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Verenigingsinfo

ERELEDEN
T. Diepenhorst
P.C. Hagenaars
J.A. Plokker 
 
Voorzitter:
Gert-Jan van Duijvenbode,
mail adres: gjduyf@ziggo.nl
tel. 06-341 33 709
 
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:
Piet van Zuilen,
mail adres: phvanzuilen@casema.nl
tel. 071-407 25 50
Maart Helders
tel: 071-4012918
 
Ringencommissaris:Bouwe Nijgh,
tel. 071-403 03 23,
Mail adres:b.nijgh@gmail.com
 
Contributie per 2018:
Senior leden (NBvV)              €40,00
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.
 
Verhuur clubgebouw: 071-403 03 23
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071 - 40 14 330 

info@krijgsmandranken.nl 

 

 

Bosplein 13-14 

2224 GB  Katwijk 

Bij Krijgsman Dranken 

kunt u terecht voor uw 

whisky, wijn, bier, fris en 

alle andere dranken. 

 

 

Maar wist u ook dat wij       

bezorgen bij bedrijven,       

verenigingen,              

evenementen, horeca én 

particulieren. 
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Elegantgors
Enkele gorzensoorten zijn voorheen in flinke aan
tallen ingevoerd. Helaas bleken deze soorten niet
altijd even eenvoudig te acclimatiseren en vielen de
kweekresultaten tegen. Tegenwoordig treffen we
dan ook niet al te vaak meer gorzen bij liefhebbers
aan. Een soort die veelvuldig is ingevoerd is de
elegantgors uit het oosten van Azië. Deze 16 cm
grote vogels zijn gelukkig voor onze hobby wel
bewaard gebleven.

 
De elegantgors is een actieve vogel, die daarom
beter alleen in ruime broedkooien en volières ge
houden kan worden. Het aanbrengen van wat groen
zal de vogels de nodige rust bieden. In tegenstelling
tot veel andere gorzensoorten is de elegantgors re
delijk bestand tegen ons klimaat en volstaat een
vorstvrij nachthok. Zeker in de broedtijd kent met
name de man een flink temperament. Het beste
worden deze vogels dan ook niet met te kleine me
debewoners samengehouden. Tegenover andere
gorzen en verwante vinkensoorten is de soort on
verdraagzaam.
Het liefst bouwt een koppel een nest tussen de be
planting. Ook worden wel nestmandjes of soms
traliekastjes gekozen. Deze gorzen zijn erg gevoelig
voor verstoring. Hun menu van zaad voor cultuur
vogels moet in de broedtijd worden aangevuld met
voldoende eivoer, maar zeker ook insecten om de
jongen mee groot te brengen. De pop mist de diepe
kleuren van de man, maar draagt eveneens een
kleine ‘kuif’.
 
Overgenomen uit clubblad v.v. Maasland

Even uw aandacht
Op vrijdag 10 mei houden we een klaverjas
avond en een week later (17 mei) hebben
we een ledenbijeenkomst. Dan kunnen de
ringen voor broedseizoen 2020 besteld
worden.
Dit zijn 2 vrijdag avonden dat er geen duiven
ingekorfd worden. Mogelijk dat er wel dui
venmelkers zijn, het is tenslotte hun periode.
Een duivenmelker meer of minder hoeft toch
geen probleem te zijn. We hebben elkaar
nodig om het mooie verenigingsgebouw
samen te bevolken.

Piet van Zuilen heeft inmiddels in het ziekenhuis
gelegen. Men heeft de grote teen waar hij de laatste
tijd problemen mee had, geamputeerd. Tevens
hebben zij een ader vanuit zijn lies tot aan zijn voet
vervangen. Dus of Piet er zal zijn, tijdens het kla
verjassen of verenigingsbijeenkomst, is even af
wachten. Wensen Piet al het goede toe.

Tijdens de zomerstop zijn er geen vogelbeurzen.
 
Echter het voerverkoop gaat gewoon door. Dit
gebeurd op de 3de zaterdag van de maand. De tijd
is dan van 11.00 tot 13.00 uur.
 
De eerste vogelbeurs is weer op 21 september. Dan
weer van 12.00 tot 15.00 uur. Het bestuur is naastig
op zoek naar een vogelhandelaar om de open geval
len plaats van Joop Turenhout op te vullen.

