
~ 1 ~ 
 

Indien onbestelbaar retouneren 
De Waalmalefijtstraat 85 

2225 LW Katwijk aan Zee 
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Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
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Om teleurstelling te voorkomen:   Bestel uw voer tijdig 
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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)   €40,00 

seniorleden (vereniging)  €20,00 

jeugdleden  €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. 
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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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Beste vogelvrienden en vriendinnen 

 

Ons winterseizoen van de vereniging zit er 

weer op. De zomerperiode is in aantocht. 

Voor velen van ons betekent dit dat vogels 

weer in de buiten volière losgelaten 

worden. Daar waar anderen de 

broedperiode al weer achter de rug hebben 

en de kwekers weer gaan selecteren voor 

de diverse tentoonstellingen in het najaar.  

 

Ik heb in de korte tijd dat ik lid ben van de 

vereniging gemerkt dat iedere kweker zo 

zijn eigen methode en periode voor het 

kweken van vogels heeft. Het is interessant 

om op onze verenigingsavonden en tijdens 

de beurzen de ervaringen en weetjes van de 

diverse leden te horen. Het is dan ook 

jammer dat de verenigingsavonden steeds 

minder bezocht worden. Dit is mogelijk 

ook het gevolg van het dalende ledental 

van onze vereniging. Dit vindt het bestuur 

van onze vereniging ook zorgelijk. Het 

bestuur zoekt ook naar oplossingen voor 

dit probleem en kan daarbij zeker ook de 

hulp van de leden goed gebruiken. Dus heb 

je een idee laat dit het bestuur weten, dan 

kunnen we stappen ondernemen om een 

ledenwerfactie te ondernemen. Heb je in je 

kennissenkring, buren of collega’s, 

personen die interesse hebben in het 

houden van vogels of die al vogels houden,  

neem ze mee naar onze verenigings-

avonden cq de beurzen. 

 

De laatste beurs van het afgelopen seizoen 

is goed bezocht. Er werden goede zaken 

gedaan. Veel vogels wisselden van 

eigenaar. In het zomerseizoen ligt de beurs 

stil. Wel is er op elke derde zaterdag van 

11:00-13:00 uur voerverkoop van John v.d. 

IJssel in ons verenigingsgebouw. De 

eerstvolgende vogelbeurs wordt gehouden 

op zaterdag 16 september as. 

 

Ik wens een ieder een fijne zomerperiode 

en een goed kweekseizoen toe en verwacht 

jullie in september weer op onze 

verenigingsavonden en beursdagen. 

Vergeet je niet aan te melden voor de BBQ 

op 2 juni as. 

 

Gert-Jan van Duijvenbode 

 

Barbeque. 
 

Dit jaar hebben we de barbecue op 

vrijdag 2 juni. 

Opgeven tijdens de vergadering van  

10 mei. 

De kosten zijn slechts € 15,=. 

Aanvang zal om 19.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichtje van de penningmeester. 

Beste leden van de Kanarievogel, een groot 

deel van jullie heeft de contributie al 

betaald, maar er zijn er ook die het nog niet 

gedaan hebben. Wilt even nakijken of u al 

betaald heeft! ! !  

 
 

https://www.kaartje2go.nl/uitnodigingen/bbq-uitnodiging-1
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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. 

 

 

Spoed bestelling: Extra  €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. 
 

 

 

Uitslag stemming districtvergadering  

 
Voorstel 10 a. 
Verkiezing dhr. Onno Bijlsma als hoofdbestuurder: 

Aangenomen. 

 

Voorstel 10 b. 
Herkiesbaar hoofdbestuurder Dhr. Albert Zomer  

Aangenomen. 
 

11-a Voorstel Bondsraad 
Indienen van een voorstel voor de algemene 

vergadering moet een meerderheid hebben op de 

districtenvergadering stemming.  

Aangenomen. 

Uitnodiging ledenvergadering 
 

Laatste ledenvergadring voor de zomer. 

Deze vindt plaats op woensdag 10 mei. 

Verenigingsgebouw Kleindierensport –

Katwijk, Oude ’s-Gravendijckseweg 2 te 

Katwijk. 

Aanvang 20.15 uur. \omdat het midden in 

de week is een korte vergadering. 

 

Agenda: 

1.opening 

2.In- en uitgaande stukken 

3.Ledenmutatie 

4.Uitslag stemming districtvergadering 

5.Barbeque 2 juni 

6.Hoe is het met de vogels 

7.DVD Continent Azië 

8.Sluiting 
 

11-b Voorstel VV “De Rode Kardinaal” (D-18) 
Het laten vervallen van de extra € per ring bij het 

bestellen van ringen buiten de vaste bestelperioden. 

