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VERENIGDE VOGELVRIENDEN WOMMELGEM 
 

Secretariaat V.V.W. 
Nijverheidsstraat 32  

2160 Wommelgem 

Blog: http://www.bloggen.be/vvw/    

 
Tel.: +32(0)3-353 96 52 

Mobiel: +32(0)473-87 05 09 
Mail: v.v.w.secretariaat@skynet.be 

 
 

Aanbevolen activiteiten. 
Waarop we iedereen vriendelijk uitnodigen! 

 

PANNENKOEKEN 
met zoetigheden 

Zondag 20 mei 2018 
V.V.W. lokalen 107, 108, Fort 2 te Wommelgem – 1STE verdiep, 

doorlopend van 10.00 tot 18.00 uur 

 

 
VOGELBESPREKING 

(praatcafé) 

Zondag 27 mei, 2018 vanaf 9.30 uur 
V.V.W. lokalen 107, 108, Fort 2 te Wommelgem – 1STE verdiep, 

 

 
JAARLIJKSE UITSTAP 

Bezoek Zoo Antwerpen met gids 

Zondag 10 juni, 2018 

 
(Alle aankondigingen, zie in rubriek ACTIVITEITEN voor meer informatie.) 

 

http://www.bloggen.be/vvw/
mailto:v.v.w.secretariaat@skynet.be
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WEETJES         

Allerlei. 

 

 Wegens gezondheidsredenen stop Frans Van Riel op aanraden 

van zijn arts met de vogelhobby. Je kan Frans contacteren op 
het nummer: +32(0)3-485 72 85 voor alle informatie aangaan-
de aankoop vogels en overname materialen. 

 Ook bij onze secretaris loopt niet alles van een leien dak. Zijn 
vrouw Liliane, herstelt momenteel van een lichte beroerte. Dat dit 
net in de drukke kweekperiode moest gebeuren is een 
tegenvaller. We hopen dat ze snel terug volledig mobiel raakt. We 
wensen haar via deze weg een spoedig herstel!  

 Nieuwe leden! V.V.W. heeft het genoegen volgende heren te mo-
gen verwelkomen bij onze vereniging. Dhr. De Greef Koen uit 

Antwerpen en Dhr. Vannoppen Koen wonende te Schoten, zijn op 
22 april steunend lid geworden van onze club. Beiden kweken on-
der meer kleurkanaries. We hopen ze snel beter te leren kennen 
op één van onze volgende activiteiten. Veel succes met jullie 
hobby en welkom bij V.V.W! 

 Slecht nieuws, de vogelverkoop van NOVEMBER (11-11-2018) 

zal NIET doorgaan. De gemeente Wommelgem heeft onze zaal-
reservatie geannuleerd. Nadat we enkele zaalopties en de kalen-
der hebben geraadpleegd heeft het bestuur met spijt in het hart 
deze moeilijke beslissing moeten nemen. Let wel, dit is een een-

malig voorval. 

 Goed nieuws, vanaf volgend Nieuws Magazine hernemen we de 

publicatie van een “Wie kweekt wat?” lijst. V.V.W. leden kunnen 
hun gegevens schriftelijk kenbaar maken aan de clubsecretaris. 
Jaarlijks zal iedereen uitgenodigd worden om die gegevens aan te 
passen indien nodig. Tussentijdse wijzigingen kunnen steeds per 
mail gezonden worden aan het secretariaat. 
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Onze leden blijven sparen!    Versele-Laga Fidelity Club 

V.V.W. leden sparen de Fidelity Club-punten die op de 
grootverpakkingen Prestige, Prestige Premium, Nu-
triBird en Orlux voorkomen. Geef ze bij gelegenheid aan 
iemand van ons bestuur. 

De punten voor de T.T. criteriumprijs zijn binnen. We kunnen een boekje met 
300 pnt. zenden aan Versele Laga. 

Stand NIEUW boekje, punten aantal: 60 pnt. 

Dank aan IEDEREEN die ons steunt met deze spaaractie! 
 
 

Ring bestellingen.  

Kweekseizoen – 2018! 