 
                          Barbeque 
 
Dit jaar hebben we de barbecue op         
                         zaterdag 1 juni.
 
Opgeven tijdens de bijeenkomst van      
                        vrijdag 17 mei.
 
De kosten zijn slechts € 15,=.
Aanvang zal om 19.00 uur.
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Haïtisijs
 
Nu de belangstelling voor het kweken van Ameri
kaanse sijzen steeds meer toeneemt, wordt ook met
de voorheen zeer zeldzame haïtisijs af en toe wel
gekweekt. Deze 13 cm grote vogels vertonen enige
gelijkenis met de bekendere magellaansijs, maar is
te herkennen aan de meer gele vleugels, hoornkleu
rige snavel en duidelijkere gele nekband. Bovendien
is de pop van de haïtisijs duidelijk gestreept. Deze
sijs is de enige vertegenwoordiger in de Cariben.
Deze kleine vogels zijn zowel naar soortgenoten als
naar andere vogels toe verdraagzaam. In de broed
tijd kunnen mannen echter wat te veel temperament
vertonen om ook dan als groep gehouden te wor
den. Zowel in ruime broedkooien als in volières is
goed met deze vogels te kweken. Wel moeten ze in
de wintermaanden verwarmd worden gehouden.
Als beplanting worden vooral naaldbomen zeer op
prijs gesteld. Helaas is ook deze sijs wat ziektege
voelig en moet men met name alert blijven voor
coccidiose.
 
Zoals alle sijzen broedt ook deze sijs graag hoog in
het verblijf, verscholen achter de beplanting. Het
nest wordt gebouwd in een tralienestkastje of kana
riemandje. Soms kan het nodig zijn de man apart
te zetten zodra er eieren zijn om de pop rust te geven.
Een goede sijzenmengeling, eivoer en wat groenvoer
volstaan om deze vogels in conditie te houden.
Overgenomen uit het clubblad Karekiet van v.v.
Maasland

Emma’s witoorparkiet
De Emma’s witoorparkiet is een (voormalige) on
dersoort van de witoorparkiet en beter bekend
onder de Latijnse naam Pyrrhura (leucotis) emma.
Deze ondersoort is te herkennen aan de sterke
blauwe kleur van het voorhoofd en de nek. Met hun
21 cm behoort deze soort tot de kleinste pyrrhura’s.

Vanwege dit formaat leent deze soort zich beter
voor huisvesting in ruime broedkooien dan veel
andere pyrrhura’s. Helaas licht de aanschafprijs van
deze vogels wel iets hoger.
 
Deze kleine Zuid-Amerikanen wordt met enige re
gelmaat goed gekweekt. De vogels zijn zowel in
ruime broedkooien als in volières prima te houden,
mits er aan een aantal voorwaarden voldaan wordt.
Zo zijn deze vogels minder goed bestand tegen ons
klimaat dan veel andere kromsnavels en moeten ze
goed tegen de kou worden beschermd. In de win
termaanden moeten deze vogels dan ook verwarmd
gehouden worden. Veel kwekers geven er dan ook
de voorkeur aan deze vogels binnenshuis te houden.
Met andere vogels zijn deze temperamentvolle vo
gels niet samen te houden. Slapen doen deze vogels
altijd in het blok, dat dan ook het gehele jaar in hun
verblijf moet hangen. Dit blok dient 50 cm diep te
zijn en 20 cm in diameter.

 
Meer dan veel andere kromsnavels zijn deze parkie
ten verzot op fruit, dat nooit mag ontbreken op hun
menu. Ondanks het formaat kent deze soort een
luide en schelle stem.
Overgenomen uit clubblad v.v. Maasland

 

Ekster
Ondanks het aantrekkelijke uiterlijk van de ekster
wordt deze soort slechts zelden in gevangenschap
gehouden. Zeker gezien het formaat, dieet en gedrag
van deze vogels leent de ekster zich er ook niet voor
om door de gemiddelde liefhebber gekweekt te
worden. Met name in het zuiden van ons land en in
Vlaanderen hebben zich echter meerdere kwekers
gespecialiseerd in het kweken van mutaties van deze
fraaie vogels.
 
