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Beste leden van de NKC,
Samen, Samenwerken aan Samenwerking!
Het leven is niet maakbaar! Wanneer ik mijn 74ste voorwoord teruglees en ik ervan
overtuigd was dat wij nu een nieuwe voorzitter aan het roer zullen hebben, heb ik het
volledig mis gehad.
Ik droomde ook van een rustig zomerreces. Maar morgen zit ik wederom in het Erasmus
Ziekenhuis. Een slikprobleem kan een grote impact bij de artsen van mijn favoriete
ziekenhuis hebben. Maar nog een veel grotere impact op mijzelf en mijn gezin. Morgen
krijgen wij de finale diagnose, maar intussen hebben wij begrepen dat het niet hetgeen
is waar de artsen aan dachten en wij vreesden. Tja het leven is niet maakbaar. Maar
met enige hulp toch wel!
De Landelijke Dag is alweer een aantal maanden achter de rug. Maar dan zie je dat
sommige zaken in onze speciaalclub toch maakbaar zijn. Eindelijk de door mij
gewenste verjonging in het NKC-bestuur (Robin). Een geweldig mooie opkomst van de
leden. Wat veel roering en gezelligheid geeft. Maar vooral ook de wijze waarop Gerard
Verhaegen, ons TC-lid, het inhoudelijk gedeelte van de agenda heeft besproken.
Die man weet zoveel! Wat wil je nog meer als speciaalclub kleurkanaries. Ik ben van de
week 73 jaar geworden. Natuurlijk moet het een tandje lager. Maar wat moet ik zonder
de vogelliefhebberij.
Wanneer wij op de websites en op de facebook pagina’s kijken zien wij de eerste
uitgeruilde vogels voorbijkomen. Vaak van leden van de NKC, maar soms ook van de
nog niet leden van de NKC. Werkelijk plaatjes van kleurkanaries. Die laatste groep
vogelliefhebbers komen eraan. Die hoeven niet allemaal lid te worden van de NKC. Er
zijn meerdere zusterverenigingen die misschien dichter bij de eigen woonplaats liggen.
Of waar je als mens meer thuis voelt. Wat mij betreft nooit geen animositeit meer.
Het is mij duidelijk dat de speciaalclubs de komende jaren een belangrijke rol gaan
spelen in onze specifieke vogelliefhebberij.
Als laatste wil ik nog even het inhoudelijk artikel van Constant promoten. De
oplettende lezer zegt natuurlijk: dit stond al in Onze Vogels. Dit klopt, ik had met
Constant afgesproken dat wij daarop zouden wachten. Maar ik wil daaraan toevoegen,
dat iedere serieuze kleurkanariefokker dit artikel nog eens goed moet lezen.
Bedankt voor de samenwerking Constant.
Groetjes,
Tino
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Colofon
'Kijk op Kleur' is het kwartaalblad van de Nederlandse Kleurkanarie Club (NKC), speciaalclub
voor kleurkanaries onder de paraplu van de NBvV in nauwe betrokkenheid en samenwerking
met bondsraad en KMV-bestuur. De NKC is opgericht op 6 februari 2003.
De leden van de NKC krijgen dit kwartaalblad op grond van hun lidmaatschap automatisch
thuis gezonden.
Vormgeving, tekstcorrectie en eindredactie: Marga van Eerden, NKC-Ledenservice.
Productie: Kijk op Welzijn drukwerk, Barendrecht.

Contributie
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden tijdens ledenbijeenkomsten, via NKC-Ledenservice
of via onze website www.kleurkanarie.nl.
Leden vanaf 18 jaar
EUR 25,00 per kalenderjaar
Jeugdleden (tot 18 jaar)
EUR 12,50 per kalenderjaar

Advertentietarieven
Plaatsing in ons kwartaalblad "Kijk op Kleur" en in de catalogus van de Dutch Open (onze
internationale NKC-show), in totaal wordt uw advertentie dus 5x per jaar geplaatst.
Tevens wordt uw advertentie geplaatst op onze website www.kleurkanarie.nl.
Prijzen per kalenderjaar:
Hele pagina A4:
Halve pagina A4:
1/3 pagina A4:
NKC-Kleurtje (1/4 pagina A4)

In zwart-wit
EUR. 100,00
EUR. 50,00
EUR. 25,00

In kleur
EUR. 200,00
EUR. 100,00
EUR. 50,00
EUR 40,00 (alleen voor leden)

@nederlandsekleurkanarieclub

www.kleurkanarie.nl
e-mail: nkc-ledenservice@hetnet.nl

Foto’s voorpagina:
Collectie van mooiste vogels van de ‘Dutch Open’ 2012 t/m 2019. Deze vogels hebben de voorgaande
jaargangen van het kwartaalblad op de kaft gestaan. Helaas is door Corona de ‘Dutch Open’ van 2020
en 2021 vervallen, waardoor geen winnende vogel voor de kaft van 2022 kon worden aangewezen.
De NKC is een speciaalclub voor kleurkanaries. Zij geeft inhoudelijke verdieping aan de kleurkanarieliefhebber,
organiseert shows en fungeert als vraagbaak. Kleurkanaries: de passie van de NKC.
Voorzitter:
Tino Simons
Touwslagerij 2
3142 JD Maassluis
tel. 010 - 5923536
e-mail: t.simons@wxs.nl
KvK nr. 24354118

Secretariaat, Ledenservice en Financiën:
Marga en Henk van Eerden
Tongelaarweg 15
3077 TB Rotterdam
tel. 010 - 4834226
e-mail: nkc-ledenservice@hetnet.nl
Rekening: NL22 INGB 0009 5141 60, BIC: INGBNL2A
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BESTUUR N.K.C.
Raad van Bestuur
Tino Simons
- Voorzitter

