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Van de voorzitter                                                        

 
Zoals naar ik aanneem wel bekend, ben ik op de laatste Algemene Ledenvergadering benoemd tot 
jullie voorzitter. De meeste leden zullen mij wel al kennen, voor diegene die mij nog niet kennen: Je 
bent van harte welkom op de aanstaande contactavond op 7 april 2015 zodat we nader kennis met 
elkaar kunnen maken. Het is dan zeker een aanrader om te komen want deze avond staat in het teken 
van de wereld van de Vogelwacht Almere en wordt gepresenteerd door René Alma. Het belooft een 
leuke en interessante avond te worden! 
 
Tijdens de laatste Algemene ledenvergadering zijn er een aantal zaken besproken waarvan ik alle 
leden graag deelgenoot van wil maken. 
 
We mogen ons ten eerste gelukkig prijzen dan de heren Rob Kristel en Henk van de Burg zich 
opnieuw verkiesbaar hebben gesteld. Dit werd dan ook met applaus van alle aanwezige leden 
verwelkomt en zij zijn dan ook unaniem herkozen. 
 
Verder wil ik met enige trots melden dat dat we tot de oprichting van een activiteitencommissie zijn 
gekomen. Een van de belangrijke taken van deze commissie is, naast het verzorgen van een tombola 
tijdens de TT, het verzorgen van de inwendige mens tijdens de contactavonden. Deze taak is tot op 
heden met zeer veel inzet verzorgd door Henk van Hulst. Vanaf nu zal deze taak gedeeld worden met 
Moniek van Heumen. 
Ik heb er dan ook het volste vertrouwen in dat dit in goede handen is. Alvast bedankt Henk en 
Moniek voor jullie inzet! 
 
Dan vraag ik jullie om een ieder op te roepen om in de naaste omgeving te kijken naar mensen die 
vogels houden en nog geen lid zijn van onze mooie vereniging. Ook al worden we tegenwoordig in 
beslag genomen door Twitter, Facebook en internet, het loont zeker de moeite om in clubverband te 
komen praten over je vogels; veel weten er meer dan een en het is fijn om je ervaringen uit te wisselen 
met mensen die dezelfde hobby hebben als jij. 
Daarnaast zien wij de vogelliefhebberij ruim en daarom proberen we iedere keer in dit kader een leuk 
item voor de contactavonden te verzorgen, zodat er naast het ervaringen uitwisselen en het contact 
met mede vogelliefhebbers, ook nog vanuit een ander perspectief een andere kijk op vogels is, wat je 
hobby weer verdiept. Dus kom ook eens op onze contactavond!  
 
Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om onze leden op te roepen om te proberen de 
vereniging te versterken met mensen in je omgeving die de vogelhobby een warm hart toedragen. 
Ook mensen zonder het houden van vogels kunnen donateur worden. En als je toch je gedachten er 
over laat gaan; denk er eens over na hoe je de club eventueel kan ondersteunen. 
Adverteerders zijn bijvoorbeeld ook heel welkom. Dus heb je ondernemers in je kennissenkring, of 
heb je gewoon een goede band met een winkelier, maak ze eens attent op onze vereniging. Een 
advertentie brengt naamsbekendheid voor de ondernemer en helpt onze hobby weer op een hoger 
niveau te brengen. 
 
Rest mij nog de wens uit te spreken om samen met jullie een sterke en interessante vogelvereniging op 
de kaart te zetten. 
 
Henk Adriani, voorzitter 
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Bij de voorplaat. 

