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Postadres : Vogelvereniging S&O Stroet 69 1744 GK St. Maarten 
Rabobank : NL29RABO0140 8354 82 t.n.v. Penn. Vogelver. Schagen en Omgeving 
Clubgebouw : “de Blokhut”Loet 10 1741 BP  Schagen tel.: 0224-215959 
Email  : zie mailadressen van bestuursleden  Website : www.vseno.nl  
Inschrijving : K.v.K. nr.  V634510    Afd.code : NBvV S25 
 

Dagelijks bestuur: 
Voorzitter   Secretaris   Penningmeester + ledenadm. 
TH. Smit   H. Moerland   A.J. Groot 
Fabrieksstraat 48  Stroet 69   Siekersstraat 19 
1749 AX Warmenhuize 1744 GK St. Maarten  1741 SN Schagen 
Tel.: 0226-391682  tel.: 0224-551740  tel.: 0224-298352 
E: theoria010@gmail.com E: jla.moerland@quicknet.nl E: arie.groot1@quicknet.nl  
 
Algemeen bestuur: 
2de Voorzitter   2de Secretaris   2de Penningmeester 
L.de Jongh   E. Hogerheijde  N.H. Mulder 
Grotesloot 178  Boterzwin 3221  St. Jozefpark 38 
1752 JP Sint Maartensbrug 1788 WE Julianadorp  1747 HM Tuitjenhorn 
Tel.: 0224-799857  tel.: 06-55521005  tel.: 0226-392217 
E: dejongh.lou@gmail.com E: carperazzi@hotmail.com E: - 
 
Ringen commissaris  TT secretaris   Materialen 
Maaik Kruijer   J. Modder   J.C. Dietvors 
Kuileweid 2   Burg. Hulststraat 27  Brücknerstraat 1 
1747 SC Tuitjenhorn  1751 CK Schagerbrug  1741 HJ Schagen 
Tel.: 06-53859330  tel.: 0224-571871  tel.: 0224-292620 
E: mjn.kruijer@quicknet.nl  E: j.modder@quicknet.nl E: jc.dietvors@quicknet.nl  
 
Materialen   Contactpersonen    
    Kleurkanaries   : Th. Smit 0226-391682 
vacant    Vorm en postuurkanaries : J. Modder 0224-571871 
    Vruchten en insecteneters : P.G.J. Groot 0224-212765 
    Tropische vogels  : L. Klüppel 072-5813477 
  
 
Verenigingsavond  : elke 3de dinsdagavond van de maand aanvang 20.00 uur 
Advertentieprijs per jaar :1 pagina € 82 : ½ pagina € 42 ; ¼ pagina € 32  
Kopy Snaveltjeskrant naar : l.kluppel@gmail.com  of Zakedijkje 18  1862 HB  Bergen nh 
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Ledenavond 18 maart 2017 

13 leden aanwezig. Jan Modder en Leo Kluppel hebben afgebeld. Jan werkt en Leo 

is naar Zaanstad voor een lezing over ziekten. Verwacht wordt dat de presentator 

daarvan binnenkort ons verenigingsgebouw aan doen. 

Theo opent de avond. Er is in de districtsvergadering van 15 maart door de rayons 

gestemd over het voorstel om toch een Districtstentoonstelling te houden. Het 

initiatief ligt nu bij het District. 

Er wordt een bijdrage van € 1,25 per lid gevraagd. Later zal ook blijken dat er nog 

een aantal vrijwilligers nodig zijn. Op één vereniging na werd ingestemd met het 

voorstel. 

De stemming die eerder heeft plaats gevonden over de ringen en de mogelijkheid bij 

een aanliggend district onder bepaalde voorwaarden mee te kunnen doen. De 

Bondsraad zal zich hier over uitspreken. 

De ringen van de Algemene Bond zijn duidelijker, en de leden vragen waarom niet 

voor die ringen is gekozen. 

