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Verenigingsinfo 

 

ERELEDEN  P.C. Hagenaars en J.A. Plokker  

 

BESTUUR  

Voorzitter : Jaap Plokker, Hercules 86, 

(Waarnemend) 2221 MD Katwijk, tel: 071-402 75 62 

Secretaris: Piet Hagenaars, de Waalmalefijtstraat 85 

 2225 LW Katwijk, tel. 06-104 74 218 

Penningmeester:Dick Verkade, Hartweg 81 

 2221 PV Katwijk, tel. 071-402 46 99 

Lid: Corina van Peters, Castor 2, 

 2221 MK Katwijk, tel. 071-401 38 08 

Lid: Piet van Zuilen, Boslaan 48 

 2224 HJ Katwijk, tel. 071-402 25 50 

Lid: Cees van Rossum, Adrianastraat 73 

 2225 NW Katwijk, tel. 071- 407 24 76 

Lid: Vacant. 

 

OVERIGE 
Ringencommissaris: Piet van der Plas, Tel. 071-407 16 84 

 E-mailadres: p.plas@casema.nl 

 Bouwe Nijgh, Tel. 071-403 03 23 

 

Redactie clubblad: Piet Hagenaars, pchagenaars@casema.nl 

 

Bankrekeningnummer:  33.18.01.809 

 t.n.v. “DE KANARIEVOGEL” KATWIJK 

Lidmaatschap: Contributie per kalenderjaar: seniorleden: € 33,00; 

 jeugdleden: € 16,50.  

 

Verenigingsgebouw:  

 Gebouw Stichting “Kleindierensport Katwijk” 

 Prins Hendrikkade 10a, Katwijk aan Zee. 

 

Website: www.kanarievogel.nl 

 Beheerder: kanarievogel@casema.nl 
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Van uw voorzitter 
 

Beste leden van De Kanarievogel, 

 

Het houden, verzorgen en fokken van vogels is meestal een 

individuele aangelegenheid, een zaak tussen de vogelliefhebber en 

zijn of haar vogels. Toch zijn er ook vogelhouders die lid worden van 

een vereniging. Redenen daarvoor kunnen o.m. zijn: maandelijks valt 

er een editie van het vogeltijdschrift  Onze Vogels of Vogelveugd op 

de deurmat en men kan tevens vaste voetringen bestellen. Sommige 

vogelhouders vinden dat ze aan de beleving van hun hobby een 

meerwaarde kunnen geven door in verenigingsverband andere 

vogelliefhebbers te ontmoeten tijdens vergaderingen, lezingen en 

deelname aan tentoonstellingen. 

De Kanarievogel telt ca. 140 leden, maar een minderheid daarvan is 

actief verenigingslid.  Kijkend naar het aantal deelnemers aan de 

tentoonstelling en de bezoekers van ledenvergaderingen schat ik dat 

ca. 50 leden gerekend moeten worden tot de actieve verenigingsleden. 

Zij vinden dat het verenigingsleven hun hobby iets extra’s geeft. Zij 

zijn het ook die het verenigingsleven in stand houden en niet in het 

minst, omdat ze er zelf ook plezier aan beleven. Onder hen bevinden 

zich de vrijwilligers die met hun inzet het mogelijk maken dat niet 

alleen zij maar ook anderen die meerwaarde kunnen ervaren. Zonder 

die vrijwilligers immers geen vergaderingen, geen tentoonstelling, 

geen enkele verenigingsactiviteit waar vogelhouders elkaar kunnen 

ontmoeten. We zouden die ca. 50 actieve verenigingsleden dus ook 

kunnen verdelen in producerende en consumerende leden. 

In het verleden is vaak vrij gemakkelijk gedacht over de bereidheid 

van (bestuurs)leden om met hun inzet het mogelijk te maken dat 

medeverenigingsleden de geneugten van het verenigingslidmaatschap 

kunnen ervaren. Bereidwillige leden waren er immers altijd wel en 

met hun inzet garandeerden ze een scala aan activiteiten. 

Tegenwoordig is dat automatisme lang niet meer zo zeker. We hebben 

dit met elkaar in de afgelopen maanden ook binnen De Kanarievogel 

kunnen ervaren. Dat we tijdens een jaarvergadering worden 

geconfronteerd met het mogelijke vooruitzicht dat drie bestuursleden 
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de vereniging draaiende moeten houden is niet alleen een teken aan de 

wand, maar ook teken van de tijd. 