 
Ringen voor het kweekseizoen 2018 kunnen worden besteld. Onderstaande 

groepsbestellingen zijn voor V.V.W. leden zonder kosten.  
De ringen voor 2019, zijn zwart 
(ral 9005) en in 2020, licht-
groen (ral 5019) In 2021, Violet 
(ral 4008) 
 

 
Let op! Bij individuele bestellingen en spoedbestellingen worden verzendkosten 

aangerekend.  

Bestelformulieren zijn te bekomen: Het lokaal, tijdens alle activiteiten.  

Op ons blog, http://www.bloggen.be/vvw/. Het secretariaat (na afspraak) 
 

 

1
ste

 groepsbestelling Voor 15-07-2018 

2
de

 groepsbestelling Voor 15-09-2018 

3
de

 groepsbestelling Voor 15-11-2018 

Individuele bestelling NA 14-11-2018 

http://www.bloggen.be/vvw/
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T.T. CRITERIUM 
Resultaten! 

 

UITSLAG - V.V.W. CRITERIUM - Seizoen 2017/2018 

Plts. Naam Tentoonstelling Pnt Pnt Pnt Pnt Pnt Punt. Coëf. Prijs 

1 Brands Cor 

V.V.W 92 92 92 92 92 460 92,00 

K.B.O.F. 
De Kanarie - Hemiksem 92 92 92 92 92 460 92,00 

De Reigersvrienden Berendrecht  92 92 92 92 92 460 92,00 

De Kolibrie Kapellen  92 92 92 92 92 460 92,00 

Brands Cor 1840 92,00   

2 Meeus Frank 

V.V.W 92 92 92 91 90 457 91,40 

A.O.B. 
De Kanarie - Hemiksem 92 92 92 91 90 457 91,40 

De Edelzanger - Drunen NL. 93 92 92 92 91 460 92,00 

De Noordvink - Hove 92 92 92 92 92 460 92,00 

Meeus Frank 1834 91,70   

3 Maquoi Marleen 

De Ortolaan - Geel  92 92 92 91 91 458 91,60 

A.O.B. 
De Goudvink - Mol  92 92 91 91 90 456 91,20 

De Valkparkiet - Gooreind  92 92 91 91 91 457 91,40 

V.V.W 92 92 91 91 90 456 91,20 

Maquoi Marleen 1827 91,35   

4 Van Gool Eddy 

V.V.W  91 91 90 90 90 452 90,40 

A.O.B. 
Sint Katelijne Waver 91 90 90 90 90 451 90,20 

De Heikneuter-Sint Job in 't Goor  92 92 91 91 90 456 91,20 

De Edelzanger - Drunen NL. 91 91 91 91 91 455 91,00 

Van Gool Eddy 1814 90,70   

5 Diels Michaël 

V.V.W  92 91 90 90 89 452 90,40 

A.O.B. 
De Mid. Eur. Kanarie-Merksem 92 90 90 90 90 452 90,40 

De Heikneuter-Sint Job in 't Goor  91 90 90 90 90 451 90,20 

Martin Welling 91 91 91 91 91 455 91,00 

Diels Michaël 1810 90,50   

6 Diels Marcel 

V.V.W  91 90 89 89 89 448 89,60 

A.O.B. 
De Mid. Eur. Kanarie - Merksem 91 90 91 88 88 448 89,60 

De Heikneuter-Sint Job in 't Goor  91 90 90 89 89 449 89,80 

Martin Welling 91 91 91 90 90 453 90,60 

Diels Marcel 1798 89,90   
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PANNENKOEKEN met zoetigheden – zondag 20 mei 2018, 
V.V.W. lokalen 107, 108, Fort 2 te Wommelgem – 1STE verdiep,  

doorlopend van 10.00 tot 18.00uur. 

 

Onze vereniging neemt dit jaar ook deel aan de FORTENGORDEL, inge-
richt door de provincie Antwerpen. Het thema van 2018 is: “ VREDE ”.  
 
We zetten onze deuren die dag open voor het grote publiek en proberen 
zoveel mogelijk pannenkoeken te verkopen. Uiteraard voorzien we een 
uitgebreid gamma zoetigheden.  

Prijzen: 
Volwassenen         -  2 pannenkoeken aan 3,00 € 
Kind. t/m 12 jaar - 2 pannenkoeken aan 2,00 € 

Voor onze leden doen we wat extra’s! We besloten alle KINDEREN & 
KLEINKINDEREN (tot en met 12 jaar) van V.V.W. leden, GRATIS pan-
nenkoeken te schenken. 
We hebben heel graag dat jullie dit spontaan meedelen aan de familie en 
van deze geboden kans massaal gebruik gaan maken. Laat het een suc-
cesvolle familie happening worden. 