Er heerst verschil van mening over het aanbrengen van ring 2.9 en 3.2. Je  zou meer 

tijd hebben om 3.2 te ringen. Nog een voordeel zou zijn dat de jongen binnen de 

termijn dat zij op het nest zitten  niet meer op ring 3.2 poepen. Bij 2.9 is dat wel het 

geval binnen vijf dagen waarbij de kans bestaat dat de pop ziek wordt, doordat de 

jongen op de ring poepen. Het vlies om de poep mist waarna de pop de poep oppakt 

en ziek raakt. De jongen volgen. 

Iedereen heeft wel eens plak eieren gehad. Eigenlijk ook geen doen om dit te 

voorkomen. 

Vander Lem spreekt over grote sterfte van zijn vogels. Dertig jongen, allemaal op de 

vijfde en zesde dag dood. De grote parkieten in dezelfde ruimte, hadden jongen 

waarmee niets aan de hand was. De voeding was als eerder en dat ging altijd goed. 

De temperatuur kan mogelijk toegeslagen hebben door een grote temperatuurval. Ik 

heb een vriend die dit met dertig jonge goulds is overkomen.  

 Ook Theo merkt op dat er dit jaar zich ook een groot verschil heeft voorgedaan. Hij 

had evenveel stellen zilver en rood. Er waren 12 zilver en 50 rode vogels uit 

gekomen. Zelfde eten gehad. 

Theo heeft ook bezoek van een leerling van school die voor een spreekbeurt over 

vogels. Ook was de klas in groepjes in de voliere geweest. De kinderen waren heel 

enthousiast wat bleek uit de vragen die zij stelden. De jongen had een 9 gehaald en 

Theo werd beloond met bloemen en een tree bier. 

Er zijn weer remedies voor de goede kweek. Havermout. Zijn we net gewend aan de 

koeskoes. Jack Visser ziet goed resultaat.  Zo blijft de voeding zich altijd door 

ontwikkelen. Het was een leuke avond. 

Hans  Moerland 
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Lezing dierenarts in Zaandam 

Lezing bijgewoond van een dierenarts in Zaandam bij de plaatselijke 

vogelvereniging. Deze dierenarts had zich gespecialiseerd in vogelziekten. 

Samenvattend kwam het erop neer dat vogels met een virus moeilijk of niet te 

genezen zijn. Sommige vogels zijn drager van het virus , maar vertonen niet de 

uiterlijke kenmerken. Gevolg bij de kweek dat deze virussen worden overgedragen. 

Andere ziekten worden veroorzaakt en overgebracht door bacterien. Deze bacteriele 

ziekten zijn wel te genezen door de bacterien te doden, o.a. met antibiotica kuren. 

Antibiotica doodt alle bacterien, dus ook de goede. Daarom is het zaaks de goede 

bacterien weer aan te vullen zodat de vogel weer weerstand op kan bouwen. Het 

toedienen van probiotica gelijk met de antiebiotica is zinloos omdat het effect 

daarvan nul is.  

Tijdens de lezing werden overzichten getoond van ziektes, de verschijningsvorm 

daarvan , de incubatietijd en de mogelijke medicatie. Helaas werden deze 

overzichten niet uitgereikt en waren ze moeilijk te lezen. De filmpjes over vogels die 

bij de arts werden aangeleverd gaven een goed beeld van de onkunde bij liefhebbers 

als het gaat over de conditie van vogels. 

Leo Klüppel, redactie 

  

 

Kleurkanaries: MOGNO en AZUL door Constant van Santen - 

MOGNO, nieuwe kleur maar een 

mutatie-combinatie. 

 

Aan het palet van kleuren bij de 

Kleurkanaries is in 2017 voor het eerst 

een Mutatie-combinatie toegevoegd. 

