
 
 

        

 

 

NIEUWSBRIEF 

MEI 2021 

 

                              Beste leden, 

 

De kascommissie heeft de financiële stukken en bankzaken gecontroleerd 

en goedgekeurd, en hierop decharge verleend aan het bestuur voor 2020 

Verder hebben we besloten om weer een ééndagskeuring voor Kanaries, 

Tropen, en Kromsnavels te gaan houden, deze dag wordt gehouden op 

zaterdag 25 september 2021. Hoe gaat dit: 

 

Hallo beste kleurkanariekweker en Postuurkanariekweker, Tropenkweker en 

Kromsnavelkweker 

 

Op 25 september 2021 willen wij van v.v. Haarlemmermeer, de 1e nationale Kleur en 

Postuur kanarie, tropen en kromsnaveldag organiseren.  

 

Wat houdt een dergelijke keuring in: 



 
 

Dat u als inzender maar 1 dag met de vogels van huis bent, en dat dit voor de vogels vrijwel 

geen belasting met zich meebrengt. 

U kunt als inzender de keuring volgen, u krijgt geen keurbrief,  maar een uitleg over de vogel 

door de keurmeester, die de vogels gaat keuren volgens een plaatsingssysteem, waar 

uiteindelijk 7 vogels worden geplaatst per hoofdgroep.  

Ook is er de mogelijkheid om met de keurmeester in discussie te gaan als u vragen hebt 

over de beslissing van hem, zolang u hem maar niet gaat beïnvloeden in zijn keuzes. 

Na de keuring zijn de keurmeesters nog aanwezig in de zaal zodat u ze dan nog vragen kunt 

stellen, specifiek over uw vogels bijvoorbeeld. 

 

Het doel is dat u een leerzame dag heeft, gezellig ervaringen kunt wisselen met elkaar, en 

ook nog een beetje competitie onder elkaar heeft. 

 

Wanneer gaat deze dag plaats vinden en waar wordt deze gehouden? 

Deze dag wordt gehouden op zaterdag 25 september 2021  in het: 

 

Clubhuis van v.v. Haarlemmermeer te Zwanenburg 

Marialaan 86  

1161 XD Zwanenburg 

TEL; 06 34 500080 

 

De vogels worden gekeurd door internationaal bekende keurmeesters:  

 

              

De dagindeling zal er als volgt uit gaan zien:  



 
 

• inbreng vogels tussen 8.00 en 9.00 uur (met koffie en cake) 

• start keuring rond 9.30 uur 

• einde keuring rond 12.30 uur 

• show open vanaf 13.00 tot 15.30 uur 

• sluiting met prijsuitreiking 15.30 uur 

• uitgifte vogels rond 16.00 uur 

 

Voor vragen of een uitleg over deze dag kunt u kontact opnemen met: 

 

Bert Moleman   06 34 500080   

  

Email bert@mebe.nl 

 

 

Downloaden vraagprogramma  www.vogelvereniging.nl 

 

Reglement Kleur en Postuur kanarie, Tropen en Kromsnaveldag 

Haarlemmermeer 2021 

 

1. De inschrijving is opengesteld voor alle liefhebbers die ingeschreven zijn bij een door de 

C.O.M. erkende organisatie. Alleen enkelingen zijn toegelaten dat volgens het geldende 

N.B.v.V. vraagprogramma (zie tt-katern of www.nbvv.nl ) 

2. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 per vogel, te betalen bij het inbrengen. De inschrijfgelden 

worden vrijwel totaal aan klassementsprijzen besteed. Catalogus € 2,50. 

3. Kooinummers worden naar de inzenders gezonden. Inbrengen  in eigen kooien, nieuwe 

waterflesjes worden ter beschikking gesteld door de organisatie. 

4. Wel ingeschreven maar niet ingebrachte vogels levert geen vermindering van het inschrijfgeld 

op, 
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5. Zieke vogels en/of vuile kooien worden geweigerd. Voor ziekte of dood tijdens of na de show 

is de organisatie niet aansprakelijk.  

6. Dagindeling; 

➢ Inbrengen van de vogels op zaterdag 25 september van 08.00 uur tot 09.00 uur in 

Clubgebouw Haarlemmermeer, Marialaan 86, 1161 XD Zwanenburg 

➢ Start keuring rond 09.30 uur, einde keuring rond 12.30 uur 

➢ Show open van 13.00 uur tot 15.00 uur 

➢ Sluiting met prijsuitreiking 15.30 uur 

➢ Uitkooien van vogels na de prijsuitreiking om circa 16.00 uur 

7. Ingeschreven kan worden in hoofdgroepen 6 t/m 24, alleen A-vogels. Hoofdgroep 25 is 

uitgesloten van deelname, en de hoofdgroepen 26 t/m 31. Inschrijving sluit op vrijdag 17 

september 2021. 

