
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opgericht 10 augustus 1949 
 

april 2013                        27e jaargang 
 
 



Verenigingsinfo 
 
ERELEDEN  P.C. Hagenaars en J.A. Plokker  
 
BESTUUR  
Voorzitter : Jaap Plokker, Hercules 86, 
(Waarnemend) 2221 MD Katwijk, tel: 071-402 75 62 
Secretaris: Piet Hagenaars, de Waalmalefijtstraat 85 
 2225 LW Katwijk, tel. 06-104 74 218 
Penningmeester:Dick Verkade, Hartweg 81 
 2221 PV Katwijk, tel. 071-402 46 99 
Lid: Piet van Zuilen, Boslaan 48 
 2224 HJ Katwijk, tel. 071-407 25 50 
Lid: Vacant. 
Lid: Vacant. 
Lid: Vacant. 
 

OVERIGE 
Ringencommissaris: Bouwe Nijgh, Tel. 071-403 03 23 
 E-mailadres: b.nijgh@gmail.com 
  
Redactie clubblad: Piet Hagenaars, pchagenaars@casema.nl 
 
Bankrekeningnummer:  33.18.01.809 
 t.n.v. “DE KANARIEVOGEL” KATWIJK 
 
Lidmaatschap: Contributie per kalenderjaar: seniorleden: € 36,00; 
 jeugdleden: € 18,00.  
 
Verenigingsgebouw:  
 Gebouw Stichting “Kleindierensport Katwijk” 
   Oude ’s Gravendijckseweg 2 a,  

2221 DB Katwijk aan Zee. 
 
Website: www.kanarievogel.nl 
 Beheerder: kanarievogel@casema.nl 
 
 



Uitnodiging jaarvergadering 
 
Beste vogelvriendinnen en vrienden, 
 
Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de jaarvergadering. 
Deze vindt plaats op donderdag 11 april 2013. 
In het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,  
oude ’s-Gravendijckseweg 2a, 2221 DB te Katwijk aan Zee. 
Dit is een zijstraat van de Krom naast het woonwagenkamp en achter 
de koetsverhuurbedrijf van Guyt tegen Noordwijk aan. 
We beginnen om 20.00 uur. 
 
Agenda: 
 
1. Opening. 
2. In en Uitgaande post. 
3. Ledenmutatie; 
4. Verslag ringencommissaris; 
5. Jaarverslag secretaris. 
6. Financieel jaarverslag. 
7. Verslag kascommissie. 
8. Samenstelling nieuwe kascommissie. 
9. Bestuursvoorstellen. 
10. Begroting 2013. 
11. Stichting Kleindierensport Katwijk. 
12. Bestuursverkiezing. 
13. Rondvraag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Berichtje van de penningmeester. 
 
Beste leden van de Kanarievogel. Heeft u de contributie van 2013 al 
voldaan? De vereniging heeft voor U de contributie van een half jaar 
al wel voldaan aan de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 
Clubblad. 
Ontvangt u momenteel het clubblad nog als boekje in de brievenbus 
en heeft u geen problemen wanneer u het clubblad via een link in een 
mailtje ontvangt, geef dan uw mailadres door aan de secretaris. 
pchagenaars@casema.nl . Dit om de drukkosten te verlagen. 
 
Door problemen met de computer ben ik alle mail adressen kwijt. Wie 
heeft nog een oud bericht in zijn computer staan van een uitnodiging 
van een ledenavond of een berichtje dat het clubblad er is. Gelieve 
deze naar mij te mailen. Dan heb ik er weer een paar terug. In ieder 
geval bedankt. 
 

Een bericht van het klaverjasfront. 
Hallo beste mensen, 
Het klaverjassen gaat weer 
beginnen. Op donderdag 18 
april houden we een soort van 
inloop avond. Leden van de 
vereniging komen dan het 
verenigingsgebouw bekijken 
en wat andere activiteiten 
doen. Dat kunnen wij dan ook 
doen. Gebouw bekijken en 
bijvoorbeeld 2 potjes 
klaverjassen. Kijken hoe het 
gaat in het nieuwe gebouw. 
We maken dan nieuwe 
afspraken wanneer we weer 

van start gaan. 
 
