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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: Piet van Zuilen, Boslaan 48 

 2224 HJ Katwijk, tel. 071-407 25 50 

Lid: Cees van Rossum, Adrianastraat 73 

 2225 NW Katwijk, tel. 071- 407 24 76 

Lid: Vacant. 

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: € 35,00; 

 jeugdleden: € 17,50.  

 

Verenigingsgebouw:  

 Gebouw Stichting “Kleindierensport Katwijk” 

 Prins Hendrikkade 10a, Katwijk aan Zee. 

 

Website: www.kanarievogel.nl 

 Beheerder: kanarievogel@casema.nl 
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Uitnodiging ledenvergadering 
 

Beste vogelvriendinnen en vrienden, 

 

Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de ledenvergadering. 

Deze vindt plaats op vrijdag 5 november 2010. 

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 ledenvergadering d.d.5 september;  

 Staat in het clubblad van oktober. 

4. Ledenmutatie; 

5. Tentoonstelling 2010 door Willem de Mooij; 

6. Pauze; 

7. Vogelbespreking door verschillende leden; 

8. Rondvraag; 

9. Sluiting. 
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Lezing Hans van der Sluis 
Op vrijdag 1 oktober 2010 was Hans van der Sluis bij ons te gast. Hij 

vertelde, ondersteund door lichtbeelden, over zijn beroep als vogelver-

zorger in Avifauna en de dierentuin Artis te Amsterdam. 

 

Zijn lezing viel in twee delen uiteen. In het eerste deel ging hij in op 

het werk achter de schermen in een dierentuin; o.m. wat er allemaal 

bij komt kijken bij het voeden van de dieren en de geneeskundige 

verzorging. Hans vertelde verder dat Avifauna in zijn tijd een hele 

ontwikkeling heeft doorgemaakt. Was het doel vroeger vooral om 

zoveel mogelijk exotische dieren te kunnen laten zien, een soort 

tentoonstelling van bijzondere vogels. Tegenwoordig is het fokken 

met dieren heel belangrijk geworden.  Dierentuinen zijn zich daarom 

ook steeds meer gaan specialiseren. Het is voor een dierentuin niet 

meer zo noodzakelijk om zoveel mogelijk verschillende dieren te 

kunnen laten zien. Ze hebben nu van één soort vaak meerdere 

exemplaren om daarmee te fokken. Er is tussen dierentuinen daarom 

ook heel veel samenwerking, zodat men elkaar kan helpen met 

fokmateriaal. Uitgangspunt hierbij is vaak een fokprogramma dat 

centraal (wereldwijd) wordt geregeld, zodat inteelt zoveel mogelijk 

voorkomen kan worden en slechte familie-eigenschappen niet worden 

doorgefokt. Dierentuinen zijn dus een heel belangrijk instrument 

geworden in het handhaven van soorten die met uitsterven worden 

bedreigd. Bovenstaande geldt voor dieren in het algemeen, maar is 

zeker ook van toepassing op vogels.  

 

Hans van der Sluis heeft als verzorger vele jaren gewerkt in Avifauna 

en is inmiddels geruime tijd verbonden aan de vogelafdeling van 

Artis. Om zich breder te kunnen oriënteren heeft hij vanuit Artis 

‘stage’ gelopen in de dierentuin van Jersey, één van de Engels 

Kanaaleilanden. De dierentuin van Jersey is een belangrijke schakel in 

de fok van bepaalde vogelsoorten die met uitsterven worden bedreigd. 

Ook in Artis is het fokken van vogels een belangrijk doel van de 

vogelafdeling geworden. Een knelpunt is het gebruik van pleegouders. 

Hans vertelde dat hij in principe hiervan geen voorstander is. Het 

gevaar dat met het gebruik van pleegouders op de loer ligt is dat 

slechte eigenschappen, zoals van het nest lopen, niet voeren, 
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kannibalisme, worden doorgefokt. Echter, wanneer een heel zeldzame 

vogel een ei heeft gelegd gaat hij toch liever op zeker, om in ieder 

geval nageslacht te hebben en neemt dan de mogelijk nadelige 

gevolgen van het pleegouderschap maar voor lief. Hans benadrukte 

dat vooral bij de fok van vogels er heel veel ervaring bij particulieren 

aanwezig is. Er zijn dan ook contacten tussen dierentuinen, vogelpark- 

en en particulieren en soms participeren particulieren ook in dezelfde 

fokprogamma’s waaraan de dierentuinen en vogelparken deelnemen. 

In het tweede deel van de avond vertelde Hans over vermeldens-

waardige belevenissen die hij met vogels heeft gehad als verzorger.  

Ze dateerden vooral uit de tijd dat hij werkzaam was in Avifauna. 

