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Verenigingsinfo

ERELEDEN
T. Diepenhorst
P.C. Hagenaars
J.A. Plokker 
 
Voorzitter: 
VACATURE
 
Secretaris:
Piet Hagenaars,
mail adres:piethagenaars@outlook.com
tel. 06-104 74 218
 
Penningmeester:
Dick Verkade,
mail adres: cobyverkade@live.nl
tel. 071-402 46 99
 
Lid: 
Maart Helders
tel: 071-4012918
 
Lid: 
VACATURE
 
Lid: 
VACATURE
 
Ringencommissaris:
Bouwe Nijgh,
Mail adres:b.nijgh@gmail.com
tel. 071-403 03 23,
 
Contributie per 01-01-2019:
Senior leden (NBvV)              €42,00
seniorleden (vereniging)         €20,00
jeugdleden                               €20,00
 
Bankrekeningnummer:
NL 29 RBRB 0777 9657 98
t.n.v. “DE KANARIEVOGEL”-
Katwijk
 
Verenigingsgebouw:
Stichting “Kleindierensport-Katwijk”
Oude ’s Gravendijckseweg 2 a,
2221 DB Katwijk aan Zee.
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Let op:
 
Wat staat u te wachten met uw
ringenbestelling
 
* Ieder lid van de N.B.v.V. kan zelf inloggen, ringen
bestellen en de bestelling afrekenen. U ontvangt een
bevestiging van uw bestelling. Dus geen twijfel meer
of u wel besteld heeft;
 
* Inloggen gaat via het e-mailadres en een eigen
wachtwoord (beveiliging);
 
* Elk lid kan zijn bestelhistorie zien, o.a. hoeveel
heid, de ringmaten, als ook de bestelling en aflever
datum;
 
* Bij speciale ringen CITES of EC ringen blijft het
BSN nummer invoer noodzakelijk;
 
* De bestelde ringen worden op het opgegeven adres
van de besteller geleverd. De verzending wordt via
E-mail aangekondigd en u kunt deze via track &
trace volgen;
 
* Bestellen blijft het hele jaar mogelijk, zonder extra
kosten, echter de 1ste levering blijft 1 oktober van
het jaar voor alle ringen van het daarop volgende
jaar (dit is internationaal afgesproken).
Na 1 oktober ontvangt u de bestelde ringen binnen
een maand na bestelling;
 
* Spoedbestellingen blijven, tegen extra kosten,
mogelijk maar dienen zoveel mogelijk vermeden te
worden. Wij streven er naar om een spoedbestelling
binnen 14 dagen uit te leveren;
 
* Voor alle gewone aluminimum ringen tot 16 mm
zal € 0,30 per stuk in rekening worden gebracht;,
exclusief administratie- en verzendkosten;
 
* Cultuurringen zullen € 0,40 per stuk gaan kosten
en de prijs voor RVS ringen blijft €2,00. De admi
nistratie- en verzendkosten zullen € 6,50 per bestel
ling bedragen;
 
* Kunststofringen worden niet meer geleverd;
 

Wat krijgt u er voor terug?
 
* Eigen controle van en verantwoording voor uw
bestelling;

* Alle ringen zijn volledig geanodiseerd.
* De ringranden zijn afgerond naar binnen (geen
beschadigde pootjes meer);
* De bestelling wordt bij de besteller thuis afgele
verd.
 

Wordt de ringencommissaris overbodig??
 
NEEN, de ringencommissaris kan samen met de
gene, die geen computer heeft, die ouder is of die
niet zo handig met een computer is, helpen of mis
schien wel voor hen bestellen.

Vrijdag 4 en 18 februari
 
De klaverjasavonden van de  vrijdagen 4 en 18 fe
bruari gaan voor als nog niet door. Zo gauw het
kan zal Jan een ieder d.m.v. een mail in kenis stellen.
Hopen maar.
 
Vrijdag 11 februari
 
Ook de leden bijeenkomst van vrijdag 11 februari
gaat voor als nog niet door. Op dat moment zal de
horeca na 20.00 uur nog niet open zijn!! 
 