Touwslagerij 2
3142 JD Maassluis

010-5923536
t.simons@wxs.nl

Anton Sjouw
- 2e Voorzitter

Rijksstraatweg 156
3223 KC Hellevoetsluis

0181-323355
irenesjouw@hotmail.com

Henk van Eerden
- Financiën

Tongelaarweg 15
3077 TB Rotterdam

010-4834226
nkc-ledenservice@hetnet.nl

Marga van Eerden
- Secretariaat en Ledenservice

Tongelaarweg 15
3077 TB Rotterdam

010-4834226
nkc-ledenservice@hetnet.nl

Aad Crama
- Materiaalcommissaris

Fazantlaan 61
3121 XB Schiedam

010-4704720
info@aadcrama.nl

Peter Maaskant
- 2e Materiaalcommissaris

Pinksterweide 4
3075 PL Rotterdam

06-23933707
p.maaskant@upcmail.nl

Robin van Maanen
- Webmaster/Social Media

Bloemstraat 7
1214 BZ Hilversum

06-40736848
robin2112001@hotmail.com

Aad van Niel

Bijdorpstraat 67
2252 AP Voorschoten

071-5618978
aadvanniel@ziggo.nl

Tino Simons

Touwslagerij 2
3142 JD Maassluis

010-5923536
t.simons@wxs.nl

Leden van Bestuur

Ambassadeurs/Adviseurs

@nederlandsekleurkanarieclub
www.kleurkanarie.nl
e-mail: nkc-ledenservice@hetnet.nl
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Op bezoek bij … Toon Domenie
Ringnummer 4DZT
Vandaag was ik op bezoek bij Toon Domenie in
Kaatsheuvel, 200 meter vanaf de Efteling.
Toon woont daar heel gezellig, de muziek vanuit
de Efteling is zelfs hoorbaar.
Achter zijn huis heeft hij een mooie bloemrijke
tuin met een bijgebouwtje waar zijn kleurkanaries
in zitten, het zag er allemaal schitterend uit.
Zijn kweek was ten einde, hij heeft er ongeveer 180
gekweekt.
Toon is 40 jaar lid van de NBvV en ongeveer 4 jaar
lid van de NKC.
Door corona kon hij tot nu toe niet meedoen aan de
Dutch Open, maar als het allemaal meezit gaat hij
evt. meedoen met de TT. En dat zou natuurlijk fijn
zijn met die mooie kanaries van hem.
Hij vertelde dat hij vrijwilligers werk doet bij Hugo
Geldof, een van onze trouwe adverteerders.
Hij vertelde ook dat hij veel had opgestoken van
Dick IJpelaar, zoals het koppelen en vooral het
wassen van de kanaries.
Het was gezellig bij Toon en na een stukje taart en
twee kopjes koffie ging ik weer op weg naar huis.
Groeten,
Aad Crama
De kleurslagen van Toon:
Dominant wit
Recessief wit
Geel intensief
Geel mozaïek
Agaatopaal wit
Agaatopaal geel mozaïek
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zaterdag 10 september 2022

Doelpad 5, 3155 AE Maasland

PROGRAMMA
09:00 uur

10.00 uur

11.30 uur
12.30 uur
14.00 uur

15.00 uur

Ontvangst met koffie (eerste kopje gratis) en innemen van de
meegebrachte vogels. (vogels in schone TT kooien voorzien
van zand, zaad en waterflesje (water in de zaal verkrijgbaar).
Keuring van de jonge vogels in de groepen lipochroom,
melanine en mozaïek door de aanwezige keurmeesters.
De vogels worden geplaatst volgens de Engelse methodiek.
Kleine verloting voor de kosten van deze dag.
Bespreking van de gekeurde vogels.
Lunch (buffet)
(lunch en consumpties zijn voor eigen rekening)
Vervolg bespreking van de gekeurde vogels.
Prijsuitreiking voor de mooiste gekeurde vogel.
Evaluatie en uitreiking certificaten van deelname ten behoeve
van de Commissie Dierenwelzijn.
Sluiting.

In verband met de catering dient u zich uiterlijk 31 augustus 2022
aan te melden via nkc-ledenservice@hetnet.nl
De lunchkosten voor deze dag zijn vastgesteld op
EUR 12,50 per persoon te voldoen in Maasland.
Graag bij uw aanmelding opgeven hoeveel
jonge vogels u denkt mee te nemen.

Secretaris

J.J. van Steenis
Greente 122
8281KP Genemuiden

tel:
e-mail:

0646460232
jochemvansteenis@live.nl

Neem hieronder kennis van 'de meest tot de verbeelding sprekende Nederlandstalige beschrijving ooit
van de hedendaagse Agaat Wit'
Wit'. Ere wie ere toekomt : Kanarie Studievereniging O.V.O. (NL) 'Agaat Wit'
(Rein Grefhorst).
Grefhorst).

AGAAT WIT
De agaat is een gemelaniseerde kleurkanarie die in het bezit is van de eerste reductiefactor, deze factor
is verantwoordelijk voor de reductie van het bruine phaeomelanine. Bij deze kleurslag wordt een
onderbroken bestrepingspatroon gevraagd in tegenstelling tot de vogels uit de klassieke melanineseries
zwart en bruin. De bestreping moet ook fijner zijn dan de bestreping van de bovengenoemde kleurslagen,
wat echter niet inhoudt zo fijn mogelijk. Ook hier is het uitgangspunt een zeer goede, duidelijk
waarneembare flanktekening, hierdoor zal er in de meeste gevallen een goed rugpatroon ontstaan.
Kort samengevat:
De duidelijke, onderbroken, zwarte rug- en flankbestreping moeten
contrasteren met een grondkleur vrij van zichtbaar phaeomelanine.
Door de werking van de eerste reductiefactor zal de bestreping
fijner en onderbroken zijn in tegenstelling tot de zwartserie. Hier
wordt als indicatie gegeven dat de bestreping in de agaatserie
ongeveer half zo breed is als de bestreping van de overeenkomende
vogels in de zwartserie (indicatie verhouding 25/75).
Bij schimmels, vogels met witte grondkleur en bij mozaïeken mag
de bestreping wat breder zijn dan bij de intensieve vogels. Deze
bestreping moet wel onderbroken zijn.
agaat wit

