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VERENIGDE VOGELVRIENDEN WOMMELGEM 
 

Secretariaat V.V.W. 
Nijverheidsstraat 32  

2160 Wommelgem 

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

 
Mobiel: +32(0)473-87 05 09 

Mail: v.v.w.secretariaat@skynet.be 

 

 
 

Aanbevolen activiteiten. 
 

Waarop we iedereen vriendelijk uitnodigen!  

Indien de Corona reglementering het 

toelaat. 
 

 

Pietjes praatcafé 

 
Zondag 15 november, van 9.30 u. tot 12.00 u. 

 
V.V.W. lokaal 107, 1ste verdiep Fort 2 

  
 
 

Vogelbespreking 
 

Zondag 13 december, van 9.30 u. tot 12.00 u. 
 

V.V.W. lokaal 107, 1ste verdiep Fort 2 
 

 

(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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Covid 19.  

Onze clubwerking tijdens en na Corona pandemie! 

 
Wellicht heeft eenieder opgemerkt dat ons leven drastisch veranderd is. 
We hopen dat iedereen en in het bijzonder onze leden niet al te erg ge-
troffen zijn door de huidige kwelduivel. Een goede gezondheid is in deze 
tijd zeker aan de orde. Dat wensen we jullie dan ook van harte. 
 
Helaas heeft dit hele gebeuren ook voor onze vereniging een aantal min-
der aangename gevolgen. Door het niet kunnen organiseren van een 
aantal activiteiten zijn onze club inkomsten ernstig verminderd. Boven-
dien kunnen we door een wijziging aan het subsidiereglement van het 
gemeentebestuur, geen aanspraak meer maken op een tegemoetko-
ming. 
Daarom hebben we zoals van een goed bestuur verwacht wordt, nood-
gedwongen enkele beslissingen moeten nemen. Die te verantwoorden 
zijn omdat ook onze vaste kosten blijven doorlopen, en die moeten be-
taald worden. Zoals o.a.; Huur lokaal, verzekeringen, gas en water ver-
bruik (weliswaar gereduceerd) kortom alles wat onze clubwerking inhoud. 
We nemen die beslissingen niet omdat onze financiële toestand slecht is. 
Maar wel om onze clubwerking op de lange termijn veilig te stellen. Zeg 
maar “ De tering naar de nering zetten “. Wat we besloten hebben: 

 Het criterium lassen we af. Ook omdat het zijn doel zoals in het 
reglement beschreven staat mist. 

Citaat verslag van 10 maart. “ Voor volgend jaar, 2021 gaan we geen criterium meer houden. 
Het bespaarde geld gaat naar eventueel te verwachten verhoging van de lidgelden van de beide 
bonden. Op deze manier kunnen alle leden hiervan profiteren.” 

 Huldiging van W.K. medaillewinnaars is aangepast.  
Citaat verslag van 10 maart. “ Dit jaar gaan we nog tegoed bonnen uitreiken aan de medaillewin-
naars van het W.K. Volgend jaar zullen we de winnaars in de bloemetjes zetten met een flesje 

wijn.” Leden die in aanmerking komen zullen bij gelegenheid hun cadeau 
nog ontvangen. 
Ook is er onder meer door het afgelasten van activiteiten tijdens de Lock 
Down van de Coronacrisis, geen Nieuws Magazine verschenen het 3de 
kwartaal van 2020. We rekenen hiervoor op begrip van onze leden.  
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Wet op de privacy.  

Controle contact gegevens! 

 
Beste leden, 
Nog altijd stellen een aantal onder jullie ons teleur. Wij verzoeken betrokken personen met 
klem het privacy formulier dat we hebben bezorgd, met spoed ingevuld en ondertekend te bezor-
gen aan de secretaris! 
Sommigen hebben reeds gevolg gegevens aan dit verzoek waarvoor dank. Anderen helaas niet. 
Misschien kunnen zij zich eens afvragen of ze de dienstverlening van onze vereniging wel verdie-
nen. De secretaris vraagt met klem een laatste keer om medewerking. Hij is het beu!    

 

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. 

 
Stand NIEUW boekje, punten aantal: 155 pnt. 

Dank aan IEDEREEN die ons steunt met deze spaaractie! 

 

Ring bestellingen.  

Kweekseizoen – 2021! 

 
We verzoeken onze leden om ringen kweekseizoen 2021, te bestellen bij 

onze secretaris en dit liefst tijdens een van onze activiteiten. Gebruik van de 

voorziene bestelformulieren wordt zeer geapprecieerd. 

Graag de betalingen voor ringen en bijhorend lidgeld storten op onze zichtrekening met 

vermelding van uw stamnummer(s) - K.B.C. rek. nr.: BE 08 7331 4215 1813. 

 

Ringen voor het kweekseizoen 2021 kunnen vanaf nu worden besteld. Onderstaande 

groepsbestellingen zijn voor V.V.W. leden zonder kosten.  

De ringen voor 2021 zijn violet (ral 

4008) en 2022, oranje (ral 2003) 

2023, donker blauw (ral 5019) 2024, 

rood (ral 3002) 2025, zwart (ral 9005)  

 

Let op! Bij individuele bestellingen en spoedbestellingen worden verzendkosten aange-

rekend.  

Bestelformulieren zijn te bekomen: Het lokaal, tijdens alle activiteiten en ook op ons 

blog, http://www.bloggen.be/vvw/.  

1
ste

 groepsbestelling Voor 15-07-2020 

2
de

 groepsbestelling Voor 15-09-2020 

3
de

 groepsbestelling Voor 15-11-2020 

Individuele bestelling NA 14-11-2020 

http://www.bloggen.be/vvw/
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LIDGELD 2021, 

Tijd om te hernieuwen. 

