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Beste leden,  
 
Hierbij ontvangen jullie onze eerste “Snaveltjes Nieuwsbrief” van Vogelvereniging Schagen en 
Omgeving!!! 
Door opstart problemen is “De Snaveltjes Nieuwsbrief” iets verlaat, maar hij ligt nu bij u op de mat of 
in uw mailbox.  
 
Aangezien Leo Kluppel eind december ons gaat verlaten, willen wij eerst Leo enorm bedanken voor 
zijn inzet voor onze vogelvereniging! Wij nemen afscheid van een groot Tropenkweker!  
Daarnaast heeft Leo ook een enorme kennis in huis wat betreft tropische vogels!  
Leo, onwijs bedankt voor je inzet voor onze vereniging en heel veel plezier in Heiloo.  
We gaan elkaar vast wel weer spreken op de tentoonstellingen de komende jaren!  
 
Omdat Leo overstapt, komen er diverse taken vrij die overgenomen moeten worden. Henk van 
Spelden en Erik Hogerheijde gaan om de tafel om deze taken te verdelen binnen het bestuur.  
Ook gaat Erik TIJDELIJK “de Snaveltjes Nieuwsbrief” maandelijks in elkaar draaien.  
Deze nieuwsbrief zal minder uitgebreid zijn dan de Snaveltjeskrant.  
 
Erik heeft netjes toestemming gevraagd aan het Belgische VvNK (Vereniging van Nieuwe 
Kleurkanaries) om interessante artikelen van deze vereniging te publiceren in onze  
“Snaveltjes Nieuwsbrief”.  
In deze nieuwsbrief kunt u het eerste artikel lezen.  
Hij probeert elke maand een artikel te plaatsen waar kanariekwekers hun voordeel kunnen uithalen.  
Mocht een kweker een ander interessant artikel hebben, kan hij dat opsturen naar de Nieuwsbrief 
redactie.  
 
In verband met de Corona zijn er geen bestuurs-/ledenvergaderingen geweest dus hebben wij ook 
geen notulen voor u.  
Ook heeft Henk geen ingekomen post of mededelingen voor u.  
 
“De Snaveltjes Nieuwsbrief” kan in de komende maanden hier en daar nog veranderen qua lay-out.  
 
Mocht u aanvulling hebben voor “de Snaveltjes Nieuwsbrief”, is dat altijd welkom.  
 
Met vriendelijke groet,  
Het bestuur.  
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De rode kanarie.    Het ontstaan van de Kanarie     

Om een goed beeld te krijgen van het ontstaan van de rode kanarie werd eerst stil gestaan hoe de 

kanarie naar Europa is gekomen.  

Het houden van vogels als gezelschapsdier is al eeuwen oud. Al op wandschilderingen van 

Egyptenaren kwamen reeds afbeeldingen van vogels voor. In de 14e eeuw ontdekten de Spanjaarden 

de Canarische eilanden. Omstreeks 1500 werd de kanarie door de Spanjaarden uit de Canarische 

eilanden meegenomen. De kanaries waren vooral populair onder de adel. De eerste beschrijvingen 

van de gedomesticeerde kanarie dateert van de periode rond 1600. Het suikervogeltje werd door 

Conrad Gester beschreven in een grote dierkundige encyclopedie. Een betere en uitgebreidere 

beschrijving dateert van - 10 - 1858 door Karl Bolle. Dit naar aanleiding van een reis naar deze 

Canarische eilanden. De wilde kanarie werd door Spaanse monniken gedomesticeerd. Vanuit Spanje 

werd de kanarie door handel in Europa verspreid. De kanarie werd vooral gekweekt en verhandeld 

als zangvogel. Zo kwam de zangvogel via Italië door handelaren naar het Harz gebergte in Duitsland. 

Door cultivering en selectie ontstonden vervolgens ook Postuur en Kleurkanaries.  

In Vlaanderen werden tijdens de Spaanse overheersing uit kleurafwijkende variëteiten zoals 

geelbonte en gelige exemplaren, de eerste kleurkanaries ontwikkeld. Ze selecteerden vooral op 

felgeel en grootte, waardoor de ‘Grote Gentse vogel’ ontstond. De rode kanaries verschenen pas in 

de 20ste eeuw door inkruising van de Kapoetsensijs (Carduelis Cucullatus), door de Duitser Hans 

Duncker (ca. 1925), De kapoetsensijs is een Zuid-Amerikaanse sijsachtige uit Colombia en Venezuela. 

Door de rode kanarie nam de populariteit van de kanarieteelt een belangrijke sprong.  

