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i- Kanaria Torhout houdt zangwedstrijd voor kanaries

bedreigd"
uitsterven
zijnmet
,,W€
Kanaria Torhout is een
van de vijf overgebleven
verenigingen voor
zangkanarievogels in
West-Vlaanderen. Maandag
en dinsdag houden ze een
wedstriid waarbij drie
keurmeesters de zang van
kanaries beoordelen. ,,Het is
een heel schone hobby, maar
jarnmer genoeg met
uitsterven bedreigd", zegt
DaniëlVerkeyn (73).
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leden keurmeester. ,,De zang van
de harzerkanarie bestaàt uit verschillende delen. Een afConderlijk
deel noemen we een toer'', legt de
Torhoutenaar uit. ,,Als keurmeester beoordelen wij de verschillende
geluiden. Gemakkelijk is het niet,
maar ik ben van jongs af geïnteresseerd."
,,Bij een keurbeun worden vier vo-

gels samen gekeurd. Er zijn verschillende categorieën: de starnmen. de series en de indMduelen.

door Danny LINGIER
Kanaria Torhout, de vereniging voor

Bij de stammen komen de kanaries

zangkanarievogels, laat op maandag 29
en dinsdag 30 november de kanaries

ván dezelfde kweker. In de series
tellen rwee kwekers elk twee kana-

fluiten in de stedelijke kinderboerderij

ries op de tafel."

langs de Ieperse Heerweg in Torhout.
,,!rie keurmeesters zullen de zang van
de kanaries beluisteren en beoordelen.

,,Pe wedstrijden zÍjn echt spannend, maar voor het geld hoefje het
niet te doen, Er ziin alleen natura-

De vogeltjes moeten acht verschillende
tonen kunnen zingen. Het zijn de medeklinkers enklinkers die de zangbepalen.
Het is moeilijk, maar het is aan te leren",

prrjzen te winnen zoals een fles
whisky of een koffie4etapparaat.
Het bliift een unieke hobby. Voor de
kanariêspon is zeker nog een toe-

legt voorzitter Daniël Verkeyn (73)
graag uit.
,,Onze wedstrijd is bedoeld voor harzerkanaries of'zoetzangers'. Ze zingen heel
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Kanaria Torhout, werd drie jaar ge-

komst weggelegd. Als vereniging
Daniël Verkeyn tussen zijn kanaries: ,,Als club zijn we blij met elk beetje aandacht."

zacht. Waterslagerkanaries vind je niet de helft pupkes", gaat de Aartrijkenaar
bij ons. Ze hebben dezelfde zarg, maat verder. ,,Wie de beste zangers zijn? De
veel harder. Je hoort ze tot buiten. En 'kanariepupkes' kunnen echt schoon
neen, het is niet zoals bij de vinkeí: onze fluiten. Je hoort direct het verschil. De
kanaries hebben geen naam", lacht Da- kweek begint in maart. In oktober staan
de eerste trainingen op het programma.
nlet.
Daniël kweekt per seizoen ongeveer Dan verblijven de kanaries een vijftal
tachtig kanaries. ,,De helft mannetjes en weken in een duistere zangkast op zol-

der ofeen leegstaande kamer. Twee keer
per dag laten we ze in de klaarte en kunnen ze elkaar bekampen met hun zang.

In november beginnen de prijskampen."

Weinig jongeren
Kanaria Torhout bestaat sinds 1911 en
Daniël zelf is een l<leine twintig jaar lid

OVIOTET CORBTTI BROCK

van de club. ,,Er zijn niet veel liefhebbers

meer die nog zelf kanaries kweken", zegt

proberen we steeds'rneer naar buiten te komen." (DAl-)
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de gepensioneerde onderhoudselektri- sport. Onze vereniging telt zeventien lecien, die zes jaar geleden voorzitter den en ons jongste lid is nog maar dertig:
werd. ,,ln West-Vlaanderen zijn nog vijf wij zingen het nog wel een tijdje uit. Als
verenigingen, twee ervan denken aan club zijn we blij met elk beetje aandacht.
stoppen. De ouderdom, hé. Weinig jon- Het is een heel schone hobby, maar jamgeren tonen interesse voor de kanarie- mer genoeg met uitsterven bedreigd."

