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Beste leden, 

Voor wat betreft de mededelingen en ingekomen post moet ik helaas zeggen dat 

het nagenoeg stil ligt. Dat wat u toegestuurd is vanuit het district is het laatste 

wat binnen was gekomen. Alles is heel onwerkelijk, maar helaas realiteit het is 

niet anders we zullen het ermee moeten doen. Het Districtsbestuur heeft te 

kennen gegeven om de vergaderingen, voor zolang het duurt digitaal te voeren, 

zodat we enigszins nog op de hoogte blijven. Mochten er zich calamiteiten voor 

doen dan krijgt u daarvan digitaal bericht van ons. 

Wat wel doorgaat en waar we ook weer naar uitkijken is het nieuwe 

kweekseizoen met onze vogels. Sommigen hebben de vogels al gekoppeld en 

anderen beginnen eind februari. Maar je hebt altijd baas boven baas want Nico 

heeft zoals gewoonlijk alweer zijn eerste jongen. Half februari wil ik mijn 

vogels gaan koppelen zodat ik in mei klaar kan zijn. Het hangt natuurlijk af van 

de conditie van de vogels en of ze er klaar voor zijn. Daarom is het goed om af 

en toe even een vogel te pakken en te kijken of ze wel broedrijp zijn, want dat is 

een eerste vereiste wil je een kans van slagen hebben . 

In ieder geval wenst het bestuur een ieder dan ook een vruchtbaar kweekseizoen 

zodat er hopelijk weer met onze vogels geshowd kan worden en hopelijk de 

vergaderingen weer door kunnen gaan, zodat we met elkaar onze mooie hobby 

kunnen beleven . 

Hopelijk snel tot ziens . 

Secretaris 

Het maandelijkse Snaveltjes artikel 

Onverwant paren  

Een aantal jaren geleden heb ik op een ledenvergadering eens uitgelegd hoe ik mijn paringen 

bepaal, en dit met de bedoeling om zo onverwant mogelijk te paren. Ik heb hierover nog wel 

eens geschreven dat ik een tegenstander ben van lijnenteelt, hoewel er natuurlijk veel kwekers 

zijn – niet enkel kanariekwekers maar ook kwekers van andere dieren – die deze methode 

toepassen.  

Ik ben er geen voorstander van, en de voornaamste reden is dat ik denk dat je sowieso 

zwakkere vogels kweekt bij ‘inteelt’, want daar komt lijnenteelt toch op neer. Daarenboven – 
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zoals in mijn ander stukje aangegeven – heb ik steeds de bedoeling om vogels te verbeteren, 

niet om een vogel die ik gekweekt heb, opnieuw te kweken. Want zo begrijp ik lijnenteelt 

ook: men heeft een vogel die men goed vindt, en men wil ‘nog zulke vogels’ kweken. 

Eerlijkheidshalve moet ik jullie wel zeggen dat ik soms een vogel heb waarvan ik denk: 

‘Verdorie, zo zou ik er wel 10 willen!’, maar toch blijft het ook in dat geval de bedoeling om 

die vogel verder te verbeteren.  

Dit artikel zal niet meer volledig in deze nieuwsbrief passen, maar de rest lezen jullie dan de 

volgende keer wel.  

Ik probeer dus zo onverwant mogelijk te paren, en om te weten wat ‘onverwant’ betekent, 

moeten we eerst weten en definiëren wat we bedoelen met ‘verwant’. En daarbij ga ik ervan 

uit dat een jonge vogel 50% erft van zijn vader en 50% van zijn moeder.  