Eksters zijn bijzonder intelligente vogels met een
gevarieerd dieet. Vanwege hun actieve aard moeten
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deze vogels in ruimere volières gehouden worden.
Vanwege hun intelligentie kunnen deze vogels zeer
vertrouwelijk worden tegenover hun verzorger. Wel
moet er rekening mee gehouden worden dat juist
deze vogels in de broedtijd vaak erg agressief zijn,
ook tegenover de verzorger. Eksters zijn niet met
andere vogels samen te houden. Deze zouden im
mers worden opgegeten. Het geluid van de ekster
wordt vaak als storend ervaren.

 
Een groot probleem bij de kweek met de ekster is
de territoriale aard van deze vogels. Wanneer zich
in de omgeving van hun verblijf andere kraaiachti
gen of eksters laten broedende vogels zich vaak
verstoren en kan het legsel worden afgeschreven.
Op het menu van deze vogels staan naast grof
dierlijk voer ook fruit. Om verveling te voorkomen
moet het voer zoveel mogelijk worden verstopt om
de vogel bezig te houden. Veel legsels eindigen in de
snavel van hun ouders wanneer deze niet voldoende
uitdaging krijgen.
 
Overgenomen uit clubblad v.v. Maasland

Bestellen tot: Afleveren ringen:

17 mei 2019 Na 1 oktober 2019

30 september 2019 Uiterlijk 15 december 2019

31 januari 2020 Uiterlijk 1 april 2020

31 maart 2020 Uiterlijk 15 mei 2020

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 ringen
commissaris 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.
Spoed bestelling: Extra  €1,= per ring. Als u ringen
wilt bestellen voor Eur. Cultuurvogels dient u het
originele formulier te gebruiken met uw BSN (het
oude sofinummer) en te ondertekenen.
Dit is een eis van het ministerie.

Eén zwaluwjaar maakt nog geen zomer
 
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Ze vliegen momenteel ons land weer binnen: huis
zwaluwen. In 2018, hun ‘Jaar van’, volgden vrijwil
ligers bijna duizend nesten voor een nieuw neston
derzoek. Enkele interessante resultaten daarvan
delen we in dit bericht. Omdat 2018 een erg warme,
droge zomer kende, willen we graag weten of het de
broedende huiszwaluwen onder andere (?) weers
omstandigheden anders zal vergaan. Help je mee?
 

Vaak onder een fel zonnetje keken 88 vogelaars
vorig jaar wekelijks naar nesten van huiszwaluwen.
Ze observeerden hoe het broedproces verliep, en
welke nesten jongen opleverden. Opgeteld volgden
ze 948 nesten. Hun observaties leverden een flinke
hoeveelheid waardevolle gegevens op over het
broedsucces van deze zwaluwen: iets waarover nog

maar weinig bekend was in ons land. Sovon en
Vogelbescherming Nederland grepen het Jaar van
de Huiszwaluw daarom aan om een nestonderzoek
te starten met vrijwilligers (citizen science).
 
De eerste resultaten
De gegevens van de gevolgde nesten zijn inmiddels
geanalyseerd en zullen nog uitgebreid in een artikel
in het tijdschrift Limosa verschijnen. Toch delen we
graag alvast twee interessante uitkomsten, die ho
pelijk inspireren om ook zelf nesten te gaan obser
veren.Aandeel paren met twee broedsels in popula
ties Huiszwaluwen in relatie tot de breedtegraad van
het broedgebied. Rode stip geeft aandeel (nesten!)
met tweede legsels in 2018 in Nederland aan. (Bron:
Van den Bremer et al. 2017).
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De helft een tweede leg
Eén van de onderzoeksvragen van het Jaar van de
Huiszwaluw was: welk aandeel van de paren begint
een tweede legsel? Nemen we alle gevolgde nesten
bijeen, dan werd in 50 procent van de nesten een
tweede legsel gestart. Dat komt aardig overeen met
het gemiddelde van de kolonie in het Friese Gaast,
die door trekvogelecoloog Theunis Piersma al vele
jaren wordt gevolgd. Maar het is aan de lage kant
in vergelijking met onderzoek uit andere landen op
onze breedtegraad. Of de late aankomst en de droge
zomer van 2018 een negatief effect hebben gehad,
kunnen we pas inschatten als we over gegevens uit
meerdere onderzoeksjaren beschikken. 

