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 Vruchten eters
 Insecten eters
 Zaad eters
 Insecten
 Zachtvoer & zaden

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
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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.
OVERIGE
Ringencommissaris:
Bouwe Nijgh, Tel. 071-403 03 23
E-mailadres: b.nijgh@gmail.com
In nood gevallen de secretaries

Redactie clubblad: Piet Hagenaars, piethagenaars@outlook.com
Bankrekeningnummer: NL72 RABO 033.18.01.809
t.n.v. “DE KANARIEVOGEL” KATWIJK
Lidmaatschap: Contributie per kalenderjaar:
senior (NBvV) leden: € 38,00;
senior (verenigings)leden €20,00;
jeugdleden: € 19,00.
Verenigingsgebouw:
Gebouw Stichting “Kleindierensport Katwijk”
Oude ’s Gravendijckseweg 2 a,
2221 DB Katwijk aan Zee.
Website:

www.kanarievogel.nl
Beheerder: kanarievogel@casema.nl
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Uitnodiging ledenvergadering
Beste vogelvriendinnen en vrienden,
Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de ledenvergadering van
9 april a.s.. Deze wordt gehouden in het clubgebouw
“Kleindierensport – Katwijk”,
aan de Oude ’s-Gravendijckseweg 2a,
te Katwijk aan Zee.
Aanvang 20.00 uur.
Voor deze avond zijn speciaal de leden Rien van Duyvenbode en Ron
Zoet uitgenodigd.
Dit zijn leden die zich bezig houden met het kweken van vruchten en
insecten eters.
Dit zijn specifieke vogels, welke toch op een speciale manier
gehouden moeten worden en die je niet alle dagen ziet.
De vogelbeurs van 18 april gaat gewoon door. Dit na samenspraak
met onze mede bewoners van het clubgebouw.
Nog nooit geweest ? Nog een vogeltje nodig of over?
Kom dan eens een kijkje nemen.
De beurs wordt gehouden tussen 12.00 en 15.00 uur.
De ledenvergadering van 14 mei (hemelvaart dag) wordt een dag naar
voren geschoven en wordt dus woensdag 13 mei a.s..

We zien u graag op donderdag 9 april.
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Berichtje van de penningmeester.
Beste leden van de Kanarievogel we zitten weer in een nieuw jaar en
het eerste half jaar is weer door het bondsbureau geïncasseerd.
Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om de contributie van 2015
(€38,00) te voldoen. Bij voorbaat hartelijke dank.
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Bonte vliegenvanger - Ficedula hypoleuca - Pied Flycatcher
De bonte
vliegenvanger is voor
het eerst beschreven
door Pallas, in 1764
al. Er zijn
tegenwoordig 4
ondersoorten bekend:
Ficedula hypoleuca
hypoleuca
Ficedula hypoleuca
iberiae
Ficedula hypoleuca
sibirica
Ficedula hypoleuca
tomensis
In Afrika komt nog een soort voor, de Atlas vliegenvanger (Ficedula
speculigera), deze is lange tijd ook als ondersoort gezien van onze
bonte.
Bonte vliegenvangers zijn kleine, snelle insectenetende vogels die in
de lente en zomer in ons land voorkomen, vooral in het oosten. Aan
het eind van de zomer zijn ook soms wat donkerder exemplaren te
zien, dit zijn meestal de vogels die uit Scandinavië op doortocht zijn
en in ons land wat rusten. Dit vliegenvangertje is rond de 12 cm groot
en valt vooral op door zijn zwartwitte tekening. De popjes zijn
voornamelijk bruin, zie foto's hier op de site.
De oorspronkelijke habitat werd gevormd door de oerbossen in
Centraal en Oost-Europa, maar tegenwoordig leeft dit fraaie vogeltje
overal waar maar eikenbomen staan, tot zelfs in rustige tuinen aan toe.
Het mannetje laat regelmatig een wat schor aandoend riedeltje horen.
Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit vliegende insecten, bonte
vliegenvangers zijn echte acrobaten en voeren duikvluchten uit vanaf
een hoge tak. In één duikvlucht weten ze vaak meerdere insecten te
vangen. Op bomen en struiken zoeken ze ook vaak naar
insectenlarven, vooral in de broedtijd lijken die zelfs favoriet.
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Broeden doen ze van oorsprong in holtes in bomen, maar ook
nestkastjes worden tegenwoordig vaak gebruikt. Half mei leggen de
popjes een enkel legsel, dat bestaat uit 8 tot 10 kleine witte eitjes. Na
13 dagen komen de eieren uit en begint een zeer drukke tijd voor de
oudervogels. De jongen moeten zeer snel groeien, want al eind
augustus moeten ze mee op trek naar de overwinteringgebieden in
Afrika. Pas eind april, begin mei komen de vliegenvangers weer terug.
Overgenomen uit het clubblad van v.v. De Kolibri – Noordwijkerhout

