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Indien onbestelbaar retourneren 

De Waalmalefijtstraat 85 

2225 LW Katwijk aan Zee 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opgericht 10 augustus 1949 

 

maart 2014                        28
e
 jaargang 
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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:  NL72 RABO 033.18.01.809 

 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 worden jullie uitgenodigd voor de jaarvergadering. 

Deze vindt plaats op vrijdag 07 maart 2013 in het  

verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,  

oude ’s-Gravendijckseweg 2a, 2221 DB te Katwijk aan Zee. 

 

We beginnen om 20.00 uur. 

 

Agenda: 

1. Opening. 

2. In en Uitgaande post. 

3. Ledenmutatie; 

4. Verslag ringencommissaris; 

5. Jaarverslag secretaris. 

6. Financieel t.t. verslag. 

7. Financieel jaarverslag. 

8. Verslag kascommissie. 

De kascommissie bestaat dit jaar uit de heren Oudshoorn en 

Onderwater. 

9. Samenstelling nieuwe kascommissie. 

10. Bestuursvoorstellen. 

11. Begroting 2014. 

12. Stichting Kleindierensport Katwijk. 

13. Bestuursverkiezing. 

Jaap Plokker onze ad.int. voorzitter heeft op de vorige 

jaarvergadering te kennen gegeven, niet meer her/verkiesbaar te 

zijn. Momenteel is er nog geen kandidaat voor het 

voorzitterschap. 

Tevens is Dick Verkade, de penningmeester, aftredend. Maar 

Dick stelt zich herkiesbaar. 

Gert-Jan heeft een half jaar meegelopen met het bestuur. 

14. Rondvraag. 
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UITNODIGING 

 

 

 

 

OPENING 

 

 

 

 

VERENIGINGSGEBOUW 

 

 

 

 

“KLEINDIERENSPORT – KATWIJK” 

 

 

 

 

 

Oude ’s-Gravendijckseweg 4 

 

 

 

 

Zaterdag 8 maart 2014 

 

 

 

 

Aanvang 15.30 uur 
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KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL 

 

Het weer was weer bar en 

boos op vrijdagavond 14 

februari, de avond dat de 

zesde ronde van onze 

klaverjascompetitie was 

gepland. Er waren van te 

voren al enkele afzeggingen, 

dus dat er weer net als de 

vorige avond vijf tafeltjes 

zouden zijn was een utopie. 

Maar dat de spelers zich niet 

door een beetje regen en 

wind laten afschrikken blijkt 

wel uit het feit dat om acht 

uur al 15 deelnemers zich 

hadden ingeschreven. Dus even onze vaste reserve Gerrit gebeld en 

die offerde zich maar weer op om het vierde tafeltje compleet te 

maken. 

 

We konden dus beginnen met kaarten en in tegenstelling tot de vorige 

keer begon het deze avond vrij rustig. Nog geen echt grote scores, een 

beetje tam allemaal en dat had ook invloed op de spelers. Ook die 

speelden nog niet op het scherpst van de snede. Maar dat veranderde 

wel in de volgende rondes. De wedstrijd begon, misschien ook mede 

onder invloed van de eerste versnaperingen te leven en de spelers 

maakten elkaar weer op sportieve wijze het kaartleven zuur.  

 

Uiteindelijk zijn er toch weer aardige uitslagen neergezet. 

De winnaar van deze avond was Jan Schaap met 5.629 punten; 

gevolgd door Wim van der Plas T. De spreekwoordelijke eieren waren 

deze avond voor Niek van der Plas met 3.758 punten.  

 

De” wilde” ronde werd ditmaal een prooi voor Arjan van der Plas en 

Hans Versteegt. Al met al weer een leuke en zeer geslaagde avond. 
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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 14 februari 2014 is als volgt: 

1. Jan Schaap    5.629 

2. Wim van der Plas T   5.351 

3. Arjan van der Plas             5.279 

4. Piet van Zuilen             5.247 

5. Hans Versteegt                 5.226 

6. Cor Schaap           5.190 

7. Peter Schaap             5.154 

 

De volgende ronde wordt gespeeld op vrijdag 21 maart, dus tot dan. 

 

Troef Boer. 
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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. 
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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
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Op hokbezoek bij ………… 
 

Door Willem de Mooij 

 

Jan Holten zijn roots liggen in Utrecht. Jan zijn vader hield ook 

vogels en dus was Jan al op jonge leeftijd  besmet met het 

vogelvirus. Destijds had je nog niet van die mooie kant en klaar 

volières en het geld was er toen ook niet voor, dus de volière van 

Jan zijn vader was gebouwd van hout van oude theekisten en 

machine kasten. Zijn vader hield in deze volière, duiven, Rode 

kardinalen, Nachtegalen, kortom een gezelschap volière. Zelf had 

Jan een klein hokje met grasparkieten.  