Zaterdag 19 februari
 
De vogelbeurs van  zaterdag 19 februari gaat door.
Indien dit door de corona regels geen  niet het geval
is, dan is er een voerbeurs. In beide gevallen wordt
deze gehouden van 10.00 - 12.00 uur in het vereni
gingsgebouw.
 
Vrijdag 25 februari
 
Op vrijdag 25 februari houden we een ledenverga
dering. We gaan er van uit dat dan de horeca wel
na 20.00 uur open is. De jaarvergadering van vrijdag
25 februari wordt in ieder geval doorgeschoven.
 
Vrijdag 11 maart
 
Op vrijdag 11 maart houden we de jaarvergadering.
Dan worden een aantal jubilarissen gehuldigd.
 
Zoals jullie zien weer een overvolle maand waarbij
we elkaar zeker een keer gaan ontmoeten.
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Het is een echte bewoner van rietvelden men had ze
net zo goed rietvogeltje kunnen noemen. De man is
met zijn mooie bakkebaarden een prachtige ver
schijning, als je ze te zien krijgt tenminste. Al vind
ik de vrouwtjes net zo mooi. Het zijn moeilijke
klanten om te zien en zeker om te fotograferen. In
het voorjaar en tijdens de zomer, tot diep in de herfst
eten ze uitsluitend insecten. Die zoeken en vinden
ze laag in het riet tot tegen het wateroppervlak. En
dan zijn ze uiteraard heel moeilijk te zien en bijna
niet te fotograferen. Je hoort ze in die periode ge
makkelijker dan je ze te zien krijgt. Hun contact
roep is een beetje vergelijkbaar met een belletje.
 
Ik was er al enkele keren op uit geweest om ze te
fotograferen o.a. bij de Oostvaardersplassen waar
ze vrij veel voorkomen, maar we kregen toch niet
te zien. Dichter bij huis kan men ze met het nodige
geluk ook wel waarnemen, in het natuurgebied
Markiezaat in Bergen op Zoom. En ook in Zeven

huizen maar ook daar was ik nog niet verder geraakt
dan de waarneming van hun pingelend contact
geluid.
 
Zo vlug geef ik het echter niet op, en zo kwam ik te
weten door veel te lezen over de baardmannetjes.
Dat hoe harder het vriest hoe minder ze bij de in
secten kunnen en dan schakelen ze over van een
insecten menu naar de zaden van het riet. En die
zaden bevinden zich bovenaan in de rietpluimen.
 
Toen we in februari 2021 nog een flinke winterprik
kregen met harde vorst met temperaturen van -10°
c. Was het moment aangebroken om nog eens naar
Zevenhuizen te gaan meer bepaald naar de Noord
oever Zevenhuizerplas. Een van onze fotovrienden
Inge Duijsens had ze er mooi op de foto gezet en
wilde er met ons naartoe, en dan wordt het toch al
iets makkelijker. Toen we er aankwamen, kregen
we al meteen enkele fotografen en mensen met
verrekijkers in het oog.
 
En je raad het al ze waren baardmannetjes aan het
bewonderen en het fotograferen. Hoe gemakkelijk
kan je het hebben. Maar er stond heel veel wind en
een temperatuur van -10° c maakte het ijzig koud.
De baardmannetjes en baardvrouwtjes hingen als
volleerde acrobaten in de rietpluimen dat maakte,
door de felle wind het fotograferen toch nog vrij
moeilijk. Ik moest steeds maar aan het veerpond
liedje denken  “Heen en Weer” van - Drs. P. Maar
de Baardmannetjes zijn zo mooi, het was ondanks
de koude puur genieten. Het was ook de eerste keer
dat we ze in levende lijve zagen, wat een prachtige
sierlijke vogeltjes. We zijn gebleven tot we helemaal
verkleumd van de kou waren 1251 foto’s stonden
er op het geheugen kaartje van de Camera. Wat een
mooie buit, een echt baardmannetjes feest, geen
wonder dat er een paar mooie foto’s bij waren. 
 