 

Sijs 
Sijs 

IUCN-status: Niet bedreigd
[1] (2012) 

 

mannetje 

Taxonomische indeling  

Rijk: Animalia (Dieren) 

Stam: Chordata (Chordadieren) 

Klasse: Aves (Vogels) 

Orde: Passeriformes (Zangvogels) 

Familie: Fringillidae (Vinkachtigen) 

Geslacht: Spinus 

 

Soort 

Spinus spinus 
(Linnaeus, 1758) 

 

vrouwtje 

https://nl.wikipedia.org/wiki/International_Union_for_Conservation_of_Nature_and_Natural_Resources
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beschermingsstatus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sijs#cite_note-IUCN-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Taxonomie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijk_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dierenrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stam_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chordadieren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klasse_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vogels_(taxonomie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zangvogels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Familie_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vinkachtigen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geslacht_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spinus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carduelis_spinus_4_hen_(Marek_Szczepanek).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carduelis_spinus_female.jpg
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eieren 

 

 

Verspreidingsgebied. Geel:zomervogel; Groen:standvogel; 

Blauw:wintergast. 

Afbeeldingen Sijs op  Wikimedia Commons 

Sijs op  Wikispecies 

   
 

 
 

 

 

                                                      Carduelis spinus. 

De sijs (Spinus spinus synoniem: Carduelis spinus) is een zangvogel van de familie der vinkachtigen. 
In Nederland was de sijs vooral een wintergast, maar sinds de tweede helft van de 20ste eeuw broedt 
hij ook in Nederland. 

 

  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zomervogel_(vogel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Standvogel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wintergast
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Carduelis_spinus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons
https://species.wikimedia.org/wiki/Carduelis_spinus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikispecies
https://nl.wikipedia.org/wiki/Synoniem_(dierkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zangvogel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vinkachtigen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wintergast
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carduelis_spinus_MHNT.ZOO.2010.11_Anvers.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rangemap-tarin.PNG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Commons-logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikispecies-logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gr%C3%B6nsiska_-_Carduelis_spinus.jpg
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Kenmerken 

In de winter wordt de sijs regelmatig aangetroffen op vetbollen en netjes met pinda’s in de tuin. Sijzen 
opereren dan veelal in kleine groepjes, en gedragen zich enigszins als mezen: ondersteboven aan de 
vetbollen hangend. Ze zijn zo groot als een pimpelmees, maar veel duidelijker geelgroen gekleurd, 
vooral de volwassen mannetjes, die een zwarte kruin hebben. De vlucht is opvallend: gele 
vleugelstreep en gevorkte zwarte staart, met geel aan de zijden. 

Veldkenmerken 

De lengte van kop tot staart is ongeveer 12 centimeter. 

Volwassen mannetjes zijn geelgroen met een zwarte kruin en kin, de rug is geelgroen zwartgestreept. 
De buik heeft in tegenstelling tot de groenling een duidelijk onderbroken gestreept uiterlijk. De streep 
achter het oog en de stuit zijn geel. De gevorkte staart is zwart met geel aan zijden. De vleugel heeft 
een gele vleugelstreep. 

Het volwassen vrouwtje is veel minder geelgroen en de onderzijde is lichter en meer gestreept, de kop 
heeft geen zwart. 

De juveniel is qua kleur gelijk aan het volwassen vrouwtje. 

Ze leven meestal in troepjes, dikwijls samen met barmsijs en putter. 

Vlucht 

De sijs heeft een korte golvende vlucht. Een troepje maakt een warrelende indruk. 

Geluid 

Hij roept voortdurend, in vlucht ‘pie-ip’, in zit helder ‘tsie-si’ of ‘trii-u’. Alarmroep, vóór opvliegen 
‘tje-klie’. Zang lang, vlug en muzikaal gekwetter. 

Voedsel 

De sijs zoekt voedsel op de mezenmanier, en hangt dikwijls ondersteboven. Hij slaapt soms ook zo. 
Hij eet zaden van naaldbomen, elzen, berken en andere bomen, knoppen en insecten. 

Leefgebied en broedgedrag 

In broedtijd naaldbossen met veel sparren, maar ook in gemengde bossen en parklandschap. In de 
winter vooral in elzen. 

