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Indien onbestelbaar retourneren 

De Waalmalefijtstraat 85 

2225 LW Katwijk aan Zee 
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Verenigingsinfo 
 

ERELEDEN  P.C. Hagenaars en J.A. Plokker  
 

BESTUUR:  

Voorzitter (a.i.): Gert-Jan van Duijvenbode, W. Dreesstraat 38 

 2221 LP Katwijk, tel. 071-4025608 

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 ledenvergadering op  

Vrijdag 31 oktober 2014 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) Ledenmutaties; 

4) Notulen ledenvergadering d.d. 19 september j.l.; 

5) Financiën; 

6) Beurs; 

7) Tentoonstelling; 

8) Rondvraag 

9) Sluiting. 

 

 

Berichtje van de penningmeester. 

Beste leden van de Kanarievogel er zijn nog enkele leden die hun 

contributie van 2014 nog niet hebben voldaan Wilt u dit als nog doen. 

Bij voorbaat hartelijke dank. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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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Mijn kweek met…………. 

Europese Baardmannetjes 
  
 door:  Gerrit vd  Zwam 

Habitat 

Het baardmannetje komt voor in Azië en geheel Europa en leeft in 

moerassen en rietlanden. 

In Nederland  komen ze vooral voor in de rietvelden van de 

Oostvaarder Plassen. 

 
Ze leven hoofdzakelijk van insecten en in de winter gaan ze over op 

rietzaden. 
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Wij verkopen zaden van: 

 
- Teurlings 

 

- Witte molen 

 

- Himbergen 

 

- levend voer (buffelo wormen, meelwormen) 

 

- diepvries voer (pinkies, buffelowormen, wasmotten) 

 

- verschillende soorten duivenvoer en kippenvoer 

 

-Speciale wensen?  zeg het ons ,  wij kijken wat we kunnen! 

 

Wij in- / verkopen vogels! 

 

Tot ziens bij: 

Het Dierenhuis 

Secr. Varkevisserstraat 252 
2225 LL Katwijk 
tel: 071-4014547 
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Baardmannetjes leggen wel zo’n  5 -8 eitjes, bij  ( late) strenge winters 

sterven er veel baardmannetjes. Verschil tussen man en pop is goed te 

zien, de pop mist de karakteristieke baardstrepen. De zang stelt niet zo 

veel voor en is meer een korte roep. 

 

Aanschaf: 

De eerste keer dat ik baardmannetjes zag was op een TT, ze waren 

ingezonden door ons lid Cees Freke. Op dat moment zat ik nog volop 

in de Splendid Parkieten en had geen ruimte voor andere soorten. 

Later ben ik overgestapt op Rode kardinalen en Shama lijsters en had 

ik meer ruimte voor andere vogels. De baardmannetjes bleven mij 

toch trekken en ik heb toen een pop bij een kweker in Bleiswijk 

gekocht en een man bij een andere kweker. 

Het eerste jaar is er van de kweek niets terecht gekomen, de pop was 

niet in orde, legde onregelmatig eieren en ging niet broeden. Het jaar 

daarop heb ik de pop weggedaan en 3 vogels gekocht bij Rien 

Duijvenbode. Ik kon nu met 2 koppels beginnen. 

 

Huisvesting: 

De koppels werden apart gehuisvest in overdekte kweekvluchtjes ( 2m 

x2mx1 m) 

Deze vluchtjes had ik aangekleed met riet. Ik had gelezen dat ze wel 

in een gezelschap volière kunnen en ook wel broeden, maar wil men 

gericht kweken dan is apart broeden wel het beste.Als 

broedgelegenheid had ik in elke vlucht 2 half open nestkastjes omdat 

ik had gelezen dat ze meerdere nesten maken. De kastjes heb ik op een 

hoogte van 1.50 opgehangen. 