Het is zeker niet de bedoeling dat u gaat meten of de verhouding
bestreping, grondkleur klopt, het is een indicatie, dus wat breder en of wat fijner is ook prima, als er
maar duidelijke flanktekening aanwezig is. De bestreping moet beginnen op de kop en via de rug
doorlopen in de richting van de staart, ook de flanken moeten een duidelijke bestreping laten zien, deze
bestreping moet in harmonie zijn met de rugbestreping. Het melaninebezit moet beginnen aan de
snavelbasis. De baardtekening mag niet ontbreken. Melanine onder de snavel welke zich meestal bevindt
tussen de baardstrepen zien wij als een kwaliteitskenmerk.
Bij de vleugel- en staartpennen en in de dekveren begint het zwarte eumelanine in de gemelaniseerde
schacht en strekt zich uit naar de buitenzijde. Alleen aan de vaanzijde van de veer moet de grondkleur
zichtbaar zijn. Zichtbaar phaeomelanine is niet toegestaan. Door de melaninereductie ontstaat een lichte
omzoming van de vleugel- en staartpennen. Deze omzoming is kenmerkend voor de agaatserie en moet
minimaal aanwezig zijn. De snavel, poten en nagels moeten éénkleurig, maar zeer licht gemelaniseerd.
De grondkleur, duidelijk minder donker dan bij de vogels uit de zwartserie, moet zichtbaar zijn vanaf
de kop en doorlopen tot tussen de poten.
De intensief- en optische factor zullen een belangrijke rol spelen om de kleurintensiteit te bepalen.
Doch teveel werking van de optische factor zal het geheel te hard maken. Agaten in het bezit van de
ivoorfactor zullen minder contrastrijk zijn.
Standaard Agaat wit
In deze serie onderscheiden we de volgende kleurslagen:
Kleur :Agaat wit dominant en Agaat wit recessief.
Opmerkingen :Zwarte bestreping. Waarneembare werking van de optische factor.
Geen zichtbaar phaeomelanine tussen de bestreping.
Bij wit dominant dient waarneembare gele aanslag in de onderste vleugelpennen aanwezig te zijn.
We maken in de serie agaat wit geen onderscheid tussen intensieve en schimmelvogels.
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Voor deze vogels gelden de volgende eisen:
• Het melaninebezit begint aan de snavelbasis.
• Duidelijke, onderbroken, zwarte bestreping, beginnend op de kop en via de rug en flanken doorlopend
in de richting van de staart.
• Vleugel- en staartpennen zwart, zonder zichtbaar phaeomelanine en met smalle grijze omzoming.
• Snavel, poten en nagels licht gemelaniseerd en éénkleurig.
• Grondkleur, egaal en goed waarneembaar.
Waarneembare aanwezigheid van de optische factor zal helderheid van kleuruiting ten goede komen.
De agaat wit die wij heden ten dage als standaardvogel beschouwen is duidelijk veranderd de laatste
jaren. Het is een prachtige heldere vogel die een grijsachtige grondkleur laat zien tussen de bestreping.
Weet u nog wat we verstaan onder de grondkleur?
Onder grondkleur verstaan we: De combinatie van de lipochroomkleur, de kleur van het dons en de al
of niet zichtbare phaeomelanine.
De huidige agaat wit kanaries zijn (nagenoeg) vrij van phaeomelanine. Dus de grondkleur bij een goede
agaat wit is de combinatie van het zwarte dons en de witte lipochroomkleur. Hierdoor ontstaat er een
heldere vogel die tussen de bestreping een grijsachtige grondkleur laat zien.
Op dit moment zien we al agaat witte vogels die naast een goede flanktekening ook borsttekening laten
zien. Dit mag beslist niet gestraft worden, maar moet veel meer gezien worden als een kwaliteitskenmerk van de vogel.
Veel liefhebbers zien in de agaat wit vaak wat men dan noemt mozaïek kenmerken, het witte befje onder
de snavel wordt vaak toegeschreven aan mozaïek kenmerken, maar volgens mij heeft het daar niet mee
te maken. Volgens mij is de oorzaak dat wij bij de huidige agaat wit
het phaeomelanine volledig wegkweken. Dit lijkt mij juist heel
belangrijk, want de 1e reductiefactor zorgt er m.i. voor dat bij de
juiste werking de phaeomelanine volledig wordt weg gekweekt.
Ook de keelstippen komen meestal voor bij die vogels waar de 1e
reductiefactor volledig werkt, meestal de meest heldere vogels.
Een agaat witte vogel, zoals wij die heden ten dage op de
wedstrijden zien, komt het best tot zijn recht zonder phaeomelanine
en maximaal werkende optische factor.
agaat wit recessief

Weet U wat de optische factor doet in onze kleurkanaries?
• Zwart eumelanine wordt door de werking van deze factor veel zwarter (vogels die in het nest nog bruin
laten zien en naarmate ze ouder worden steeds helderder en geen bruin meer laten zien zijn in het bezit
van de maximaal werkende optische factor)
• Bruin eumelanine wordt meer grijsbruin van kleur, doet wat kouder aan.
• Bruin phaeomelanine wordt grijs tot donkergrijs.
• Beige phaeomelanine wordt grijs tot lichtgrijs van kleur. (heel goed waarneembaar bij de isabel vogels
die al vrij helder zijn tussen de bestreping)
• Geel lipochroom wordt meer groengeel van tint, vroeger sprak men over citroen geel, maar heeft u een
citroen wel eens goed bekeken, naarmate hij rijper wordt, wordt hij steeds geler.
Volgens mij bedoelde men toen een onrijpe citroen)
• Rood lipochroom wordt wat harder van tint, krijgt als het ware een violetglans.
• Bij het ontbreken van lipochroom (wit) zal de vogel een meer witgrijsblauw waasje laten zien.
Samenvatting:
De agaat wit is een heldere vogel met onderbroken rugbestreping een duidelijke flanktekening (welke
zich bij de topexemplaren al voortzet in de bovenborst en tussen de baardstrepen) en goed waarneembare
baardstrepen.