 
Een aantal leden heeft samen met zijn ringbestelling ook de bijdrage voor 
2021 betaald. Bedankt voor het vertrouwen!  
Echter niet iedereen is voor volgend jaar al in orde. Daarom verzoeken we leden 
die zonder onderbreking wensen lid te blijven van V.V.W. en de federatie(s) 
waarbij ze aangesloten zijn, vriendelijk hun contributie te hernieuwen VOOR 5 
december 2020. 
 
Wie gevolg geeft aan dit verzoek, kunnen we de ononderbroken ontvangst van 
de maandbladen uitgegeven door de federaties garanderen. Trouwens moeten 
we jammer genoeg diegenen die NA datum betalen, 1,00 € extra aanrekenen. 
In het verleden nam onze club deze bijkomende kosten op zich en betaalde die 
administratieve boete zelf aan de bonden. Maar omdat dit niet fair is ten opzich-
te van onze leden die wel tijdig hun bijdrage regelen, gaan we dat niet meer 
doen.  
 

Let dus op en werk a.u.b. een beetje mee. Alvast bedankt daarvoor. 
 

WEETJES         
Allerlei. 

 

 Goed nieuws, jullie kunnen altijd je gegevens doorgeven aan het secre-
tariaat voor de rubriek “Wie kweekt wat?”.  
V.V.W. leden kunnen hun gegevens schriftelijk kenbaar maken aan de 
clubsecretaris. Tussentijdse wijzigingen kunnen steeds kenbaar worden 
gemaakt aan het secretariaat. 

 Gezocht, geïnteresseerde vogelliefhebbers VOORAL uit 

Wommelgem, om lid te worden van onze vereniging. Misschien kunnen 
onze leden een beetje promotie maken voor dit berichtje. Bedankt. 

 Te koop, witte plastic zitkapjes, latten van 3 zitjes (aan 3 € per st. per 
10 lat.= 2,5 € per stuk) en van 5 zitjes (aan 5,50 € per st. per 10 lat.= 
5 € per stuk) 
Bevragen: Tel. +32 473 87 05 09  
 

Interessante aanbieding! 
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Pietjes Praatcafé - zondag 15 november 2020, 
In onze lokalen nrs. 107 & 108, vanaf 9.30 uur. 

 

Indien de Corona reglementering het 

toelaat. 
 
We praten bij over alles wat in verband staat met onze vogelhobby. Evaluatie 
van de kweek, maken plannen voor het volgende seizoen enz. Allerlei gebeur-
tennissen, prettige en minder aangename dingen over onze vogels. Laat ons 
ervaringen uitwisselen over zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. 
Stel vragen aan de aanwezige ervaren collega vogelkwekers!  
 
Bovendien is deze bijeenkomst uitermate geschikt om ringbestellingen af te 
halen, eventueel nog lidgeld te betalen en ringen te bestellen voor volgend 
seizoen. 

 

Laat ons een aangename ongedwongen sfeer creëren waarin het prettig ver-

blijven is.  

Iedereen welkom, lid of geen lid! 

VOGELBESPREKING – zondag 13 december 2020, 
In onze lokalen nrs. 107 & 108, vanaf 9.30 uur. 

Indien de Corona reglementering het 

toelaat. 
 

Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd op deze gratis activiteit.  

Het doel van de bijeenkomst: 

“ Richtlijnen (gratis) bij het kweken naar standaardvogels en het selecteren 

van wedstrijd exemplaren “ 

Er kunnen vogels worden meegebracht waarvan jullie denken dat ze geschikt 
zijn voor de kweek. Maar ook mogelijke tentoonstelling exemplaren 
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komen aan bod. Breng enkele vogels mee en vraag je collega kwekers naar hun 
mening. Behoudens voor exoten is o. a. in het aanwezige V.V.W bestuur meer 
dan voldoende kennis van zaken aanwezig. Gelijkgezinde vogelliefhebbers zullen 
nuttige tips en opmerkingen geven. Wees niet timide, als het antwoord niet 
voldoet, vraag meer uitleg. Het is de bedoeling dat we er met zijn allen wat aan 
hebben! 

 

Leden die voor hun vogels graag een erkend keurmeester consulteren. 

Verzoeken we dit spoedig te melden aan onze secretaris.  

 
Hij nodigt dan een keurder uit die vrij en bereid is met de gewenste machtiging 
voor de betrokken vogelsoort. 

  
In hoofdzaak is deze organisatie bedoeld voor beginnende en minder ervaren 
hobbyisten. Dus gebruik deze kans om in een gemoedelijk kader je kennis te 
vergroten. Het advies van ervaren collega’s is geheel gratis. Uiteraard rekenen 
we ook stellig op de aanwezigheid van onze anciens. 

Immers, IEDEREEN is van harte welkom. Lid of geen lid! 

 

 

TROSGIERST ZELF TELEN (door Wil Van Zon) 

 

Er zijn vogelliefhebbers die hun volkstuin gebruiken om 

trosgierst te telen. Dat is zeker de moeite waard, de prijs 

van een kilo trosgierst liegt er niet om. De vogels krijgen 

dan zaad van een goede kwaliteit, dat niet is verontrei-

nigd door landbouwgif. Deze eenjarige snelle groeier 

stelt weinig eisen aan de grond waarin het gezaaid wordt. 

