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Verenigingsinfo
ERELEDEN

P.C. Hagenaars en J.A. Plokker

BESTUUR
Voorzitter :
(Waarnemend)
Secretaris:

Jaap Plokker, Hercules 86,
2221 MD Katwijk, tel: 071-402 75 62
Piet Hagenaars, de Waalmalefijtstraat 85
2225 LW Katwijk, tel. 06-104
06
74 218
Penningmeester:Dick
Dick Verkade, Hartweg 81
2221 PV Katwijk, tel. 071-402
071
46 99
Lid:
Corina van Peters, Castor 2,
2221 MK Katwijk, tel. 071-401
071
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. 071071 407 24 76
Lid:
Vacant.
OVERIGE
071 407 16 84
Ringencommissaris: Piet van der Plas, Tel. 071-407
E-mailadres:
mailadres: p.plas@casema.nl
Bouwe Nijgh, Tel. 071-403
071
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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Uitnodiging ledenvergadering
Beste vogelvriendinnen en vrienden,
Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de ledenvergadering,
welke plaats vindt op vrijdag 13 november 2009.
In het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,
Pr. Hendrikkade 10a te Katwijk.
We beginnen om 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening door Jaap Plokker;
2. In en Uitgaande post;
3. Notulen van de ledenvergadering d.d. 11 september;
Staat elders in dit clubblad.
4. Ledenmutatie;
5. Stand van zaken in nieuwe behuizing;
6. Pauze;
Met de gebruikelijke verloting;
Ringen bestellen kweekseizoen 2010;
De bestelde loten van de GROTE CLUBAKTIE afhalen a.u.b.;
7. Een aantal liefhebbers zullen meegebrachte vogels bespreken;
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
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De Kanarievogel 1949 - 2009
Jubileumfeest 60 jarig bestaan

Door Jaap Plokker

Op 10 augustus 2009 bestond De Kanarievogel 60 jaar. Het 60 jarig
bestaan van een vereniging is zelden een jubileum om groots te vieren.
Desalniettemin is het wel een lustrum om even bij stil te staan.
Ongeacht bij welk jubileum is het gebruikelijk om terug
terug te gaan in de
tijd en ons te realiseren hoezeer het huidige verenigingsleven verbonverbon
den is met al die leden die in het verleden lid van De Kanarievogel