Troef Boer.  
 



Ringen moet. 
Het ringen van de vogels wordt steeds belangrijker, niet alleen om aan 
anderen te kunnen laten zien dat wij geen vogels uit de vrije natuur in 
ons bezit hebben, maar omdat de in gevangenschap geboren vogels 
vaak betere fokvogels zijn.  
 

Ring daarom je vogels, zeker de wat lastiger te 
kweken soorten, die in een gezelschapsvolière 
worden geboren.  
Heb je jongen en geen ringen? Schroom niet om 
de ringencommissaris te bellen. 

Hij kan je meestal á la minute van de gewenste ringmaat voorzien. Het 
is mogelijk om voor alle vogels ringen te bestellen in een hoeveelheid 
van minimaal 10 ringen. 
 
Ringenbestelronden voor kweekseizoen 2013 
(ringen met jaartal 13, kleur zwart) 

 
Als u ringen wilt bestellen voor Eur. Cultuurvogels dient u uw BSN 
(het oude sofinummer) op te geven. Dit is een eis van het ministerie. 
 
De ringencommissaris  
Bouwe Nijgh, tel. 071-403 03 23 
 
 
 
 

   Bestellen tot:   Aflevering ringen: 
Ronde 1   5 mei 2013   Na 1 oktober 2013 
   
Ronde 2   20 september 2013   Uiterlijk 15 dec. 2013 
   
Ronde 3   20 januari 2014   Uiterlijk 1 april 2014 
   
Ronde 4   20 maart 2013   Uiterlijk 15 mei 2013 
  Spoed bestelling, 

 Extra kosten € 1,= per ring  
 

 

 



Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland  
 
In verschillende delen van West-Europa leven forse populaties 
halsbandparkieten. Het gaat om nakomelingen van ontsnapte 
kooivogels die zich in stedelijk gebied soms verrassend goed weten 
te handhaven. Hun broedprestaties zijn weliswaar magerder dan 
die van soortgenoten in de Aziatische herkomstgebieden, maar dat 
wordt gecompenseerd door een goede overleving dankzij 
bijvoedering en geringe predatiedruk. Halsbandparkieten 
nestelen in oude spechtenholen en zijn daarmee potentiële 
concurrenten voor andere holenbroeders. Voorlopig lijkt het 
echter niet zo’n vaart te lopen.  
 
In Nederland komen halsbandparkieten sinds midden jaren zestig tot 
broeden. Het zwaartepunt ligt in de Randstad. De vogels nestelen er in 
holtes in oude bomen, soms ook in nestkasten en een enkele keer 
wellicht in een muurnis. Buiten het broedseizoen bezoeken ze 
gezamenlijke slaapplaatsen, waartoe ze soms tientallen kilometers 
overbruggen.  

Om de landelijke aantallen te 
volgen, zijn simultaantellingen op 
deze slaapplaatsen een geschikt 
instrument. De meest recente telling 
vond plaats in het weekend van 19 
en 20 januari 2013. Ondanks het 
koude weer, met een snijdende 
oostenwind, werden alle bekende 
slaapplaatsen op één na onderzocht.  
 
Minder Het leverde 6.200 
halsbandparkieten op, voor het 
overgrote deel geconcentreerd in 
Amsterdam (47%) en Den Haag 
(44%). De rest zat verdeeld over een 
zestal steden in de Randstad. Een 
indrukwekkend aantal, maar zelfs 
als we een schatting maken van de 

aantallen op de enige niet-getelde slaapplaats (in Rotterdam) nog niet 



zo hoog als afgelopen december en precies een jaar geleden, januari 
2012. Het is gissen waaraan het verschil van 30 tot 35% is toe te 
schrijven. Gingen sommige vogels vanwege de kou elders slapen of 
bleven ze juist in het nesthol? Volgende tellingen zullen wellicht 
uitsluitsel brengen.  
 
