Bond op papier staan en doorgevoerd worden. Niemand heeft zich tot nog toe
e
opgegeven voor de functie van 1 voorzitter. Voorlopig gaan we dus nog op deze
voet door.
* In de rondvraag vraagt de heer S. van Bennekom nog een keertje uit te leggen
wat de Bond van plan is met de zogenaamde volièreleden.
Aangegeven wordt, om tijdens ledenavonden met een spreker, eventueel
zusterverenigingen ook uit te nodigen.
* Voorjaarsvergadering op 19 maart 2010.
Om 22.45 ging de “delegatie van drie” weer richting Culemborg.

Bent u geïnteresseerd?
Geeft dan s.v.p. voor 3 oktober via info@papegaai.org door:
-de naam van uw vereniging
-hoeveel personen één of meerdere presentaties willen bijwonen
-hoeveel personen entreekaartjes tegen het kortingstarief wensen
Kaartjes zullen dat op 11 oktober voor u klaar liggen bij de kassa.
Met vriendelijke groet,
Stichting N.O.P. / Papegaaienpark Veldhoven
www.papegaaienpark.nl

De redactie.

Bond. Bondsvoorzitter de heer Grefhorst bedankte Grift middels een mooie speech
en overhandigde daarbij een gouden speld en een ingelijste oorkonde. Uiteraard
was er voor mevrouw Grift een bloemetje dat door haar zelf in ontvangst werd
genomen.
* Er is een reactie van het COM, zij beloven beterschap naar aanleiding van de brief
die zij van het Gewest hebben gekregen.
* Speciale ringen die door de kweker besteld en geregistreerd zijn voor bijvoorbeeld
een sijsje (2.5 mm) mogen nu ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld een barmsijsje.
Men dient dit wel te laten registreren maar hoef daar weer niet opnieuw ringetjes
voor te bestellen.
* Inschrijven voor de Wereldshow: € 20,00 per vogel, er wordt begroot dat er 1500
vogels worden ingeschreven. Catalogus € 12,00.
Vogels gaan per luxe touringcar naar de Wereldshow onder begeleiding van
begeleiders en bestuur. Woensdag 2 december 2009 sluiting inschrijving. Woensdag
13 januari 2010 inbreng vogels. Maandag 25 januari uitgifte vogels. Dinsdag 26
januari worden de vogels ’s avonds terug verwacht.
* Meldpunt vogeldiefstal: doe aangifte bij de politie en doe melding bij de Bond.

PR0GRAMMA
ZONDAG 11 OKTOBER, 11.00 – 17.00u
11.00-12.00 Presentatie door Erico Goedhart, Hoofd Dierenverzorging N.O.P.
12.00-13.00 Inloopspreekuur, gelegenheid voor het stellen van individuele vragen
Onderwerp: ervaringen uit de complexe dagelijkse praktijk van het
grootste opvangcentrum voor tropische vogels ter wereld.
Ingegaan zal worden op het veelzijdige karakter van het N.O.P. voortkomend uit de
combinatie van activiteiten: dierentuin, opvangfunctie en ondersteuning van
overheidsorganisaties. Uitgelicht worden de kweekervaringen met papegaaiachtigen en
vruchten- en insecteneters. Ook wordt ingegaan op het speciale voer wat in de afgelopen
jaren ontwikkeld is in het Papegaaienpark en wat momenteel door een externe partij op de
markt gebracht wordt.
Erico Goedhart is sinds 2001 verantwoordelijk voor verzorging en welzijn van de vogels en
andere dieren bij het N.O.P. Een belangrijk onderdeel van zijn functie is het assisteren bij
inbeslagnames door overheidsorganisaties als LNV en VWA.

* Onno Beilsma en Wilbert Hetting zijn voor gedragen om plaats te nemen in het
Algemeen Bestuur.

13.00-14.00 Presentatie door Prof. Gerry M. Dorrestein, Veterinair Patholoog
14.00-15.00 Inloopspreekuur, gelegenheid voor het stellen van individuele vragen

* Er is een werkcommissie bezig om de reglementen en statuten opnieuw op papier
te zetten.

Onderwerp: virusziekten bij papegaaien en volièrevogels met speciale
aandacht voor het Bornavirus als verwekker van kliermaag dilatatie
syndroom.