Ervan uitgaande dat de reeds bestaande 

kleuren niet als zodanig worden 

aangemerkt. Deze opmerking vraagt wat 

verduidelijking. Indien we terug gaan 

naar af, dan zien we dat Zwart eerst 

wordt omgezet in Bruin, daarna dat 

Zwart wordt gereduceerd naar Agaat en 

-bij over kruising- het Bruin naar Isabel. 

Dat zijn wel degelijk mutaties, maar in 

onze kanarieliefhebberij zien wij dat 

deze kleuraanpassingen tot de 

standaardkleuren gerekend worden. 
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Daarna hebben we mutaties in de vorm van pastel, grijsvleugel, opaal, phaeo, 

satinet, topaas, onyx, eumo, kobalt en jaspis welke officieel erkend zijn en in 

het vraagprogramma zijn opgenomen. Bij de lipochroomkleur (vetstofkleur of 

bijtint) hebben wij vanuit het geel de mutatie naar rood, wit, recessief wit, ivoor 

en mozaïek. 

Hierbij gaan wij uit dat schimmel en intensief in het geel, onder de originele 

kleur van de kanarie vallen. 

De rest is er, in min of meer gemodificeerde vorm bijgekomen. 

 

Een van de meest belangrijke mutaties, welke de laatste 30 jaar tot een storm 

van kleurverandering bij onze kleurkanaries heeft geleid, is de AZUL factor. 

Deze factor heb ik voor het eerst in Veenendaal bij de heer Muller 

waargenomen. Er waren vogels ontstaan welke geen zichtbaar bruine 

phaeomelanine hadden en een buitengewoon heldere bijtint toonde. De eerste 

vogels waarbij dit door mij werd geconstateerd was in de zwartreeks in casu 

Blauwpastel. 

Ik had als schoolgaande jongen nauwelijks budget om goed in het hok te 

duiken en afwijkende vogels aan te kopen. 

 

Een Blauwpastel pop ging wel mee maar de 

omstandigheden boden geen mogelijkheid 

om dat vast te leggen. De militaire dienst riep 

mij op en ik “mocht” “Hare Majesteit's 

wapenrok gaan dragen”, zoals dat toen werd 

genoemd. Alles in mijn hobby werd enkele 

jaren stilgelegd.De heer Acheri uit Parijs 

kwam toen regelmatig bij deze liefhebber op 

bezoek om vogels aan te kopen. Hij heeft ook 

deze afwijkende vogels gekocht en mede 

naar Italië doorverkocht. De heer Acheri was 

alom bekend en in die tijd bevriend met een 

van onze topspecialisten, de heer Brokmeijer 

uit Rijswijk. 

Die vriendschap ging niet zo ver dat men 

elkaar liet delen in alles wat afwijkend was. 

Zo kwam bijvoorbeeld de heer Brokmeijer 

een uurtje te laat om de eerste opaalmutatie kanaries te kopen en mocht op de 

stoep van de heer Acheri vernemen dat alle vogels bij hem reeds in het 

transportkooitje zaten. 

 

Niet iedere mutatie wordt als zodanig direct als mutatie herkend. 

Ik beschreef al eens, dat de heer Jan van Mol bij de heer Acheri een Bruin Rood 

Mozaïek vogel kocht welke later een Zwart Topaas Rood Mozaïek bleek te zijn. 

Toen nog met veel phaeo en zeer Bruinachtig in voorkomen. 
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Nu met de AZULfactor is deze vogel helder, met zwarte bestreping en lijkt niet 

meer op de eerste vogels in dit soort. Zo is het wellicht ook gebeurd met die 

heldere vogels welke de heer Acheri in het Veenendaalse heeft gekocht en 

onder meer naar Italië zijn verhuisd. 

Daar heeft men klaarblijkelijk deze factor weten vast te leggen en als eerste bij 

de Agaten uitgebuit. 

In de loop van de tachtiger jaren ontstonden grote groepen AgaatMozaïek 

vogels die zeer helder waren en waarbij de bestreping duidelijk zwarter was 

dan wij in Noord Europa gewend waren. 