In goede voedseljaren (veel sparrenkegels) broedt de sijs in maart en april; in slechte jaren later, tot in 
juni.Het nest is gemaakt van fijne takjes, mos en haar zit hoog in naaldhout en is moeilijk te vinden. 
De broedduur bedraagt 11 – 13 dagen. Het vrouwtje broedt alleen en wordt door het mannetje 
gevoerd. Beide vogels verzorgen de jongen, die na 13 – 15 dagen het nest verlaten. Twee broedsels per 
jaar. Het legsel bestaat gewoonlijk uit 4 – 5 eieren. Lichtblauw met zeer veel fijne roodbruine stipjes en 
streepjes en een enkel donker vlekje. Gemiddeld 16 x 12 mm. sijs heeft een enorm 
groot verspreidingsgebied en daardoor alleen al is de kans op de status kwetsbaar (voor uitsterven) 
uiterst gering. De grootte van de populatie wordt geschat op 31,9 tot 72,0 miljoen individuen, maar de 
trend is negatief, de aantallen lopen plaatselijk terug. Echter, het tempo ligt onder de 30% in tien jaar 
(minder dan 3,5% per jaar). Om deze redenen staat de sijs als niet bedreigd op de Rode Lijst van de 
IUCN. 

Voorkomen in Nederland 

De sijs is in Nederland het hele jaar te zien. Buiten het broedseizoen (midden september tot april) is 
het een doortrekker en wintergast in soms zeer groot aantal. Het aantal broedvogels vertoont een 
grillig verloop in de tijd, het voorkomen draagt soms invasie-achtig karakter. In de jaren 1970 
broedden in Nederland enkele tientallen exemplaren, rond 1990 was dit aantal 1800 - 2400 paren, 
maar rond 2007 wordt het aantal broedparen geschat op 500 - 1.200. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pimpelmees
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vleugel_(vogel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Juveniel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barmsijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Putter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Naaldboom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Els_(geslacht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verspreidingsgebied
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitsterven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_Lijst_van_de_IUCN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_Lijst_van_de_IUCN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doortrekker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wintergast
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Verspreidingsgebied en status 

Het broedgebied bevindt zich door heel Europa en een groot stuk in West-Azië, maar ook 

in China en Japan. Vogels in het noorden van het broedgebied trekken 's winters naar het zuiden, tot 

in het uiterste noorden van Afrika en tot in Zuidoost-Azië. De sijs heeft een enorm 

groot verspreidingsgebied en daardoor alleen al is de kans op de status kwetsbaar (voor uitsterven) 

uiterst gering. De grootte van de populatie wordt geschat op 31,9 tot 72,0 miljoen individuen, maar de 

trend is negatief, de aantallen lopen plaatselijk terug. Echter, het tempo ligt onder de 30% in tien jaar 

(minder dan 3,5% per jaar). Om deze redenen staat de sijs als niet bedreigd op de Rode Lijst van de 

IUCN.  

Voorkomen in Nederland 

De sijs is in Nederland het hele jaar te zien. Buiten het broedseizoen (midden september tot april) is 

het een doortrekker en wintergast in soms zeer groot aantal. Het aantal broedvogels vertoont een 

grillig verloop in de tijd, het voorkomen draagt soms invasie-achtig karakter. In de jaren 1970 

broedden in Nederland enkele tientallen exemplaren, rond 1990 was dit aantal 1800 - 2400 paren, 

maar rond 2007 wordt het aantal broedparen geschat op 500 - 1.200.  

Bron; Wikipedia. 

 

Noot redactie; De sijs is ook binnen onze avicultuur een graag geziene vogel. Broeden kan in een 

ruime broedkooi of kleine vlucht. In de foktijd lust de sijs graag wat insecten, bladluis kan ook heel 

goed. Berkenzaad, paardenbloemknoppen enzovoort maakt de sijs een gelukkige vogel. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/China
https://nl.wikipedia.org/wiki/Japan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidoost-Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verspreidingsgebied
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitsterven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_Lijst_van_de_IUCN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_Lijst_van_de_IUCN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doortrekker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wintergast
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Ledenbijeenkomst donderdag 7 april 2016.  

