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Verenigingsinfo 

 

ERELEDEN 

     T. Diepenhorst 

     P.C. Hagenaars, 

     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 
 

We ontmoeten elkaar op woensdag 6 

september weer voor de eerste maal. Het is 

geen vergader-avond, maar een avond dat 

we onder elkaar eens lekker kunnen praten 

over onze hobby. Of het nu gaat over de 

kweek die voor de meesten onder ons is 

afgelopen. Wat ben je daarin tegen 

gekomen dat voor het eerst is. Dit hoeft 

geen probleem te zijn, maar gewoon anders 

dan andere jaren. Hoever zijn de vogels 

door de rui, kan je al zien wat mannen of 

poppen zijn. Zo kan ik nog even door gaan, 

maar genoeg onderwerpen om over te 

praten. 

 

Barbeque. 
 

Dit jaar hebben we de barbecue op 

zaterdag 17 september. Opgeven tijdens de 

inloopavond 7 september. 

De kosten zijn hetzelfde als vorig jaar, 

slechts € 13,=. 

Aanvang zal om 19.00 uur. 

 

 

Vogelbeurs 
Met de vogelbeurs gaan we door. Elke 3

de
 

zaterdag van de maand van 12.00 tot 15.00  

wordt deze gehouden. In principe zal de 

firma v.d. IJssel  aanwezig zijn met diverse 

zaden. Heeft u voorkeur of komt u wat 

later en wilt u zeker zijn dat het voer er 

nog is, bestel dan op tijd en Jhon brengt dat 

voor u mee. 

 

Zo zal er ook minimaal een vogelhandelaar 

aanwezig zijn. Het valt niet mee om 

meerdere handelaren te krijgen, zeker niet 

als op die zaterdag ook vogelbeurs is in 

Zwolle, Barneveld of waar dan ook is. 

Maar dat is het risico op een vaste 

zaterdag. Aan de andere kant is een vaste 

zaterdag belangrijk voor de vaste 

bezoekers. 

  

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. 
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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. 

 

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 

KLAVERJASSEN BIJ DE 

KANARIEVOGEL 

 

De organisatoren van het klaverjassen 

hebben aangegeven liever niet meer te 

willen kaarten op door-de-weekse-

avonden. De opkomst is dan een stuk 

minder. Liever in de winter maanden om 

de week of te wel twee keer per maand te 

willen gaan kaarten. Dit verzoek is 

doorgestuurd aan het bestuur van de  

 

stichting Kleindierensport. We hopen dat 

dit gehonoreerd wordt. De data achter in 

het verenigingsblad is al aangepast. Dus 

nog niet zeker.  

Hoe dan ook de eerste klaverjasavond is  

16 september. Oefen allemaal nog in de 

vakantie, want klaverjassen is een 

gezelschapsspel. We zien elkaar op  

16 september en daarna 23 september. 

 

Troef Boer. 

 

 

 

.

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 

 

mailto:b.nijgh@gmail.com
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De kweek met de Catharina 

parkiet  
De Catharina parkiet is een lid van de 

diksnavel familie en het meest opvallende 

aan deze vogels is wel hun snavel. Die 

redelijk compact en stevig in verhouding 

met hun grootte. Voor de meeste 

enthousiaste liefhebbers van kleine vogels 

of omdat ze maar weinig plaats ter 

beschikking hebben, zijn deze vogeltjes de 

ideale keuze. Ze hebben een aangename 

roep die zich vooral uit tegen voedertijd. 

 

In het wild  

De nominaatvorm Bolborhinchus Lineola 

Lineola bewoont Centraal Amerika van 

Zuid Mexico tot West Panama. Een tweede 

ondersoort Bolborhinchus Lineola Tigrinus 

kan men aantreffen in Zuid Amerika langs 

de volledige Andes bergketen, op hoogten 

tussen de 1500 en 3000 m, van Noord 

Columbia en Noord west Venezuela tot 

Noord West Ecuador en Centraal Peru. Op 

sommige van die plaatsen komen ze 

veelvuldig voor.  