Onze voorzitter Gerry trekt deze basisstelling al ten zeerste in twijfel, en eigenlijk kan ik hem 

ook geen ongelijk geven want als ik kijk naar mijn 4 kinderen, dan kan ik niet echt zeggen dat 

ze allemaal 50% van mijn eigenschappen (en gebreken) hebben geërfd en 50% van mijn 

vrouwtje Ria. Gelukkig voor hen blijken ze meer van hun moeder geërfd te hebben. Dus ja, 

het kan best zijn dat het ene jong 80% van de man zal overgeërfd hebben, en maar 20% van 

de pop, en dat dit bij een ander jong uit hetzelfde nest net andersom zal zijn. Maar als ik wil 

‘berekenen’ hoe verwant vogels met elkaar zijn, dan moet ik me ergens op baseren, en dat is 

dan een verdeling 50%-50% geworden. En die basisregels – uitgaande van oudervogels die 

totaal onverwant zijn – zijn dan zoals aangegeven in onderstaand schema.  

    

JONG VADER   MOEDER 

   

    
X   50%   50% 

   

            Jong    Grootvader Vader      Grootmoeder Vader 

 

     Grootvader Moeder   Grootmoeder Moeder 

Y 25%     25%   

 

          25%     25% 

 

Aangezien ik toen ik met de kweek herbegon in 1995 niet zomaar kweekkooien aangeschaft 

heb, waarin spontaan vogeltjes begonnen groeien, ga ik er ook van uit dat elke vogel die ik 

heb uiteindelijk komt van een aantal vogels die ik ‘ergens’ en ‘op een bepaald moment’ heb 

aangeschaft. In een Excel spreadsheet hou ik bij welk aandeel van elk van deze aangeschafte 

vogels in elke vogel zit die ik voor de kweek gehouden heb. Ik ga er hierbij vanuit dat dit 

aandeel gelijk is aan het gemiddelde van de aandelen van die aangeschafte vogel in elk van de 

ouders van de vogel die ik behouden heb.  

Verder hou ik ‘meetgegevens’ van elke vogel bij, en ook dat heb ik geleerd van André 

Henskens. Ik hou volgende maten bij: breedte van de kop, hoogte van de kop, lengte van de 
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langste veer in de donsbevedering onder de vleugel (proberen steeds hetzelfde veertje uit te 

trekken en te meten bij alle vogels) en de totale lengte van de veer. Tenslotte noteer ik ook uit 

welke hoofdgroep mijn gele vogels komen, zoals jullie weten kan dit zwart, bruin, agaat of 

isabel zijn. Op mijn hok komende meeste vogels uit de zwartreeks, enkele uit de bruinreeks en 

er zijn natuurlijk ook zwarte vogels die split bruin zijn. Zelf zie ik dat aan het jong gedurende 

de eerste 24 uren na de geboorte, je kunt het natuurlijk ook zien bij bonte vogels uit welke van 

de 4 hoofdgroepen het bont komt.  

Ik hou meestal méér mannen dan poppen omdat er mannen bij zijn die ik maar één keer aan 

een bepaalde pop wil paren om één werkvogel te kweken voor de kweek van het volgende 

jaar. Als er dan 3 of 4 jongen in het nest liggen, dan moet die ene werkvogel daaruit komen, 

en dan zal ik de volgende ronde op die pop een andere man gebruiken, met een andere 

bedoeling.  

Voor een ‘goede’ kop moet de breedte en de hoogte tussen 15,0mm en 15,5mm liggen, alles 

wat hoger is duid ik in het groen aan (prima!), maar wat eronder ligt in het rood (niet goed 

genoeg!). Hetzelfde voor de bilbevedering (dons onder de vleugel) die tussen 40mm en 44mm 

moet liggen, weer met groen voor alles wat korter is en rood voor wat langer is. En tenslotte 

de totale lengte van de vogel die tussen 145mm en 147 mm zou moeten liggen, minder is 

beter (groen), meer is slechter (rood).  

Ik meet enkel jonge vogels, dus vogels die ik meerdere jaren aanhoudt voor de kweek, worden 

niet elk jaar opnieuw gemeten. Jullie weten allemaal dat de bevedering van een oude vogel 

vanaf het tweede jaar iets langer is dan bij een jonge vogel. Enige tijd geleden vertelde Jan 

Van Overvelt ons in zijn lezing ook dat een kanarie twee jaar lang blijft groeien. Om appels 

met appels te kunnen vergelijken meet ik alle vogels dus als jonge vogel.  

