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Indien onbestelbaar retourneren 
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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:  

  senior (NBvV) leden: € 36,00; 

  senior (verenigings)leden €20,00; 

  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 

mailto:pchagenaars@casema.nl
http://www.dekanarievogel.nl/
mailto:kanarievogel@casema.nl
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Uitnodiging ledenvergadering 
 

Beste vogelvriendinnen en vrienden, 

 

Hierbij nodigt het bestuur jullie uit voor een lezing van roofvogel- 

houder Brian Bouman.  

 

Deze lezing wordt gehouden op vrijdag 7 februari a.s. 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. 

 

Brian zal hoogstwaarschijnlijk komen met een aantal roofvogels. Hij 

zal het e.e.a. vertellen over het houden en verzorging van deze vogels. 

 

Wilt u een voorproefje hebben, kijk dan op de site van Brian. 

www.bouman-roofvogels.nl 

 

Namens het bestuur 
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KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL 

 

Allereerst ook van deze 

plaats iedereen de beste 

wensen voor 2014. Een 

nieuw jaar, nieuwe rondes 

en dus ook nieuwe kansen 

voor alle spelers. De vijfde 

competitie is op 

vrijdagavond 10 januari 

gespeeld. Als deze avond 

maatgevend is voor de rest 

van het jaar, dan kunnen we 

nog wat gaan beleven. 

Klokslag 8 uur hadden 

negentien spelers zich 

gemeld, waaronder weer een 

oude bekende (Rien van Duijvenbode), maar eigenlijk toch nog eentje 

te weinig. Moesten we gaan bellen, of nog even afwachten? We 

besloten te wachten en ja hoor, even later kwam Arjan binnenvallen. 

Twintig spelers, dus eindelijk 5 tafeltjes.  

Het kan dus wel. 

Na het broodnodige bakkie koffie om de zenuwen even onder controle 

te krijgen werd er geloot en kon het kaartgeweld beginnen. En het 

geweld barste direct al los; op diverse tafels werden hoge scores 

gehaald. Dit herhaalde zich ook in de volgende rondes, met als gevolg 

dat er veel hoge uitslagen waren. Er zijn dus ook aardige verschillen 

gemaakt. Toen alle kruitdampen waren opgetrokken bleken er maar 

liefst 9 spelers meer dan 5.000 punten hadden gehaald. Dit is dan ook 

de eerste avond geworden dat je met meer dan 5.000 punten buiten de 

prijzen viel.  

De winnaar van deze avond was Cor Schaap met 5.643 punten; 

gevolgd door Jaap de Mol. De eieren waren deze avond voor Aad 

Kuijt met 3.470 punten. En wat de laatste avonden wel meer 

gebeurde: de “wilde” ronde werd ook deze avond door winnaar Cor 

gewonnen, samen met Jan de Haas. Proficiat!! 

 

 



  

 6 

Autobedrijf Kleverlaan 

 
De KIA dealer 

 
voor de Duin- en 

Bollenstreek 
 

Gieterij 2,  
 

Noordwijkerhout 
 

0252-373724 
 

www.kia-noordwijkerhout.nl 
info@autobedrijfkleverlaan.nl 
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De uitslag van 10 januari 2014 is als volgt: 

1. Cor Schaap   5.643 

2. Jaap de Mol    5.531 

3. Wim van der Plas K  5.429 

4. Wim van Duijn   5.290 

5. Arjan van der Plas  5.193 

6. Frans Hogewoning  5.144 

7. Hans Hazenoot   4.126 

 

De volgende ronde wordt gespeeld op vrijdag 14 februari, dus tot dan. 

 

Troef Boer. 
 

 
Berichtje van de penningmeester. 

Beste leden van de Kanarievogel. Een dezer dagen krijg u weer een 

berichtje om uw contributie te voldoen voor 2014.  

De vereniging heeft de contributie voor dit jaar al wel voldaan aan de 

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 

 

 

 

 

 

Beëindiging lidmaatschap. 

Leden kunnen, indien gewenst, hun lidmaatschap beëindigen middels 

opzegging bij de secretaris van de vereniging. 