  

De vogels waren witter in de ondergrond, nagenoeg of geheel vrij van zichtbare 

phaeomelanine maar bovendien eenduidiger in het zwarte, veelal kortere 

onderbroken pigment, van de Agaat. Beginnend op de kop, goed in de flanken 

en veel zwarter dan de Agaat in het algemeen bij ons. 

Deze heldere vogels gingen weer retour naar Frankrijk, het Iberisch 

Schiereiland, Zuid Amerika, en ook naar ons in Noord Europa.. De liefhebberij 

werd internationaler en de liefhebbers gingen bij bosjes de grenzen over. 

De verspreiding van materiaal ging vanaf dat moment snel. Toen in de tachtiger 

jaren bij de heer Bernardino Yeves de “ONYX” mutatie ontstond, gaf hij deze 

vogels aan kennissen uit de regio, de heren Belver Llorenz. 

Die ontwikkelde deze vogels in de zwarte groep en bijna iedere andere 

denkbare combinatie. 

Zij waren daar eerst niet erg open in. Maar tijdens een bezoek aan hem zag ik 

welke mogelijkheden hij al had uitgeprobeerd.De afvallers gingen naar een 

grote buitenvolière in de bergen. 

Bevederingsonderzoek van de meegebrachte veren, door de heer Onsman in 

Nederland, gaf de ware aard van deze mutatie. Vanaf begin negentiger jaren 

verkocht de heer Belver Llorenz de vogels naar liefhebbers uit vele landen. 

De Onyx werd met alles gecombineerd, meestal van goede kwaliteit. Uit deze 

na-kweek kwamen bij verschillende liefhebbers vogels in de zwarte reeks, 

welke zeer helder waren, zonder zichtbare phaeomelanine. 

Wij hadden allemaal de Zwarte Onyx vogels gepaard aan de heldere Agaat 

vogels om de factor over te hevelen. 

Later zagen wij ook duidelijk lichtere en heldere Bruine vogels ontstaan. 

De later bekende AZUL factor had zijn intrede gedaan in de Zwarte en Bruine 

reeks. 

In Italië gebruikte men de heldere Agaat vogels als basis om ook de Isabel 

helderder te maken, later de Satinet, en men ging verder naar de overige 

mutaties.  

Ook in andere landen deed men dat en de kleurkanarieliefhebberij geraakte in 

een stroomversnelling welke slechts door de specialisten c.q. vakfanaten kon 

worden gevolgd. 

In de stroomversnelling, die plaats vond in de kleurkanariesport, verzaakte 

men te herkennen dat deze ontwikkeling door de AZULfactor was ontstaan. In 
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Italië noemde men deze factor overigens MONO-melanine, waarbij men aangaf, 

dat deze vogels alleen eumelanine moesten bezitten. Men kon de juiste werking 

niet benoemen of wilde het niet. 

Immers de kas stroomde vol! 

Werking AZULfactor. 

Eerst zal ik u trachten uit te leggen wat de AZULfactor bij de kleurkanarie doet. 

Bij de AZUL factor wordt er geen phaeomelanine in de ondergrond meer 

aangemaakt. 

Deze melanines worden daarbij getransporteerd naar de plaats van de 

eumelanine in de bestreping. De bestreping wordt daardoor donkerder en 

talrijker. In de ondergrond is de phaeomelanine verdwenen en kan derhalve 

niet meer mengen met de lipochroomkleur (=bijtint). De bijtint van de vogel 

wordt daardoor helderder. 

De omzomingen van de veren wordt lichter vanwege het afwezig zijn van de 

phaeomelanine. Dit versterkt het beeld wat wij bijvoorbeeld bij de Agaten al 

hadden. 

Ook werd de Topaasfactor ineens veel attractiever. 

Het mutatiekenmerk van de Topaas: “Melanin Centraal” kwam met AZUL 

ineens in het kwadraat tot uiting. De pigment tekening bij vele mutanten werd 

completer en duidelijker en meer Zwart of Bruin. Juist in de Agaat en de Isabel 

reeks. 

