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INTERVIEW De Vogelvrienden B.A.S. 

 

 

Uw naam :Hans Kaper 

 

Wanneer bent u met vogels begonnen en kunt u een beeld geven wat u zo al in de loop der 

jaren in uw voliere/hok heeft gehad. 

Op 15 jarige leeftijd, dat was in 1962, ben ik begonnen met het kweken van kleurkanaries. In 

eerste instantie was dat met dominant witte kanaries, maar later ben ik met name de nieuwere 

kleuren gaan kweken. Het experimenteel kweken heeft mij altijd geboeid. Het ontdekken wat de 

werking van deze nieuwe mutaties is en hoe deze vererven boeit mij bijzonder. Ik heb het boek van 

Herman Veerkamp over de genetische nomenclatuur dan ook werkelijk uit mij hoofd geleerd. In 

1994 ben ik gedurende een groot aantal jaren gestopt met het kweken van vogels omdat mijn 

drukke werkkring het onmogelijk maakte voldoende tijd aan de vogels te besteden. Maar omdat het 

bloed kruipt waar het niet gaan kan ben ik in 2005 toch maar weer begonnen met de kanariesport. 

Dit was een geschikt moment omdat de standaardeisen van de NBvV aangepast waren aan die van 

de COM en er sprake was van totaal nieuwe eisen waar de verschijningsvorm van de kleurkanaries 

aan moesten voldoen. 

Ik ben dus altijd kanariekweker gebleven en heb ook nooit overwogen om een uitstapje naar andere 

vogelsoorten te maken. 

 

Kunt u iets vertellen over de huisvesting van de vogels op dit moment ? (foto’s zijn welkom) 

Mijn vogels zijn gehuisvest in een aparte ruimte van ongeveer 3 x 6 meter. In deze ruimte heb ik 

plaats voor maximaal 48 broedkooien en twee kleine vluchten en twee wat grotere vluchten. Ik ben 

een vroeg kweker en begin meestal in februari met de kweek. Dit kan omdat ik tot die tijd toewerk 

naar 15 uur verlichting en zorg dat het tussen de 10 en 15 graden celsius is. 
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Welke vogels worden op dit moment gehouden en waarom heeft u juist daarvoor gekozen ? 

De vogels welke ik op dit moment heb zijn: Satinet geel mozaiek,  Satinet recessief wit, Agaat geel 

mozaiek en Zwart kobalt geel. Dit jaar ben ik gestart met Zwart jaspis geel en Agaat jaspis geel 

mozaiek. 
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 De keuze voor deze kleurslagen is enerzijds omdat ik ze mooi vind maar ook omdat het een 

uitdaging is deze kleuren op een TT niveau te kweken. Het kweken van mozaïeken is niet direct de 

makkelijkste keuze maar wel een uitdaging. Zoals de vogelkwekers weten zijn kruisingen tussen 

verschillende vogelsoorten onvruchtbaar. Dus verder kweken met deze hybriden is onmogelijk. 

Echter in het verleden is het gelukt om uit de kruising Kanarie x Kapoetsensijs vruchtbare jongen 

te kweken en recent is dat ook gelukt met een Kanarie x Magalaansijs. Uit de kruising Kanarie x 

Kapoetsensijs is de roodfactor en de mozaïekfactor in onze kanaries gekomen. Uit de kruising 

Kanarie x Magalaansijs is de Jaspisfactor ontstaan. Op dit moment probeert men deze factor in de 

verschillende kleurslagen te kweken. Boeiend en voor mij een uitdaging om mee bezig te zijn.   

 

Heeft u nog wensen/plannen om in de toekomst andere vogelsoorten te gaan houden ? 

Nee, het zijn voor mij altijd de kleurkanaries geweest en dat blijft ook zo. 

 

Voer, water, verzorging, medicatie zijn belangrijke zaken wanneer we vogels houden. Kunt u 

vertellen hoe u hiermee om gaat (soorten voer, iets in het water, wat op de vloer etc.) 

Ik voer mijn kanarie met zaad Teurlings en wel zaad met code 216. Dit is kanariezaad zonder 

raapzaad omdat raapzaad invloed kan hebben op de gele lipochroomkleur van de vogel waardoor 

deze te warm van kleur wordt. Met name boven de snavel wordt dat gauw zichtbaar. Het zaad 

wordt verder voorzien van kuurolie en winmix van de firma Comed.   

Verder geef ik ze tijdens de broedperiode eivoer gemengd met kiemzaad. De zelfstandige jonge 

kobalt kanaries gaan zodra het weer het toelaat in een buitenvolière en krijgen als toevoeging op 

het voer bladeren van de bruidssluier. Zowel de zon als de toevoeging van de bruidssluier zorgt dat 

het zwart eumelanine maximaal wordt en het bruin opbleekt. De agaat en satinet kanaries worden 

daarentegen juist uit de zon gehouden.  

 

Het drinkwater wordt licht aangezuurd met enkele druppels citroen per liter water om 

schimmelwerking in de hand te kunnen houden. Verder maak ik het water klaar met knoflook om 

zoveel mogelijk de vogels te wapenen tegen de bloedluis. Dat heb ik 2011 voor het eerst gedaan en 

heb de bloedluis redelijk onder controle kunnen houden.  

 

Ik ben een groot voorstander van het medicatie vrij houden van dieren.  Al gedurende 4 jaar 

gebruik ik natuurlijke producten zoals kuurolie en winmix van de firma Comed waardoor ik geen 

medicijnen nodig heb en het uitval door ziekte vrijwel niet voorkomt.  

 

Wanneer u jonge vogels kweekt worden die dan geringd om aan een tentoonstelling deel te 

kunnen nemen ? 

Ik ring al mijn jonge vogels. Maar wat tentoonstellingen betreft ben ik altijd heel terughoudend 

geweest om deel te nemen. Ik vond inzenden op de onderlinge TT voldoende om te kijken of ik met 

mijn kweek nog in de goede richting bezig was. Nu ik ook lid ben van de NKC, een speciaalclub voor 

kleurkanariekwekers, heb ik besloten het aantal tentoonstellingen waar ik aan mee doe de komende 

jaren uit te breiden.   

 

Hebt u tips voor de vereniging om clubavonden, TT, afsluitingsavonden of beursdagen voor 

(gast)leden interessanter te maken om te komen ? 

Om mensen te interesseren voor clubavonden is altijd een moeilijk onderwerp. Ik voor mij vind  

clubavonden die gericht zijn op kwalitatieve en inhoudelijke onderwerpen van de voor mij  

interessante vogels het boeiendst.  

Ik neem aan dat dat ook voor anderen het geval zal zijn of je nu tropen, kromsnavel liefhebber bent  

of dat je een liefhebber van een gezelschapsvolière bent.  



“ 
 

 
Satinet geel mozaiek man    Agaat geel mozaiek man 

 

   
Zwart Jaspis wit     Zwertkobalt geel 