!!!   ALLEN DAARHEEN   !!! 
 

VOGELBESPREKING - Zondag 27 mei 2018, 

Om 9.30 uur. 

 
Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd op deze gratis activiteit. 

V.V.W. - Lokaal nr. 107 – Recreatiedomein Fort 2 – Wommelgem – Laar 

Het onderwerp van de avond: 

“ Het verloop van de kweek tot nu toe “ 
Praatcafé 

 
In een collegiale sfeer verzoeken we je eigen ondervindingen van de 
kweek mee te delen. Die praktijkervaringen van onze leden brengen on-
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getwijfeld iets positief bij om met zijn allen betere kweekresultaten te 
behalen. 

 Wie heeft iets merkwaardigs opgemerkt? 

 Bij wie kippen te weinig bevruchte eieren uit? 

 Wie heeft last van de zg. zwarte stip en wat doe je eraan? 

 Wie mengt iets extra onder het opfokvoer en waarom? 

 Allerlei andere dingen? Iedereen kan vragen stellen. 
 

IEDEREEN is van harte welkom. Lid of geen lid! 
 

JAARLIJKSE UITSTAP – Zondag 10 juni 2018, 

Vertrek, gezamenlijk om 9.30 uur. 

 
Dit jaar organiseert onze vereniging een groepsuitstap naar: 

“ DE ZOO VAN ANTWERPEN “ 

We nodigen alle V.V.W. leden en de leden van onze zustervereniging 

uit Drunen uit om zoveel mogelijk deel te nemen.  

ALLE DEELNEMERS verzamelen op de parking van het rond punt te 

Wommelgem aan de Fruitmarkt COOLS, (richting Antwerpen) ten laat-
ste om 9.15 uur.  
Hiervandaan vertrekken we naar Antwerpen met de TRAM, Lijn 8 tot het 
Astridplein. 

 

In het hart van de stad ontdek je 
ZOO Antwerpen, de mooiste 19de-
eeuwse dierentuin ter wereld! Het 
prachtige decor behoort tot het 
culturele erfgoed van Antwerpen. 
Honderden exotische dieren ver-
welkomen je: olifanten, brilberen, 
(zee)leeuwen, okapi’s, gorilla’s,…  

 
ZOO Antwerpen, beslist de moeite 

waard opent zijn deuren om 10.00 u. Onder leiding van een educatieve 
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gids plannen we een wandeling van ongeveer een uur. De gids, betaald 
uit onze clubkas, past zich moeiteloos aan de wensen en leeftijd van de 
groep aan. Hierna is het bezoek verder totaal vrij. 
Ter plaatse kan je een maaltijd nuttigen in bv. restaurant “ Savanne” 

maar uiteraard zijn er ook verschillende plaatsen in het park waar u uw 

meegebrachte boterhammen kan verorberen. 

Wat kost het? Voor vervoer met de tram heen en terug, inkom zoo en 

de rondleiding van de gids: 25,00 € 

Ook in de prijs begrepen één consummatie per persoon. 

*Alle verdere inlichtingen zie: https://www.zooantwerpen.be/nl/ 

 

 
Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 5 juni 2018, bij een V.V.W 

bestuurslid.  
Meld je snel aan a.u.b. !!! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.zooantwerpen.be/nl/
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Openingsuren: 

 
WERKDAGEN:   van   8.00 tot  17.00 uur 
ZATERDAG:   van   8.00 tot  12.00 uur 
‘S MIDDAGS GESLOTEN van 12.00 tot  13.00 uur 

 
 

GESLOTEN op ZON- en FEESTDAGEN 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Nifra - Van Camp 

 

KROONSTRAAT 173   -   2530 BOECHOUT   -   TEL. +32(0)3-455 21 99 

DAG     &      NACHT     BEREIKBAAR     PER      FAX  +32(0)3-455 21 99 

 

 

GRANEN – ZADEN – PEULVRUCHTEN - RIJST 

 

       

       

 

Grote en omvangrijke bestellingen 

MINSTENS 3 dagen op voorhand verwittigen ! 
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 “ Verenigde Vogelvrienden Wommelgem “ 