Als puntje bij paaltje komt zijn er tot op heden altijd wel weer leden 

geweest die hun tijd en energie in de organisatie van 

verenigingsactiviteiten willen steken: Piet van Zuylen en Corine 

Peters hebben zich beschikbaar gesteld voor bestuurswerk, anderen 

hebben hun naam gezet op een lijst om bepaalde specifieke 

activiteiten te helpen organiseren. Dit neemt niet weg dat de afgelopen 

maanden ons heeft geleerd dat met te weinig productieve en te veel 

consumptieve leden het scala aan verenigingsactiviteiten, ja zelfs het 

voortbestaan van De Kanarievogel in gevaar komt. Willen we de 

vereniging zo laten functioneren dat de ca. 50 actieve leden daarmee 

een meerwaarde aan hun hobby kunnen beleven dan zullen we dat ook 

met z’n vijftigen moeten doen. Velen dragen hun steentje bij: 

bestuursleden, convocaten rondbrengers, medewerkers achter de bar, 

de ringencommissaris, de verzorger van de website, helpers bij de 

tentoonstelling, enz., enz., maar er staan er voor een bloeiend 

verenigingsleven en een evenwichtige verdeling van de 

werkzaamheden nog te veel, te vaak, aan de zijlijn.  

Ik wil iedereen die zichzelf toch veeleer beschouwt als een 

consumerend dan als een producerend lid oproepen om, wanneer 

gevraagd wordt op enigerlei wijze hand- en spandiensten te verrichten 

bij het organiseren van activiteiten, zijn of haar verantwoordelijkheid 

te nemen. De tijd dat een handvol bestuursleden de organisatie van 

nagenoeg alle clubactiviteiten voor z’n rekening nam is voorgoed 

voorbij. Dat besef zal langzamerhand bij de ca. 50 actieve leden van 

De Kanarievogel hopelijk toch wel doorgedrongen zijn. Als we wat 

willen organiseren dan zullen we dat, meer dan voorheen, samen 

moeten doen. Je kunt je goede voornemens omzetten in daden, want er 

zijn op korte termijn nog wat helpende handen nodig bij het 

organiseren van de barbecue en de festiviteiten rondom het 60 jarig 

verenigingsjubileum. Toon je betrokkenheid en gemeenschapszin. Je 

houdt daarmee het verenigingsleven in stand, waarvan je zelf ook de 

meerwaarde voor je hobby steeds weer mag ervaren. 

 

Jaap Plokker 
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Uitnodiging ledenvergadering 
 

Beste vogelvriendinnen en vrienden, 

 

Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de ledenvergadering. 

Deze vindt plaats op vrijdag 8 mei 2009. 

In het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,  

Pr. Hendrikkade 10a te Katwijk. 

We beginnen om 20.00 uur. 

 

Agenda: 

1. Opening door waarnemend voorzitter Jaap Plokker; 

2. In en Uitgaande post; 

3. Notulen van de jaarvergadering d.d. 2 april;  

 Staat elders in dit clubblad. 

4. Ledenmutatie; 

5. Verslag van de districtvergadering 17 april j.l.; 

6. Barbecue organisatie; 

7. Pauze; 

8. Vogelpraatje; 

9. Rondvraag. 
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Van de bestuurstafel. 

 

Barbecue. 

Ook dit jaar wordt ter afsluiting van het voorseizoen een 

barbecue gehouden op  

 

zaterdagavond 30 mei. 

 

De aanvang is gepland om 19.00 uur. 

De kosten die dit met zich meebrengt is slechts 9,00 euro.  

Voor eventuele kinderen is dit 5,00 euro. Indien u wilt 

deelnemen, met eventuele huisgenoten, dan graag opgeven  

tijdens de ledenvergadering van 8 mei.  

 

In ieder geval vόόr 23 mei bij : 

 

Dirk de Mol(tel. 407 35 60  of 06-573 10 743) of  

 

Bouwe Nijgh (tel. 403 03 23 ). 

 

 

Het bestuur ziet u graag om het voorseizoen af te sluiten. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

 

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 

 

Tel: . . . . . . . . . . . . Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Komt met . . . volwassenen en / of . . . kinderen naar de 

barbecue. 
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Ringen kweekseizoen 2010. 

 

Ringen moet. 

Het ringen van de vogels wordt steeds belangrijker, niet alleen om aan 

anderen te kunnen laten zien dat wij geen, uit de vrije natuur 

gevangen, vogels in ons bezit hebben, maar zeker ook omdat in 

gevangenschap geboren vogels vaak betere fokvogels zijn.  

 

Het is mogelijk om voor alle ringmaten  

ringen te bestellen in een hoeveelheid van 

minimaal 10 ringen. 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. 

Er kunnen GEEN ringen voor kweekseizoen 2009 meer besteld 

worden. 