Nieuwsblad.be 
Beter klei dan kunst?
Huiszwaluwen broeden meestal in zelfgebouwde
nesten van klei, maar benutten ook kunstnesten van
beton. Op kleigrond hadden de zelfgebouwde nes
ten een hoger nestsucces dan kunstnesten. Op zand
en veen gaven kunstnesten juist betere resultaten,
maar alleen voor de tweede legsels. Het gemiddelde
nestsucces (aandeel nesten dat tenminste één uitge
vlogen jong oplevert) van beide type nesten lag
tussen de 75 en 87 procent. Zwaluwen die in klei
nesten broeden, riskeren dat hun nest kapotgaat,
bijvoorbeeld door droogte, een slechte ondergrond
of inferieur bouwmateriaal. Dat afvallen gebeurde
significant vaker in kolonies op zand en veengrond
dan in kolonies op kleigrond. Dat zou weleens met
het slechtere nestmateriaal op die bodems te maken
kunnen hebben.

Ekstertangara
Met een lengte tot wel 30 cm is de ekstertangara de
grootste tangara. Een groot deel van deze lengte
wordt gevormd door de lange staart. Daar waar
tanagara’s bekend staan om hun felle kleuren, be
perkt het kleed van de ekstertangara uit Brazilië zich

 

tot wit en zwart. Ondanks het gebrek aan deze felle
kleuren is de ekstertangara een erg fraaie verschij
ning, die bovendien in verhouding vrij eenvoudig te
kweken blijkt. Zeker bij specialisten wordt deze
soort dan ook nog wel aangetroffen.

 
De ekstertangara is een warmtebehoeftige vogel, die
in de zomermaanden wel in een buitenverblijf ge
houden kan worden. In de winter moet hun verblijf
zeker verwarmd kunnen worden. Gezien de leven
dige aard en het flinke temperament mag hun ver
blijf zeker niet te klein zijn. Beplanting mag niet
ontbreken. Deze soort behoort niet tot de vriende
lijkste tangara’s en kan dan ook beter niet met
weerloze medebewoners samen worden gehouden.
Helaas staat deze soort te boek als vrij luidruchtig.
 
Tangara’s voeden zich voornamelijk met fruit.
Daarnaast worden ook insecten en soms ook wel
zaden genuttigd. Ekstertangara’s blijken meer zaad
op hun menu te hebben staan dan veel andere
soorten. Zodra er jongen zijn, zal het gehalte aan
levend voer sterk moeten worden opgeschroefd.
Deze soort legt twee eieren per legsel, welke na 13
dagen uitkomen.
Overgenomen uit clubblad v.v. Maasland

Hoffmans parkiet
 
Een vertegenwoordiger van de familie pyrrhura’s
die niet regelmatig gehouden wordt is de Hoffmans
parkiet, oftewel Pyrrhura hoffmanni. De onder
soort die wel chiriqui parkiet genoemd wordt, is
zelfs zeer zeldzaam in gevangenschap en onder
scheidt zich door de grotere hoeveelheid gele veren
in de nek. Beiden zijn te herkennen aan de duidelij
ke rode oorstreep. Hoewel de Hoffmans parkiet niet
erg veel gehouden wordt, zijn ze nog redelijk betaal
baar gebleven. De vraag naar deze soort is niet erg
groot.
 
Hoffmans parkieten zijn vogels die houden van
warmte. Toch kunnen ze de winter wel in buiten
vluchten gehouden worden, mits ze een vorstvrij
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Beestenboel Overrijn is een nieuwe 

dierenspeciaalzaak die onder andere 

gespecialiseerd is in alle soorten voer 

en benodigdheden voor uw vogels.   

  
U kunt bij ons terecht voor het 
standaard assortiment van de bekende 
merken. Wij hebben echter een grote 
voorraad zaden, waardoor wij ook het 
door uzelf samengestelde mengsel 
kunnen leveren.   

  
Uiteraard leveren wij ook levend- en 
diepvriesvoer.   

  
Bij grotere afnames is gratis bezorgen 
mogelijk.   