Een tweede opmerking die ik wil maken is dat de maten die ik doorgaf, gelden voor de 

lipochroom vogels. Mijn agaat wit en agaat wit pastel vogels zijn kleiner, voor de kophoogte 

en - breedte zijn mijn standaardmaten daar 1mm kleiner, voor de donsbevedering 0,6mm 

korter en voor de totale lengte 1,2mm korter.  

Zo zet ik de maten uit van alle kweekvogels. Nu ik de maten heb, moet ik ook nog de afkomst 

van elke kweekvogel vastleggen, gebaseerd op de 50%-50% regel. Ter herinnering: ik ga 

ervan uit dat elke jonge vogel 50% van de afkomst van zijn vader heeft en 50% van de 

afkomst van zijn moeder. En ik ga ook zolang terug tot ik uitkom op voorouders die ik ooit 

heb aangeschaft. 

Ik heb een Excel werkblad waarin ik de vader en de moeder met hun afkomst uitzet, en het 

jong krijgt dus het gemiddelde van de afkomst van vader en moeder voor iedere voorouder die 

aanwezig is in één van beide ouders.  
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Eenvoudig voorbeeld (voor lijnenteelt, wat ik dus nooit zou doen): indien een oude man 

gekoppeld zou worden aan zijn dochter dan zou die man dus 100% van zijn eigen afkomst 

meebrengen maar zijn dochter zou zelf ook 50% van de afkomst van haar vader meebrengen, 

wat dus betekent dat jongen uit deze twee vogels (vader en dochter) wat het voorouderschap 

van die oude vader betreft 75% zouden hebben (het gemiddelde tussen 100% en 50%).  

Dit natuurlijk enkel ingeval de moeder van die ‘dochter’ totaal onverwant zou geweest zijn 

aan de oude vader. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de dochter méér dan 50% van de 

afkomst hebben van de oude vader, en zullen de jongen uit die paring méér dan 75% van dat 

specifieke voorouderschap hebben.  

Als men alle voorouderschappen optelt, moet men natuurlijk aan 100% komen. Indien het 

gaat om 75% van de ene voorouder en 25% van een andere onverwante voorouder zoals in het 

aangegeven voorbeeld, dan blijft alles natuurlijk zéér eenvoudig. Maar als je dit zoals ik reeds 

méér dan 20 jaar doet, dan zijn er bepaalde voorouders die nog maar voor een heel klein 

aandeel in een vogel aanwezig zijn.  

Als je kijkt naar een extract van de afkomst van mijn kweekmannen van dit jaar, dan kun je 

zien dat dit in sommige gevallen zelfs minder dan 1% is. André zou dan zeggen: ‘Als een 

voorouder nog voor minder dan 1% in een vogel aanwezig is, dan is hij er niet meer 

aanwezig!’ … Ik kan ermee akkoord gaan dat het aandeel miniem zal zijn, maar toch wil ik 

elk aandeel – hoeminiem ook – behouden omdat ik op het einde aan een totaal van 100% en 

niet 99,0675% wil komen voor mijn jonge vogel.  

Ik kan me voorstellen dat sommige van jullie dat ook muggenzifterij zouden vinden, maar … 

vergeef me deze misvorming … zoals jullie weten ben ik ingenieur computerwetenschappen 

met specialisatie toegepaste wiskunde, en tijdens onze studies leerde men ons om nieuwe 

algoritmes te zoeken of nieuwe reeksbenaderingen om ervoor te zorgen dat het resultaat van 

een bewerking correct is vb tot het 47ste cijfer na de komma in plaats van tot het 46ste cijfer 

na de komma. Voorbeeld: als men 1 deelt door 3, dan is dat niet precies 0,3 ook niet 0,33 of 

0,333 of 0,3333 en ga zo maar door … het eindigt nooit!  