 

René Alma van de stichting Vogel + Natuurwacht “Zuid Flevoland” komt een lezing houden over de 

vogels in Flevoland. René staat bekend als een groot kenner van onze buitenvogels en het is dus een 

MUST om aanwezig te zijn. 

                             

Waar?   Huis van de Waterwijk, Slufterplantsoen 10 . 

Wanneer?  Donderdag 7 april, aanvang 20.00 uur 
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Van de Ringencommissaris: 

Bestelperiodes 

Het is zowel in uw belang als in het belang van een goede planning van de productie om tijdig in één 

keer alle ringen te bestellen die u nodig heeft. 

bestelperiode uitlevering na 

1 april - 15 mei 1 oktober 

16 mei - 30 september 15 december 

1 oktober - 31 januari 1 april 

1 februari - 31 maart 15 mei 
 

  
Voor vragen kun je mij altijd bellen. 

Henk van de Brug, 

ringencommissaris. 036 844 79 04, hjvdbrug28@hotmail.com 

 

 

Ledenmutaties  
 
Nieuw lid: 

Resendho Asalobie 

Allendestraat 61 

1314SC Almere         

Hartelijk welkom. Wij hopen dat jullie je thuis zullen voelen bij de EVvV. 

                 

 

mailto:hjvdbrug28@hotmail.com
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1.  

2.       1.  De E.V.v.V. is gevestigd in Almere en heeft per 1-1-2016 40 leden, waarvan 3 

      jeugdleden. 

2.  De vereniging  is aangesloten bij  de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 

(NBvV) onder nummer A39. 

3.  Onze doelstelling is het bevorderen van de vogelstand in de ruimste zin van het  

woord. Het kweken van alle soorten vogels, met inachtneming van de wettelijke 

bepalingen. 

4.  Op de ledenbijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld over het kweken, de 

verzorging, voeding etc. van onze gevleugelde vrienden. 

5.  De leden kweken onder meer de volgende soorten vogels: kleurkanaries, 

postuurkanaries, zangkanaries, exoten van zaadeters tot en met vruchten- en 

insecteneters, grasparkieten, grote parkieten, duiven en kwartels. 

6.  Tijdens onze jaarlijkse vogelshow van 2015 waren er 540 vogels in allerlei kleuren en 

soorten te zien. 

7.  De contributie bedraagt voor 2016: 

Lidmaatschap  E.V.v.V. €  26,40 per jaar (men is dan geen bondslid) 

Jeugdlidmaatschap E.V.v.V. € 13,20 per jaar (men is dan geen bondslid) 

Wilt u ook aangemeld worden bij de NBvV dan komt daar nog €  20,00 bij. 

8.  Als bondslid krijgt men een eigen kweeknummer, de mogelijkheid om ringen te 

bestellen en het rijk geïllustreerde en kleurrijke vogel/natuurmaandblad "Onze 

Vogels" van de NBvV   

9.  Ook al hebt u maar één vogeltje als huisdier, lid worden van een vereniging is altijd 

aan te bevelen omdat ook dit diertje de juiste voeding en verzorging nodig heeft. 

Uiteraard staan onze leden altijd met raad en daad voor u klaar. 

10. Regelmatig nemen wij deel aan diverse activiteiten in de regio. 
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Venta Benelux B.V. 
Dorpstraat 113 

5504 HC Veldhoven 
Nederland 

Tel. +31 40 254 43 61 
Fax +31 40 254 05 35 

E-Mail info@venta.nl 
 

 

 

 

 

 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7fkclXsbkqx+ki');
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Het hieronder volgende artikel heb ik overgenomen uit het boekje “Het A B C van de 
kleurkanariekweker”, 4de druk 1965 en geschreven door de heer J. van Heerde.  
De heer van Heerde was (zo lees ik in “De Vogelgids” van december 1957) erevoorzitter van de 

Nationale bond Ned. Kleurkwekersclub N.K.C. en tevens keurmeester.  