 

Dierenspeciaalzaak Beestenboel Overijn (schuin tegenover de Wilbert)  

Bijdorpstraat 1-2  

2223 ES Katwijk Tel: 071-4012253 

info@beestenboeloverrijn.nl  

www.facebook.com/beestenboeloverrijn  

  

 Bij inlevering van deze bon  
ontvangt u 10% korting op  
alle benodigdheden voor  uw 
vogels!  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                    Max. 1 bon per aankoop  
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nachthok tot hun beschikking hebben. Vanwege
hun agressie zijn ze beter niet met andere vogels
samen te houden. Ook moet rekening gehouden
worden met hun schelle stem, die ze echter minder
regelmatig laten horen dan aratinga’s. Zoals alle
pyrrhura’s slapen ook deze parkieten het gehele jaar
in het broedblok.
 
Deze soort gaat redelijk eenvoudig over tot broe
den. Wel heeft de soort soms meer tijd nodig om te
wennen aan een nieuw onderkomen. Door de
hoeveelheid fruit te verhogen kunnen deze vogels in
broedstemming gebracht worden. Jongen kunnen
wanneer ze zijn uitgevlogen bij de ouders blijven,
zelfs wanneer aan een nieuw legsel begonnen wordt.

Hildebrandt glansspreeuw
 
De bekendste en meest gehouden glansspreeuw is
de driekleur glansspreeuw. De Hildebrandt glans

spreeuw lijkt weliswaar wel iets op deze driekleur,
maar is toch duidelijk te herkennen aan het ontbre
ken van de witte borstband en het witte onderlijf en
de meer paarse rug en vleugels. Een ander duidelijk
kenmerk is de roodbruine kleur van de ogen. Hoe
wel we deze 19 cm grote Afrikaanse spreeuwen niet
erg regelmatig tegenkomen, wordt er wel degelijk
goed mee gekweekt.
 
Hildebrandt glansspreeuwen zijn sterke vogels, die
echter in de winter wel wat bijverwarming vragen
in hun nachthok. Gezien hun actieve aard zijn ze
beter niet in broedkooien te houden. Zeker in de
broedtijd kunnen deze vogels agressief zijn tegen
over andere vogels en ze kunnen dan ook beter als
koppel apart gehouden worden. Het zijn echte
zonaanbidders, die dan ook graag voldoende open
ruimte hebben in hun verblijf. Er is geen verschil te
zien tussen de man en de pop.
 
Deze glansspreeuwen gaan vrij eenvoudig over tot
broeden. Als nestgelegenheid maken de vogels het
liefst gebruik van natuurbroedblokken. Zoals veel
spreeuwen hebben ook deze glansspreeuwen soms
de neiging de eieren of jongen uit het nest te gooien
of op te eten. Vaak wordt dit geweten aan een te
hoog gehalte aan dierlijk voer, maar ook verveling
kan hier een oorzaak voor zijn. Deze vogels voeden
zich voornamelijk met universeelvoer en insecten,
maar ook fruit wordt wel gegeten. Overgenomen uit
Karekiet Maaslandse vogelvereniging.

Spin van het jaar 2019:
 
de bosmierspringspin
 
De bosmierspringspin is uitgekozen als spin van het
jaar 2019. De soort is mooi gekleurd en de mannetjes
hebben indrukwekkende, vooruitstekende kaken.
Zoals de naam al zegt is het een soort uit de familie
van de springspinnen (Salticidae). 
 
De bosmierspringspin (Myrmarachne formicaria)
wordt 5,0 tot 6,5 millimeter groot. Het kopborst
stuk is oranjebruin. Het kopgedeelte is zwart en
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sterk verhoogd. Het achterlijf is geel tot oranje
bruin, aan de achterkant zwart. Op het eerste paar
poten is een deel contrasterend zwart gekleurd. De
platte kaken van het mannetje steken horizontaal
naar voren. De spin kan het hele jaar door gevonden
worden.
 

Bosmierspringspin (Bron: Sarefo)
 

Waar komt hij voor?
De soort komt voor in bosranden en vaak op
vochtige heideterreinen. Buitenlandse literatuur
maakt ook melding van het voorkomen in boom
gaarden. Het is een warmte- en vochtminnende
soort. Algemeen is de soort zeker niet te noemen.
Waarnemingen in ons land komen uit de provincies
Noord-Brabant en Limburg. Goed zoeken levert
vrijwel zeker nieuwe vindplaatsen op, wellicht ook
meer in het noorden.
 

