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Verenigingsinfo 

 

ERELEDEN  

P.C. Hagenaars en J.A. Plokker  

 

BESTUUR:  

Voorzitter: 

Gert-Jan van Duijvenbode,  

mail adres: gjduyf@ziggo.nl 

 tel. 071-4025608 

 

Secretaris: 

Piet Hagenaars, 

mail adres:piethagenaars@outlook.com 

tel. 06-104 74 218 

 

Penningmeester: 

Dick Verkade, 

mail adres: cobyverkade@live.nl 

tel. 071-402 46 99 

 

Lid: 

Piet van Zuilen,  

tel. 071-407 25 50 

 

Ringencommissaris: 

Bouwe Nijgh,  

tel. 071-403 03 23,  

Mail adres:b.nijgh@gmail.com 

In nood gevallen de secretaries 

 

Contributie per 2016: 

Senior leden (NBvV)   €38,00 

seniorleden (vereniging)  €20,00 

jeugdleden  €19,00 

 

Bankrekeningnummer: 

NL72 RABO 033.18.01.809 

t.n.v. “DE KANARIEVOGEL” 

Katwijk 

 

Verenigingsgebouw:  

Stichting “Kleindierensport-Katwijk” 

Oude ’s Gravendijckseweg 2 a,  

2221 DB Katwijk aan Zee. 
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Redactie clubblad: 

Piet Hagenaars,  

 

Redactieadres: 

piethagenaars@outlook.com 

 

Inhoud: 
Het is voor iedereen mogelijk om stukken 

in te zenden. Deze stukken dienen bij de 

redactie te zijn ingeleverd voor de 15de 

dag van de voorgaande maand. Niet  tijdig 

ingeleverde stukken worden later geplaatst. 

De redactie neemt geen verantwoording 

voor de inhoud van de ingezonden stukken 

en behoudt zich het recht voor om 

plaatsing om redactionele redenen te 

weigeren. 

 

Website: 

www.kanarievogel.nl 

Beheerder: kanarievogel@casema.nl 

 

 

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

 

Beste vogelvrienden. 

 

Het bestuur heeft dhr. C. Diepstraten 

gestrikt om op donderdag 7 april een lezing 

te komen houden. In het verleden is Cees 

al eens eerder geweest, maar hij heeft nu 

een andere lezing. Cees zal deze keer 

praten over het broedrijp maken van de 

vogels o.a. door het voer aan te passen.  

 

Daarbuiten gaat Cees verder op wat 

kunnen we de vogels geven uit de natuur 

en waarom. Denk dan aan bloemetjes en 

zaden die in de duinen te vinden zijn. 

De avond begint om 20.00 uur in het 

clubgebouw “Kleindierensport-Katwijk” 

aan de oude ’s-Gravendijckseweg 2a in 

Katwijk. 

 

 

Het bestuur ziet u graag komen. 

 

 

Berichtje van de penningmeester. 

Beste leden van de Kanarievogel er zijn 

nog steeds leden die de contributie nog niet 

hebben voldaan. 

Indien u een van hen ben, verzoek ik u 

vriendelijk om de contributie van 2016 

(€38,00 sr leden,  

€20,00 donateurs/ver.leden of 

 €19,00 jeugdleden) te voldoen. Bij 

voorbaat hartelijke dank. 

 

 

 
 

 

VRIJE EXOTISCHE VOGELS IN 

NEDERLAND 

 

Eind jaren ’70 zag ik ze voor het eerst, 

Halsbandparkieten(Psittacula krameri) vrij 

rondvliegend, tijdens een wandeling op het 

Landgoed Overvoorde in Rijswijk, op de 

grens van Den Haag. 

 

Het verhaal ging dat een oude dame ze in 

1968 had losgelaten, en ze dagelijks kwam 

bijvoeren.  

Ze nestelden in boomholtes, en hun 

aanwezigheid was gemakkelijk te 

herkennen door hun luide schelle roep. 

Ook tijdens de vlucht. Meestal was dat in 

kleine groepen van ongeveer 10 tot 15 

vogels. 

Later zag en hoorde je ze in een groter 

gebied, o.a. onze achtertuin waar ze de 

rijpe appeltjes wisten te vinden, en 

vastgeklemd in hun pootje oppeuzelden.  

Volkstuinders in de omgeving waren 

minder blij met deze mooie vogels die 

leven van fruit (waarvan ze vaak een paar 

hapjes nemen en dan aan de volgende 

vrucht beginnen), bloemen, nectar en 

zaden zoals zonnebloemen en maïs. In de 

broedperiode ook insecten. 

