NEDERLANDSE KLEURKANARIE SPECIAALCLUB
De speciaalclub voor kleurkanarieliefhebbers van de NBvV
Specialisatie
Zo divers als er mensen zijn, is ook onze vogelhobby in soorten en bij de
NKC in kleurvariatie.
Het is voor een beginnend kleurkanarieliefhebber dan ook bijna niet meer vol te houden om bij te
blijven, dit door de vele soorten kleurslagen en verschillende mutaties. Niets ten nadele van elke
afdeling, maar enige specialisatie is hierdoor gewenst, al was het alleen maar om na een jaar van
inspanning, de teleurstelling over het behaalde resultaat te voorkomen. Het valt echt niet mee om bij
aanschaf en bij het koppelen van je vogels het altijd goed te doen, zo goed zelfs dat je mag
verwachten dat je ‘n solide basis hebt gevormd voor een goed resultaat, iets wat elke kleurkanarie liefhebber zich toewenst.
Ondersteuning
Je kunt bijna niet zonder advies en nog meer van
een goede begeleiding, bijvoorbeeld als er iets dreigt
mis te gaan gedurende het jaar en in het bijzonder
gedurende de kweek/fokperiode.
Zoveel details spelen een rol, dat ondersteuning
eigenlijk onontbeerlijk is.
Een beginnend kleurkanarieliefhebber en ook een
liefhebber die al jaren vogels houdt kan best wat
hulp van collega vogelliefhebbers gebruiken en dat is
wat de NKC u wil en kan bieden.
Doen we het dan anders dan onze collegae
speciaalclubs, afdelingen of doelgroepen? Neen, wij
zijn niet zo eigenwijs om een mening te hebben
waar te veel verwachtingen mee worden gewekt.
Een actieve kleurkanarieliefhebber die net iets meer
doet en meer wil weten om zijn hobby positief uit te
oefenen, zal zich bij ons prima thuis voelen en dat
betekent eigenlijk ook, dat u er dus niet meer alleen
voor zal staan.
Advies
U kunt bijeenkomsten/themadagen bezoeken, maar ook per mail, brief of een telefoontje zijn we
altijd bereid u te adviseren. Nog beter is natuurlijk dat u door uw lidmaatschap deelgenoot wordt van
onze NKC en wij u als liefhebber proberen zo goed als mogelijk te ondersteunen.
Ja, het kan niet anders dan dat u daar iets extra’s voor moet doen en dan maakt plaats of tijd
eigenlijk niet veel meer uit.
De uitkomst van uw inspanningen gedurende het hele jaar door, zullen worden beloond.
Na de kweek/fokperiode in de eerste maanden van het jaar, volgt hopelijk “DE” bekroning in het
laatste kwartaal, wanneer u op een van de vogelshows met uw vogels samen met andere
kleurkanarieliefhebbers op een sportieve manier uw resultaten laat beoordelen.
Het liefst zien wij u dan terug op onze landelijke NKC- show de “Dutch Open” waar elke
kleurkanarieliefhebber welkom is, en waaraan u mee kunt doen. Maar het belangrijkste blijft toch
wel dat we proberen, dat u van ons die adviezen krijgt, die u helpen om uw hobby leuk te blijven
vinden. Een hobby waaraan U zoveel plezier beleeft en u zeker als de resultaten goed zijn, blijvend
mee door wilt gaan.

Wat bieden wij U?
In het volgende beeld laten
wij u zien wat van ons
verwacht kunt worden:
Vier keer per jaar ontvangt u
ons blad “Kijk op Kleur”.
U wordt uitgenodigd voor
onze regiobijeenkomsten, op
deze bijeenkomsten worden
alle soorten kleurkanaries
uitvoerig besproken.
Een aantal
kleurkanarieliefhebbers /
bestuurders zal daar voor u
klaar staan om advies te
geven over onder andere de
negatieve invloeden van
bijvoorbeeld bloedluis.
Zij zullen u positief adviseren in uw keuze bij omstandigheden waarin u uw vogels houdt waaronder
de ruimte, het biotoop/de omstandigheden, verlichting en natuurlijk de voeding. Allemaal zaken die
direct van invloed zijn op het resultaat, dus gezonde jongen en dito mooie vogels, waar u best trots
op mag zijn. Bel, mail of schrijf ons en laat weten dat u met ons samen uw hobby zo goed als mogelijk
wilt bedrijven.
En mogelijk wordt ook uw eindresultaat gelijk als een van de topvogels die we op de prachtige
kleurkanariefoto’s, welke wij U dankzij onze ‘thuisfotograaf’, de heer Piet Onderdelinden, kunnen
laten zien.
Wij heten u van harte welkom op een van onze bijeenkomsten, of onze shows. U mag als NKC- lid op
onze steun rekenen!
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