De nieuwe Kia Rio
nu verkrijgbaar bij:

Autobedrijf Kleverlaan
Gieterij 2, Noordwijkerhout
0252-373724
www.kia-noordwijkerhout.nl
info@autobedrijfkleverlaan.nl
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Oranjekaakje - Estrilda melpoda - Orange-cheeked Waxbill
Een van de sterkste
kleine Afrikaanse
tropen is wel het
oranjekaakje. Zomer
en winter zijn ze
zeer actief en
sociaal, ook in de
buitenvolière.
Het zijn echte
groepsvogels, ze
zijn altijd samen.
Het mooist is dus
een groepje van
deze vogels samen
te houden alhoewel
dat door de
Europese
importbeperking nu
een stuk lastiger geworden is.
Het oranjekaakje is ongeveer 11 cm lang, de onderzijde is lichtgrijs,
het rugdek bruin en hij heeft, logisch, oranje wangen (kaakjes). De
staartaanzet is vuurrood, de staart verder zwart. De mannetjes hebben
bijna altijd een wat diepere kleur in de wangen dan de poppen.
Als voedsel is tropisch zaad geschikt maar wel aangevuld met liefst
verschillende graszaden. De zaden van de Europese hanepoot zijn
veruit favoriet.
Ook zijn oranjekaakjes dol op trosgierst, ze hangen graag in een verse
streng op zoek naar de lekkerste zaadjes.
Overgenomen uit het clubblad van v.v. De Kolibri – Noordwijkerhout
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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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KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL
De achtste kaartavond was op verzoek van de spelers verzet naar de
20e maart i.p.v. de 27e, maar gezien het aantal spelers, 13 namelijk, is
dit misschien toch niet zo’n slimme zet geweest. Feit is wel dat
sommige vaste spelers zich door ziekte en andere belangrijke
oorzaken hebben afgemeld. Daar kan je nu eenmaal geen rekening
mee houden. Dertien spelers; dus drie tafels en een stilzitter/barman.
Doordat Jaap van der Bent zich had afgemeld besloot Dirk de Mol
maar de fiets te pakken en zich zo alvast warm te draaien voor het
kaarten. En ja hoor, het heeft geholpen.
Na eerst een lekker bakkie
koffie te hebben genuttigd,
werd er aan de wedstrijd
begonnen.
Er werden niet echt hoge
scores behaald met één
uitzondering: Dirk de Mol
werd met 886 punten van
tafel geveegd. Waarschijnlijk
toch iets te veel van zijn
krachten gevergd met fietsen.
Onze sympathie gaat
natuurlijk uit naar zijn maat
Hans Versteegt. Het is dus
ook niet heel toevallig dat hun tegenstanders de nummers 1 en 2 van
de avond zijn geworden.
Gezien de uitslag zijn de spelers weer zeer aan elkaar gewaagd; de
winnaar werd Wim van der Plas T met 5.086 punten en de eieren
waren deze keer (uiteraard) voor Dirk de Mol met 3.567 punten. Ik
hoop terwijl ik dit verslagje schrijf, dat Dirk al veilig thuis is
aangekomen.
De zogenaamde “wilde” ronde werd gewonnen door spelers die hun
briefje al verscheurd hadden omdat ze toch geen kans hadden: Piet
van Zuilen en Jaap de Mol met 1.733 punten.
De volgende ronde wordt gespeeld: donderdag 23 april!
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De uitslag van 20 maart 2015 is als volgt:
1. Wim van der Plas T
5.086
2. Cor Schaap
5.013
3. Arjan van der Plas
4.983
4. Hans Hazenoot
4.973
5. Piet van Zuilen
4.965
6. Frans Hogewoning
4.855
7. Jan Schaap
4.753
Troef Boer
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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

Oude Wetering
Elke 2e zaterdag
in de maanden september tot mei van 12:00 tot 16:00 uur,
clubgebouw “De Diamantvink”, Weteringlaan te
Oude Wetering.