 

In 1975 kwam Jan naar Katwijk en ging werken bij de Gemeente 

(Openbare werken). Hij kreeg een woning in de Rijnflat in de 

Hoornes,  helaas geen tuin voor een volière. In deze flat hield Jan 

ook al vogels, in een kamervolière hield Jan witte valkparkieten en 

kweekte ook wat jongen, deze valkparkieten waren erg tam.  

 

 
Volière met kweekruimte erachter 
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Toen Jan naar de Krom verhuisde, werd er meteen een volière in de 

tuin gebouwd. Een open volière, wel met een nachthok, in deze 

volière hield  hij kanaries, parkieten en ook fazanten. Van broeden 

kwam niet veel terecht, door de regen gingen er regelmatig ook 

vogels dood. Later heeft Jan In de schuur een aantal broedkooien 

gebouwd en hierin hield hij Splendid parkieten en wilde hiermee 

gericht gaan kweken. Dit kweken ging met vallen en opstaan en 

vaak gingen er jongen dood. Naast de Splendids waren er ook 

Bourkes, hiermee lukte de kweek beter.  

 
Broedgelegenheid met Gouldamadinen 
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Broedkooien voor de Neophema parkieten 

 

Toen Jan en zijn vrouw op een avond gezellig aan een wijntje 

zaten, zei zijn vrouw Joke, Jan ik wil graag verhuizen, dit huis 

moeten we opknappen, dan zit ik liever meteen helemaal nieuw. Je 

weet wel hoe het dan gaat, ze gingen verhuizen naar de Asserstraat.  

Ik ben een paar keer gaan kijken toen ze bezig waren het huis in te 

richten, ik zag Joke zijn vrouw in het huis bezig, maar Jan was in 

de tuin en had alleen maar aandacht voor de bouw van zijn nieuwe 

volière. Deze nieuwe volière is werkelijk een plaatje geworden. Hij 

is 6 meter lang, 1.5 meter diep en   2 meter hoog en voorzien van 

dubbelgaas i.v.m. de katten in de buurt. In de schuur heeft Jan  zelf  

broedkooien gemaakt en daarnaast nog een aantal kant en klare 

broedkooien (bouwpakketten), welke hij bij Geon heeft gekocht. 

De volière wordt bevolkt door Splendid parkieten, Valkparkieten 

en in de schuur zitten de tropen o. a. Goulds, Spitsstaarten. Met de 

Splendids kweekt Jan ook in de schuur,  Jan zegt, in begin maakte 

ik de fout steeds maar op vogelmarkten Splendids te kopen, de 

kwaliteit ging hierdoor niet op vooruit. Met name het rood tussen 

de benen, kwam steeds weer terug.  
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Jan is niet een echte tentoonstellingsman, maar hij zegt misschien 

dat ik toch nog een keer meedoe. Het verzorgen van zijn vogels 

doet Jan als volgt. Hij verstrekt een tropenmengeling en neophema 

voer, in de broedtijd elke dag eivoer en wat meelwormen.  

 

Voor de zuurgraad geeft hij 1 x per week appelazijn in het water en 

af en geeft hij wat groenvoer. Als ik vraag, Jan wat zijn je plannen 

voor de toekomst, dan zegt hij, proberen mooie vogels te kweken, 

maar vooral ontspannen genieten van mijn vogels.  

 

 
De bevolking van de volière 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Hier volgt een beknopt jaarverslag 2013, gezien door de ogen van de 

secretaris. 

 

Na het veel te weinig bij elkaar gekomen te zijn in 2012, zijn we voor 

de eerste maal bij elkaar gekomen op donderdag 21 maart in een nog 

niet opgeleverd clubhuis. Tijdens deze avond konden we het clubhuis 

bewonderen. Daarbij werden de prijzen uitgedeeld die verdient waren 

door de vogels welke waren ingeschreven op de districttentoonstelling 

in Noordwijk. Dit als alternatief voor het niet door kunnen laten gaan 

van onze eigen tentoonstelling. 

 

Ledenmutaties. 

We zijn het jaar begonnen met 128 leden, waarvan 2 ereleden en  

4 donateurs. In 2013 hebben 15 leden bedankt en hebben 5 nieuwe 

leden zich aangemeld. Dit resulteerde dat we eindigden met 118 leden 

waarvan 2 jeugdleden, 2 ereleden en 4 donateurs. 

 

Bijeenkomsten. 

We zijn in totaal 10 keer bij elkaar geweest. Deze bestonden uit een  2 

inloop avonden, een algemene ledenvergadering zijnde de 

jaarvergadering, 5 ledenvergaderingen,  

en 1 keer een rondgang door vogelpark Avifauna, 1 lezing “tussen 

tulpen en de zee”door Peter Spierenburg. Na de avond dat het 

tentoonstellingsprogramma behandeld werd heeft Jaap Plokker over 

diverse tropische vogels gesproken en zo heeft Aad van Niel na de 

inschrijving van de tentoonstelling gesproken over postuurkanaries. 

