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Ringencommissaris:
Bouwe Nijgh,
tel. 071-403 03 23,
Mail adres:b.nijgh@gmail.com
In nood gevallen de secretaries

Redactie clubblad:
Piet Hagenaars,

Contributie per 2016:
Senior leden (NBvV)
seniorleden (vereniging)
jeugdleden

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.

Redactieadres:
piethagenaars@outlook.com

€40,00
€20,00
€20,00

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,

keurmeesters worden weer bedankt voor de
werkzaamheden die ze verricht hebben.
Verder worden de inzenders van de vogels
en vogel- en zaadhandel van de IJssel, die
ook dit jaar de TT gesponsord heeft,
bedankt voor hun inbreng.
De vereniging kan niet bestaan zonder de
vrijwilligers die de handen uit de mouwen
steken. Bij deze ook een woord van dank
voor de leden van de TT commissie en de
leden die deze tentoonstelling mogelijk
gemaakt hebben.
Ik wens u veel kijkplezier. Heeft u vragen
spreek dan één van onze leden aan. Zij zijn
bereid om u te woord te staan en u te
adviseren over het houden van vogels.
Bent u na uw bezoek geïnteresseerd in het
houden van vogels, dan bent u van harte
welkom om lid te worden van onze
vereniging.

De redactie begint dit verenigingsblad met
het voorwoord van de voorzitter in de
catalogus van de onderlinge
tentoonstelling. Hierin staan uitspraken die
ons allemaal aan.
Welkom beste vogelliefhebbers en
belangstellenden
Namens het bestuur van de VV de
Kanarievogel uit Katwijk mag ik u
verwelkomen op onze jaarlijkse
tentoonstelling.
Dit jaar was het weer even spannend of het
scenario van 2014, het afgelasten van de
TT ivm de heersende vogelgriep, weer
herhaald zou worden. Gelukkig is ons dat
dit jaar bespaard gebleven en hebben we
onze jaarlijkse tentoonstelling weer kunnen
organiseren.
Aan deze tentoonstelling met de daaraan
gekoppelde wedstrijd is door 20 leden
deelgenomen. Zij hebben in het totaal 309
vogels waaronder 20 harzers, 175
waterslagers, 26 kleur / postuurkanaries en
88 tropen/parkieten. Totaal aan ingezonden
vogels in ongeveer gelijk aan vorig jaar.
Wel zijn er beduidend minder tropen /
parkieten ingezonden. Uiteraard kan dit
ook het gevolg zijn van de mindere
kweekresultaten van dit jaar bij de diverse
kwekers. Het teruglopen van het aantal
ingezonden vogel is echter bij veel
verenigingen te zien, een uitzondering
daargelaten. Zelfs bij de rayon TT van
afgelopen maand was de inzending niet
groot. Door de TT commissie is nagedacht
of de TT van onze vereniging wel door zou
moeten gaan bij een te kleine inzending
van vogels. Vervolgens kunnen we ons
afvragen wat is een vogelvereniging
zonder jaarlijkse show. Ik ben van mening
dat we als leden van onze vereniging
gezamenlijk ons moeten inspannen om
volgend jaar weer een aantrekkelijke show
neer te zetten.
In deze catalogus vind u het resultaat van
de keuringen die door de keurmeester van
onze bond zijn uitgevoerd. De

Gert-Jan van Duijvenbode
Voorzitter De Kanarievogel
Berichtje van de penningmeester.
Beste leden van de Kanarievogel het is
weer zover. Een nieuw verenigingsjaar.
Wilt u de contributie overmaken. In de 2de
week van januari zal de N.B.v.V. de eerste
helft van 2017 automatisch incasseren.
De contributie bedraagt voor senior leden
€40,00, voor donateurs is dat €20,00 en
voor jeugdleden is het €20,00.
Bij voorbaat hartelijke dank.
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Ringen moet.

Uitnodiging

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.

Nieuwjaarsreceptie
Hierbij nodigen wij u en uw partner uit
voor de nieuwjaarsreceptie. Deze wordt
gehouden op vrijdag 13 januari a.s. in het
verenigingsgebouw ‘KleindierensportKatwijk’, oude ’s-Gravendijckseweg 2a,
2221 DB te Katwijk aan Zee.

Ring daarom je
vogels, zeker de
wat lastiger te
kweken soorten,
die in een
gezelschapsvolière worden geboren.

