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VERENIGINGSINFO
ERELEDEN

P.C. Hagenaars en J.A. Plokker

BESTUUR
Voorzitter:

Vacant.

Secretaris:

Piet Hagenaars, de Waalmalefijtstraat 85
2225 LW Katwijk, Tel. 06-104 74 218
Penningmeester:Dick Verkade, Hartweg 81
2221 PV Katwijk aan Zee tel. 071-402 46 99
e
2 Voorzitter: Vacant.
2e Secretaris: Vacant.
2e Penningmeester: Cees van Rossum, Adrianastraat 73
2225 NW Katwijk aan Zee, Tel. 071- 407 24 76
Algemeen adjunct: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 vogelvriendinnen en vrienden van De Kanarievogel,
Normaliter leest u hier een voorwoord van de voorzitter. Zij die op de
jaarvergadering zijn geweest, weten hoe het is afgelopen met de
bestuursverkiezingen c.q. de bezetting van het bestuur. Niemand heeft
zich beschikbaar gesteld als kandidaat voorzitter.
Dus geen voorwoord van de voorzitter, maar van een bestuurslid.
Dirk schreef in zijn laatste: stukje het volste vertouwen te hebben in
de vogelvereniging De Kanarievogel. Hoe hij dit bedoelde weet ik
eigenlijk niet, maar ik neem aan dat hij er het volste vertrouwen in had
dat de vaste kern van De Kanarievogelleden er voor zou zorgen dat de
vacatures in het bestuur zouden worden ingevuld, zodat De
Kanarievogel, met bijna 140 leden, kan blijven voortbestaan.
In werkelijkheid heeft de vaste kern van de leden niet tegen kunnen
houden dat De Kanarievogel is afgezakt naar een vereniging met een
bestuur dat niet volwaardig kan functioneren. Natuurlijk hebben leden
het volste recht om te bedanken voor een bestuursfunctie, maar hoe
denken we met elkaar als volwaardige vereniging te kunnen
functioneren met een bestuur van 3 personen?
Als districtsbestuurder lees ik regelmatig over verenigingen die
worden opgeheven, niet omdat er te weinig leden zouden zijn, maar
omdat er geen bestuur meer te vormen is. Hangt De Kanarievogel een
dergelijk lot boven het hoofd? Laat daarom een ieder bij zichzelf te
rade gaan, op welke manier hij of zij het bestuur van de Kanarievogel
kan ondersteunen. Natuurlijk het liefst als bestuurslid, maar er zijn
ook als niet-bestuurslid mogelijkheden om het bestuurswerk te
ontlasten en op deze wijze toch bij te dragen aan een bloeiend
verenigingsleven. Op de volgende vergadering willen we eens met
elkaar nadenken over hoe we dat zouden kunnen doen.
Laten we hopen dat we na de volgende vergadering er met z’n allen
weer lekker tegen aan kunnen gaan, zodat het bestuurslidmaatschap
van De Kanarievogel ook een leuke hobby mag zijn.
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Het is niet de bedoeling om met dit stukje iemand persoonlijk aan te
vallen, maar dat we De Kanarievogel kunnen laten voortbestaan en we
met elkaar onze hobby, in al zijn facetten, kunnen blijven uitoefenen.

Uitnodiging ledenvergadering
Beste vogelvriendinnen en vrienden,
Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de ledenvergadering.
Deze vindt plaats op donderdag 2 april 2009 in het
verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,
Pr. Hendrikkade 10a te Katwijk.
We beginnen om 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening door ….…………;
2. In en Uitgaande post;
3. Notulen van de jaarvergadering d.d. 6 maart.
Staat elders in dit clubblad.
4. Ledenmutatie;
5. Verslag Rayonvergadering 9 maart j.l.;
6. Stukken betreffende de districtvergadering 17 april a.s.;
7. Hoe nu verder?
8. Pauze;
9. Beeldverslag tentoonstelling 2007.
Dit is door Jaap Plokker gemaakt omdat het wel eens de laatste
zou kunnen zijn in de huidige lokatie;
10. Rondvraag.
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Van de bestuurstafel.
Jullie hebben de mogelijkheid om vogels, vogelmateriaal enz. te koop
aan te bieden c.q. te koop gevraagd te stellen. Maak hier gebruik van.
Het clubblad komt maandelijks uit.
Komt er nog een nieuwe voorzitter van de vereniging. Tijdens de
jaarvergadering heeft zich niemand kandidaat gesteld.
Heeft u een mail adres, geef dit door aan de secretaris. De bezorgers
van de convocaten en clubbladen zijn u er dankbaar voor. Ook dit zijn
vrijwilligers.
Kijk regelmatig op www.kanarievogel.nl of op pagina 390 van RTV
Katwijk. Ook hier staan de activiteiten van de vereniging op.
Let op:
De ledenvergadering in mei wordt mogelijk gehouden vrijdag 8 mei.
De klaverjasavond mogelijk op vrijdag 15 mei.
Weet U iemand die een leuke lezing kan houden, geef dit dan door aan
het bestuur.
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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)
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
Extra kosten € 1,=
per ring

