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T. Diepenhorst
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BESTUUR:
Voorzitter:
Gert-Jan van Duijvenbode,
mail adres: gjduyf@ziggo.nl
tel. 071-4025608
oktober 2016
Secretaris:
Piet Hagenaars,
mail adres:piethagenaars@outlook.com
tel. 06-104 74 218

INHOUD:
Inhoudsopgave
Uitnodiging
Vogelbeurs
Berichtje penningmeester
Ringen bestellen
Klaverjassen
De Portugese harlekijn kanarie
Kamille
Kwekers advertenties
Aktiviteiten 2016

Penningmeester:
Dick Verkade,
mail adres: cobyverkade@live.nl
tel. 071-402 46 99
Lid:
Piet van Zuilen,
tel. 071-407 25 50

Redactie clubblad:
Piet Hagenaars,

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)
seniorleden (vereniging)
jeugdleden

3
5
5
5
7
7
9
15
19
21

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.

€38,00
€20,00
€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.

Website:
www.kanarievogel.nl
Beheerder: kanarievogel@casema.nl
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Beste vogelvrienden,

vogels, keuring van de vogels vernemen
we dat graag.

In een vergadering in het voorjaar is
besloten dat wij dit jaar 2 tentoonstellingen
gaan organiseren. De verenigingstentoonstelling van 8 t/m 10december en de
rayontentoonstelling op 11 en 12
november.
De rayontentoonstelling hebben we
overgenomen van vogelvereniging
Vogellust uit Noordwijk.
De reden hiertoe zijn:
* de vereniging Vogellust is op 1 juli
opgehouden te bestaan en die vereniging
had de rayontentoonstelling op zich
genomen en o.a. de keurmeesters al
gecontracteerd.
* Mede dat de vorige rayontentoonstelling
die we zouden organiseren niet doorging
door de vogelgriep.
* En financieel hoeft het organiseren geen
probleem te zijn.
Voor de rayontentoonstelling mogen per
vereniging maar 50 vogels deelnemen. Het
bestuur zou graag zien dat we hieraan
kunnen voldoen. Het reglement en
inschrijfformulier vindt u op de website of
op de vergadering van 14 oktober.
Maar belangrijke puntjes uit het reglement
zijn o.a.:








Het bestuur hoopt u te zien op vrijdag 14
oktober tijdens de ledenvergadering.

Vogelbeurs

Elke 3de zaterdag van de maand van 12.00
tot 15.00 wordt deze gehouden. In de
maand oktober is dat de 15de. 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, verzoeken wij 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.

Deelname kost €1,50 per vogel,
verplichte catalogus/porto kosten
€5,00;
Sluiting inschrijving tijdens de
ledenvergadering van 14 oktober.
Vogels worden ondergebracht in
verenigingskooien (behoudens
postuurkanaries);
Opbouwen tentoonstelling
dinsdagavond 8 november;
Vogels inbrengen woensdag 9
november tussen 16.00 en 20.00 uur;
Keuren van de vogels donderdag 10
november;
Tentoonstelling is open op vrijdag 11
november 20.00 tot 22.00 uur en
zaterdag 12 november 10.00 tot 16.00
uur.

Als u in de gelegenheid bent om te helpen
tijdens het opbouwen, inname van de
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Ringen moet.

KLAVERJASSEN BIJ DE
KANARIEVOGEL

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.

De organisatoren van het klaverjassen
hebben aangegeven liever niet meer te
willen kaarten op door-de-weekseavonden. 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
gehonoreerd door het bestuur van de

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.
Bestellen tot:
5 mei 2016
20 september 2016
20 januari 2017
20 maart 2017

Aflevering ringen:
Na 1 oktober 2016
Uiterlijk 15 dec. 2016
Uiterlijk 1 april 2017
Uiterlijk 15 mei 2017

stichting Kleindierensport.
De eerste twee kaartavonden zijn reeds
achter de rug.
Ik heb vernomen dat op de eerste
klaverjasavond van 16 september een
bezetting was van 4 tafels en op 23 september zelfs 5 tafels. Hoe de uitslagen er
uit ziet weet ik nog niet. Hiervan heb ik
nog niets gezien. Dus die volgen nog. De
eerst volgende kaartavond is alweer op 21
oktober.