Op arme grond groeit het even snel als op rijke, bemestte 

grond. De cyclus van zaadje naar rijpe halm is ongeveer 

60 tot 75 dagen. Hierdoor kunt U het ook wat later in het seizoen zaaien. Trosgierst kan 

vanaf half mei op een afstand van 15 cm., 1 cm. diep worden gezaaid in de volle grond, en 

in bakken. Als zaad kunt U het zaad van een halm (rood) trosgierst gebruiken. Rood tros-

gierst geeft in ons klimaat het beste resultaat. Het is aan te raden om op ongeveer 40 cm. 

hoogte touw spannen waaraan U de planten kunt opbinden, om te voorkomen dat zij tegen 

elkaar aan, of omvallen door regen en wind. Wanneer U dat niet doet, kan de oogst hier-

door tegenvallen. Vergeet niet om netten te spannen over de planten. Wilde vogels zijn 

ook verzot op dit zaad. Voor de vogels is halfrijp en rijpe trosgierst een zeer goede aan-

vulling. Door het voeren hiervan zullen de jongen sneller aan zaad gewend raken. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3227601923961146&set=pcb.3980122872006440&__cft__[0]=AZVZOcNeqqCOKoBEPxXd3VnFrDyzeBeBBJRtZS-UGR4tb0auCWUZKWABPisIx22gegB0B2OivoS5p4Cpo-D3exY0ZJuDueKpJvuYtPyl5bJ3TwLT2mYwiyaEGIqqxjnanheslM0v_W2DDJ_VOUQj_Y9zCKuthTtsB_cI_uSum8Ax9AVel20AQw0_TSTUiSeE9Nc&__tn__=*bH-R
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ALL AIR SYSTEMS bvba 
 

Invoerder – Verdeler Benelux 

 

Volledig HVAC gamma 
Air conditioning, ontvochtiging, stralingsverwarming, badkamerverwar-

ming, ventilatie, luchtreiniging, condenspompen, montage-toebehoren. 

 

 

NIEUW !!!!! 
Ontdek onze heerlijke EILLES THEE op: 

 www.allairsystems-webshop.be 

Geniet van de natuurlijke smaak en de essentie van thee. 

Ook Ice Tea verkrijgbaar zoals u hem nog nooit dronk. 

 
Gegevens:  

 
H. MEEUSSTRAAT  42-44 

2110   WIJNEGEM 
BELGIE 

TEL. : +32 3 353 68 49 
GSM: +32 475 50 12 29 
FAX: +32 3 353 68 71 

MAIL: all.air.systems@skynet.be 
WEBSITE: www.allairsystems.be 

 

http://www.allairsystems-webshop.be/
mailto:all.air.systems@skynet.be
http://www.allairsystems.be/
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 “ Verenigde Vogelvrienden Wommelgem “ 

 
ACTIVITEITENKALENDER 2020 

 
Activiteit Dag Datum Tijd Plaats 

Pietjes Praatcafé Zon. 16 feb. 09.30 u. - 12.00 u. Lokaal 107-108 

Lenteschoonmaak* Zon. 8 mrt. 09.00 u. Lokaal 107-108 

Gez-Sam-Zijn (Teerfeest) Zat. 28 mrt. 19.00 u De Jongste Telg 

Pietjes Praatcafé Zon. 19 apr. 09.30 u. - 12.00 u. Lokaal 107-108 

Pietjes Praatcafé Zon. 17 mei 09.30 u. - 12.00 u.. Lokaal 107-108 

Jaarlijkse Uitstap*  juni Details later  

Mosselen – Frit/Brood Zat. 5 sep. 19.00 u Lokaal 107-108 

T.T. Bestuursvergadering Din. 8 sep. 20.00 u. Lokaal 107-108 

40STE Vogeltentoonstelling Zat. 26 sep. 19.00 u. Zaal - Fort 2 

40STE Vogeltentoonstelling Zon. 27 sep. 10.00 u.  Zaal - Fort 2 

18de Vogelverkoop Zon. 15 Nov. 08.00 u. - 12.00 u. Zaal – Fort 2 

Aangepaste activiteitenkalender 2020 
Pietjes Praatcafé Zon. 28 jun. 09.30 u. - 12.00 u. Lokaal 107-108 

Pietjes Praatcafé Zon. 19 jul. 09.30 u. - 12.00 u. Lokaal 107-108 

Pietjes Praatcafé Zon. 23 aug. 09.30 u. - 12.00 u. Lokaal 107-108 

Gez-Sam-Zijn (Teerfeest) Zat. 5 sep. 19.00 u De Jongste Telg 

Pietjes Praatcafé Zon. 15 nov. 09.30 u. - 12.00 u. Lokaal 107-108 

Vogelbespreking Zon. 13 dec. 09.30 u. - 12.00 u.. Lokaal 107-108 

Nieuwjaar receptie Din. 12 jan-21 20.00 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/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Verenigde.Vogelvrienden.Wommelgem/ 

 

http://www.bloggen.be/vvw/
https://www.facebook.com/Verenigde.Vogelvrienden.Wommelgem/
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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 A.O.B + K.B.O.F. Ringendienst & ledenadministratie 
Verswijvel Guido (WO 100 - AT963) – Secretaris  
Nijverheidsstraat 32 - 2160 Wommelgem 
Tel.: +32(0)473-87 05 09 

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

 

 

Van Gool Eddy (WO 173) – PR communicatie & sponsoring 

Jozef Reusenslei 165 - 2150 Borsbeek  

Tel.: (0)3-322 82 16 – Gsm: (0)497-20 28 82 

E-mail: edvago@gmail.com 

 

 

Van Riel Frans (WO 166 – BJ918) – Raadslid 

Dennenlaan 45 - 2520 Ranst  

Tel.: (0)3-485 72 85 

E-mail: frans.vanriel@skynet.be 

 
 
 

mailto:werenfriedv@hotmail.com
mailto:v.v.w.secretariaat@skynet.be
mailto:cor.brands@telenet.be
mailto:frapezoolint@telenet.be
edvago@gmail.com
frans.vanriel@skynet.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 2020 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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Opleiding keurmeester Kleurkanarie NBvV. 
Module 7 kleurstoffen in de bevedering (Uitgifte februari 2006).  