Verworpen. 

 

11-c,d,e Voorstellen afdeling Alkemade E.O (R-

14) 

Voorstel 11-c 

Alle leden die lid zijn van een vereniging in het 

district mogen meedoen aan een district TT (DTT) 

van dat district, ongeacht waar zijn ringen bestellen. 

Aangenomen. 

 

Voorstel 11-d 

Leden die lid zijn van een vereniging in een district 

waar dat jaar geen DTT wordt georganiseerd mogen 

meedoen aan de DTT van het naastgelegen district. 

Aangenomen. 

 

Voorstel 11-e 

Een commissie samen stellen die als opdracht 

meekrijgt het volgende TT vraagprogramma (2020-

2024) in groepen en klassen met 50 % te 

verminderen. 

Verworpen. 

 

11-f Voorstel VV “De Kolibri” (N-16) 
Het bestuur van VV “De Kolibri” heeft een voorstel 

tot wijziging of aanvulling, te weten: 

Artikel 3 lid 2 Reglement districtstentoonstellingen 

aan te passen, zodanig dat een volwaardig lid van 

meerdere afdelingen mag deelnemen aan één 

district TT, ongeacht waar de ringen worden 

besteld. 

Aangenomen.  

Bestellen tot: Aflevering ringen: 

5 mei 2017 Na 1 oktober 2017 

20 september 2017 Uiterlijk 15 dec. 2017 

20 januari 2018 Uiterlijk 1 april 2018 

20 maart 2018 Uiterlijk 15 mei 2018 
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Staartmezen zijn hangjongeren  

 

Door Sovon Vogelonderzoek Nederland  

Eén van de meest charmante vogels van 

ons land is de staartmees. Als staartmezen 

dan ook nog in de tuin een nest willen gaan 

bouwen is dat natuurlijk helemaal 

geweldig.  

 

De staartmees is één van de meest 

opvallende mezensoorten. Het is eigenlijk 

een klein bolletje veren met een lange 

staart. Hij is overwegend zwart-wit met 

rozige flanken. Staartmezen lijken zich 

opgemaakt te hebben, want op hun ooglid 

zit roze oogschaduw. Dat valt niet zo goed 

op als ze door de struiken schieten, maar 

als u er één van heel dichtbij ziet, kunt u 

het zien.  

 

In het winterhalfjaar komen staartmezen 

voor in groepjes die als een soort 

hangjongeren wat rondhangen in de buurt, 

en van struik naar struik trekken. Met een 

opvallend scherp srieh-srieh-srieh houden 

ze voortdurend contact met elkaar. Ze 

vliegen zelden meer dan tientallen meters 

van elkaar af en trekken echt als groepje 

(vaak met meerdere mezen bij elkaar) door 

de vegetatie.  

 

In deze tijd van het jaar is er van dit 

groepsgedrag geen sprake en gaan de 

verschillende paartjes tijdelijk huns weegs 

om te broeden. Staartmezen maken een 

klein schattig rond nestje, bijvoorbeeld in 

een conifeer. Het nest is echt een rond 

bolletje dat aan de buitenkant bekleed is 

met mos en spinrag. Vanbinnen bestaat de 

afwerking uit zachte veertjes. Vaak zit het 

nest niet hoger dan bijvoorbeeld een meter, 

in de vork van een tak.  

 

Bij mij in de voortuin hangt al een paar 

dagen een paartje rond en zie dat ze echt 

op zoek zijn naar een geschikte broedplek. 

Voorheen had ik zelden staartmezen in de 

tuin, ook niet in de winter, nu dus al 

dagenlang wel. Erg leuk. Heeft u zelf ook 

een paartje staartmezen in de tuin, dan kan 

het goed zijn dat ze ook bij u gaan 

broeden.  

 

Tekst: Harvey van Diek, 

Foto: Marek Szczepanek. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijl42Ww9TTAhVF2BoKHRW1CxIQjRwIBw&url=https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=16680&psig=AFQjCNHt37t2uro4G-Vgi747PzRfhFji4A&ust=1493928413810399
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PROFILE PAUL  
 

 

 

MAAKT FIETSEN  
 
 
 

NOG LEUKER! 
 