Heel apart vond hij de fok van neushoornvogels. Dit komt in gevan-

genschap zelden voor en in Avifauna heeft een paartje regelmatig 

jongen voortgebracht. Een heel bijzondere ervaring is om te zien hoe 

neushoornvogels hun nest maken. De pop gaat in een ruimte zitten en 

metselt zichzelf helemaal in. Een spleet is het enige contact met de 

buitenwereld waardoor de pop en later ook de jongen door de man 

voer krijgen aangereikt. Wanneer de jongen groot genoeg zijn wordt 

het gemetselde wandje opengebroken. Door op deze wijze te nestelen 
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hebben de neushoornvogels heel veel mogelijke bedreigingen van 

buitenaf uitgesloten. Hans ondersteunde zijn verhaal met foto’s die hij 

van het broedproces had genomen. 

Na een kort vragenrondje werd de lezing omstreeks 22.30 afgesloten 

en bedankte Jaap Plokker Hans van der Sluis voor zijn zeer 

interessante verhaal en wenste iedereen een wel thuis.  
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Een bericht van het klaverjasfront. 
Hier volgt een verslag 

van het klaverjassen 

van oktober. Ja, jullie 

lezen het goed. Het 

klaverjassen van de 

maand is niet doorge-

gaan omdat vele 

kaarters ook lid zijn 

van DVS en net dit 

weekend op stap 

waren. 

Er waren deze keer 3 

tafels bezet. Zoals u 

weet elke opstart gaat moeizaam, zo ook met het klaverjassen. Maar 

de gezelligheid was er niet minder om. Zelfs de fanatiekse kaarter van 

de club was er weer Dirk de Mol. Al direct na de eerste pot waren er 

al personen in de 7
de

 hemel. Hier was Piet van Zuilen met 2207 pnt. er 

een van, later bleek dat dit wel een beetje terecht was. 

 

De poedelprijs ging deze keer naar….. Nee niet naar Bouwe Nijgh, 

maar naar Piet Hagenaars. Is Piet soms al aan het kweken geslagen 

daar hij het doosje eieren graag in ontvangst nam. 

 

De vleesprijzen gingen naar: 

 

Nr 1. Piet van Zuilen             met 5603 punten. 

Nr 2. Cor Schaap                   met 5361 punten. 

Nr 3. Jan Schaap                    met 5245 punten. 

Nr 4. Arjan van der Plas        met 5213 punten.  

Nr 5. Wim van der Plas         met 4686 punten. 

 

Zoals de trouwe lezer opmerkt waren oude getrouwe dienaren als Aad 

Kuyt en Rien van Duyvenbode niet aanwezig. Maar die misschien op 

12 november weer van de partij. 

 

Troef Boer. 
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Voor   verkoop 
 

               en   reparatie 
 

van 
 

      fietsen 
 

              en 
 

            bromfietsen. 
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Zoo: Papegaaien, palmbomen & Co 
Vanaf 7 september is de eerste aflevering van de 40-delige 

documentaire  " Zoo: Papegaaien, palmbomen & Co" dagelijks op de 

Duitse zender ARD te bekijken. In totaal heeft het filmteam van de 

ARD een half jaar de verrichtingen gefilmd van dierenartsen, trainers, 

verpleegkundigen en ander personeel van de dierentuin en hebben in 

deze tijd vele interessante en ontroerende verhalen vastgelegd. De 

documentaires zijn dagelijks om 16.10 te volgen op ARD 1. Voor wie 

een uitzending heeft gemist, of alle voorgaande uitzendingen wil 

terugzien, kan terecht op de volgende website:  

 

http://mediathek.daserste.de/daserste/servlet/content/5337204?pageId

=487890&moduleId=5336246&categoryId=&goto=&show 

 

Wat is Loro Parque? 

Het Loro Parque is gelegen aan de noordelijke kust van Tenerife in de 

havenstad Puerto de la Cruz en is één van de bekendste dierentuinen 

in de wereld. Het park trekt jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen bezoekers. 

Onder de zon en palmbomen wonen in het Loro Parque (grootte ca. 

135.000 m²) veel verschillende diersoorten. Het park is bovenal 

beroemd om zijn bijna 4.000 exotische papegaaien, maar heeft veel 

meer te bieden. Zo is er een gorillagroep, die louter uit mannetjes 

bestaat, leven er pinguïns op een enorme kunstmatige ijsberg die is 

voorzien van zijn eigen klimaatsysteem, is er een witte Bengaalse 

tijger en zijn er nog vele andere dieren uit alle continenten. 

 

Het Loro Park is opgericht op 17 December 1972 door Wolfgang 

Kiessling uit Keulen. Zijn idee was om een toevluchtsoord en een 

kweekcentrum voor bedreigde papegaaien te creëren. Als gevolg van 

stroperij en ontbossing zijn veel soorten hedentendage bijna 

uitgestorven. Kiesling begon met een collectie van 150 papegaaien. 