In de winter vinden ze hoofdzakelijk hun 

voedsel op voederplaatsen, pinda’s en 

vetbollen hebben hun voorkeur.  

Kastanjeknoppen pikken ze open om bij de 

latent aanwezige bloemen te komen.  

In het voorjaar eten zij het jonge groen en 

de bloemen. 

 

In Den Haag en omgeving zijn in 2013 

meer dan 5000 van deze mooie exotische 

vogels. In Amsterdam  wordt het aantal 
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geschat op 4000, in Rotterdam 550, en in 

Utrecht 100. Een aantal hiervan is 

inmiddels gesignaleerd bij de Vecht. 

In Nederland komen ze vrijwel alleen in en 

rond de grote steden voor, omdat ze hier in 

de winter voldoende ( door mensen 

aangeboden) voedsel kunnen vinden. 

Het blijkt dat deze parkieten in 35 landen 

op alle continenten met uitzondering van 

Antarctica voorkomen. Buiten Afrika en 

Zuid Azië, waar hun habitat ligt, allen 

afkomstig van ontsnapte of vrijgelaten 

vogels.  

In Europa komen ze voor in zuidwest 

Engeland en België, waar de grootste 

populaties van meer dan 10.000 vogels 

voorkomen, en in Frankrijk, Spanje en 

Portugal. 

Als leefomgeving geven zij de voorkeur 

aan dichtbeboste tuinen en parken. Er 

moeten in de omgeving voldoende 

nestholten aanwezig zijn, en de ( vaste) 

slaapplaats goed bereikbaar. 

 

Het zijn, zoals de meeste Papegaaiachtigen 

“Holenbroeders”. 

Nestholten worden gemaakt in bomen van 

zacht hout, wat meestal het geval is met 

“dode”bomen. Door sterk bosbeheer 

worden deze vaak snel verwijderd, 

waardoor het nesthol aanbod in deze 

“beheerde” bossen een negatief effect heeft 

op het voorkomen van holenbroeders. 

Competitie over broedholten tussen 

Spechten en Halsband parkieten, zoals veel 

gesuggereerd wordt, is er niet omdat 

Spechten elk jaar een nieuwe nestholte 

uithakken.  

Halsband parkieten gebruiken de “oude” 

nesten van de Spechten. 

 

Zij broeden vaak in kleine groepen bij 

elkaar in dezelfde boom. De broedparen 

verdedigen hun broedplaatsen gezamenlijk 

tegen eventuele belagers.  

Buiten het broedseizoen leven en slapen ze 

in grote groepen. Het zoeken naar voedsel 

wordt meestal in kleinere groepen van 10 

tot 15 vogels gedaan. 

Het zijn “standvogels”, maar krijgen wel 

een steeds groter verspreidingsgebied. 

 

De gevormde paartjes blijven elkaar trouw, 

zijn dus monogaam, en zijn rond hun derde 

jaar volwassen en “broedrijp”. De vogels 

worden ongeveer 42 cm. groot, inclusief de 

lange staart. 

De mannen hebben een zwarte halsband in 

de nek, naar boven toe omzoomd met roze 

veren. De poppen tonen vaak een 

lichtgroene kleur in hals en nek, het zwart 

ontbreekt geheel. 

Jonge vogels zijn wat geler van kleur, en 

de band is nog niet te zien. 

 

Bij overlevering wordt verteld dat een 

stuurman van de vloot van Alexander de 

Grote rond 326 v.Chr. de Halsbandparkiet 

(ook wel kleine Alexanderparkiet 

genoemd), en de Grote Alexanderparkiet 

als eerste papegaaiachtige kooivogels 

vanuit Zuid- en Zuid oost Azië in Europa 

bracht. 

In Amsterdam en omgeving, zoals 

Haarlem leven tussen de 

Halsbandparkieten ook een aantal aan de 

soort verwante Grote Alexander parkieten. 

 

De Grote Alexanderparkiet (Psittacula 

eupatria) wordt in totaal inclusief staart, 

ongeveer 58 cm. 

Zij zijn groen gekleurd en hebben een rode 

schoudervlek, de grote snavel is boven en 

onder rood gekleurd. De mannen hebben 

een zwarte keelvlek met een zwarte band 

die rond de wang naar boven loopt. In de 

nek loopt deze over in een brede roze band. 

Vanaf de hals naar de wangen toelopend 

een waas van groengrijs. Bij de poppen en 

jongen ontbreekt de halsband. 

De vleugels zijn donkergroen en de buik 

lichtgroen. De staartveren blauwgroen met 

gele punten. De roep is zeer luid. 