Waarom kan dit nu belangrijk zijn? Natuurlijk niet om de afkomst van een vogel te 

berekenen, of de verwantschap tussen twee vogels. Maar als men een raket naar de maan 

stuurt, dan kan in de berekeningen een correct 46ste of 47ste cijfer na de komma al gauw een 

verschil uitmaken van meerdere honderden meters bij de landing op de maan. En zo zijn er 

natuurlijk andere toepassingen zoals de nauwkeurigheid bij operaties die door een robot 

gebeuren, die aangestuurd wordt door een chirurg die aan de andere kant van de wereld zit.  

Vergeef me dit didactisch intermezzo. Terug naar de vogeltjesAls je naar het extract met de 

afkomst van mijn kweekmannen kijkt, dan zien jullie dat de eerste 2 mannen vogels zijn die ik 
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vorig jaar heb aangeschaft: een schimmel gele man uit Spanje en de geelivoor intensief man 

van André Henskens. Omdat deze vogels aangeschafte vogels zijn zullen ze ook in een kolom 

voorkomen, en in de cel op de kruising tussen rij en kolom zal 100% staan, want ze hebben 

zichzelf als 100% voorouder. 

Iets anders wat opvalt, is dat bepaalde voorouders terugkomen in zo goed als ALLE vogels 

die ik voor de kweek hou. Soms gaat het om héél kleine percentages, maar ze blijven 

aanwezig en zullen altijd aanwezig blijven. Want als ik een vogel aanschaf wordt die altijd 

gepaard aan één van mijn vogels, zodat alle jongen weeral een deeltje (de helft) van die 

voorouders hebben. 

Als ik een totaal maak over alle vogels – mannen en poppen – die ik aanhoud voor de kweek, 

dat waren voor de kweek van 2018 samen 83 vogels, dan kan ik het aandeel zien van elk van 

de voorouders, die dus allemaal vogels waren die ik ooit heb aangeschaft. Zie het bijgevoegde 

totaal van 8300% voor deze 83 vogels.  

Laten we even kijken naar de twee laatste kolommen. De voorlaatste kolom is een schimmel 

gele pop van Lucien Pulincx van 1998 en in totaal komt ze voor iets méér dan 127% voor in 

mijn kweekbestand. In de laatste kolom van het extract staat de intensief gele man van Jaak 

Geebelen van 2014 waarover ik het in een ander artikel gehad heb: hij komt voor 825%, dus 

8,25 keer voor in het bloed van mijn 83 kweekvogels voor 2018. Tegelijkertijd zien jullie dat 

man 210 van 2015 een zoon is van de man van Jaak (aandeel 50%) en dat mannen 2 en 58 - 5 

- van 2016 kleinzonen zijn van de man van Jaak (aandeel 25%).  

Als het aandeel van een voorouder van jaar tot jaar groeit, dan is dat een goed teken. Het 

betekent dat ik jaar na jaar afstammelingen van die voorouder selecteer voor de kweek van het 

volgende jaar, en als dat blijft voortduren, zal zulke voorouder uiteindelijk in elke 

geselecteerde vogel voorkomen.  

Maar het gebeurt ook dat een voorouder na enkele jaren ‘verdwijnt’, dat ik geen vogels 

geselecteerd heb waarin nog bloed van die vogel zit. Dan is het een vogel die niet gebracht 

heeft wat ik gehoopt had, een miskoop. De Excel tabel met afstamming van de geselecteerde 

kweekvogels gaat tot kolom ‘BZ’, als men de eerste 2 kolommen ervan aftrekt (daar staan 

geen voorouders), dan is de conclusie dat alle gele (geel, geelivoor, lutino samen) 

kweekvogels van 2018 uiteindelijk afstammen van 76 voorouders.  