Uiterlijk 15 mei 2010

De ringencommissaris
Piet van der Plas
tel 071-4071684,
E-mailadres:
p.plas@casema.nl
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Notulen van de jaarvergadering welke plaats vond op vrijdag 6 maart
2009 in het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport – Katwijk’,
Pr. Hendrikkade 10 a te Katwijk aan Zee.
1. Opening.
Om 20.15 uur opende de voorzitter de jaarvergadering. Op de laatste
klaverjasavond waren bijna net zo veel mensen aanwezig dan op deze
avond. Maar Dirk begrijpt het best wel. Een jaarvergadering is een
avond met verslagen en cijfertjes. Maar toch wordt op deze avond
bepaalt wat er de rest van het jaar gebeurd.
Alvorens we verder gaan met de vergadering wordt Ankie van der
Gugten bedankt voor de vele jaren dat zij de convocaten heeft
weggebracht in Rijnsburg. Ankie ontvangt uit de handen van de
voorzitter een leuke bos bloemen. In het vervolg zal Ditha Verkade,
echtgenote van Jordi, de convocatie in Rijnsburg verzorgen.
2. Aan- en afwezig.
Deze avond zijn 27 leden incl. het bestuur aanwezig. Afwezig met
kennisgeving waren:
Aad van Duyneveldt, Willem de Mooy en
3. In en uitgaande post.
Blijk van medeleving van Cora Pool;
Notulen van de Rayonvergadering sept. 2008;
Uitnodiging en agenda Rayonvergadering d.d. 9 maart a.s. te
Roelofarendsveen;
Uitnodiging voor de 65 ste verjaardag van Dirk de Mol.
4. Notulen vorige vergadering d.d. 6 februari j.l..
Hier waren geen op- of aanmerkingen en werden onder dankzegging
van de maker goedgekeurd.
5. Ledenmutaties.
Nieuwe leden:
G.v. Beelen-Maagdelijn, J.Catsstr. 30, Katwijk, Gemengde kweekster;
J. v.d. Berg, Helmstraat 9, N’hout, waterslagerkweker;
P. Oudshoorn, Brouwerstr. 70, Rijnsburg, Kromsnavelkweker;
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Adreswijziging:
J. Molenkamp verhuisd naar: Bar. V. Wassenaerlaan 20 Katwijk;
F. Schot verhuisd naar: Klaverhof 56 Alphen aan de Rijn;
Overleden:
K. Zwaan, Burchtstraat 1, Rijnsburg.
Voorzitter vraag de aanwezigen de overleden te gedenken d.m.v. 1
minuut stilte in acht te nemen.
6. Verslag ringencommissaris.
Piet van der Plas leest zijn verslag voor. In totaal zijn over 2008, 4610
ringen besteld. Onder te verdelen in 1805 ringen voor kweekseizoen
2008 en 2805 ringen voor het kweekseizoen 2009. Voor Eur.
Cultuurvogels zijn 500 ringen besteld. In totaal zijn 251 ringen
overgeschreven van de ene liefhebber naar de andere liefhebber.
7. Jaarverslag van de secretaris.
Hier volgt een beknopt jaarverslag 2008, gezien door de ogen van de
secretaris.
Ledenmutaties:
We begonnen het jaar met 138 Sr leden, 4
jeugdleden en 7 donateurs, terwijl we
sloten met 138 leden, 1 jeugdlid en 7
donateurs. Dit houdt in dat we 3 leden
achter uit zijn gegaan.
Bijeenkomsten.
We zijn 21 keer bij elkaar gekomen. Dit is te verdelen in 9
kaartavonden, 1 Nieuwjaarsreceptie, 1 prijsuitreiking, 1 barbecue
avond en 9 ledenvergaderingen. De ledenvergaderingen zijn na de
pauze volledig ingevuld door de eigen leden met hokverslagen.
De Jaarvergadering.
Tijdens de jaarvergadering zijn Cees van Rossum en Dick Verkade
herkozen als bestuursleden. Arie Klinkenberg, die zich een jaar
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geleden beschikbaar had gesteld als bestuurslid, moest toch bedanken
omdat het allemaal te veel werd.
Het was wel vreemd dat Dick Verkade aftredend was. Maar Dick is
penningmeester en maakte de 3 jaar vol van de vorige penningmeester
Oege Rinzema. Ook de manier van verslaglegging door Dick was
geheel anders, maar wel goed te volgen.