zijn geweest en de vereniging gemaakt hebben tot wat zij nu is. Een
vereniging die zichzelf respecteert
respecteert kent en respecteert ook haar eigen
verleden. Vanuit deze gedachte werd ter gelegenheid van het 50 jarig
bestaan van De Kanarievogel in 1999 het door mij geschreven
jubileumboek ’50 jaar De Kanarievogel in vogelvlucht’ uitgegeven
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en onder de toenmalige leden verspreid. Wie zich interesseert voor
het verleden van onze vereniging kan in dat boek zijn hart ophalen.
Op die bewust avond van 10 augustus 1949 waren waarschijnlijk maar
7 kanariekwekers in het huis van Amerik (‘Aam’) van Rijn in de
Adrianastraat te Katwijk aanwezig. Enthousiaste zangkanarieliefhebbers, die lid waren van Ko-Plu-Ko maar als kanariekwekers binnen
die vereniging van voornamelijk konijnen-, kippen- en
sierduivenfokkers hun ei niet kwijt konden. Ze hadden er met elkaar al
regelmatig over gesproken om eens op zichzelf te gaan en die avond
zou het er van moeten komen, maar….. Ze stonden voor een groot
dilemma. Om je als zelfstandige vogelvereniging te kunnen
aanmelden bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers moesten er
minimaal 10 leden zijn en die waren op de avond van de 10e augustus
niet aanwezig. Wie op het voorstel gekomen is blijft waarschijnlijk
altijd een geheim, maar opeens kwam het lumineuze idee op tafel om
aan de minimumeis van 10 leden te voldoen door ook enkele
echtgenotes als lid aan te melden.
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Zo kon het gebeuren dat naast haar man bijv. ook mevr. J. van DuijnZwitser één van de oprichters van De Kanarievogel was.
Dat is, weliswaar op diverse locaties, tot op heden nog altijd zo
gebleven, maar voor hoe lang nog kunnen we onze vergaderingen en
tentoonstellingen organiseren in een eigen gebouw? De toekomst is
hieromtrent heel onzeker.
Onder dit onzekere gesternte hebben we met ruim 60 leden en
verwanten op 26 september jl. ons 60 jarig jubileum gevierd in De
Kleine Joannes te Katwijk Binnen. Vanaf 19.00 u. druppelden de
degenen die zich hadden opgegeven de zaal binnen en werden direct
geconfronteerd met een alleraardigste bediening die de gasten een
drankje aan bood.
Omstreeks 19.30 u. stond het buffet gereed en kon iedereen, na een
welkomstwoord van mij, zijn/haar bord vullen met al het lekkers dat
lag uitgestald: salades, garnalen, kreeft, zalm, koude vleeswaren,
warme groenten, diverse soorten warm vlees en gebakken
krielaardappeltjes om zo maar een greep te pakken uit hetgeen ik me
nog herinneren kan. Het smaakte voortreffelijk en er was voldoende.
Menigeen is nog één of twee keer de tafel langs gelopen om iets van
zijn of haar gading op te scheppen.
Omstreeks 21.00 u. was iedereen voldaan en begon het tweede deel
van de avond: een bingo en verloting. Deze werden verzorgd door
Willem de Mooy, Gerit van der Zwam en Bouwe en Jolanda Nijgh.
Tijdens het lezen van de bingonummers kon je een speld horen vallen,
zeker als het aantal mensen met nog maar één vrij vakje steeds groter
werd. Na de bingo was er nog voor iedereen 5 lootjes en met een
beetje geluk ging je met een mooie orchidee, een waardebon of een
andere mooi cadeau naar huis. Want hoe de mannen het versierd
hebben weet ik niet, maar voor het aan hen toegekende budget was er
met de bingo en de verloting een groot aantal, werkelijk, schitterende
prijzen te winnen.
Tussen de bingorondjes en de verloting door was er volop gelegenheid
om met elkaar te kletsen en de bediening zorgde er wel voor dat
niemand aan iets tekort kwam. Omstreeks 23.30 u. was het voor de
meesten toch wel tijd geworden om richting huis te gaan. Zo men
vanaf 19.00 u. was binnen gedruppeld verliet men ook beetje bij
beetje de zaal. De indrukken van een heel gezellige en geslaagde
avond meenemend.
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Graag wil de mensen in het zonnetje zetten die meer dan anderen tot
het welslagen van dit jubileumfeest hebben bijgedragen: de
bestuursleden Piet Hagenaars en Piet van Zuilen voor de
organisatorische zaken vooraf en achteraf. Willem de Mooy, Gerrit
van der Zwam, Bouwe en Jolanda Nijgh voor het versieren van de
zaal en het organiseren van de bingo en de verloting met de geweldige
prijzen. Tot slot wil ik ook mijn grote waardering uitspreken tot de
mensen van de Kleine Joannes, die ons de hele avond zo voortreffelijk
hebben voorzien van ons hapje en drankje.
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In memoriam Nico Disseldorp