* De Bond wil een werkgroep oprichten voor mensen die een volière thuis hebben en
op die manier hun vogelhobby bedrijven. Men wil kijken hoe we ook deze mensen lid
kunnen maken en van informatie kunnen voorzien. Deze mensen kunnen
opgegeven worden bij het Gewest of secretaris de heer Bart Braam.
* Van de heer Vos, ringencommissaris, is er het verzoek aan alle
ringencommissarissen om vooral éénmaal in de maand een ringenbestelling te doen
en niet iedere bestelling individueel door te geven.
* Tijdens de Bondsshow in Zutphen, bestaat de Bond 90 jaar. Men hoopt dat er meer
vogels ingezonden zullen worden en dat er meer bezoekers zullen komen. Ook de
indeling in de hal zal helemaal omgegooid gaan worden. Er is een special actie aan
verbonden. Inzenders die vorig jaar ingezonden hebben, mogen hetzelfde aantal
vogels als vorig jaar inzenden voor de normale prijs en de meerdere vogels voor
0,90 eurocent. Nieuwe inzenders betalen voor de eerste twee vogeltjes 0.90
eurocent en voor de rest de normale prijs.
* De ledenadministratie van de Bond zou graag alle e-mailadressen van de leden in
bezit krijgen.

In een inleiding zal worden ingaan op de situatie rond het voorkomen van de belangrijkste
virusziekten (o.a pokkenvirus, circovirus, polyomavirus, bornavirus) en op
papegaaienziekte, salmonellosis, pseudo-tuberculosis bij papegaaien en volièrevogels
(kanaries en andere tropische vogels). Aan de orde komen preventie, ziekteverschijnselen,
diagnostiek en wat er aan onderzoek bij het NOIVBD gebeurt.
Prof. Gerry Dorrestein heeft, na 30 jaar als veterinair patholoog werkzaam te zijn geweest
bij de Universiteit Utrecht, in 2006 het Nederlands Onderzoek Instituut voor Vogels en
Bijzondere Dieren (NOIVBD) opgericht.

15.00-16.00 Presentatie door Drs. Hedwig van der Horst, Dierenarts
16.00-17.00 Inloopspreekuur, gelegenheid voor het stellen van individuele vragen
Onderwerp: PBFD-virusziekte bij vogels en diagnostiek op afstand
Het PBFD-virus (Psittacine Beak and Feather Disease), beter bekent als snavel- en
vederrotziekte, komt steeds vaker voor. Met behulp van een diaserie zal uitgebreid worden
ingegaan op achtergronden en behandelmethoden.

Een belangrijke manier om vogels tijdens een ziekte zoveel mogelijk te sparen is het stellen
van diagnoses op afstand om te voorkomen dat de vogel vervoerd moet worden. De
uitstekende mogelijkheden hiertoe zullen uitgebreid worden gepresenteerd.
Drs. Hedwig van der Horst is gespecialiseerd in vogelgeneeskunde. Zij behandelt in haar
Vogelpraktijk de Horst, sinds 1996 gevestigd op het terrein van het N.O.P., onder meer alle
ziektegevallen van het Papegaaienpark.

Wederom zeer gezellige kaartavond…
Op zaterdag 19 december is er weer gekaart, voor zowel de mooie
prijzen op die avond zelf als voor de competitie.
De uitslagen zijn:
Peter Meijer
Frans Stap
Peter van Gessel
Jan Pieters
Jan den Braber
Puck Verlangen
Richard
Jos Spithoven
Hans Kool
Greet Verlangen
Jack v.d.Heuvel
Jan Aantjes

5118
4857
4793
4787
4744
4636
4589
4517
4090
4059
3958
3628

Jokeren
Ciska Klaassen
Gerda Aantjes
Debby
Els v.d.Heuvel
Ineke van Gessel
Trudie Meijer
Janny Stap
Stephan Winkel
Peter Winkel

338
360
376
383
419
562
626
630
679

Inburgeringcursus met verplicht twee vogeltjes en een kooitje…

…is wellicht een oplossing voor
vogelverenigingen om hun ledenaantal
op peil te houden nu de vergrijzing
toeslaat en de jeugd moeilijk is te
enthousiasmeren voor de vogelsport.

