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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 16 augustus. Niet tijdig ingelever
de artikelen worden doorgeschoven naar een latere
editie. De redactie neemt geen verantwoording 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)              €42,00
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 artikelen
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Berichtje van penningmeester
 
Veel leden hebben de contributie 2022 voldaan,
echter er zijn ook een aantal die dit nog niet hebben
gedaan. Meestal is het een kwestie van vergeten. De
juiste gegevens vinden jullie op pagina 3 van dit
clubblad.

 
                          Barbeque 
 
Dit jaar hebben we de barbecue op         
 
                         zaterdag 11 juni
 
Opgeven voor zaterdag  4 juni
 
bij Piet Hagenaars 06 104 74 218
of mail piethagenaars@outlook.com
 
De kosten zijn slechts € 15,=
               
              net als 3 jaar terug.
.
Aanvang zal om 19.00 uur.

KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL
Na eindelijk weer een coronavrije koningsdag en
bevrijdingsdagte mogen vieren, hebben we op 6 mei
weer een gezellige kaartavond kunnen organiseren.
Ook deze keer zijn we weer uitgeweken naar de “
Kleine Joannes” omdat ons clubgebouw deze tijd
nu eenmaal door de Rijnklievers in gebruik is. Maar
dat mag verder de pret niet drukken. Nu iedereen
dat door heeft is dat geen probleem.

Na het gebruikelijke bakkie koffie en de gesprekken
(lees: slappe geouwehoer) vooraf is de strijd door
13 spelers begonnen. Deze avond gingen sommige
spelers er in de 1e ronde direct stevig tegenaan en
werden er mooie scores behaald. Maart Hazenoot
wist het hoge niveau de volgende 2 rondes vast te
houden en hij is dus de winnaar geworden met 5.686
punten. De poedelprijs, de eieren, zijn gewonnen
door Jaap van der Bent met 4.068 punten. De “wil
de ronde” is gewonnen door Rien van Duijvenbode
en Wim van der Plas met 1.882 punten, ook een
mooie score.
 
Voorlopig was dit de laatste kaartavond van het
seizoen. Waarschijnlijk zullen we in september of
oktober weer starten met de volgende competitie.
Mocht er echter nog een gelegenheid komen om
tussendoor nog een avond te organiseren dan hoort
u van ons.

De uitslag van 6 mei 2022 is als volgt:
1. Maart Hazenoot                               5.686
2. Krien Onderwater                            5.096
3. Hans Hazenoot                                4.937

 
Troef Boer.
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PROFILE PAUL 

MAAKT FIETSEN 

NOG LEUKER 
Drieplassenweg 1, 2225 JH Katwijk, tel. 071 - 4012356 
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Gele kwikstaart 
(Motacilla flava)

Wat een prachtige vogel van bij ons. Het mannetje
zijn keel, borst en buik zijn dieper dan het mooiste
kanariegeel. Bij het vrouwtje is de gele kleur wat
fletser maar het is ook een beauty hoor. Hun
staartje kwikt op en neer de hele dag, aan een hoge
adhd frequentie. ze hadden hem ook wel Quick
staart kunnen noemen 
 
In Nederland leven er volgens Sovon tussen de
40.000 en 70.000 broedparen. Dat lijkt veel maar
sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is hun
aantal nagenoeg gehalveerd. Reden genoeg dus om
ook de gele kwikstaart op de Rode lijst te zetten.
 
Ver hoef je ze niet te gaan zoeken want hier bij ons
in de polders kan men ze met een beetje geluk vinden
in de polders in de maanden maart tot september.
De rest van het jaar zijn ze onderweg of verblijven
ze in Afrika.
 
We zouden gele kwikken goed kunnen helpen door
de bermen niet te maaien voor juli. Want het is juist
daar dat ze broeden en hun voedsel vinden. Maar
spijtig genoeg maait ook onze gemeente eind april
- begin mei de bermen in de polders waardoor hun
nestjes vernield worden. Het zal wel uit onwetend
heid zijn, maar het blijft spijtig.
 
Wilde planten zijn voor bijna iedereen onkruid en
alles wat in onze omgeving groeit, leeft en bloeit wat
we niet graag hebben. Bestempelen we als ongedier

te of onkruid. En dat is eigenlijk spijtig, want als je
wilde planten met hun bloemen of mini bloemetjes
bekijkt met een vergrootglas (loep) dan zie je pas
hoe mooi ze zijn. Als je ze echter fotografeert met
een macro lens gaat er een hele wereld voor U open.
Want op die wilde bloemen, planten en grassen
zitten ook nog eens tal van prachtige insecten. Hoe
beter je er naar kijkt en hoe meer je er over leert hoe
meer respect je er voor krijgt. En dan ben je pas echt
goed bezig voor de natuur.
 