Op zondag 25 oktober 2009 belde Piet Hagenaars me om 20.15 u. op
met het verbijsterende bericht dat Nico Disseldorp op 53 jaar jonge
leeftijd was overleden.
Nico is in het begin van de jaren ’80 lid geworden van De
Kanarievogel. In 1982 deed hij voor het eerst mee met de
tentoonstelling en zond toen zowel harzers als waterslagers in. Een
jaar later waren de harzers verdwenen en afgezien van een korte
vrijerij met kleurkanaries in 1987 zijn waterslagers jarenlang Nico’s
favoriete vogels geweest. De liefde voor het waterslagerlied was bij
Nico zo sterk geworden dat hij ging studeren voor keurmeester.
Tijdens de bondsshow in januari 1989 legde hij met succes het
examen af. Nico was niet alleen een uitstekend
waterslagerkeurmeester maar ook een bekwaam kweker. Regelmatig
behaalde hij ereprijzen met zijn waterslagers op de tentoonstelling van
De Kanarievogel en andere aansprekende wedstrijden.
Nico was ook betrokken bij de oprichting van de regionale
speciaalclub voor zangkanaries ‘Doelgroep Zang NZHU’ in 1985 en
was daarvan vanaf de oprichting tot eind 2004 bestuurslid, waarvan 7
jaar voorzitter.
In 2001 werd Nico Disseldorp bereid gevonden lid te worden van het
bestuur van De Kanarievogel. Nico is bestuurslid van De
Kanarievogel geweest van 2001 t/m 2006, waarvan 3 jaar als
secretaris.
Ik heb de indruk dat Nico zo’n vier jaar geleden wel een beetje was
uitgekeken op het kweken en keuren van waterslagers en het
vogelverenigingsleven. Hij beëindigde het voorzitterschap van de
NZHU, zette een punt achter het keurmeesterschap en stopte in 2006
met het bestuurswerk voor De Kanarievogel. Daar kwam bij dat hij er
ook steeds minder tijd voor had. Hij liet wel eens doorschemeren dat
als gevolg van zijn drukke werkzaamheden zijn echtgenote Leny de
vogels vaker zag en hoorde dan hij. Hij stapte over op het houden van
vogels die minder tijd opeisten, Europese cultuurvogels, maar deed
dat altijd nog wel met veel interesse en zocht ook de uitdaging om van
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lastig te kweken vogels jongen op stok te krijgen. Daarnaast had hij
ook andere hobby’s, zoals karpervissen, waaraan hij meer aandacht
ging besteden. Toch bleef zijn interesse voor de waterslagers bestaan.
Zo vertelde hij mij eens dat hij tijdens het karpervissen in Frankrijk zo
had genoten van de schitterende nachtegalen die hij in de late avond
en ’s nachts had horen zingen.
Nadat Nico zijn bestuurswerk had beëindigd verwaterde ook het
contact tussen Nico en De Kanarievogel. Hoewel hij niet meer naar
ledenvergaderingen kwam en geen vogels meer voor de
tentoonstelling inschreef hadden enkele leden, die interesse hadden
voor dezelfde vogels als hij, nog wel contact met hem en ging hij ook
met hen regelmatig op pad. Tijdens de feestavond ter gelegenheid van
het 60 jarig bestaan van De Kanarievogel eind september zoemde
opeens het bericht rond dat Nico’s gezondheid te wensen overliet. Pas
na zijn overlijden hebben we er het fijne van gehoord. Nico heeft
tijdens de zomervakantie behoorlijke pijnklachten gekregen. Het
bleken zijn longen te zijn en na onderzoek bleek de ziekte al zo ver
gevorderd dat opereren niet meer mogelijk was. De enige kans op
herstel die nog restte was een chemokuur. Nico heeft deze
mogelijkheid met beide handen aangegrepen en is de strijd aangegaan.
Enige dagen voor zijn overlijden is hij getroffen door een
hartstilstand, die hem uiteindelijk fataal is geworden.
Toen mijn zus op 43 jarige leeftijd aan kanker overleed was er bij mij
enerzijds het verdriet over het verlies, maar anderzijds ook een soort
opluchting dat aan haar lijden een einde was gekomen. In de toespraak
die Leny Disseldorp tijdens de plechtigheid voorafgaand aan de
crematie van Nico liet voorlezen herkende ik ook die dubbele emotie.
Welk leed en lijden is Nico en de mensen die hem dierbaar zijn
bespaard gebleven door dat plotselinge overlijden? Niemand zal dat
ooit weten. Maar deze troost kan zelfs niet in de schaduw staan van
het intense verdriet over het verlies van een man die nog volop in het
leven stond, nog zo veel had te genieten van het samenzijn met zijn
vrouw en zijn kinderen met hun opgroeiende kinderen. We wensen
Leny, Johan en Tanja, hun echtenoten en kinderen heel veel sterkte bij
het verwerken van het verlies van Nico en in de vele eenzame uren
van gemis die zullen volgen.
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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.
Ringenbestelronden voor kweekseizoen 2010
(ringen met jaartal 10)
Ronde 1