Het theoretisch kader  

Kleurkanaries worden afhankelijk van hun bezit aan kleurstoffen in de bevedering ingedeeld in twee 

hoofdgroepen: De melanine vogels en de lipochroomvogels. Als gevolg van de afwezigheid van de 

enzymfactor, zijn de melaninen bij lipochroom vogels niet zichtbaar in de bevedering. De melanine is 

de donkere kleurstof welke als pigment kleur in de bevedering van de kanarie voorkomt. Deze 

kleurtinten komen als zwart, donkerbruin, rood bruin, licht bruin en nog lichter voor. . 

Als gevolg van de afwezigheid van de werking van de enzymfactor, zijn de melanine niet zichtbaar in 

de bevedering. De snavel, nagels en poten moeten vleeskleurig zijn. Het begrip: intensief en 

schimmel, bepaalt de klasse van deze soort met een rode of ivoor rode ondergrond. Deze begrippen 

worden eerst beschreven, gevolgd door de lipochroomkleur rood.  

De rode kleur moet een zuivere, diepe en egale lipochroomkleur in de gehele bevedering, met 

inbegrip van de vleugel- en staartpennen bij de schimmels en de intensieven, zijn. We zoeken naar 

een zuivere kleur, perfect egaal en maximale hoeveelheidkleur op alle gewenste plaatsen.  
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De fouten die vaak voorkomen voor bij de rode vogel zijn: Niet zuiver van tint, niet diep genoeg van 

tint, pennen te licht gekleurd, twee kleurigheid, de stuit is te licht, niet intensief genoeg bij 

intensieven. Schimmel onder aan de stuit. Geen goede schimmelverdeling of te weinig of juist te veel 

op een plaats bijschimmels. Schimmelkrans in de nek.  

De lengte moet tussen 13 en 14cm van de top van de kop tot aan het einde van de staart. De kanarie 

moet een ronde en brede kop hebben. Een korte kegelvormige snavel breed aan de basis, helder en 

goed gecentreerd oog. Nek goed gevuld en in harmonie met het lichaam. Brede, volle rug die een 

geheel vormt. De vleugels zijn gelijk en sluiten symmetrisch aan op de stuit. Afgeronde brede borst. 

Lijf niet gedrongen noch te dun, harmonisch aansluitend aan hals en hoofd zodat een indruk van 

sierlijkheid en schoonheid ontstaat.  

Staart niet te lang of te kort, 1/3 van de lengte van het lijf en in verhouding met de lengte van het 

gehele lichaam.  

Robuuste en stevige poten, met sterke tenen die de zitstok stevig omvatten. De bevedering bestaat 

uit veren en slagpennen. Ze moeten volledig, intact, eenvormig, glad, strak en glanzend zijn. De rode 

kanarie wordt gekeurd in schaal 2. Lipochroom met geel/rood/mozaïek.  

De kleur wordt beoordeeld in de Lipochroom maximaal 29 punten en de verschijningsvorm maximaal 

24 punten. Totaal wordt maximaal 52 punten voor kleur gegeven. Afhankelijk van het keuren van een 

intensieve of een schimmel vogel wordt maximaal 29/23 of 28/24 punten gegeven.  

De werking van de roodfactor  

De verantwoordelijke erfelijke eigenschap voor de roodfactor heeft dezelfde werking als de factor 

doet bij de gele kanarie. Deze zet luteïne om in kanariexantophyl. Vanuit het luteïne wordt nu ook 

een deel in de dunne darm omgezet naar canthaxantine. De hoeveelheid hangt af van de 

omzettingsfactor. Deze is erfelijk bepaald. Vanuit de lever wordt de gevormde canthaxantine over 

het gehele lichaam verspreid. 

In de veer komen dan het gele kanariexanthophyl en het rode canthaxantine samen. Zij vormen 

samen de rode kleur in de bevedering. De diepte van het - 11 - rood wordt dus mede bepaald door 

het geel. Hoe minder geelbezit, des te dieper rood zal de kanarie worden.  

Vaak worden kweekparen niet goed samen gesteld. Het roodbezit wordt dan zwakker. Genetisch is 

er dan vrij weinig aan te doen. Veel kwekers proberen dan door de dosering van de rode kleurstof te 

verhogen.  

Het is echter een combinatie van genetica en voeding (kleurstof). De hogere dosering heeft dan vaak 

leverziektes tot gevolg of vlekkerigheid van rood bezit.  

Luteine kan tevens betacaroteen omzetten in rood xantophyl. Het zit bijvoorbeeld in wortels, en 

boerenkool. Ook betacaroteen is synthetisch verkrijgbaar. Het zorgt voor het kleurverdiepende effect 
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in de rode kanarie. Indien gegeven aan een gele kanarie, zal er geen omzetting naar rood plaats 

vinden. De kleur blijft geel.  

De vererving van de roodfactor t.o.v. de wildvorm is vrij en dominant. Het symbool voor rood is r+. 

