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Redactie clubblad: Piet Hagenaars
 
Redactieadres: piethagenaars@outlook.com
 
Artikelen aanleveren:
Het is voor een ieder mogelijk om artikelen in te
zenden. Deze artikelen dienen bij de redactie inge
leverd te zijn voor 17 december. Niet tijdig ingele
verde artikelen worden doorgeschoven naar een
latere editie. De redactie neemt geen verantwoor
ding voor de inhoud van de ingezonden artikelen
en behoudt zich het recht voor om plaatsing om
redactionele redenen te weigeren.

Verenigingsinfo

ERELEDEN
T. Diepenhorst
P.C. Hagenaars
J.A. Plokker 
 
Voorzitter: 
VACATURE
 
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: 
Maart Helders
tel: 071-4012918
 
Alg Adjunct: 
VACATURE
 
 
Ringencommissaris:Bouwe Nijgh,
Mail adres:b.nijgh@gmail.com
tel. 071-403 03 23,
 
 
Contributie per 01-01-2019:
Senior leden (NBvV)              €45,00(per 01-01-2023)
seniorleden (vereniging)      €20,00
jeugdleden                            €20,00
 
Bankrekeningnummer:
NL 29 RBRB 0777 9657 98
t.n.v. “DE KANARIEVOGEL”-
Katwijk
 
Verenigingsgebouw:
Stichting “Kleindierensport-Katwijk”
Oude ’s Gravendijckseweg 2 a,
2221 DB Katwijk aan Zee.
 
 
 
Voorpagina: foto's Jacob Hakvoort
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afbeelding: Max vandaag

W.K. voetbal 2022
 
Het speelschema W.K. voetbal 2022 vindt u als
bijlage bij dit clubblad.
Indien u het clubblad digitaal krijgt, dan ligt uw
spelschema voor u in het clubhuis op de vergadering
van 18 november.
 

Bijeenkomst
 
Vrijdag 18 november wordt de eerstvolgende bij
eenkomst gehouden. Deze zal in het teken van het
organiseren van de onderlinge tentoonstelling is de
eerste volle week van december.
 
Ook is het de sluiting om deel te nemen aan de
tentoonstelling.
 
Heeft u nog geen reglement en/of inschrijfformulier
gekregen?? De meeste van u hebben dit digitaal
toegestuurd gekregen op 13 november. Reglement
en inschrijfformulier zijn aanwezig op de bijeen
komst op 18 november.
 

Vogelbeurs
 
Op zaterdag 19 november wordt de maandelijkse
vogelbeurs gehouden. Openingstijden 10.00 - 12.00
van het verenigingsgebouw.

KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL
 
Vrijdagavond 28 oktober 2022; hoge temperaturen
buiten, maar ook in ons clubhuis liep de tempera
tuur aardig op tijdens het klaverjassen. Troef boer
kon gelukkig weer een paar oudgedienden verwel
komen en met twaalf spelers hebben we weer een
gezellig avondje gehad.

Er zijndeze avond mooie resultaten behaald, zo
vielen er drie vijfduizendplus scoreste noteren, maar
de hoogste score is gehaald door Maart Hazenoot.

Met de onwaarschijnlijk hoge score van 6.354 
punten is hij de onbetwiste winnaar van deze avond
geworden. Troef boer kan zich niet zo gauw een
hogere score ooit herinneren. Wim K van der Plas
werd bijna gedubbeld, met 3.513 werd hij de win
naar van de eieren. De “wilde ronde” is deze keer
ten prooi gevallen aan Dirk de Mol en Jan Schaap
met de mooie score van 2.065 punten.

 
De volgende avonden staan gepland op 11 en 25
november, dus troef boer hoopt jullie op deze
avonden weer te mogen begroeten! Zet deze data
dus alvast in je agenda. Tot dan.

De uitslag van 28 oktober 2022 is als volgt:
1. Maart Hazenoot                 6.354
2. Frans Hogewoning             5.503 
3. Peter Schaap                        5.099   

 
Troef Boer.