Bron: Kanarie Studievereniging O.V.O. (NL) artikel 'De Agaat Wit' 12.09.2018 (Rein Grefhorst)
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LANDELIJKE NKC-DAG 2022
Jaarvergadering en presentatie van Gerard Verhaegen
Op zaterdag 7 mei jl. werd in Maasland weer als vanouds de gezellige jaarlijkse NKC-dag
gehouden, die natuurlijk begon met de jaarvergadering waarvan hierbij verslag gedaan wordt.
Opening en mededelingen
Tino bedankte de aanwezigen voor de mooie
opkomst, met name welkom voor Gerard
Verhaegen die na de jaarvergadering het
woord mag voeren.
Sinds de laatste jaarvergadering in september
2021 zijn er gelukkig geen meldingen meer
gekomen betreffende ernstig zieke of
overleden leden. Wel vraagt Tino een moment
stilte voor de vrouw van het nieuwe lid Wannes
Mylemans bij wie Tino zijn vogels heeft
ondergebracht. Zij is op 57-jarige leeftijd
overleden.
Keuring Dutch Open 2023
De keurmeesters voor de Dutch Open van 2023 moeten nog worden aangeschreven. Zijn er
ideeën of voorkeuren voor het wisselen van keurmeesters? Floor Verhoeven spreekt zijn
waardering uit over Peer van der Zanden, die met aandacht voor de vogels gekeurd heeft.
Het aantal keurmeesters loopt terug en de aanwas is te weinig. Tino zal hier in juni bij de KMVbestuursvergadering aandacht voor vragen. Voor 2023 is Ton van Lent een goede aanvulling.
Jongvogeldag 2022
Is er interesse voor een jongvogeldag in
september? Die is nog niet opgenomen in het
jaarprogramma. De optie om te schuiven naar
de zondag wordt verworpen, een aantal leden
haakt dan af.
De jongvogeldag wordt vastgelegd op zaterdag
10 september in Maasland.
Kleurtjes
Op de themadag in Breda is voorgesteld om
een kleurtje van EUR 10,00 in de vorm van een
regeladvertentie te plaatsen in Kijk op Kleur.
Hier zijn geen reacties op gekomen. Er is geen animo voor een kleurtje, ook niet in de huidige
vorm. Het voorstel om de contributie te verhogen om daarmee alle leden te laten adverteren
wordt verworpen. Adverteren moet vrijblijvend zijn.
Kijk op Kleur is nog niet budgettair neutraal, hiervoor zijn meer ‘grote’ sponsors nodig. De
penningmeester vraagt nog eens in de familie- en vriendenkring te kijken of iemand financieel
wil bijdragen.
SCK show 2022
Van onze zustervereniging hebben wij bericht ontvangen dat hun show een week vervroegd
is naar week 47 en gehouden wordt in Schijndel.
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NK Zwolle
Er is veel ophef over het voornemen van de NBvV om de bondsshow en de districten te
verplaatsen. Er is nog geen finale beslissing genomen, maar de VSC heeft voorgesteld om de
districten te laten opgaan in de bondsshow en
deze te houden in week 50. Dat is een week na
de NKC Dutch Open, die dan mogelijk een
week vervroegd moet worden. Het NK
verplaatsen naar de 1e week van november
was geen optie i.v.m. de show van VVNK.
Het motief om het NK uit januari te verplaatsen
is de angst voor vogelgriep in die periode. Dit
motief is ongegrond, want de vogelgriep begint
al in oktober en heerst zelfs nu al in het land. In
2021 is de wet Dierenwelzijn gewijzigd. Er mag
binnen een straal van 10 km geen samenkomst
van vogels plaats vinden, vogels mogen wel
het gebied uit maar niet in.
Op de districtsvergadering van 21 mei valt hopelijk de beslissing.
Secretarieel jaarverslag
Het secretarieel jaarverslag van 2021 is afgedrukt in Kijk op Kleur 074.
Er zijn geen opmerkingen op het verslag dat hiermee wordt goedgekeurd.
Financieel jaarverslag
Het financieel overzicht 2021 met de verklaring van de kascontrolecommissie ligt op tafel.
Henk vertelt dat er een mooi positief saldo is, omdat we van Het Fonds toch een bijdrage
hebben ontvangen voor de gemaakte
kosten van de geannuleerde show.
Henk vraagt nogmaals aandacht voor Kijk
op Kleur. Er moeten meer adverteerders/
sponsors uit netwerken van de leden
komen. Met Sukses Vogelvoeders is een
afspraak gemaakt over de betaling van de
advertentiekosten van de achterkaft. De
advertentie wordt verrekend met de levering
van zaad en zand voor de Dutch Open.
Karel van der Heiden geeft namens de
kascontrole commissie aan dat de
boekhouding van de NKC relatief eenvoudig
is en dat alles keurig en compleet door de penningmeester is aangeleverd. Hierop wordt aan
de penningmeester decharge verleend.
Voor de kascontrole over het boekjaar 2022 stellen Karel van der Heiden, Piet Exalto en Cees
Diepstraten zich beschikbaar.
Beleidsplan 2022
Het beleidsplan 2022 is niet gewijzigd t.o.v. voorgaande jaren. Voor volgend jaar zullen weer
workshops in het jaarprogramma worden opgenomen. Er komen geen tips van de aanwezige
leden, evenmin als suggesties voor de Dutch Open. Tino vraagt aandacht voor het tijdig
inleveren van de wisselbekers.
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NKC bestuur
Anton Sjouw heeft afgelopen week in de bestuursvergadering afgehaakt als kandidaat
voorzitter. Hij heeft te weinig tijd om verantwoord aan de verplichtingen die bij deze functie
horen te kunnen voldoen en kan hiervoor geen snipperdagen
opnemen. Anton wil wel vice-voorzitter blijven. Tino blijft
voorlopig aan als interim voorzitter en adviseur. Een nieuwe
kandidaat zal eerst een jaar in het bestuur moeten meedraaien
alvorens de functie van voorzitter op zich te kunnen nemen.
Robin van Maanen wil wel toetreden tot het bestuur. Hij is
vandaag helaas afwezig i.v.m. de keurmeesteropleiding. Tino
beschouwt hem als een jong talent. De aanwezigen gaan
akkoord, zij hebben zelf geen ambitie. Leo Wooning vraagt wel
er op toe te zien dat Robin in bescherming wordt genomen
tegen zichzelf en niet overloopt in zijn activiteiten.
Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Sluiting jaarvergadering
Tino sluit de vergadering rond 11.00 uur af en geeft het woord aan Gerard Verhaegen, die een
boeiende discussie op gang weet te brengen over de keurtechnieken, de keurstandaard en
COM-besluiten. Deze wordt even onderbroken door een goed verzorgde lunch en een kleine
loterij voor de onkosten van deze dag.
Met het inmiddels bekende Certificaat van deelname t.b.v. de Commissie Dierenwelzijn ging
iedereen na afloop weer met de opgedane kennis en de herinnering aan levendig gevoerde
gesprekken naar huis.
Wij kunnen weer terugkijken op een geslaagde
NKC-dag.