Vogels waarvan ik ooit jongen heb aangehouden voor de kweek van de volgende jaren 

mannen). En dan bereken ik de verwantschap van elke pop met elke mogelijke partner. Het 

voorbeeld toont een extract van deze Excel tabel voor geel schimmel pop 247 van 2017, die 

uitgezet wordt tegen elke intensief gele man die ik aangehouden heb. Voor het berekenen van 

de verwantschap tussen beide partners, voor wat betreft elke voorouder, hou ik de laagste 
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verwantschap aan van die beide partners: als een man maar 1% van een bepaalde voorouder in 

zich heeft, dan kan hij – wat die voorouder betreft – niet méér dan 1% verwant zijn met de 

pop, ongeacht welk aandeel de pop van die voorouder heeft. Ik maak dan een overzicht van de 

verwantschap van elke pop met elke mogelijke man die eraan kan gepaard worden. Een 

verwantschap lager dan 40% vind ik goed (groen), tussen 40% en 60% is tamelijk (oranje) en 

boven de 60% is teveel verwant en probeer ik ten allen prijs te vermijden (rood). En ook dat 

zet ik dan met de verschillende kleuren in een overzicht (ééntje voor schimmel mannen en 

intensieve poppen, en ééntje voor intensieve mannen en schimmel poppen). In het overzicht 

voor intensieve mannen en schimmel poppen, had ik dit jaar 26 intensieve mannen voor 16 

schimmel poppen. Zoals ik eerder aangaf, zijn er bepaalde paringen waarvan ik één jong wil, 

en dan komt die pop de volgende ronde op een andere man. Ik bekijk eerst de poppen 

waarvoor ik het minste ‘groene’ mannen heb (lage verwantschap). Die paringen worden eerst 

vastgelegd. En ik ga zo verder tot ik hou ik bij in de historiek van deze afstammingstabel. Van 

1995 tot dit jaar zijn er buiten de kweekvogels van 2018, nog 740 gele zulke vogels in mijn 

historiek. Indien op een bepaald moment blijkt dat het totale aandeel van een voorouder in het 

totaal van mijn kweekvogels gelijk geworden is aan ‘0’ (nul), dan is deze voorouder uit mijn 

kweekbestand verdwenen en dan verwijder ik de kolom waarin hij staat uit mijn Excel 

bestand. Dan kan het ook zijn dat een aantal vogels uit mijn historiek niet meer aan 100% 

geraken, omdat ze een deeltje hadden van de voorouder die verdwenen is: die vogels worden 

dan ook verwijderd uit de historiek, omdat dit betekent dat er in mijn kweekbestand geen 

vogels meer zitten die afstammen van hen.  

Als volgende stap maak ik een document waarin ik naast elke intensieve pop alle mogelijke 

schimmel mannen noteer, en erna andersom: naast elke schimmel pop alle mogelijke 

intensieve mannen. Ik maak daarbij geen onderscheid tussen geel, geel ivoor, lutino en alle 

mogelijke splitvogels (bij de mannen). En dan bereken ik de verwantschap van elke pop met 

elke mogelijke partner.  

Het voorbeeld toont een extract van deze Excel tabel voor geel schimmel pop 247 van 2017, 

die uitgezet wordt tegen elke intensief gele man die ik aangehouden heb. Voor het berekenen 

van de verwantschap tussen beide partners, voor wat betreft elke voorouder, hou ik de laagste 

verwantschap aan van die beide partners: als een man maar 1% van een bepaalde voorouder in 

zich heeft, dan kan hij – wat die voorouder betreft – niet méér dan 1% verwant zijn met de 

pop, ongeacht welk aandeel de pop van die voorouder heeft. 

Ik maak dan een overzicht van de verwantschap van elke pop met elke mogelijke man die 

eraan kan gepaard worden. Een verwantschap lager dan 40% vind ik goed (groen), tussen 

40% en 60% is tamelijk (oranje) en boven de 60% is teveel verwant en probeer ik ten allen 

prijs te vermijden (rood). En ook dat zet ik dan met de verschillende kleuren in een overzicht 
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(ééntje voor schimmel mannen en intensieve poppen, en ééntje voor intensieve mannen en 

schimmel poppen). 

In het overzicht voor intensieve mannen en schimmel poppen, zie ook volgende pagina, zien 

jullie al meteen dat ik dit jaar 26 intensieve mannen had voor 16 schimmel poppen. Zoals ik 

eerder aangaf, zijn er bepaalde paringen waarvan ik één jong wil, en dan komt die pop de 

volgende ronde op een andere man. 