 

Drieplassenweg 1, 2225 JH Katwijk, tel. 071 – 4012356 
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Fraters schaarser en steeds noordelijker  

 

Fraters en Nonnetjes, je kunt op ieder 

feestje met niet-ingewijden op aandacht 

rekenen als je deze soorten noemt. Aardige 

wintervogels, die echter almaar schaarser 

worden. Nonnetjes zijn alleen nog talrijk 

bij strenge vorst, Fraters lijken zich naar 

het noorden terug te trekken. Hoewel 

vooral aan het Wadden- en Deltagebied 

gebonden, waren ze rond 1980 ook in 

Flevoland en het rivierengebied een 

normale verschijning. Elders in het 

binnenland waren ze in sommige winters 

helemaal niet zeldzaam.  

 

Noordelijk zwaartepunt Dat is inmiddels 

grotendeels verleden tijd. De aantallen zijn 

gezakt en de verspreiding is gekrompen. 

Het Waddengebied huist tegenwoordig 

90% of meer van de pakweg 3.000 Fraters 

die er nog in Nederland overwinteren. Ze 

zitten hier vooral op de Fries-Groningse 

vastelandkust. De rest zit vrijwel geheel in 

het Deltagebied, in het binnenland is de 

soort tegenwoordig uitermate schaars. 

Maar soms duiken ze er nog op, zoals 

afgelopen weken op verschillende locaties.  

 

Grootschalige afname De neergang bij ons 

is onderdeel van een afname die in ieder 

geval ook is geconstateerd in het Duitse 

Waddengebied. Hier kende deze zaadeter 

midden jaren negentig goede tijden dankzij 

gunstig kwelderbeheer, maar dat is voorbij. 

Het is onduidelijk of verschuiving van 

overwinteringsgebieden onder invloed van 

klimaatverandering meespeelt. 

 

Vroege wegtrek Het talrijkst zijn Fraters in 

november en december, daarna lijken veel 

vogels ons land weer te verlaten. 

Winterverplaatsingen, niet zelden over 

forse afstand, zijn bij deze soort normaal. 

Individuele vogels kunnen in 

opeenvolgende jaren heel verschillende 

overwinteringsgebieden uitkiezen, maar 

soms ook eerder bezochte plekken 

aandoen.  

 

Tekst: Fred Hustings,  

Foto Jo Hermans 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEmfmKydTTAhVRbVAKHSK5DVsQjRwIBw&url=http://www.mergus.be/nieuws/2011/11/08/blikvangers-van-31-10-tot-en-met-6-11-2011-2/&psig=AFQjCNHC6f18C7M27RLDtYPJheeFjSsECg&ust=1493929984800643
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In winkelcentrum DIGROS 

 

 
 

Met onze 20 jaar ervaring kunt u bij ons terecht voor al uw vragen. 

 

Wij hebben een ruim assortiment vogelvoer in de winkel en vrijwel 

  alle groot verpakkingen zijn te bestellen. 

 

Verder hebben wij met onze 310 vierkante meter oppervlakte een  

 ruim assortiment voor al uw huisdieren. 

 

Visserijkade 2, 2225 TV Katwijk aan Zee 
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Voer verkoop tijdens de zomermaanden. 

 

Tijdens de vogelbeurzen is gebleken dat er 

best aardig aanloop is voor het voer dat 

verkocht wordt door zaadhandel John van 

den IJssel uit Benschop. Op de laatst 

gehouden ledenvergadering is daarom 

besloten om in overleg te gaan met 

Stichting Kleindierensport-Katwijk of 

tijdens de maanden mei, juni, juli en 

augustus, dan worden er geen vogel-

beurzen gehouden, het voerverkoop door te 

laten gaan. Dit is door de stichting positief 

beantwoord. Dit houdt dus in dat op de 3
de

 

zaterdag van die maanden de firma van den 

IJssel voer komt verkopen. Dit zal 

gebeuren van 11.00 tot 13.00 uur. 

 

Wilt u verzekerd zijn dat John het voer nog 

heeft dat u wilt kopen, bel hem dan een 

paar dagen eerder op. Dan zorgt John 

ervoor dat het er is. 

 

 

3
de

 zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur 

 

 

Verenigingsmarkt. 

 

Zoals een aantal jaar terug, gaat het 

Welzijnskwartier weer een verenigings-

markt organiseren tijdens de laatste 

toeristenmarkt. Hiervoor heeft ook de 

Kanarievogel een uitnodiging gehad. Aan 

de vorige verenigingsmarkt hebben wij ook 

deelgenomen. Het heeft toen niet direct 

nieuwe leden opgeleverd. Wel weer 

naamsbekendheid. Ook nu heeft de 

vereniging ingeschreven voor deze 

verenigingsmarkt. 