Ook als je met de auto door de polders rijd, rij dan
traag want de gele kwikstaartjes lopen graag op de
weg en de oude kwikken die zijn vlug weg. Maar de
jongen blijven vaak te lang zitten waardoor ze
platgereden worden en dan is er geen reanimeren
meer aan. Als je met de auto in de natuur rijd zie je
bijna niets, rij je met de fiets zie al veel meer en pas
als je wandelt in de natuur zie je alles. Als je dan
ook nog de gelukkige bezitter van een verrekijker
of telescoop bent. Is puur genieten van alles wat leeft
in de natuur.
 
Fotograferen doe ik vaak vanuit de auto, vogels zien
een auto niet als een bedreiging. Maar zo gauw je
uit de auto stapt zijn de vogels meteen weg.
 
Alois

Kuikens kijken: 14 vertederende vogelplaatjes

Door Jeanet van Zoelen, medewerker Vogelbesche
rmingSnoesjes uit het seizoen om blij van te worden.
Jelle de Jong weet prachtig watervogels en hun kroost
vast te leggen. Van donzen bolletjes tot piepende
pyjamaatjes.
 
De meeste van onderstaande kuikens, kunt u nu ook
met eigen ogen zien in onze oogverblindende na
tuur. Dus: de paden op de lanen in, het is er de tijd
voor. Sommige laten zich zeer zelden of zelfs niet in
Nederland zien tijdens het broedseizoen, maar dan
is het extra leuk ze tóch een keer te zien al is het
maar op een foto.
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Financiële administratie

Begeleiding startende ondernemers

Salarisadministratie 

Opstellen jaarrekening 

Belastingaangiften

Bedrijfsadvisering 

Personeelsadvisering

Belastingadvisering

Financiële planning

Turfmarkt 10

2223 EH Katwijk

T +31 (0) 713 625 932

A. van Leeuwenhoekweg 35 A10

2408 AK Alphen aan den Rijn

T +31 (0) 172 499 610 

E info@burgenbeelen.nl

W burgenbeelen.nl
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Bergeend

Bergeenden nestelen vaak in verlaten konijnenho
len in de buurt van de kust. Eenmaal uitgekomen
en bij het water, verzamelen de jongen van meerde
re ouders zich in crèches. Zij staan onder toezicht
van enkele volwassen vogels. Dan kan de rest rustig
eten.

Dodaars
De dodaars is een piepklein fuutje dat leeft in
moerassige gebieden. Hun nest is een soort drijvend
platform van allerlei planten, bladeren en stengels.
Het blijft op zijn plek omdat ze het vastmaken aan
onderwaterplanten.
 

Eider
De eider is een forse eend die langs kusten leeft, bij
ons vooral in het Waddengebied. Ze hebben een
vriendelijk en voornaam uiterlijk, met hun drie
hoekvormige snavel en kop. Dat geeft kracht om
schelpen open te breken.
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Arris Zwanenburg 

Te Brittenburg 58, 2225 ZX Katwijk 

06 - 53723161 

Fuut
Futen zien we overal: in parken, sloten, grachten,
rivieren, duinmeren en noem het maar op. Wat een
geluk, want ze zijn zo prachtig. Helemaal in het
broedseizoen als ze baltsdansen in hun mooiste
verenkleed en later de jongen laten meeliften op hun
rug.

 
Knobbelzwaan

Kuikens van knobbelzwanen zijn ook befaamde
meelifters en staan garant voor de mooiste beelden.
Ze zijn wit of grijsbruin van kleur en beide varianten
kunnen in één gezin voorkomen. De ouders blijven
vaak hun leven lang samen.

 
Krakeend

Mannetje krakeend is grijsbruin met een zwart
achterlijf en lichte staartpunt. Heel anders dan die
groen gekopte wilde eend die daar een sierlijke krul
laat zien. Maar vrouwtje krakeend lijkt verrekt veel
op vrouwtje wilde eend. Ze heeft echter een witte
keel en géén blauw in haar vleugel, maar wit.
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VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

UW TOTAALINSTALLATEUR 

KALKBRANDERSTRAAT 7

2222 BH KATWIJK ZH

T 071 4034064

INFO@ARIESTUIJ.NL

WWW.ARIESTUIJ.NL
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Kuifeend
Wat een donsjes, die kuifeendkuikens! Mooie
eendjes zijn het sowieso met inderdaad allebei een
kuif én een opvallend geel oog. Ze broeden tussen
de planten langs de oever en duiken naar hun
voedsel. Wat die kleintjes ook fervent oefenen.

 
Porseleinhoen

Het porseleinhoen laat zich ‘nooit’ zien. Uitzonder
lijk dat Jelle deze foto mét kuiken wist te maken. Ze
leven verborgen in rietmoerassen, natte uiterwaar
den en ondergelopen graslanden. Het is de roep van
de vogel die in het voorjaar zijn aanwezigheid ver
raadt: een fluitend ‘hwiet!’.