 

Ringenbestelronden voor kweekseizoen 2010  

(ringen met jaartal 10) 

 

De ringencommissaris  

Piet van der Plas 

tel 071-4071684,  

E-mailadres:   p.plas@casema.nl 

 Bestellen tot: Aflevering ringen: 

Ronde 1   20 april 2009   Na 1 oktober 2009 

   

Ronde 2   20 september 2009   Na 1 december 2009    

   

Ronde 3   20 januari 2010   Na 1 april 2010 

   

Ronde 4   20 maart 2010   Uiterlijk 15 mei 2010 

   Extra kosten € 1,= 

  per ring  

 

 



9 

Notulen van de jaarvergadering welke plaats vond op donderdag 2 

april 2009 in het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport – Katwijk’,  

Pr. Hendrikkade 10 a te Katwijk aan Zee.  

 

1. Opening door Piet Hagenaars 

Vanavond zullen we merken dat het een ongewone vergadering zal 

zijn. Deze ligt in de verlenging van de jaarvergadering. 

Piet van Zuilen van harte welkom achter deze tafel. Piet heeft zich 

beschikbaar gesteld als bestuurslid. Piet zal dit jaar mee gaan lopen als 

lid, zonder portefeuille; 

 

Afmeldingen zijn er van: Corina Peters, Jordi Verkade en Jan Schaap. 

 

2. In en Uitgaande post; 

Inkomende post:  

* brief van het districtbestuur, met betrekking tot een dusdanige 

meningsverschil tussen districtbestuur en hoofdbestuur, dat het 

voltallige districtbestuur hun functie neerleggen met de 

voorjaarvergadering; 

* Reactie van het Hoofdbestuur op die brief; 

* Schrijven hierover van het hoofdbestuur NBvV; 

*  Jaarverslag van de NBvV; 

 Info-blad district Zuid-Holland, hierin de uitnodiging voor  

  vrijdag 17 april a.s.; 

* Nieuwe Keurmeesterslijst; 

* Aanvraagformulier tentoonstelling 2010; 

* Voorlichtingsbulletin; 

* Nieuwe ledenlijst. 

 

3. Notulen van de jaarvergadering d.d. 6 maart.  

Hier waren geen op- of aanmerkingen. Deze wordt onder dankzegging 

van de maker goedgekeurd. 

 

4. Mutatie; 

Opzeggingen per 01-04-09: 

L. van der Plas, 

Van der Palm, is verhuisd en niemand weet waarheen; 
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Nieuwe leden: 

William van Zuilen, Deutzstraat 4 te Oegstgeest(grote park. kweker) 

J. Versteegt, Zeester 58 uit Katwijk (grasparkiet kweker) 

W Zonneveld, v.Limburgstirumstraat 41 uit Wassenaar is weer terug. 

 

4. Verslag Rayonvergadering 9 maart j.l.; 

Het woord wordt aan Ton Diepenhorst gegeven. Ton had hier niet op 

gerekend, daar Dirk de Mol aantekeningen had gemaakt,wist Ton niet 

direct te reageren. 

Piet neemt het over. Er zijn geen schokkende dingen besproken. Over 

het op stappen van het districtbestuur en dus ook van de 

Rayonvoorzitter werd nauwelijks gesproken, daar zij nog in 

onderhandelingen waren met het hoofdbestuur. Het komend jaar is er 

geen sprake van dat de contributie of ringenprijs om hoog gaat. 

Voor dit jaar is er nog geen liefhebber voor de Rayontentoonstelling. 

De Rayontentoonstelling van vorig jaar die voor het eerst los stond 

van een verenigingstentoonstelling is goed verlopen. Ook financieel. 

Er was ruim 600 euro over en dit gaat naar de goede doelen: Kika 

fonds en Doe een wens. De aanvraagformulieren voor de 

tentoonstelling 2010 moeten zijn van de verwachte vogels en de reeds 

gecontracteerde keurmeesters. 

 

5. Stukken betreffende de districtvergadering 17 april a.s.; 

Jaarverslag van de secretaris NBvV Loek Bertina; 

Jaarverantwoording van de penningmeester Hans Kerkhofs; 

Daar er geen tegenkandidaten zijn zal de Kanarievogel voor stemmen. 

Afdelingsvoorstel om in het vervolg twee Bondskruizen te krijgen van 

de NBvV i.p.v. één. Dit om de verdeling voor de verenigingen te 

vergemakkelijken. Dan kunnen de keurmeesters kleur en 

postuurkanaries ‘de Kampioen’ aanwijzen en de andere keurmeesters 

‘de Kampioen’ overige vogels aanwijzen. 