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AZUL een factor die iedere kleurkanarieliefhebber moet kennen!
-van heldere agaat tot “All Black”!
door Constant van Santen
De factor azul bestaat al heel lang maar wordt tot op heden in meerdere landen anders
genoemd. In Italië heet die “mono melanina”, in Duitsland “optische blaufactor” en in
Spanje en Nederland “azul”. Ik heb al meerdere artikelen hieromtrent geschreven maar
de behoefte tot verduidelijking werd steeds knellender. Het is nu echt nodig een
overzicht en verklaring te geven.
Naar mijn ervaring is de azulfactor in de zestiger jaren in Nederland ontstaan. Ik heb deze
factor voor het eerst zelf waargenomen in de regio Veenendaal alwaar een kweker steeds
bezocht werd door internationaal keurder en vogelhandelaar Aschieri uit Parijs. Die kwam daar
meerdere keren per jaar de krenten uit de pap halen en zo nam hij verschillende vogels mee
welke een overdreven helderheid in de ondergrond hadden. Met overdreven helderheid bedoel
ik dat de ondergrond vrij van bruin was maar de vogels hadden wel degelijk een donkere
bestreping. De vogels die ik met deze factor gezien had, waren in de zwarte reeks met een
pastelfactor. Het dons was niet zwartbruin, gebruikelijk voor zwartpastel, maar zilvergrijs. Het
gehele verenpak geheel vrij van bruin. Het lipochroom daardoor zeer helder van tint. Verder
vrij van grijsvleugeltekening en de uiting in de bestreping vrij helder zwart.
De heer Aschieri heeft een deel van deze vogels doorverkocht aan Italianen. En daar raak ik
de loop kwijt totdat medio tachtiger jaren wij agaat vogels waarnamen met een uitzonderlijke
helderheid en opvallende bestreping. De vogelliefhebberij was internationaler geworden.
Kwekers probeerden verschillende verschijningsvormen over te zetten naar andere mutaties
of zelfs basiskleuren. Rond 1990 werd ik uitgenodigd om eens bij een liefhebber, welke als
eerste de onyx kanarie probeerde te ontwikkelen en in variaties te creëren. Hij had enkele
vogels van Bernardino Yeves gekregen om deze mutatie vast te leggen in de kleurkanarie.
De heer Belver Llorenz heeft alle mogelijkheden aangewend om de diversiteit van deze
mutatie uit te zoeken. Verkocht overigens geen enkele
vogel totdat hij wist wat het was. Ik nam veren mee naar
Nederland. De bevederingsonderzoeken in Nederland
gaven later de werkelijke aard van de ligging en
veranderingen van de aanwezige pigmenten aan. De
heer Belver Llorenz liet mij zijn vogels zien: zeer helder
zwarte vogels en de reeds uit Italië bekende agaat
mozaïeken, ik zag opaal gelijkende kanaries maar
geheel anders in structuur en kopkleur (de later
bekende intermediaire vogels), ik zag hele lichte vogels
welke phaeo ’s bleken, maar dan met wel heel erg
weinig phaeo tekening en ga maar door. Als ik vroeg
“wat is dat of wat denkt u wat het is?”, dan zag ik de
schouders omhooggaan. Mogelijk wilde hij het niet
Zwart Geel Mozaïek man (klassiek en azul)
vertellen maar evenmin hebben wij in al die jaren een
© Antonio Javier Sanz
publicatie gezien. Wellicht dat er kennis ontbrak om alle
conclusies juist op te stellen. Het hoe en wat moest natuurlijk wel eerst geconcludeerd worden.
Al in een van mijn eerdere grote publicaties in Onze Vogels (februari 1997 pagina 60 en verder)
welke de wereld over ging, kon ik melding maken dat deze mutatie een allel was van de
opaalfactor. Dus onyx en opaal kunnen een intermediaire verschijning geven. Maar wat is dan
die heldere zwarte (vogels met korte onderbroken bestreping en zeer heldere ondergrond
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zonder bruin) welke uit de kruisingen met zwart x agaat kwamen? Snel was dat ook geen vraag
meer en ik begreep dat dit zwarte kleurkanaries waren welke de azulfactor van de agaat
hadden overgenomen. Deze zwarte vogel in het mozaïek werden door onder meer de heer
Heiler uit Duitsland geshowd en won daar heel veel mee. Op grond van de standaard niet erg
logisch want de maximale oxidatie welke bij de zwarte reeks gevraagd werd, had geen uiting
bij deze kleurvogel. Deze vogels hadden wederom geen bruin en daar kickte de keurder (en
vele anderen) wellicht op. Wel duidelijk lichtere omzomingen van de grote pennen welke wij
ook bij de agaat gewoon waren te zien.
De azulfactor werd vanuit de agaat ingekruist in de pastel,
de satinet, de topaas, de isabel, de eumo. Allemaal kleuren
welke geen al te veel bestreping c.q. pigment op de kop of
in de flanken hadden. Ook was de uniformiteit van de
pigmentuiting soms ver te zoeken. Met het inkruisen van
de azulfactor bleek het pigment (bestreping) direct veel
completer te zijn en uniformer in haar uiting. De isabel
raakte de (rood) bruinachtige phaeo kwijt en de kleur in de
ondergrond werd eenkleurig gelijk met de bestreping.
Ineens was het interessant om de mutatiekleuren te
kweken. Het pigment begon meer en meer vanaf de
snavel, de flanken raakten compleet en de tekening op kop
en nek raakte voller en voller. Nog meer, je kon die weer
aan elkaar paren en had veel minder splitten nodig.
De nominaatvorm, als ik dat zo mag noemen, de
agaatrood- en agaatgeelmozaïek, kregen eveneens
Zwart eumo geel intensief man
steeds meer pigment. De flanken raakten vol, er kwamen
© Giovanni Scintilla
strepen onder de bek, en later op de borst. De
pigmentvogels lieten een totaal andere uitmonstering van pigment zien dan de klassieke
vogels zoals agaatwit, isabelgeel enzovoorts. Pigmentvogels met de witte grondkleur werden
aan de mozaïeken gepaard om deze eenzelfde pigmenttekening te laten krijgen. Het door
velen verfoeide bruin in de zwarte kon ineens worden weg gekweekt. Ondanks dat dit een
duidelijke lichtere uitmonstering van de zwarte vogel gaf.
Er was inmiddels een internationale standaard ontstaan waar een duidelijke scheidslijn lag
tussen de ontwikkelingsvogels zwart en bruin, en de reductievogels agaat en isabel.
Zwart en bruin met een maximale oxidatie en een brede ononderbroken bestreping. De
maximale oxidatie volgens de standaard in pigment en lipochroom ofwel in de tekening en de
ondergrond! Kortom zo zwart c.q. bruin mogelijk met een maximaal aantal bestreping.
Bij agaat en isabel werd een korte onderbroken fijne bestreping gevraagd (bij de schimmels
wat breder en bij de mozaïeken nog breder). Het aantal strepen talrijk. De tekst van de
