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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 mei. Niet tijdig ingeleverde
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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Iets over ringen bestellen nieuwe stijl.
 
Voordat u een poging maakt om ringen voor het
broedseizoen 2023 gaat bestellen, kijk dan even naar
de 2 video-’s die de N.B.v.V. heeft.
Deze zijn als volgt te vinden: https://ringennbvv.nl
, dan rechtsbovenaan aanklikken “vragen”, dan
staan de 2 video-’s onderaan het rijtje.
De verenigingscode is K01.
 
Succes.
 
Komende activiteiten
 
Vrijdag 13 mei

Volgende ledenbijeenkomst
 
Zaterdag 21 mei

Dan houden we (voor het eerst in de zomertijd) de
maandelijkse vogelbeurs. Deze wordt gehouden van
10.00 - 12.00 uur. Geef tijdig uw voerbestelling door
aan Anita tel.06 365 124 17. Voor de vogels John
bellen in de avonduren, John zit nog in het arbeids
proces. tel. 06 557 160 07.

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.

KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL
Hier weer een verslag van het klaverjasfront. We
hebben weer 2 rondes gespeeld namelijk op 25 maart
en 8 april. De opkomst viel gezien de vorige avonden
ietwat tegen; beide keren 3 tafeltjes, maar misschien
dat we de volgende keer weer de  4 tafels halen. We
zullen het wel zien. De sfeer is in ieder geval zeer
goed te noemen.
 
De avond van de 25e maart viel enigszins uit de toon
omdat deze zo rustig verliep. Je kon bij wijze van
spreken een speld horen vallen. We zijn het wel wat
anders gewend. Het kwam de scores overigens niet
ten goede want net als de vorige avond vielen er
weinig hoge uitslagen te noteren. Winnaar is Rien
van Duijvenbode geworden met 4.960 punten. De
bonusronde is ook door Rien gewonnen; samen met
Jan Schaap werd eindelijk weer eens de 2.000 grens
geslecht. Met 2.180 punten haalden zij de pot bin
nen. Piet Hagenaars werd verblijd met de eieren.
Dit was overigens voorlopig de laatste avond in ons
clubgebouw omdat het duivenseizoen weer is be
gonnen.
 
Gelukkig kunnen we zo nu en dan uitwijken naar
de zaal van de “Kleine Joannes” zodat we toch een
kaartje kunnen leggen. Zo hebben we dus op 8 april
weer een ronde kunnen spelen. Of het aan die
nieuwe omgeving ligt weet ik niet maar feit is dat er
opeens hogere uitslagen zijn gehaald. Er moesten 2
spelers worden opgetrommeld en zoals zo vaak
gingen die met de prijzen schuiven. Gerrit van der
Plas wist deze avond winnend af te sluiten met 5.437
punten en de “wilde” ronde is gewonnen door
Maart Hazenoot en Hans Versteegt met 1.727
punten. Laatstgenoemde nam ook de eieren mee
naar huis.
Alles bij elkaar waren het weer gezellige avonden
en zijn we blij dat we toch kunnen klaverjassen. De
volgende ronde staat gepland op 6 mei, weer in de
“Kleine Joannes”. Dus tot dan.
 
Hier de uitslag van 25 maart:

1. Rien van Duijvenbode                    4.960
2. Gerard  van der Plas                       4.875
3. Maart Hazenoot                              4.800    

en die van 8 april 2022:
1. Gerrit van der Plas                         5.437
2. Wim van der Plas                           5.305
3. Jan Schaap                                      5.265

 
Troef Boer.

5



 

 

 

 

 

 

PROFILE PAUL 

MAAKT FIETSEN 

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

6



De Kauw
(Corvus monedula) 
Een vogel die bij de heel wat mensen op niet veel
sympathie kan rekenen. En bij sommigen is het zo
wat het ergste dat ze in hun tuin kunnen hebben.
Toch neem ik het op voor de kauw of vogel met de
mooiste blauwe ogen. Moet je met de verrekijker
eens bekijken, het zijn zo’n mooie blauwe ogen! echt
om verliefd op te worden  Hoe beter je de kauwen
observeert, des te meer respect je krijgt voor deze
fantastische vogel. Een koppel blijft het hele jaar
samen en meestal blijven ze elkaar trouw tot de
dood. Het hele jaar door doen ze verliefd tegen el
kaar door in elkaars nekveren te krauwen. Vliegen
ze in een grote groep dan vliegen ze nog steeds als
paartjes en gaan ze in de winter slapen in een grote
boom soms zitten er wel 500 in een boom en dan zie
je ze nog steeds gekoppeld zitten en al degene die
alleen zitten zijn de singels. In de groep is een
strenge pikorde en een onderdanig vrouwtje, kan in
een oogwenk veranderen tot koningin van de groep
als de leider van de kauwengroep verliefd wordt op
haar. Een van mijn Belgische vrienden Achilles
Cools, bestudeerde een kauwen familie rond zijn
kasteel, midden in een groot bos en leerde hun
kauwen taal. Eens een koppeltje is gevormd klinkt
het voor de rest van hun leven van ’s morgens tot
het donker wordt. “ik hou van jou en steeds ant
woord de andere ik ook van jou”. Maar door zijn
studie kwam er nog meer aan het licht! Kauwen
durven ook overspel plegen en echtscheiding komt
toch al is het zelden voor. Ze dus ook menselijke
trekjes. Achilles schreef er een prachtig boek over
“Kauwen in de spiegel” Wedden als je het gelezen
hebt, anders naar kauwen kijkt.