Leuke familie
Springspinnen zijn de spinnenfamilie met het leuk
ste gedrag. De spinnen hebben goede ogen aan de
voorzijde van de kop. Ze vangen hun prooien op
het zicht en ook bij de balts speelt het goed kunnen
zien een grote rol.
De bosmierspringspin lijkt duidelijk op een mier en
kan daar gemakkelijk mee worden verward. Het
voorste potenpaar wordt gebruikt als een soort
tasters wat de gelijkenis met mieren oproept. Het
kleurpatroon en de naar voren gerichte kaken,
vooral erg opvallend bij het mannetje, versterken
die indruk nog eens extra.
 

Waar komt het project vandaan?
De 'Spin van het Jaar' is een project van de European
Society of Arachnology. Ieder jaar wordt via een
democratisch systeem een keuze gemaakt uit een
voorstel van de projectgroep. Een Europees project,
dus het moet altijd een soort zijn die in alle landen
van Europa voorkomt omdat je anders een land van
deelname zou uitsluiten.

Al twintig soorten libellen actief
De Vlinderstichting

Het fraaie voorjaarsweer van de afgelopen week
heeft de libellen het water uitgelokt. Meer dan
twintig soorten zijn nu al te zien, waaronder zowel
juffers als grotere ‘echte libellen’. Hoewel je voor
een deel van die soorten speciale gebieden moet
bezoeken, zijn er nu ook zeker tien soorten die je
gewoon in je eigen omgeving kunt tegenkomen.
 
 

Een leeg larvenhuidje waar de vuurjuffer al is uitge
slopen (Bron: Christophe Brochard)
 
De twee winterjuffers zijn er altijd als eersten: deze
overwinteren als libel en kunnen dus onmiddellijk
actief worden als de weersomstandigheden gunstig
zijn. De bruine winterjuffer zit redelijk verspreid
door het land; de noordse winterjuffer is een zeld
zaamheid. De vuurjuffer is meestal de eerste libel
die in het voorjaar uitsluipt. Deze heeft als larve
overwinterd en kruipt bij goede omstandigheden in
een stengel van een oeverplant, en scheurt open. Uit
de larvehuid kruipt vervolgens de juffer. De vleugels
moeten nog ontvouwen en oppompen en ook het
achterlijf moet nog sterk groeien. Na een aantal
uren kunnen ze vliegen. Deze jonge dieren zijn goed
herkenbaar aan de lichte nog glinsterende vleugels.
Bij oudere libellen worden die vleugels helder en
transparant. Naast de vuurjuffer zijn ook de varia
bele waterjuffer en het lantaarntje al flink aanwezig,
hoewel de aantallen de komende weken nog sterk
toe zullen nemen. De azuurwaterjuffer, die ook
algemeen en wijd verbreid voorkomt is er nog niet
veel, maar ook deze sluipt de komende weken
massaal uit.
 
Wat betreft de grotere libellen, die -wat ongelukkig-
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KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL
Vrijdag 15 maart is alweer de tiende en voorlaatste
ronde van het klaverjasseizoen gespeeld. Het was
van tevoren al bekend dat er een aantal “vaste”
spelers niet aanwezig zou zijn, dus viel de opkomst
al met al best mee.   Twaalf deelnemers, dus drie
tafeltjes, schreven zich in voor deze ronde.
 
Na de eerste ronde was er door twee spelers direct
een gat geslagen van zo’n 800 punten met de rest en
na de tweede ronde was het duidelijk dat de over
winning deze avond naar één van die twee spelers
zou gaan. Uiteindelijk was dat Rien van Duijven
bode met 5.687 punten. Piet Hagenaars is de “win
naar” van de eieren geworden en Wim van der Plas
en Arie Houwaard wisten de “wilde” ronde te
winnen.
 
Er was wat onduidelijkheid of en hoeveel avonden
er nog zouden zijn dit seizoen, maar inmiddels is
dat ook bekend. De laatste avond zal 10 mei wor
den, terwijl die van 22 maart en 5 april niet door
(kunnen) gaan.
De uitslag van 15 maart 2019 is:
Rien van Duijvenbode     5.687 pnt.
Jan Schaap                        5.638 pnt.
Krien Onderwater            4.941 pnt.