 
Roodkeelduiker

Een duikende viseter, die vooral voorkomt aan de
kust, dat is de roodkeelduiker. Fijn dat Jelle ons laat
zien hoe mooi ze zijn in het broedseizoen met hun
rode keel, want we zien ze in Nederland alleen ’s
winters in hun grijs-witte winterkleed.

Scholekster
Schollies broeden niet alleen meer op (grind)stran
den of weilanden, maar soms ook op grinddaken.
Waar dan ook, hun nest is altijd een bescheiden
kuiltje, spaarzaam bekleed met schelpjes, steentjes
of stro. Kijk eens naar de lucht als u iemand heel
hard ‘tepíet!’ hoort roepen. Dan vliegt er één over.
 

Slobeend
De snavel van de slobeend  is opvallend breed en
plat, om goed mee te slobberen op zoek naar wa
terplantjes en -diertjes. Daarmee is het vrouwtje,
ondanks haar bruine camouflagepak (zoals veel
andere vrouwtjes eenden) toch onmiskenbaar.
Apart: slobeenden zuigen water op bij de snavel
punt en persen het er weer uit aan de zijkant,
waarbij voedsel wordt opgevangen door een soort
lamellen.
 

Smient
Fluiteend wordt de smient ook wel genoemd, na
tuurlijk door zijn vrolijke fluitgeluid. In Nederland
broeden slechts enkele paartjes, de rest doet dat in
Scandinavië en Siberië. Maar in de winter, als ze bij
ons zijn, kunt u ze bijna niet missen: honderddui
zenden hebben ons land nodig om de winter door
te komen.
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PARTNERS IN ONDERHOUD

Schilderwerk door 
vakmensen

Scheepmakerstraat 3r-3s

2222 AB Katwijk ZH

www.durieuxschilders.nl

071 40 29628
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Wilde eend

Van kinds af aan zo vertrouwd: de wilde eend. Voer
ze geen brood, want dat is niet goed voor ze, maar
geef graan. En ziet u een moeder met zo’n schattig
sliertje jongen voorbij peddelen? Geef het dan als
tublieft door, want er is een onderzoek naar ze
gaande vanwege een forse duikeling in aantal.

 
Wilde zwaan

De knobbelzwaan kent iedereen, maar weinigen
hebben weet van de wilde zwaan met zijn slanke
verschijning en geelzwarte snavel. Een vogel die
broedt in Scandinavië en Rusland (sporadisch in
Nederland) en overwintert langs onze rivieren en
meren.

Jonge spreeuwen verlaten het nest

Nadat ze een maand geleden begonnen met broe
den, zien spreeuwen hun jongen nu langzaam vol
wassen worden. In de Nature Today-app verander
de onlangs de status van de spreeuw. Eerder zaten
de jongen nog op het nest, nu is in de app te zien dat
de jongen uitgevlogen zijn, maar nog wel door hun

ouders gevoerd worden. Als je de spreeuw in de app
volgt, krijg je automatisch een notificatie bij dit
soort veranderingen!
Ook buiten kun je zien hoe het gedrag van spreeu
wen verandert. Jonge spreeuwen zijn nog bruin van
kleur en hebben niet de mooie paarsgroene glans
die hun ouders hebben. Ze leren nog vliegen en lij
ken wat onhandig in die eerste dagen buiten het nest.
Spreeuwen komen ook veel voor in de bebouwde
kom. Wie goed oplet, kan zien hoe jonge spreeuwen
hun eerste vlucht maken en door hun ouders ge
voerd worden. Kijk in de Nature Today-app om de
vogels bij jou in de buurt te volgen. Klik je op ‘volg
deze soort’, dan krijg je automatisch een notificatie
wanneer de status van de soort verandert. Zo blijf
je jaarrond betrokken bij onze natuur.

(Bron: Jan van der Straaten) 
Iedereen kent de algemene gewone braam wel. Deze
struik is geliefd om zijn zoete, zwarte vruchten,
maar minder omdat hij hardnekkig groeit en geme
ne stekels kan hebben. Er groeit in Nederland nog
een soort braam: de dauwbraam. Ook deze soort is
vrij algemeen, vooral in West-Nederland. De
dauwbraam valt echter wat minder op, omdat hij
minder hoog wordt dan gewone braam. Je kunt de
twee soorten uit elkaar houden door naar de steel
te kijken. Dauwbraam heeft een blauw laagje over
de stengel. Daar wordt in de wetenschappelijke
naam, Rubus caesius, ook naar verwezen: ‘caesius’
betekent blauw. Dauwbraam maakt vruchten die
op de bramen lijken zoals we die kennen. Ze zijn
echter veel zuurder en worden vooral door vogels
en zoogdieren gegeten. Om de bramen van de
dauwbraam te kunnen proeven, moet je nog een
tijdje geduld hebben. Deze braam staat namelijk nu
nog in bloei, met witte bloemetjes. Kijk eens of je
deze bramensoort ook kunt vinden.