Dit kan per kwartaal. 
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Hotel Noordzee BV   Boulevard 72    2225 AG Katwijk 

 

Tel: 071-4015742   Fax: 071-4075165 

 

E-mail: info@hotelnoordzee.nl   www.hotelnoordzee.nl 

mailto:info@hotelnoordzee.nl


  

 9 

Nieuwjaarsreceptie en Prijsuitreiking 
 
 Zaterdag 11 januari jl. hielden we onze  nieuwjaarsreceptie waarop ook de in 

december, tijdens de 64
e
 vogeltentoonstelling, behaalde prijzen werden 

uitgereikt. Ca. 30 personen, heel wat leden hadden hun wederhelft meegenomen, 

bezochten de feestelijke prijsuitreiking en hadden een uitermate gezellige avond 

met elkaar.  

 

Nadat iedereen onder het genot van een kopje koffie elkaar ‘al het 

nodige’ voor 2014 had toegewenst keek voorzitter Jaap Plokker in zijn 

welkomstwoord terug op het jaar 2013, waarin het nieuwe 

clubgebouw van Stichting Kleindierensport Katwijk in gebruik werd 

genomen en de vogelvereniging voor het eerst in haar 64 jarige 

bestaan de beschikking heeft gekregen over een eigen clubgebouw.  

 

 
De prijzentafel van de tentoonstelling 2013 

 

Met trots kunnen de leden van ´De Kanarievogel´ aan de gasten laten 

zien wat met hulp van de leden van de andere Katwijkse 

kleindierenverenigingen en de financiële ondersteuning van de  
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Gemeente Katwijk is gerealiseerd. Tijdens de tentoonstelling in 

december jl. hadden veel bezoekers hun bewondering voor het nieuwe 

clubgebouw niet onder stoelen of banken gestoken. Jaap Plokker sprak 

de hoop uit dat het nieuwe clubgebouw ook zal zorgen voor nieuw 

elan in de vereniging: verfrissende ideeën en activiteiten en nog meer 

betrokkenheid van de leden. Hij vertelde dat het bestuur al weer 

plannen had gemaakt voor het komende jaar. Zo staat een lezing over 

Roofvogels door Brian Bouman voor 7 februari gepland. Brian is al 

eens eerder met z’n vogels bij ons geweest en dat was een groot 

succes. Velen hadden, toen ze de reacties vernamen, achteraf spijt dat 

ze niet gekomen waren. Zij krijgen dus nu een tweede kans. Verder 

onderzoekt het bestuur heel serieus de mogelijkheden van een 

excursie naar een vogelbezitter met bijzondere vogels. Dit zou dan op 

een zaterdag ergens in mei gepland gaan worden en, afhankelijk van 

de afstand, een hele dag kunnen duren. Bij andere verenigingen zijn 

dergelijke uitstapjes een groot succes en wij hopen uiteraard dat er 

ook in onze vereniging hiervoor voldoende animo is. Een eveneens 

weer teruggekeerde activiteit is de barbecue. Vanwege alle 

huisvestingsbeslommeringen is daar al een paar jaar niets van terecht  
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gekomen, maar nu met het nieuwe gebouw zijn er weer volop 

mogelijkheden en het voornemen bestaat begin september een 

barbecue te organiseren. Volop plannen dus. 

 

Jubilarissen 

Na het welkomstwoord werden enkele jubilarissen gehuldigd. 

Vanwege het 25 jarig lidmaatschap van de vereniging en de 

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers kregen  

Rien van Duijvenbode en Henk Oudshoorn het daarbij passende 

insigne opgespeld. Gerjan van Zuilen en Dirk Ketting kwamen 

eveneens voor een jubileumspeld in aanmerking, maar waren met 

kennisgeving afwezig. 

 
Buffet 

Vervolgens was het hoog tijd geworden de inwendige mens te 

versterken. Peter Schaap had overheerlijke salades opgemaakt en 

warme, Aziatische, hapjes klaargemaakt. Dit stond op een buffettafel 

opgesteld waarlangs iedereen kon langslopen en naar eigen gading 

kon afnemen. De salades en hapjes vonden gretig aftrek.  
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Er was ruim 

voldoende 

en de hele 

avond door 

bezochten 

mensen de 

buffettafel. 

Tussendoor 

was er volop 

gelegenheid 

om onder 

het genot 

van een 

drankje met 

elkaar te  
Peter Schaap bezig in de keuken 

kletsen en de laatste ervaringen uit te wisselen. 

 

Prijsuitreiking en verloting 

Tijdens deze feestelijke nieuwjaarsreceptie werd ook het tijdens de 64
e 

vogeltentoon

stelling 

gewonnen 

eremetaal 

uitgereikt en 

dat vond in 

afwisseling 

met enkele 

verlotingron

des plaats. 