Soest, 25 september 2009
Met een machtiging van de secretaris op zak, gingen Frans Stap, Jaap van Driel en
Peter Winkel vrijdag 25 september op weg naar Soest om daar de
najaarsvergadering van Gewest 2 bij te wonen. Voorzitter van de Culemborgse
vogelvereniging E.C.K.E.V. Henk Rens en secretaris Jan Pieters waren beiden
verhinderd vandaar de delegatie van drie.
De vergadering vond plaats in het clubgebouw van de duivenvereniging Soest en
werd om 20.08 uur geopend door de tijdelijke voorzitter Rob Kristel.
Aanwezig waren 21 bestuursleden en er waren verhinderingen doorgegeven door
de vereniging van Hoorn als wel Den Helder.
* Er werd begonnen met een moment stilte, gevraagd voor de eventueel overleden
vogelvrienden hoewel daar geen meldingen van binnen waren gekomen.
* Als eerste werden de notulen van de voorjaarsvergadering van 20 maart 2009
doorgenomen. Met een kleine kanttekening van de heer S. van Bennekom,
voorzitter van de vogelvereniging in De Meern, wat betreft zijn beschikbaarstelling
als voorzitter van het gewest. Hij vertelde dat hij dat “onder voorbehoud” had
gedaan en dat was niet in de notulen terug te lezen. Verder geen op- of
aanmerkingen op de notulen dus deze werden goedgekeurd.
* Als in- en uitgaande post kwamen alleen de twee eerder genoemde
verhinderingen van de twee verenigingen voor de najaarsvergadering Hoorn en
Den Helder in aanmerking. Ook was er een kwartaaloverzicht van het aantal leden
en dat is gedaald van 355 leden naar 351 leden.
•

De heer Kristel gaf aan dat Henk Rens op de voorjaarsvergadering
aandacht had gevraagd om zorg te dragen voor een bedankje voor de
afgetreden voorzitter, de heer E. Grift. Hieraan werd vanavond gehoor

gegeven. Zowel door het hoofd- en het dagelijks bestuur werd Evert Grift
dank gezegd voor zijn jarenlange inzet voor de

Nog te komen activiteiten in 2009
Soort Vergadering
TT Commissie
Ledenvergadering
inschrijven TT

Datum
dinsdag 7 oktober

Waar/bij Wie
Rode Kruisgebouw

dinsdag 13 oktober

Rode Kruisgebouw

TT Commissie
TT opbouwen
Tentoonstelling

dinsdag 20 oktober
Nog te bepalen
donderdag 5 november Rode Kruisgebouw
6-7-en 8 november
Rode Kruisgebouw

Kaartavond
Feestelijke
prijsuitreiking

zaterdag 28 november

Rode Kruisgebouw

zaterdag 19 december

Rode Kruisgebouw

Clubblad
7 oktober

27 oktober

24 nov.

15 dec.

We zijn al druk bezig met het programma voor 2010. Suggesties voor de
ledenavonden graag tijdig bij de secretaris.
Copy voor het clubblad graag een week van te voren bij de redactie.

BONDSKAMPIOEN IN DE HANZEHAL TE ZUTPHEN
De Nederlandse Kampioenschappen 2010 (7000 vogels) worden gehouden in de
Hanzehal te Zutphen, Fanny Blankers-Koenweg 2.
De openingstijden van deze tentoonstelling zijn:
zaterdag 2 jan. 2010 van 9.30 -18 uur
zondag 3 jan. 2010 van 10.00 -16.30 uur
Inbrengen vogels op maandag 28 dec.2009 van 16-20 uur;
De keuring is op dinsdag 29 dec.2009.
Inzenders kunnen ook weer vogels in de grote Verkoopklasse (met 2500 vogels)
aanbieden.

·
·
·
·
·

Fiorino Gladkop;
Zwitserse Frisé;
Makige Frisé;
Mehringer;
Arricicciato gigante italiano (Grote Italiaanse Frisé).

Gekuifde kanarierassen
Bij het kweken met gekuifde kanaries stuiten we op het fenomeen 'lethale factor',
hetgeen 'dodelijke factor' betekent. Bij het kruisen van twee kuifkanaries sterft
namelijk ongeveer 25% van het nageslacht in het ei. Dit betekent dan ook dat er
ook altijd een kuifloze (gladkop-) vorm is. Wordt een kuif met een gladkop gepaard
dan treedt er geen vroegtijdige sterft op. Zowel mannetjes als vrouwtjes kunnen een
kuif bezitten.
Bij de gekuifde rassen onderscheiden we:
· Glostergladkop (Consort);
· Gloster Gekuifd (Corona);
· Crested en Cresbred;
· Duitse kuifkanarie;
· Lancashire Gladkop;
· Lancashire Gekuifd;
· Columbus Fancy Gekuifd;
· Stafford Canary Gekuifd.