Waar wij van origine ook al een onderbroken pigment vroegen. 

Het bestreping-karakter van de AZUL gaf al een meer onderbroken patroon, 

mede door de lichtere veeromzomingen. 

Dit beeld werd dus bij de Agaat en de Isabel versterkt. 

Combinaties van de AZULfactor en de Phaeofactor gaven nagenoeg witte 

vogels! Er bleef een lichte tekening over veroorzaakt door eumelanine in de 

ondergrond. Ook bleef de donskleur aanwezig. 

Tevens heb ik geprobeerd om Zwart Phaeo AZUL vogels met tekening te 

kweken maar slaagde daar niet in. 

Ik wals door de ontwikkeling heen, maar heden ten dage komen er meer 

kleuren in het vraagprogramma voor, welke met AZULfactor worden gekeurd 

dan zonder! 

Alle Agaten zijn azulvogels geworden. In het noorden hebben wij overigens 

liever de intensieve vogels zoals bijvoorbeeld de Agaat Rood (of sch) en Agaat 

Geel (of sch) zonder AZUL daar de bijtint dan meer geoxideerd is en de 

typische tint vertegenwoordigt welke wij kennen door de vermenging van de 

vetstofkleur, met een beetje phaeo, een beetje zwart uit de ondergrond, 

blauwfactor en de intensieffactor. In de standaard moet ook de AgaatWit zo 

werken maar vele keurders keuren de Agaat Witte in de AZUL reeks al hoger 

“omdat die zo lekker contrasteert”. 

Dat laatste is niet juist, daar wij in de standaard nog steeds een gekleurde 

bijtint vragen en niet “de nagenoeg witte”. Als gezegd bij de AZUL Agaat Witte 

vindt de vermenging van de vetstof kleur met het phaeo niet plaats daar deze 

er niet is! Dus alleen het weinig zwart in de ondergrond en de blauwfactor  
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welke niet tot uiting komt vanwege het ontbreken van de phaeo. 

Alle Isabelvogels zijn azul geworden m.u.v. de gele en rode (int of sch). 

De witte Isabel azulvogels nemen het ook al over van de “niet azul vogels”. 

Alle pastellen in Zwart, Agaat en Isabel. Alle Opaalvogels in Agaat en Isabel. 

Alle Topaasvogels in Zwart, Bruin, Agaat en Isabel. Alle Satinetvogels. Alle 

Eumovogels. Vele Jaspisvogels. En ga zo maar door. 

De laatste jaren gaan ook meer vogels in de Zwarte reeks in de AZUL vorm 

door keurders hoger beoordeeld worden dan de niet AZUL vogels. 

 Dat vraagt even uitleg. 

De Zwarte vogels moet bij uitstek maximaal geoxideerd zijn. In de bestreping 

maar ook in de ondergrond. 

Ten principale kan een vogels in de Klassiek Zwarte reeks de azul factor niet 

bezitten daar de ondergrond veel lichter wordt. De omzomingen worden ook 

lichter. Dus de vogels hebben niet meer de compact zwarte en donkere 

uitmonstering welke in de standaard omschreven staat. Het accent ligt bij de 

keurder soms op Bruine phaeo. 

De afwezigheid van de phaeo beoordeeld hij of zij als grote pluspunt en de 

nadelen worden daar ondergeschikt aan gemaakt. Juist de phaeo doet de vogel 

in bestreping en ondergond en bijtint maximaal geoxideerd zijn. 

Vooral in de bijtint! 

 

Een ander kenmerk van de AZULfactor is, dat deze cumulatief werkt. Iedere 

keer als u AZUL aan AZUL paart wordt de bestreping donkerder en talrijker. Dat 

mag u van mij selectie of modificatie noemen. 

Dat toenemen van de bestreping hebben wij al bij alle eerder genoemde 

kleuren met AZUL gezien. 

