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Redactie clubblad: Piet Hagenaars
 
Redactieadres: piethagenaars@outlook.com
 
Artikelen aanleveren:
Het is voor een ieder mogelijk om artikelen in te
zenden. Deze artikelen dienen bij de redactie inge
leverd te zijn voor 17 november. Niet tijdig ingele
verde artikelen worden doorgeschoven naar een
latere editie. De redactie neemt geen verantwoor
ding voor de inhoud van de ingezonden artikelen
en behoudt zich het recht voor om plaatsing om
redactionele redenen te weigeren.

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
 
Alg Adjunct: 
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.
 
 
 
Voorpagina: foto's Jan de Nijs (fb)
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Districtstentoonstelling  
Zuid-Holland 2022 

Stichting Districtsshow Zuid-Holland 
 

Openingstijden: 
Vrijdag 16 december opening om 19:30 tot 22:00 uur 

Zaterdag 17 december van 10:00 tot 16:00 uur 
 

Tentoonstellingsruimte: 
Victoriahal, Philipshoofjesweg 57 

3247 XR  DIRKSLAND 
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Mededelingen
 

4 november
De eerstvolgende bijeenkomst is 4 november. Dan
komt valkenier Brian Bouman.
 

18 november.
Dit is de inschrijfavond voor de komende tentoon
stelling. Dan gaan we ook de tentoonstelling van
dag tot dag doornemen. Dit omdat jullie hulp
noodzakelijk is. Denk hierbij aan de stellingen op
bouwen, de kooien schoonmaken en voorzien van
zand en voer. Daarna elke dag de lopende dingen
doen zoals ’s-Ochtens water geven.
 
De tentoonstelling wordt gehouden in week 49, van
5 t/m 10 december.
 
Van de leden waarvan het mailadres bekend is bij
de secretaris krijgt het tentoonstellingsreglement en
inschrijfformulier thuis gestuurd. Is uw mailadres
niet bekend kunt u dit ophalen op de bijeenkomst
van 4 november of uiterlijk op 18 november.
 

19 november.
Dan is er weer de vogelbeurs en de laatste mogelijk
heid om uw vogels op te geven voor de komende
tentoonstelling.
 

22 en 26 november.
Dan in samenwerking met de speciaalclub zang N.
Z.H.U. gaan we de waterslagers beluisteren en be
spreken.
 

Klaverjassen.
Op de vrijdagen 28 oktober, 11 en 25 november
maar ook tijdens de tentoonstelling op 9 december
wordt er weer geklaverjast.
 
Maar eerst zien we elkaar op vrijdag 4 november.

KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL
 
Zo, het zomerseizoen zit er weer op, de herfst is
begonnen dus tijd om weer gezellig te gaan klaver
jassen. Na de helaas bijna traditionele belronde,
waardoor twee spelers thuis van de bank werden
getrommeld konden we met twaalf spelers de strijd
aangaan.

Nadat het, wel traditionele, rondje koffie achter de
rug was kon er rond half negen eindelijk weer
worden begonnen met het spelletje. Er werden niet
echt hoge scores gehaald, zo viel de enige 2.000 plus
score pas in de wilde ronde, maar Jaap van der Bent
wist toch de zeer mooie score van 5.247 punten te
halen. Hiermee is hij de terechte winnaar van deze
avond geworden. De wilde ronde is gewonnen door
Krien Onderwater enJan Schaap die, enigszins
onbedoeld geholpen door hun tegenstanders, de
hoge score van 2.350 behaalden. Krien haalde
daarmee bijna net zoveel punten als in de vorige drie
rondes, want met 3.686 punten nam hij ook de eie
ren mee naar huis.
 
De volgend avond zal eind oktober gespeeld wor
den. De precieze datum zal via de uitnodiging be
kend gemaakt worden. Tot dan….

De uitslag van 23 september 2022 is als volgt:
1. Jaap van der Bent                            5.247
2. Hans Versteegt                                 4.968
3. Jaap de Mol                                      4.951

 
 
Troef Boer.