BONDSKAMPIOEN IN DE HANZEHAL TE ZUTPHEN
Omslagartikel
De Kanarie

De Nederlandse Kampioenschappen 2010 (7000 vogels) worden gehouden in
de Hanzehal te Zutphen, Fanny Blankers-Koenweg 2.

Als we het over kanaries hebben dan dienen we feitelijk onderscheid te maken in :
1. de Wilde kanarie (Serinus canaria)
2. de Europese kanarie (Serinus serinus)
3. de gedomesticeerde (tamme) kanarie.

De openingstijden van deze tentoonstelling zijn:
zaterdag 2 jan. 2010 van 9.30 -18 uur
zondag 3 jan. 2010 van 10.00 -16.30 uur

Inleiding
In dit artikel wordt in hoofdzaak ingegaan op de gedomesticeerde kanarie.
Wel worden de Wilde- en de Europese kanarie kort beschreven. In het vervolg van
dit artikel wordt de gedomesticeerde kanarie aangeduid als kanarie.

Inbrengen vogels op maandag 28 dec.2009 van 16-20 uur;
De keuring is op dinsdag 29 dec.2009.
Inzenders kunnen ook weer vogels in de grote Verkoopklasse (met 2500
vogels) aanbieden.
Indien u mee wilt doen kunnen we vanuit de vereniging het transport naar de
Hanzehal verzorgen. We gaan er daarbij vanuit dat u dan zelf de vogels (en uw
prijzen) weer ophaalt.

1. De wilde kanarie
De wilde kanarie komt voor op de Canarische eilanden, Madeira en de Azoren en is
ingevoerd op de Bermuda-eilanden. De wilde kanarie werd omstreeks 1478 in
Europa ingevoerd. De lengte van de wilde kanarie bedraagt 12,5 cm.

Houdingskanaries
Over houdingskanaries wordt heel verschillend gedacht door de vogelliefhebbers.
Hun specifieke lichaamshouding spreekt lang niet iedereen aan. De
lichaamshouding die deze kanaries tonen is voor een deel aangeboren en voor een
deel aangeleerd. De grootste 'houdingskanaries' zijn de Belgische Bossu en de
Scotch fancy, die allebei ongeveer 17 cm.groot zijn. De kleinste is de Japan Hoso
die niet groter is dan 11,5 cm.
Bij de houdingskanaries onderscheiden we;
· De Belgische Bossu (Bult);
· De Scotch Fancy;
· De Japan Hoso;
· De Münchener kanarie ;
· De Rheinlander.

De vogel is hoofdzakelijk geelachtiggroen van kleur. Bij de wangen, hals en nek lijkt
op de geelachtiggroene kleur een soort grijsachtige glans te liggen. Op de flanken
hebben de vogels enkele bruin-zwarte strepen. De stuit is geel-groen. De vleugels
en de staart zijn bruinachtig groen met lichtere randen. Het vrouwtje is donker met
grijze strepen opzij van de borst. De randen van de vleugels zijn bij het vrouwtje
ook lichter dan bij de man. De ogen zijn bruin, de snavel en de poten donkergrijs.
2. De Europese kanarie
De Europese kanarie is iets kleiner dan de wilde kanarie, ca. 11,5 cm. De
hoofdkleur is geelachtig bruin met bruinachtige strepen. De rug is overwegend geel,
de stuit groenachtig geel. Het vrouwtje is over het geheel matter van kleur dan de
man. Zo is de stuit bleker en heeft ze ook meer tekening op de borst en de kop.
3. De (gedomesticeerde) kanarie

Vormkanaries
Vormrassen zijn bij kanariekwekers erg geliefd. Op vele tentoonstellingen zijn ze dan
ook te bewonderen. De grootste vormkanarie is de Yorkshire, die minimaal 17 cm.
groot moet zijn. De kleinste zijn de Spaanse dwergkanarie en de Fife fancy, die
beide ongeveer 11 cm. meten
Bij de Vormkanarie-rassen onderscheiden we:
· De Norwich;
· De Border;
· De Berner Kanarie (Bernois);
· De Fife Fancy;
· De Spaanse dwergkanarie (Raza Espagnol);
· De Yorkshire;
· De Irish Fancy.
Frisékanaries
Even als houdingskanaries zijn ook de krulbevederde kanaries niet bij een ieder
even geliefd. De oorzaak hiervan is hun over het algemeen dun bevederde lichaam
en afwijkende houding. Wel zijn het kanaries die op de tentoonstelling veel
aandacht trekken. De Parijse Frisè en de Italiaanse Frisè zijn hier de grootsten met
respectie-velijk 22 en 21 cm. De meeste Frisékanaries meten echter ongeveer 17 18 cm.
Bij de Frisékanaries kennen we :
· De Parijse Frisé ;
· De Noord-Hollandse Frisé;
· De Zuid-Hollandse Frisé;
· Gibber Italicus;
· Milanese frisé (Milanais);
· Giboso Espanol;
· Padovano Gekuifd (Italiaanse Kuiffrisé);
· Padovano Gladkop;
· Fiorino Gekuifd;