Een algemeen artikel waar iedere vogelliefhebber het zijne of hare kan uitpikken. 

De strekking, zinsopbouw e.d. heb ik zoveel als mogelijk intact gelaten. De sfeer blijft dan beter 

behouden.  

Veel leesplezier. 

Rob Kristel.  

Aanschaffing. 
 

We hebben het doorgaans niet voor het uitzoeken bij de aanschaffing van vogels, waarbij ook het te 

besteden bedrag een rol kan spelen; maar ook zonder dat men iets van erfelijkheid af weet, kan iedere 

beginneling begrijpen, dat rommel X rommel ook rommel teruggeeft. 

Het is verstandiger één stel goede vogels aan te schaffen, dan drie stellen met aantekeningen: 

onvoldoende. Het gevolg is dan, dat men met oude en jonge rommel komt te zitten, waar een opkoper 

meestal geen plaats voor heeft, en er moeten weer nieuwe aanschaffingen plaats vinden, terwijl men 

in het andere geval door kan gaan met het zelf gekweekte materiaal. Dat een kweker zijn top- en 

dikwijls kweekvogels niet verkoopt, is begrijpelijk. Hoeveel moeite, tijd en geld heeft het dikwijls 

gekost aleer hij het gestelde doel had bereikt; maar dàn zijn er ook plotseling liefhebbers te over, die 

hem tegen een “normale’’ prijs van zijn succes af wil helpen. De aardigheid zou er trouwens spoedig 

af zijn, wanneer een ieder voor weinig geld het beste zou kunnen bemachtigen. Juist de strijd om uit 

niets of uit betrekkelijk niets toch iets te maken, houdt de liefhebberij gaande. 

Het kweken van kleurkanaries is buitengewoon interessant en wanneer het met overleg geschiedt, is 

het dikwijls mogelijk dat de inkomsten de uitgaven dekken. Kopen moet alleen geschieden uit 

noodzaak; niet omdat men dit of dat wel mooi vindt of omdat men anderen roem ziet behalen met 

andere kleuren en het nu ook maar eens in die richting wil proberen. Idealen van een dag hebben 

nooit tot resultaten geleid. Overweeg eerst goed, wat ge wilt, en doe dan iets. Ook wanneer men 

“bloedverversing” moet toepassen, omdat b.v. bepaalde factoren niet naar wens tevoorschijn komen, 

dan is het zaak, alleen datgene te kopen waarvan men zeker is dat het de gewenste resultaten kan 

opleveren. 
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De kunst zit nog niet in de resultaten van een eerste kweekseizoen. Die eer komt de verkoper-kweker 

toe. Maar dan komt het. Zijn de nakomelingen beter uitgevallen dan de ouders? Waar is vooruitgang 

en waar achteruitgang te bespeuren? Is die voor- of achteruitgang te zoeken bij de gebezigde man of  

bij de pop? Wanneer een van beide of beiden ook in andere combinatie gebezigd zijn, hoe zijn daarvan 

dan de uitkomsten? Dat zijn vragen die de beginneling, na het kweekseizoen, aan zichzelf stelt. En 

niet alleen de beginneling; neen, iedere serieuze liefhebber stelt zich deze vragen en legt daarmee 

reeds weer de basis voor het samenstellen der fokparen voor het volgend seizoen. Het kaf wordt van 

het koren gescheiden; de vogels welke men het volgend seizoen denkt te gebruiken worden in de 

daarvoor bestemde vluchten of kooien geplaatst (zo mogelijk mannen en poppen gescheiden), de rest 

wordt voor de verkoop bestemd. En uit die rest moet en kan de koper nu zijn keus bepalen. 