Contributie 2023.
 
Even een mededeling over de contributie 2023. In
het voorjaar hebben we besloten, naar aanleiding
van de verhoging van de bondscontributie, 2 jaar
achter elkaar van € 2, om de contributie per 1 janu
ari 2023 te verhogen met € 3,=. Maar dan verhogen
we de contributie in 2024 NIET. Willen jullie reke
ning houden met deze verhoging komend jaar.
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PROFILE PAUL 

MAAKT FIETSEN 

NOG LEUKER 
Drieplassenweg 1, 2225 JH Katwijk, tel. 071 - 4012356 
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fotograaf Alois

De naam putter is wel een beetje vreemd, die dankt
hij aan een ver verleden. Toen werden er in Neder
land veel puttertjes gehouden in kooitjes. Het vo
geltje moest zijn water nl. zelf putten, dat gebeurde
als volgt. Er hing een mini emmertje in de vorm van
een kleine vingerhoed aan een kettinkje. En om zijn
zaadjes te bekomen moest het puttertje een mini
karretje naar zich toetrekken. En zo kwam de dis
telvink bij ons aan de naam putter. In Den Haag
hangt in het Mauritshuis, het beroemde schilderijtje
van  Carl Fabricius 1654. Het beeld een puttertje af
dat op een stokje zit met een kettinkje aan zijn
pootje. Het is allemaal pure nostalgie, want putter
tjes worden al lang niet meer in kleine kooitjes ge
houden om zulke gekke kunsten uit te voeren. Ge
lukkig maar, In België  wordt de vogel distelvink
genoemd en het is ook wel een vogel van de distels,
want dat is toch hun hoofdvoedsel. Ik noem het ook
wel een echt Belgisch vogeltje met zijn wielershirtje
aan van Belgisch kampioen. Want geef toe met zijn
kleuren rood - geel en zwart ziet de distelvink er wel
heel Belgisch uit 
 
Hier bij ons in de Fendert kan men op meerdere
plaatsen puttertjes aantreffen, maar het meeste kans

De putter
(Carduelis carduelis) 
Het is ongetwijfeld een van onze kleurrijkste Neder
landse zangvogels. En leuk om te vermelden, ze
doen het goed in de natuur. Volgens Sovon leven er
35.000 à 43.000 broedparen in Nederland. Vreemd
genoeg komen er bij ons twee ondersoorten voor,
het kleinste is wat wij noemen het elzen puttertje
(Carduelis britanica) en de wat grotere die bij ons
bloemputter (Carduelis carduelis) als naam kreeg.
Het elzen puttertje dankt zijn naam omdat ze in de
wintermaanden als echte acrobaten aan de elzen
propjes hangen van de elzenboom, om er de zaadjes
uit te peuteren.
 

heb je bij “De Parel” waar de gemeente gelukkig
minder de bermen maait. En daar houden puttertjes
van, wat wij onkruid noemen daar halen de putter
tje hun hun levensnoodzakelijke voedsel uit. Maar
ook bij ons in de Bongerd kan je met wat geluk
eveneens puttertjes waarnemen. Als je  een voeder
plank of voederhuisje in je tuin hebt kan je de
puttertjes verwennen met “Nigerzaad” daar zijn ze
verzot op.
De foto is gemaakt met een Canon 5 D Mark IV,
Canon lens 600 mm. Diafragma 5.6,  ISO 400,
Sluitertijd 1/200 ste, Witbalans handmatig op “Be
wolkt. En vanop statief.
Alois

Vogelvereniging De Diamantvink
Elke 2de zaterdag, van 12.00-15.00 uur
Clubgebouw De Diamantvink
Weteringlaan  16, Oude Wetering
Inlichtingen: Hans van Egmond 06 17767740
 
++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout
Iedere laatste zaterdag van de maand
augustus t/m mei van 11:30 tot 14:30 uur
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout
Inlichtingen Ben Zwetsloot 0252-216636
 
