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Keurmeesters
Bondsraadsleden

Extra informatie voor de kanarieliefhebbers

Ten gevolge van een betreurenswaardig misverstand ontbreekt in Onze Vogels van november belangrijke informatie van de Technische Commissie Kleur- & Postuurkanaries. Onderstaand artikel bevat verduidelijkingen
van de TC die wij de kwekers/liefhebbers zeker niet willen onthouden. Daarom aan u het vriendelijke verzoek
dit voorlichtingsbulletin door te zetten naar een ieder die hier in uw ogen belang bij heeft.

Bontheid
Wat is bont? Bij de postuurkanaries is vorig jaar door de COM
bepaald dat bont alleen bont is als het veren betreft. Dus bont
in de hoorndelen wordt niet als bont beschouwd. Dit wordt
overgenomen door de NBvV.
Uitzonderingen hierop zijn;
Rassen die geen bonte klassen in het vraagprogramma hebben
zijn een uitzondering op deze regel.
Dit zijn de rassen:				
• Lancashire
• Rheinlander
• Duitse kuif
• Lizard
En de nog niet door de COM erkende rassen:
• Vectis
• London Fancy
• Stafford Canary

De klassen lipochroom met kuif (A)		
• Padovan
• Fiorino
• Crested
• Gloster corona
Bij deze rassen is melanine in de kuif toegestaan.
Loopt dit te ver door in de nek, dan horen ze thuis in de bont
klasse.
De klassen lipochroom met kuif (B)
• Rheinlander
• Lancashire
• Duitse kuif
Bij deze rassen is melanine in de kuif toegestaan.
Loopt dit te ver door in de nek dan worden ze niet gekeurd
omdat ze bont zijn.
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bont volgens de standaard postuur
In de standaard kennen we lipochroom, wit, geel en rood.
Een lipochroom vogel is volledig vrij van melanine bezit in
de bevedering. In het uiterlijk is er verschil in de uiting, n.l.
intensief of schimmel.
Bij een lipochroom vogel is er geen enkele veer met zichtbaar
bezit van melanine in het uiterlijk van de vogel aanwezig.
Mocht dit in het dons voorkomen en niet zichtbaar zijn in het
uiterlijk dan spreken we van verborgen bont.
Zodra er een of meerdere veren zichtbaar melanine bezitten,
spreken we van een bonte vogel.
Uitgaande van het procentueel meer aanwezig zijn (meer dan
50%) van het lipochroom wit, geel of rood spreken we van
lichtbont.
Binnen deze uitingsvorm kennen we nog lichtbont intensief en
lichtbont schimmel.
Daarnaast kennen we melanine met wit, geel of rood.
Een melanine vogel is volledig vrij van lipochroom bezit inde
bevedering.
In het uiterlijk is er verschil in de uiting, n.l. intensief of
schimmel, m.u.v. de melanine in het wit welke we altijd
schimmel noemen.
Bij een melanine vogel is er geen enkele veer met zichtbaar
bezit van lipochroom in het uiterlijk van de vogel aanwezig.

Mocht dit in het dons voorkomen en niet zichtbaar zijn in het
uiterlijk dan spreken we van verborgen bont.
Zodra er een of meerdere veren zichtbaar lipochroom bezitten
spreken we van een bonte vogel.
Uitgaande van het procentueel meer aanwezig zijn (meer dan
50%) van het melanine spreken we van donkerbont.
Binnen deze uitingsvorm kennen we nog donkerbont intensief
en donkerbont schimm
Voor de duidelijkheid;
In het verleden spraken we van 50% bont en dan wordt het
bij het benaderen van die 50%, elke keer een afweging of we
over een lipochroom, (lichtbonte vogel) dan wel een melanine,
(donkerbonte vogel) spreken.
We moeten proberen het zo eerlijk mogelijk in te schatten
en beoordelen of de lipochroom-kleur dan wel de melaninekleur de overhand heeft en de benaming lichtbont/donkerbont
hierop aanpassen.
Voor de keurmeester is er geen noodzaak de beoordeling op
een ‘goudschaaltje’ te leggen zij/hij zal in overleg bij (ernstige)
afwijkingen met zijn collega bepalen of de inzender de vogel in
de verkeerde klasse heeft ingezonden, waardoor deze dus niet
voor het krijgen van een prijs in aanmerking komt.

Lichtbont

Donkerbont

beoordeling conditie en bevedering bij postuurkanaries
Rubrieken met enkel conditie
In deze rubriek kan de keurmeester normaal vol gegeven worden bij geen bijzonderheden.

punt in mindering worden gebracht vanwege de bevedering.
Bevedering kan in een normale rubriek ook niet vol gegeven
worden.

Rubrieken met conditie en bevedering.
Vanwege de opdeling conditie en bevedering zal hier altijd een

Rubrieken van conditie opgesplitst met b.v houding.
Deze kunnen door de keurmeester normaal vol gegeven worden bij geen bijzonderheden
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