Bestellen tot:
20 april 2009

Aflevering ringen:
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
Spoed bestelling,
Extra kosten € 1,= per ring

Uiterlijk 15 mei 2010

De ringencommissaris
Piet van der Plas, tel 071-407 16 84,
E-mailadres: p.plas@casema.nl
Bouwe Nijgh, tel. 071-403 03 23
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Annastraat 18
Katwijk aan Zee
Tel. 071 - 4012271
Notulen van de ledenvergadering welke plaats vond op vrijdag
11 september 2009 in het verenigingsgebouw ‘KleindierensportKatwijk’, Pr. Hendrikkade 10a te Katwijk.
Aanwezig: 23 leden
Bericht van verhindering ontvangen van:
Cees van Rossum, Dick Verkade, Ton Diepenhorst en Corine Peters.
Opening
Om 20.10 opent Jaap Plokker de vergadering en heet een ieder van
harte welkom. Jaap begon de vergadering met de mededeling dat Dirk
Venema is overleden. Dirk is jaren lid geweest van de vereniging en
keurmeester van de waterslagers. Door gezondheidsredenen heeft Dirk
zijn vogels op moeten ruimen. Jaap vraag aan de aanwezige een
moment van stilte.
Binnengekomen post:
* Schrijven van de N.B.v.V. omtrend het digitaal gaan bestellen van
ringen voor de Eur. Cultuurvogels per januari 2010.
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* Diverse mails van Stichting Kleindierensport.
* Uitnodiging komende Rayonvergadering
* Notulen Rayonvergadering maart j.l.
* Schrijven van de firma Meeus i.v.m. overname verzekering.
* Formulieren Grote Club-aktie;
Uitgaande post:
Ledenmutatie richting Bondsbureau.
Notulen van de ledenvergadering d.d. 8 mei;
Er waren geen op of aanmerkingen aangaande de notulen. Deze
worden onder dankzegging van de maker goed gekeurd.
Ledenmutatie;
Nieuw per 01-07-2009:
A.P.F. van Niel (Aad Sr); M.F.A.P. van Niel (Mark Jeugdlid); en
N.A.A.J. van Niet (Dora Jeugdlid)
Allen wonende in de Bijdorpstraat 67, 2252 AP Voorschoten
Afgevoerd op eigen verzoek:
H.E.P. Smith, j.Bankertstr. Katwijk (i.v.m. verhuizing naar elders)
Jaap verwelkomt Aad van Niel. Jaap hoopt dat Aad vlug zijn draai kan
vinden in de vereniging, daar het aantal kwekers van kleur en
postuurkanaries in de vereniging minimaal zijn.
Stand van zaken in nieuwe behuizing;
Voor de goede beeldvorming vermeldt Jaap dat vanuit de
Kanarievogel de leden Ton Diepenhorst en Dirk de Mol zitting hebben
in Stichting Kleindierensport Katwijk. Deze Stichting behartigt de
belangen van de 4 verenigingen met de huur van een gebouw van de
Gemeente Katwijk.
Na een aantal besprekingen met de Gemeente is de bedoeling dat
nieuwbouw gepleegd gaat worden. De eerste tekeningen met
begroting (€700.000) zijn afgekeurd, daar dit niet haalbaar is voor
zowel de Gemeenten als voor de Stichting. Momenteel gaat de
Stichting voor nieuwbouw d.m.v. portable cabine units. Hiervan is de
begroting €315.000. De Stichting denkt dit te realiseren door een
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bijdrage van de Gemeente (€100.000), een lening (€100.000), eigen
werkzaamheid (€50.000) Het overige bedrag denkt men te realiseren
d.m.v. 2de hands units i.p.v. nieuwe units en de Praktijkschool in te
schaken om de overkapping te laten maken. De overkapping moet
gezien worden als een project voor de school. Door de KoPluKo en de
Kanarievogel is een opslagruimte opgeëist om hun materialen bij het
clubgebouw op te kunnen slaan. Dit is opgenomen in de plannen. Al
met al een loffelijk streven. Een clubgebouw in eigen beheer.
Jubileum;
Het 60 jarig jubileum gaat gevierd worden op zaterdag 26 september
a.s. in het parochiehuis te Katwijk Binnen met een koud en warm
buffet en een gezellige Bingo en verloting met schitterende prijzen
daarna. Zoals een ieder weet trekt bestuur €2500 uit voor dit gebeuren.
Dit houdt in dat een eigen bijdrage van €12,50 per persoon worden
gevraagd. Inschrijven in de pauze. Aan Willem de Mooy en Gerrit van
de Zwam wordt nog gevraagd of zij iets hadden toe te voegen aan het
programma. Beide gaven niet thuis, we jullie zullen wel zien.
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Grote Clubaktie:
De inschrijving voor de Grote clubaktie is weer binnen. Ieder lot kost
drie euro, waarvan €2,40 terug vloeit in de kas.
Na een rondje gemaakt te hebben onder de aanwezigen waren 55 loten
toegezegd. Loten werden besteld door: Dirk Barnhoorn, Maart
Helders, Piet Hagenaars, Mevr. Jansen, Jaap Kuyt, Rene Laarman,
Dirk de Mol, Willem de Mooy, Aad van Niel, Krien Onderwater,
Kees van der Plas, Piet van der Plas, Jaap PlokkerJan Schaap, Cor
Schaap, Piet van Zuilen en Gerrit van der Zwam.
Pauze;
Met de gebruikelijke verloting;
Ringen bestellen kweekseizoen 2010;
Opgave jubileum
Hoe is de kweek verlopen;
Nadat Jaap een voorzetje had gegeven ging het praatje over het
afgelopen kweekseizoen als een lopend vuurtje. Al vlug werd er
geconstateerd dat over het algemeen goed gekweekt is door een ieder.
Natuurlijk uitzonderingen zijn er altijd, zowel positief als negatief..
Toch bleek weer dat er liefhebbers waren met natte nesten en weer
bloedluis. De geijkte problemen tijdens de kweek.
Al met al mogen we toch verwachten dat de tentoonstelling weer goed
gevuld gaat worden. Althans als men de vogels al niet verkocht heeft.
Rondvraag.
Voor de rondvraag was geen belangstelling meer.
Sluiting.
Om 22.45 uur sluit Jaap de vergadering en hoopt een ieder te zien op
het jubileumfeest.
Grote Clubaktie:
Van de bestelde loten liggen er nog een aantal op hun nieuwe eigenaar
te wachten.
Gelieve deze af te halen (en te betalen).
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Een berichtje van het klaverjasfront.
Met nog twee ronden te gaan,
begonnen we op 23 oktober met 4
tafels te klaverjassen. De sfeer was
deze avond zoals gewoonlijk weer
geweldig.
Ik raad een ieder aan om ook eens
een keertje te komen kijken, het zou
nog een stuk gezelliger met twee
tafels er bij EN er word niet fanatiek
gekaart.
(dus niet met de messen op tafel).
De poedelprijs ging dit keer naar Bouwe Nijgh met 3993 punten.De
acht vleesprijzen gingen naar de volgende spelers.