++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Kanarievogel uit Katwijk
Elke 3e zaterdag, van 10.00 tot 12.00 uur
Gebouw Kleindierensport - Katwijk
oude 's-Gravendijckseweg 2a te Katwijk
Inlichtingen Piet Hagenaars 06 10474218
++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging Zang en Kleur
Op zaterdag van de maanden september t/m april
van 09.00 - 13.00 uur
Plantarium, Italielaan 4 te Hazerswoude - Dorp
++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging Haarlemmermeer
Elke 2e en 3e zaterdag van de maand
van 9.30 tot 12.30 uur
Marialaan 86, 1161 XD Zwanenburg
Inlichtingen 06 – 57332096 en of 06 – 34500080
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Financiële administratie

Begeleiding startende ondernemers

Salarisadministratie 

Opstellen jaarrekening 

Belastingaangiften

Bedrijfsadvisering 

Personeelsadvisering

Belastingadvisering

Financiële planning

Turfmarkt 10

2223 EH Katwijk

T +31 (0) 713 625 932

A. van Leeuwenhoekweg 35 A10

2408 AK Alphen aan den Rijn

T +31 (0) 172 499 610 

E info@burgenbeelen.nl

W burgenbeelen.nl
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4x plezier met een Amelanchier

 
Door Jeanet van Zoelen, Medewerker Vogelbescherming
 
U gooit uw jas uit, het lage zonnetje warm op uw
gezicht en een zingende roodborst in uw oor.
Herfstwandelen is heerlijk, maar wist u dat dit ook
een super seizoen is om een struik te planten? Kies
een krentenboompje (of Amelanchier), dan hebben
u én de vogels volgend jaar veel plezier.
 
Begint u ook altijd pas in de lente met tuinieren?
Begrijpelijk, maar toch een gemiste kans. Plant
bomen, struiken, of planten juist in de herfst. Nu
dus. De grond is warm en vochtig zodat graven goed
gaat en wortels zich degelijk kunnen ontwikkelen.
Dat zorgt voor een groeivoorsprong in de lente.
Verder raakt de plant nu al in rust voor de winter,
waardoor overzetten geen problemen oplevert.

Slaat u bij het tuinieren de herfst over? Begrijpelijk, maar toch een
gemiste kans. Poot struiken juist nu!

Krentenboompje of Amelanchier
Een aanrader voor iedere grote of kleine tuin is een
krentenboompje of Amelanchier. Boom is namelijk
een nogal overdreven woord voor de ‘krent’. Hij
kan zeker ettelijke meters hoog en breed worden,
maar laat zich ook moeiteloos in toom houden, tot
aan bonsai-formaat toe. Hij verdraagt volle zon,
maar is ook blij met een koele plek in de halfscha
duw en groeit in alle grond als het maar niet te
drassig is.
 
Als u er nú een in de tuin zet, kunt u volgend jaar
drie keer genieten: van de bloesem, de krenten en
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Arris Zwanenburg 

Te Brittenburg 58, 2225 ZX Katwijk 

06 - 53723161 
de kleuren. En er komen ook nog vrachten vogels
op af. Da’s dus eigenlijk vier keer genieten.

Een aanrader voor iedere tuin is een krentenboompje of Amelanchier:
vanaf maart een suikerspin van bloempjes.

 
Een suikerspin van fijne bloempjes

De charme van het krentenboompje of -struikje (net
hoe u snoeit) is allereerst de vroege bloei in maart
of april. Het is dan net een suikerspin van fijne
bloempjes. Die trekken de vroege, kleine insecten
aan en daar zijn mussen als de kippen bij.
 

Krenten en kleuren
Direct na de bloei ziet u vruchtjes vormen: de
krenten. Ze kleuren snel van groen naar karmijn
rood naar blauwzwart. De besjes zijn eetbaar voor

zowel mensen als vogels: zoet maar een tikje melig.
De naam is ontstaan doordat de bessen vroeger
werden gedroogd en in plaats van krenten in gebak
verwerkt.

Mensen, vogels, insecten, eigenlijk iedereen kan de krenten van het
krentenboompje eten.