De bezetting per avond liep uiteen van 22 leden tijdens de eerste 

inloopavond tot nog geen 10 leden tijdens de lezing van Peter 

Spierenburg. 

 

Klaverjasavonden. 

Zo gauw het mogelijk was gingen ook de klaverjasavonden van start. 

Totaal werden 7 klaverjasavonden gehouden. Een enkele avond was 

bezetting slechts 3 tafeltjes. Meestal waren er 4 tafel bezet. 

We zagen een aantal nieuwe gezichten, maar ook oude vertrouwde 

gezichten kwamen terug. 
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Het clubblad. 

Het clubblad is nog steeds een eenmanszaakje. Jammer. Zoals de 

naam al zegt is het een blad dat het wel en wee van de vereniging 

weergeeft. Als er leden zijn die een verhaaltje over vogels in het 

clubblad willen plaatsen is dat altijd mogelijk. 

 

Bestuursperikelen. 

Tijdens de jaarvergadering heeft zich in de samenstelling van het 

bestuur, helaas moet ik zeggen, geen verandering plaats gevonden. 

Jaap Plokker heeft wel gezegd, dat hij zijn laatste jaar ingaat als a.i. 

voorzitter. Toch positief is te melden dat Gert-Jan van Duijvenbode 

mee heeft gelopen met het bestuur. Gert-Jan wilde zich nog niet 

beschikbaar stellen waarvan hij de gevolgen niet wist. 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar bestaan uit: 1 voorzitter a.i.,  

1 secretaris, 1 penningmeester en 1 commissaris. 

 

Ringencommissaris. 

De ringencommissaris Bouwe Nijgh heeft zijn nieuwe job goed 

opgepakt.  

 

Stichting Kleindierensport. 

Bij de bouw en afmontage van het nieuwe clubgebouw hoef ik niet te 

zeggen dat het allemaal niet zo lekker ging. Daarbij kwam ook nog 

eens het negatieve financiële plaatje. Ik ga hier verder niet op in, want 

in het afgelopen jaar heeft de Kanarievogel geen vertegenwoordiging 

gehad in het stichtingsbestuur.  

De onderverhuur wil maar niet van de grond komen. Waar dit aan ligt 

weet ik niet. Ik weet wel dat er belangstelling is. Misschien iets dat de 

nieuwe afgevaardigden op de rails kunnen zetten. 

 

Tentoonstelling. 

Het formeren van een tentoonstellingcommissie viel niet mee. De 

oude commissie is bijna voltallig gaan functioneren. Besloten werd 

om de vogels te huisvesten in het tweede gedeelte van de zaal. Dit 

omdat er weinig vogels verwacht werden. In totaal werden door 26 

inzenders 402 vogels inschreven. Dit had dus niemand verwacht. 
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De grondvluchten werden opnieuw geschilderd. Verspreid opgesteld 

in de tentoonstellingsruimte, apart inrichting met verschillende soorten 

vogels. Deze kregen veel bekijks.  

Het buiten het dorp een tentoonstelling houden kreeg binnen de 

vereniging veel kretiek. Verwacht werd dat alleen echte liefhebbers 

zouden komen en voor de rest werd heel weinig publiek verwacht. Dit 

viel een ieder tegen…….. tegen ?????? Ja, maar dan wel in positieve 

zin. Er waren nagenoeg geen momenten dat er geen publiek was.  

De waterslagers kregen een eigen ruimte op de oude vertrouwde 

schotten. In de overgang van tentoonstellingzaal naar de zangkanaries 

werd de “grote” vlucht gezet. Een ieder die een bezoek heeft gebracht 

aan de tentoonstelling was vol lof. Hoe het financieel is gegaan weet 

ik niet, al hoewel ik weet wel dat nog niet de helft van de 

adverteerders binnen gehaald is. Maar de rest hoort u van de 

penningmeester. 

 

Kampioenen van deze eerste tentoonstelling waren: 

Bij de waterslagers: Kampioen stammen André Toet, Kampioen 

Stellen Krien Onderwater, Kampioen enkeling en tevens 

Meesterzanger Freek Schot;  

Bij de kleurkanaries Kampioen stammen, stellen en enkelingen Aad 

van Niel, Kampioen kleurkanaries / postuurkanaries Nic Meyvogel, 

dit i.v.m. het Bondskruis;  

Bij de zebravinken/ Jap. Meeuwen Kampioen Cor Jonker;  

Bij de Austr. Prachtvinken Kampioen stellen en Kampioen enkelingen 

Cor Schaap. 

 

Volgens mij is een ieder weer bijgepraat. Ik wens jullie allen een goed 

jaar toe zo wel in de privé sfeer, maar zeker ook in de hobby, zodat we 

in deze wereldzaak weer een ouderwetse tentoonstelling kunnen 

neerzetten. Graag tot de volgend jaarvergadering. 

 

Piet Hagenaars 
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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 21 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. 


