
Plaatjes kijken. 

Bij plaatjes kijken denk ik direct weer aan de schoolplaten in mijn jeugd. In mijn gedachten 
zie ik weer de grote platen tegen de wand van het lokaal hangen. Ik denk dat toen al de 
liefde voor wat er vliegt is geboren. Jarenlang tekende ik vogels , en bij het ouder worden 
schilderde ik deze prachtige vogels op tegels.  

Beelden die je nooit meer los laten.  Ik zie hem nog hangen, het prachtige gezicht 
onderwater. Fascinerend hoeveel dieren daar op stonden die onderwater leefden.  En dan 
de plaat met een doorkijk van een rietkraag, met daarop een lepelaar met jongen, een 
zwarte stern, en de meerkoet niet te vergeten. Ik zie hem nog zitten de groene kikker op een 
pompe blêd, en die prachtige goud gele dotter bloem. Waar zie je dit nog. 

Zo hebben wij de wintermaanden afgesloten met plaatjes kijken. Maar dan plaatjes met de 
pareltjes van onze liefhebberij.  De kleurkanarie.  Vogels die veel bij onze kanariekwekers te 
zien zijn.  

Het bestuur had voor deze avond een internationale keurmeester uitgenodigd.  Een 
keurmeester die groot gebracht is in de tijd van de klassieke kleuren.  Wat hij op het scherm 
liet zien, was een prachtige dia serie over klassieke kleuren.  

De naam klassiek in de kanarie sport is beslist niet oubollig. Tegenwoordig  is er steeds meer 
belangstelling voor deze kleuren.  

Op deze manier plaatjes kijken,  scherpt je kennis van het kweken van de gewenste kleuren 
weer aan.  Onder leiding van de presentater en de deskundigheid die hij overbracht, wordt 
je weer scherp, om op  punten te letten die voor de komende tentoonstelling van belang 
zijn. 

Kleurkanaries zijn in twee hoofdgroepen in te delen. Ongepigmenteerde en gepigmenteerde. 
Ongepigmenteerde noemen we de lipochroom groep, en de gepigmenteerde de melanine 
groep.  

De eerste groep is ingedeeld in drie kleuren, wit , geel , rood. De tweede groep is in gedeeld 
in pigment groepen zwart , bruin , agaat , en isabel.   Deze viervormen de basiskleuren , en 
komen altijd voor in combinatie met lipochroomkleur. Bijkomend aan deze kenmerken kan 
de kanarie “extra factoren hebben”.  B.v pastel, opaal, kobalt enz.  De verschijningsvorm is 
intensief, schimmel, mozaïek T1 en mozaïek T2.  

Mooie avonden, een keer in de vier weken onder elkaar, plaatjes / film kijken, praten over 
onze grote hobby. Maar nooit  vergeten de sociale contacten.  Mocht de lezer belangstelling 
hebben kijk even op de side “vogelvereniging Zanglust “ hier vindt u meer informatie.   

Fijne vakantie toegewenst 
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