 
Eet ze dus gerust op, maar laat er ook een boel
hangen voor de vogels, die ze trouwens al groen en
wel naar binnen schrokken, lang voordat ze rijp zijn.
Met mezen of spreeuwen in de buurt, wordt het
geheid dringen in de struik. Als alle krenten zijn
geroofd, verkleurt vroeg in het najaar het blad naar
goudgeel en koperrood. Kijk nu maar eens rond of
u er één kunt ontdekken in andermans tuin.
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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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Ook nog makkelijk te snoeien
‘Officieel’ mag snoeien pas als al dat prachtig ver
kleurde blad is afgevallen, maar stiekem maalt de
krent nergens om. Maak daarvan gebruik en snoei
vlak na de bloei (Let op dat er geen vogels broeden!!
Anders is het toch wachten geblazen.) Het voordeel
daarvan is dat zich onder de wond direct nieuwe
loten vormen, die het volgende voorjaar al bloesem
geven. Wacht u netjes tot de winter met snoeien,
dan vormen zich de nieuwe loten in het voorjaar,
maar die bloeien pas het jaar daarop.

Laat een boel krenten hangen, want daar komen vrachten vogels op af.

'Officieel’ mag u pas snoeien als al dat koperrode blad is afgevallen,
maar stiekem maalt de krent nergens om.

Vogelvriendelijke planten en struiken
Vogelbescherming Nederland verkoopt via de
webshop vogelvriendelijke planten. Het krenten
boompje niet, maar misschien zit er wat anders
moois bij voor uw tuin. U helpt er hoe dan ook de
vogels mee. Het krentenboompje koopt u bij een
tuincentrum in de buurt.

4x Creatief met steen
Door Jeanet van Zoelen, medewerker Vogelbescherming
 
Maak uw tuin aantrekkelijk met steen. Wat, steen?
Vogelbescherming zegt toch altijd 'tegels eruit,
groen erin'? Dat klopt, want voor vogels valt er niets
te halen in een tegeltuin. Is dus meer dan 1/3 van
uw tuin betegeld? Schep ze eruit en word creatief
met steen! Vier suggesties. 
Als u overbodige bestrating uit de tuin schept, komt
er plaats voor meer groen. Dat ziet er mooi uit, werk
verkoelend in de zomer en geeft leefgebied aan in
secten en vogels. Maar, u houdt ook een berg met
stenen over. Geen punt! Met al die stoeptegels, keien
en klinkers, kunt u namelijk veel leuke ándere
dingen doen, die ook nog eens goed zijn voor uw
tuin-natuur.

Op de insecten die tussen de stenen van zo'n stapelmuurtje leven, komen
al snel insecteneters af.

1. Stenen stapelmuurtjes
Maak met keien, tegels, klinkers en dakpannen
fraaie stapelmuurtjes. Door de stenen los op elkaar
te leggen, ontstaan  gaatjes en kiertjes: schuilplaat
sen voor kleine diertjes en insecten. Ook kunnen
hierin planten wortelen, zoals varens of muurleeu
wenbekjes. Al snel is het prachtig: een uniek eigen
stukje natuur. Een stapelmuurtje is een prima af
scheiding van een verhoogde border en brengt zo
speelse hoogteverschillen in de tuin.

Zanglijster aan het werk in zijn 'smidse'.
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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
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2. Lijster smidse
Zanglijsters gebruiken vaak een platte steen om
slakkenhuisjes op kapot te slaan. Zo’n plek heet een
'lijster smidse'. Probeer daarom eens op verschillen
de plekken in de tuin een grote platte steen te leggen.
Of leg ze zo, dat u ze kunt gebruiken als 'stapstenen'
tussen de planten. Om blubbervoeten en platge
stampte bloemen te voorkomen als u wilt snoeien,
plukken of wieden. Win-win. Ziet u kapotgeslagen
slakken in de buurt? Dan weet u dat de smidse in
gebruik is. 

Het kan niemand zijn ontgaan dat onze bestuivende tuinvriendjes (de
bijen) hulp nodig hebben.