 
 

Beschrijving 

Deze vogels zijn tussen de 16 en 17 cm 

lang, hun korte staart meet slecht 6 cm en 

ze wegen rond de 50 gram. De Catharina 

parkiet is hoofdzakelijk groen, sterk 

doorgetrokken met zwart. Het voorhoofd is 

geelgroen en de kroon bezit een blauwe 

schijn. De veren op het achterhoofd en nek 

zijn bij de meeste vogels afgeboord met 

zwart. De flanken en borstzijden zijn 

olijfgroen, terwijl elke veer op groenachtig 

zwart eindigt. De rug, boven vleugeldek en 

bovenste staart veren eindigen zeer zwart. 

De vleugelbocht is eveneens zwart. De 

billen zijn geelgroen en het onder 

vleugeldek is blauwgroen. De bovenstaart 

is donkergroen met brede zwarte punten, 

de onderstaart donkergroen. De snavel is 

hoornkleurig. De oogring is grijs, de iris 

donkergrijs, de washuid witachtig en de 

poten vleeskleurig op het eerste gezicht 

lijken man en pop erg op elkaar. In Europa 

de U.S.A. en Canada worden deze 

vogeltjes heel veel gehouden en gekweekt, 

terwijl ze in Australië weinig in de volière 

voorkomen. Ze passen zich zeer vlug aan 

hun volière aan, evenals aan plaatselijke 

temperatuur.  

 

Het houden 

Men kan hen even goed in een ruime 

volière als in een kweekkooi laten broeden. 

Wij hielden hen in een agaporniden-

kweekkooi van 50 x 50 X 50 cm per paar 

apart en de jonge of reservevogels lieten 

we lekker uitvliegen in een ruime volière. 

Ze nemen ook zeer graag een bad.  

 

De Voeding  

Catharina parkieten bezitten een redelijk 

grote eetlust en zijn bijna de ganse dag aan 

het eten. De zaden maken ongeveer 50% 

van hun voeding uit waaronder 

verschillende millet soorten. Terwijl ze 

eveneens belust zijn op haver die we echter 

toch niet aanbevelen. Verder een groot 

aandeel groenten en fruit, waaronder 

wortelen, zoete aardappel, zucchini 

broccoli, sla, appel, druiven, sinasappel, 

granaatappel, zoete maïs en lychees (indien 

beschikbaar). Wanneer het nodig is, 

gekiemde zaden met eivoer en beschuit. 

Als er jongen in het nest liggen verhogen 

we het aanbod gekiemde zaden, zoete maïs 

en eivoer. Bij het begin van het 

kweekseizoen zorgen we voor wilde zaden 

en bloesems geoogst op plaatsen waar geen 

insecticide gebruikt is. Dat is een welkome 

toediening voor de vogels. Jonge vogels 

zullen meer interesse vertonen in zacht  
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PROFIL PAUL  
 

 

 

MAAKT FIETSEN  
 
 
 

NOG LEUKER! 
 
 

Drieplassenweg 1, 2225 JH Katwijk, tel. 071 – 4012356 
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voer, fruit en groenten. Al naargelang de jongen uit vliegen, zetten we hen dagelijks 

een redelijke hoeveelheid klein 

parkietenvoer voor. De gekiemde zaden 

besprenkelen we lichtjes met (Calcivet ) 

een calcium supplement terwijl we verse 

voedsel besprenkelen met (Ornithon) 

vitamine poeder om zeker van te zijn dat 

onze vogels hun dagelijkse behoefte aan 

beide calcium en vitamines ontvangen 

hebben. Dagelijks vers drinkwater moet als 

je gezonde vogels wil houden. Deze vogels 

hebben een ongelooflijk metabolisme en ik 

stond er werkelijk verstomt van toen ik zag 

hoeveel deze kleine parkieten tot zich 

kunnen nemen. Op een kort tijdsbestek en 

in vergelijking met grasparkieten zijn hun 

uitwerpselen reusachtig, zeker na een 

fruitmaal, als hun mest vloeibaar is, dan 

zou een onervaren kweker onmiddellijk 

denken aan diarree. Denk er dus aan (dit is 

normaal en geen paniek).  