Geschiedenis
De voorgeschiedenis van de hedendaagse tamme kanarie is niet geheel duidelijk.
Wat echter wel zeker is dat de hedendaagse kanarie afstamt van de wilde kanarie.
Toen de wilde kanarie rond 1478 door de Spanjaarden in Europa werd ingevoerd is
hij naar alle waarschijnlijk gekruist met de Europese kanarie en andere inheemse
vogels. Eerst vanuit Spanje en later vanuit Italië verbreidde de kanarie zich verder
naar het Noorden. In Zuid- en Midden-Duitsland en in Tyrol werd hij in grote
aantallen gekweekt en al gauw werd de kanarie een gewild handelsproduct. De
Tyroler, Neurenberger, Saksische en Harzerkanarie, die al rond 1600 als
zangkanarie werd gekweekt, zijn namen die nog herinneren aan deze tijd.
Sommige kwekers gingen zich toeleggen op de vorm van de kanarie, anderen
legden zich toe op kleur en of tekening. Uiteindelijk ontstond door gerichte kweek,
het vastleggen van mutaties en kruisingen met de wilde kanarie en andere vinken
de verschillende kleuren en rassen van de hedendaagse kanarie.
Eén van de oudste rassen is de Lizard kanarie, die een geschubde tekening heeft
en een heldere vlek, 'cap' genaamd op de kop. Veel rassen zijn genoemd naar de
plaats of streek waar ze zijn ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn de Yorkshire
kanarie die genoemd is naar het Engelse graafschap en de Border kanarie die in de
Border (=de grensstreek) tussen Engeland en Schotland is ontstaan. Met name
onze eeuw is verantwoordelijk geweest voor het ontstaan van de kleurkanaries.
Een voorbeeld daarvan is de roodfactorige kanarie. Deze kanarie is ontstaan uit
een kruising met een kapoetsensijs. Om de rode kleur te versterken krijgen de
roodfactorige kanaries kleurstimulerende middelen door hun voedsel.
Karakter
In het algemeen kan gesteld worden dat kanaries gemakkelijke, vriendelijke vogels
zijn die onder elkaar evenals met andere vogelsoorten prima kunnen samenleven.
Agressiviteit zul je bij kanaries niet snel tegenkomen of het moeten al mannen zijn
die in de broedtijd ruziën om een popje.