De bonte vliegenvanger
(Ficedula hypoleuca)
Van origine zijn bonte vliegenvangers echte bosbe
woners met een absolute voorkeur voor de bosran
den. Maar steeds meer komen ze voor in parken en
tuinen, wat ze nodig hebben zijn bomen, struiken
en vooral nest gelegenheid. Ze maken dankbaar
gebruik van de nestkasten die opgehangen worden
type Koolmees en huismus of een invliegopening
van 32 mm. De bonte vliegenvanger is een prachti
ge vogel, echt een sieraad om in de tuin te hebben.
Het mannetje is ook een echte zangvirtuoos en in
zijn zwart/wit vederpakje valt hij wel op. De
vrouwtjes zijn soberder gekleurd. Aan het dunne
snaveltje kan je zien dat het specifieke insecteneters
zijn.
 
Bonte vliegenvangers zijn echte trekvogels eind juli
begin augustus trekken ze reeds naar hun overwin
teringsgebieden in Afrika en pittig detail ze vliegen
er dwars over de Sahara woestijn. Ongelofelijk dat
zo een kleine vogel van hooguit  13 cm met een
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gewicht van (+- 10 gram)  zo een reis aflegt om daar
te overwinteren. En ze vliegen dan ook nog eens s
‘nachts  wat een kanjers hé. Met het nodige geluk
komen ze na de winter terug. Precies op dezelfde
plaats waar ze geboren zijn, of het jaar ervoor met
succes gebroed hebben.
 
De eerste mannetje zijn bij ons  eind april begin mei
en dan zingen ze bijna dag en nacht. Om een
vrouwtje te lokken, naar hun inmiddels uitgezochte
territorium en uitverkoren nestholte en in 90 % van
de gevallen is dat een nestkast, door mensen opge
hangen. Eens het koppeltje gevormd is wordt er veel
minder gezongen door het mannetje, ze kunnen wel
6 a 7 jongen hebben, die ze samen opvoeden. Die
blijven ongeveer 16 dagen in het nest en daarna
worden ze nog +- 10 dagen gevoederd door de ou
ders, uitsluitend met insecten.

 
Goed nieuws is te vertellen over de bonte vliegen
vangers want waren ze 50 jaar geleden een grote
zeldzaamheid in Nederland. Dan hebben we nu
volgens Sovon 19.000 a 23.000 broedparen, van een
succes gesproken. En zeggen dat deze opmars in
ruime mate te danken is, door de vele nestkastjes
die opgehangen worden door mensen die van vogels
en de natuur houden.
 
Een van mijn vrienden woont in Nederweert en
heeft er een aardig stuk bos. Waarin 36 nestkasten
hangen voor grote en kleine holenbroeders, vorig
jaar broeden er voor het eerst twee bonte vliegen
vangers in. En dit jaar hadden liefst 8 koppels bonte
vliegenvangers gekozen voor zijn nestkasten. Ook
de mensen van Sovon (Stichting Ornithologisch
Veldonderzoek Nederland) vonden dit wel een heel
groot succes en zijn de jongen komen ringen.
De foto is gemaakt met een Canon 7 D Mark II,
Canon lens 300 mm, ISO 800, sluitertijd 1/640 ste,
Diafragma 5, witbalans handmatig op “Bewolkt”
en vanop statief.
Alois. 

Brian en Annemiek Bouman met roofvogels
te gast.
door Jaap Plokker
 

Op 7 februari 2014 gaven Brian en Annemiek Bouman
een lezing over hun roofvogels in het clubgebouw van
‘De Kanarievogel’ toen al aan de Krom. Ze hadden
een ruime sortering aan roofvogels, vnl. uiltjes,
meegenomen, die parmantig bleven zitten op hun ‘zit
stokken’. Met een kerkuil hielden ze toen een vlieg
demonstratie in de vergaderzaal. Vrijdag 4 november
jl., acht en een half jaar later dus, waren Brian en
Annemiek opnieuw te gast bij ‘De Kanarievogel’. Ze
hadden dit keer vier roofvogels meegenomen: een
torenvalk, kerkuil, woestijnbuizerd en een Canadese
Oehoe. 