Ik bekijk eerst de poppen waarvoor ik het minste ‘groene’ mannen heb (lage verwantschap). 

Die paringen worden eerst vastgelegd. En ik ga zo verder tot ik alle poppen aan een man 

gekoppeld heb. Soms – en dat was dit jaar het geval – kom ik er niet uit met ‘groene’ mannen 

en hou ik op het einde een aantal poppen over waarvoor geen mannen met lage verwantschap 

beschikbaar zijn (omdat ze reeds aan een andere pop zijn toegewezen ... ik kweek per koppel). 

In de meeste gevallen staat zo’n zwart vierkantje over een groen vlak, maar in enkele gevallen 

is het oranje en er is zelfs één rode paring bij: geelivoor lutino pop 82 van 2015 wordt 

gekoppeld aan geel intensief split ivoor split lutino man 40 van 2017. Om te proberen 

geelivoor lutino mannen te kweken, moest ik zulke paring maken maar voor alle mogelijke 

mannelijke kandidaten kwamen we in een rood vakje terecht. De verwantschap was in dit 

geval 60,546875% dus net rood, net boven de 60%. 

Pas nadat deze theoretische paringen bepaald zijn, ga ik de vogels bekijken om me ervan te 

vergewissen dat ze ook op het zicht bij elkaar passen. Als blijkt dat dit niet het geval is, dan 

ga ik op zoek naar een andere ‘- groene’ partner. 

Voilà, op deze manier probeer ik zo onverwant mogelijk te kweken. Er komt wel wat 

rekenwerk bij te pas, maar daarmee amuseer ik mij op eenzame winteravonden.  

Désiré 

Met dank aan: 
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Wilt u als vogelliefhebber lid  worden van onze Vogelvereniging Schagen en Omgeving? 

Meld u zich nu dan aan of woon een keer op de 3e dinsdag van de maand om 20.00 uur  

gerust een verenigingsavond bij. 

              Wat vindt u onder andere bij onze Vogelvereniging?  

* Als 1ste een zeer gezellige vereniging!   * Bestuur die graag voor u klaar staat.  

* Elke maand een nieuwsbrief met nuttige informatie.  * Elk jaar een Onderlinge Tentoonstelling. 

* Gezellige verenigingsavonden.   * Tentoonstellingskooien wat gratis te leen is.  

* Zeer ervaren kwekers die met deskundig advies graag voor u klaar staan. 

INSCHRIJFFORMULIER VOGELVERENIGING S&O 
Ik geef mij op als lid van Vogelvereniging S&O. 

  Aanmelden en opzeggen kan alleen schriftelijk bij: 
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Secretaris Henk van Spelden, Fresiastraat 9, 1782 NS in Den Helder. 

Ledenadministratie en Penningmeester: 
  Arie Groot, Sierkersstraat 19, 1741 SH in Schagen. Tel. 0224 - 298352 

Contributie Senioren: € 40,00 per jaar 
  Contributie Jeugdlid: € 20,00 per jaar 
  Graag overmaken op NL29 RABO 0140 8354 82 t.a.v. Penningmeester. 

Naam: 
      Straat: 
   

Postcode: 
 Woonplaats: 

  
Geb.datum: 

 Telefooonummer: 
 

Mobiel: 
  Emailadres: 

     Ik word lid per: 
     Ik ben ook lid van een andere vereniging:    JA  /  NEE 

 Zo ja, welke vereniging? 
    Ik heb reeds een kweeknummer namelijk: 

  Met het zetten van mijn handtekening geef ik expliciet toestemming om 

mijn gegevens te gebruiken voor: 
   * Administratieve- en Contributieverwerking 

  * Toezenden van uitnodigingen voor afd. bijeenkomsten 
 * Het bestellen van ringen met persoonsgebonden unieknummer 

* De database voor het organiseren van tentoonstellingen. 

Handtekening indien minderjarig handtekening door ouder: 

       

       

        