Allen kennen wij nu onder meer de vol gemelaniseerde vogels met een 

complete borstbestreping. 

Ook zien wij de toename van de bestreping en de verzwarting van de 

bestreping bij de vogels in de Klassiek Zwarte reeks. Zodanig zelfs dat de 

rugdekken ineen vloeien van het pigment en de bijtint tussen de rugbestreping 

nauwelijks meer zichtbaar is. In Nederland en België hebben wij dat al een 

tiental jaar geleden onderkend en hebben aangegeven dat tussen de maximaal 

brede en ononderbroken rugbestreping wel een zone aanwezig en duidelijk 

waarneembaar moet zijn van de bijtint. Natuurlijk is de bijtint bij deze vogels 

niet maximaal geoxideerd. 

Duidelijk lichter dan de kleur die wij vragen bij een Zwart Rode, Zwart Gele of 

Zwart Witte vogel. In de Noordelijke landen van Europa stellen wij daar nog 

steeds hoge eisen aan. In het Zuiden wordt er nauwelijks naar de bijtint 

gekeken.  
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Noch de kwaliteit van de doorkleuring, de egaliteit of zuiverheid. Een Mozaïek 

vogel bijvoorbeeld, krijgt in Italië in bijna in alle gevallen een “13”. Zo zijn de 

keurders in België, Nederland en Duitsland gelukkig niet opgeleid. 

Dat moeten wij naar mijn mening ook zo houden. Een goed pigment maakt de 

rest niet beter of omgekeerd! 

De vogels zijn soms zo donker van de bestreping met een vol pigment op de 

borst, dat de bijtint -of mozaïek tekening- nauwelijks nog waarneembaar is. 

Ook daar zet ik mijn vraagtekens bij. 

  

Volgende keer de MOGNO!  

  

Na al die verschillende kleuren en 

mutaties staat binnenkort de geboorte te 

verwachten van de z.g. Tulband kanarie, 

een in het miden oosten gevonden 

exemplaar blijk inderdaad de dna 

structuur van de kanarie te bezitten. Het 

wachten is nu op de jongen. 

  

 

 

  Knippen a.u.b., liefst met een 

 nagelknippertje 

 

 

 

 

Sommige soorten vogels hebben in gevangenschap de neiging om 

te lange nagels te krijgen. O.a. bij de paring geeft dit problemen, de 

pop heeft pijn en het gevoel of ze met een stiletto in haar rug wordt 

gestoken. Vooral de vogels uit de Lonchura familie hebben hier veel 

last van. Ook kunnen de vogels aan gaas of tralies blijven hangen. 
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Beurzen Noord-Holland (nieuw overzicht met actuele info) 

Aalsmeer 
Vogelbeurs Aalsmeer 
Elke 4e zondag van de maand, aug. t/m mei, open van 10.00 tot 13.30 uur 
in De Baccara Baccarastraat 1 1431 RN Aalsmeer 
Voor inlichtingen, 06- 10666878. 

Zwanenburg 
Vogelbeurs V.V. Haarlemmermeer elke 2e en 3e zaterdag van de maand, behalve in 
juni, juli, augustus en december. Geopend van 9.30 tot 12.30 uur, toegang gratis. 
Maand december de 2e zaterdag. 
v.v. Haarlemmermeer, Marialaan 86, Zwanenburg 
Tel.: 06 - 34500080 

Rijsenhout 
Vogelvereniging “De Rijsenvogel” te Rijsenhout. 
Elke 2e zondag van de maand (m.u.v. juni, juli en augustus) van 09.30 tot 13.30 uur. 
Handelaren kunnen vanaf 08.00 uur terecht 
Adres: Scw-gebouw aan het Konnetlaantje 25 in Rijsenhout. 
Telefoon op beursdagen: 0297-321763 