Website.
De web site werd nieuw leven ingeblazen door Jordi Verkade. Een
heel nieuw opgezette web site. De site wordt regelmatig bekeken. Om
u een idee te geven wat cijfertjes. In augustus waren er slechts 23
bezoeker die 52 pagina’s bekeken. Dit is opgelopen tot in december
404 bezoekers die 1679 pagina’s bekeken. Al met al een succes voor
Jordi. De site wordt veel bekeken, hetgeen inhoudt dat hij
publieksvriendelijk en goed gevuld is.
Stichting ‘Kleindierensport Katwijk’.
Er zijn diverse bijeenkomsten geweest tussen de Stichting en de
Gemeente. Het gaat er momenteel toch naar uit te zien dat er een
onderdak komt voor de Stichting, dus ook voor de Kanarievogel. Om
het houden van de tentoonstelling in de voormalige Nuon gebouw,
was lange tijd twijfelachtig. Maar gelukkig kon de tentoonstelling nog
gehouden worden op de vertrouwde plaats. Momenteel wordt zelfs
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gedacht dat de tentoonstelling de komende 2 jaar nog hier gehouden
kunnen worden.
Grote clubactie
De loten van de Grote clubactie werden niet allemaal verkocht, maar
op de eerste verkoop avond waren we al dik uit de onkosten. De
precieze gegevens hoort u van de penningmeester.
Verenigingstentoonstelling
Dit jaar werd de tentoonstellingcommissie verder uitgebreid. Deze
bestond uit het bestuur en Corina Peeters,Willem de Mooy, Gerrit van
der Zalm, Maart Helders en Maart van der Groep.
Er werden wel zo’n 100 vogels minder ingeschreven, waardoor een
keurmeester afgeschreven werd. Een volledig verslag heeft u kunnen
lezen in het clubblad van februari 2009.
Volgens mij is een ieder weer bijgepraat. Ik wens jullie allen een goed
jaar toe zowel in de privé sfeer, maar zeker ook in de hobby, zodat we
weer op een leuke tentoonstelling kunnen rekenen. Graag tot de
volgend jaarvergadering.
Piet Hagenaars
8. Financieel tentoonstellingsverslag.
Corina Peters heeft het afgelopen jaar de centjes van de
tentoonstelling beheerd. Dik Verkade bedankt Corina voor de goede
zorg hiervan. Dik deelt een verslag uit waar alle verslagen in staan.
De tentoonstelling laat een positief bedrag zien. Wel kleiner dan die
van 2007. Grote verschillen t.o.v. 2007 waren o.a.:
Minder inschrijfgeld, minder opbrengst vogelverkoop, minder
opbrengst van de advertenties, een duurdere keuringsdag, meer
uitgegeven aan de ereprijzen.
Wat de advertenties betreft, haakt Ton Diepenhorst in. Elk jaar vallen
er wel adverteerders af en het valt niet mee om dit aan te vullen.
Daarom vraagt Ton aan de aanwezige om toch in directe omgeving
adverteerders te zoeken. Tevens vraagt Ton of er iemand met hem
mee wilt gaan bij het ophalen van de advertenties, daar je gewoon met
2 man moet zijn. Hierop werd niet gereageerd.
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9. Financieel jaarverslag.
Het jaarverslag laat een positief bedrag zien. Dit ondanks de begroting
met een negatief bedrag. De baropbrengst was klein, dit omdat de
jaarafreking in 2009 plaats vond. Aan de uitgifte kant was er een vrij
groot bedrag als schenking voor de jubilerende NBvV, maar ook het
getal van nul euro voor lezingen. Deze lezingen hebben we
gezamenlijk gedaan. Zowel het kasgeld als de betaalrekening laat een
laag bedrag zien, daar zoveel mogelijk overgeschreven is naar de
telespaarrekening.
10.Verslag kascommissie.
Omdat Aad van Duyneveldt en Willem de Mooy niet aanwezig
konden zijn voor de kaskommissie bleef Arie Klinkenberg over. Hij
werd bijgestaan door Cor Schaap. De kascommissie heeft
steekproefgewijs de kas gecontroleerd. Deze was overzichtelijk en
gemakkelijk te doen. De kascommissie stelt daarom ook voor om de
penningmeester Dick Verkade decharge over 2008 te verlenen. Dit
werd met applaus bekrachtigd.
11.Samenstelling kascommissie 2009.
Aad van Duyneveldt maakte 2 jaar deel uit van de kascommissie en
valt dus af. Arie gaat zijn 2de jaar in en Willem de Mooy zijn 1ste jaar.
Als reserve wordt benoemd Henk Oudshoorn.
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12. Begroting 2009.
De begroting laat een negatief bedrag zien. De penningmeester stelt
ook voor om de contributie met 2 Euro te verhogen in 2010. Dit werd
aangenomen. Jan van den Oever vond het positieve bedrag van de
tentoonstelling erg positief begroot. Zeker na het verhaal van Ton over
de advertenties. Jan vroeg ook naar de rente van de telespaarrekening.
Volgens Dick is dit 3,4 %, maar zeker wist hij het niet. Dick gaat
kijken of op een andere manier meer rente in binnen te halen is.
13. Pauze.
Na al die cijfertjes was er gelegenheid voor een drankje, aangeboden
door de penningmeester.
Na de pauze ontving Andre Toet nog een prijs van de afgelopen
tentoonstelling, zijnde 2de prijs stammen bij de Harzers.
14. 60 jarig bestaan van de vereniging.
Gedacht wordt om het najaar te starten op 12 september met een diner
bij het vogelpark Avifauna. Dit voorafgaande met een bezoek aan het
park. Hoe het financieel zal gaan is nog niet bekend. Gedacht wordt
om het bezoek/diner voor rekening van de vereniging te laten komen.
De bus, om gezamenlijk daar heen te gaan, zal dan betaald worden
door de deelnemers zelf.