 

Voeding/kweek 

Ja, wat moet je deze vogeltjes nu voeren.  Het eerste jaar gaf ik wat 

universeel en pinkys en wat wilde zaden, waarvan ze heel veel 

morsten, eivoer   ( Witte Molen ) raakten ze niet aan. 

Ik heb toen de Europese vogelgoeroe Cees Freke gebeld en hem 

gevraagd, hoe moet ik Baardmannetjes kweken. Cees was meteen 

enthousiast en vond het leuk dat hij zijn ervaring met anderen kan 

delen. 
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Ik kreeg van Cees het volgende recept: 

160 gram Fruitkorrels (  gemalen ) 

80 gram Panade 

200 gram Beschuitmeel 

10 gram Lundi eenden korrels ( gemalen) 

3 gram Tagetus poeder 

10  Eieren ( hard gekookt) 

3  Maatlepels gistokal 

1 Theelepel spirulina 

1  Eetlepel stuifmeelkorrels ( gemalen ) 

2 Eetlepels aves opfok start 

100 gram pinkys diepvries 

100 gram buffalo diepvries 

 

Deze hoeveelheid is voor een maand, je kunt uiteraard de hoeveelheid 

evenredig verkleinen. Naar gelang het aantal vogels dat je hebt. 

 

Ik doe alles in  ( dag) porties in de vriezer. 
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Alles mengen met de mixer en als laatste de pinkys en buffalo 

wormen er door doen ( niet mixen) 

 

De genoemde ingrediënten zijn verkrijgbaar bij Rien Duijvenbode 

en/of bij Jan Koenings 

Tijdens de kweek geef ik ook nog apart pinkys, welke ik in een bakje 

met een klein laagje water leg. Baardmannetjes beginnen al vroeg met 

broeden, bij mij waren ze al eind maart aan het slepen. Ze gebruiken 

kokosvezel en rietpluis als nestmateriaal. 

De baardmannen eten dit voer zeer graag en eten het schoon op. 

De jongen groeien als kool en hebben hele vlezige poten en je moet 

opletten dat je niet te laat bent met ringen. Om de ringen had ik een 

stukje ventiel slang gedaan, zodat ze de jongen er niet uit gooien. 

In de rustperiode blijf ik het voer geven, maar zonder pinkys en 

aangevuld met wat gorzenzaad. Van de 2 koppels heb ik 18 jongen op 

stok.  

Terwijl ik dit schrijf zitten alle jongen in een grote vlucht en beginnen 

met de rui. 

. 

Wilt u informatie of vogels dan kunt u altijd bellen. Tel. 071-4086265 
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KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL 

Om er weer een beetje in te komen 

is de tweede avond vrij snel na de 

eerste gepland, namelijk al na 

veertien dagen op vrijdag 26 

september. Er waren direct al een 

paar afzeggingen i.v.m. 

verjaardagen en een late vakantie, 

dus we waren benieuwd naar de 

opkomst. Die viel toch nog mee, er 

kwamen 12 spelers opdagen, dus 

drie tafels deze keer. De volgende 

keer willen we toch weer de vier 

tafels zien te halen. We moesten even wachten op de laatste 

deelnemer, Piet Hagenaars, die zich moest haasten om op tijd te zijn, 

maar om half negen konden we beginnen. 

Piet “AAS” van Zuilen had vooraf aan enkele intimi bekend dat hij het 

toch wel een beetje vervelend vond dat hij niet zo vaak meer in de 

prijzen viel. Dus niet getreurd, Piet heeft hulp gezocht. En niet bij de 

eerste de beste, nee, Piet ging gewoon even naar Hans Klok, want als 

Piet een rollade kan winnen kijkt hij niet op 1000 euro. Alle gekheid 

op een stokje, het heeft wel geholpen; Piet won zowel de avondprijs 

met 5.314 punten als de “wilde” ronde.  Gefeliciteerd. Hij mag echter 

niet vertellen hoe de trucjes werken. Misschien een tip voor de overige 

deelnemers?? De eieren waren deze keer voor Piet Hagenaars, 

ongetwijfeld een gevolg van het geen tijd hebben voor een “warming 

up”. 