3. Bakstenen voor bijen
Help ook wilde bijen met overgebleven bakstenen.
Het kan niemand ontgaan zijn dat ze alle hulp
kunnen gebruiken. Al is het maar uit eigenbelang,
want ze zorgen voor de bestuiving van bomen,
struiken en planten (dus voor groente en fruit).
U maakt gemakkelijk broedkamers voor wilde
bijen van een paar overgebleven bakstenen. Boor
hiervoor gaten van 3 tot 12 mm in de zijkant van de
stenen, zodat bijen hierin hun eitjes kunnen leggen
en stapel ze tegen de schuur of een stuk schutting
op. Ze maakt u een bijenhotel, maar dan in steen in
plaats van hout. Daar zitten gegarandeerd geen
splinters aan die de vleugels beschadigen. 

4. Puinhoopje
Stort vrijgekomen puin - stenen, kapotte tegels,
dakpannen enzovoort - als een bergje achter in de
tuin. Geen hele lading natuurlijk, maar een beetje
misstaat niets naast de composthoop. De klaprozen
bloeien ernaast en de winterkoning zit er al snel
bovenop. Tussen het puin krioelt het namelijk van
de dikke spinnen en andere kleine diertjes. Ze blij
ven daar, dus u heeft er geen last van en de vogels
hebben lekker veel voedsel!

De roodborst zit al snel te zoeken in zo'n puinhoopje, naar al die dikke
spinnen.

Nestkasten plaatsen en schoonmaken
Het najaar is de beste tijd van het jaar om eens werk
te maken van de nestkasten in uw tuin. Of het nu
gaat om nieuwe nestkasten of het schoonmaken van
al gebruikte nestkasten.
Nestkasten zijn een verrijking voor elke tuin of
balkon. Ze brengen letterlijk meer leven in de tuin.
Natuurlijk voor de vogels omdat ze zo een plek
kunnen vinden om hun eieren te leggen. Maar het
af en aan vliegen met voer voor de jongen is ook erg
leuk om naar te kijken.
 

Nu nestkasten ophangen
Het voorjaar lijkt nu nog ver weg, maar toch is het
nu de beste tijd om nestkasten op te hangen. Dan
hebben de vogels ruim de tijd om de nestkasten te
verkennen. En ook in de winter zijn de vogels u
dankbaar dat u ze een tegen kou en regen beschut
plekje biedt. Zo helpt u de koolmezen, huismus
sen en andere tuinvogels door de winter. Bekijk ook
onze negen tips voor het ophangen van nestkasten.
Dat verhoogt de kans op succes aanzienlijk. Al is
het soms ook een kwestie van wat geduld hebben.
 

Schoonmaken
Bij de meeste nestkasten van tuinvogels is het
raadzaam om ze in ieder geval eens per jaar schoon
te maken. Omdat de meeste soorten meerdere leg
sels per zomerseizoen hebben, kunt u het beste
wachten tot het najaar. Zo voorkomt u dat u een
laat legsel verstoort.
Verwijder het nestmateriaal en maak de nestkast
schoon met heet water en een borstel. Doe het
buiten, met handschoenen aan, want er kunnen
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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 

 

 

parasieten zoals veerluizen in zitten. In een schone
nestkast, hebben de jongen in het komende seizoen
een grote kans om te overleven. 
 

Verschillende soorten
Wist u trouwens dat elke soort zijn eigen wensen

heeft als het gaat om nestkasten? Het belangrijkste
zijn de vorm en grootte van de invliegopening. Wij
hebben de belangrijkste typen nestkasten op een
rijtje gezet. Kies bijvoorbeeld ook eens voor een
nestkast voor minder voor de hand liggende soorten
als de bonte vliegenvanger of boomkruiper!
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2023

ogelV
De Nederlandse Kampioenschappen van de NBvV

IJsselhallen 

Zwolle

3 daagse 

Vogelbeurs!

12, 13 en 14 januari

www.nbvv.nl

Facebook: NBvV en Neder-

landse vogelliefhebbers

EXTRA
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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)