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.

Piet Hagenaars

De ringencommissaris
Bouwe Nijgh, tel. 071-403 03 23
Mail adres: b.nijgh@gmail.com

.
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De Portugese harlekijnkanarie door Piet–
en Robin Stolze

ons bezit en inmiddels hebben we ook
jongen van deze dieren. Op de jeugd
district show hebben we ons inziens
mooiste jong toen ingezet en werd Robin
kampioen bij de kanaries met deze vogel
en ontving hiervoor een bondskruis. Later
op de show in Maasland werd hij ook met
deze vogel kampioen. Op onze show
verliep het minder omdat de vogel deels in
de rui was gevallen. In november 2015
hebben we geïmporteerde vogels uit
Portugal, waar ik van op de hoogte was
gebracht dat deze er aan zaten te komen,
gekocht. In november 2015 ben ik ook bij
een lezing over de kweek van Harlekijnen
geweest in Den Haag. Deze lezing werd
gegeven door Portugese kwekers en
keurmeesters op de show van Lucinia. De
kweek met de Harlekijnen is heel goed
verlopen dit jaar en zoals we het nu kunnen
inschatten zitten er weer een paar mooie
bij. De kweek van Harlekijnen is vergelijkbaar met de kweek van andere kanaries.

In februari 2015 bevond ik mij op de
vogelbeurs in Boskoop waar ik meestal
wel ben te vinden. Eigenlijk ga ik er alleen
maar naar toe om te kijken wat er weer aan
vogels wordt aangeboden. Vogels koop ik
daar nagenoeg nooit. Meestal zijn het de
aanverwante vogel artikelen die ik daar
koop.

In één van de rijen met vogels zag ik voor
mij bijzonder mooi gekleurde kanaries. Ik
vroeg aan de handelaar wat dit waren. Hij
vertelde mij Portugese Harlekijn kanaries.
Mijn interesse was direct aanwezig bij het
zien van deze kanaries vanwege het postuur en de scharkering van de kleuren. Ik
wilde Robin bij thuiskomst verrassen
omdat we elk jaar weer wat anders wilden
kweken voor de shows. Zoals de meeste
van jullie wel weten zijn we eigenlijk Zuid
– Amerikaanse sijzen kwekers. Ja en daar
ga je dan want de handelaar had diverse
mooie vogels bij zich. Ik wilde alleen zelf
het koppeltje samenstellen en dat vond hij
prima. Hij vertelde mij dat hij met
sommige van deze vogels op de wereld
show had gestaan en dat hij het afgelopen
jaar wereldkampioen was geworden. Okay,
ik dus een koppeltje uitgezocht en de
dieren thuis eerst aan mijn voer en licht
laten wennen. (Nou Robin was blij verrast
met deze Portugezen hij vond ze prachtig).
Pas drie maanden daarna heb ik ze
gekoppeld en met resultaat. Het nestje
bestond uit 4 eitjes waarvan 3 bezet. Alle
drie verschillend van kleur maar een
uitstekende houding wat belangrijker is
dan de kleur. Alle drie zijn ze nog steeds in

De Harlekijn (Arlequim Portugues) werd
in 2010 op de wereldshow in Matosinhos
Portugal aangenomen als nieuw postuurkanarieras. De soort is oorspronkelijk
ontstaan als een bonte kleurkanarie, de
bedoeling was zoveel mogelijk kleuren in
een vogel samen te voegen. De kleur was
een van de belangrijkste onderdelen, naast
bont en roodmozaïek moest de vogel nog
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PROFIL PAUL