15. Stichting Kleindierensport.
Op de voorgaande vergadering is
gevraagd naar de financiele stand
van de Stichting. De Stichting
beheert momenteel 30.000 euro.
Hiervan moet nog 5.000 euro betaald
worden voor energiekosten. Volgens
van den Oever was dit het bedrag dat
is afgesproken als max. in kas van de
Stichting.
Dirk de Mol kan dit zich voorstellen. Maar ook al zou dit zo zijn,
moeten we dan uit de Stichting stappen?
Dan te weten dat het interieur van het nieuwe gebouw geheel voor
rekening van de Stichting komt. De Stichting heeft een subsidie
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aangevraagd van 700.000 euro gedaan. Dit is voor het bouw- en
woonrijp maken van het gebied; bouwkosten; vergunningen en een
diverse post.
16. Bestuursverkiezing.
Dirk de Mol doet zijn verhaal:
Waar een begin is, is ook altijd een eind. Het is eigenlijk een simpel
ding, voorzitter wezen van een vogelvereniging. Toen ik 1997 een
voliere bij me thuis ging bouwen, zei mijn toenmalige collega Ton
van der Berg, een Noordwijkse waterslager kweker. Dirk het is leuk
dat je vogels gaat houden, maar dan moet je ook lid worden van een
vogelvereniging. Van een vogelvereniging zei ik, waar moet je dan
wezen, is die er dan? Zie je dat je een stomme Katwijker bent. Een
vogelvereniging die al bijna 50 jaar bestaat in je eigen dorp, De
Kanarievogel. Daar ben ik ook lid zei Ton. Dus ik naar Piet in de
Waalmalefijtstraat om me op te geven voor de Kanarievogel. Ik kreeg
een aantal Onze Vogels mee en nog wat goede raad, om ook eens
langs te komen op de ledenvergadering in de Leidsche Buitenschool.
Toch nieuwsgierig geworden ging ik kijken op een ledenvergadering.
Ik zie het nog voor me een rokerige zaal met tegen de achterwand
naast de bar een tafel met 6 bestuursleden, waarvan een vrouw,
het 7de bestuurslid, die onlangs
overleden is, Gerrit Pool achter
de bar. Het was net als
vanavond een jaarvergadering,
dus het ging alleen maar over
cijfertjes. Zeven bestuursleden
toen he, hoe kreeg Jaap
Plokker, die toen voorzitter
was, het voor elkaar. Nou was
Jaap natuurlijk wel een tacticus.
Op een gegeven moment kwam de penningmeester Oege Rinzema
met het bedrag op de proppen wat de Kanarievogel bezat. Volgens mij
was dat fl. 52.000,=.
Ik deed toen mijn mond open en zei dat we daar met zijn allen best
een gezellige dag van konden maken. Had ik dat maar niet gezegd,
want als je op een vereniging een beetje bij de hand doet ben je ook
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gelijk in voor een bestuursfunctie. En ja hoor, een jaar later vroeg Jaap
mij om in het bestuur te komen. Ik werd 2de penningmeester, ik kan
nog geen eens goed boodschappen doen. In 1999 had Jaap in te gaten
dat ik beter kon lullen dan met penningen omgaan en werd 2de
voorzitter. Toen Jaap als voorzitter in
2000 aftrad stond er niemand te
trappelen om voorzitter te worden.
Ook toen is er op de leden druk
uitgeoefend om de vereniging niet te
laten barsten. Na lang aarzelen heb ik
me als bestuurslid kandidaat gesteld.
Uit de leden kwam toen Ton
Diepenhorst naar voren. Ton, als
waterslagerkweker, had heel wat
aanhang op de jaarvergadering.
Toen het op stemming aankwam had Ton had slechts een stem meer
en werd voorzitter. Ik weet nog wel dat ik me toen heel opgelucht
voelde. Die verantwoording hoefde ik niet te dragen! Maar in 2003
was ik toch aan de beurt. Ton trad af en ik was weer kandidaat en
werd gekozen als 5de voorzitter van de Kanarievogel. Ik was net
voorzitter en toegetreden tot het bestuur van de Stichting
Kleindierensport/Katwijk, het overkoepelend orgaan van de 4
verenigingen, toen de Leidsche Buitenschool ruimte nodig had en
wilde uitbreiden. Uiteindelijk kregen we een tijdelijke locatie in het
oude Nuon gebouw.
We kregen 15000 euro subsidie om
met zelfwerkzaamheden het geheel
gebruiksvriendelijk te maken. Het
zou voor 4 jaar zijn. Ook nu weer
hebben we een overeenkomst met de
Gemeente bereikt voor een nieuwe
lokatie. Maar ik dwaal af. De 6 jaar
als voorzitter zijn omgevlogen. Er
zijn in die tijd heel veel leuke dingen
gebeurd, maar ook gebeurtenissen
die ik liever niet had willen
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meemaken. Nu is de tijd aangekomen om afscheid te nemen als
voorzitter. Jammer dat er nog geen kandidaat uit uw midden is
opgestaan.
Een vereniging als de Kanarievogel met bijna 140 leden verdient niet
om door te gaan zonder een voltallig bestuur.
Ik wil de jullie bedanken voor het vertrouwen wat jullie in mij hebben
gesteld. Ik bedank het bestuur die mij in raad en daad hebben
bijgestaan en wens jullie veel sterkte in de komende tijd. Ik dank jullie
wel. Ook Ton Diepenhorst verlaat het bestuur.
Beide heren namen plaats in de zaal. Er bleven slechts 3 bestuurders
zitten. Piet Hagenaars nam de hamer over. Daar Dirk de tijd dat Dirk
in het bestuur beschreven had in zijn afscheidswoord, viel Piet in zijn
bedankwoordje aan beide heren regelmatig in herhaling. Piet bood hen
een envelope met inhoud aan, een
certificaat voor een Delftsblauwbord
(deze waren nog niet gereed) en een
bos bloemen aan.
Vanuit de zaal kwamen geen
bestuurskandidaten.

