
 

Notulen ledenbijeenkomst 25 Maart 2022 in de Balstien te Noordbergum 

 

Afwezig m.k.g.  Jelle v/d Velde , Piet Plantinga , Martin Hoogstra , Jan Nuninga , Roel de Boer 
, Tjalling Postma  en Haye v/d Zwaag  

 Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom in het bijzonder 
Henk Kamp een kanarie keurmeester uit Almelo welke deze  avond zal verzorgen. Hij geeft 
aan dat hij het jammer vind dat er maar zo weinig leden aanwezig zijn maar het is niet 
anders. 

Vaststellen agenda : De agenda gaat zonder op en aanmerkingen behandeld worden. Wel 
geeft de voorzitter aan dat hij een aanvulling heeft bij de leden mutatie. 

Notulen vorige vergadering: De notulen van 25 februari worden zonder op en aanmerkingen 
goedgekeurd de voorzitter bedankt de secretaris voor het mooie uitgebreide verslag. 

Mededelingen bestuur: De secretaris geeft aan dat voor de tentoonstelling van volgende 
jaar de volgende keurmeesters zijn gecontracteerd. Voor de tropen en europese 
cultuurvogels: Jacob Hakvoort uit Tollebeek en Cor van Elven uit Steenwijk en voor de kleur 
en Postuurkanaries : Willem Wijkhuizen uit Hurdegarip.  

Ingekomen stukken:  Het Jaarverslag van de NBVV we zien hier dat het ledenaantal weer 
met ongeveer 1000 is afgenomen , verder ligt het ter inzage bij de secretaris. Verder is de 
uitnodiging en agenda voor de district vergadering van vrijdag 8 april binnen gekomen Imke 
en Jan gaan hier naar toe. Er is een nieuwsbrief van het district gekomen al deze informatie 
is doorgestuurd aan de leden. 

 Leden Mutaties: Harrie Hoekstra heeft bedankt voor de vereniging.  De voorzitter heeft een 
speld voor Fokke Veenstra hij was in januari van dit jaar 25 jaar lid van de NBVV. De speld 
wordt bij Fokke opgespeld.                 

 



Lezing en vogelbespreking door Henk Kamp:  

Henk stelt zich eerst even voor hij is op 15 jarige 
leeftijd vogels gaan kweken en  inmiddels 40 jaar 
kanarie keurmeester waarvan 25 jaar postuur.  

Hij vertelt eerst in het kort het ontstaan van de 
kanarie. De kanarie komt van oorsprong van de 
Canarische eilanden , de wilde kanarie is in 1478 in 
Spanje ingevoerd hier is er massaal mee gekweekt. 
Uit de bonte kanarie is in ongeveer 100 jaar de gele 
kanarie ontstaan , dit deed men door steeds de gele vogels uit te selecteren , en aan het 
einde bleven er alleen gele kanaries over. Uit deze gele kanaries zijn alle andere kleuren 

ontstaan welke we nu hebben. In 1750 waren er in 
Nederland al Gele , Witte en Agaat kanaries .In 
Duitsland kweekte men meer zangkanaries deze 
werden vanaf 1870 in de mijnbouw gebruikt. België 
kweekte weer meer postuurkanaries o.a Belgische 
bult, Yorken en Border kanaries. Dit was even in het 
kort de geschiedenis van de kanarie van ongeveer 
1500 tot nu. 

Henk had zelf een stuk of 12 postuur en 
kleurkanaries meegenomen en ook de kanariekwekers Yme , Siemen en Jan hadden wat 
vogels meegenomen om te bespreken. 

Eerst werden de postuurkanaries besproken : Hollandse Frise kanaries 2 mannen in 
verschillende kleuren daarna 2 Rheinlander kanaries 1 met een petje en nog een Fiorino 
kanarie deze is iets kleiner en komt uit de gloster. Deze postuur kanaries zijn houdingrassen 
vaak nemen ze bij keuring geen houding aan en kunnen dan niet gekeurd worden. 

 

Daarna worden de kleurkanaries besproken: Gele 
kanaries hebben tegenwoordig gele kleurstof nodig 
om de staart en vleugelpennen goed door te kleuren 
de eerste 5 tot 6 weken kleurstof geven dit moet 
voldoende zijn . Rode kanaries worden het hele jaar 
met rode kleurstof bijgevoerd wel met mate.  

Bij een Satinet kanarie zijn de volgende punten 
belangrijk, lichte grondkleur, bestreping moet bij de 
kop beginnen en er moeten goede flanken aanwezig zijn. Geel mozaïek zijn onder te 
verdelen in type 1(Pop) type 2 (man )pop moet oogstreep ,borstvlek ,schoudert tekening en 
stuitvlek hebben, de man moet een masker , borstvlek , schoudertekening en stuitvlek 
hebben. 



Agaat geel of rood mozaïek zie voor kenmerken geel mozaïek verder moeten ze helder in het 
rug dek zijn en let op het model deze vogels zijn vaak te klein. Agaat kobalt secretaris had 
moeite met onderscheid van kobalt en klassieke vogels Henk laat zien dat je dit heel goed 
aan de onderkant van de vogel kunt zien, de kobalt is van onderen veel donkerder dan een 
agaat ( secretaris weer wat geleerd). 

Na de vogelbespreking houdt Henk nog een praatje over verschillende middelen welke 
tegenwoordig veel gebruikt worden.  

Zo is er Excolt dit is een middel tegen luis kan door het water alleen gebruiken als je luis 
hebt. Orniflox dit is een middel ter voorkoming van colie bacterie (natte nestjes en dood 
gaan van jongen) dosering start 2 weken voor de kweek gedurende 7 dagen 7 ml. op 1liter 
water. Verder vertelt Henk hoe hij zijn eigen eivoer maakt.  

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter bedankt Henk voor de zeer leerzame avond en bekrachtigd dit met de envelop 
en een bos bloemen de vergadering bedankt Henk met een applaus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter geeft nog aan dat de leden welke niet aanwezig waren heel wat gemist hebben 
en dat hij het ondanks de kleine opkomst genoten heeft al waren het geen gouldamadines.  

 

 

 



Wat verder ter tafel komt: Hier komt niets meer uit. 

Vraag en aanbod : Geen 

Rondvraag : Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

Sluiting :  De voorzitter bedankt een ieder voor zijn bijdrage en wenst een ieder wel thuis , 
met de opmerking dat hij iedereen graag weer ziet op vrijdag 29 april de spreker is dan onze 
oud boswachter Jacob Bijlsma. 