8. Prijsverdeling; 

➢ Per hoofdgroep is er een plaatsing van 1 tot 7 volgens het Engelse keursysteem. De vogel 

op de 1e plaats krijgt 7 predicaatpunten, de 2e krijgt 6, de 3e krijgt 5 enzovoort. Iedere 

geplaatste vogel krijgt een prijskaart op de kooi. 

➢ Uit de 3 lipochroomreeksen zal de “kampioen lipochroom” worden gekozen. 

➢ Uit de 4 klassieke melaninereeksen zal de “kampioen klassieke melanine” worden 

gekozen. 

➢ Uit de 5 reeksen pastel, grijsvleugel, opaal, phaeo en satinet zal de “kampioen oude 

mutaties” worden gekozen. 

➢ Uit de 7 reeksen topaas, eumo, onyx, kobalt, jaspis, combinatie van factoren en niet 

erkende kleuren, zal de “kampioen nieuwe mutaties” worden gekozen. 

➢ Uit de reeksen frise, en houding rassen zal een kampioen worden gekozen. 

➢ Uit de reeks vormrassen zal ook een kampioen worden gekozen. 

➢ Uit de reeks ongekuifde en gekuifde rassen zal ook een kampioen worden gekozen. 

➢ Uit de reeksen duitsekuif en getekende rassen zal ook een kampioen worden gekozen. 

➢ De tropische vogels worden ondergebracht in 9 groepen, zebravink, Japanse meeuwen, 

Spitsstaarten, Zilverbekken, Loodbekjes, Rijstvogels, Goldamadines, Alle overige tropen, 

en Europese cultuurvogels. 

➢ De Kromsnavels worden ondergebracht in 9 groepen, Hollandse grasparkiet, Engelse 

grasparkiet, Agapornis fischeri, Agapornis roseicollis, Prachtrossella’s, 

Turquoisineparkiet, Adelaïderosella, Australische koningsparkiet, Halsbandparkiet, Grote 

Alexanderparkiet. 

➢ Deze kampioenen zullen worden gehonoreerd met een rozet op de kooi plus 10 

predicaatpunten. 

➢ Uit de 4 kampioenen van zowel de kleur als postuurkanaries, de tropen, en de 

kromsnavels zal de “Beste kleurkanarie en de Beste postuurkanarie en de Beste 



 
 

Tropischevogel, en de Beste Kromsnavel van de Show” worden gekozen die 15 

predicaatpunten verdient, 2e 11, 3e 7, 4e  3 punten 

➢ Van de 5 hoogst gewaardeerde vogels van iedere inzender zal een klassement worden 

opgemaakt. De inzender met de meeste predicaatpunten komt op plaats 1 van het 

klassement enzovoort. Iedere inzender zal met een klassementsprijs worden vereerd. 

                 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.  
 

 

Het vraagprogramma volgt nog.  

Vanzelfsprekend rekenen we op uw deelname! 

 

                    Verder hebben we dan 5 weken later de Tentoonstelling 2021. Deze show 

wordt gehouden in week 44 van 5 november tot 7 november 2021 

                  Wat de beurs betreft, deze gaat ook in Juni, Juli, en Augustus door conform de 

Covid-19 regels. 

 

DE ROODVOORHOOFD KANARIE 



 
 

 

Wat voor vogel is dit, het is in mijn ogen geen kanarie:  

Serinus pusillus 

Geografische verspreiding en biotoop 

De Roodvoorhoofd cini (Serinus pusillus) heeft zijn leefgebied van het Midden-
Oosten tot ver in Azië, vanaf Turkije tot Iran, Pakistan, Afghanistan, India, China, 
Tibet en Nepal. Het is een Serinus soort die kiest voor bergachtige streken. ’s Winters 
worden de valleien opgezocht, ’s zomers zoeken de Roodvoorhoofd kanaries het 
hogerop. Ze zijn goed tegen kou bestand. Opmerkelijk is dat er soms ook 
trekbewegingen zijn waarbij de vogels komen tot Libanon, Egypte, Irak, Syrië en 
Israël. Deze vogels zoeken voedsel op open, rotsachtige terreinen. Ze worden ook 
etend van boomzaden als berken en elzen gezien, evenals van meer laag aan de grond 
groeiende voedselplanten als distels, raket, vogelmuur en andere kruiden. Het 