17. Rondje kweek.
Dit leek op een herhaling van de vorige vergadering. Zoals het hier
staat lijkt, er waren leden die nu iets meer te vertellen over de kweek
en het is tenslotte ook de tijd van het kweken, dus is het de normaalste
zaak van een vogelkweker dat er gesproken wordt over de kweek in
deze periode.
Vele leden moeten nog beginnen of hebben net het verlicht verzet. Jan
van den Oever had inmiddels 20 jongen van 4 verschillende soorten
tropen. Freek Schot heeft in zijn nieuwe huis 4 poppen met 20 jonge
vogels. Cees van Rossum heeft bij 5 koppels rijstvogels 12 jongen.
Jaap Kuyt heeft diverse jonge parkietjes, maar de zebravinken wilt
niet lukken.
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18. Rondvraag.
Jaap Plokker kijkt terug op het afgelopen jaar. Er is van alles gedaan
om bestuursleden bij elkaar te krijgen. Dit om ons, leden van de
Kanarievogel, de hobby uit te kunnen uitoefenen. Jaap bedankt het
bestuur zoals deze het afgelopen jaar heeft gefunctioneerd.
Dit wordt bekrachtigd met een applaus uit de zaal.
Maar nu met slechts 3 bestuurleden, zal er het komende tijd wel het
e.e.a. gaan veranderen. Wij kunnen van dit drietal niet verwachten dat
zij dezelfde activiteiten gaan ontwikkelen of in stand houden als een
voltallig bestuur. Misschien moeten we wel gaan rekenen op geen
clubblad, minder vergaderingen, minder activiteiten zoals geen
barbeque of misschien wel geen jubileumfeest.