 
ACTIVITEITENKALENDER 2018 

 
Activiteit Dag Datum Tijd Plaats 

Nieuwjaar receptie Din. 8 jan/19 20.00 u. Lokaal 107-108 

15de Vogelverkoop Zon. 18 feb. 07.00 u. - 12.00 u. Zaal - Fort 2 

Lenteschoonmaak Zon. 25 feb. 09.00 u. Lokaal 107-108 

Gez-Sam-Zijn (Teerfeest) Zat. 17 mrt. 19.00 u Ten Hoeve 

Vogelbespreking Zon. 21 apr. 9.30 u. Lokaal 107-108 

Fortengordel-Pannenkoeken Zon. 20 mei 10.00 u. – 18.00 u. Lokaal 107-108 

Vogelbespreking Zon. 27 mei 9.30 u Lokaal 107-108 

Jaarlijkse Uitstap Zon 10 jun. Details later  

Bestuursvergadering Din. 4 sep. 20.00 u. Lokaal 107-108 

Mosselsouper Zat. 8 sep. 19.00 u Lokaal 107-108 

38STE Vogeltentoonstelling Zat. 29 sep. 10.00 u. Zaal - Fort 2 

38STE Vogeltentoonstelling Zon. 30 sep. 10.00 u. Zaal - Fort 2 

16de Vogelverkoop Zon. 11 Nov. 07.00 u. - 12.00 u. Zaal – Fort 2 

Vogelbespreking Zon. 9 dec. 09.30 u Lokaal 107-108 

     

* Alle gegevens onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. 
 
 
 

“ Verenigde Vogelvrienden Wommelgem “ 

 
Rekening nr.: K.B.C. rek. nr.: BE 08 7331 4215 1813 

Clublokaal: Recreatiedomein Fort 2 – Wommelgem – 1ste verdiep lokaal nr. 107 
Blogadres: Alle club informatie steeds op: http://www.bloggen.be/vvw/ 

 

 
 

 
 

 

http://www.bloggen.be/vvw/
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Verswijvel Werenfried (WO 095 - AD847) - Voorzitter a.i., Schat-

bewaarder 

Van Hallestraat 25 - 2100 Deurne 

Tel : 03-354 58 66  E-mail:  werenfriedv@hotmail.com 

 

 

 

Secretariaat K.B.O.F. Ringendienst & ledenadministratie 

Verswijvel Guido (WO 100 - AT963) – Secretaris  
Nijverheidsstraat 32 - 2160 Wommelgem 
Tel.: 03-353 96 52 - Gsm: 0473-87 05 09 

E-mail: v.v.w.secretariaat@skynet.be 
  

 

Vos François (WO 017) – A.O.B. Ringendienst, Verslaggever 

Schransweg 45 - 2160 Wommelgem 

Tel : 03-353 23 31  E-mail: vos.francois@telenet.be 

 

 
 
Brands Cor (WO 125 – AN145) – Raadslid, Aankoper 

Zandvlietsedorpstraat 95/2 - 2040 Zandvliet – Antwerpen 

Tel.: 03-568 96 65  E-mail: cor.brands@telenet.be 

 

 

 

Meeus frank (WO 113) – Materiaalbeheer 

Bossenstraat 40 - 2547 Lint 

Tel.: 0498-57 20 03  E-mail: frapezoolint@telenet.be 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:werenfriedv@hotmail.com
mailto:v.v.w.secretariaat@skynet.be
mailto:vos.francois@telenet.be
mailto:cor.brands@telenet.be
mailto:frapezoolint@telenet.be
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Hoor je graag bij ," Verenigde Vogelvrienden Wommelgem " ?? 
Dat kan als lid aangesloten bij, 

A.O.B.  EN/OF  K.B.O.F. 