We beginnen om 20.00 uur.

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

Onder het genot van een hapje en drankje
kunnen we elkaar de hand schudden en het
beste wensen voor het nieuwe jaar.
Tijdens deze Nieuwjaarsreceptie worden
de prijzen uitgereikt, welke gewonnen zijn
op de tentoonstelling van 2016.

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.

Tevens zijn er weer een aantal verlotingen
met schitterende prijzen.
Met een beetje geluk gaat er niemand met
lege handen naar huis.
Wij rekenen op uw komst, mocht u des
ondanks toch verhinderd zijn, dan wensen
wij u en uw familie een heel gezond en
gelukkig 2017.

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

Namens het bestuur
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KLAVERJASSEN BIJ DE
KANARIEVOGEL
De uitslag van 9 december 2016 is als
volgt:

Onze jaarlijkse tentoonstelling is dit jaar
gehouden van donderdag 8 tot en met
zaterdag 10 december. Het leek ons wel
een leuk idee om op vrijdagavond een
extra klaverjasavondje te organiseren. De
clubleiding zag dit ook wel zitten en dus is
op deze avond alweer de zesde ronde
gespeeld.

1.
2.
3.
4.
5.

Jan Schaap
Jaap de Mol
Aad Kuijt
Arjan van der Plas
Dirk de Mol

5.361
5.291
5.148
5.074
5.054

Doordat het uitbrengen van het
vereningsblad en het houden van de
klaverjasavonden niet op elkaar aansluiten
missen we een aantal uitslagen.
Het vorige seizoen is in het najaar bekend
gemaakt. Dit willen we u niet onthouden.
Nummer 1 is geworden Wim van der Plas
T met 30.390 punten, voor nummer 2 was
het een nek aan nek race, 2de is geworden
Maart Hazenoot met 29.695 en in zijn nek
hijgt Jan Schaap met 29.671 punten.

Troef Boer

Vogelbeurs ==Vogelgriep

De trouwe spelers waren allemaal wel
weer op komen dagen, dus na de koffie
konden we direct aan de bak. In
tegenstelling tot de vorige avond werd er
nu wel van begin af aan goed gescoord en
het was al snel duidelijk dat er weer leuke
uitslagen aan zaten te komen. Ook
duidelijk werd dat Dirk de Mol of niet
tegen de druk kan of een te slechte conditie
heeft, want in de derde ronde verspeelde
hij zijn riante koppositie om “slechts” als
5e te eindigen. Tussendoor werd deze keer
g even een loterijtje gehouden, misschien
dat we dat in de toekomst zo nu en dan nog
een keertje doen.
Winnaar van de avond is Jan Schaap
geworden met een score van 5.361 punten
en de eieren waren deze avond voor Jaap
van der Bent met 4.054 punten. De “wilde”
ronde is gewonnen door Jaap de Mol en
Gerard van der Plas met een score van
1.921 punten. Omdat dit een extra ronde
was wordt de volgende ronde een week
later al gespeeld, dus tot de 16e!!

De vogelbeurs staat gepand op zaterdag 21
januari. Of deze door zal gaan hangt af van
de vogelgriep en de gebieden die hierdoor
verboden zijn voor vervoer van gevogelte.
Vooralsnog denkt het bestuur dat deze
door kan gaan, maar wij sturen u een mail
als we wat meer weten of bel even een
bestuurslid op.
Het voerverkoop gaat ten alle tijden door.
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PROFILE PAUL