Troef Boer.

‘echte libellen’ genoemd worden, is er ook al een
tiental te zien. Glassnijder, viervlek en smaragdlibel
worden het meeste gemeld. De glassnijder is een
opvallende verschijning met zijn blauwe en gele
vlekken. In de loop van de zomer komen de glazen
makers tevoorschijn. Een aantal daarvan heeft
diezelfde kleuren, maar nu, in het vroege voorjaar,

Wat voorjaarsjuffers die nu vliegen; kaartjes geven
waarnemingen vanaf 2015 weer (Bron: Kaartjes:
NDFF; foto's: Kars Veling)

Wat echte libellen die nu vliegen; kaartjes geven
waarnemingen vanaf 2015 weer (Bron: Kaartjes:
NDFF; foto's: Kars Veling)

is de glassnijder de enige. De glassnijder heeft zich
de afgelopen tientallen jaren uitgebreid, en is nu
redelijk verspreid door het land te vinden. Ze heb
ben de grootste dichtheden in laagveenmoerassen,
maar komen ook veel voor in vegetatierijke plassen,
poelen, vennen, sloten en kanalen. De larven van

De glassnijder is de enige libel met blauwe en gele
vlekken die nu vliegt (Bron: Christophe Brochard)

 
de glassnijder hebben twee of zelfs drie jaar in het
water geleefd alvorens als libel uit te sluipen. De
viervlek is een bruine libel waarvan de extra zwarte
vlekken aan de bovenrand van de vleugels sterk
opvallen. De smaragdlibel tenslotte is prachtig
metallic groen. De volwassen uitgekleurde dieren
hebben lichtgroene ogen, die tijdens het vliegen
vaak sterk opvallen. Een aantal van deze juffers en
libellen kunt u ook in uw eigen tuin aantreffen. Ziet
u ze, geef uw waarnemingen dan door via Waarne
ming of Telmee. Waarnemingen uit uw tuin kunt u
ook kwijt op de invoersite van de Jaarrond Tuintel
ling.
Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
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  zaterdag 19 januari Vogelbeurs

  zaterdag 19 januari Nieuwjaarsreceptie

  vrijdag 25 januari Klaverjassen

  vrijdag   1 februari lezing Alois van Mingeroet

  vrijdag   8 februari Klaverjassen

  zaterdag 16 februari Vogelbeurs

  vrijdag 22 februari Klaverjassen

  vrijdag   8 maart Jaarvergadering

  vrijdag 15 maart Klaverjasavond

  zaterdag 16 maart Vogelbeurs

  zaterdag 20 april Vogelbeurs

  vrijdag 10 mei Klaverjassen

  vrijdag 17 mei Ledenvergadering

  zaterdag 18 mei Zaadverkoop

  zaterdag   1 juni Barbecue

  zaterdag 15 juni Zaadverkoop

  zaterdag 20 juli Zaadverkoop

  zaterdag 17 augustus Zaadverkoop

  vrijdag 20 september Ledenvergadering

  zaterdag 21 september Vogelbeurs

  vrijdag 27 september Klaverjassen

  vrijdag 11 oktober Ledenvergadering

  vrijdag 18 oktober Klaverjassen

  zaterdag 19 oktober Vogelbeurs

  vrijdag 25 oktober Klaverjasavond

  vrijdag 1 november Ledenvergadering

  vrijdag 8 november Klaverjasavond

  vrijdag 15 november Lezing inschrijven tentoonstelling

  zaterdag 16 november Vogelbeurs

  vrijdag 22 november Klaverjasavond

  zaterdag 23 november Afluisteren zangkanaries

  dinsdag 26 november Afluisteren zangkanaries

  maandag   2 december Opbouw tentoonstelling

  dinsdag   3 december Opbouw tentoonstelling/inbrengen vogels

  donderdag   5 december Opening tentoonstelling

  vrijdag   6 december Tentoonstelling open/klaverjasavond

  zaterdag   7 december Tentoonstelling open

  zaterdag 21 december G E E N   vogelbeurs

  vrijdag 20 december Klaverjasavond

  zaterdag 18 januari Nieuwjaarsreceptie

Activiteitenoverzicht 2019  (onder voorbehoud)
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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)