standaard gaf aan dat er geen oxidatie van de ondergrond werd gevraagd. Met deze oxidatie
wordt bedoeld de vermenging van de lipochroom en alle andere pigmenten welke in de
ondergrond gelegen zijn. Denkt u maar aan de phaeo, de eumelanine (in de ondergrond dus)
en eventueel de intensief en/of blauwfactor. Nu echter wordt bij de agaten en isabellen een
heldere ondergrond gevraagd, vrij van zichtbaar bruin. Dat laatste houdt dus in dat de
vermenging van de phaeo in de bijtint niet meer zichtbaar moet zijn en blijft er een heldere
lipochroom over.
Twee duidelijke verschillende uitingsvormen van beide groepen. Bij de zwarte en bruine mocht
de bestreping op de rug niet aaneen vloeien en moest er altijd een duidelijke zone van
lipochroom en ondergrond tussen banen van de bestreping over c.q. zichtbaar blijven.
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In de zwarte reeks zagen wij bij de mozaïeken en later bij de witte, steeds meer de azul vogels
verschijnen omdat deze geen phaeo toonde (maar wel de lichtere omzoming van de pennen
en vleugeldekveren). Het beeld was duidelijk en wij konden ons een lijst opstellen wat de
azulfactor bij de kanarie deed en welke kleuren het best met of zonder de azulfactor tot uiting
kwam.
In Nederland heeft Tino Simons nog eens geprobeerd om duidelijkheid te verschaffen door in
het vraagprogramma vogels in het azul en
vogels zonder azul als klassieke vogel te
vragen. Een zeer lof streven, maar men wist
niet eens welke vogel nu azul had en welke
juist wel. Vele kleuren werden als klassiek in
de azulvorm gevraagd in de standaard en
ook als zodanig gekeurd. De keurder kende
de klassieke vorm eigenlijk niet meer. Dus de
azul vogels werden in de klassieke klassen
ingeschreven en in de azul klassen.
Nederland was hier de enige in. Dit
experiment werd snel stopgezet waardoor de
door Tino gepoogde klaarheid niet werd
verkregen. Wel bleef ik vragen om een
beschrijving in de standaard, beter gezegd de
keurtechnische omschrijving wat “wat” was.
De liefhebber en keurder moesten weten wat
Zwart geel intensief
zij moesten kweken en keuren.
© Giovanni Scintilla
Men kon niet altijd bedenken dat de kleur, welke men bij bijvoorbeeld de isabel naast de
bestreping zag, geen phaeo maar eumelanine was. Eumelanine lag in de strepen maar men
kwam erachter dat er in de ondergrond veel meer eumelanine lag. In de ondergrond lag
normaal, eumelanine in korrels, phaeomelanine in korrels, de lipochroom, de blauwfactor, alles
al of niet in schimmel, intensief of mozaïek.
De nieuwe isabel standaard spreekt over bruinbeige bestreping met een zeer lichtbeige
ondergrond. De Isabel pastel spreekt over een zeer lichtbeige kleur. Beide duidelijke
omschrijvingen van de vogels met azul en zonder de roodbruine phaeo. Toch omschreef men
de pigmenten tussen de bestreping nog steeds als phaeo (op keurbrief of in artikelen).
Bij de azul was de phaeo weggevallen zodat de rest bleef. Door het wegvallen van de phaeo
kon er bij de zwarte of agaten met de lipochroom, de blauwfactor en de intensiviteit geen
“blauw” meer in de bijtint worden gevormd.
Wat doet de azulfactor?
Uit de praktijk weten wij dat de azulfactor werkzaam is op de phaeomelanine van de kanarie.
De phaeomelanine welke normaal in de ondergrond is opgenomen wordt omgezet naar
eumelanine op de plaats van de bestreping. De eumelanine in de ondergrond blijft in den
beginne ongewijzigd.
“In den beginne” schrijf ik. Want de AZUL factor heeft een merkwaardige eigenschap: de factor
heeft een cumulatieve werking op het eumelanine bezit. Natuurlijk kunnen wij kwekers door
een goede selectie tot een selectieve vermeerdering van pigmenten komen maar deze
azulfactor heeft de werking dat deze zelf steeds meer eumelanine aanmaakt. Ook bij de vogels
met een zogenaamde reductiefactor zoals de agaat- en isabelgroep. Daar waar wij bij de
klassieke groep hard moeten werken om de reductie niet de overhand te laten krijgen, zien wij
bij de agaat- en isabelvogels met de azulfactor een geleidelijke vermeerdering van het pigment
welke sowieso door de verplaatsing van de (gemuteerde) phaeo naar de bestreping al een
duidelijker pigmenttekening heeft. Ook hier begint de pigmentering vanaf de snavel, is duidelijk
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in strepen op de kop en nek aanwezig, waait volledig uit op de rug en een duidelijker flank
bestreping is een feit.
Het cumulerend karakter draagt zorg voor steeds meer bestreping, op de wangen, op de borst,
in de flanken, overal, ook de eumelanine in de ondergrond wordt meer en meer. De helderder
ondergrond zonder de roodbruine phaeo draagt eveneens er zorg voor dat de bestreping
nadrukkelijker tevoorschijn komt. Door de werking van deze factor zijn wij in de gelegenheid
om mutaties in een veel betere vorm te kweken. De topazen kregen een betere en vollere
bestreping, idem bij de eumo’s en de pastellen of satinetten. Zij kregen weer de kleur van de
bestreping welke bij de groep hoorden en was geen waterig aftreksel waarbij zwart, grijzig of
bruinig/crème werd. Dit heeft onder meer bij de beoordeling van de kleur van de agaatpastel
heel lang tot verkeerde conclusies geleid.
Is de AZUL factor een mutatie welke in het vraagprogramma hoort?
Eigenlijk hoort iedere mutatie in het vraagprogramma indien deze vastgelegd is en duidelijk
herkenbaar. Deze mutatie bestaat al meer dan vijftig jaar en is inmiddels in de meerderheid
van
de
kleurkanaries
opgenomen.
Alle
standaarden van de vogels zijn beschreven.
Beschreven naar de mogelijkheden van de vogel
zoals men die op dat moment voor zich had. Veel
van de vogels welke wij nu als klassieke vogels
keuren zijn mutanten en vormen de basis voor de
mutaties welke daarop hebben plaatsgehad. Zo
werd een agaat rood mozaïek klassiek een agaat
azul rood mozaïek. Daarna werd deze vogel een
agaat azul pastel rood mozaïek, of een agaat azul
topaas rood mozaïek, of zelfs een agaat azul opaal
rood mozaïek. De azulfactor maakte het mogelijk
om ook de isabel opaal rood mozaïek te kweken in
de vorm van een isabel azul opaal rood mozaïek of
isabel azul satinet rood mozaïek (de combinatie
van azul en opaal noemen wij mogno maar
daarover later meer).
Zwart topaas geel intensief met azul