MAAKT FIETSEN

NOG LEUKER!
Drieplassenweg 1, 2225 JH Katwijk, tel. 071 – 4012356

~ 10 ~

~ 11 ~

~ 12 ~

~ 13 ~

~ 14 ~

Prijzen gala tentoonstelling 2016
BONDSKRUIS

F. Schot

waterslager

verenigingskruis

P.C. Hagenaars
G.J. van Duyvenbode

Isabelkobaltgeel
Goudbuikje

93
94

P.C. Hagenaars
P.C. Hagenaars

harzer
harzer

93
91

F. Schot
F. Schot
Q. Onderwater
T. Toet
A.M. Toet
M.J. Teeuwen

waterslager
waterslager
waterslager
waterslager
waterslager
waterslager

145 BK
574
565
557
544
541

M.J. Teeuwen
J. Plokker
A.M. Toet

waterslager
waterslager
waterslager

284 BM
271
268

B. van der Stelt
B. van der Stelt
B. van der Stelt

waterslager
waterslager
waterslager

142 BM
141
138

P.C. Hagenaars
P.C. Hagenaars
P.C. Hagenaars

Isabelkobalt geel
dominant wit
Isabelkobalt geel

93 BM
91
92

J. Plokker
C.M. Jonker

Spitsstaart
Bronzenman wildkl
Witborst grijs

92 BM
91

C.M. Jonker
A. van Rijn
A. van Rijn

Gordelgrasvink
Rood Kop l.gr. man
Rood Kop l.gr. man

93 BM
92
91

G.J. van Duyvenbode
D.A. Verkade

Oranjekaakje
Vredesduif

94 BM
94

A. van Rijn
G.J. van Duyvenbode
G. van der Zalm

Roodkop l.gr. man
Oranjekaakje
Eur. baardman

verenigingskruis
1ste pr. Harzers
2de pr. Harzers
Meesterzanger
Kamp. Stam w.s.
2de prijs stam w.s.
3de prijs stam w.s.
ere prijs stam w.s.
ere prijs stam w.s.
Kamp. Stellen w.s.
2de prijs stellen w.s.
3de prijs stellen w.s.
Kamp. W.s.

2de prijs w.s.
3de prijs w.s.
Kamp. Kleurkanaries
1ste pr. Lipochroom
2de pr. Melanine
Kamp. Br. mannenZ.bekken
1ste prijs zebrav.-J. meeuw
Kampioen A.P.V.
1ste prijs Goulds
2de prijs Goulds
Kamp. Overige tropen
1ste prijs overige tropen
1ste prijs stammen
1ste prijs stellen
2de prijs stellen
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145

363
184
183
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Jubilarissen
Tijdens de opening van de onderlinge tentoonstelling op 6 december, werd door de rayon
voorzitter Hans van Egmond de volgende leden gehuldigd voor het aantal jaren dat zij lid zijn
van de Kanarievogel. Hieronder een aantal foto-‘s. Jan van den Oever was door ziekte
verhinderd. Jan is 60 jaar lid van de vereniging. Heren, allen gefeliciteerd

+
Cor Jonker 40 jarig jubilaris

Isaak Schaddee van Doorn 50jarig jubilaris

Wim Souverijn 50 jarig jubilaris

Gerrit van Rijn 60 jarig jubilaris
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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:

Hier had u

Grasparkieten

B. van der Stelt
Tel.: 0252-418235
Kweker van:
Waterslagers &
Diamantvinken

G. van Duyn

C. Schaap

J. Schaap

Donateur

Donateur

Donateur

~ 19 ~

Agaproniden

Waterslagers

Gould amadinen

Waterslagers

Kunnen staan
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Activiteitenoverzicht 2017
(onder voorbehoud)
Vrijdag
13 januari
Zaterdag
21 januari
Vrijdag
20 januari
Vrijdag
27 januari
Vrijdag
11 februari
Zaterdag
18 februari
Vrijdag
24 februari
Vrijdag
3 maart
Vrijdag
10 maart
Zaterdag
18 maart
Vrijdag
24 maart
Donderdag
6 april
Zaterdag
15 april
Woensdag
10 mei

Nieuwjaarsreceptie
Vogelbeurs
Klaverjassen
Ledenvergadering
Klaverjassen
Vogelbeurs
Klaverjassen
Jaarvergadering
Klaverjassen
Vogelbeurs
Klaverjassen
Ledenvergadering(afhankelijk vliegprogramma)
Vogelbeurs
Ledenvergadering(afhankelijk vliegprogramma)

Zomerstop
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
vrijdag

8 september
15 september
16 september
16 september
22 september
6 oktober
13 oktober
21 oktober
20 oktober
3 november
17 november
18 november
24 november
25 november
28 november
5 december
6 december
7 december
8 december
9 december
16 december
6 januari

Ledenvergadering(EERSTE vrijdag na het
vliegseizoen
Kaartavond
Vogelbeurs
Barbeque
Kaartavond
Kaartavond
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Kaartavond
Kaartavond
Inschrijven onderlinge tentoonstelling
Vogelbeurs
Kaartavond
Afluisteren zangkanaries
Afluisteren zangkanaries
Opbouw/inbrengen vogels
Keuren van de vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open / kaartavond
Tentoonstelling open
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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