A) A.O.B. Met maandblad “De Vogelwereld“   31,00 € Euro/jaar 

B) A.O.B. Zonder maandblad    18,00 € Euro/jaar 

C) K.B.O.F. Met maandblad “De Witte Spreeuwen“  29,00 € Euro/jaar 

D) K.B.O.F. JEUGDLID (-18 j.) met maandblad   24,00 € Euro/jaar 

E) V.V.W. Steunend lid (met V.V.W. Nieuws Magazine) 15,00 € Euro/jaar 

F) A.O.B. + K.B.O.F. met maandbladen   52,00 € Euro/jaar 

G) A.O.B. + K.B.O.F. JEUGDLID (-18 j.)met maandbladen  47,00 € Euro/jaar 

H) A.O.B. zonder maandblad + K.B.O.F.   39,00 € Euro/jaar 

I) A.O.B. zonder maandblad + JEUGDLID K.B.O.F. (-18 j.) 34,00 € Euro/jaar 

Buitenlandse leden E.E.G.: 

J) A.O.B. Met maandblad “ De Vogelwereld “  43,00 € Euro/jaar 

K) A.O.B. ZONDER maandblad “ De Vogelwereld “  20,00 €· Euro/jaar 

L) A.O.B. zonder maandblad + K.B.O.F.(altijd met maandblad)47,00 €· Euro/jaar 

M) K.B.O.F. Met maandblad “ De Witte Spreeuwen “  37,00 € Euro/jaar 

N) V.V.W. Steunend lid (met V.V.W. Nieuws Magazine) 20,00 € Euro/jaar 

O) A.O.B. + K.B.O.F. met maandbladen   70,00 € Euro/jaar 

Alle mogelijke V.V.W. contributies vanaf lidmaatschap  2018 
Vul om lid te worden het formulier in en zend het aan: 
V.V.W. secretariaat, Nijverheidsstraat 32 – 2160 Wommelgem 
E-mail: v.v.w.secretariaat@skynet.be 

Gelieve uw storting uit te voeren op V.V.W. Rek.nr.: BE 08 7331 4215 1813 

Met mededeling: Uw naam - lidgeld 2018 en de gepaste letter (A, B, C, D enz.) 
 

Uw lidmaatschap wordt pas effectief na betaling. 

Naam 

Straat en nr. 

Gemeente 

Postcode 

Telefoon 

E-mail 

Geboortedatum 

Ik wens lid te worden van V.V.W. maak uw keuze, A, B, C, 

D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O en bevestig hiernaast: 

 

 
 

mailto:v.v.w.secretariaat@skynet.be
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Fingerspitzengefühl. 
Art. Verswijvel Guido.  

 

Fingerspitzengefühl 
 

Na het lezen en aanhoren van menig liefhebber zijn negatieve kweekerva-

ringen vraag ik me wel eens af. Wat zijn toch de oorzaken van al die pro-

blemen? 

Niet dat ons kweekseizoen telkens vlekkeloos verloopt maar toch slagen 

we er jaarlijks in zonder noemenswaardige onverklaarbare redenen een 

normaal aantal jongen op stok te krijgen. En ja, die ook de nodige verzor-

ging te geven zodat ze het volgende jaar weer zonder moeite nakomelin-

gen kunnen produceren. Toegegeven, het ene jaar is vruchtbaarder dan 

het andere maar het lukt ons al meer dan twee decennia. 

Zou één en ander niet te maken kunnen hebben met het snelle heden-

daagse moderne(?) gestresseerde leven waar het merendeel van ons in 

functioneert? Weinig vrije tijd en hoge prestatiedruk dat zich ook in onze 

hobbymatige bezigheden doorzet. We hebben haast zoveel verplichtingen 

dat er te weinig tijd voor onze vogelliefhebberij overblijft. Een hobby, die 

moet toch in een ontspannen sfeer genietbaar zijn. Maar als dat ons niet 

lukt en er ontstaan problemen, kunnen we nog altijd beroep doen op al-

lerlei in de handel aangeboden hulpmiddelen. De economie moet immers 

draaien. 
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Net hier vermoed ik dat het dikwijls fout loopt. Om een geslaagde kweek 

te ervaren zijn geen hulpmiddelen nodig. Hobbyisten met gezond ver-

stand die hun vogels goed observeren en voor de verzorging hun tijd ne-

men komen een heel eind. De wondermiddelen die deze kwekers hante-

ren zijn; 

1) Een hok met aangenaam klimaat om vogels in te huisvesten. Dus 

een normaal droge (normaal relatieve vochtigheid) zuurstofrijke 

omgeving met aangename temperatuur. Weinig dag- en nacht-

schommelingen zijn ideaal. 

