
STUDIECLUB OVO 
KANARIEVERENIGING VOOR KLEUR- EN POSTUURKANARIES  

“ONDER VRIENDEN OPGERICHT” 
 
Graag willen wij ons even aan u voorstellen. 
Wij zijn zoals hier boven staat vermeld Studieclub OVO, kortweg in de kanariewereld bekend 
als “OVO”. 
Officieel zijn wij op 6 januari 2002 opgericht. Het tot stand komen van die oprichting 
geschiedde destijds tijdens de Bondsshow in Zutphen. Het zuiden kende al wel enkele 
vereniging die de kanariekweek als specialiteit hadden; het oosten en het noorden nog niet. 
Aldus was OVO geboren, terwijl er niet lang over de naam nagedacht behoefde te worden, 
want de oprichting geschiedde inderdaad “onder vrienden”. Het aantal leden bestond bij de 
oprichting uit 12 personen.  
Nog steeds proberen wij deze naam in ere te houden, en gelet op de onderlinge sfeer welke 
heerst op onze maandelijkse contactavond en het contact tussen de leden onderling zijn wij 
daarin wonderwel geslaagd. 
Trots zijn we op het feit dat we in die bijna vijftien jaren van ons bestaan zijn uitgegroeid tot 
een toongevende vereniging binnen de wereld van de kleur- en de postuurkanarie kweek! 
 
De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we geen stormachtige groei hebben meegemaakt.  
We begonnen zoals gezegd met 12 personen, en zijn nu uitgegroeid tot bijna 80 leden. 
Dus we mogen wel stellen dat we langzaam maar gestadig uitdijen. We denken dat dit een 
voordeel is: men stort zich niet hals-over-kop in een verenigingsavontuur, met andere 
woorden: we mogen best stellen dat de leden die we hebben zeer gemotiveerd zijn.  
Dat blijkt ook uit het feit dat een aantal van onze leden de keurmeestersopleiding hebben 
gedaan (zowel in de discipline van de kleur als in de discipline van de postuur) en deze 
succesvol hebben afgerond. 
 
Onze doelstelling is het doen bevorderen van de vogelsport in het algemeen, maar meer in 
het bijzonder de kanariesport op een (steeds) hoger peil trachten te brengen en wel onder 
een steeds breder (en jonger!) publiek. Als je met name kijkt naar de kleurkanariekweek: er 
staat ons nog zoveel te wachten. Kijk bijvoorbeeld naar de nieuwe mutaties zoals azul en 
mogno: wat is er op dat gebied nog niet te ontdekken? En: welke kleuren staan ons nog 
meer te wachten? Zullen wij uiteindelijk in staat zijn de geheel zwarte kanarie te kweken? 
Het bijzondere aan onze vereniging is misschien wel eerstens de vriendschapsband en 
tweedens het grote aantal kleurslagen, welke onze leden zoal kweken! En verder: wat is er 
mooier om in je eigen omgeving het kweekplezier (maar ook het kwekersleed!), samen met 
een stel mede-enthousiastelingen te delen! Of om zo maar hier en daar te buurten en lekker 
bij te kletsen over je vogels!  
 
Sedert het begin van onze oprichting hebben wij al een tentoonstelling georganiseerd, en 
sedert drie jaren is dat onder auspiciën van de COM. Een waarom onder de COM vlag, zult u 
zich afvragen. Wel, wij vinden het belangrijk dat er een soort van eenheid inzake het 
vraagprogramma gaat zijn, maar niet alleen ten aanzien van het vraagprogramma, ook op de 
wijze waarop gekeurd gaat worden zouden wij graag zien dat dit in ieder geval in Europa 
meer uniformiteit gaat tonen, ook al weten wij heus wel dat hier nog wel een weg afgelegd 
moet gaan worden. 
 
Wat zouden wij graag voor de toekomst wensen? 
Wel, in de eerste plaats dat wij een vriendenclub mogen blijven. 
Op de twee plaats: dat dit artikel serieuze kleur- en postuurkanariekwekers aan zal spreken, 
en dat zij die ook daadwerkelijk lid van een gespecialiseerde club willen zijn, zich bij onze 
vereniging  als lid zullen aanmelden. Maar ook dege(e)n(en), die met deze prachtige sport 
wil/willen beginnen nodigen wij uit lid te worden van onze vereniging, zodat wij hem/hen 



kunnen begeleiden, en hem/hen op weg kunnen helpen op de zeker niet gemakkelijke weg 
van de kanariesport!! 
En, zeker niet in de laatste plaats, dat een ieder die in de mogelijkheid is om zich in te 
schrijven voor onze COM tentoonstelling, zich inderdaad inschrijft, want dergelijke 
tentoonstellingen kunnen alleen blijven bestaan bij de gratie van het aantal inschrijvingen. 
Wij spreken ook de wens uit dat de zusterverenigingen ook hieraan hun steentje zullen 
bijdragen, en hun leden zullen motiveren om in te schrijven! 
Wij van onze kant proberen er een hele mooie show van te maken, maar nogmaals: wel met 
u!!! En aan de accommodatie zal het niet liggen, want die is werkelijk fantastisch: u moet 
zich zelf maar hiervan laten overtuigen!! 
 
De tentoonstellingsgegevens zijn als volgt: 
Inschrijven vóór 13 oktober a.s. 
Inbreng op woensdag 26 oktober a.s., van 13.00 – 21.00 uur 
Keuring zal zijn op donderdag 27 oktober a.s. (onder kunstlicht) 
Officiële opening op vrijdag 28 oktober a.s. ’s avonds om 19.30 uur (met prijsuitreiking voor 
de kampioenen), en daarna vanaf 20.00 – 22.00 uur zal de zaal open zijn. 
Zaterdag 29 oktober a.s. geopend van 10.00 – 16.00 uur, en vanaf 16.00 afhalen van de 
vogels. 
Locatie: Partycentrum “De Nieuwe Bierton” , Schellerbergweg 27, 8017 BM Zwolle. 
 
U kunt een inschrijfformulier opvragen bij: M. Evers, Buiten Nieuwstraat 94, 8261 AX 
Kampen, telefoon: 06-12052824, e-mail adres: martienevers@home.nl 
 
Bij deze persoon kunt u zich ook als lid van OVO opgeven!! 
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