MAAKT FIETSEN

NOG LEUKER!
Drieplassenweg 1, 2225 JH Katwijk, tel. 071 – 4012356
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de kleuren zwart grijs en bruin in zijn
bevedering hebben. Daarnaast moet een
driehoekige kuif aanwezig zijn. Het ras
werd in het begin door de meeste liefhebber gezien als een erg bonte kleurkanarie
met een slechte kuif. Dit standpunt viel
niet in de smaak bij de Portugezen en zij
hebben er alles aan gedaan om van de
Harlekijn een echte postuurkanarie te
maken. De kleur is minder belangrijk
geworden en de vorm en grootte van de
vogel krijgen nu de meeste punten.
Opmerkingen Harlekijn. De kleur krijgt
nog slechts 10 punten maar het blijft een
van de meest opvallende eigenschappen
van dit ras. Belangrijk is dat het een bonte
vogel is. Dit bont moet zoveel mogelijk
over de hele vogel verdeeld zijn, bontheid
in de staart en op de poten zijn een
pluspunt. De kuif heeft de vorm van een
driehoek, met een punt aan de voorzijde en
twee aan de achterzijde, dit zijn geen
scherpe punten maar enigszins afgerond,
de vorm van een triangel. Het lichaam is
vrij lang en slank, de borst licht afgerond
en een volledig vlakke rug in lijn met de
staart. De achterzijde van de kop vormt
met de hals een rechte lijn, die met een
duidelijke hoek overgaat naar de rechte
rug. Het is een vrij lange vogel van 16 cm.
Overgenomen uit de Nieuwsbrief van de
Westlandse Vogelvrienden
Kamille (Matricaria chamomilla)
Van deze plant willen we allereerst de
wonderlijke naam in goed verstaanbaar
Nederlands vertalen. Wie een klein beetje
met het Latijns op de hoogte is, zal uit de
naam Matricaria, het woord mater
herkennen, waar de naam dan ook van
afgeleid is. Mater betekent moeder of
kraamvrouw. Hierin vinden we dan weer
een aanwijzing, dat de heilzame werking
van deze planten ook tijdens de bevalling
toegepast werd. Van Griekse afkomst is de
soortnaam Chamomilla en wel van
Chamaimelon. Dit laatste woord dienen we
verder te ontleden om “achter de
waarheid” te kunnen komen. Chamai
betekent: klein en melon is niet anders

dan: appel. De bloemen bloeien van mei
tot in het najaar en kunnen voor het

volgende worden gebruikt: We hebben
allemaal wel eens van Kamille-thee
gehoord. Dat schijnt een goed middel te
zijn bij klachten over de spijsvertering.
Ook zou de kamille toegepast worden bij
de bereiding van zalven, die littekens
trachten te voorkomen in het herstel van
door radio actieve bestraling veroorzaakte
huidbeschadigingen. Ook bevordert deze
plan de haargroei. Of ze tevens dienstbaar
zijn voor de bevedering van vogels is de
schrijver van het artikel niet bekend. Ik ben
toch even verder gaan zoeken. Kamille is
in gedroogde toestand een uitstekend
middel tegen luis, maar heeft vers een
tegengestelde werking. Kamille is rijp als
de bloemblaadjes neerhangen. Gedroogde
kamille fijn maken en dit op en tussen de
zandlagen leggen; ook kan het onder de
nestkastjes gelegd worden. Verder kan
men hele bossen gedroogde kamille in de
vogelkamer ophangen; deze zal de bekende
geur verspreiden en men heeft geen last
meer van bloedluis. Men kan ook van
kamille thee trekken en deze door de verf
mengen, waarmee men vogelkamers
schildert. Ook voor de tt-kooien is de
fijngemaakte kamille goed te gebruiken.
Denk er maar aan wat er van de vogel, die
naast je staat, kan komen overlopen. Ook is
kamille goed tegen de parasiet, die in de
keel van de vogel zit. Deze laat zich zien in
de vorm van zwarte stippen; onze vogels
krijgen hier ademhalingsmoeilijkheden
mee. Kamille is rijp als de bloemblaadjes
neerhangen. Gedroogde kamille fijn maken
en dit op en tussen de zandlagen leggen;
ook kan het onder de nestkastjes gelegd
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worden. Verder kan men hele bossen
gedroogde kamille in de vogelkamer
ophangen; deze zal de bekende geur
verspreiden en men heeft geen last meer
van bloedluis. Men kan ook van kamille

thee trekken en deze door de verf mengen,
waarmee men vogelkamers schildert.
Overgenomen uit de Nieuwsbrief van de
Westlandse Vogelvrienden
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T. Diepenhorst
Tel.: 06-41423184
Kweker van:

Piet van Zuylen
Tel.: 071-407 25 50
Kweker van:

Waterslagers

G. v.d. Zwam
Tel.: 06-12756732
06-20746146
Kweker van:
Eur. Cultuur vogels

Fr. Schot
Alphen a/d Rijn
Tel.:0172 242337
Kweker van:
Waterslagers

G.J. de Brabander
Tel.: 06-22587218
06-42866940
Kweker van:
Waterslagers

Kr. Onderwater
Tel.:071-4033322
Kweker van.:

Aad van Niel
Tel. 06-49217246
Kweker van:
Kleur en postuur
kanaries

J.A. Plokker
Tel.: 071-4027562
Kweker van:
Waterslagers &
Jap. meeuwen

B. Nijgh
Tel. 071-4030323
Kweker van.:

Frans Kromhout
Tel. 06-12972013
Kweker van:

M.J. Teeuwen
Tel.: 023-5848601
Kweker van:

Insecten eters

R. Zandbergen
Ted.: 06-10107345
Kweker van:
Gouldamadine &
Eur. Cultuur vogels

D. Groen
Tel.: 071-4073738
Kweker van:
Lachduiven &
kleurkanaries

P. Hagenaars
Tel.: 06-10474218
Kweker van:
Zang &
kleurkanaries

D. Verkade
Tel.: 071-4024698
Kweker van:
Tropische vogels &
Parkietachtige

J. Kuyt
Tel. 071-4024784
Kweker van:
Grasparkieten

Hier kon jij staan

Maar hier ook

vogeltjes

Speciale vogels

G. van Duyn

C. Schaap

J. Schaap

Donateur

Donateur

Donateur
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Agaproniden

Waterslagers

Gould amadinen

Waterslagers
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Activiteitenoverzicht 2016
(onder voorbehoud)
Vrijdag
8 januari
Zaterdag
16 januari
Vrijdag
22 januari
Vrijdag
5 februari
Zaterdag
20 februari
Vrijdag
26 februari
Vrijdag
4 maart
Zaterdag
19 maart
Vrijdag
25 maart
Donderdag
7 april
Zaterdag
16 april
Donderdag
21 april
Woensdag
11 mei
Zomerstop
Woensdag
7 september
Vrijdag
16 september
Zaterdag
17 september
Zaterdag
17 september
Vrijdag
23 september
Vrijdag
14 oktober
Zaterdag
15 oktober
Vrijdag
21 oktober
Vrijdag
4 november
Woensdag
9 november
Donderdag
10 november
Vrijdag
11 november
Zaterdag
12 november
Vrijdag
18 november
Zaterdag
19 november
Vrijdag
25 november
Woensdag
30 november
Zaterdag
3 december
Dinsdag
6 december
Woensdag
7 december
Donderdag
8 december
Vrijdag
9 december
Zaterdag
10 december
Vrijdag
16 december
Zaterdag
17 december
Vrijdag
13 januari

Nieuwjaarsreceptie
Vogelbeurs
Klaverjassen
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Klaverjassen
Jaarvergadering
Vogelbeurs
Klaverjassen
Lezing deer Cees Diepstraten
Vogelbeurs
Kaartavond
Ledenvergadering
Ledenvergadering
Kaartavond
Vogelbeurs
Barbeque
Kaartavond
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Kaartavond
Kaartavond
Opbouw rayon tentoonstelling
keuren rayonvogels
Opening rayontentoonstelling
Rayontentoonstelling open
Inschrijven onderlinge tentoonstelling
Vogelbeurs
Kaartavond
Afluisteren zangkanaries
Afluisteren zangkanaries
Opbouw tentoonstelling
Keuren van de vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open
Tentoonstelling open
Kaartavond
Vogelbeurs
Nieuwjaarsreceptie

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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