
Thema:

“De Keurbrief 

voor de kleurkanarie”











MELANINE

Donkere kleurstoffen in:

Bevedering,

Hoorndelen,  Poten,

Ogen

2 soorten:

Eumelanine – zwart tot donkerbruin

Feomelanine – donkerbruin - lichtbruin



MELANINE

De donkere kleurstoffen variëren onder

invloed van verschillende factoren.

De twee soorten kunnen samen of afzonderlijk

in één kanarie voorkomen.

Variatiebreedte ook door de wijze waarop de 

kleurstoffen worden gevormd.



MELANINE

Basis kleuren:

Zwart Feo (phaeo)

Bruin Satinet

Agaat

Isabel

Altijd in combinatie met de lipochroomkleuren

geel of rood en ook met wit.



Waar zit melanine ?









LIPOCHROOM

Basiskleuren:

Geel 

Rood

Al dan niet in combinatie met ivoor of witpen

Wit ontstaat door de afwezigheid van geel of

rood.







De nieuwe verschijningen: Gekleurde snavel en 
poten



LIPOCHROOM

Lipochroom + melanine =

keurschaal 3 + 4

Lipochroom =

keurschaal 1 + 2



CATEGORIE

Verschijningsvorm- altijd in combinatie

met geel of rood. Nooit met wit.

Intensief schimmel

Mozaïek

Blauwfactor

Azuul



INTENSIEF      en      SCHIMMEL  



MOZAIEK 



BEVEDERING

Algemene eis:

Goed aangesloten en strak tegen het

lichaam gedragen.

Compleet.

Niet beschadigd.

Standaard geven we 13 punten voor 

bevedering







GROOTTE / VORM

Grootte kleurkanarie 14 – 14,5 cm.

Vorm is de som van de onderdelen:

Snavel – kop – hals - nek

Borst – rug

Vleugels – staart

Pootjes 



Houding

De houding is half opgericht.

Rustige vogel zonder stress factoren

Onrustige vogels zijn  op onderdelen niet te

Beoordelen.

Normaal rustige vogel: 9 punten





ALGEMENE INDRUK

Reinheid

Waarneembare  gezondheidstoestand

Uiterlijke afwijkingen in de groei van nagels

Vuil door ontlasting of bloedingen



STANDAARDEISEN

Voor iedereen toegankelijk

Volledig downloaden van website bond

Via index tentoonstellingen

en dan standaardeisen in pdf bestand.





IVOOR



IVOOR

Ivoorfactor werkt op het lipochroom.

Effect is dat de hoeveelheid carotenoïde in de 

veer met 50% wordt gehalveerd.

Dus: 100% geel- of rood bezit nodig om

50% over te houden.



IVOOR

Oorzaak:

In de baardjes en haakjes van de veer wordt

geen carotenoïde meer aangetroffen.

Gevolg: sterke kleurvermindering

Maar ook: invloed op de lengte van de veer

invloed op de verdeling van het

feomelanine