Door middel van fok-en aankoop zijn er nu circa  4.000 vogels en 

meer dan 350 soorten aanwezig. Daarmee beschikt het Loro Parque 

uit de grootste collectie papegaaien van de wereld. 
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Net boven Loro Parque is het papegaai kweekstation "La Vera " 

gevestigd. Op 30.000 vierkante leven hier bijna 4.000 vogels 

bestaande uit circa 350 soorten. Hiermee is "La Vera” niet alleen 's 

werelds grootste faciliteit voor het behoud en het fokken van 

papegaaien, maar ook 's werelds grootste en meest diverse collectie 

van papegaaien en dus een enorme genetische reserve, waarmee het 

voortbestaan van vele bedreigde soorten kan worden veiliggesteld. 

 

Een paar van elk soort papegaai kan worden gezien in het Loro 

Parque. De andere paren van de vogels leven in de 1.200 grote 

volières van papegaaien kweekstation in het midden van een 

voormalige bananenplantage. De gehele plantage wordt afgedekt door 

een uitgebreid gaaswerk, met name ter bescherming van de 

papegaaien van ziekten en parasieten, die kunnen worden ingevoerd 

door vogels van buiten. 

Papagaaienkweekstation „La Vera“ 

Elk jaar komen er in "La Vera" ongeveer 1.500 kuikens uit het ei. In 

2009 waren er 1214 op stok gekomen. Alle jongen zijn gemarkeerd 

met een ring en microchip die alle belangrijke broedgegevens bevat. 

Bijschrift: Luchtfoto van het terrein van 135.000 m² 
 

Enkele jonge vogels, die overbodig zijn voor de kweekreserves in het 

park, worden verkocht aan gerenommeerde papegaaienkwekers. De  
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verkoopopbrengst worden gebruikt om de werkzaamheden van de 

Loro Parque Stichting te financieren. 

 

In "La Vera" is er een speciale voorziening aanwezig waarin slechts 

een soort papegaai wordt gehouden: de Spix's ara, de zeldzaamste  

Bijschrift: Rafael Zamora bioloog met een papegaai kuiken 
 

vogel ter wereld. Wereldwijd zijn slechts 68 dieren in een dierentuin 

of privécollectie aanwezig, in de natuur zijn ze sinds 10 jaar 

uitgestorven, Loro Parque beschikt over zes van deze blauwe Spix's 

ara's. Aangezien de vogels onbetaalbaar zijn leven ze in een “high 

security gevangenis”, beveiligd met prikkeldraad, dubbele sloten en 

beveiligingscamera's.  

 

De Loro Parque Foundation 

Bescherming van bedreigde soorten 

De Loro Parque Foundation heeft zich ten doel gesteld om soorten 

voor uitsterven te beschermen. Daarbij staan voornamelijk zeldzame 

papegaaien op de voorgrond. Een voorbeeld hiervan is het kweken 

van nazaten van de in de natuur uitgestorven Spix's ara. 
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De Braziliaanse staat heeft een aantal Spix’s ara’s aan de Foundation 

beschikbaar gesteld, zodat de waardevolle vogels daar voor nageslacht 

kunnen zorgen. 

 

B

Bijschrift: Drie jonge Spix's ara  

 

Daarnaast ondersteunt de Foundation 73 projecten in 26 landen die 

ernaar streven de papegaaien en hun leefgebieden te beschermen.  

 

De belangrijkste projecten zijn : 

- Spix's ara in Brazilië 

- Blauwkeelara’s in Bolivia 

- Roodstaartamazonen in Brazilië 

- Agapornis nigrigenis in Zambia  

- Geeloorparkieten in Colombia 

 

Een ander belangrijk punt is de informatie over het milieu en 

bescherming van soorten. In het Loro Parque beheert de Foundation 

de "Aula del Mar" , een informatie centrum waar bezoekers en 

schoolklassen kunnen leren over milieubescherming en films over 

bijvoorbeeld het ecosysteem van de oceanen bekijken. 

 

Last but not least, helpt de Foundation, vaak in samenwerking met de 

overheid, bij het redden van vele dieren die betrokken zijn bij 
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milieurampen of diermishandeling. Zo wordt de behandeling van 

gewonde dieren gefinancierd, bijvoorbeeld van zeeschildpadden, die  

zich hebben verstrikt en verwond in visnetten en plastic zakken. Deze 

krijgen in Loro Parque medische behandeling en tijdelijke behuizing, 

totdat ze kunnen worden vrijgelaten in hun natuurlijke omgeving.  