Gekoppeld aan het geelbezit, de afkorting is afgeleid van de roodfactor. Het is feitelijk een 

kapoetsensijs gen. Er is geen mutant bekend. Het gedrag is recessief.  

Bevedering  

De bevedering is een wezenlijk onderdeel van de lipochroom kleurkanarie. Zonder een goede 

bevederingstructuur zal het nooit lukken om een goede wedstrijdkanarie te kweken. Men denkt dat 

enkel het toedienen van kleurstof voldoende is. Dit is niet waar. Er worden teveel lipochroom 

kanaries waargenomen met een te lange bedering of een slechte slordige vederstructuur. Een 

lipochroom kanarie komt het beste tot zijn recht met een volle goed over het gehele lichaam 

sluitende bevedering. De bevedering moet er zijde zacht uit zien en een beetje glanzen. Uiteraard zijn 

er door een goede bevedering punten te winnen. Het belangrijkste is echter dat een goede 

bevedering er toe kan bijdragen dat de kleur beter tot zijn recht komt.  

Kleurstoffen in de bevedering  

Veren kunnen bepaalde structuur bezitten die het licht op verschillende manieren reflecteert, zoals 

een dun laagje olie op het water dat doet.  

Deze kleuren worden structuurkleuren genoemd. Structuurkleuren kunnen in twee hoofd-- groepen 

worden onderverdeeld: de iriserende en de niet-iriserende kleuren. De iriserende kleuren 

veranderen met de hoek waarmee het licht op een veer valt en zien er Metaalachtig uit. Ze worden 

veroorzaakt door een laagje keratine op het oppervlak van de baardjes of door kleine korreltjes 

melanine die in een dun laagje vlak onder het oppervlak van de baardjes zitten. In beide gevallen 

wordt het licht dat op de veer valt, ontleed tot de kleuren waaruit het is samengesteld voordat het 

naar de waarnemer wordt terug gekaatst.  

Vaak zie je dat door verkeerd de vogels te wassen men de keratine laag van de vogel afwast. De vogel 

verliest dan zijn glans. Het optisch diepe rode effect verliest dan aan kleurtint. Een goede 

badwaterstelling is glycerine en birdyl. Dan wat water goed afspoelen. De niet-iriserende kleuren 

komen tot stand doordat het licht wordt verstrooid wanneer het door zeer kleine, met lucht gevulde 

holten in de keratine van de baarden valt. Zij veranderen niet met de invalshoek van het licht.[1] Als 

via de voeding carotenoïden worden opgenomen dan kan de kleurkanarie deze onder invloed van 

een enzymwerking omzetten in een kleur. De carotenoïden komen dan voor in de hoornlaag (cortex) 

van de veer, in de huid, het vetweefsel, de lever en de eidooier.  

De kleurafzetting van de carotenoïden in de bevedering vindt plaats in het allereerste beginstadium 

van een in ontwikkeling zijnde veer. Daar zet de carotenoïde zich af in zeer kleine vetkorreltjes. 

Gedurende de verdere groei verspreidt de kleurstof zich gelijkmatig over de veer.  
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Het kweken van rode kanaries  

Oktober! Het is weer TT tijd. De vogels staan op de wedstrijden en tonen zich van hun beste kant. 

Maar voor het over is zullen de rode kanaries geboren moeten worden en volwassen worden. De 

vogels dienen op kleur worden gebracht en wedstrijdklaar worden gestoomd. Hoe gaat dat dan in de 

praktijk? Wat moeten we daarvoor doen?  

De kweek begint altijd direct op het moment dat je ermee ophoudt. Altijd het hele jaar door - 12 - 

dus. De vogels moeten in conditie komen. Goede verzorging. Vers water. Het beste voer. Elke dag 

eivoer. Regelmatig vitamines. Maar vooral veel rust en een relatief donkerdere omgeving. Het True 

light wordt vervangen door normaal TL licht. Zorg ervoor dat de vogels niet direct het licht op zich 

krijgen. Zeker geen zonlicht. Met doeken tussen de TL en de vogels in moeten de vogels van het Tl 

licht worden afschermt.  

Het is in de volière dan donkerder. Dat is niet erg. Vogels kunnen heel goed zien. Zeker het zonlicht 

maakt dat de vogels lichter opkleuren. Dat maakt ze ongeschikt voor de wedstrijden. Eenmaal lichter 

van tint krijg je de diepe rode kleur er nooit meer bijgevoerd. De vogels kunnen in sommige gevallen 

wel te paars worden. Dat is niet erg. Dan nemen ze het roodvoer genetisch dus prima op. Door de 

vogels aan rechtstreeks licht bloot te stellen trekt de paarse kleur weg en wordt het paars lichter 

naar goed rood.  