2) Kooien, vluchten of volières met bodemroosters om het in aanra-

king komen met bacteriën te beperken. 

3) Onderhoud moet gebeuren, proper is voldoende, steriel niet aan-

bevolen.  

4) Streef een vogelkolonie na die bestaat uit natuurlijk geselecteerde 

individuen met een natuurlijk opgebouwde weerstand tegen de 

meest voorkomende mogelijke infecties. 

5) Voer een normale voeding, een standaard zadenmengeling, re-

gelmatig vers drinkwater zonder chloor, af en toe wat krachtvoer, 

vitaminen en mineralen om mogelijke tekorten aan te vullen. Ui-

teraard altijd ter beschikking, oesterschelpen en maagkiezel. 

6) Verstrek geen gerecupereerd voedsel of drinkwater aan andere 

kooien, vluchten ed. als waarvan ze afkomstig zijn. 

7) Observeer dagelijks goed je kolonie en huisvest verdachte indivi-

duen onmiddellijk in een aparte kooi. Zo voorkom je de eventuele 

uitbreiding van een infectie. Maak slechts gebruik van medicijnen 

indien noodzakelijk, op voorschrift van een gespecialiseerde die-

renarts. 

8) Wie kiest voor een totaal kunstmatige verlichting. Investeert 

doordacht in een lichtinstallatie en zorg voor een natuurlijke na-
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bootsing van de seizoenen. Respecteer de daglengten van rui- (10 

u.), rust-(9 u.), tentoon-(10 u.) en kweekperiode (+/- 14 u.) 

Vergeet niet met bovenstaande rekening te houden bij gedeeltelijk 

kunstmatig/natuurlijk verlichte ruimten. Vroeg kwekers vergeten 

dit wel eens. 

9) Parasieten en knaagdieren zijn dikwijls de oorzaak van een nega-

tieve hobbyervaring. De bestrijding en verdelging ervan is priori-

tair! 

10) Alle andere mogelijk voorkomende moeilijkheden kunnen opgelost 

worden met ervaring en vooral véél Fingerspitzengefühl. 

  

Dat vet geprinte woord maakt meestal het grootste verschil tussen een 

vogelkweker die slaagt in zijn hobbyopzet of iemand die faalt. Ik althans 

kan me helaas niet van de indruk ontdoen dat dit bij vele liefhebbers ont-

breekt. Voor hen is de oplossing. Vraag raad aan iemand die het heeft!  

Nog een verdere succesvolle kweek gewenst. 

  

Stukje van de Kanarioloog Blog.( http://kanarioloog.skyrock.com/) 
 

Frans Begijn en C°.  

 

Uit de combinatie Zwart Wit Dominant split Topaas x Zwart 

Topaas Geel Azul > 5 jongen > 5 splitten > 5 witten. 
 

Enkele vrienden gaan hier steeds SPONTAAN de online-dialoog aan, andere 

vrienden gaan HEEL SOMS de online-dialoog aan en sommige vrienden dialoge-

ren HELAAS NOOIT en houden eraan zich noodgedwongen bij de stilzwijgende 

meerderheid aan te sluiten. Hoe bang sommigen blijken te zijn voor het uitwisse-

http://kanarioloog.skyrock.com/
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len van ideeën blijkt wel uit het gezegde “Kennis maakt macht.” Wat vaak ver-

volgens leidt tot het angstvallig beschermen van de kennis die men bezit. 

Men bedenkt vaak allerlei manieren om te voorkomen dat men kennis met an-

deren moet delen, vaak zelfs tot op het niveau om anderen te verbieden kennis 

te nemen van onze kennis. 

Echter, van Connaisseurs die online-dialogeren zouden honderden anderen hier 

veel kunnen leren, de liefhebberij vaart er wel bij. Het is ook goed onszelf ervan 

tijd tot tijd aan te herinneren dat niemand de wijsheid in pacht heeft, oftewel... Il 

est bon de nous souvenir de temps à autre que personne n'a le monopole absolu 

de la sagesse. 

Tot binnenkort maar weer, Frans Begijn 

 

De hoeveelheid wit dominante jongen zal er vanaf hangen hoe de zwartwitdom 

split topaas gekweekt is. Komt deze uit een paring van twee dominante witte 

aan mekaar dan bestaat de kans dat dit een "dubbelfactorige" dominant witte is, 

zulke vogels geven op hun beurt dan weer 100% enkelfactorige dominant witte 

jongen af. Net zoals bij de jaspis. 