Geen concurrentie Op de grootste slaapplaatsen komen meer dan 
duizend halsbandparkieten bijeen. Een fantastisch gezicht, waarbij 
sommigen echter vraagtekens plaatsen. Halsbandparkieten nestelen in 
oude spechtenholen en zijn daarmee potentiële concurrenten van 
andere holenbroeders. Voorlopig lijkt het niet zo’n vaart te lopen, zo 
blijkt uit verschillende studies. In het Verenigd Koninkrijk vonden 
Stuart Newson (Ibis, 2011) en anderen geen bewijs voor een serieuze 
invloed, door competitie, op de aantallen holenbroeders. Het 
uitgebreide proefschrift van Diederik Strubbe (Universiteit van 
Antwerpen, 2009) geeft aan dat alleen de boomklever merkbare last 
heeft van halsbandparkieten. Doordat zijn broedseizoen vroeger 
begint, pikt de halsbandparkiet holen in die anders door boomklevers 
benut zouden worden. Tot een belangrijk effect op populatieniveau 
lijkt dit echter niet te leiden. Dat beide soorten goed kunnen 
samenleven blijkt ook uit eigen land, waar de toename van de 
halsbandparkiet in het Vondelpark in Amsterdam (tot 27 paren in 
2010) de vestiging van de boomklever (4 paren in 2010, voordien 
waarschijnlijk onregelmatig) niet in de weg stond.  
Desondanks is het goed om de ontwikkelingen te blijven volgen. Dat 
gebeurt onder meer met de landelijk georganiseerde 
slaapplaatstellingen, die twee tot drie keer per winter plaatsvinden. 
 
Overgenomen uit het clubblad van v.v. Vogellust Noordwijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beste vogelliefhebbers, 
 

!!!! Iedereen is van harte welkom !!!! 
 

v.v. Vogelvreugd uit Hardinxveld-Giessendam organiseert een lezing. 
 

Wanneer: Maandag 22-04-2013 om 20:00 uur 
 

Waar: W.S.V. de Gondeliers 
Prins Hendrikstraat 26a 

3373 AN te Hardinxveld-Giessendam 
 

Spreker: Vogelarts Hedwig van der Horst 
 

Vogels sexen voor start van de lezing is mogelijk maar stuur dan aub 
even een email. 

 
Alle vragen over de gezondheid van de vogels kunnen gesteld worden. 

 
Om toch wat start onderwerpen te hebben. 

 
Wanneer schakel je een vogelarts in. 

Hoe herken je vogelziekten 
Verenplukken heeft dit een oorzaak 

Keelproblemen / Luchtpijpmijt /schimmel bij goudvinken 
Bloedluis 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Wim van der Linden  

Afdelingssecretaris v.v. Vogelvreugd (H18)  
 

Hardinveld-Giessendam  
Email: info@vvvogelvreugd.nl  

Bezoek ook onze website: http://www.vvvogelvreugd.nl/ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidmaatschap 
 
 

Oude Wetering 
Elke 2e zaterdag  
in de maanden september tot mei Ook zomer beurzen 
van 13:00 tot 17:00 uur, clubgebouw “De Diamantvink”, 
Weteringlaan te Oude Wetering. 
 