Geslachtsonderscheid
Het verschil in sekse is bij kanaries heel moeilijk te zien. Een zeker verschil is echter
de zang van de man. Wanneer je een kanarie ziet zingen dan weet je met zekerheid
dat het om een man gaat. Ervaren kwekers weten een (broedrijp) popje veelal wel te
onderscheiden door de stand en grootte van de cloaca. Broedrijpe popjes laten
bovendien een vrijwel onbevederde buik zien.
Huisvesting
Indien je “serieus” wilt kweken met kanaries en met de vogels naar de
tentoonstelling wilt gaan, verdient de kweek in broedkooien de voorkeur. Wil men
kwaliteit kweken en wil men zekerheid over de afstamming van zijn vogels, dan is er
maar één weg, die naar dit doel kan voeren, namelijk broeden met één paartje per
kooi! Naar mijn stellige overtuiging is en blijft dit de beste manier om tot goede
resultaten te komen. Een geschikte broedkooi voor een koppel is 40 cm. lang, 40
cm. hoog en 40 cm. diep. Er is natuurlijk niets op tegen om de broedkooi groter te
maken. Kleiner is echter af te raden.
Veel kwekers plaatsen hun broedkooien in reeksen met zijpanelen die verwijderd
kunnen worden. Het voordeel hiervan is dat de broedkooien dan ook voor andere
doeleinden gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld als vluchtje of om (jonge) vogels
voor te bereiden op tentoonstellingen. De zijpanelen kunnen o.a. gemaakt zijn van
multiplex, hardboard, glas of perspex. Beide laatste materialen hebben het voordeel
dat ze het licht in de broedkooi beter doorlaten. Als voorzijde van de broedkooi kan
het best gekozen worden voor een metalen voorfront. Deze voorfronten zijn bij de
vakhandel, in vrijwel alle gewenste maten, kant en klaar verkrijgbaar.
Ze zijn, al naar gelang de maat, voorzien van één of meerdere deurtjes en indien
gewenst kunnen ze ook geleverd worden met te openen klepjes voor de nestkastjes.
Veel broedkooien zijn of worden voorzien van schuifladen. Ingeval schelpenzand
gebruikt wordt hebben deze het nadeel dat ze, a.g.v. zand wat na verloop van tijd
tussen de schuiflade en de bodem van de broedkooi gaat zitten, gaan vastzitten.
Beter is het om beukensnippers in de schuifladen aan te brengen.
In de broedkooi brengen we verder nog twee (stevig zittende) zitstokken aan.
Indien de vogels gehouden worden zonder er gericht mee te kweken is huisvesting
in een kooi in de woonkamer, kamervolière en buitenvolière ook prima mogelijk.
Voeding
De voeding dient te bestaan uit een zaadmengsel voor kanaries (in elke
dierenspeciaalzaak te koop). Daarnaast is het belangrijk dat de vogels de
beschikking hebben over eivoer (met name in de kweekperiode), onkruidzaden en
'verse' onkruiden zoals vogelmuur. Verder kan appel, sla (niet teveel, per vogel een
stukje sla van ca. een rijksdaalder grootte) alsmede andere soorten fruit en groente
gegeven worden. Grit en maagkiezel mogen in 'het voedselpakket' van de kanarie
nooit ontbreken.

De kweek
Kanaries broeden bij voorkeur in een open nestgelegenheid, zoals een half open
nestkastje, open tralienestkastje of korfje.
Voor het bouwen van het nest gebruiken de vogels graag kort geknipte stukjes
sisaltouw of i.d. Het popje legt elke dag een ei tot een totaal van 4 - 5 eitjes. De eitje
zijn lichtgroen met donkere spikkeltjes. De eitjes worden 13 tot 14 dagen door het
popje bebroed. Als er eenmaal jongen zijn dan is het erg belangrijk dat er
voldoende eivoer aanwezig is. In eivoer zitten namelijk dierlijke eiwitten die van
levensbelang zijn voor de jongen. Op een leeftijd van ca. 14 dagen vliegen de
jongen uit. Ze worden dan nog enkele weken door het mannetje in afnemende mate
gevoerd. Een kweekstel dient niet meer dan 2 broedsels per jaar groot te brengen.
DE VERSCHILLENDE RASSEN
Bij de kanaries onderscheiden we o.a.:
· Zangkanaries;
· Kleurkanaries;
· Houdingskanaries;
· Vormkanaries;
· Frisékanaries (krulvederige kanaries);
· Gekuifde kanarierassen.
Zangkanaries
Het mag bekend zijn dat alle (mannelijke) kanaries goed kunnen zingen. Toch zijn
het vooral de mannen uit de groep van zangkanaries die hier speciaal op gefokt
zijn. Met uitzondering van de American Singer die ook op type wordt beoordeeld, is
het uiterlijk van zangkanaries niet zo belangrijk. Bij de zangkanaries onderscheiden
we:
- De Harzer;
- De Waterslager;
- De Spaanse Timbrado;
- De American Singer.
Kleurkanaries
De meest gehouden kanaries zijn ongetwijfeld de kleurkanaries. Gemiddeld hebben
de vogels uit deze groep een lengte van 14 cm. Naast de kleur is bij deze vogels
ook het type erg belangrijk. Inmiddels zijn er door selectie en mutaties talrijke
kleuren en kleurcombinaties ontstaan. Tegenwoordig zijn er bijna 400 officiële
kleurslagen erkend
Het voert hier te ver om alle kleurslagen te behandelen.
Bij de kleurkanaries worden twee hoofdgroepen onderscheiden, te weten:
· De gepigmenteerde kleurkanaries (met bruin en zwart pigment in de veren).
· De vetstofkleur (ongepigmenteerde) kanaries.