 
Mensen willen geen kauwen in de tuin niet tegen
staande ze ook ontzettend nuttig veel nuttig werk
verrichten. Ze weten raad met de buxus mot vooral
met de rupsen in minder dan geen tijd is je buxus
motvrij. In een tuin waar kauwen komen heb je ook

geen last van slakken, of hebben slakken last van
ons? Slakken zijn een delicatesse voor kauwen.
 
Bekijk je een kauw van ver dan is hij/zij gewoon
zwart maar als je ze van dichtbij bekijkt hebben ze
zwart petje en een mooie zilvergrijze nek en als de
zonnestralen op hun vederpakje schijnt zie je in hun
zwarte kleur veranderen in een prachtige glans
koper/brons/groen. En hoe ouder ze worden hoe
mooier ze zijn, was dat bij ons ook maar 
 
En mocht je toch wat last hebben op de voederplaats
in de tuin waar je de vogels voedert. Een handige
beschermkooi die kan je bv op een tafel plaatsen
zijn bij verschillende winkels te koop. Dan kunnen
kauwen, eksters en duiven niet bij het voer maar
vogels tot de grote van spreeuw en merel wel. Dan
is het probleem opgelost, maar wees toch een beet
je lief voor de kauwen want ze zijn beter en vooral
liever dan je denkt.  
 
Alois

Sloten, heggen en houtwallen terug

Door Hanne Tersmette, Medewerker Vogelbescherming
 
225.000 kilometer landschappelijke lijnelementen
als houtwallen en heggen zijn de afgelopen eeuw in
Nederland verdwenen. Dat is ruim vijf keer de
wereld rond! De gedempte sloten zijn hier niet in
meegenomen. Vrijwel ongemerkt verdween zo een
grote schat aan natuurlijke rijkdom, waaronder
heel veel vogels. Natuurorganisaties, waaronder
Vogelbescherming, zetten zich in voor herstel van
deze landschapselementen. Zo werken we aan het
weer op orde krijgen van een Basiskwaliteit Natuur
in Nederland.
 

Zoo veel en zoo goed
‘Nergens heb ik ze zoo veel en zoo goed gezien als
in de Achterhoek in de overheerlijke sleedoornha
gen. Die Geldersche sleedoornhagen zijn ware
schatkamers.’ Zo schreef de stamvader van de Ne
derlandse natuurbescherming Jac. P Thijsse begin
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vorige eeuw in Het Vogeljaar over de grauwe
klauwier. Toen een algemene broedvogel, nu een
Rode Lijst-soort die we niet eens meer met dit
landschapstype associëren. Het kan niet anders dan
dat de sleedoornhagen een eldorado waren voor
insecten waardoor er ook tal van andere vogels
huisden. Dit geeft meteen de grote waarde van
landschapselementen als hagen in het boerenland
aan.
 
De komst van prikkeldraad, maar vooral de ruil
verkaveling vanaf de jaren zestig, betekende een
einde aan al die kilometers heggen en houtwallen.
De kleine akkers en graslanden werden immers
groot en aaneengesloten, dus een perceelafscheiding
was niet meer nodig. 

Boerenlandvogels op de rode lijst
Het is dan ook geen wonder dat meerdere boeren
landvogels die horen bij dit kleinschalig landschap
van heggen en houtwallen sinds de jaren vijftig van
de vorige eeuw fors in aantal achteruit gegaan zijn.
Veel ervan staan op de Rode Lijst, zoals die grauwe
klauwier, maar ook soorten als steenuil, spotvogel,
grauwe vliegenvanger en kneu.
Gelukkig lijkt voor een deel van de boerenlandvo
gels die horen bij het kleinschalig cultuurlandschap
de achteruitgang tot stilstand gebracht, maar de
aantallen zijn ten opzichte van wat er aanwezig zou
kunnen zijn, veel te laag.
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Arris Zwanenburg 

Te Brittenburg 58, 2225 ZX Katwijk 

06 - 53723161 

Sloten
Waar het op de zandgronden in Oost- en Zuid-Ne
derland vooral gaat om houtwallen en heggen die
uit het landschap zijn verdwenen, gaat het in laag-
Nederland om sloten. Het verdwijnen van deze
lijnvormige landschapselementen heeft overal de
zelfde achtergrond: de rationalisatie in de land
bouw, met dezelfde achteruitgang van boerenland
vogels. Alleen gaat het hier om andere soorten vo
gels, bijvoorbeeld zomertalingen en zwarte sterns.
 