Iedere rood fokker zal zijn eigen mengeling maken van het rood voer. De een voegt het rood aan 

water toe en de ander aan het droog voer. In het water ben je in ieder geval zeker dat het rood 

wordt opgenomen. Het is echter een vreselijke troep. Werkelijk alles komt onder het rood te zitten. 

Als je goed eivoer neemt en dat een beetje met wortel of appel of broccoli met wat extra ei mengt en 

daar dan het rood onder mengt, eten de vogels het ook graag. Dan nemen ze het rood prima op en is 

het niet zo smerig in je hok. Zelf gebruik ik een mengeling van Canthaxantine en Bogena Rood. Ik 

gebruik de Canthaxantine van DSM. Deze heeft een iets dichtere samenstelling van rood. Het rood is 

donkerder dan andere soorten Canthaxantine. De juiste dosering is voor iedereen anders. Door 

jarenlang experimenteren krijg je de juiste samenstelling. Er zijn kwekers die stoppen met voeren als 

de jongen groot zijn en naar de TT gaan. Het is beter om tot de laatste wedstrijd gewoon rood te 

blijven voeren. Bij verenverlies komt er anders een kleurloze veer terug.  

Wellicht het belangrijkste is om tot op de gram altijd dezelfde eivoer samenstelling te maken en tot 

de milligram hetzelfde rood te geven. Variatie hierin kan kleurverschillen opleveren. Vanaf het 

moment dat de eiproductie opgang komt dienen de ouders al het rood te krijgen. De ouders moeten 

wennen aan het rood eivoer. Door jarenlang doorselecteren kweek je vogels die het rood extreem 

goed rood opnemen. Er zijn vogels verkrijgbaar die je een hele pot kunt voeren en vervolgens toch 

oranje blijven. Zorg ervoor dat je een goed soort vogels krijgt en de lichtere exemplaren weg doet. 

Hoe mooi deze ook van vorm is. Zeer strenge selectie is essentieel.  
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Teveel rood voeren is bijzonder slecht voor de lever. Vanuit de lever wordt de gevormde 

Canthaxantine over het gehele lichaam verspreid. Daarom krijgt de lever een flinke klap te 

verwerken. Vaak zie je sterfte bij de jonge vogels. De jongen hebben dan op de plek van de lever een 

zwarte stip. Er zijn van alle middeltjes verkrijgbaar om de lever te beschermen. Bij sommige 

dierenartsen is een geel poeder verkrijgbaar dat speciaal ontwikkeld is om de lever te beschermen. 

Er wordt door sommigen beweert dat je enkel óf goede intensieve óf goede schimmel vogels kunt 

kweken. Dat is onzin. Bij een goede vererving kunnen er altijd goede nakomelingen komen van zowel 

schimmel als intensief. Je kunt schimmel x intensief of intensief x schimmel kweken. Zelfs intensief x 

intensief. Hierdoor krijg je een diepere lipochroom. Je kunt natuurlijk schimmel x schimmel kweken 

maar dan gaat dat toch ten koste van de lipochroom en vaak hebben de nakomelingen dan teveel 

schimmel. Zeer belangrijk is de bevedering. Een strakke bevedering zorgt voor een mooie 

schimmelverdeling of een mooi optisch effect van de lipochroom kleur. Een gezonde vogel gaat een 

beetje glanzen. Door de vogels na het kweekseizoen elk dag te laten baden zorgt ervoor dat de vogel 

zijn verendek goed onderhoudt. Tot slot zijn er de wedstrijden. Het is belangrijk dat je een vogel naar 

een tentoonstelling goed brengt. Het begint al met een nette goed geverfde kooi. Een mooie strakke 

witte achtergrond zorgt er al voor dat een rode vogel goed tot zijn recht komt. Uiteraard dient de 

vogel er netjes uit te zien ook tenen en benen netjes vleeskleurig te laten tonen. Je kunt een vogel 

een week voor de TT wassen. Er zijn verschillende middeltjes, shampoos en methoden voor.  

Belangrijk is echter wel dat je niet teveel shampoos gebruikt en de keratine laag van de veer afwast. 

Het duurt altijd enige dagen voor de veer weer een nieuwe glans laag heeft aangemaakt.  

Tot slot  

Rode vogels kweken kan iedereen. Het aanbod is groot. De rode kanarie spreekt veel liefhebbers aan. 

Door de grote vraag is het echter ook een gegeven dat er veel aanbod op de markt komt. Dubieus 

van herkomst en doorfok. Vaak alleen - 13 - maar goed rood gemaakt met kleurstof. De vogels zijn 

vlekkerig of niet zuiver intensief. Als je er dan mee gaat kweken dan is de sterfte onder de jongen 

groot en de nakomelingen nemen het rood niet zo goed op. Het is beter om enkele goede 

exemplaren aan te schaffen van een goede kweker.  

 

Lezing: Harry Schobbe 

Met dank aan de VvNK. 
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