 
VOORWOORD 
Hoewel het onderstaande in spe gaat over kleurkanaries, ben ik van mening dat 
het grootste deel van de informatie ook betrekking heeft op een groot aantal 
zangvogels. Dus nuttig voor al wie een beetje diepgaandere interesse in onze 
hobby heeft. Gezien de publieke verspreiding ervan door de Nederlandse 
Bond voor Vogelliefhebbers, heb ik de vrijheid genomen dit op te nemen in ons 
Nieuws Magazine. Waarvoor dank.  

Verswijvel Guido  

 
INVLOED VAN ERFELIJKE EIGENSCHAPPEN OP DE BASISKLEUREN 
 

Door het gericht kweken, maar ook door het verbeteren van de kennis van de 
genetica met betrekking tot de kleurkanarie, zijn er nogal wat erfelijke eigen-
schappen in de kanarie gekweekt, die invloed uitoefenen op de melanine of caro-
tinoïde. Hierdoor werd het mogelijk weer nieuwe kleurslagen te creëren. De 
werking van al deze eigenschappen kunnen als volgt worden samengevat: 
 
a. Invloeden op de vorming van de melaninekleuren 
- een volledige beletting van melanine, 
- een onvolledige beletting van melanine, 
- een volledige beletting van eumelanine, 
- een volledige beletting van phaeomelanine, 
- de vorming van bruineumelanine in plaats van zwarteumelanine, 
- een vermindering in de ontwikkeling van eumelanine, 
- een sterke vermindering van de ontwikkeling van eumelanine, 
- een vermindering van de ontwikkeling van phaeomelanine, 
- een vermindering van de ontwikkeling van eumelanine, in combinatie met 
een sterke vermindering in de ontwikkeling van phaeomelanine. 
 
b. Invloeden op de vorming van de lipochroomkleuren 

- een volledige beletting van de carotinoïde, 
- een onvolledige beletting van de carotinoïde, 
- een plaatselijke concentratie van de carotinoïde. 
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c. Invloeden op de veerstructuur en ligging van de kleurstoffen in de bevede-
ring 
- het ontstaan van een andere veerstructuur. (bewolkte zone rond de kern met 
blauwweerkaatsing). Het ontstaan van phaeomelanine wordt verhinderd, 
- het ontstaan van een andere veerstructuur. (bewolkte zone rond de kern met 
blauwweerkaatsing) met een andere ligging van de melanine, 
- het ontstaan van een andere veerstructuur. (dikkere hoornlaag) en een andere 
uiting van geel en rood. 
Al deze invloeden worden veroorzaakt door erfelijke eigenschappen. Door aan 
deze eigenschappen een naam te geven, ontstaat de kleurbenaming. 

 
DE OPBOUW VAN DE KLEURBENAMING 
 
De opbouw van de kleurbenamingen bij de kleurkanarie is internationaal vastge-
steld. In de opbouw zit een vaste systematiek zodat het niet zo moeilijk is om de 
juiste naam op papier te zetten. 
 

a. Lipochroomvogels 
De naam van een lipochroomvogel wordt opgebouwd uit de volgende compo-
nenten: de carotinoïdekleur, gevolgd door de (indien aanwezig) erfelijke eigen-
schap die invloed uitoefent op de carotinoïdekleur en de verschijningsvorm. De 
carotinoïdekleuren worden geplaatst in de volgorde geel, rood en wit. Bij de 
witte kanaries wordt alleen vermeld of ze dominant wit dan wel recessief wit 
zijn. De verschijningsvorm wordt alleen bij geel en rood vermeld in de volgorde 
intensief, schimmel of mozaïek type 1 of type 2. De groep lipochroomvogels, 
waar de inofactor is ingekweekt worden op dezelfde wijze benoemd. Dan is de 
volgorde van de carotinoïdekleur lutino, rubino en albino. 

 
b. Melaninevogels 
De naam van de melaninevogels wordt opgebouwd uit de volgende componen-
ten: de basiskleur, gevolgd door de (indien aanwezig) erfelijke eigenschap die 
invloed uitoefent op de basiskleur. Hieraan wordt de bijkleur toegevoegd, dus de 
carotinoïdekleur gevolgd door de (indien aanwezig) erfelijke eigenschap die in-
vloed uitoefent op deze carotinoïdekleur en vervolgens afgesloten met de 
verschijningsvorm. De basiskleuren worden geschreven in de volgorde zwart, 
bruin, agaat en isabel. 
De bijkleur wordt geschreven zoals aangegeven bij de lipochroomvogels. De 
erfelijke eigenschappen die invloed uitoefenen op de basiskleuren worden ge-
schreven in de volgorde pastel, grijsvleugel, opaal, phaeo, satinet, topaas, eumo 
onyx, kobalt en mogno. 
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Op deze systematiek zijn twee afwijkingen. Omdat vaak niet meer herkenbaar is 
tot welke pigmentgroep ze behoren, wordt de basiskleur niet meer vermeld bij 
phaeo en satinet. 
 

Een volledig overzicht van alle erkende kleurslagen wordt jaarlijks door de diverse Bon-
den van Vogelliefhebbers gepubliceerd. Deze lijst wordt het vraagprogramma ge-
noemd. Uitsluitende deze kleuren kunnen naar een tentoonstellingen worden ingezon-
den om voor een keuring in aanmerking te komen. Om te zorgen dat soortgelijke vogels 
bij elkaar op een tentoonstelling staan worden aan de kleurbenamingen klassenum-
mers toegekend. De inzender dient dit vraagprogramma zorgvuldig te bestuderen om-
dat verkeerd ingezonden vogels vaak worden gediskwalificeerd als er prijzen moeten 
worden verdeeld 

. 
BESCHRIJVING VAN DE KLEURSLAGEN 

 
Naast die van de verschijningsvorm en van de basiskleuren bij de kleurkanarie, 
zal een beschrijving worden gegeven van alle kleurgroepen die ontstaan door 
invloeden op de basiskleuren. Waar mogelijk zal in het kort ingegaan worden op 
het ontstaan, de werking van de verantwoordelijke erfelijke eigenschappen, de 
genetische gegevens, de tot de kleurgroep behorende kleurslagen. 