Boskoop 
Elke 1e zaterdag  
in de maanden september t/m april  
van 09:00 tot 13:00 uur. 
Beursgebouw, ITC-terrein, Italiëlaan 8 te Hazerswoude-dorp 
 

Vogelvereniging De Rijsenvogel te Rijsenhout  
Iedere 2e zondag van de maand september t/m mei  
van 9:00 tot 13:30 uur  
Clubgebouw SCW, Konnetlaantje, Rijssenhout  
Inlichtingen A. de Waal 0297-329176 

Noordwijkerhout 
Elke laatste zaterdag 
in de maanden augustus t/m mei  
van 12:00 tot 16:00 uur in ‘t Victohuis 
Sporkenhout te Noordwijkerhout 
 

Nieuwveen 
Elke 3e  zaterdag 
in de maanden juni t/m maartmei  
van 10:00 tot 13:00 uur in het clubgebouw ‘De Wens’ 
W.P. Speelmanweg 22c Nieuwveen 
 



v.v. "De Kanarievogel" is een vereniging van vogelhouders uit de 
regio "Katwijk en omstreken". 
Dit betekent dat de leden met name woonachtig zijn in Katwijk, 
Noordwijk, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorhout, Wassenaar. 
 
Het lidmaatschap geeft onder meer recht op: 
* het bijwonen van de bijeenkomsten; 
* deelnemen aan de jaarlijkse tentoonstelling en  
* het bestellen van ringen.  
 
Tevens ontvangt u maandelijks het tijdschrift "Onze Vogels", dat 
uitgegeven wordt door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 
 
De leden worden per seizoen uitgenodigd voor ongeveer 10 
bijeenkomsten. 
Dit zijn onder meer, ledenvergaderingen, dia/filmlezingen, 
tafelkeuringen, zangstudieavonden voor de zangkanariekwekers. 
Contributie voor seniorleden bedraagt  € 36,00 per jaar, het 
inschrijfgeld bedraagt € 5,00. 
Voor leden jonger dan 17 jaar is dit respectievelijk  € 18,00  en  € 2,50 
________________________________________________________ 
INFORMATIEVERZOEK / AANMELDINGSFORMULIER. 
 
Ik wil meer informatie over / me hierbij aanmelden als lid  van 
(doorhalen)vogelvereniging "De Kanarievogel". 
 
Naam: ………………………………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………………………… 
 
Postcode: …………….Woonplaats: ……………………………….. 
 
Telefoonnummer: ….……..….E-mail adres: .......………………..... 
 
Opsturen naar de secretaris 
 
 
 
 



 
Activiteitenoverzicht 
 (onder voorbehoud) 
2013 
Donderdag 21 maart Inloop avond 
Donderdag 11 april Jaarvergadering 
Donderdag 18 april Kaartavond 
Donderdag 2 mei Ledenvergadering 
Vrijdag 10 mei Bezoek Avifauna??? 
Vrijdag 17 mei Kaartavond 
Vrijdag 24 mei Hoe is het met de kweek 
 
Zomerstop 
Donderdag 5 september  Inkoop avond 
Donderdag 12 september Kaartavond 
Vrijdag 20 september  Ledenvergadering 
Vrijdag 27 september  Kaartavond 
Vrijdag  11 oktober Lezing ? ? ? ? ? 
Vrijdag  25 oktober Kaartavond 
Vrijdag 1 november Ledenvergadering met 
  bespreking tentoonstellingszaken 
Vrijdag 8 november Kaartavond 
Vrijdag 15 november Inschrijven t.t. + lezing 
Zaterdag 23 november Afluisteren zangkanaries 
Dinsdag 26 november Afluisteren zangkanaries 
Woensdag 4 december Keuren van de vogels 
Donderdag 5 december Opening tentoonstelling 
Vrijdag 6 december Tentoonstelling open 
Zaterdag 7 december Tentoonstelling open 
Vrijdag 13 december Kaartavond 
 
 
RTV-Katwijk Teletekst 
Leden die woonachtig zijn in de gemeente Katwijk kunnen het 
activiteitenoverzicht ook lezen op RTV-Katwijk Teletekst, pagina 
390. Eventuele wijzigingen in bovenstaand overzicht worden ook op  
de teletekst pagina vermeld.  
 



 
        Indien onbestelbaar retourneren 
        De Waalmalefijtstraat 85 
        2225 LW Katwijk aan Zee 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


