en dus de meeste overlevingskans hebben – kun je het best de eieren rapen en er
plastic eitjes voor in de plaats leggen. De echte eitjes bewaar je dan bijv. in een
doosje met watten. Is het vierde ei gelegd dan leg je alles weer terug.
Zorg dat de ouders over voldoende voer beschikken om hun jongen te voeren.
Eivoer is daarbij onmisbaar.

Tips

Tot slot

Wie de eerste stappen heeft gezet op de weg van het kweken van vogels – en in dit
geval kanaries – die wil al snel meer weten van deze fascinerende hobby. Dat kan
natuurlijk door informatie te halen uit boeken of van internet. Nog beter is het om
lid te worden van een vogelvereniging die is aangesloten bij de Algemene
Nederlandse Bond van Vogelhouders
(ANBvV). Dat biedt vele voordelen omdat op de verenigingsavonden een schat aan
informatie wordt geboden. Ervaring van leden helpt je zeker verder en binnen de
wereld van vogelhouders is elkaar helpen een vanzelfsprekende zaak. Bovendien
zijn de kosten laag. Voor een paar tientjes ben je een jaar lang lid van de club en
van de Bond. Bovendien ontvang je dan ook nog eens eenmaal per maand het rijk
geïllustreerde en in kleur gedrukte blad Vogelvreugd. Ook daarin tal van tips en
wetenswaardigheden. En als je lid bent kun je ook van tal van faciliteiten gebruik
maken. Deelnemen aan verenigingsavonden of inschrijven voor wedstrijden op
verschillend niveau. Het zijn maar een paar voorbeelden.

voor beginners

Kanaries

Wie meer informatie wil hebben kan terecht op de site www.anbvv.nl
Daarop vind je ook de verenigingen door het hele land.
Bellen met het Bondsbureau kan natuurlijk ook tel. 0547-388706.

Deze folder werd mogelijk gemaakt door Witte Molen BV
Toonaangevend in Vogelvoeders

Kanaries bieden voor elk wat wils

ONLINE VOGELVOER BESTELLEN
GA NAAR DE KWEKERSWEBSHOP OP www.wittemolen.nl
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Deze informatiefolder is vooral bedoeld voor de beginnende
vogelhouder. Hij of zij heeft al een keus heeft gemaakt als het gaat
om welke vogels de kooien of misschien wel de volière zullen gaan
bewonen. Zijn keus is gevallen op kanaries. Een goede keuze want
het biedt de mogelijkheid om veel ervaring op te doen. Bovendien
zijn er heel wat soorten kanaries.
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Waarom een goede keus?

Het antwoord is simpel. Kanaries bieden de vogelliefhebber heel veel. Een schat
aan kleuren is voorhanden, zeker als de voorkeur uitgaat naar kleurkanaries, die in
tal van variaties voorhanden zijn. Maar de leek kent de kanarie natuurlijk van de
zang en dat biedt opnieuw ruime mogelijkheden. Immers zangkanaries zijn er in
meerdere soorten: harzers, waterslagers, timbrado’s. Maar misschien ben je wel een
liefhebber van een speciale vorm van kanaries. We spreken dan van
postuurkanaries. En natuurlijk hebben we ook hier tal van mogelijkheden: fife
fancy’s, borders, raza’s of glosters om er maar een paar te noemen. Wie dacht dat
hij met de keus voor kanaries klaar was, heeft het mis. Er valt nog heel wat meer te
kiezen! Om daar goed uit te komen kan er maar een advies worden gegeven: houd
het simpel. Vooral in het begin is dat van toepassing want ook hier is ervaring de
beste leermeester. Kanaries zijn bovendien eenvoudig te houden. Ook daarom is het
voor de beginner een goede keus. Speciale eisen aan verzorging of huisvesting
vragen ze niet. Ook om de kosten hoef je het niet te laten. Kanaries zijn nl. niet zo
duur en ze broeden al snel.

Waarop letten bij aanschaf?

