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De Satinet 
                    

Historie 

De eerste satinetten ontstonden zo rond 1958, in Frankrijk bij de heer Ascherie, die 
een paar gemelaniseerde roodogen in het nest had liggen. Het zwarte eumelanine in 
de ogen komt door de werking van de satinetfactor niet tot ontwikkeling.  
 
Tijdens het opgroeien van de vogels ziet men dat het phaeomelanine belet wordt om 
tot ontwikkeling te komen. Zo ziet men dan ook duidelijk dat de zwart eumelanine 
bijna geheel verdwijnt. 
 
De grondkleur is helder geworden door het wegvallen van het bruine phaeomelanine 
tussen de bestreping en de toppen van de vleugel- en staartpennen. 
 
De satinet is als kanarie één van de mooiste kleurkanaries, indien hij volgens de 
standaard gekweekt wordt. Hij komt voor in de kleuren wit, geel en rood, ivoor en 
mozaïek.  
 
De ino-factor 
Goede satinetten zijn te kweken door gebruik te maken van duidelijke gestreepte 
bruine of isabel vogels.  
 
De pootkleur moet bij alle satinetkanaries vleeskleurig zijn, de optische factor zorgt 
voor helderheid. Het melanine moet beginnen aan de snavelbasis, duidelijk 
onderbroken en scherp afgetekend. 
 
Lichtbruine bestreping, Vleugel- en staartpennen lichtbruin van kleur, snavel en 
nagels hoornkleurig, grondkleur egaal en zoals beschreven met rode ogen. 
 
De satinet vererft geslachtsgebonden, dus satinet verervende poppen bestaan niet, 
wel satinet verervende mannen. 
 
Hij vermindert de bruine phaeomelanine (het tussenliggend bruin) volledig, de zwarte 
eumelanine grotendeels en de bruine eumelanine in iets mindere mate. Doordat de  
bruine phaeomelanine bijna volledig uit het uiterlijk van de vogel is verdwenen en de 
bruine eumelanine grotendeels, krijgen we een soort “verlichte” Isabel uitgave.  
 
We zien dat de tekening veel lichter wordt dan bij de isabel, maar toch nog goed 
zichtbaar blijft door het ontbreken van het phaeomelanine en we zo toch nog een 
goed contrast krijgen. 
 
Nest jongen 
In de kweek kan zich een probleem voordoen als er jongen zijn, deze worden dan 
niet zo gemakkelijk gevoerd.  
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De satinetten zijn namelijk roodogen en die hebben een vorm van blindheid, 
waardoor ze de jongen in het nest niet zo goed zien. Met name als de ouders ino-
rood en isabelrood kleurige ogen hebben.  
 
Dat bemoeilijkt het voeren, het is daarom verstandig de man erbij te laten die dan 
mee kan helpen voeren. Hou er bij het samenstellen van kweekkoppels rekening 
mee dat een van de partners bruin van pigment is, of als het een isabel is, goed bruin 
bestreept. 
 
Er zijn kwekers die de pas uitgekomen satinet jongen overleggen onder goed 
voerende pleegouders. Het is maar wat uzelf wilt. 
 
De satinetfactor 
Door de afwezigheid van het phaeomelanine krijgen we natuurlijk een zuivere, 
duidelijk verhelderde grondkleur. Maar langs de andere kant bestaat ook het gevaar 
voor “uitlopen”, het enigszins natuurlijk verbreden van de tekening wegens het 
wegvallen van enige begrenzende druk van de phaeomelanine. Een ander nadeel 
van het ontbreken van phaeomelanine, is dat soms op de korte bevederde plaatsen, 
onder andere boven de snavel, de vetstofkleur warm gaat worden 

Belangrijk bij satinet is ook de verplichte aanwezigheid van een duidelijke 
flanktekening en koptekening. Dit laatste is moeilijker te verwezenlijken bij mannen. 
Mannen heb al vlug een kleurloos voorhoofd en ontbreekt de koptekening. De 
ervaren kweker zal daar zeker op letten bij het samenstellen van zijn kweekkoppels! 

Ook typisch voor onze satinet zijn de vleeskleurige hoorndelen (poten, nagels en 
bek), de beigebruine dons en de robijnrode ogen. 