 

Ook de Monniksparkiet (Myiopsitta 

monachus), is als vrije vogel gesignaleerd 

in Nederland. Zij worden ook wel 

Muisparkiet genoemd. Deze soort is 

afkomstig uit Argentinië, het zuiden van 

Brazilië en Zuid-Amerika.
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Hij wordt gezien in de buurt van 

Apeldoorn en Deventer, en op het eiland 

Goeree-Overflakkee. In 2003 is een grote 

zwerm aangetroffen in Wageningen. 

(Ouwehands Dierenpark in Rhenen heeft 

de zwerm vrij vliegende Monniksparkieten 

die zij hadden en vrij lieten vliegen, 

succesvol weggevangen na opmerkingen 

over hun bijdrage aan faunavervalsing.) 

 

Het is n.l. mogelijk deze soort “halfwild”te 

laten leven.  

Wanneer Monniksparkieten een paar 

maanden aan hun leefomgeving zijn 

gewend, en dan worden los gelaten, is de 

kans groot dat zij bij de eigenaar terug 

blijven komen voor voedsel. 

Het is belangrijk een groep los te laten, 

omdat de Monniksparkiet een kolonievogel 

en zeer sociaal is. De kans op broeden en 

terugkeren naar de eigenaar is daardoor 

veel groter. 

Monniksparkieten zijn echte 

koloniebroeders. Zij bouwen nesten dicht 

bij- en aan elkaar, je kunt het totale 

bouwsel dan ook met recht een 

parkietenflat noemen. Ik heb in Sitges, 

Spanje gezien dat ze met een groot aantal 

paartjes nestelen boven in het ruwe 

gedeelte van de stam van een Palmboom. 

 

Ook de Afrikaanse Senegalpapegaai 

(Poicephalus senegalus), ook wel Bont 

Boertje genoemd, en de Australische 

Koningsparkiet (Alisteris scapularis), zijn 

in kleine groepen vrij rondvliegend in ons 

land waargenomen. 

 

Door Wil van Zon 

KLAVERJASSEN BIJ DE 

KANARIEVOGEL 

 

Na een hectische en zeer bewogen week, 

denk aan Brussel  en Johan Cruijff, hebben 

we vanavond 25 maart de zevende 

competitieronde van het klaverjassen 

gespeeld. Rond acht uur waren er achttien 

spelers binnen, dus moet er weer even 

gebeld worden om er toch nog twee spelers 

bij te krijgen. Dat is gelukt, dus sinds lange 

tijd hebben we vijf tafeltjes bij elkaar 

gekregen. Voor herhaling vatbaar. 

 

Er is deze keer direct op het scherp van de 

snede gespeeld, er werden meteen vrij 

hoge (en dus ook lage) scores gehaald. 

Ook werd er vrij luid en duidelijk 

gediscussieerd (mooier woord voor 

geouwehoerd) over hoe het wel of niet 

moest; kortom: het was weer ouderwets 

gezellig. De avondprijs was ook deze keer 

weer voor een “binnengebelde “ speler, 

namelijk Bouwe Nijgh met maar liefst 

5.511 punten. Mooi gedaan Bouwe, 

volgende keer bellen we je niet meer, moet 

je gewoon zelf komen. 

 

De eieren werden deze avond werden 

vanavond vrij gemakkelijk gewonnen door 

onze paashaas Piet van Zuilen met 3.258 

punten. De ”wilde” ronde werd met 1.935 

punten gewonnen door Krien Onderwater 

en Wim van der Plas.  
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PROFIL PAUL  
 

 

 

MAAKT FIETSEN  
 
 
 

NOG LEUKER! 
 
 

Drieplassenweg 1, 2225 JH Katwijk, tel. 071 – 4012356 
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De achtste speelronde zal worden 

afgewerkt op donderdag 21 april, ik hoop 

jullie dan allemaal weer te zien. 

 

De uitslag van 25 maart 2016 is als volgt: 

 

1. Bouwe Nijgh  5.511 

2. Wim van der Plas T 5.436 

3. Hans Versteegt  5.228 

4. Arjan van der Plas 5.030 

5. Hans Hazenoot  4.860 

6. Maart Hazenoot 4.682 

7. Krien Onderwater 4.662 

 

 

Troef Boer. 

 

 

 

 

Te koop aangeboden. 

 

Dhr. Burger is gestopt met het houden van 

vogels.  

Dhr. Burger heeft een volière staan die hij 

graag aan een lid van de vereniging wilt 

overdoen. Zoekt u iets, neem dan contact 

op met dhr. Burger, Oegstgeest,  

071 5170950. 

 

 

 
 

Dit is NIET de aangeboden volière 

 

 

 

 

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. 

 

De ringen voor kweekseizoen 2017  

zijn blauw. 