Omdat de vereniging die dit voorstel indien geen zangkanaries heeft 

wordt daar niet aangedacht. Tevens hebben de meeste verenigingen 

een goed roulatie systeem voor het Bondskruis. 

Er wordt door de Kanarievogel dan ook tegen gestemd. 

Omdat de districtvoorzitter om gezondheidsredenen aftreed, moet er 

een nieuwe gekozen worden. Er zijn 2 kandidaten. Te weten Gea 



11 

Stoop, keurmeester postuurkanaries en redactielid van Onze vogels en 

Piet Hagenaars, secretaris van de vereniging en districtbestuurslid. 

Omdat hier 2 kandidaten zijn wordt er schriftelijk over gestemd. 

Cees van Rossum en Piet van Zuilen vormen de stemcommissie. 

Uitslag: Piet Hagenaars voor 15, tegen 1 stem 

 Gea Stoop voor 2 stemmen. Er waren 2 blanco en 1 ongeldige stem. 

De Kanarievogel zal dus voor Piet Hagenaars stemmen. 

 

6. Hoe nu verder? 

* Corina Peters is na afloop van de jaarvergadering bij mij gekomen 

en wilde wel iets gaan beteken voor de vereniging, maar wilde 

eigenlijk precies weten wat er van haar verwacht wordt als zij zich 

kandidaat zou stellen voor een bestuursfunctie. Medegedeeld om 

gewoon mee te lopen en op te pakken waarvan zij denk dat ze aan 

kan. Dus ook zonder portefeuille. 

In de pauze kunnen jullie aan mij doorgeven of er bezwaren zijn tegen 

Corina. 

* Na de jaarvergadering ben ik uitgenodigd door Jaap Plokker, onze 

ere voorzitter,om als 2 ereleden eens te gaan bekijken wat er gedaan 

kan worden om de vereniging te redden. Na even gebrainstormd te 

hebben, kwamen we tot het volgende: 

Jaap wil de taak van voorzitter op zich nemen. Met die verstande dat 

hij alleen maar de, bestuurs- en ledenvergaderingen leidt. Voor de rest 

neemt Jaap niets aan. En voor een periode van slechts EEN jaar. 

* We moeten gaan kijken wat moet er gaan gebeuren tot aan de 

prijsuitreiking 2010. Voor de activiteiten leden vragen om dit te 

regelen, zonder dat er commissie benoemd gaan worden. 

Behoudens de t.t. commissie die 2 jaar naar behoren hun werk gedaan 

heeft. 

 

Enkele activiteiten: 

• foto’s maken bij de leden om in het na- en voorjaar de 

vergaderingen na de pauze op te vullen; 

• organiseren van de barbecue; 

• organiseren van het jubileumfeest; 

• Tentoonstellingscommissie; 
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Vorig jaar bestond deze uit: Willem de Mooy, Gerrit van der 

Zwam; Maart Helders; Maart van der Groep en een gedeelte van 

het bestuur. Mogelijk wilt ook Jan van den Oever weer deelnemen 

hier aan. 

• organiseren van de Nieuwjaarsreceptie/prijsuitreiking 2010; 

mogelijk door de t.t.commissie; 

• Bardiensten; Nu: Dirk de Mol;  Cor en Jan Schaap; 

• Assistentie clubblad samenstellen;  

 Nu wordt dit alleen gedaan door Piet Hagenaars. Als er met hem 

iets gebeurd is er niemand die bekend is met de gang van zaken 

van het clubblad. 

 

Aan Jaap Plokker wordt gevraagd of hij nog iets heeft toe te voegen 

aan deze woorden. In principe niet. Maar zoals ik al gezegd heb 

tijdens de jaarvergadering vind ik het onbegrijpelijk dat een 

vereniging zoals wij, niet in staat is om een bestuur bij elkaar te 

krijgen. Een bestuur van 3 man kan geen activiteiten ontwikkelen. 

Maar zoals Piet het verwoord heeft, is het te doen zeker nu er in ieder 

geval 2 bestuurskandidaten zich gemeld hebben. Ik wil voorzitter zijn 

voor een jaar. Een voorzitterschap dat bij mij op een 4
de

 plaats komt 

met vrijwilligers organisaties.  

Daar er door de aanwezige leden kwam geen weerwoord kwam gaan 

we dit jaar zo draaien. 

Tijdens de pauze zullen er een aantal papieren op tafel gelegd worden 

waar een ieder zijn naam kan invullen om deel te nemen in de 

organisatie aan de opgenoemde aktiviteiten. 

 

7. Pauze; 

 

Terugkomende op bestuurskandidate Corina Peters. Er heeft zich in de 

pauze niemand gemeld als tegen stemmer. Dus Corina Peters zal 

deelnemen aan het bestuur. 