Alois van Mineroet 2021 

Het hoekje van de natuurliefhebber
 

Het baardmannetje 
(panurus biarnicus) 

Een wat rare naam voor de man klopt het wel, want
hij is genoemd naar zijn bakkebaarden. Maar geef
toe baardmannetje vrouwtje klinkt toch wat raar
hé.
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Ancora Adviesgroep
Baron S de L Wyborghstraat 1
2225 TD KATWIJK ZH
T (071) 401 65 45
E mailbox@ancora.nl
I www.ancora.nl

D
e Centrale Volksbank (CV

B) is een van de rechtsvoorgangers van RegioBank en w
erd opgericht op 1 oktober 1920.

Al 100 jaar een 
vertrouwd gezicht 

in uw buurt
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Echt iedereen kent de merel, één van meest algeme
ne broedvogels van ons land. Iedere tuin met een
gazon en een paar struiken of bomen is al eens door
merels bezocht. Alledaagse vogels dus, maar met
onverwachte kanten. En er is ook wat aan de hand
met de merel. Daarom is 2022 is het Jaar van de
Merel. 
 

Meer over de merel
 
Door Gert Ottens, Medewerker Vogelbescherming

Gelukkig worden er weer meer merels gezien in
Nederland. Door een ziekte, het Usutuvirus, wer
den er sinds 2016 minder merels waargeno
men. Hoeveel merels aan dit dodelijke virus zijn
bezweken is moeilijk te zeggen, maar dat het gevol
gen heeft gehad voor de merelstand is wel
zeker. Het virus lijkt momenteel op zijn retour te
zijn. In 2021 is er zelfs geen enkel geval bekend ge
worden. De kans dat u merels tegenkomt neemt dus
weer toe.  
 

Luchtgevechten
Lieflijk zingend in het ochtendgloren of vrolijk
hippend op het gras; u zou het niet verwachten maar
merels – en dan vooral de mannetjes – zijn echte
vechtersbazen. Bij zo’n knokpartij staat meestal het
eigendom van een territorium op het spel. En
daarvoor stellen sommige merelkerels zelfs hun
leven in de waagschaal: niet zelden vallen er doden,
doordat ze elkaar dodelijk verwonden of doordat
een onoplettende vogel, blind van woede, tegen een
auto of ruit knalt. Ook de vrouwtjes laten zich niet
onbetuigd. Zij richten hun agressie op andere me
reldames die het wagen te dicht in de buurt te
komen.
 

 
Seriële monogamie
Hoe driftig merelman- en vrouw hun territorium
ook verdedigen, dat zegt niets over de huwelijkse
trouw. Beide geslachten kijken (en luisteren) voort
durend of het gras bij de buren misschien groener
is. Merelparen blijven hun - toch al korte - leven dus
niet altijd bij elkaar, vaak maar voor één of twee
broedseizoenen. Eenmaal gepaard en tot er een nest
met eieren is verliest het mannetje zijn vrouw nau
welijks uit het oog. Hij doet dat om haar in de gaten
te houden – er zijn vaak kapers op de kust. Voor
zijn eega heeft het als voordeel dat manlief minder
kans krijgt om zelf een scheve schaats te rijden.
 
Meesterzangers
Veel mensen kennen – al dan niet bewust – de me
relzang wel. Merelmannen brengen een prachtig,
melancholiek repertoire ten gehore, vaak doorspekt
met imitaties. Wie goed oplet kan de verschillende
merels in buurt of wijk individueel leren herkennen
aan enkele regelmatig terugkerende favoriete mo
tiefjes. Ook de vogels zelf herkennen hun buur(t)
mannen aan de zang. En ze lezen er heel wat aan af!
Natuurlijk is de zang bedoeld om de grenzen van
het territorium aan te geven. Maar ze horen bijvoor
beeld ook aan elkaars zang hoe goed ze in hun vel
zitten, en (daarmee) ook de kwaliteit van hun terri
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NOG LEUKER 
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torium. Belangrijke informatie voor de mannetjes
(en vrouwtjes!) die er aan denken hun eigen partner
in te ruilen.
 