1. Huig Ouwehand
2. Jan Schaap
3. Piet van Zuilen
4. Frans Hogewoning
5. Rien van Duijvenbode
6. Cor Schaap
7. Nico van der Plas
8. Hans Versteegt

5043
5012
4983
4858
4820
4741
4706
4697

De volgende avond is op 27 november.
Dus zij die een beetje kunnen kaarten KOM.
Dirk.
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Voor al uw hengelsportbenodigdheden voor zoet en
zout water zoals:
• Hengels
• Molens
• Levend aas
• Vishaken

U kunt een ruime keuze maken uit ons assortiment.

Vers zee aas (zolang de voorraad strekt)
Openingstijden: ma - di - wo -en vr van 13.30 - 18.30 uur
Do van 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 21.00 uur
Za van 8.30 - 17.00 uur

Haven 7

2225 BH Katwijk
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Tel.: 071 – 4013882

Activiteitenoverzicht

Najaar 2009
Vrijdag 11 september
Vrijdag 25 september
Zaterdag 26 september
Vrijdag
9 oktober
Vrijdag
23 oktober
Vrijdag
13 november
Vrijdag
20 november
Vrijdag
27 november
Zaterdag 28 november
Dinsdag
1 december
Maandag
7 december
Dinsdag
8 december
Woensdag 9 december
Donderdag 10 december
Vrijdag
11 december
Zaterdag 12 december
Vrijdag
18 december
Zaterdag
januari

Ledenvergadering
Klaverjasavond
Jubileumfeest
Lezing door P. Onderdelinden
Kaartavond
Ledenvergadering
Inschrijfavond tentoonstelling
Kaartavond
Afluisterochtend zangkanaries
Afluisteren zangkanaries
Opbouw tentoonstelling
Inbrengen vogels
Keuring vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open
Tentoonstelling open
Kaartavond
Nieuwjaarsreceptie

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: .......……………….....
Indien onbestelbaar retouneren aan
Opsturen naar de secretaris
De Waalmalefijtstraat 85
2225 LW Katwijk aan Zee
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