 

Deze vindt plaats zoals gezegd tijdens de 

laatste toeristenmarkt en wel op dinsdag 29 

augustus, tussen 13.00 en 21.00 uur. Tegen 

die tijd zal het bestuur een aantal leden 

benaderen om te helpen. Dit kan zijn voor 

het opzetten van de stand, eventueel om 

vogels aan te leveren om tijdens de 

openingsuren aanwezig te zijn om 

belangstellende van antwoord te voorzien. 

 

 
 

Dit krijg je aangeboden en doet er wat 

mee. Vorige keer hebben we een 3 tal 

grondvluchten er in geplaatst voorzien van 

het nodige groen en natuurlijk vogels. 

 

Heeft u suggesties voor deze happening, 

schroom niet en neem contact op met het 

bestuur. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjpyLf10dXTAhVGLVAKHWmeBkEQjRwIBw&url=http://www.zeelandnet.nl/prikbord/dieren/vogels/9008481-Vogelvoeders.html&psig=AFQjCNHx7OKf7IDEFoLu8nnXcKkvBpGHpw&ust=1493966719744379&cad=rjt
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie2Ir71NXTAhXDbVAKHROJCoUQjRwIBw&url=http://www.hollandsemarktkramen.com/html/kraamverhuur.html&psig=AFQjCNFrBnM9Na6CmHwueo2B24Dk-z_3rA&ust=1493967537508244
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjpyLf10dXTAhVGLVAKHWmeBkEQjRwIBw&url=http://www.zeelandnet.nl/prikbord/dieren/vogels/9008481-Vogelvoeders.html&psig=AFQjCNHx7OKf7IDEFoLu8nnXcKkvBpGHpw&ust=1493966719744379&cad=rjt
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie2Ir71NXTAhXDbVAKHROJCoUQjRwIBw&url=http://www.hollandsemarktkramen.com/html/kraamverhuur.html&psig=AFQjCNFrBnM9Na6CmHwueo2B24Dk-z_3rA&ust=1493967537508244
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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: 
Waterslagers  & 
Kleurkanaries 
 
B. van der Stelt 
Tel.: 0252-418235 
Kweker van: 
Waterslagers & 
Diamantvinken  
 
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 
 
Hier had u  
 
Kunnen staan 
 
 
 
J. Schaap 
 
Donateur 
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Activiteitenoverzicht 2017 

    (onder voorbehoud) 

Vrijdag 13 januari Nieuwjaarsreceptie 

Zaterdag 21 januari Vogelbeurs 

Vrijdag 20 januari Klaverjassen 

Vrijdag 27 januari Ledenvergadering 

Vrijdag 10 februari Klaverjassen 

Zaterdag 18 februari Vogelbeurs 

Vrijdag 24 februari Klaverjassen 

Vrijdag 3 maart Jaarvergadering 

Vrijdag 10 maart Klaverjassen 

Zaterdag 18 maart Vogelbeurs 

Vrijdag 24 maart Klaverjassen 

Donderdag 6 april Ledenvergadering 

Zaterdag 15 april Vogelbeurs 

Woensdag 10 mei Ledenvergadering 

Vrijdag 2 juni Barbecue 

 

Zomerstop 

 

Dinsdag  29 augustus Verenigingsmarkt (13.00-21.00 uur) 

Vrijdag 15 september Ledenvergadering 

Zaterdag  16 september Vogelbeurs 

Vrijdag 22 september Kaartavond 

Vrijdag 6 oktober Kaartavond 

Vrijdag  13 oktober Ledenvergadering 

Vrijdag  20 oktober Kaartavond 

Zaterdag   21 oktober Vogelbeurs 

Vrijdag  3 november Kaartavond 

Vrijdag  17 november Inschrijven onderlinge tentoonstelling 

Zaterdag 18 november Vogelbeurs 

Vrijdag 24 november Kaartavond  

Zaterdag 25 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 28 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 5 december Opbouw/inbrengen vogels 

Woensdag 6 december Keuren van de vogels 

Donderdag 7 december Opening tentoonstelling 

Vrijdag 8 december Tentoonstelling open / kaartavond 

Zaterdag 9 december Tentoonstelling open 

Zaterdag 16 december Vogelbeurs 

vrijdag 5 januari 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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