Stadsmerels vs. bosmerels
De merel, van oorsprong een schuwe bosvogel,
heeft zich ontpopt als een soort cultuurvolger. De
vogels hebben zich aan weten te passen aan mensen,
en onze biotoop (stad en dorp). Die aanpassingen
gaan zelfs zo ver dat stadse merels bijna andere
vogels lijken te worden. Ze zingen eerder in het jaar
(doordat er meer licht is, en het dus eerder voorjaar
lijkt te zijn). Ze zingen harder (om boven het verkeer
uit te komen). En uit onderzoek blijkt dat stedelijke
merelmannen zwaarder zijn en soms een kortere
snavel en poten hebben en gemiddeld ouder worden
dan hun soortgenoten in het bos. Ook de vergelij
king van het DNA van stads- en bosmerels leverde
onmiskenbare verschillen op. Stads- en bosmerels
beginnen dus ‘uit elkaar te groeien’. Wie weet zijn
er over een tijdje dus zelfs twee soorten merels.
 
Jaarvandemerel.nl
Uit verschillende telprojecten blijkt dat de merel,
vooral in het stedelijk gebied, al langer achteruit
gaat. Het broedsucces van de soort vertoont een
zelfde trend. Daarom is 2022 door Vogelbescher
ming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Neder
land uitgeroepen tot Jaar van de Merel. We gaan
onderzoeken wat er aan de hand is met de merel,
zowel wat de productie van jongen betreft, als met
hun leefgebied en voedsel. En natuurlijk houden we
het Usutuvirus in de gaten.

U kunt meedoen!
En wel met de onderzoeksvraag of een vermindering
van de hoeveelheid groen in de stad (en dus voedsel)
misschien een rol speelt bij de overleving van de
merels. Met een merel- en bessentelling proberen we
daar meer over te weten te komen. U telt de merels
in tuin, op balkon, of in het plantsoen waar u op
uitkijkt. En u vinkt aan waar ze van aten. Zaten ze

in de sierappel? Wroetten ze in het gazon? Of lieten
ze de lijsterbes deze week links liggen? De resultaten
van de telling geven waardevolle informatie over
welke voedselbronnen door het jaar heen belangrijk
zijn voor de merel.
Op  jaarvandemerel.nl vindt u meer informatie, ook
over hoe u zelf mee kunt doen.
 
Pestvogel: de meest geliefde wintergast
Door Jeanet van Zoelen Medewerker Vogelbescherming

Bron: Bart Vastenhouw

Tienduizenden gaaien trokken afgelopen herfst ons
land binnen op zoek naar voedsel. Dat gebeurt zo
eens in de acht jaar en we worden er meestal niet
warm of koud van. Zeldzamer zijn pestvogel-inva
sies. Maar áls de pestvogels komen, is het land in
rep en roer. Waarom hebben ze zo’n ontiegelijke
aantrekkingskracht op mensen?
 
Pestvogels zien er buitenaards mooi uit. Strak zijn
hun kleuren en vormen, alsof ze ontworpen zijn in
plaats van echte vogels. Zacht, verleidelijk beige
bruin staat in scherp contrast met een zuiver zwart
oogmasker en een helder geel uitende van staart en
vleugelveren. Daarnaast zwart-witte vlakken en
rode details.

Pestvogels zijn buitenaards mooi. Strak zijn hun kleuren en vormen,
alsof ze ontworpen zijn in plaats van echt.
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VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

UW TOTAALINSTALLATEUR 

KALKBRANDERSTRAAT 7

2222 BH KATWIJK ZH

T 071 4034064

INFO@ARIESTUIJ.NL

WWW.ARIESTUIJ.NL

14



Een eeuwenoude reputatie
Pestvogels brengen de pest. Althans, dat dachten ze
in de late Middeleeuwen en iets van die oude over
leveringen kleeft nog steeds aan ze. Doordat pest
vogelinvasies ook toen al onvoorspelbaar waren en
toevallig wel eens samenvielen met een pestuit
braak, legde men een verband dat er helemaal niet
was. Hoe onjuist ook deze naam, ze zijn er nooit
meer vanaf gekomen.
 