Gerrit van 

der Zwam 

had gezorgd 

voor leuke 

prijzen en  
Staand v.l.n.r. Aad van Niel, Cor Schaap, zittend André Toet 

zeker de hoofdprijs van elke ronde was niet te versmaden: een 

schitterend gevulde boodschappenmand. 
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Nadat de kampioenen een schaal met inscriptie in ontvangst hadden 

genomen vond de laatste verlotingronde plaats. Omstreeks 23.00 u. 

werd het laatste prijswinnende lot getrokken. Daarmee was aan het 

officiële gedeelte van de avond een einde gekomen. De aanwezige 

kampioenen gingen op de kiek. Voor anderen was dit het moment om 

huiswaarts te keren. De herinnering aan een gezellige en prima 

verzorgde avond meenemend.  

 

Slot 

Tot slot is een woord van dank op z’n plaats voor degenen die de 

nieuwjaarsreceptie en prijsuitreiking hebben georganiseerd en 

mogelijk gemaakt. In willekeurige volgorde noem ik Peter Schaap 

voor het op- 

en 

klaarmaken 

van het 

warme & 

koude buffet; 

Cor en Jan 

Schaap en 

Piet van 

Zuilen voor 

het 

bargebeuren; 

Gerrit v/d 

Zwam voor 

het 

organiseren van de verloting; Piet Hagenaars voor het uitzoeken, 

bestellen en sorteren van de  tijdens onze tentoonstelling gewonnen 

prijzen. Alles stond kant en klaar en daarom verliep de prijsuitreiking 

zonder problemen. Hartelijk dank voor jullie inzet. Het was een 

gezellige en prima verzorgde avond waar 30 leden en hun aanhang 

van genoten hebben. Hopelijk is een volgende keer de belangstelling 

wat groter. Dat hebben de organisatoren wel verdiend.    
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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 2014 

(ringen met jaartal 14, kleur groen) 

 

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 

Mail adres: b.nijgh@gmail.com 

 

 

 

   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 2014   Uiterlijk 15 mei 2014 

  Spoed bestelling, 

 Extra kosten € 1,= per ring  
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Oude Wetering 

Elke 2
e
 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 1
e
 zaterdag  

in de maanden september t/m april  

van 09:00 tot 13:00 uur. 

Beursgebouw, ITC-terrein, Italiëlaan 8 te Hazerswoude-dorp 
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Lidmaatschap 
 

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 
 

Boskoop 

Elke 1
e
 zaterdag  

in de maanden september t/m april  

van 09:00 tot 13:00 uur. 

Beursgebouw, ITC-terrein, Italiëlaan 8 te Hazerswoude-dorp 
 

Noordwijkerhout 

Elke laatste zaterdag 

in de maanden augustus t/m mei  

van 12:00 tot 16:00 uur in ‘t Victohuis 

Sporkenhout te Noordwijkerhout 
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Activiteitenoverzicht 2014 

 

                                   (onder voorbehoud) 

 

Donderdag 10 januari klaverjassen 

Vrijdag 11 januari Nieuwjaarsreceptie 

Vrijdag 7 februari Brian Bouman 

Vrijdag 14 februari Klaverjassen 

Vrijdag 7 maart Jaarvergadering 

Vrijdag 14 maart Klaverjassen 

Donderdag 3 april Chris van Dam 

Donderdag 23 april Kaartavond 

Donderdag 1 mei Ledenvergadering 

Vrijdag??? 16 mei Kaartavond 

Vrijdag 30 mei Hoe is het met de kweek 

Zomerstop 

Zaterdag  6 september Barbeque 

Donderdag 11 september Kaartavond 

Vrijdag 19 september Ledenvergadering 

Vrijdag 26 september Kaartavond 

Vrijdag  10 oktober Lezing Avifauna 

Vrijdag  24 oktober Kaartavond 

Vrijdag 31 oktober Ledenvergadering  

Vrijdag 7 november Kaartavond 

Vrijdag 14 november Inschrijven t.t. + lezing 

Zaterdag 22 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 25 november Afluisteren zangkanaries 

Woensdag 3 december Keuren van de vogels 

Donderdag 4 december Opening tentoonstelling 

Vrijdag 5 december Tentoonstelling open 

Zaterdag 6 december Tentoonstelling open 

Vrijdag 12 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. 