 

De Kweek  

Catharina parkieten zijn zeer vlug en 

kunnen al kweken op een ouderdom van 6 

a 9 maanden, al hoewel dat wat aan de 

vroege kant is. Jonge vogels hebben meer 

last van legnood zelfs na toedienen van het 

nodige calcium. Dus een goede raad wacht 

nog enkele maanden langer om ermee te 

starten en de vogels nog wat sterker 

geworden zijn. Als ze dan ongeveer een 

jaar oud zijn dan mag het paren voor geen 

probleem zorgen. Als we twee poppen met 

een man in een kooi plaatsen dan zal hij 

daar vlug een uitverkoren popje tot de zijne 

maken, en denk eraan paren die op zulke 

manier samengesteld zijn produceren over 

het algemeen meer jongen.  

 

Ze kunnen legsels krijgen van 3 tot 7 

eieren en bij geforceerde paren zijn de 

meeste daarvan onbevrucht terwijl ideale 

koppels doorgaans 2 a 4 jongen op stok 

krijgen. Goede handopfokkers die kunnen 

die getallen opdrijven. Handopfok raden 

we echter niet aan voor een beginnende 

kweker aangezien de kleine jongen niet 

groter zijn dan de nagel van je pink bij het 

uitkomen. Ze worden bijna niets groter de 

eerste 3 a 5 dagen zelfs met regelmatige 

tussentijdse voederbeurten om de 90 

minuten om dan verder zeer vlug te 

groeien en na 6 tot 8 weken uit te vliegen.  

Boven aanzicht broedblok 

 

Bij ons kweken deze vogeltjes bijna het 

ganse jaar door als we de temperatuur maar 

in het oog houden en ze niet aan de 

vrieskou blootstellen. We zorgen voor een 

nestkastje van 25 X 15 X 15 CM of een 

rechtstaande van 15 X 15 X 30 cm met een 

invliegopening van 5 cm diameter. De 

meeste kwekers gebruiken kokosvezel als 

nestmateriaal waarmee ze een tunnel-

vormig nest bouwen doch ik ken ook 

liefhebbers die gewoon houtkrullen in de 

nestkast leggen. Nestcontrole mogen we 

niet overdrijven. De pop begint te broeden 

na het leggen van het tweede ei en de man 

komt haar daar bij helpen gedurende 20 a 

21 dagen. 

 

Overgenomen uit het clubblad van “de 

Kolibri” uit Noordwijkerhout 
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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.: 06-22587218 
        06-42866940 
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 & 
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: 
Tropische vogels & 
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 

 Zomerstop 

Woensdag 7 september Ledenvergadering 

Vrijdag 16 september Kaartavond 

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  4 november Kaartavond 

Woensdag  9 november Opbouw rayon tentoonstelling 

Donderdag  10 november keuren rayonvogels 

Vrijdag  11 november Opening rayontentoonstelling 

Zaterdag  12 november Rayontentoonstelling open 

Vrijdag  18 november Inschrijven onderlinge tentoonstelling 

Zaterdag 19 november Vogelbeurs 

Vrijdag 25 november Kaartavond  

Woensdag 30 november Afluisteren zangkanaries 

Zaterdag 3 december Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 6 december Opbouw tentoonstelling 

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 

Vrijdag 13 januari Nieuwjaarsreceptie 

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

op RTV-Katwijk Teletekst, pagina 390.  

 



~ 22 ~ 
 

 
 

 



~ 23 ~ 
 

 
 

 



~ 24 ~ 
 

 