Knetterspannend
Knetterspannend aan pestvogels was ook dat ze
lange tijd uit het niets leken te ontstaan. Mensen
hadden géén idee waar ze vandaan kwamen. Dat
kan natuurlijk niet, leven dat uit zichtzelf ontstaat,
maar een andere verklaring was er niet. Pas in de
negentiende eeuw werd in Lapland het eerste pest
vogelnest gevonden. En ook al is nu duidelijk dat
ze niet spontaan aan de struik ploppen, ook dat
mysterie kleeft nog altijd aan ze. Pestvogels eten
graag (liguster)bessen. Geen bessen in de tuin? Plant
een struik zolang het nog niet vriest.
 

U kunt sowieso op zoek
Pestvogels zijn er bijna nooit, maar soms ineens met
veel. Dat maakt het extra bijzonder als ze er zijn.
Zo’n invasie kan in oktober beginnen, maar ook
hartje winter of zelfs in februari. Dat blijft dus de
hele winter spannend en duimen voor ons dat ze
komen. De vogels zelf zijn vooral hongerig op zoek
naar eten dat er in hun broedgebied in Scandinavië
en Rusland niet meer is. Bijna jaarlijks komen er
trouwens enkele tientallen pestvogels naar Neder
land, dus u kunt sowieso op zoek. Pestvogels zijn er
bijna nooit, maar soms ineens met veel. Dat maakt
ze bijzonder.
 

Pestvogels zijn er bijna nooit, maar soms ineens met veel. Dat maakt
ze bijzonder.

Pestvogels eten graag (liguster)bessen. Geen bessen in de tuin? Plant
een struik zolang het nog niet vriest.

Wees voorbereid
Heeft u het geluk ooit een pestvogel-invasie mee te
maken, dan kunnen deze wonderbare vogels maar
zo in uw tuin komen. 's Zomers leven ze namelijk
van de muggen, die in het hoge noorden dan zo
talrijk zijn. Maar 's winters, als de muggen sterven
of slapen, stappen ze over op bessen. Bij voorkeur
die van de meidoorn, Gelderse roos, liguster of dwerg
mispel. Plant dus één van deze prachtige soorten
zolang de grond vorstvrij is, dan bent u maar
voorbereid op hun komst.
 
Pestvogel lijkt op gaai
Een leuk weetje: de pestvogel lijkt qua uiterlijk be
hoorlijk op de gaai en dat ziet u terug in zijn weten
schappelijke naam: Bombycilla garrulus. Dat bete
kent zoiets als ‘pestvogel die lijkt op de gaai’. De
gaai heet namelijk Garrulus glandarius, wat onge
veer ‘voortdurend babbelende eikelzoeker’ bete
kent. Die gaaien-invasie afgelopen najaar, was dus
ook heus een lust voor het oog! Voor wie het ge
merkt heeft.
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Freek Schot 

Tel. 0172 242337 

Kweker van 

waterslagers 

 

Aad van Niel 

tel.06 49217246 

Kweker van 

kleur & postuur 

kanaries 

 

Krien Onderwater 

tel.071 4033322 

Kweker van 

waterslagers 

 

Jaap Plokker 

Tel.071 4027562 

Kweker van 

Jap.meeuwen & 

waterslagers 

 

Dick Verkade 

Tel.071 4024698 

Kweker van 

Tropische vogels 

& parkietachtige 

 

 

T. Diepenhorst  Donateur 

 

 

 

 

 

B.  van Stelt 

Tel. 06 39854296 

Kweker van 

Diamantvinken & 

waterslagers 

G.J. de Brabander 

Tel.06 22587218 

Tel.06 42866940 

Kweker van 

Waterslagers 

 

M.J. Teeuwen 

Tel.023 5848601 

Kweker van 

Waterslagers 

 

B. Nijgh 

Tel.071 4030323 

Kweker van 

Gouldamadines 

 

 

R. Zandbergen 

Tel06 10107345 

Kweker van 

Gouldamadines 

Eur.Cultuurvgls 

 

Donateur           C. Schaap 

 

Donateur           G. van Duyn 

 

 

 

 

 

M. Helders 

Tel.071 

Kweker van 

Tropische vogels 

 

P. Hagenaars 

Tel. 06 10474218 

Kweker van 

Kleurkanaries 

 

G. van der Zwam 

Tel.06 12756732 

Tel.06 20746146 

Kweker van 

Eur.Cultuurvogels 

 

Fr. Kromhout 

Tel.06 12972013 

Kweker van 

Insecten eters 

 

