
Vroeg kweken met kanaries? 

Dit artikel komt van de website : https://www.woutvangils.be/de-
kweek/296-geduld-voor-aanvang-kweekperiode 
 
De tentoonstellingen zijn nog niet achter de rug of bij veel kanarie 
kwekers begint het alweer te kriebelen om aan te vangen met de kweek. 
Ik ga hier nu niet schrijven dat dit verkeerd is maat toch wil ik nog even 
wat zaken aanhalen. Om zo de kwekers te overtuigen dat vroeg kweek 
direct na de TT mogelijk is maar dat er ook hier een aantal spelregels 
zijn die men in het oog moet houden. Doet men dat niet dan komen er 
problemen om de hoek kijken die velen onder ons zeker kennen. Vele 
kwekers hebben in januari al jonge kanaries en dan is de liefhebber met 
zijn vroege broed ’n stukje voor op de wat latere, zo genaamde koud - 
kwekers.  
 
Geheel ongevaarlijk is dat erg vroeg beginnen kennelijk toch niet, vaak 
hoor je wat aanloopproblemen, die dan op zouden kunnen wijzen dat de 
voorbereidingen niet optimaal of de voorbereidingstijd niet lang genoeg 
zou zijn of dat men niet zorgvuldig genoeg met de verlichting is 
omgesprongen, waardoor mogelijk een te jonge vogel te vroeg tot 
broeden werd aangezet. Weet wel dat mannen altijd wat meer tijd nodig 
hebben voor ze in kweek conditie zijn dan een pop. Weet ook dat de 
vogels even wat rust nodig hebben als je met tt vogels gaat kweken . 
 
Zorg ook dat de vogels zeker 9 a 10 maanden oud zijn en uiteraard in 
goede conditie. Het in conditie brengen moet je nu zelf doen door de 
dagen te verlengen en dit op de juiste manier.  
 
Ook de voorbereiding van je kweekhok en kweekruimte vraagt veel en 
verstandige aandacht zodat je hier later niet geconfronteerd wordt met 
bv bloedluizen vedermijten enz. 
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Vroegkweek kan heel goed maar niet lukraak, weet wat je doet en hoe 
je het doet forceren gaat, maar geeft altijd teleurstellingen.  
 
Naarmate de tijd verstrijkt hoor je minder van dergelijke problemen. 
Plotseling met de kanariekweek starten is fout! Al zijn er in januari soms 
al een paar mooie dagen en al heeft een kennis, die onder wat andere 
omstandigheden kweekt mogelijk al jonge vogels, toch mag men dan 
niet overhaastig te werk gaan. Want je collega heeft bewust naar de 
vroeg kweek toegewerkt ,en als u dat niet heeft gedaan en je begint 
plots ,dan zal dit teleurstellingen opleveren.  
 
Bedenk dat alles z’n tijd moet hebben en dat een goede start uitsluitend 
kan, als de voorbereidingen goed waren, als uw vogels niet te jong zijn 
en zowel mannen als poppen volledig rijp zijn voor de kweek. Zo niet, 
geef ze dan de kans niet, het is niet zinvol daarbij naar de kalender te 
kijken, kijk liever of uw vogels aan de eisen voldoen en de hun 
toegewezen partner reeds accepteren. Zo niet, dan niets forceren en de 
vechtende vogels niet bij elkaar laten zitten. Want het vechten geeft al 
aan dat een van de beide partners al niet in conditie is om over te gaan 
tot de kweek.  
 
Onrust in de broedkooi is een ware ramp. Komt er tijdens of meteen na 
een periode van ruzie toch een legsel, dan zien we vaak, dat de eitjes 
onbevrucht zijn. Een legsel van een te jonge of niet geheel broedrijpe 
pop is meestal erg klein voor wat betreft het aantal eitjes, soms zijn die 
eitjes ook nog erg klein van afmeting, hetgeen overigens meer voorkomt 



bij jonge, dan bij overjarige poppen.  
En ook het in de steek laten van de eieren of het nest weer afbreken 
wordt dan ook schering en inslag. 
 
Bij een gerichte en goed geplande kweek worden de partners zorgvuldig 
gekozen. Begin je te vroeg en accepteren de partners elkaar niet, geef 
ze dan niet meteen de kans met ’n ander maar wacht het juiste moment 
geduldig af.  
 
Overhaast te werk gaan is fout, overhaast veranderingen aanbrengen is 
meestal eveneens fout. Met geduld worden meer kanaries gekweekt dan 
met overhaasting. 
 
Een goede voorbereiding ,juiste leeftijd en een goede verzorging 
besmetten en bestrijden van je kweekruimte zal ten goede komen aan je 
kweek met als resultaat veel jongen en weinig teleurstellingen. 
 
 