 

8. Beeldverslag tentoonstelling 2007. 

In de veronderstelleng dat de tentoonstelling van 2007 wel eens de 

laatste zou kunnen zijn in het Nuon gebouw heeft Jaap Plokker een 
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DVD gemaakt van deze tentoonstelling. Deze duurt ongeveer 60 

minuten. 

 

9. Rondvraag. 

Hiervoor was geen belangstelling. 

 

Een berichtje van het klaverjasfront. 
Donderdag 16 april werd de vierde ronde van de klaverjascompetitie 

gespeeld. 

Op een donderdag spelen is meestal niet zo goed voor de opkomst. 

Ik was dan ook blij dat we toch nog 16 spelers hadden die met elkaar 

de degens kruisten en weer was Aad Kuijt bij de spelers die de 

hoogste punten bij elkaar speelden. 

Is dat nou geluk of heeft Aad de gave om door kaarten heen te kijken 

ik denk het eerste want toen ik samen met hem de wilde partij moest 

spelen bakte hij er  geen fluit van. 

Maar ja het zal van mijn kant wel afgunst wezen want zo best gaat het 

mij de laatste tijd ook niet af. 

De poedelprijs ging dit keer naar Hans Hazenoot met 3485 punten, en 

de acht vleesprijzen gingen naar de volgende spelers. 

 

1. Wim van der Plas             5677. 

2. Aad Kuijt                          5641. 

3..Rien van Duijvenbode     5342. 

4.. Kees van der Plas           4990. 

5. Jan Schaap                       4981. 

6  Niek van der Plas             4939. 

7. Frans Hogewoning           4734. 

8  Bouwe Nijgh                    4667. 

 

De volgende en de laatste wedstrijd van het voorseizoen wordt 

gespeeld op vrijdag 15 mei en naar ik hoop weer met een flinke 

opkomst, dus tot ziens. 

 

                              Dirk.      
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Voor al uw dranken 
 

Relatiegeschenken 

 

 

gaat u naar: 
 

 

De slijter die verrast. 
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Bestuursleden, wat zijn dat eigenlijk voor mensen? 
 

Inderdaad, wat zijn dat voor mensen. Een ding staat zeker vast het zijn 

in ieder geval onverbiddelijke optimisten.  

 

Immers, om de zoveel tijd zorgen zij voor vergadering met of zonder 

spreker of een verenigingsactiviteit, terwijl ze er vrijwel zeker van zijn 

dat zij dit doen voor steeds datzelfde kleine groepje mensen die geen 

samenkomst overslaan. 

 

En hoeveel zijn er dat dan wel ? Nu, meestal houdt dat bij een stuk of 

twintig wel op, soms een paar meer. Toch blijven zij actief, beleggen 

zij bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen bezoeken zij regio's 

provinciale bondsvergaderingen en nog vele dingen meer, niet te 

vergeten dat ze dit alles pro - deo doen. 

 

Zij steken enorm veel tijd in uw vereniging, steeds weer in de hoop en 

verwachting dat de volgende samenkomst beter bezocht zal worden, 

want ik zei het u al, het zijn onverbeterlijke optimisten.  

 

Met hun enthousiasme houden zij uw vereniging bij elkaar. Wanneer 

dan de jaarlijkse tentoonstelling voor de deur staat, worden zij 

helemaal wild. Dit slaat ook dikwijls nog over op hun huisgenoten, die 

dan ook de kriebels krijgen en op pad gaan naar de middenstand voor 

een advertentie in de catalogus.  

 

Het bestuur regelt in die periode 1001 dingen om de organisatie zo 

goed mogelijk te laten verlopen. Niet dat ze het ooit goed doen hoor !!  

Nee de kritiek achteraf is meestal lang niet mals.  

Vrijwel  altijd zijn de verkeerde vogels kampioen geworden, staat er 

een foutje in de catalogus, zijn de prijzen niet goed of zijn deze bij de 

bestuursleden gevallen ( die zitten immers dicht bij het vuur?).  

 

En de brave zielen hadden nog wel zo hun best gedaan. Avond aan 

avond hebben ze zitten schrijven, vogels ingeven in computer, rekken 

geplaatst, alles zo goed mogelijk ingedeeld en andere dingen die er 

verder nog bij komen kijken. 
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En dit alles naar eer en geweten. Wat ik met dit alles eigenlijk wil 

zeggen is dat bestuursleden van een vogelvereniging met liefde doen. 

Beloon deze mensen dan ook door op uw verenigingsvergaderingen 

en activiteiten aanwezig te zijn, mee te doen met de tentoonstelling. 