In het verleden kon je overal lezen dat dominant wit x dominant wit voor een 

lethaalfactor zorgt maar ik heb hiervan in de praktijk nog niets gemerkt. Uit zulke 

paring heb je dus zoals jullie wel weten een gedeelte jongen dat de factor domi-

nant wit dubbel draagt. Als je net met deze aan de slag gaat in de kweek geven 

deze vogels dus enkel wit dominante jongen af. Als je doelgericht naar witte 

vogels kweekt kan dit handig zijn. 

Vriendelijke groeten, Werenfried Verswijvel 

 

De kans dat je uit de beschreven paring zo'n nestje krijgt is statistisch gezien heel 

klein. 

De kans op 5 keer dominant wit uit dominant wit x geel is 1/32. 

Op dezelfde manier is de kans op split topaas x topaas ook 1/32. 

Ervan uitgaande dat beide factoren onafhankelijk van elkaar vererven mag je die 

kansen met elkaar vermenigvuldigen en dan kom je voor zo'n nestje op 1/1024, 

dus iets minder dan 0.1 %. 

Actieve bemoeienis van de duivel uitsluitend zijn misschien toch de erfelijke ei-
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genschappen van de ouders anders dan gedacht? Zelf heb ik momenteel uit een 

paring van zwart jaspis enkelfactorig rood mozaïek x zwart kobalt rood mozaïek 

uit één nest vier jaspis jongen uitvliegen en dat is een kans van 1 op 16. Dat vond 

ik al heel onwaarschijnlijk. 

Trouwens knap dat je van dit soort “moeilijke” vogels nesten van 5 groot krijgt, ik 

krijg dat niet vaak voor elkaar. 

Ze komen momenteel wel goed uit de eieren, maar lang niet allemaal groot. 

Groeten, Anton 

 

Is pech denk ik, jammer dat we dit niet kunnen sturen. 

Ik had van twee nestjes topaas x split 2 x vijf topaas jongen alleen was er de dag 

daarna niets meer van over, ook dat is pech. Blijf hopen, het kan nog een nestje 

achter dit nest misschien heb je dan meer geluk. 

Groet Theo 

 

Dag allen, ja Frans ge moet wat geluk hebben he! Dat ze al dominant wit zijn kan 

komen doordat de witte vader effectief de dominant witfactor dubbel aanwezig 

is. Deze koppelen aan een niet witte pop blijft je enkel en alleen dominant witte 

geven. Ik kweekte ooit uit een zwart pastel wit dom 48 jongen en alle witfacto-

rig! Deze man eens koppelen aan een dominante pop en alle jongen hieruit zou-

den allen dominant dubbel factorig moeten zijn. 

Hou ons op de hoogte he! Johan 

 

Anton, de bewuste man is absoluut verervend. Ja deze vogels zijn zeer be-

trouwbaar productief. 

Denk dat jij ook van deze lijnen vogels hebt. 

De wet van getalsmatigheid treed natuurlijk pas bij hele grote getallen op. p.s. 

Johan van der Maelen spreekt over dubbel dominant factorig. Bij de kanaries zijn 

de kweekresultaten zodanig dat een dergelijke mogelijkheid zich doet vermoe-

den. Het verhaal van lethaal factor heb ik al bijna vijftig jaar geleden naar het rijk 

der fabelen verwezen. 

Groetjes, Constant. 
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WIE KWEEKT WAT? 
Lijst - 2018.  

 
Invulblaadje 

Naam: 

Al dan niet contactgegevens: 

 

 

 

Vogelsoort(en): 

 

 

Kleurslagen: 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld 
 

Verswijvel Werenfried - Mobiel: 0494-89 74 97 
Kleurkanaries: Bruin Mogno Wit, Dominant & Rec.- Bruin Mogno Geel Int. & Sch. 
– Agaat Opaal Wit Rec. – Isabel Opaal Wit & Geel  -  Isabel Kobalt Geel Int. & 
Sch. – Enz. 

 
Verswijvel Guido – Mobiel: 0473-87 05 09 
Kleurkanaries: Bruin Eumo Wit & Geel – Zwart Eumo Geel 

 