Allereerst: waar koop je een vogel. Bij voorkeur op een vertrouwd adres en bij
iemand die ook een goed advies kan geven. Als je daarvan zeker bent, wel let dan
ook op de volgende zaken:
 De vogel moet levendig zijn en niet stil in een hoekje op de grond zitten.
Kijk goed naar hem. Zit hij alleen maar als een bolletje op de stok ? Wel
laat hem dan lekker zitten. Maakt hij krakende of piepende geluiden dan
geldt hetzelfde.
 Een vogel mag niet te mager zijn. Pak hem beet en voel aan het borstbeen.
Let erop dat dit niet te scherp aanvoelt.
 Belangrijk is ook om naar de onderkant bij de staart te kijken. De veertjes
moeten daar schoon zijn. Is dat niet zo dan kan er sprake zijn van diarree
en ook die vogel willen we niet.
 Als je toch de vogel vast hebt, blaas dan ook de veertjes eens wat opzij.
Ziet u geen paarse of donkerrode vlekken dan is het goed.
Een vogel moet wennen aan de nieuwe omgeving en dus is het wel handig als je
ook weet wat hij te eten kreeg en hoe hij gehuisvest was. Met die kennis kun je de
overgang naar zijn nieuwe huis niet alleen wat makkelijker maken maar je maakt
ook de kans dat er wat mis gaat kleiner.

Voedsel en water

Zaad voor kanaries is overal te koop. Neem een goede standaardmengeling. Let
erop dat het geen oud zaad is. Pas dus op met aanbiedingen want vaak staat dat al
een tijdje.
Vogels ontdoppen het zaad en eten het binnenste op. De doppen blijven achter in de
zaadbak en die moet je dus elke dag even verwijderen.
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Maar met alleen zaad ben je er niet! Een vogel moet ook tweemaal per week een
theelepeltje kracht- of eivoer hebben. Hebben ze jongen dan moet je dat elke dag
geven.
Vogels hebben daarnaast ook behoefte aan grit en fijne kalksteentjes om het zaad
in hun maag te kunnen fijnmalen. Het dient ook voor de vorming van bot en
natuurlijk voor de eieren.
Belangrijk is ook elke dag vers water. Kanaries houden ervan om in bad te gaan
en dus is eenmaal per week een bad geen luxe. Bovendien poetsen ze daarna hun
veren en dan ziet het er allemaal weer een stuk beter uit. Kanaries lusten bovendien
graag groenvoer (sla, muur ed.)
Pas op. Geef daarvan niet teveel. Twee- of driemaal per week is voldoende.
Let op. Vogels kunnen in hun nieuwe omgeving moeite hebben met het vinden van
hun voedsel en water. Maak het ze dus makkelijk en laat het niet bij één bakje. Dat
voorkomt weer ongelukken.

Alleen is maar alleen

Kanaries kunnen gemakkelijk paarsgewijs gehuisvest worden in een kooi van
minimaal 40 x 40 cm. Groter is beter. Zo’n kooi moet tochtvrij staan anders worden
ze snel ziek met vaak noodlottige afloop. Wie ze huisvest in een volière moet erop
letten dat er beschutte plaatsen zijn dan wel een tochtvrij nachthok.

Bodembedekking en zitstokken

Iedere vogelhouder heeft zijn eigen voorkeur als het gaat om dit onderwerp. Bij een
kooi kan het gaan om schelpenzand of metselzand (wel droog), maar ook
kattenbakkorrels of houtsnippers voldoen prima. Let erop dat de bodembedekking
op tijd wordt ververst. Uitwerpselen zijn een bron van infectie en die moeten dus
niet te lang blijven liggen. De stokken in een kooi moeten passen bij de vogel. In
dit geval dus ongeveer 1,3 cm dikte. In een volière zal dat allemaal wat minder
nauw luisteren omdat daar vaak met natuurlijk materiaal (takken) wordt gewerkt.

Kweek

Biedt kanaries de kans op broeden en ze doen het.
Zorg voor een komvormig nestje en wat nestmateriaal. (hooi, mos, sisal ed.) Dat
kun je allemaal in een dierenspeciaalzaak krijgen. In huis zal de temperatuur vaak
minder een rol spelen, maar buiten moet je er wel op letten dat de nachten niet te
koud zijn (min. 10 graden). Kanaries moeten ook een jaar oud zijn voor je
succesvol met ze kunt broeden.

Jongen

Kanaries leggen 3 tot 5 groenachtige gespikkelde eitjes. Ze broeden 14 dagen en
dan verschijnen de jongen. Om ervoor te zorgen dat ze allemaal tegelijk uitkomen -
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