 
Een twintigtal vogelliefhebbers was op de uitnodi
ging voor de lezing van Brian en Annemiek Bouman
naar het clubgebouw van ‘De Kanarievogel’ geko
men: leden en enkele gasten die waarschijnlijk 
hadden gereageerd op de aankondiging in de loka
le weekbladen. Zij zorgden voor een vollere verga
derzaal dan we de laatste tijd gewend zijn.
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Brian en Annemiek hadden weliswaar minder vo
gels meegenomen dan de vorige keer, maar nu wel
met de bedoeling om ze alle vier te laten vliegen. De
eerste die de kans kreeg om zijn vliegkunsten te laten
zien was de torenvalk. Van Annemiek vloog hij naar
de leren handschoen van Brian, die aan de andere
kant van de zaal stond en de valk met een stukje
eendagskuiken naar hem toe lokte. Toen dit vlek
keloos verliep was het de beurt aan aanwezigen om
even een torenvalk op de handschoen te krijgen.
 
Terwijl de vogel heen en weer vloog vertelden Brian
en Annemiek over hun bezigheden met de roofvo
gels. Ze werken, bijvoorbeeld, met kinderen met een
beperking en krijgen het verzoek om op een bruiloft
de trouwringen door één van hun vogels te laten

aanvliegen. Ook worden ze overal in den lande
gevraagd om met hun woestijnbuizerds de meeu
wenoverlast te bestrijden. Brian liet in dit verband
nog wel een kritische noot richting het Katwijkse
gemeentebestuur horen. Uit misplaatste zuinigheid
was hij maar een beperkte periode gevraagd met zijn
roofvogels meeuwen uit het winkelcentrum van
Katwijk aan Zee te verjagen. Het gevolg was dat na
zijn vertrek meeuwenparen in de dorpskern gewoon
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weer legsels hadden grootgebracht en deze jongen
onwillekeurig weer zouden terugkeren naar hun
geboortestek om op hun beurt daar voor nageslacht
te zorgen. De boodschap van Brian was dan ook
dat bestrijding van meeuwenoverlast een kwestie is
van de lange adem, structureel en gedurende het
gehele broedseizoen. Alleen op deze manier kan je
op den duur van de overlast afkomen, al zal een
incidenteel tussen het winkelend publiek foerage
rende meeuw altijd blijven voorkomen. Hij zag de
situatie in Katwijk als een voorbeeld van wat hij
ook elders in Nederland en bij de rijkoverheid in het
ambtenarenapparaat tegenkwam: niet altijd nemen
ter zake deskundigen de beslissingen.

 
Nadat de torenvalk zijn kunsten had vertoond
vlogen achtereenvolgens de kerkuil, de woestijnbui
zerd en de Canadese Oehoe hun baantjes in het
vergaderlokaal van ‘De Kanarievogel’. Bijna ieder
een, en zeker degenen die dat op prijs stelden,
hebben één of meerdere keren een vogel op hun
hand gehad. Soms ging het verkeerd en koos de
vogel niet de leren handschoen, maar een schouder,
al dan niet een ‘fooitje’ achterlatend, en af en toe
zelfs een hoofd met een brede scheiding, als lan
dingsplek. Gelukkig hoefde de EHBO doos niet
tevoorschijn gehaald te worden.
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Vogelvereniging De Diamantvink
Elke 2de zaterdag, van 12.00-15.00 uur
Clubgebouw De Diamantvink
Weteringlaan  16, Oude Wetering
Inlichtingen: Hans van Egmond 06 17767740
++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout
Iedere laatste zaterdag van de maand
augustus t/m mei van 11:30 tot 14:30 uur
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout
Inlichtingen Ben Zwetsloot 0252-216636
++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Kanarievogel uit Katwijk
Elke 3e zaterdag, van 10.00 tot 12.00 uur
Gebouw Kleindierensport - Katwijk
oude 's-Gravendijckseweg 2a te Katwijk
Inlichtingen Piet Hagenaars 06 10474218
++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging Zang en Kleur
Op een zaterdag in de maanden september t/m april
van 09.00 - 13.00 uur
Plantarium, Italielaan 4 te Hazerswoude - Dorp
++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging Zwanenburg 
Elke 2e zaterdag van de maand
van 9.00 tot 13.00 uur
Marialaan 86, 1161 XD Zwanenburg
Inlichtingen 020 - 497 3431
++++++++++++++++++++++++++++++++
Maaslandse vogelvereniging
Elke 3de zaterdag van de maand
van 11.00 tot 14.00 uur
Doelpad 5, Maasland
Inlichtingen  010-5916834