 

Spoed bestelling: Extra kosten €1,= per 

ring. 

 

Als u ringen wilt bestellen voor Eur. 

Cultuurvogels dient u het originele 

formulier te gebruiken met uw BSN (het 

oude sofinummer) en te ondertekenen.  

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: 

5 mei 2016 Na 1 oktober 2016 

20 september 2016 Uiterlijk 15 dec. 2016 

20 januari 2017 Uiterlijk 1 april 2017 

20 maart 2017 Uiterlijk 15 mei 2017 
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T. Diepenhorst 
Tel.: 06-41423184 
Kweker van: 
 
Waterslagers 
 
Fr. Schot 
Alphen a/d Rijn 
Tel.:0172 242337 
Kweker van: 
Waterslagers 
 
Aad van Niel 
Tel. 06-49217246 
Kweker van: 
Kleur en postuur 
kanaries 
 
Frans Kromhout 
Tel. 06-12972013 
Kweker van: 
 
Insecten eters 
 
D. Groen 
Tel.: 071-4073738 
Kweker van: 
Lachduiven & 
kleurkanaries 
 
J. Kuyt 
Tel. 071-4024784 
Kweker van: 
Grasparkieten 
 
G. van Duyn 
 
Donateur 
 
 
 
 
 

G. v.d. Zwam 
Tel.: 06-12756732 
        06-20746146  
Kweker van: 
Eur. Cultuur vogels 
 
G.J. de Brabander 
Tel.: 06-57575697 
Kweker van: 
 
Waterslagers 
 
J.A. Plokker 
Tel.: 071-4027562 
Kweker van: 
Waterslagers & 
Jap. meeuwen 
 
R. Zandbergen 
Ted.: 06-10107345 
Kweker van: 
Gouldamadine & 
Eur. Cultuur vogels 
 
P. Hagenaars 
Tel.: 06-10474218 
Kweker van: 
Zang en 
kleurkanaries 
 
Hier kon jij staan 
 
vogeltjes 
 
 
C. Schaap 
 
Donateur 
 
 
 
 
 

Piet van Zuylen 
Tel.: 071-407 25 50 
Kweker van: 
 
Agaproniden 
 
Kr. Onderwater 
Tel.:071-4033322 
Kweker van.: 
 
Waterslagers 
 
B. Nijgh 
Tel. 071-4030323 
Kweker van.: 
 
Gould amadinen 
 
M.J. Teeuwen 
Tel.: 023-5848601 
Kweker van: 
 
Waterslagers 
 
D. Verkade 
Tel.: 071-4024698 
Kweker van: 
 
Parkietachtige 
 
Maar hier ook 
 
Speciale vogels 
 
 
J. Schaap 
 
Donateur 
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Activiteitenoverzicht 2016 

    (onder voorbehoud) 

 

Vrijdag 8 januari Nieuwjaarsreceptie 

Zaterdag 16 januari Vogelbeurs 

Vrijdag 22 januari Klaverjassen 

Vrijdag 5 februari Ledenvergadering 

Zaterdag 20 februari Vogelbeurs 

Vrijdag 26 februari Klaverjassen 

Vrijdag 4 maart Jaarvergadering 

Zaterdag 19 maart Vogelbeurs 

Vrijdag 25 maart Klaverjassen 

Donderdag 7 april Lezing deer Cees Diepstraten 

Zaterdag 16 april Vogelbeurs 

Donderdag 21 april Kaartavond 

Woensdag 11 mei Ledenvergadering 

Woensdag 18 mei ?? Kaartavond 

Zomerstop 
 
Vrijdag 9 september Ledenvergadering 

Zaterdag  17 september Vogelbeurs 

Zaterdag 17 september Barbeque 

Vrijdag 23 september Kaartavond 

Vrijdag  14 oktober Ledenvergadering 

Zaterdag   15 oktober Vogelbeurs 

Vrijdag  21 oktober Kaartavond 

Vrijdag 11 november Inschrijven t.t. + lezing 

Zaterdag 19 november Vogelbeurs 

Vrijdag 25 november Kaartavond  

Zaterdag 26 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 29 november Afluisteren zangkanaries 

Woensdag 7 december Keuren van de vogels 

Donderdag 8 december Opening tentoonstelling 

Vrijdag 9 december Tentoonstelling open 

Zaterdag 10 december Tentoonstelling open 

Vrijdag 16 december Kaartavond 

Zaterdag 17 december Vogelbeurs 

 

 

RTV-Katwijk Teletekst 
Leden die woonachtig zijn in de gemeente Katwijk kunnen het activiteitenoverzicht ook lezen 

op RTV-Katwijk Teletekst, pagina 390.  
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