De heldere agaat rood mozaïek, als voorbeeld, is
© Giovanni Scintilla
een prachtige heldere mozaïekvogel met een
optimale bestreping overal compleet. Wij zouden deze vogel niet meer in zijn of haar klassieke
vorm wensen. Met de klassieke phaeo, mindere- en minder zwarte bestreping enzovoorts. Wij
moeten derhalve genoegen nemen met deze ontwikkeling. MAAR………………………………
Het is voor de liefhebber en voor de keurder van belang dat wij wél erkennen en herkennen
dat er vele kleuren op ons palet van kleurkanaries staan, welke nu beschreven zijn en gekeurd
worden maar azul vogels zijn. De liefhebber moet dat weten zodat deze de juiste vogels
gebruikt en de juiste vogels paart. Bijvoorbeeld: niet zoeken naar phaeo als die er genetisch
niet meer in zit vanwege de azulfactor. Mocht een dergelijke vogel nog wat “bruinig” overkomen
dan zijn dat de kleurloze omzomingen van de baarden en haakjes en weten wij direct dat de
vogel een wat meer intensieve uiting nodig heeft waarbij de kleurloze omzomingen minder de
overhand heeft. Ook is het essentieel voor de kweker te weten of deze kleurvogel een azul
factor heeft als hij deze gaat gebruiken om factorenbezit naar andere vogels over te brengen
of om split vogels van welke soort dan ook te creëren.
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Welke vogels zijn nu azul of worden het mooist in de azul versie gekweekt?
Te beginnen met de agaat en isabel serie. De mozaïeken in de agaat groep, geel of
roodkleurig. Derhalve agaat rood mozaïek pop en man, de agaat geel mozaïek pop en man.
De niet-mozaïeken zoals de witte, de gele en de rode, zijn volgens de standaard eveneens
azul vogels geworden Dus azul vogels.
Niet alleen qua eisen aan de bestreping maar ook qua bijtint of lipochroom. De standaard
vraagt een talrijke bestreping kort en fijn voor de intensieve, iets breder voor de schimmels en
nog wat breder voor de mozaïeken en alles talrijk en compleet. De kleur van de ondergrond
vraagt een heel duidelijke uitleg en geeft nu verwarring. Wij denken nog te veel in de van
oudsher voorkomende kleur van bijvoorbeeld de agaat geel met een groenige lipochroomkleur.
De standaard spreekt over een ondergrond vrij van zichtbaar bruin hetgeen zou moeten
betekenen dat de lipochroom zonder vermenging van phaeo is. Dus heldergeel.
Het oude type zonder azul voldoet niet makkelijk aan de pigment eisen van de standaard
waarbij de bestreping op de snavel moet beginnen, de flank meerdere rijen flankbestreping
nodig heeft en de rug een complete fijne en korte bestreping wenst. Bij het oude type is de
bestreping veelal te lang, niet compleet en niet talrijk.
De ondergrond met de bijtint vraagt volgens de standaard geen geoxideerde lipochroom meer
waarbij de phaeo en eumelanine in de ondergrond tezamen met de lipochroom, de blauwfactor
en de intensiviteit is vermengd. Bij de witte agaat gaf dat een lichtgrijze kleur, bij de gele agaat
gaf dat een licht groenige kleur en bij de rode agaat geeft dat eveneens een diepere gedekte
rode kleur. Door de omschrijving sinds 2015 is dat alles vrij van zichtbare phaeo geworden
hetgeen op het aanwezig zijn van de azul factor wijst.
Heden ten dage zien wij meer en meer de agaat
witte met een witte bijkleur, de agaat gele met een
zuiver gele bijtint en de agaat rode met een lichtere
minder geoxideerde ondergrond kleur. De
bestreping is dan weer completer en nadrukkelijker
met zelfs bestreping op de borst. Beide vormen zien
wij heden ten dage nog op de shows. De heldere
agaat en de oude geoxideerde agaat. Dan snapt de
kweker c.q. tentoonsteller er niets meer van. Ik hoor
dan: “ik vind dat mooi!” Mijnheer de keurmeester, je
hebt zelf niets mooi te vinden maar volgens de
standaard te keuren, want de liefhebber snapt het
niet als persoonlijke voorkeuren de overhand
krijgen. De liefhebber kweekt de kleur welke hij of
zij mooi vindt en probeert dan de standaard te
volgen en als er niet overeenkomstig de standaard
gekeurd wordt dan krijgen wij allemaal verwarring.
Agaat Rood Mozaïek van Jose Banares Garcia (2018) Daar is de standaard voor om de verwarring te
© Antonio Javier Sanz
voorkomen en een leidraad in onze liefhebberij te
zijn. Het is aan de TC van de verschillende bonden
om de liefhebbers en keurders goed en duidelijk te informeren. De wijziging van 2015 had
nadrukkelijk naar de liefhebberij gecommuniceerd moeten worden want de intentie van de
wijziging betekent heel veel voor ons allen.
In de huidige standaard staat wel een opmerking waaruit wij allen hadden moeten kunnen
concluderen dat er in de zwart-, agaat- en isabel reeks echt wel een heldere ondergrond
gevraagd werd, geheel vrij van bruin. Bij de bruine kanarie staat als enige reeks beschreven:
”Door de sterke aanwezigheid van melanine bij deze kleurslag zal het lipochroom donkerder
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doorkomen”. Daar benadrukt men dat bij de bruine reeks de lipochroom vermeng moet zijn
met veel phaeo en eumelanine. Bij de andere reeksen noemt men dat bewust niet!
Persoonlijk vind ik de agaat witte met de azul factor een mooiere vogel dan de klassiek
ouderwetse. De agaat azul witte is ook de basis voor de agaat topaas wit, de agaat pastel wit,
de agaat eumo wit, de agaat opaal wit en ga zo maar door. Wacht u even met een reactie op
dit stukje en lees eerst wat er bij de zwarte beschreven wordt.
Bij de isabellen is het min of meer hetzelfde. Alle mozaïeken in de isabel reeks met hun
mutaties zijn nu in de azul versie. Veel mooier als klassiek de originele versie van zeg maar
30 jaar geleden. Er is nu maar één kleur aanwezig, de gereduceerde bruine eumelanine van
de isabel azul in de bestreping en de ondergrond. De phaeo welke in de klassieke vorm een
roodbruinachtig karakter had en soms storend over kwam is weg gemuteerd. Het pigment is
nu compleet en overal afdoende aanwezig. Op de snavel beginnend en nergens een lichte
plek. Tussen de bestreping op de rug eenzelfde kleur eumelanine als de rest van de
bestreping, veel meer in harmonie. Begin van deze
eeuw wilde men nog wel eens het vlekje onder de
snavel, waar zich een krans van pigment bestreping
begon te vormen, als licht beschrijven maar nu is
door de toename op de borst en flanken daar geen
sprake meer van. De toename op de borst, flanken
en kop is geheel in overeenstemming met de term
“talrijk”.
Bij de niet-mozaïeken is de witte ondergrond niet
storend en door de zuivere kleur van het pigment en
ondergrond een heel charmante verschijning. De in
het verleden omschreven “zilversluier” komt bij de
isabel azul optimaal tot uiting. De gele niet- mozaïek
is wat moeilijker, want je herkent de lichte niet
warmere gele tint van de klassiek direct. Dat is even
wennen, zelfs voor mij, want de isabel geel is van
Agaat Rood Mozaïek van Jose Banares Garcia (2021) oudsher naar mijn mening een van de mooiste
© Antonio Javier Sanz
competitievogels van onze kleurkanarie waarin elk
detail zo nadrukkelijk speelde. De lipochroom wellicht helaas wat minder vol maar nu wat
helderder. Wel is de pigment uiting wederom completer en nadrukkelijker en daarmede een
betere basis voor de satinet geel of satinet wit. De klassieke vorm heeft een wat fijnere belijning
van het pigment en de azul vorm een wat kortere vorm welke als zodanig nu in de standaard
benoemd wordt. Bij de isabel rode wederom hetzelfde verhaal. De lipochroom wat helderder
en lichter.
Alle agaat en isabel opalen in mozaïek zijn zoals beschreven azul, alle pastellen zijn azul in
de agaat en isabel reeks, alle satinetten zijn azul (de agaat satinet heeft geen bestreping omdat
de satinet factor gekoppeld is aan de bruinfactor) zelfs in de laatste vorm van de bruin
satinetten, alle topazen zijn azul, alle onyx in agaat, de eumo’s zijn azul en alle jaspis zijn azul.
De phaeo wordt niet gevraagd in agaat en of isabel en is zonder azul.