Op deze manier geef U ze eens een schouderklopje. Ze verdienen het 

zeker. 

 

Het kweken van waterslagers: 

Het begint bij de poppen waar je 

kritisch op moet zijn om goede 

resultaten te halen. Let op de 

gezondheid, de erfelijke afstam- 

ming, de grootte van de vogel en 

natuurlijk de levendigheid. Als je 

wilt gaan kweken met  deze vogels 

is ook de periode voor de kweek 

van groot belang.  

Verwen de poppen, geef dagelijks schoon drinkwater en laat ze 

regelmatig baden. 

Zes weken voor de kweek selecteer ik uit het geheel +/- 30 poppen 

waarvan 10 oudere poppen die het vorig jaar goed hebben gedaan en 

de rest van de poppen doe ik weg. Deze 30 poppen geef ik dagelijks 

goed eivoer vermengd met een beetje groenvoer. Door het kanariezaad 

meng ik goed onkruidzaad.  

Dagelijks door het eivoer gaat een 

klein schepje gistocal , dit is kalk 

in poedervorm , het teveel aan 

kalk poepen ze zelf uit , het 

voordeel hiervan is dat je geen 

windeieren hebt , mij is 

opgevallen dat je geen last hebt 

van legnood waarschijnlijk heeft 

het er toch iets mee te maken. 

Tevens doe ik door het eivoer een 

theelepel tarwekiemolie / 

levertraan , half om half. 
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Zes weken voordat het eierleggen 

begint geef ik alle vogels ook de 

mannen een kuurtje Baycox van 

twee dagen en herhaal dit drie 

weken later. Baycox is vloeibaar 

en geef  ik twee ml baycox op 1 

liter water , het is eigenlijk een 

middel tegen coccidiose maar  

naar mijn ervaring een ideaal 

middel om het verloop van de  

kweek goed te laten verlopen. In het verleden heb ik nogal eens last 

gehad dat jongen die uit het ei kwamen geen vliesje om de ontlasting 

hadden. De pop wilde deze ontlasting uit het nest hebben dat ging 

natuurlijk niet en de schadelijke ontlasting kwam aan de snavel van de 

pop waarmee zij ook de jongen  voeren , de bacteriën kwamen bij de 

jongen terecht en gingen dood. 

Dat heeft mij heel wat jongen gekost, ik zal maar niet zeggen hoeveel 

maar heel  veel., het was bijna zover dat ik er mee wilde stoppen ik 

wist n.l. niet de oorzaak en eigenlijk nu nog niet. 

Door vroegtijdig deze Baycox te geven heb ik er geen last meer van  

gehad , ik kan het niet wetenschappelijk bewijzen maar ook het voeren 

gaat prima en van het verenplukken bij de jongen heb ik geen last 

gehad dank zij voor mij dit wondermiddel. 

 

20 december gaat het licht aan in 

de vlucht , 16 uur per dag licht. 

20 januari opkooien in de 

broedkooi , nestkastjes 

opgehangen en broedmateriaal 

geven. 

23 januari , de meeste poppen zijn 

bezig een nestje te maken , zodra 

ze daar mee bezig zijn moet er  

een man bij. Eind januari hebben de meeste poppen 4 tot 6 eieren 

gelegd. 

Tijdens het broeden geef ik de poppen om de dag een beetje eivoer 

zoals ik heb omschreven met als extra een beetje roosvisee en een 

hardgekookt ei om het geheel nog lekkerder te maken. 
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Als de eieren uitkomen zijn ze dit eivoer zo gewend dat voeren geen 

probleem oplevert. 

Met de 30 poppen waar ik mee begonnen ben waren er uiteindelijk 28 

die het prima deden , 2 poppen hebben tot op heden nog geen ei 

gelegd , oorzaak onbekend. Van deze 28 poppen heb ik 84 jongen 

gekregen die nu 10 maart in de vlucht vliegen. 

Momenteel zitten alle poppen 

weer op eieren voor de tweede 

ronde en waarvan de meeste 

eieren bevrucht zijn. 

In totaal heb ik 100 ringen , dus 

wat ik met de rest doe zie ik wel. 

Het is toch nog een heel verhaal 

geworden maar ik hoop dat u er 

wat aan heeft , ik wens u een 

goede kweek  en zolang mijn  

gezondheid het toelaat geniet ik nog ten volle van deze prachtige 

hobby en lang leve De Kanarievogel. 

Bedankt voor het lezen, 

Groetjes, 

Ton. 

