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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
oktober 2017
Secretaris:
Piet Hagenaars,
mail adres:piethagenaars@outlook.com
tel. 06-104 74 218

INHOUD:
Inhoudsopgave
Verloop van het kweekseizoen
Eerst komende vergadering
Volgende vergadering
Klaverjassen
In de wolken met spreeuwen
Ringen moet
Het clubblad
Vogelbeurzen in de regio
Kwekers advertenties
Aktiviteiten 2017

Penningmeester:
Dick Verkade,
mail adres: cobyverkade@live.nl
tel. 071-402 46 99
Lid:
Piet van Zuilen,
tel. 071-407 25 50
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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 vogelliefhebbers,
Tijdens de vergadering van september kwam naar voren dat de kweek onder de waterslager-,
kleur- en postuurkwekers redelijk tot goed verlopen is. Bij veel tropenkwekers is dat anders.
Hier waren maar weinig kwekers die wat vogels op stok hebben gekregen. Ondanks dit zou ik
de tropenkwekers willen aanraden om in hun vogelbestand nu al te gaan kijken of en
mogelijke tentoonstellingsvogels zitten. Die kunnen natuurlijk ook tussen kweekvogels zitten.
Alle vogels mogen twee jaar meespelen als eigenkweekvogels. Maar zo zijn er ook vogels die
meerdere jaren mee doen als eigenkweek vogels. Daarom laten we nu al gaan kijken of we
tentoonstellingsvogel in ons bezit hebben om straks de tentoonstelling door te laten gaan.
De eerste vergadering is op vrijdag 13 oktober a.s..
Naast de gebruikelijke agenda punten, welkom, jn en uitgaande stukken, financien enz. zal
Piet Hagenaars het e.e.a. gaan vertellen over zijn manier van kanarie houden.
Op 17 november zal Leen Boers komen om onze kennis van de verschillende soorten vogels
te testen.

KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL
Vrijdagavond 22 september is de eerste ronde gespeeld van de nieuwe klaverjascompetitie.
Het begin was wat rommelig en ietwat onwennig, omdat de benodigdheden niet lagen waar ze
hoorden te liggen. Ook moesten we weer een belronde inlassen om zestien spelers bij elkaar
te krijgen en dus met vier tafels te starten. Gelukkig is dat allemaal wel gelukt, maar het
gevolg was wel dat we een half uurtje later
begonnen dan de bedoeling was.
Na een lekker bakkie werd er dan toch begonnen
met kaarten en al snel werd duidelijk dat we het
nog niet verleerd hebben. Er is lekker gespeeld en
er werden ook leuke scores gemaakt. Deze
openingsronde werd uiteindelijk, net als vorig jaar
trouwens, gewonnen door Jan Schaap met 5.690
punten. Piet van Zuilen ging er deze keer met de
eieren vandoor en de wilde ronde werd een prooi
voor Cees van Duijvenvoorde en Wim van Duijn.
In oktober staan er twee avonden gepland, namelijk
op vrijdag 6 oktober en vrijdag 20 oktober. Ik hoop
dat alles wat soepeler zal verlopen en jullie dan
allemaal weer te zien…
De uitslag van 22 september 2017 is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Jan Schaap
Wim van der Plas T
Piet Hagenaars
Frans Hogewoning
Bouwe Nijgh

5.690
5.533
5.397
5.176
4.900

Troef Boer.
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PROFILE PAUL

MAAKT FIETSEN

NOG LEUKER!
Drieplassenweg 1, 2225 JH Katwijk, tel. 071 – 4012356
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In de wolken met spreeuwen
Door Gert Ottens, medewerker Vogelbescherming Nederland.

Een van de meest spectaculaire natuurverschijnselen in het najaar zijn spreeuwenwolken. De
vogels overnachten in grote groepen en voordat ze hun slaapplaatsen bezetten, dansen ze in
steeds grotere groepen door de lucht. Ga ook eens kijken naar zo’n indrukwekkende
vliegshow.

Spreeuwenvolksverhuizing
In deze tijd van het jaar kent ons land een record aantal spreeuwen. Onze ‘eigen vogels’ die
bij ons hebben gebroed én hun jongen. Over enkele weken trekt een gedeelte weg om elders
de winter door te brengen, zoals bijvoorbeeld in Engeland. ‘Onze spreeuwen’ krijgen op dit
moment gezelschap van spreeuwen uit Scandinavië en Oost-Europa, die juist naar Nederland
komen om de strenge winter in hun geboorteland te ontvluchten. Al die spreeuwen zwerven
de komende maanden in kleinere groepjes door steden en over het platteland. ’s Avonds
zoeken ze elkaars gezelschap op om in soms hele grote groepen te overnachten. Samen slapen
is wel zo veilig.
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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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Vliegshows
Aan het eind van de dag zoeken al die kleine clubjes spreeuwen elkaar op. Uit alle
windstreken komen ze aanvliegen en vormen steeds grotere groepen. Wat er dan gebeurt is
fenomenaal. Zo’n spreeuwengroep van honderden tot duizenden spreeuwen danst als een
geheel door de lucht. In een perfecte choreografie voeren ze een waar spreeuwenballet op. Ze
zwieren door de lucht en verplaatsen zich steeds meer richting slaapplaats. Dat kan een groep
bomen zijn in een park, een hoog gebouw of een uitgestrekt rietveld. Is het eenmaal duister
dan laten ze zich en masse uit de lucht vallen en bezetten de slaapplaats. Tot de volgende
ochtend, wanneer ze in kleinere groepjes weer door de regio gaan zwerven.