NEDERLANDSE
KLEURKANARIE CLUB
Speciaalclub Kleurkanaries
Aangesloten bij de NBvV

De 20e NKC DUTCH OPEN

met veel klassementsprijzen
en grote vogelverkoopklasse
Jeu de Boules Club
Watersportweg 7
3138 HD Vlaardingen
Meer informatie is verkrijgbaar via nkc-ledenservice@hetnet.nl.
Zodra de inschrijfformulieren, reglementen en openingstijden beschikbaar zijn,
dan kunt u dit lezen op onze website www.kleurkanarie.nl en op onze
Facebookpagina.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Via ‘Kijk op Kleur’ houden wij u graag op de hoogte
van wat er leeft en speelt binnen het NKC bestuur.
In deze Kijk op Kleur staat het verslag van de
jaarvergadering die op de landelijke NKC-dag
gehouden werd voorafgaand aan de presentatie
van Gerard Verhaegen. Dat wij Tino nog tenminste
een jaar als voorzitter in het bestuur mogen houden
was niet op voorhand voorzien, maar aan de
andere kant hoeven wij zijn kennis nu ook nog niet
te missen.
Op zaterdag 10 september kunnen wij elkaar na een mooie warme zomer weer ontmoeten op
de jongvogeldag in Maasland. U komt toch ook? Vergeet niet om bij uw aanmelding ook aan
te geven hoeveel vogels u denkt mee te nemen. Deelname is vanzelfsprekend gratis!
In mei is aan alle leden waarvan het e-mailadres bekend is, gevraagd of er behoefte was om
op de jongvogeldag net als in Breda, collectief Exzolt te bestellen bij dr. Coutteel. Omdat hier
geen reacties op gekomen zijn, komt deze actie te vervallen en dient u zelf Exzolt te bestellen
wanneer u dit nodig hebt.
De volgers op de Facebookpagina van de NKC hebben de oproep waarschijnlijk al gelezen.
Voor de toekomstige uitgaven van Kijk op Kleur zijn wij op zoek naar mooie A4-foto’s voor de
middenpagina. Er zit onder de leden voldoende kwaliteit om het blad mee te vullen. Dus heeft
u een geschikte (portrait) foto, stuur deze dan (bij voorkeur als jpg-bestand) onder vermelding
van de kleurslag van de vogel, uw naam en kweeknummer naar nkc-ledenservice@hetnet.nl
en mogelijk ziet u uw vogels dan terug in Kijk op Kleur.
Namens het NKC-bestuur,
Marga van Eerden

Wij blijven ons inzetten om nieuwe sponsors te vinden om ons mooie blad
betaalbaar te houden. Als NKC-lid kunt ons daarbij helpen door het plaatsen
van een fokkersadvertentie voor slechts EUR 40,00 per jaar. Informatie is
verkrijgbaar bij het NKC-secretariaat.
Natuurlijk zijn wij ook nog steeds op zoek naar sponsors/bedrijven die een advertentie in ons
blad en onze catalogus willen zetten. Kent u iemand, of heeft u misschien zelf een bedrijfje,
dat ons financieel zou willen ondersteunen? De advertentietarieven staan voor in Kijk op Kleur
en meer informatie is natuurlijk ook op te vragen bij het secretariaat.
Alvast hartelijk dank voor het meezoeken.

Wij verkopen alle bekende merken tegen scherpe prijzen.

Wij hebben besloten om te verhuizen naar Groningen en daar ons bedrijf voort
te zetten onder de naam dierenvoerwinkel.nl. Onze winkel in Ridderkerk is
vanaf 13 november 2021 gesloten.
Uiteraard kunt u wel bij ons blijven bestellen op www.dierenvoerwinkel.nl.

Nederlandse Kleurkanarie Club
Dutch Colorbred Canary Society
Société Canaris Couleurs des Pays-Bas

Jaarprogramma NKC Landelijk 2022
(voor zover bekend en onder voorbehoud)

Datum

Activiteit

5 maart 2022
(week 9)

NKC Themadag te Breda

LET OP GEWIJZIGDE DATUM !

19 maart 2022
(week 11)

NKC Workshop te Rotterdam

VERVALLEN !

7 mei 2022
(week 18)

Landelijke NKC-dag inclusief jaarvergadering te Maasland
Gastspreker

10 september 2022
(week 36)

Jong Vogeldag te Maasland

21-22 oktober 2022
(week 42)

Tentoonstelling OVO te Zwolle (NKC-erkende show)

22-23 oktober 2022
(week 42)

Tentoonstelling VV Meijels Pracht te Meijel (NKC-erkende show)

27-29 oktober 2022
(week 43)

Tentoonstelling VV Austerlitze Vogelvrienden te Austerlitz
(NKC-erkende show)

29-30 oktober 2022
(week 43)

Tentoonstelling VV Vogelvreugd te Hazerswoude (NKC-erkende show)

12-13 november 2022
(week 45)

Tentoonstelling VV Pracht en Praal te Akersloot (NKC-erkende show)

25-26 november 2022
(week 47)

Tentoonstelling VV Rijnmond te Rotterdam (NKC-erkende show)

26-27 november 2022
(week 47)

Tentoonstelling SCK te Schijndel (NKC-erkende show)

10 december 2022

20e NKC Dutch Open te Vlaardingen
(5e Nederlandse Kleurkanarie Kampioenschappen)

(week 49)

De data van de districtstentoonstellingen worden bekend gemaakt in 'Onze Vogels'.
Alle NBvV erkende tentoonstellingen tellen mee voor het NKC-klassement,
hiervoor dient u zelf een kopie van de betreffende uitslagen te sturen naar
NKC-ledenservice@hetnet.nl.
Het reglement vindt u op onze website www.kleurkanarie.nl
of kunt u opvragen bij NKC-Ledenservice.

NEDERLANDSE KLEURKANARIE CLUB
Dutch Colorbred Canary Society
Société Canaris Couleurs des Pays-Bas
Speciaalclub kleurkanaries
Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

AANMELDING NIEUW NKC-LID

DATUM AANMELDING:
PLAATS VAN AANMELDING:
NAAM:
VOORNAMEN:
ROEPNAAM:
ADRES:
POSTCODE:
WOONPLAATS:
TELEFOONNUMMER:
E-MAIL ADRES:
BANK / GIRONR:
GEBOORTEDATUM:
KWEEKNUMMER:

U ontvangt van ons zo spoedig mogelijk een definitief inschrijfformulier (bij voorkeur per e-mail).
Uw lidmaatschap gaat in na ontvangst van dit ingevulde inschrijfformulier bij NKC-Ledenservice
en na betaling van uw contributie. Met uw inschrijving geeft u NKC-Ledenservice expliciet toestemming
om uw persoonsgegevens te gebruiken voor administratie- en contributieverwerking, alsmede voor
toezending van het kwartaalblad 'Kijk op Kleur' en overige informatie aangaande de NKC.

Retourneren aan NKC-Ledenservice:

Marga van Eerden
Tongelaarweg 15
3077 TB Rotterdam

Telefoon:
E-mail:
Postbank:

010 - 4834226
nkc-ledenservice@hetnet.nl
NL22 INGB 0009 514160

De NKC is een speciaalclub voor kleurkanaries. Zij geeft inhoudelijke verdieping aan de kleurkanarieliefhebber,
organiseert shows en fungeert als vraagbaak. Kleurkanaries: de passie van de NKC.