Cor Jonker 

Tel.071-4013894 

Kweker van 

Tropische vogels  

 

 

Donateur          D. de Mol 

 

Donateur         J. Schaap 
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PARTNERS IN ONDERHOUD

Schilderwerk door 
vakmensen

Scheepmakerstraat 3r-3s

2222 AB Katwijk ZH

www.durieuxschilders.nl

071 40 29628
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Jaaroverzicht onder voorbehoud  

     Zaterdag 15 januari Vogelbeurs

     Zaterdag 22 januari Nieuwjaarsreceptie (geannuleerd)

     Vrijdag   4 februari Klaverjassen (geannuleerd)

     Vrijdag 11 februari Prijsuitreiking (geannuleerd)

     Vrijdag 18 februari Klaverjassen (geannuleerd)

     Zaterdag  19 februari Vogelbeurs (10-12 uur)

     Vrijdag 25 februari Ledenbijeenkomst ???

     Vrijdag 4 maart Klaverjassen ????

     Vrijdag 11 maart Jaarvergadering

     Zaterdag 19 maart Vogekbeurs (10 - 12 uur)

     Vrijdag 25 maart Klaverjassen

     Donderdag   1 april Ledenvergadering

     Zaterdag 16 april Vogelbeurs (10-12 uur)

     Zaterdag 21 mei Zaadbeurs (10-12 uur)

     Zaterdag  11 juni Barbeque

     Zaterdag 18 juni Zaadbeurs (10-12 uur)

     Zaterdag 15 juli Zaadbeurs

     Zaterdag 20 augustus Zaadbeurs

     Vrijdag 16/23 september Ledenvergadering

     Zaterdag 17 september Vogelbeurs

     Vrijdag 23 september Ledenverg./Klaverjassen

     Vrijdag   7 oktober Ledenvergadering

     Vrijdag 14 oktober Klaverjassen

     Zaterdag 15 oktober Vogelbeurs

     Vrijdag 28 oktober Klaverjassen

     Vrijdag   4 november Ledenvergadering

     Vrijdag 11 november Klaverjassen

     Vrijdag 18 november Inschrijven tentoonstelling

     Zaterdag 19 november Vogelbeurs

     Dinsdag 22 november Afluisteren Zangkanaries

     Vrijdag 25 november Klaverjassen

     Zaterdag 26 november Afluisteren Zangkanaries

     Maandag   5 december opbouwen tentoonstelling

     Dinsdag   6 dcember Opbouw/inbrengen vogels

     Woensdag   7 december Keuren van de Vogels

     Donderdag   8 december Opening tentoonstelling

     Vrijdag   9 december Tentoonstelling open/Klaverjassen

     Zaterdag 10 december Tentoonstelling Open

     Zaterdag 17 december Vogelbeurs

     Zaterdag 14 januari 2023 Nieuwjaarsreceptie

     Zaterdag 21 januari 2023 Vogelbeurs
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Zo vrij als een vogel in een auto van Autobedrijf Van Der Gugten

Autobedrijf van der Gugten al ruim 25 jaar 
gevestigd in Katwijk. 

Een vertrouwd adres waar u terecht kunt 
voor:
• de aanschaf van nieuwe en gebruikte 

auto’s
• alle onderhoudsbeurten
• winter- en zomerbanden 
• ruitreparaties
• airco-onderhoud
• onderhoud aan uw bedrijfsauto en lease-

auto

Sinds 2015 zijn wij in het bezit van zeer 
moderne uitleesapparatuur waarmee wij 
technische storingen kunnen achterhalen en 
repareren.

Wilt u informatie over de aanschaf van een 
nieuwe auto of de kosten van een reparatie? 
Kom dan gerust langs in onze showroom voor 
vrijblijvend advies. Bellen mag natuurlijk ook. 

Autobedrijf Van Der Gugten
Heerenweg 11
2222 AM  Katwijk aan Zee

Tel. 071 -40 28 074
www.autobedrijfvandergugten.nl
E-mail: post@autobedrijfvandergugten.nl

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 tot 
18.00 uur, Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur (werk-
plaats tot 12.30 uur)