 
BONTVORMING 
In de bevedering van de Wilde Kanarie werden een drietal kleuren waargeno-
men. Dit zijn de kleuren zwart, bruin en lichtgeel. Naar mate de kennis van de 
erfelijke eigenschappen toenam en men wat meer wetenschappelijk omging 
met deze eigenschappen, werd vastgesteld dat de donkere kleurstoffen in de 
kleurkanarie opgebouwd zijn uit melanine. Deze melaninekorrels zijn kleurloos 

maar onder invloed van enzymwerking komen ze in de huid tot oxydatie. Het 
uitgangspunt bij de beschrijving van kleurslagen bij de kleurkanaries is dat deze 
enzymwerking wordt beschouwd als een erfelijke eigenschap. Bij de vorming van 
melanine is de enzymwerking actief, bij de lipochroomvogels is de enzymwerking 
uitgeschakeld. 
In de praktijk ligt het iets gecompliceerder. Dan blijkt vaak dat de enzymwerking 
nooit helemaal is uitgeschakeld, maar dat er bijvoorbeeld nog melanine ge-
vormd wordt in het oog van een lipochroomvogel. Ook bij melaninevogels komt 
het voor dat de enzymwerking niet volledig is maar dat er zich melanineloze 
veren, lichte hoorndelen en lichte nagels vormen. 
Als de enzymwerking wordt beschouwd als een erfelijke eigenschap dan kan op 
historische gronden worden gesteld dat de actieve enzymwerking de wildvorm 
is; De Wilde Kanarie was immers een melaninevogel. De mutant is dan werk-
zaam in de groep vogels waar geen melanine wordt gevormd in de bevedering, 
dus de lipochroomvogels. Nu blijkt dat het gedrag van de mutant niet uitgespro-
ken dominant of uitgesproken recessief is ten opzichte van z’n wildvorm. Als een 
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melaninevogel wordt gepaard aan een lipochroomvogel, dan laten de jongen 
zowel de invloed van de wildvorm als van de mutant gelijktijdig in hun uiterlijk 
zien. Ze zijn dus zowel melanine- als lipochroomvogels en kunnen 

niet meer in één groep ingedeeld worden. Dergelijke vogels noemt men bonte 
kanaries. 
 
Bonte kanaries kunnen zeer fraai zijn. Voor 1900 had men dan ook diverse 
namen voor alle mogelijke bontvormingen terwijl ook in de 20e eeuw nog lang 
symmetrisch bonte kanaries op Wereldtentoonstellingen werden gevraagd. 
Kleurkanariekwekers, die zich richten op het verbeteren van erkende kleursla-
gen weten dat de bonte kanarie niet in aanmerking komt om ingezonden te 
worden op een tentoonstelling. 
 

Genetische gegevens 
Naam: Enzymfactor. 
Symbool: wildvorm: E+ er vindt melaninevorming plaats 

mutant: E er vindt geen melaninevorming plaats 
Vererving: onafhankelijk. 
Gedrag: intermediair. 
Formule: E+ = melaninevorming E = geen melaninevorming E+ = bontvorming 
E+ E E 
 
Omschrijving kleurslag 
Kakelbonte kanaries zijn eenvoudig te herkennen aan een onduidelijke patroon 
van zowel pigment als carotinoïde in de bevedering. Moeilijker wordt het bij klei-
ne bontvormingen en verborgen bontvorming. 
Vooral bij lipochroomvogels komen vaak kleine bontvormingen voor zoals een 
donker vlekje in de schubben op een pootje, kleine donkere veertjes op de zijkant 
van de kop, een vlekje op de snavel. 
Verborgen bontvorming komt bij zowel melaninevogels als bij lipochroomvogels 
voor in de donskleur, vooral in die voor de borst. Melaninevogels kunnen bont-
vorming laten zien in lichte slagpennen van vleugel en staart maar ook in bij-
voorbeeld de kleur van de nagels bij vogels in de zwartserie. 
Het feit dat bonte kanaries geboren worden uit de paring van melanine maal 
lipochroom, of omgekeerd, is iets waar iedere kleurkanariekweker snel achter 
komt. Door het steeds opnieuw optreden van mutanten die hun invloed uitoefe-
nen op de reductie van zowel eumelanine als phaeomelanine, ontstaan situaties 
waarbij de kweker toch onverwachts wordt geconfronteerd met bontvorming. 
De eerste vogels die dit veroorzaakten waren de isabelopalen. Zij lijken zo op 
lipochroomvogels dat, als men niet weet wat men in huis heeft of aankoopt, bij 
de paring met een lipochroomvogel bonte jongen worden geboren. Hetzelfde 
doet zich voor bij vele combinaties van pastel met opaal in de agaat- en bruinse-
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rie. Met de komst van de phaeo en de satinet worden de problemen nog groter. 
Men denkt in het bezit te zijn van een lutino, rubino of albino maar genetisch is 
het een vogel uit een pigmentgroep. Zolang deze vogels eenkleurig zijn worden 
ze beoordeeld als 
lipochroomvogels. 

 
BESCHRIJVING VAN DE VERSCHIJNINGSVORMEN INTENSIEF, SCHIMMEL 
EN MOZAIEK 
 

De verschijningsvorm INTENSIEF 
De Wilde Kanarie had oorspronkelijk een lange bevedering omdat hij zich over-
dag moest beschermen tegen de hoge temperatuur op de Canarische eilanden 
terwijl het er ‘s nachts koud was. Een lange bevedering is dan een goede isolatie 
voor het tegenhouden van de warmte door de veren op te zetten en tegen de 
koude door de veren te sluiten. Naarmate men evenwel selectief ging kweken 
met de kanarie werden vooral de helderste exemplaren verder veredeld. Zij 
hadden een hogere marktwaarde dan de minder heldere vogels. Door die selec-

tie en veredeling ontstonden vogels die in het bezit kwamen van wat nu de in-
tensieffactor wordt genoemd. Als deze erfelijke eigenschap door jarenlange 
veredeling van de kanarie en een gerichte selectie is ontwikkeld, dan kan dus 
niet meer worden gesproken van een spontane mutatie. De intensieffactor is 
een selectiefactor. 
 