Piet reageert dat het drietal op de laatste bestuursvergadering heel
even gedacht hebben om ook op te stappen, maar een vereniging als
de Kanarievogel die 60 jaar bestaat laat je niet knallen. Daarom zijn
deze 3 bestuurders blijven zitten, ook al weten ze niet direct hoe nu
verder. In de hoofden van dit drietal moet in principe alles gewoon
doorgaan. Hierna schiet het bij Cees van Rossum in het verkeerde
keelgat en gaat Cees op de emotionele toer.
Het lucht wel je hart, maar niemand stond op. Jan van den Oever
denkt aan het oprichten van commissies zoals al vaker over gesproken
is. Piet van Zuilen, die zijn eerste ledenvergadering bijwoont, geeft
zich op als bestuurslid. Piet heeft pas vogels en weet niet veel van
vogels af. Maar dat is ook niet direct nodig. Ton Diepenhorst en Dirk
de Mol stellen zich beschikbaar als commissielid.
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19. Sluiting.
Verder niets meer aan de orde sluit Piet om 22.35 uur de
jaarvergadering en ziet de klaverjassers graag op 13 maart weer en de
anderen tot donderdag 2 april voor de volgende ledenvergadering.

Hier een bericht van het klaverjasfront.
Op vrijdag 13 maart werd alweer de derde
ronde van de klaverjas competitie
gespeeld. Op vrijdag de dertiende je moet
het maar durven,als dat maar goed uitpakt.
Er kwamen toch niet minder dan 22
dapperen op deze avond, die met elkaar de
degens kruisten. 22 man een nieuw
record,dat is niet alleen goed voor de
competitie maar zeker zo goed voor de baromzet.
Door het beroerde weer van deze week waren er dit keer geen
visprijzen. Dat leverde veel gemor op, maar ja het was niet anders.
Dit keer acht vleesprijsjes en de uitslag was als volgt:
1. Aad Kuijt
2. Wim v d Plas
3. Arjan v d Plas
4. Peter Schaap
5. Wim v d Plas
6. Cor Schaap
7. Maart Hazenoot
8. Piet v d Bent

5143 pnt.
5134 pnt.
4958 pnt.
4934 pnt.
4871 pnt.
4857 pnt.
4812 pnt.
4808 pnt.