 
Omstreeks half tien zat de demonstratie er op. De
vogels hadden recht op hun rust en verdienden dat
ook na hun ‘optreden’ bij ‘De Kanarievogel’. Brian
en Annemiek werden door Piet Hagenaars bedankt
voor hun komst. Na hun vertrek volgden er voor
de aanwezigen nog een verlotinkje en een ‘afzakker
tje’, als afsluiting van een geslaagde avond.

5 vissende vogels: verrassend verschillend
Door Jeanet van Zoelen, medewerker Vogelbescherming

Hoe vangen vogels een vis? Ieder heeft zo z’n eigen methode. Vijf
manieren waarop vogels die glibberaars te pakken krijgen; van samen
werken tot stelen en alles ertussen.

1. Met 100 km per uur het water induiken
Jan-van-genten sporen vissen op vanuit de lucht en
vangen ze door vanaf zo’n 30 meter hoogte lood
recht de zee in te duiken. De jan-van-genten vouwen
dan hun vleugels naar achteren en steken hun snavel
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recht naar beneden. Daarmee kunnen ze diep in het
water duiken. Ze halen daarbij een snelheid van wel
100 kilometer per uur! Dat geeft natuurlijk een
enorme klap op het water. Daarom hebben jan-
van-genten een extra stevige schedel en een soort
airbag in hun hoofd, om die klap op te vangen. Ze
schieten tot wel vier meter onder water. Daarna
zwemmen ze ook nog onder water achter de vissen
aan als het nodig is.

Een jonge jan-van-gent die met zijn vleugels naar achteren, loodrecht
de zee in duikt om een vis te pakken.

2. Afwachten tot ze langs zwemmen
Het lijkt aannemelijk dat een zeearend in de zee vist,
maar dat is (meestal) niet zo. In ons deel van de
wereld vindt hij grote zoetwaterplassen het fijnst.
In het rustige water kan hij de vissen namelijk beter
zien. Hij zit vaak op een hoge plek te wachten tot
er een vis onder hem voorbij zwemt, dicht aan het
wateroppervlak. Dan duikt hij erop en grijpt de vis
met zijn enorme klauwen. De zeearend moet wel
uitkijken dat het geen grote, sterke vis is, want die
sleurt hem mee onder water in de hoop dat hij
verdrinkt.
Trouwens, zeearenden eten niet alleen vissen, maar
ook meerkoeten, eenden, ganzen, konijnen of zelfs
prooien die ze roven van andere vogels.

De zeearend grijpt vissen die net onder het wateroppervlak zwemmen
met zijn enorme klauwen.

3. Vissen stelen van andere vogels
Vis jatten, dat is wat fregatvogels doen. Als een
andere vogel een vis heeft gevangen, achtervolgen
ze die net zo lang tot hij zijn vis laat vallen. Dat heet
‘klepto-parasitisme’. Klepto betekent stelen. En
parasitisme is een vorm van samenleven, waarbij
het ene dier voordeel heeft, maar het andere dier
nadeel.
Het is niet zo dat fregatvogels altijd maar stelen. Ze
vissen ook zelf, maar hebben geen waterafstotend
verenkleed en worden dus drijfnat. Daarom houden
ze hun vleugels hoog en droog op het moment dat
ze een vis uit het water pakken. Het is beter dan
helemaal nat worden, maar echt handig kan het niet
zijn. Geen wonder dat ze liever andere vogels bero
ven.