De werking van de intensieffactor als erfelijke eigenschap is nogal gecompli-
ceerd. 
 
De intensieffactor heeft een remmende werking op de groei van de bevede-

ring. Het gevolg daarvan is vaak al bij nestjongen waar te nemen. Niet-
intensieve jongen komen sneller in de veren. 
Als intensieve jongen door de rui heen zijn, blijken ze een smallere en kortere 
bevedering te hebben dan de niet-intensieve jongen. Door die smallere en korte 
bevedering is het oppervlak van de veer verkleind. Hierdoor ontstaat een 
kleurverdiepend karakter. Vooral het zwarteumelanine lijkt donkerder en de 
carotinoïde kleuren worden helderder. Het kleurverdiepend karakter komt ook 

tot uiting in de verdringing van het bruinphaeomelanine. In een aantal pig-
mentgroepen zal de pigmentuiting in vooral de rug helderder zijn dan bij niet-
intensieve vogels. De verdringing van bruinphaeomelanine ontstaat door de 
smallere veer daar deze pigmentsoort zich hoofdzakelijk langs de randen van de 
veer bevindt. 
De intensieffactor heeft invloed op de lengte van de bevedering en zorgt dank zij 
het kleurverdiepend vermogen voor een zo volledig mogelijke doorkleuring van 
het veeroppervlak. Hierdoor ontstaat ook het verschijnsel dat de mozaïekteke-
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ning in een intensieve vogel niet tot z’n recht zal kunnen komen, mede omdat 
een goede sluier, die zo kenmerkend is voor mozaïek, niet aanwezig zal kunnen 
zijn. 
De intensieffactor veroorzaakt een dimorfistisch kenmerk in de kleurkanarie. 
Dimorfie is bij vogels het verschil tussen de kleuruiting van de man- en de pop-
kanarie. Het is bijna onmogelijk om goede intensieve popkanaries te kweken. 
Goede intensieve kleurkanaries zijn, op de onvermijdelijke uitzondering na, in 
hoofdzaak mannen. Intensieve kleurslagen kunnen dan ook het beste als 
mankanarie naar een tentoonstelling worden gebracht. 
 
Genetische gegevens 
Naam: Intensieffactor 
Symbool: wildvorm I+, niet intensief, schimmel. mutant (na selectie) I, intensief 
Vererving: onafhankelijk 
Gedrag: intermediair 
Formule: I+ = niet intensief I+ = intensief I = ultra intensief 
I+ I I 

 
Omschrijving van de invloed op de kleurslagen 
De invloed die de intensieffactor heeft op de kleurslagen is niet in een paar wor-
den uit te leggen. Daarvoor is de gradatiebreedte van de intensieffactor wat te 
grillig. De werking van de intensieffactor kan het best worden uitgezet op een 
horizontale schaalverdeling zoals hieronder aangegeven. 
Aan de rechterzijde van de schaal bevindt zich een zone waarin nog niet van 
intensief kan worden gesproken. Naarmate de werking van de intensieffactor 
duidelijker wordt, schuift de loper, aangegeven door de verticale streeplijn, meer 
naar links. Het is niet aan te geven op welk punt van de schaal niet-intensief 
ophoudt en zwak intensief begint. Een zwak intensive vogel is nog wel in 
hoofdzaak intensief maar begint al regionaal kleurloze veervelden te vertonen, 
zoals een lichte broek en lichte flanken en dijen. Over de hele bevedering ligt een 
kleurloze waas, die wordt aangeduid als schimmelwaas. 
Verder naar links wordt een gebied bereikt waarin sprake is van matig inten-
sief. Een matig intensieve vogel is wel overwegend intensief maar de rug ver-
toont nog wat kleurloze veervelden aan de uiteinden van de toch nog wat lange-
re bevedering. Het aanwezig zijn van deze minimale lichte randjes wordt wel 

meligheid genoemd. 
 

Een normaal intensieve vogel heeft een mooie strakke, gesloten bevedering en 
is goed doorgekleurd wat de carotinoïdekleur betreft. De rug van een melanine-
vogel is helder van tint. Door te veel normaal intensief x normaal intensief te 
kweken ontstaat het verschijnsel dat de werking van de intensieffactor 
nog meer wordt versterkt. Dan is er sprake van sterk intensief of ultra-intensief. 
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Een ultra-intensieve vogel heeft door de versterkte groeiremmende werking 
van de bevedering een zeer dunne bevedering gekregen. Vaak is dit direct 
zichtbaar rondom de ogen maar ook wel voor de borst. De vogels komen vaak 
moeilijk door de rui en hebben over het algemeen een korte levensuur. 
Bij de paring van twee ultra-intensieve vogels zal er zeer zeker sprake zijn van 

een lethale werking van de intensieffactor. Dit houdt statistisch gezien in, dat 
het aantal jongen beduidend minder zal zijn dan bij de paring van normaal inten-
sief x matig intensief. Door deze lethale, dodelijke, werking sterven de jongen 
vaak al af in de kiemcel. 
Het omgaan met de verschillende gradaties van de intensieffactor eist een bre-
de praktijkervaring en vooral feeling van de kweker. In het algemeen zullen pa-
ringen als normaal intensief maal matig intensief of normaal intensief maal 
zwak intensief geen problemen opleveren. Paringen van normaal intensief maal 
normaal intensief zijn voor de beginnende kleurkanariekweker niet direct aan te 
raden laat staan van normaal intensief maal ultra intensief. 
 