Aanvalsplan landschapselementen
Gelukkig gloort er hoop. Om landschapselementen
te herstellen is het Aanvalsplan Landschapselemen
ten ontwikkeld. Een plan om 10 procent van het
cultuurlandschap weer te laten bestaan uit houtwal
len, heggen en brede sloten. Nu beslaat deze zoge

naamde groen-blauwe dooradering zo’n 3,5 pro
cent. Het streven naar die 10 procent sluit aan bij
de biodiversiteitsstrategie van de EU die inzet op
minimaal 10 procent van het landbouwareaal in
2030. Het terugbrengen van landschapselementen
draagt bij aan het herstel van de boerenlandnatuur.
Bovendien creëert het een landschap waar je van
kunt genieten. Zo’n houtwal waar het gonst van de
insecten en een geelgors de vijfde van Beethoven
zingt, of wie weet een grauwe klauwier een meikever
op een meidoorn-doorn spietst.
 

Basiskwaliteit Natuur
Dus er is werk aan de winkel voor iedereen die bij
de inrichting van het landelijk gebied is betrokken.
Een mooi handvat om daarmee aan de slag te gaan,
is het door Vogelbescherming ontwikkelde concep
t Basiskwaliteit Natuur. Naast het op orde brengen
van milieufactoren als grondwaterstand en terug
dringen van stikstofdepositie, is de inrichting en het
beheer van een landschap de sleutel tot succesvol
natuurherstel. En daar horen dan die heggen, hagen
en sloten bij. Stel je voor. Het is 2030. Je fietst van
West- naar Oost-Nederland. Vanuit de stad eerst
langs brede sloten met libellen, sterns en slobeenden
om te eindigen bij zo’n sleedoornhaag waar Jac. P
Thijsse meer dan eeuw geleden onder lag.
Laten we ons daar samen voor inzetten.
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Zoogdiervereniging
Vleermuizen komen regelmatig in het nieuws als 'die
enge dieren die in je haren vliegen, ziektes verspreiden,
of een bouwproject stilleggen'. Allemaal uitspraken
die eraan voorbijgaan dat vleermuizen ons enorm
helpen bij het bestrijden van plaaginsecten, het bestui
ven van bloemen en het verspreiden van zaden. Wist
je dat er bijvoorbeeld zonder vleermuizen geen tequi
la zou bestaan?
 
Biologische bestrijders van plaaginsecten
Van alle ruim 1450 verschillende soorten vleermui
zen zijn de meeste insecteneters. Zo eet de gewone
dwergvleermuis, die in Nederland in bijna iedere
wijk voorkomt, zo’n duizend insecten per nacht. Op
jaarbasis eet een kolonie dwergvleermuizen in zo’n
wijk gezamenlijk al snel 14,7 miljoen insecten,
waaronder veel muggen! Dat scheelt een hoop
muggenbulten. Ook eten vleermuizen veel insecten
die schade aan landbouwgewassen toebrengen. Een
kolonie van de Amerikaanse big brown bats (erg
vergelijkbaar met de laatvlieger, één van onze gro
tere vleermuizen) eet jaarlijks ongeveer 1.288.000
voor de landbouw schadelijke kevers, cicaden en
wantsen. Een biologische gewasbeschermer dus.

Wat doen vleermuizen eigenlijk voor ons?

Dwergvleermuizen eten jaarlijks miljoenen insecten, waaronder veel
muggen (Bron: Erik Korsten)
 
Economische voordelen door insectenetende vleermuizen
Wetenschappers hebben op verschillende plaatsen
in de wereld uitgerekend wat deze insectenetende
vleermuissoorten ons besparen. Een aantal voor
beelden uit vier sectoren:

Mais
Vleermuizen dragen in het zuiden van de Verenigde
Staten voor tenminste een miljard dollar per jaar bij
aan de bestrijding van schadelijke insecten in de
maisteelt.
In Brazilië zorgt de bestrijding van schadelijke in
secten door vleermuizen in landbouwgebieden
rondom steden voor 390,6 miljoen dollar besparing
aan schadebestrijding per jaar.
 
Rijst
Dankzij de inzet van vleermuizen in de rijstteelt in
Spanje (pdf; 1,2 MB) hadden de boeren na tien jaar
geen insecticiden meer nodig voor de bestrijding van
de rijstmot.
In Thailand draagt alleen al één bulvleermuissoort
voor 1,2 miljoen dollar per jaar bij aan insectenbe
strijding in de rijstteelt.
 
