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Van Inspiratie naar Realisatie 
 
Samen samenwerken aan samenwerking! 
 
De kogel is door de kerk vanaf 1 januari 2017 gaan beide bonden samen verder, 
voor onze vogelwereld o.i. de enig juiste keuze. Nu zijn de andere echelons aan de 
beurt. De districten, de keurmeesterverenigingen en de speciaalclubs. Wij als 
Nederlandse Kleurkanarie Club (NKC) gaan samenwerken met de Speciaal Club 
Kleur (SCK). Daarnaast heeft de NKC ook zeer goede contacten met de studiegroep 
Kleur en Postuurkanaries Onder Vrienden Opgericht (OVO) in Zwolle. Hoe gaan wij 
dit in goede banen leiden? Deze verschillende bloedgroepen hebben een eigen 
status en jarenlang met totaal verschillende reglementen gefunctioneerd. Natuurlijk 
met wisselend succes. 
 
Wanneer start samenwerking? 
Laten wij niet uit het oog verliezen dat er zeker een Couleur Lokale is en de leden die 
daar lid van zijn en bestuurders die dat uitwerken daar prominent mee bezig zijn. Dus 
misschien moeten wij een nieuw reglement voor speciaalclubs gaan schrijven, waar 
de inhoud, de specialisatie (voor ons kleurkanaries) centraal staat. Maar ongetwijfeld 
speelt hetzelfde bij de andere speciaalclubs. Laten wij luisteren naar de leden, willen 
die b.v. een COM show of juist niet. Zo Ja, wanneer gaat zo’n speciaalclub dat dan 
plannen en organiseren? Mag dat in de beschermde weken van de afdelingen of juist 
niet en blijven de maanden oktober en december daarvoor geoormerkt? Een helder 
beleid en visie in deze is zeer wenselijk. 
 
Verschil van mening over de inhoud? 
Wat de NKC betreft helemaal niet, als wij naar de foto’s kijken van de vogels in deze 
uitgave zijn alle kleurkanarie-liefhebbers het volledig eens over hoe wij de vogels 
noemen, ook internationaal. De standaardeisen lopen inmiddels volstrekt synchroon, 
alleen de vraagprogramma’s zijn soms nog wat verschillend. Toch is de 
beeldvorming over hoe een bepaalde kleurslag er uit moet zien zelden identiek. In 
ons kleine land van Noord naar Zuid en van Oost naar West kan een bepaalde 
kleurkanarie heel verschillend worden beoordeeld. In de keurmeestergroepen wordt 
daar vaak over gesproken en aandacht aan besteed, op één lijn keuren noemen wij 
dat. Maar kan dat wel als wij als liefhebbers en keurmeesters allemaal verschillende 
ogen hebben, daarnaast ook nog allemaal een eigen deskundigheid. Onze eigen 
vrije meningsuiting waar Nederland in voorop loopt wordt ook in de 
kleurkanariewereld erg gekoesterd. 
Wat een mooie uitdaging is het Project Saaamen! 
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Project Saaamen! 
Van Inspiratie naar Realisatie, de NKC is altijd op zoek om de kleurkanarie-liefhebber 
te ontmoeten en op te zoeken. U kunt ons tegenkomen in Schoorl, Zwolle, Austerlitz, 
Breda, Maasland, Leerdam, Vlaardingen en Rotterdam. Soms zijn dit 
samenwerkingsverbanden, workshops, presentaties, landelijke dagen, regioshows of 
onze landelijke internationale show ‘De Dutch Open’. Tijdens presentaties geven wij 
de laatste twee jaar nu ook aan de liefhebbers een "Dieren Welzijn Certificaat", 
ontwikkeld in samenspraak met Henk van der Wal. De keurmeesters die lid zijn van 
de NKC gaan tijdens het keurseizoen op pad met rozetten om de mooiste 
kleurkanarie op een show extra in het zonnetje zetten. Maken een foto en deze wordt 
op Facebook geplaatst, trouwens hebben jullie al op You Tube gekeken? Daar staat 
een leuk filmpje over ‘De Dutch Open’. Als laatste in dit palet van Couleur Lokale 
vragen steeds meer afdelingen bij de NKC een vorm van samenwerken aan en 
krijgen dan voor de beste lipochroom, beste melanine en beste mozaïekvogel een 
NKC rozet en een certificaat. 
 
Al deze inhoudelijke en organisatorische zaken zijn wat ons betreft onderdeel van 
een verdere samenwerking op kleurkanariegebied met de beoogde partijen. Samen 
samenwerken aan samenwerking. De inspiratie is er, nu alleen nog de realisatie! 
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