De verschijningsvorm SCHIMMEL 
Schimmel, of het niet-intensief zijn is een verschijningsvorm die van nature in de 
kanarie aanwezig is. Door de wat lange bevedering ontstaat het verschijnsel dat 
de carotinoïdekleur, die langs de randen van de veer aanwezig is, niet tot aan 
het einde van de veer is doorgekleurd. Het buitenste randje van de contourveer 

blijft daardoor kleurloos en veroorzaakt een zogenaamde schimmelverdeling 
omdat deze contourveertjes dakpansgewijs over elkaar liggen. Door de lange 
bevedering zal dan ook bij de melaninevogels het bruinphaeomelanine normaal 
in de veren aanwezig zijn. Als wildvorm van de intensieffactor zijn het vaak de 
poppen die als schimmelvogel het beste de niet-intensieve kleurslagen zullen 
laten zien. 
 

Genetische gegevens 
Naam: Schimmelfactor 
Symbool: wildvorm: I+ 
Vererving: onafhankelijk 
Gedrag: intermediair 
Formule: I+ = schimmel 
I+ 

Omschrijving van de invloed op de kleurslagen 
De werking van de schimmelfactor is niet vast afgebakend. Ook hier worden 
verschillende gradaties aangetroffen. 

Normaal schimmel is de vogel waarbij de bevedering ondanks de lengte goed 
en strak aaneengesloten is. De schimmelverdeling is goed egaal en symetrisch 
over de gehele bevedering verdeeld. 
Zwaar schimmel worden vogels als te veel schimmel maal schimmel wordt 
gekweekt. De groei van de veer wordt versterkt waardoor ook de kleurloze uit-
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einden van de veertjes een groter oppervlak krijgen. Hierdoor zal een storende 
witte waas over de bevedering komen. De sterke groei van de bevedering kan 
ook aanleiding geven tot het ontstaan van ernstige bevederingsfouten. 

Matig schimmel is een stadium waarin de invloed van de schimmelfactor aan 
het afnemen is en de invloed van de intensieffactor al herkenbaar wordt. De 
schimmelverdeling is nog wel aanwezig maar wordt wat zwak en regionaal ont-
staan al wat intensieve veervelden. 
Ook de gradaties van de schimmelfactor zijn op een schaalverdeling uit te zet-
ten. 

 
Wordt vervolgd. 

 

Eivoer verstrekken. Wanneer en waarom? 
Aangeboden door Eddy Van Gool (Art. door Wil Van Zon)  

 
EIVOER VERSTREKKEN. WANNEER EN WAAROM? 

Een gezonde en gevarieerde voeding voor je vogels is natuurlijk altijd belangrijk, 

maar zeker in periodes dat zij extra energie en voedingstoffen nodig hebben. 

Het bijvoeren met eivoer is essentieel tijdens die perioden. Alleen het standaard 

zadendieet bevat namelijk te weinig eiwitten om het energieniveau op peil te hou-

den. 

Eivoer is ook goed te gebruiken als basis voor het toedienen van supplementen. 

Eivoer kan het hele jaar rond gegeven worden maar in bepaalde periodes is het 

zelfs onmisbaar. Jonge vogels die nog flink moeten groeien, kan je dagelijks bij-

voeren met eivoer. Het hoge proteïne- gehalte bevordert de groei en zorgt dat 

jonge vogels genoeg energie hebben. 

Tijdens de kweek- en rui-periode is het belangrijk dat eivoer dagelijks wordt ver-

strekt. De vederopbouw wordt hierdoor bevordert, waardoor er een gezond en 

sterk verenkleed ontstaat. Een tekort aan eiwitten kan een langere rui-periode of 

dode jongen in het nest als gevolg hebben. 

Alle vogels komen in de rui. Tijdens een volledige rui wordt het gehele verendek 

vervangen, zowel de pennen als de dekveren worden vernieuwd. Sterke tempera-

tuur wisselingen, maar ook stress kunnen de rui in gang zetten. Tijdens de rui-

periode werkt de stofwisseling op volle toeren. Het kost de vogel veel kracht en 
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energie om zijn veren te vernieuwen. Het is daarom belangrijk om de vogel rust te 

gunnen en stress te vermijden. Het is bijvoorbeeld beter om ze niet te vervoeren 

en mee te nemen naar tentoonstellingen. 

Let er extra op dat het water van het vogel-bad dagelijks vervangen wordt, zodat 

de vogel op elk moment van de dag een bad kan nemen. Tijdens de rui is de vogel 

gevoeliger voor ziekten en heeft extra zorg nodig. Het is dan ook tijdens deze 

periode extra belangrijk om op de gezondheid te letten. 

Uitgebalanceerde voeding is zeer belangrijk tijdens de rui. Wanneer er iets ont-

breekt aan het voer zie je dit terug in het nieuwe verenkleed. Problemen die voor-

komen zijn afwijkingen bij de vorming van de nieuwe pennen en een mindere 

verenkwaliteit. De pennen hebben dan bijvoorbeeld een onderbreking (groeistre-

pen) en de veren glanzen minder. 

Tekorten kunnen er ook voor zorgen dat een vogel langer in de rui zit dan nor-

maal. Voor het opbouwen van een nieuw verenkleed zijn stoffen nodig die door 

het vogellichaam aangemaakt worden uit voeding. Dit zijn eiwitten, vitaminen, 

mineralen en aminozuren. Een tekort aan vitamine A, maar ook een tekort aan 

vitamine B2 geeft problemen met de huid en de veren. Van de mineralen zijn de 

sporenelementen koper en zink heel belangrijk. Koper is bijvoorbeeld van belang 

bij de elasticiteit(collageen) en gezondheid van de huid. Zink is o.a. van belang 

bij de aanmaak van vitamine A. 