Wijn
In Frankrijk dragen tien soorten vleermuizen bij
aan de biologische bestrijding van de druivenblad
roller; een voor de wijnbouw zeer schadelijke
nachtvlinder.
Dankzij vleermuizen besparen de wijnboeren in
Chili jaarlijks voor 188 á 248 dollar per hectare op
de bestrijding van schadelijke insecten.
 
Fruitteelt
De voor de fruitteelt in Europa (pdf; 1,1 MB) zeer
schadelijke en invasieve suzuki-fruitvlieg staat op
het menu van de gewone dwergvleermuis.
 
Het is natuurlijk wel zo dat vleermuizen deze dien
sten alleen kunnen verlenen als landbouwgebieden
ook vleermuisvriendelijk zijn ingericht. In een
kleinschalig landschap zijn heggen, houtwallen en
bomenrijen de ‘snelwegen’ waarlangs vleermuizen
bij alle akkers kunnen komen.
 
In Nederland is er nog weinig gerekend aan de
economische waarde van vleermuizen voor de
landbouw en volksgezondheid. Op basis van het
aandeel schadelijke insecten in het dieet van onze
vleermuissoorten kunnen we verwachten dat de
impact vergelijkbaar is met bovengenoemde voor
beelden.
 
Zonder vleermuizen geen tequila
In tropische gebieden zijn naast bijen ook nectare
tende vleermuizen onmisbare bestuivers van bloe
men. Dat bestuiven leidt natuurlijk tot de ontwik
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keling van vruchten en zaden. Bij de verspreiding
van die zaden komen vervolgens fruitetende vleer
muizen in beeld.

 
Dit bestuiven en zaden verspreiden heeft ook een
economische waarde:
 
Doerian
‘Vliegende honden’ (grote fruitetende vleermuizen)
zijn in Indonesië de belangrijkste bestuivers van de
doerian of doerianfruit. Voor een gemiddeld dorp
dragen zij jaarlijks voor 450.000 dollar bij aan de
oogst.
 
Herstel regenwoud
Fruitetende vleermuizen spelen een hoofdrol in het
herstel van gekapt regenwoud. De palmvleer
hond in Ghana draagt door het verspreiden van
zaden jaarlijks voor een waarde van 12.000 tot
850.000 dollar bij aan een natuurlijke herplanting
van tropisch regenwoud in dat land.
 
Tequila
Van de woestijnplant agave wordt tequila gemaakt.
De plant is voor haar bestuiving volledig afhanke
lijk van een klein aantal nectaretende vleermuis
soorten. Zonder vleermuizen dus geen tequila en
zonder tequila loopt de Mexicaanse economie
jaarlijks 1,2 miljard dollar aan inkomsten mis.
 
Dit zijn nog maar een paar voorbeelden. Ook veel
andere door de mens gebruikte vruchten en produc
ten zijn voor de bestuiving of zadenverspreiding
afhankelijk van vleermuizen, waaronder bananen,
cashewnoten, mango, palmhart, dadels, diverse
soorten palmbomen, cactusvijgen, papaja, kapok,
balsahout, passievrucht en koffie.

Zonder vleermuizen als deze Mexicaanse langtongvleermuis wordt de
agave niet bestoven. En zonder agave is er geen tequila! (Bron: Daniel
Hargreaves)

Veel fruit is voor de bestuiving en zaadverspreiding afhankelijk van
vleermuizen (Bron: Merlin Tuttle's Bat Conservation)

Vleermuizen verdienen bescherming
Vele vleermuissoorten spelen dus een cruciale rol in
allerlei ecosystemen. Toch worden overal ter wereld
vleermuissoorten bedreigd door verlies of versnip
pering van leefgebied, afname van voedselaanbod,
vernietiging van verblijfplaatsen, jacht voor 'bush
meat' of voor verwerking in traditionele 'medicijnen'
en vaak ook gewoon door onwetendheid.
 
Het beter beschermen van de natuur in het algemeen
en vleermuizen in het bijzonder blijft dus van groot
belang als je kijkt naar de rol die vleermuizen spelen
in de natuurlijke bestrijding van plaaginsecten, de
bestuiving van planten en de verspreiding van hun
zaden.

Maar er is nog een reden: want ook al vinden enke
len van ons hun onvoorspelbare gefladder in het
duister een beetje spannend… zonder vleermuizen
is de nacht echt een stuk saaier!
 
 

Tekst: Erik Korsten, met dank aan Annelies Elsen
doorn en Marjolein van Adrichem, allen Zoogdier
vereniging
Foto's: Roy Niswanger (leadfoto: Mexicaanse bul
vleermuizen); Erik Korsten; Merlin Tuttle; Daniel
Hargreaves
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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)