 
 

biotoop is sterk variërend; gebergte begroeid met dennen tot hellingen met 
jeneverbessen. Over de plaats van het nest, de nestmaterialen en de periode van 
nestelen wisselen, om begrijpelijke redenen, de observaties per verspreidingsgebied. 
Tijdens het baltsen waarbij enthousiast het lied wordt voorgedragen, laten de 
mannetjes de vleugels hangen en worden de kopveren wat opgezet zodat het rode 
voorhoofd nog meer opvalt. De Roodvoorhoofd kanarie behoort tot de Europese 
vogelsoorten en valt onder de wettelijke regelingen voor Europese vogels. Ringmaat 
in NL 2,5 mm met breukzone. 

Grootte 12 cm.  

Geslachtsonderscheid en ondersoorten 

Er is verschil tussen zomerkleed en winterkleed. Ofschoon er geen melding is van 
ondersoorten bij Serinus pusillus blijkt uit de beschikbare foto’s dat er veel 
verschillen in kleur(diepte) en tekening zijn. Op het eerste oog is het uiterlijk 
geslachtsverschil moeilijk. Er zijn kleine aanwijzingen. Man en pop in 
voortplantingsconditie tonen een helder rood voorhoofd. In optimale verenpracht is 
het zwart op de kop en borst bij het mannetje dieper en daardoor in fel contrast met 
het rode voorhoofd. De diepte van de zwarte en de rode kleur zijn bij de pop net iets 
minder. Goed op kleur zijnde mannen hebben een oranjegele stuit. Er wordt gemeld 
dat mannetjes op het rugdek meer zwart tonen en dat ze een meer uitgesproken 
roodbruine schoudervlek hebben. Jonge vogels hebben geen rood voorhoofd en de 
kopkleur is bruinzwart. De intensiteit van de rode kopkleur kan bij vogels in volières 
verminderen. DNA onderzoek op enkele veren kan uitsluitsel geven over het geslacht 
van jonge, in de avicultuur geboren vogels die nog niet op volle kleur zijn. 
Verwisseling met andere Serinus soorten is uitgesloten. Nauw verwantschap met de 
Syrische cini (Serinus syriacus) ligt voor de hand. 

Bijzonderheden 

Serinus pusillus is een vogel die vanwege het rode voorhoofd tot de verbeelding 
spreekt. Niet altijd en overal is het houden en kweken van Roodvoorhoofd cini’s een 
succes. Er moet speciale aandacht worden geschonken aan hygiëne en voorkoming 
van ziektes. Tot op heden is er geen duidelijkheid waarom Roodvoorhoofd kanaries 
na enkele maanden goede conditie plotseling verzwakken. Extra toediening van 
vitamine K wordt door sommige kwekers gepropageerd. Soms blijkt het zeer lastig 
deze vogels in kweekkonditie te brengen; een enkele keer worden onverwacht goede 
resultaten geboekt. Misschien is het een goede overweging door een 
(vogel)dierenarts met regelmaat mestonderzoek te laten doen. In het zaadmengsel 
willen deze vogels raapzaad. Deze Serinus soort houdt er, naar verluidt, een aparte 
eigenschap op na. Het komt voor dat na het leggen van het eerste legsel, de 



 
 

man alleen, een tweede nest bouwt terwijl de pop het eerste nest uitbroedt. Zodra de 
jongen geboren zijn, legt de pop direct een legsel in dat tweede nest. En terwijl de 
pop vervolgens ook het tweede nest uitbroedt, neemt de man de zorg voor de jongen 
in het eerste nest op zich. Hierdoor wordt de kans vergroot op voldoende 
nakomelingen in hun natuurlijke habitat, waar maar een korte tijd van overvloedig 
aanbod van voedsel is waarmee de jongen gevoerd kunnen worden. De fout word wel 
eens gemaakt, dat de kweker dit gedrag verkeerd beoordeelt en de man uit de 
broedkooi of vlucht verwijdert. Aangeraden wordt dan ook om meerdere 
nestgelegenheden ter beschikking te stellen om aan dit gedrag tegemoet te komen en 
niet in te grijpen door de man te verwijderen. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 