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 3e 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

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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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 ring voorzien. Het is
mogelijk om voor alle vogels ringen te bestellen in een hoeveelheid
van minimaal 10 ringen.
Bestel en betaal tijdig bij de ringencommissaris.
Ringenbestelronden voor kweekseizoen 2016
(ringen met jaartal 16, kleur Oranje)
Ronde 1

Bestellen tot:
5 mei 2015

Aflevering ringen:
Na 1 oktober 2015

Ronde 2

20 september 2015

Uiterlijk 15 dec. 2015

Ronde 3

20 januari 2016

Uiterlijk 1 april 2016

Ronde 4

20 maart 2016
Spoed bestelling,
Extra kosten € 1,= per ring

Uiterlijk 15 mei 2016

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
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Kerkuilen brengen de lente
Half februari en van lente lijkt nog geen sprake. Of toch wel?
Vogelbescherming Nederland heeft de camera’s van Beleef de Lente
al aangezet, want ook in februari is er bij verschillende vogels genoeg
te beleven. Zo wordt er bij de kerkuilen al volop gepaard op
www.beleefdelente.nl.
Wie naar de site www.beleefdelente.nl gaat en bij de kerkuilen een
kijkje neemt, ziet daar (meestal) twee uiltjes liefelijk bij elkaar zitten.
We zien ze kroelen, we hebben ze zelfs zien paren. Het plaatje wekt
de indruk dat het oude bekenden van elkaar zijn. Of dat echt zo is, is
onbekend. De kerkuilen zijn ongeringd, waardoor we niet weten of ze
al eerder een paartje vormden of hoe oud ze bijvoorbeeld zijn. Een
gemiddelde kerkuil wordt 3 à 4 jaar oud. De kans is dus groot dat er
wisselingen van de wacht hebben plaats gevonden. Oók in een
nestkast waar vogels al jarenlang trouw broeden.

Kerkuil (foto: Martin Mollet)

In ieder geval zien we voor de camera’s nu een paartje dat hard aan
een innige band werkt. Het knuffelen en paren versterkt die band. Dat
betekent echter nog niet dat we kunnen gaan aftellen tot het leggen
van de eieren. In de praktijk komen er pas eieren als het mannetje
bewezen heeft genoeg prooi aan te kunnen dragen en daar gaan wel
zo’n 4 tot 6 weken overheen.
20

De kerkuilen zorgen ervoor dat we, ondanks het weer, toch volop in
de lentesfeer zitten. Eén van de andere vroege broeders die bij Beleef
de Lente is te volgen is de bosuil. In een nestkast in Nationaal Park de
Meinweg in Limburg wordt al jarenlang door bosuilen gebroed. Ze
laten zich nog niet vaak voor de camera zien, maar de kijkers horen de
bosuil regelmatig roepen. Let op het geluid uit een griezelfilm en je
weet: het is de bosuil. Nu maar duimen dat ze ook dit jaar weer in
deze nestkast tot broeden komen.
Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Martin Mollet, Saxifraga
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Activiteitenoverzicht 2015 (onder voorbehoud)
Vrijdag
16 januari
Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag
17 januari
Vogelbeurs
Vrijdag
23 januari
Klaverjassen
Vrijdag
13 februari
Ledenvergadering
Zaterdag
21 februari
Vogelbeurs
Vrijdag
27 februari
Klaverjassen
Vrijdag
13 maart
Jaarvergadering
Vrijdag
20 maart
Klaverjassen
Zaterdag
21 maart
Vogelbeurs
Donderdag
9 april
Lezing vruchten en insecten eters
Zaterdag
18 april
Vogelbeurs
Donderdag
23 april
Kaartavond
Woensdag
13 mei
Ledenvergadering
Donderdag
21 mei
Kaartavond
Zomerstop
Woensdag 2 september
Inloopavond
Vrijdag 11 september
Ledenvergadering
Zaterdag 19 september
Vogelbeurs
Zaterdag 19 september
Barbeque
Vrijdag 26 september
Kaartavond
Vrijdag
9 oktober
Ledenvergadering
Zaterdag
17 oktober
Vogelbeurs
Vrijdag
23 oktober
Kaartavond
Vrijdag
13 november
Inschrijven t.t. + lezing
Zaterdag 21 november
Vogelbeurs
Vrijdag
27 november
Kaartavond
Zaterdag 21 november
Afluisteren zangkanaries
Dinsdag 24 november
Afluisteren zangkanaries
Woensdag 2 december
Keuren van de vogels
Donderdag 3 december
Opening tentoonstelling
Vrijdag
4 december
Tentoonstelling open
Zaterdag
5 december
Tentoonstelling open
Vrijdag
18 december
Kaartavond
Zaterdag 19 december
Vogelbeurs
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