Jullie zien dus dat Aad goed op weg is naar de titelklaverjaskampioen
van de Kanarievogel, maar de anderen liggen op de loer.
De poedel ging dit keer naar Kees van Beelen met 4125 punten.
De volgende ronde word gespeeld let goed op, op donderdag 16 april.
Tot kijk allemaal.
Dirk.
17

Vlierbessenextract doeltreffend tegen het H5N1 vogelgriepvirus
Er is ondertussen een doeltreffend natuurmiddel gevonden tegen het
zo gevreesde H5N1- vogelgriepvirus op basis van een
gestandaardiseerd extract van vlierbessen.
Het middel is helemaal niet duur, heeft geen ongewenste
nevenwerking en het is zelfs aangenaam van smaak. Allemaal
eigenschappen die niet kunnen toegedicht worden aan de peperdure
virusremmer Tamiflu.
Wetenschappers van het Retroscreen Virology Ltd, in samenwerking
met de Royal School of Medicine and Dentistry
( Londen), infecteerden cellen met het H5N1 - vogelgriepvirus en
testten daar het specifieke vlierbessenextract op uit.
In een concentratie zoals die gewoon
als Sambucus nigra (vlier)
geconcentreerd vloeibaar extract in
de apotheek en natuurzaak
verkrijgbaar is, bleek dat extract 99%
effectief te zijn in het neutraliseren
van het H5N1- vogelgriepvirus.
Daarbij deed zich geen cytotoxisch (giftig voor cellen) effect voor op
de cellen, met andere woorden het middel is totaal onschadelijk. Uit
diverse onder-zoeken blijkt dat het bewuste vlierbes-senextract de
vermenigvuldiging belet van vier types van het menselijk influenza
A-virus, drie types van het menselijk influenza B-virus en drie types
van dierlijke influenza A. Daarmee is het middel voor de mens veel
breder werkzaam dan een griepprik, die overigens ook niet meer helpt
als men het reeds te pakken heeft.
Ook werd onderzocht of vlierbessensap dezelfde krachtige werking
had als dit specifieke extract en dat bleek helaas helemaal niet het
geval te zijn. Dat komt omdat in het specifieke extract de actieve
bestanddelen uit vele liters sap aanwezig zijn.
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Van Tamiflu, de beruchte virusremmer, die niet zonder
nevenwerkingen is en die voor de mens zelfs psychotisch kan maken
is enkel bewezen dat het de symptomen van de courante griep mildert
en het verloop ervan verkort, en dan nog slechts als je het binnen de
48 uren na de besmetting begint te nemen.
Daarboven werkt Tamiflu niet preventief. Het betrokken
vlierbessenextract doet dat wel!! Dit gestandaardiseerde vloeibare
vlierbessenextract is in de Nederlandse apotheken en natuurzaken vrij
te verkrijgen. Een griepje komt vaak als een dief in de nacht.
Daarom is het verstandig het nodige in huis te halen om onmiddellijk
bij de hand te hebben en geen tijd te verliezen als de eerste
symptomen de kop opsteken. Het middel is namelijk overal voorradig
en hoe sneller je ermee begint, hoe sneller jij en je vogels genezen
kunnen zijn.
W.J. Duckaert
Bron: De witte spreeuwen
Waarom kweek ik waterslagers.
Deze vraag heb ik mijzelf ook wel eens gesteld en moest er even over
nadenken.
In 1964 kreeg ik van Gijs Ouwehand ( deze werkte bij mij ) een paar
waterslagers aangeboden.
Gijs ging verhuizen , had vogels , dus bij Ton kwamen de W.S.
Ton bouwde een hokje met vlucht , hartstikke leuk , een paar
nestkastjes en het jaar erop had ik er 4x zoveel.
In Katwijk waren toendertijd veel W.S. kwekers , dus werd ik lid van
De Kanarievogel.
Dirk Remmelzwaal was voorzitter, vergaderingen werden gehouden in
de oude ambachtschool in de Torenstraat en de tentoonstelling vond
plaats in de sporthal Cleyn Duin.
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Bekende namen uit die tijd waren Jan Minnee, Willem Souverijn, Jaap
Boon, Alt Onderwater, Andre Vervaart, van Velzen en nog veel meer.
Door de ervaring van zoveel doorwinterde kwekers werd mij het
houden en kweken en het leren van het waterslagerlied met de
paplepel ingegeven.
Na bijna 10 jaar ervaring werd ik in 1973
keurmeester W.S.. Het was een leuke tijd ,
het enthousiasme onder de leden was
enorm en ging zelfs zover dat tien leden
zich opgaven om een cursus te volgen bij
mij thuis, deze duurde 6 weken waar ze de