 

De Foundation wordt voornamelijk gefinancierd door middel van 

donaties en de verkoop van de in de dierentuin gekweekte papegaaien 

die voor de fokprogramma’s overbodig zijn. 

 

Rayontentoonstelling 2010. 
Dit jaar wordt de rayontentoonstelling georganiseerd door  

v.v. “’t Sijsje” uit Nieuwveen. 

Deze vereniging bestaat dit jaar 40 jaar. Omdat de vereniging samen 

met de duivenvereniging “de Witpen”in een gebouw verblijven en te 

klein is om de rayontentoonstelling samen met hun onderlinge 

tentoonstelling te organiseren, Organiseert “’t Sijsje”de 

rayontentoonstelling voor hun onderlinge tentoonstelling. 

 

De inschrijving sluit op vrijdag 5 november.  

Inbrengen op maandag 1 december. 

De rayontentoonstelling vindt plaats op 3 t/m 5 december. 

Dit is de week voor onze eigen tentoonstelling. 

Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij Piet Hagenaars. 

 

De Rayontentoonstelling is in principe een tentoonstelling waar de 

verenigingen tegen elkaar spelen voor de Cor Jansen bokaal. Immers 

de 10 beste vogels van elke vereniging tellen. Maar buiten de 

verenigingswedstrijd zijn er ook individuele prijzen te winnen. 

 

De inschrijving verloopt via de secretaris van iedere vereniging. Max. 

mogen 50 Eigen kweek vogels ingestuurd worden. 

Het in schrijven per vogel is slechts 1,25 met een verplichte catalogus 

van 3,50. 

 

De vereniging “de Kanarievogel” heeft al een paar keer niet 

meegedaan, laten we weer eens meedoen. 

Inschrijfformulieren zijn bij de secretaris te verkrijgen. 
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Vooys, 
keurslager 
verstand van lekker eten         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 Koninginneweg 59 

2225 HJ Katwijk ZH 

tel. 071-40132000 

www.vooys.keurslager.nl 

 

 
 

Het adres voor de beste kwaliteit vlees. 

Al jaren lang verzorgen wij uw bestelling met de 

grootste zorg, en dit willen wij nog lang blijven doen. 
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Ringen kweekseizoen 2011. 

 

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. 

 

Ringenbestelronden voor kweekseizoen 2011  

(ringen met jaartal 11) 

 

Nieuw is het opgeven van uw BSN (het oude sofinummer) voor de  

ringen bestemd voor de Eur. Cultuurvogels. 

 

De ringencommissaris  

Piet van der Plas, tel 071-407 16 84,  

E-mailadres:   p.plas@casema.nl 

Bouwe Nijgh, tel. 071-403 03 23 

   Bestellen tot:   Aflevering ringen: 

Ronde 1   6 mei 2010   Na 1 oktober 2010 

   

Ronde 2   20 september 2010   Na 15 december 2010 

   

Ronde 3   20 januari 2011   Na 1 april 2011 

   

Ronde 4   20 maart 2011   Uiterlijk 15 mei 2011 

  Spoed bestelling, 

 Extra kosten € 1,= per ring  
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Voor al uw dranken 
 

Relatiegeschenken 

 

 

gaat u naar: 
 

 

De slijter die verrast. 
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Activiteitenoverzicht 

 

2010 

 

Vrijdag  19 februari Ledenvergadering 

Vrijdag 26 februari Klaverjasavond 

Vrijdag 12 maart Jaarvergadering 

Vrijdag 26 maart Kaartavond 

Donderdag 8 april Ledenvergadering 

Donderdag 15 april Kaartavond 

Donderdag 6 mei Ledenvergadering 

Woensdag 12 mei Kaartavond 

Zaterdag 22 mei Barbecue 

 

Zomerstop 

Vrijdag  17 september Ledenvergadering 

Vrijdag 24 september Kaartavond 

Vrijdag 1 oktober Lezing door dhr.H. van der Sluis 

Vrijdag 15 oktober Kaartavond  

Vrijdag 5 november Bespreking tentoonstellingszaken 

Vrijdag 12 november Kaartavond 

Vrijdag 19 november  Inschrijven tentoonstelling 

Zaterdag 27 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 30 november Afluisteren zangkanaries 

Woensdag 8 december Keuren van de vogels 

Donderdag 9 december Opening tentoonstelling 

Vrijdag 10 december Tentoonstelling open 

Zaterdag 11 december Tentoonstelling open 

Vrijdag 17 december Kaartavond 

 

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  € 35,00 per jaar, het 

inschrijfgeld bedraagt € 5,00. 

Voor leden jonger dan 17 jaar is dit respectievelijk  € 17,50  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  
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        Indien onbestelbaar retourneren 

        De Waalmalefijtstraat 85 

        2225 LW Katwijk aan Zee 

 