Fregatvogels zijn 'klepto-parasieten': een mooi woord voor vogels die
vis van andere vogels jatten.

4. Bedelen bij mensen
Blauwe reigers zijn handigerds, die laten mensen het
werk doen. Ze gaan bijvoorbeeld naar de markt om
visafval te stelen uit afvalbakken. Of ze varen vrolijk
mee achterop het bootje van een visser tot die wat
naar boven haalt. Of ze staan net zo lang bij een
snackbar te bedelen tot ze door mensen worden
gevoerd. En in dierentuin Artis leven zelfs wilde
blauwe reigers die het gemunt hebben op de vissen
die aan de dierentuindieren worden gevoerd.
Als blauwe reigers ‘gewoon’ in de natuur voedsel
zoeken, eten ze alles wat ze in ondiep water kunnen
vinden: kleine en grote vissen, rivierkreeften, sala
manders en kikkers. Ze wachten stilletjes aan de
waterkant tot er wat voorbij zwemt en schieten dan
met hun lange puntsnavel en kop het water in. In
weilanden zoeken ze dan ook nog naar mollen,
muizen, regenwormen en soms zelfs een jong ko
nijntje of een rat. Al met al zijn het makkelijke eters,
die hun eetgedrag snel kunnen aanpassen als het
nodig is.
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Vis uit een visemmertje in de dierentuin eten, is toch echt een stuk ge
makkelijker dan ze uit de sloot jassen.

5. Vissen doe je samen
Op land waggelen pinguïns aandoenlijk naar waar
ze zijn moeten, maar onder water zijn het sierlijke,
pijlsnelle jagers. Afrikaanse pinguïns, bijvoorbeeld.
Ze zwemmen vaak in hun eentje achter een sardien
tje of een ansjovis aan (ja, van de pizza, dat zijn echt
vissen). Soms werken deze pinguïns echter samen.
Een team pinguïns jaagt daarbij hele groepen vissen
vanuit de diepte omhoog naar het wateroppervlak.
Sommige vissen raken daarvan in paniek en verla
ten de school. Als ze eenmaal los zwemmen, zijn ze
een makkelijk doelwit voor een tweede team pin
guïns, dat boven in het water ligt te wachten. De
pinguïns wisselen de taken van opjagen en vangen
af. Zo weten ze bijna drie keer zo veel vis te vangen
als in hun eentje.

Een team pinguïns jaagt de vissen uit de diepte omhoog, een ander team
wacht boven om ze op te slokken.

Kempense heidelibel vindt nieuw leefgebied
De Vlinderstichting
De kempense heidelibel is een buitenbeentje. Deze
libel was erg zeldzaam in de Kempen, maar daar is
hij inmiddels vrijwel verdwenen. In Noordwest-
Overijssel daarentegen, is hij juist recent gekomen
en doet hij het erg goed. Wat is het geheim van deze
libel? In een artikel in het novembernummer van
het Tijdschrift Vlinders van De Vlinderstichting
wordt hier dieper op ingegaan.