zang van de W.S. leerden kennen en de
toeren moesten opnoemen , tevens moest
iedereen huiswerk maken , een lijst van
vragen ging mee naar huis en de week
erop werd deze ingeleverd.
Door deze aktie is Dirk Venema keurmeester geworden.
Persoonlijk heb ik jarenlang gekeurd in alle delen van het land en
begon in die tijd al te twijfelen aan de erfelijkheidsleer van de zang
van de W.S.
In 1980 ben ik begonnen om het lied op te nemen op een bandrecorder
de middelen waren gering, als het lied op de band stond kon je er
verder niets meer aan veranderen , momenteel gaat alles digitaal en
kan je het W.S. lied opnemen met een minidisk en dit weer opslaan in
je computer, waar je weer kan knippen en plakken, zodat je alle fouten
in het lied eruit kan halen.
Ik was er van overtuigd dat als je het lied
van de W.S. liet horen bij jonge
waterslagers d.w.z. vanaf hun geboorte tot
het moment dat zij volwassen waren dus
tot het moment dat zij in de zangkast
gingen dit het lied van de W.S. zou
beinvloeden en daarmee heb ik veel
experimenten gedaan en met succes.
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Geen enkele kweker of keurmeester was hierin geinteresseerd , wat ze
wel wilden hebben was de CD die ik na veel avonden en soms halve
nachten voor elkaar had , toen dacht ik ook : Gegroet.
In de loop der jaren heb ik dat niet onder stoelen of banken geschoven
en het aan iedereen die het weten wilde verteld.
De reacties waren zeer verschillend en soms verbijsterend, de kwekers
zonder ervaring hadden de grootste mond en verwezen mij direct naar
een oord waar u niet graag terecht zou willen komen, opmerkingen
als: Dat kan niet!! hoe haal je het in je hoofd!!! je bent niet goed wijs!!
waren nog zeer netjes.
Al met al ik ben er mee doorgegaan en niet
zonder resultaten, met deze methode heb
ik verschillende keren prijzen behaald op
landkampioenschappen en andere grote
wedstrijden, hoe dan ook ik ben tot op
heden voor een aantal kwekers nog steeds
een eigenzinnige waterslagerkweker, ze
begrijpen het nog steeds niet.
In het boek van Mendel wordt gesproken over de erfelijkheidsleer van
de zang, hij heeft volkomen gelijk over het thema erfelijkheid maar
dat geld niet voor de zang.
Er is nog nooit een kanarie in het wild geboren die later het lied van
de waterslager zingt, dat hebben mensen er ingebracht, zoals ze in
Rusland het lied van de koolmees in de kanarie hebben ingebracht ,
dan kan je niet meer spreken over erfelijkheid.
De leer van Mendel is er zo ingepompt dat iedere waterslagerkweker
daar van uitgaat, het is ongelofelijk dom.
Er komt toch langzamerhand verandering in de denkwijze en er zijn
kwekers die zonder het te durven zeggen mijn methode toepassen en
eerlijk gezegd niet zonder resultaat, zelfs in Rijssen, waar de
speciaalclub de Nachtegaal een grote wedstrijd organiseert waren twee
prijswinnaars die mijn CD hebben gebruikt en de hoofdprijs in de
wacht sleepten , zij willen er zelf niet over spreken daar ze bang zijn
om te worden uitgelachen , zij weten hoe het mij is vergaan.
Genoeg gezegd over dit onderwerp, ik moest het toch even kwijt.
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Wil je als waterslagerkweker meedoen aan 4 of 5 grote
tentoonstellingen dan moet je ruimschoots kunnen beschikken over
ca. 20 goede mannen.
Natuurlijk doe ik mee in Katwijk maar Leerdam , de NZHU , Zutphen
en Rijssen vind ik persoonlijk belangrijker, daar is de concurrentie
groter.

Activiteitenoverzicht

Voorjaar 2009

Zaterdag
10 januari
Vrijdag
23 januari
Vrijdag
6 februari
Vrijdag
13 februari
Vrijdag
6 maart
Vrijdag
20 maart
Donderdag
2 april
Donderdag
16 april
Vrijdag
8 mei
Vrijdag
15 mei
Zaterdag
30 mei

Nieuwjaarsreceptie
Klaverjasavond.
Ledenvergadering.
Kaartavond.
Jaarvergadering.
Kaartavond.
Ledenvergadering.
Kaartavond.
Ledenvergadering.
Kaartavond.
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
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Indien onbestelbaar retouneren aan
De Waalmalefijtstraat 85
2225 LW Katwijk aan Zee
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