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DE KLEURSLAG WIT 
De eerste kleurslag in het vraagprogramma. Een gewilde vogel bij vele 
kleurkanariefokkers. Het zijn vaak mooie showvogels, niet alleen hagelwit, 
maar ook heel mooi van model. Niet te vergelijken met de vele andere 
kleurslagen bij onze kanaries. 
 
 
Hoe Wit is Wit? 
Bij presentaties geef ik dat vaak aan wanneer ik door mijn vrouw naar een klusmarkt 
wordt gestuurd om een emmer witsel te halen. Immers, het is weer voorjaar en de 
wanden en muren moeten weer worden opgefrist. In zo’n doe-het-zelf markt heb je 
dan de keuze uit tientallen tinten witte verf. Van Nairobi Wit tot Arabisch Wit, helder 
wit en mat wit etc. Eigenlijk word ik kleurenblind van alle tinten wit. Vaak kom ik dan 
ook thuis met de verkeerde kleur wit, volgens mijn vrouw tenminste. 
Wij vragen in onze standaardeisen Optimaal Helder Wit. 
 
 
De genetica van de kleur wit 
De afgelopen 10 jaar zijn de formules iets gewijzigd. Ik heb het 35 jaar geleden 
anders geleerd dan de aspirant keurmeester en de pas geslaagde keurmeester in de 
actualiteit. Dat maakt niets uit wanneer wij maar dezelfde taal blijven spreken. 
Nu worden deze symbolen gehanteerd: 
De hoofdletter M staat voor het niet ontwikkelen van melanine. In de bevedering 
wordt alleen de lipochroomkleur ontwikkeld. 
Voor de kleur Wit hebben wij dan nog een symbool nodig, dat is nu de hoofdletter L. 
Die staat voor de niet werkende lipochroomfactor, het niet ontwikkelen van 
lipochroom. In de bevedering wordt geen gele of rode kleurstof afgezet. 
 
Op ons vraagprogramma staan vier kleuren: 
Wit, Wit Dominant, Albino Dominant en Albino. 
Vier witte vogels die toch verschillend zijn, ook de vererving is niet hetzelfde. 
 
 

Wit Dominant: 
Is een witte vogel, de kleur zegt het al, 
die dominant vererft. Wordt genetisch 
weergegeven met de hoofdletters DW. 
Deze vogels moeten in de pennen een 
kleine hoeveelheid geel laten zien als 
showvogel. De dominantfactor in de 
fok is bij één van de ouders voldoende 
om direct Wit Dominante jongen te 
fokken. 
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Albino Dominant: 
Bijna precies als bij de Wit Dominant. Voor de show hetzelfde, alleen door het mede 
bezit van de ino factor heeft deze vogel ook rode ogen. 
 
 
Wit: 
Deze vogel moet echt volledig wit zijn. 
Kan toch nog bont vererven. Deze kleur 
vererft recessief en wordt geschreven 
met de kleine letter w. De factor moet 
dubbel aanwezig om zijn kleur te laten 
zien. Bij deze vererving kan de vogel 
ook split zijn voor wit, bijv. een gele 
vogel spit voor wit. 
 
 
Albino: 
Als bovenstaande, maar ook deze vogel 
heeft rode ogen door de werking van de 
ino factor. 
 
 

 
In het totale vraagprogramma, dus alle 
gevraagde melaninekleuren (zwart, bruin, 
agaat, isabel ook in combinatie met pastel, 
grijsvleugel, jaspis, opaal, phaeo, satinet, 
topaas, eumo, onyx, kobalt en mogno) vererven 
de witte factoren hetzelfde. 
 
 
De Witte vogel als Showvogel 
Het mag duidelijk zijn dat de witte kleurkanarie 
een mooie showvogel is. In het nest zijn de 
jongen vaak nog helder en zuiver wit. Dit blijft 
niet zo, dus deze vogels moeten wel worden 
gewassen. Daar zijn vele manieren voor met 
wisselend succes. Het is een grote uitdaging 
voor de fokkers om dit zorgvuldig en wel 
overwogen te doen. 
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Veel voorkomende fouten bij de Wit Dominant is te veel kleur in de pennen, geel of 
rood. Alleen een lichte aanwezigheid van geel op de grote slagpennen is excellent. 
Bij de niet dominanten, dus de witten, zijn de meest voorkomende fouten: niet 
optimaal wit, onzuiver wit, zelfs mat wit. Maar ook losse bevedering, vaak niet op de 
juiste tijd gewassen of in de fok verkeerde paringen gedaan met te lang bevederde 
vogels. 
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