 

Rui en rustperiode voor onze kweek en zangvogels 
 

De kweek en zangwedstrijden zijn allen voorbij, vele vogels zijn reeds 

uitgeruid of aan de laatste vernieuwing van hun verenpak bezig. Ieder 

jaar opnieuw moeten onze vogels hun verenpak vernieuwen, de jonge 

vogels van het huidige kweekjaar vernieuwen slechts hun 

contourveren.  

 

Staart en vleugelpennen worden in de regel pas na het eerste jaar 

vervangen, terwijl alle oudere vogels hun volledige verenpak jaarlijks 

vervangen. 

 

Dit ieder jaar terugkerende, maar levensnoodzakelijke rui, vraagt van 

onze vogels een grote lichamelijke inspanning en eist ieder jaar een 

zeker aantal slachtoffers, U kunt het gerust een natuurlijke selectie 

noemen. 
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Nochtans kunnen wij als goede liefhebbers, onze vogels een handje 

toesteken om deze ruiperiode met succes door te komen. In de vrije 

natuur hebben de vogels de beschikking over een uitgebreid 

assortiment van wilde onkruidzaden en een overvloed aan insecten.  

 

Het spreekt voor zich dat wij ondanks de diverse voedingsmiddelen 

verkrijgbaar in de handel, niet alles kunnen aanbieden wat de natuur 

de vogels ter beschikking stelt. Nog al te veel vogelliefhebbers 

onderschatten de rui periode, verschaffen weinig of meestal geen extra 

vitaminen, mineralen of dierlijke eiwitten en verliezen hierdoor 

nodeloos menige vogels.  

 

Zonder klakkeloos de vele aangeboden producten uit de handel 

verkrijgbaar aan mijn vogels te verschaffen, ben ik toch voorstander 

om tijdens de rui wat extra voeding te geven.  

 

Vogelliefhebbers welke op de buiten wonen, hebben nu een weelde 

aan allerlei wilde onkruidzaden. Sla en ander bladgroen geef ik nooit 

aan mijn vogels, dit laat ik over aan de kippen en de konijnen, dit is 

geen voeding voor vogels. 

 

Regelmatig, tot drie maal in de week geef ik mijn vogels een ruim 

assortiment aan halfrijpe onkruidzaden, zoals de zaden van 

vogelmuur, weegbree, melkdistel, herderstasje, perzikkruid, allerlei 

graszaden. enz.  

 

Nooit grote hoeveelheden, of in natte toestand en zeker nooit geplukt 

op onbekend terrein, dit om het geven van bespoten voedsel te 

vermijden. Beslist ook dagelijks het overblijvende voedsel 

verwijderen om eventuele schimmel te voorkomen.  

 

Naast de klassieke rui en winterzaad-mengeling samen met de 

onkruidzaden, geef ik aan mijn vogels tweemaal per week een 

eigengemaakte krachtvoer met de volgende samenstelling: 

1hardgekookt eidooier + het wit van het ei, 4 gewone soepbeschuiten. 

 1 maatlepeltje MUTAVIT - vitaminen van ORLUX. 1 eetlepel 

diepvries pinkies, 1 eetlepel diepvries buffalo 's  
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Dit alles goed mengen en per vogel geef ik ongeveer een halve 

eetlepel. 

De eventuele overschot stop ik in de diepvries en na ontdooiing is dit 

later perfect te gebruiken. Ik kan u gerust verzekeren eenmaal als mijn 

vogels dit voedsel gewoon zijn, wordt alles tot het laatste kruimeltje 

opgegeten.   

 

Deze eigen samengestelde voeding kan evengoed vervangen worden 

door een andere samenstelling of door een kant en klare voeding uit de 

handel.  

 

Het voornaamste is dat de vogels wat extra voeding rijk aan vitamine, 

mineralen, en dierlijke eiwitten bij krijgen.  Naast al deze 

bovenvermelde is regelmatig en vooral vers en proper drink - en 

badwater een absolute noodzaak.  

 

Eenmaal de rui aangebroken laat dan uw vogels volledig met rust. 

Verplaatst hen niet van kooi of volière, wijzigingen van dien aard kan 

al een oorzaak zijn dat uw vogels de rui onderbreken of zelfs helemaal 

stopzetten, en dit met alle bijbehorende ellende tot gevolg.  

 

Deze jaarlijkse ruiperiode is voor onze vogels een zeer moeilijke 

periode, help hen door bovenvermelde toe te passen. eenmaal de 

kweek en of de zang voorbij, vergeten spijtig genoeg bepaalde 

liefhebbers hun gevleugelde vrienden.  

 

Hier geldt dikwijls de regel: uit het oor is uit het hart, met als 

slachtoffers, u raadt het al, de vogels zelf. Nochtans met een goede 

verzorging tijdens en na de rui-periode, zal men de basis leggen voor 

een volgende succesvolle kweek en/of zangseizoen.  