Natuurlijk zal de satinetfactor het gemakkelijkst zichtbaar zijn bij de vogels met witte 
grondkleur. Maar bij de roodsatinet zal de tekening wel iets duidelijker moeten 
worden, anders zal hij gemaskeerd worden door het rood.  

Daarom zal men terdege in de nateelt moeten voor zorgen dat de tekening duidelijk 
blijft. Dit wil zeggen dat we in de kweek ouders moeten gaan gebruiken, die een 
tekening bezitten die iets harder is dan de gewone klassieke tekening. Straks meer 
daarover.  

In combinatie met de ivoorfactor zal de kleuruiting minder diep doen overkomen dan 
bij de niet-ivoor. Ook de rode grondkleur zelf moet zo diep en egaal mogelijk zijn over 
het gehele lichaam en doorlopend tot in de toppen van de pennen van staart en 
vleugels.  

Indien we het te doen hebben met een schimmelvogel, moet de schimmelverdeling 
zo egaal mogelijk verdeeld zijn over gans het lichaam, ook op de borst, kop en in de 
nek. 

Voeding witfactorige Satinetten: 
Het is algemeen bekent dat Recessief witte kanaries kunnen geen vitamine A 
omzetten uit provitamine A waardoor toevoegen aan de voeding noodzakelijk is.  
 
Verschijnselen die wijzen op vitamine A-gebrek: -Kanaries (met name recessief witte 
kanaries): - slechte broedresultaten. 
 
De kanarie zet deze caroteen en carotenoïden om in retinol, oftewel vitamine A een 
uitzondering hierop zijn de recessief witte  vogels . 
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Deze zijn niet in staat om carotenoïden om te zetten in retinol . 
 
Recessief witte kanaries zijn eigenlijk vogels met een stofwisselingziekte. 
 
We moeten deze vogels dan ook voeding geven verrijkt met vitamine A. 
 
De stof komt voor in allerlei groenten en geeloranje fruit. 
 
De oranje wortel staat bekend om zijn hoge vitamine A-gehalte. 
 
Deze stof zit echter niet alleen in wortel maar in vele groente, fruit  zoals het blad van 
de paardenbloem, broccoli, zoete aardappel,  spinazie,  Hollandse kaas, eieren, 
abrikoos, papaya, mango, erwtjes en courgette. 
 
Provitamine A werkt net als de vitaminen C en E als antioxidant tegen vrije radicalen. 
Verder vind ik het belangrijk om de vogels niet vol te stouwen met allerhande 
middelen. Hou het zo natuurlijk mogelijk. 
 
De standaard 
De SATINET wordt gekenmerkt door de afwezigheid van zwarte eumelanine en van 
phaeomelanine.  
 
Wat rest is verdunde bruine eumelanine (van een bruinbeige tint). De bestreping op 
de kop, de rug en de flanken wordt gevormd door een goed in lijn liggende, fijne en 
korte bestreping.  
 
De bruinbeige kleur op een heldere ondergrond zorgt voor een mooi contrast. De 
poten, nagels en snavel zijn licht van kleur.  
 
De ogen zijn rood. Vereist is een zeer duidelijk contrast tussen de licht bruine 
bestreping en de zeer heldere grondkleur. Bestreping fijn, kort, goed afgetekend, 
onderbroken en goed in lijn liggend. 
 
Fouten: 

• Te fletse of te harde minder typische bestreping; 
• Onvolledige of onregelmatige bestreping, te breed of ononderbroken (te veel 

in lijn); 
• Ogen teveel gemelaniseerd (te donker); 
• Gebrek aan bestreping; 
• Bestreping onregelmatig of veel te hard van tint; 
• Geen contrast tussen bestreping en grondkleur. 
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Rugbestreping man en pop:   

weinig verschil in nuances 
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Kopstudie Satinet geelivoor en Satinet wit 

 

Beiden begint de bestreping aan de snavelbasis. 

 

 

Koptekening Satinet wit nu uitvergroot.  

Begint mooi vanaf de snavelbasis. 
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Hier is het optisch verschil van de melanine goed zichtbaar. 

      

                                                                        

 

Satinet wit mannen 
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                                                               Satinet wit man en pop 
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                                                   Satinet geelivoor intensief en schimmel 

 