De volgende avond zal op vrijdag 24 oktober gespeeld worden, dan 

wordt ook de uitslag van de vorige competitie bekend gemaakt, dus tot 

dan ……De uitslag van 26 september 2014 is als volgt: 

1. Piet van Zuilen   5.314 

2. Hans Versteegt   5.284 

3. Peter  Schaap     5.182 

4. Wim van Duijn   5.085 

5. Wim van der Plas K  4.761 

6. Niek van der Plas  4.458 

7. Cor Schaap   4.457 

Troef Boer. 
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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 2015 

(ringen met jaartal 15, kleur Violet ral 4008) 

 

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 2014   Na 1 oktober 2014 

   

Ronde 2   20 september 2014   Uiterlijk 15 dec. 2014 

   

Ronde 3   20 januari 2015   Uiterlijk 1 april 2015 

   

Ronde 4   20 maart 2015   Uiterlijk 15 mei 2015 

  Spoed bestelling, 

 Extra kosten € 1,= per ring  
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Vogelhandel & kwekerij 

 Rien van Duijvenbode 

Special  Birds 

 Wij zijn gespecialiseerd in alle vruchten en insecten  etende vogels, 
daarnaast leveren wij ook nog zaad etende vogels     

 
 Groot assortiment levende en diepvries insecten  tegen zeer  

scherpe prijzen  ( o.a. pinky’s  - krekels – buffalo’s – morio  
wormen) – etc.) 

 
 Verder uit voorraad leverbaar Tovo Universeel – Insecten paté –  

Eivoer – T20 korrel –  Vruchten paté en Uni compleet. 
 

 Zaden uitsluitend leverbaar op bestelling 
 
Openingstijden:  
Alleen op telefonische afspraak 
Tel. 06-49799327 
E-mail:  rien1@casema.nl 
 

 

 Vruchten eters 

 Insecten eters 

 Zaad eters 

 Insecten 

 Zachtvoer & zaden 

mailto:rien1@casema.nl
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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 
 

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 

Nieuwveen 

Vogelvereniging “’t Sijsje” houdt elke 3
e
  zaterdag 

in de maanden juni t/m mei van 10:00 tot 13:00 uur  

in het clubgebouw ‘De Wens’ 

W.P. Speelmanweg 22c Nieuwveen 
 

Oude Wetering 

Elke 2
e
 zaterdag  

in de maanden september tot mei van 12:00 tot 16:00 uur, 

clubgebouw “De Diamantvink”, Weteringlaan te  

Oude Wetering. 
 

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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nu verkrijgbaar 

bij: 

Autobedrijf 

Kleverlaan 

Gieterij 2, 

Noordwijkerhout 

0252-373724 
www.kia-noordwijkerhout.nl 

info@autobedrijfkleverlaan.nl 
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Activiteitenoverzicht 2014 

                                                (onder voorbehoud) 

Woensdag   3 september  Inloopavond  

sluiting inschrijving 

 barbeque 

Donderdag 11 september Kaartavond 

Vrijdag 19 september Ledenvergadering 

Zaterdag  20 september Vogelbeurs 

  Barbeque 

Vrijdag 26 september Kaartavond 

Vrijdag  10 oktober Jan Cris van Dam 

   Vogelpark Bowra Station 

Zaterdag   18 oktober Vogelbeurs 

Vrijdag  24 oktober Kaartavond 

Vrijdag 31 oktober Ledenvergadering  

Vrijdag 7 november Kaartavond 

Vrijdag 14 november Inschrijven t.t. + lezing 

Zaterdag 15 november Vogelbeurs 

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 

Zaterdag 20 december Vogelbeurs 

 

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. 

 

 

 

 

 