 

Slecht of niet uit geruide vogels zullen er het volgende seizoen in de 

kweek en/ of in de zang weinig positiefs van terecht brengen. Die 

schuld mag de betrokken liefhebber dan ook volledig op zich nemen.  

 

Zoals ik vroeger al te dikwijls heb vermeld tijdens voordrachten of in 

andere artikels, herhaal ik hier nogmaals mat klem: 
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WONDERENMIDDELEN, die uw vogels tot voor hen  eigen 

buitengewone prestaties brengen, die bestaan niet!  

 

Enkel uw vogels jaar in jaar uit wat zaad en water geven, zonder de 

andere levensnoodzakelijke voedingstoffen zoals hierboven in dit 

artikel vermeld, zal u een pover resultaat bezorgen.  

 

Verzorg uw vogels zoals het hoort. Zij zullen er u in de toekomst voor 

belonen met goede zang en/of goede kweekresultaten. 

 

In mijn lange loopbaan als vogelliefhebber moet ik ieder jaar opnieuw 

met spijt in het hart vaststellen, dat het steeds dezelfde 

vogelliefhebbers zijn die er niets van terecht brengen, terwijl andere 

steeds met  de prijzen gaan lopen.  

 

Met de huidige beschikbare en uiterst leerzame lectuur uit 

vogeltijdschriften en boeken, samen met een uitgebreide en 

goedwetenschappelijke vogelvoeding, kan iedereen beschikken over 

gezonde vogels.  

 

Alleen op en top gezonde vogels zullen u goede resultaten bezorgen. 

aan U allen geachte sportvrienden mijn oprechte wens van voorspoed 

en geluk in uw hobby. 

 

Bron:   Witte spreeuwen,  

 

W. Vandevoorde, polderstraat 4a Tielt 
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Activiteitenoverzicht 

 

 

 

 

 

Voorjaar 2009 

 

 

Zaterdag  10 januari Nieuwjaarsreceptie 

Vrijdag 23 januari Klaverjasavond. 

Vrijdag 6 februari Ledenvergadering. 

Vrijdag 13 februari Kaartavond. 

Vrijdag 6 maart Jaarvergadering. 

Vrijdag 20 maart Kaartavond. 

Donderdag 2 april Ledenvergadering. 

Donderdag 16 april Kaartavond. 

Vrijdag 8 mei Ledenvergadering. 

Vrijdag 15 mei Kaartavond. 

Zaterdag 30 mei Barbeque. 

 

 

 

 

RTV-Katwijk Teletekst 

Leden die woonachtig zijn in de gemeente Katwijk kunnen het 

activiteitenoverzicht ook lezen op RTV-Katwijk Teletekst, pagina 

390. Eventuele wijzigingen in bovenstaand overzicht worden ook op 

de teletekst pagina vermeld.   
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Lidmaatschap 
 

v.v. "De Kanarievogel" is een vereniging van vogelhouders uit de 

regio "Katwijk en omstreken". 

Dit betekent dat de leden met name woonachtig zijn in Katwijk, 

Noordwijk, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorhout, Wassenaar. 

 

Het lidmaatschap geeft onder meer recht op: 

* het bijwonen van de bijeenkomsten; 

* deelnemen aan de jaarlijkse tentoonstelling en  

* het bestellen van ringen.  

Tevens ontvangt u maandelijks het tijdschrift "Onze Vogels", dat 

uitgegeven wordt door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 

De leden worden per seizoen uitgenodigd voor ongeveer 10 

bijeenkomsten. 

Dit zijn onder meer, ledenvergaderingen, dia/filmlezingen, 

tafelkeuringen, zangstudieavonden voor de zangkanariekwekers. 

Contributie voor seniorleden bedraagt  € 33,00 per jaar, het 

inschrijfgeld bedraagt € 5,00. 

Voor leden jonger dan 17 jaar is dit respectievelijk  € 16,50  en  € 2,50 

________________________________________________________ 

 

INFORMATIEVERZOEK / AANMELDINGSFORMULIER. 

 

Ik wil meer informatie over / me hierbij aanmelden als lid  van 

(doorhalen)vogelvereniging "De Kanarievogel". 

 

Naam: ………………………………………………………………… 

 

Adres: ………………………………………………………………… 

 

Postcode: …………….Woonplaats: ……………………………….. 

 

Telefoonnummer: ….……..….E-mail adres: .......………………..... 

 

Opsturen naar de secretaris    Indien onbestelbaar retouneren aan 

        De Waalmalefijtstraat 85 

        2225 LW Katwijk aan Zee 
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