Heemskerk 
Op iedere eerste zondag van de maanden september t/m mei is er een vogelbeurs 
bij V.V. Tropica in Heemskerk. 
De vogelbeurs wordt gehouden in het eigen clubgebouw aan de Const. 
Huygensstraat 99 in Heemskerk. Er is een goed aanbod aan handelaren en 
verkopers van alle benodigdheden voor de vogelhobby. Openingstijden zijn van 
10.00 tot 13.00 uur en de entree is gratis. 
Voor meer info: www.vvtropica.nl 

Lutjebroek 
Vogelvereniging “Streker Vogelvrienden” organiseert iedere derde zondag van febr. 
Maart en september  een vogelbeurs. Er zullen veel soorten vogels te koop worden 
aangeboden. Ook zullen er weer een aantal handelaren aanwezig zijn met voer, 
vogels en diverse vogelbenodigdheden. 

De entree bedraagt slechte een halve euro (kinderen tot 12 jaar gratis). Duiven, 
kwartels en hoenderachtigen worden niet toegelaten. 

Adres: Clubgebouw “Eerste Streker Luchtpost” (duivenlokaal) - naast zwembad “De 
Kloet” aan de Wijzend 12, 1613 KP Grootebroek. 
Openingstijden 09.30 - 12.15 uur. 

Zaandam 
Elke 4e zaterdag van de maanden september t/m april (behalve december) van 
10.00 - 12.30 uur vogelbeurs bij: De Paradijsvogel; Madagaskar 16; 1505 VH 
Zaandam (zuid); Inlichtingen: 075-6352943 

 

  
  

 

 
 

http://www.vvtropica.nl/
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Het ademhalingssysteem bij de kanarie 

  

De kanarie is een zeer actieve vogel 
en aangezien vliegen een zeer 
arbeidsintensieve bezigheid is, is 
een goed hart- en longensysteem 
vereist. Dit moet dan in staat zijn om 
de vliegspieren van brandstof en 
zuurstof te voorzien en ervoor 
zorgen, dat er geen zuurstofgebrek 
is op grote hoogte (mensen hebben 
bijvoorbeeld wel last van een 

zuurstofgebrek als zij hoog klimmen). Het 
handhaven van de hoge lichaamstemperatuur 
bij de kanarie vraagt ook extra zuurstof. Om de 
benodigde zuurstof uit de lucht te halen, 
beschikken kanaries over een uniek 
ademhalingssysteem.  
 

De longen van de kanarie zijn in verhouding klein, weinig elastisch en ze zitten vast 

aan de achterzijde van de borstkas. In plaats van longblaasjes hebben ze 

longpijpjes, zeer nauwe buisjes, die allemaal met elkaar in verbinding staan. In deze 

longpijpjes vindt de uitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide met het bloed plaats. 

Naast een dubbele long bezit de kanarie een groot stelsel van luchtzakken, dat in 

verbinding staat met de longen. Er zijn zeven van deze dunwandige, elastische 

blazen. Ze liggen rondom de longen maar ook tussen de organen en ze hebben zelfs 

uitlopers tot in bepaalde botten.  

 De luchtzakken zijn nauwelijks voorzien van bloedvaten en nemen dan ook zelf geen 

deel aan de gasuitwisseling. Naast de functie als luchtreservoirs dienen de 

luchtzakken ook voor het regelen van de lichaamstemperatuur. Een teveel aan 

warmte wordt via de luchtzakken afgegeven. 