Dat is zo ongeveer de bekende gang van zaken. Waarom ik het dan nog de moeite waard vind erover 

te schrijven? Omdat het dikwijls zo moeilijk is om uit die rest het juiste weg te pikken. Hier moet het 

kennersoog zijn werk doen, om tijd en geldverspilling te voorkomen. Want: alle hout is geen 

timmerhout. En, evenals bij de mensen, is de binnenkant belangrijker dan de buitenkant. Stelt u zich 

evenwel niet voor, dat er ook zonder kennis der erfelijkheid geen goede vogels geboren worden. Ik 

schrijf: geboren worden. Van kweken is dan immers geen sprake; het is eenvoudig van het ene jaar op 

het andere gokken, zonder enige lijn, zonder enig houvast. 

Zijn we dan zover, dat de keus op een bepaalde kleur gevallen is en men heeft zich in de meeste 

geschikte tijd (ongeveer oktober-november) enige vogels aangeschaft, dan begint het: een nieuwe baas 

en ook een goede baas zijn. Geeft de vogels het beste wat te krijgen is, n.l. een zo groot mogelijke 

vliegruimte zolang ze niet in de broedkooi zitten; alleen prima zaden, regelmatig fris drink- en 

badwater, steeds een goed gereinigde kooi en doe alles zoveel mogelijk op vastgestelde tijden. Dan 

raken de vogels aan de baas en de baas aan de liefhebberij gewend. Er is niets wat zo diep teleurstelt, 

dan fouten maken die aan eigen schuld te wijten zijn. In de wintermaanden is het oppassen voor 

tocht; wanneer de vogels goed bevederd zijn, kunnen ze wel tegen kou, maar vragen er niet om. 

Waarmee ik maar zeggen wil, dat de aanbeveling verdient de vogels in een dragelijke temperatuur te 

houden. Zorgen dat het water niet bevriest. 

 

Wel groenvoer, maar met mate en niet bij grote hoeveelheden tegelijk en ook in de winter krachtvoer 
ter beschikking stellen. Kalk is onontbeerlijk. Door regelmatig de zitstokken uit de kooien te nemen en 
schoon te maken, krijgt eventueel aanwezige luis voorlopig weinig kans. Ik zeg voorlopig. Want zodra 
de temperatuur gaat stijgen, komen ook deze vernielers van menige kwekerij in hun element. 
Het parool is vanaf het begin: weest en blijft op uw hoede. Een halve dag zonder eten of drinken kan 

soms al funest zijn. Lectuur in één of andere vorm is gewenst. Verbreding der kennis, in welke vorm 

ook, kan nooit kwaad, evenmin als voortdurend contact met verschillende liefhebbers. Denk vooral 

niet na een paar succesvolle jaren al een volleerde kweker te zijn. Wie dat denkt, maakt zich alleen 
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belachelijk. Het is immers niet die ene kleur waar u zich toevallig mee bezig houdt, maar een 

geïnteresseerd kweker moet praktisch alle kleuren kennen en kent ze na een bepaalde tijd ook. 

Het intens deelnemen aan het organiseren van tentoonstellingen e.d. draagt eveneens veel bij tot het 

vermeerderen der kennis. Ook het winnen van prijzen is nog geen maatstaf van vooruitgang. We 

moeten zelf in staat zijn een positieve vordering te constateren. Wat kleurkanarieteelt op alle andere 

dierenliefhebberijen voor heeft, is de enorme uitgebreidheid van combinaties, welke uiteindelijk toch 

alle langs vaste lijnen zijn uit te voeren en ook met een positief einddoel. 

Desondanks staat deze liefhebberij nog totaal in de kinderschoenen, al is zij wat Nederland betreft, al 
van omstreeks 1900. 
Wie werkelijk lust en gelegenheid heeft experimenten op te zetten, vindt hier een onuitputtelijke bron. 

 

J. van Heerde 

Keurmeester 
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