Aminozuren zijn onmisbaar bij de stofwisseling. Tijdens de rui spelen n.l. de 

zwavelhoudende aminozuren een cruciale rol. 

Tijdens de rui-periode is het dan ook belangrijk om de voeding aan de hiervoor 

genoemde eisen aan te passen. Voor meer kracht en energie wordt ei-

voer/krachtvoer gegeven. 

Voor de extra vitaminen en mineralen een speciaal vitaminepreparaat, met alle 

stoffen die noodzakelijk zijn tijdens de rui. Dat kan zowel in het drinkwater als 

over het voer gedaan worden. 

Zie voor het zelf maken van ei/krachtvoer; https://www.jeroenhubert.nl/eivoer/ 

 

 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3226574827397189&set=gm.3979026782116049&__cft__[0]=AZVTOrUD909UiWq1zJ10_Twz0LAzoW6oh3n8j9-gdRhLEO_L7ZgHdKWRNkymIEnjXMg3kGJXE-KVk5_g16e8dRNveH7hL6HOMvEE5S3RAlcBgHYXOQElXrJWfZsqXcVgC57k8cxgRGbygeq5VFIKn5otaE8HnwiyD62S8D2eITdOJ2U6FHaNuGVLn13KYgyvu0M&__tn__=EH-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jeroenhubert.nl%2Feivoer%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Gi4JuoNy4QugDeySiM8F70c7nhIv7t6Q52AXlJtfRiOHtuEZTQ85ZC3I&h=AT1pPkN1LgjWcbAF-sARySNbgpxuv4paSKznLLFhy76eGbGN4BG5tZHCrx6hT3RbpaaqBnx1aYtsI6XS3RFxFLXoVCW2WYZGhgTSLLP1VC0qodYkfOKyhzViPrNT_u9l&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3rR0eOh6rW4bopdopOf6xH5v3eGH5umEEb2QT6AthYI4hsRmrAu7QW2KtZW8xH_UAO2Hr_ze-8jSpM0usLwNMebKhmz-snY0W4xikZt9Fc8HVo_L2AVu-XqiTN3SVOqe8lGIHYzIUEaP0aSdQP7UZB_qSrpKacFdYgNX7szWKLY2P9FYoI4QBvWxh-ER1G9sI_obUMY1b0-i7T
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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 

 

       

       

 

 
 
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 

 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

Grote en omvangrijke bestellingen 

MINSTENS 3 dagen op voorhand verwittigen ! 
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V.V.W. LEDEN: WIE KWEEKT WAT? 

 
Brands Cor – Mobiel: +32(0)471-39 80 06 – Mail: cor.brands@telenet.be 

Europese: TE KOOP: Noordse Goudvink wildkleur – Bruin putters mutatie – Barmsijs 

cabaret wildkleur – Barmsijs cabaret D.F ook in bruin barmsijs cabaret bont. 

Leemans Dirk – Mobiel: +32(0)499-27 15 21 
Exoten: Gordelgrasvink (wildkleur-crème-ino) - Bandvink (roodband) - Diamantvink - Zil-

verbek (ino) - Kortstaartpapegaaiamadines - Granaatastrilde - Glansekster -  Zebravink 
(wit) 

 
Meeus Frank – Mobiel: +32(0)498-57 20 03 – Mail: frapezoolint@telenet.be 
Parkieten:  Engelse grasparkiet, diverse kleuren – Kleurgrasparkieten, div.kleuren – 

Groen Geel Voorhoofd Kakariki – Rode Lori’s – Lori’s v.d. Blauwe Bergen – Violet Lori’s – 
Jardines – Rose Kakatoe  

 

Peeters Johan – Mobiel: +32(0)479-34 98 18 – Mail: peeters.johan@proximus.be 

Europese: Sijs wildkleur – Kleine Putter wildkleur – Kleine Europese Goudvink wildkleur – 

Groenvink wildkleur 

Van Berendonck Lode – Mobiel: +32(0)475-30 55 76 
Kleurkanaries: Bruin Opaal Wit & Geel & Rood - Rood Mozaïek. – Agaat Opaal Geel & 

Rood & Roodivoor – Agaat Kobalt Geel & Rood – Isabel Rood - Lipochroom Rood Int. & 
Sch. / Amerikaanse sijzen: Kapoetsensijs / Exotische duiven: / Parkieten: Princes of 

Wales e.d. 

 
Van Der Schoot Bruno – Mobiel: +32(0)476-72 20 68 
Mail: bruno.vanderschoot@gmail.com 
Exoten: Gouldamadine wildkleur, Blauw, Pastel 

 
Van Gool Eddy – Mobiel: +32(0)497-20 28 82 
Kleurkanaries: Lipochroom Geel Intensief & Schimmel. 

 
Van Steen Jan – Mobiel: +32(0)498-53 27 25 - Mail:janvansteen99@gmail.com 
Postuurkanaries: Noordse Frisé 

 
Verswijvel Werenfried – Mail: werenfriedv@hotmail.com 
Kleurkanaries: Bruin Mogno Wit, Dominant & Rec.- Bruin Mogno Geel Int. & Sch. – Agaat 

Opaal Wit Rec. – Isabel Opaal Wit – Bruin Wit & Geel Int. & Sch. – Bruin Kobalt Wit & Geel 
Int. & Sch. – Agaat wit - Ook van vele kleuren splitvogels. 

 
Vos François – Tel.: +32 03-353 23 31 
Kleurkanaries: Bruin Geel.- Bruin Kobalt Geel Int. & Sch. – Ook splitvogels. 

cor.brands@telenet.be
mailto:frapezoolint@telenet.be
mailto:peeters.johan@proximus.be
mailto:bruno.vanderschoot@gmail.com
Mail:janvansteen99@gmail.com
werenfriedv@hotmail.com