Als een kanarie inademt en zijn Kevin Clijmans borstkast groter maakt, worden de 

luchtzakken (en dus niet de longen zoals bij de mens) uitgerekt. Er ontstaat een 

onderdruk waardoor er lucht wordt ingeademd via de neusgaten. De lucht gaat door 

de mondholte naar het bovenste strottenhoofd (larynx). In dit strottenhoofd zitten 

         1. Halsluchtzak 

         2.  Vorkbeenluchtzak 

         3.  Voorste borstluchtzak 

         4.  Achterste borstluchtzak 

         5.  Buikluchtzak 

         6.  Luchtpijp 

          7. Longen 
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geen stembanden. Het maakt dus geen geluid. Via de larynx stroomt de lucht in de 

luchtpijp. Deze luchtpijp is zo gebouwd, dat ze onder alle omstandigheden openblijft, 

bijvoorbeeld bij het 

draaien van de hals. Aan 

het einde van de luchtpijp bevindt zich het onderste strottenhoofd (syrinx). Hier 

vertakt de luchtpijp in twee bronchiën, die beide uitmonden in de longpijpjes van een 

longhelft. De lucht gaat via de longpijpjes naar de luchtzakken. Bij dit proces wordt er 

al een deel van de zuurstof uit de lucht gehaald. De syrinx is het geluidsorgaan van 

de kanarie. De kanarie kan de luchtdoorgang in dit orgaan regelen en door een 

speciale structuur in de syrinx ontstaat dan de typische zang van de kanarie. Bij het 

uitademen maakt de kanarie zijn borstkast kleiner. Waardoor de luchtzakken worden 

leeg geperst. Bij dit proces gaat de lucht nogmaals door de longpijpjes en vindt er 

weer gasuitwisseling plaats. De lucht passeert dus tweemaal door de longen en kan 

dan ook meer zuurstof afgeven. 

Tussen de borstspieren zitten uitlopers van de luchtzakken, die tijdens het vliegen 

afwisselend leeggedrukt en volgezogen worden. De lucht passeert telkens door de 

longen. Als de kanarie sneller gaat vliegen gaat de ademhalingsfrequentie stijgen. Dit 

vangt tijdens het vliegen het stijgend zuurstofverbruik op. 

  

 

 
 
  
  

Ringenbestellen voor 2017/2018 

Bestelronde 2018      uitlevering na: 

1 april   tot   5 mei 2017   1 oktober 2017 

16 mei tot   20 september 2017  15 december 2017  

1 oktober tot   20 januari 2018  1 april 2018 

1 februari tot   20 maart 2018  15 mei 2018 

  

  Bestellingen voor ringen 2017 na 1 april 2017 zijn altijd spoedbestellingen 

Namaak ringen worden door de bond niet erkend en als zodanig niet 

geaccepteerd op een tentoonstelling 
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Hé, jij daar…. Je bent een echt uilskuiken als je …. 

……….niet iets doet voor de vereniging 

 

 

 

 

OUDPAPIER  2017 
Aanvang 13.00 uur op zaterdag 

:        

Als u tijd heeft om ons te helpen , 

dan kunt u zich opgeven tijdens de 

ledenavond of u kunt bellen : 0224-

551740. 

Tegenover uw inzet staat een 

redelijke vergoeding 
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Spreeuwen en vleermuizen moeten Utrechtse sportvelden op 
orde houden 
 
De gemeente Utrecht start een opvallend experiment om sportvelden vrij te houden 

van schadelijke insecten. In plaats van chemische bestrijdingsmiddelen wordt er een 

proef gestart met spreeuwen, kool-mezen en vleermuizen. Op sportpark Zuilen zijn 

dinsdagochtend dertig nestkasten geplaatst die verschillende soorten vogels moeten 

aantrekken. Het gaat hierbij vooral om spreeuwen, maar ook om koolmezen en zelfs 

vleermuizen. De vogels eten onder meer muggen, kevers en engerlingen zonder 

schade aan het gras te veroorzaken. 

De kasten hangen aan de aanwezige essen op het sportpark, maar ook aan de 

lichtmasten rond het veld om te kijken of de spreeuwen zich hier ook nestelen. “Als 

de natuur dit zelf reguleert is dit voor mens en dier een win-winsituatie. We hopen op 

deze manier de overlast van insecten te verminderen en zelfs te voorkomen”, aldus 

projectleider Marcel Bouwmeester. 

  

  

  

  

bron: duic.nl 
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