Dauwbraam in bloei 
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Freek Schot 

Tel. 0172 242337 

Kweker van 

waterslagers 

 

Aad van Niel 

tel.06 49217246 

Kweker van 

kleur & postuur 

kanaries 

 

Krien Onderwater 

tel.071 4033322 

Kweker van 

waterslagers 

 

Jaap Plokker 

Tel.071 4027562 

Kweker van 

Jap.meeuwen & 

waterslagers 

 

Dick Verkade 

Tel.071 4024698 

Kweker van 

Tropische vogels 

& parkietachtige 

 

 

T. Diepenhorst  Donateur 

 

 

 

 

 

B.  van Stelt 

Tel. 06 39854296 

Kweker van 

Diamantvinken & 

waterslagers 

G.J. de Brabander 

Tel.06 22587218 

Tel.06 42866940 

Kweker van 

Waterslagers 

 

M.J. Teeuwen 

Tel.023 5848601 

Kweker van 

Waterslagers 

 

B. Nijgh 

Tel.071 4030323 

Kweker van 

Gouldamadines 

 

 

R. Zandbergen 

Tel06 10107345 

Kweker van 

Gouldamadines 

Eur.Cultuurvgls 

 

Donateur           C. Schaap 

 

Donateur           G. van Duyn 

 

 

 

 

 

M. Helders 

Tel.071 

Kweker van 

Tropische vogels 

 

P. Hagenaars 

Tel. 06 10474218 

Kweker van 

Kleurkanaries 

 

G. van der Zwam 

Tel.06 12756732 

Tel.06 20746146 

Kweker van 

Eur.Cultuurvogels 

 

Fr. Kromhout 

Tel.06 12972013 

Kweker van 

Insecten eters 

 

Cor Jonker 

Tel.071-4013894 

Kweker van 

Tropische vogels  

 

 

Donateur          D. de Mol 

 

Donateur         J. Schaap 
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Jaaroverzicht onder voorbehoud  

     Zaterdag 15 januari Vogelbeurs

     Vrijdag   4 februari Klaverjassen (geannuleerd)

     Vrijdag 11 februari Prijsuitreiking (geannuleerd)

     Vrijdag 18 februari Klaverjassen (geannuleerd)

     Zaterdag  19 februari Vogelbeurs (10-12 uur)

     Vrijdag 25 februari Ledenbijeenkomst

     Vrijdag 4 maart Klaverjassen

     Vrijdag 11 maart Jaarvergadering

     Zaterdag 19 maart Vogekbeurs (10 - 12 uur)

     Vrijdag 25 maart Klaverjassen

     Vrijdag   1 april Ledenvergadering

     Zaterdag 16 april Vogelbeurs (10-12 uur)

     Vrijdag 13 mei Ledenbijeenkomst

     Zaterdag 21 mei Vogelbeurs (10-12 uur)

     Zaterdag  11 juni Barbeque

     Zaterdag 18 juni Vogelbeurs (10-12 uur)

     Zaterdag 15 juli Vogelbeurs (10-12 uur)

     Zaterdag 20 augustus Vogelbeurs (10-12 uur)

     Vrijdag 16/23 september ledenvergadering

     Zaterdag 17 september Vogelbeurs (10-12 uur)

     Vrijdag 23 september Ledenverg./Klaverjassen

     Vrijdag   7 oktober Ledenvergadering

     Vrijdag 14 oktober Klaverjassen

     Zaterdag 15 oktober Vogelbeurs

     Vrijdag 28 oktober Klaverjassen

     Vrijdag   4 november Ledenvergadering

     Vrijdag 11 november Klaverjassen

     Vrijdag 18 november Inschrijven tentoonstelling

     Zaterdag 19 november Vogelbeurs

     Dinsdag 22 november Afluisteren Zangkanaries

     Vrijdag 25 november Klaverjassen

     Zaterdag 26 november Afluisteren Zangkanaries

     Maandag   5 december opbouwen tentoonstelling

     Dinsdag   6 dcember Opbouw/inbrengen vogels

     Woensdag   7 december Keuren van de Vogels

     Donderdag   8 december Opening tentoonstelling

     Vrijdag   9 december Tentoonstelling open/Klaverjassen

     Zaterdag 10 december Tentoonstelling Open

     Zaterdag 17 december Vogelbeurs

     Zaterdag 14 januari 2023 Nieuwjaarsreceptie

     Zaterdag 21 januari 2023 Vogelbeurs
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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)