Kempense heidelibel vindt nieuw leefgebied

De Kempense heidelibel is in Nederland altijd een
zeldzame soort geweest. Hij heeft dan ook een hele
specifieke voorkeur. Kempense heidelibellen hou
den van ondiepe wateren die in de herfst droogval
len en pas in het late voorjaar weer water krijgen.
Normaal vallen ondiepe plassen natuurlijk in de
zomer droog en lopen ze in de herfst weer vol water.
Daar zijn de meeste andere heidelibellen dan ook
aan aangepast. Gebieden die in de winter droog zijn,
maar in het voorjaar vol water lopen, komen van
nature in Nederland niet voor, maar wel in bergge
bieden waar in het voorjaar de sneeuw smelt. Dit
zijn precies de plekken waar de Kempense heidelibel
van nature voorkwam. Veel van deze plekken zijn
tegenwoordig ontwaterd doordat er sloten zijn ge
graven om het water af te voeren. Deze natuurlijke
vindplaatsen zijn dan ook erg zeldzaam geworden.
Gelukkig zijn ook nieuwe plekken ontstaan die ’s
winters droog zijn. In Zuid-Europa zijn het rijstvel
den die in de zomer onder water staan, maar voor
de oogst droog worden gezet. Hier wordt dus
kunstmatig eenzelfde situatie gecreëerd: nat in de
zomer en droog in de winter.
In zowel de Nederlandse als Belgische Kempen, de
plek waar de soort voorkwam en waaraan hij de
naam Kempense heidelibel te danken heeft, heb je
geen bergen en geen rijstteelt. Hier was een ander
kunstmatig systeem waar de Kempense heidelibel
een plekje vond, visvijvercomplexen. Bij het kweken
van vis begin je met viskuit en vislarven. Deze zet je
in het voorjaar uit in een vijver waar ze op kunnen
groeien. Uiteraard wil je niet dat er nog een paar
grotere vissen van het vorige jaar in zitten; dan blijft
er van je jonge visjes niet veel over. De oplossing

Kempense heidelibel, vrouwtje (Bron: Roy van Grunsven)
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hiervoor is de vijvers in de winter droog te leggen
en ze pas weer in het voorjaar, voor de jonge visjes
erin gaan, vol te laten lopen. Hiermee is dus ook een
leefgebied voor de Kempense heidelibel ontstaan.
Veel van deze visvijvercomplexen zijn echter niet
meer in gebruik. De Kempense heidelibel staat dan
ook als met uitsterven bedreigd op de Vlaamse Rode
Lijst en er worden nog maar weinig waarnemingen
gedaan in de Nederlandse Kempen. In 2013 werd
een aantal Kempense heidelibellen gevonden in de
Weerribben. Hier is geen rijstteelt, zijn geen bergen

en ook geen visvijvers, dus dit was onverwacht.
Het voorkomen was in 2013 heel beperkt, maar is
de jaren daarna sterk toegenomen. Op dit moment
is de Kempense heidelibel in de Weerribben in
enorme aantallen aanwezig, en in een aantal gebie
den is het de talrijkste libel in de nazomer. Dit komt
door de rietteelt die hier plaatsvindt. De percelen
worden in de zomer onder water gezet zodat het riet
goed groeit. In de winter worden ze drooggemaakt
zodat het riet geoogst kan worden en kan drogen.
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Zo vrij als een vogel in een auto van Autobedrijf Van Der Gugten

Autobedrijf van der Gugten al ruim 25 jaar 
gevestigd in Katwijk. 

Een vertrouwd adres waar u terecht kunt 
voor:
• de aanschaf van nieuwe en gebruikte 

auto’s
• alle onderhoudsbeurten
• winter- en zomerbanden 
• ruitreparaties
• airco-onderhoud
• onderhoud aan uw bedrijfsauto en lease-

auto

Sinds 2015 zijn wij in het bezit van zeer 
moderne uitleesapparatuur waarmee wij 
technische storingen kunnen achterhalen en 
repareren.

Wilt u informatie over de aanschaf van een 
nieuwe auto of de kosten van een reparatie? 
Kom dan gerust langs in onze showroom voor 
vrijblijvend advies. Bellen mag natuurlijk ook. 

Autobedrijf Van Der Gugten
Heerenweg 11
2222 AM  Katwijk aan Zee

Tel. 071 -40 28 074
www.autobedrijfvandergugten.nl
E-mail: post@autobedrijfvandergugten.nl

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 tot 
18.00 uur, Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur (werk-
plaats tot 12.30 uur)