Met eigen ogen zien
Terecht dat zo’n schouwspel vaak veel bekijks trekt, en zeker niet alleen van vogelaars.
Zoals gezegd: zwermen doen spreeuwen vooral boven hun gezamenlijke slaapplaatsen. Deze
bevinden zich vaak in rietvelden (zowel uitgestrekt als smalle rietranden), maar ook in
groenblijvende heesters en bomen; zowel in dorpen en steden als in het buitengebied. In
sommige steden worden ook wel overkappingen van bijvoorbeeld stations gebruikt. De
slaapplaatsen van spreeuwen worden soms jarenlang gebruikt.
Wil je dit najaar ook getuige zijn van een spectaculaire spreeuwenvliegshow, dan maak je op
een van onderstaande plaatsen
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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.
Bestellen tot:
Aflevering ringen:
5 mei 2017
20 september 2017
20 januari 2018
20 maart 2018

Na 1 oktober 2017
Uiterlijk 15 dec. 2017
Uiterlijk 1 april 2018
Uiterlijk 15 mei 2018

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.
Het clubblad
Momenteel hebben een aantal
adverteerders kenbaar gemaakt dat zij
willen stoppen om te adverteren in het
clubblad. Dit houd in dat we nieuwe
adverteerders moeten gaan zoeken om het
clubblad kosteloos te laten maken. Het
clubblad hoeft geen winst op te leveren.
Laten we met zijn alle eens gaan kijken of
we in de naaste omgeven een firma kunnen
strikken om in ons clubblad te adverteren.
Om u een indruk te geven wat de kosten
zijn voor een advertentie te plaatsen het
volgende:

Formaat
A4
A5
A6
A4
A5
A6

kleur
z/w
z/w
z/w
kleur
kleur
kleur

bedrag
€ 50,=
€ 30,=
€ 20,=
€ 100,=
€ 60,=
€ 35,=

Het is de bedoeling dat een advertentie
aangeleverd wordt als een PDF of JPG
bestand. Deze moeten gestuurd worden
naar piethagenaars@outlook.com.
Voor meer informatie graag even contact
opnemen met de secretaris.
Vogelbeurzen in de regio
Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop
Iedere 1e zaterdag van de maand van
09:00 tot 13:00 uur Het Plantariumgebouw, Italielaan 4, Hazerswoudedorp
Inlichtingen: www.vogelmarkt.nl
++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Diamantvink te Oude
Wetering Iedere 2e zaterdag van de
maand van 12:00 tot 16:00 uur
Clubgebouw de Diamantvink te Oude
Wetering Inlichtingen: Hans van Egmond
071-3315023
++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Rijsenvogel te
Rijsenhout Iedere 2e zondag van de maand
september t/m mei van 9:00 tot 13:30 uur
Clubgebouw SCW Konnetlaantje,
Rijssenhout Inlichtingen A. de Waal 0297329176
++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Kolibri
Noordwijkerhout Iedere laatste zaterdag
van de maand augustus t/m mei van 11:30
tot 15:30 uur ’t Victorhuis,
Maandagsewetering te Noordwijkerhout
Inlichtingen Piet vd Berg 06-24877001
++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging van Vogelvrienden voor
Aalsmeer e.o. Iedere 4e zondag van de
maand augustus t/m mei van 10:00 tot
12:30 uur In de Baccara, Baccarastraat 1,
1431 RN Aalsmeer Inlichtingen 0610666878 (secretaris)
+++++++++++++++++++++++++++++
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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:
Waterslagers &
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
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Agaproniden

Waterslagers

Gould amadinen

Waterslagers

Kunnen staan

Activiteitenoverzicht 2017
(onder voorbehoud)
Vrijdag
13 januari
Zaterdag
21 januari
Vrijdag
20 januari
Vrijdag
27 januari
Vrijdag
10 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
Vrijdag
2 juni

Nieuwjaarsreceptie
Vogelbeurs
Klaverjassen
Ledenvergadering
Klaverjassen
Vogelbeurs
Klaverjassen
Jaarvergadering
Klaverjassen
Vogelbeurs
Klaverjassen
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Ledenvergadering
Barbecue

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

29 augustus
15 september
16 september
22 september
6 oktober
13 oktober
20 oktober
21 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
5 januari

Verenigingsmarkt (13.00-21.00 uur)
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Kaartavond
Kaartavond
Ledenvergadering
Kaartavond
Vogelbeurs
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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