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AANGESLOTEN BIJ:
NEDERLANDES BOND VAN VOGELLIEFHEBBERS

Indien onbestelbaar retour: Maleijtstraat 85, 2225 LW Katwijk aan Zee

Open ook een
betaalrekening bij de
bank met de hoogste
waardering.
Klanten geven
ons een:

Algemeen

9,3

Bron: Consumentenbond juni 2019
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
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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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Verenigingsinfo
ERELEDEN
T. Diepenhorst
P.C. Hagenaars
J.A. Plokker
Voorzitter:

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
Leden:
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 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.
Verhuur clubgebouw: 071-403 03 23
Voorpagina: Nest jonge Bisschop Tangara-'s
bij Gert-Jan
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Redactie clubblad: Piet Hagenaars
Redactieadres: piethagenaars@outlook.com
Inhoud:
Het is voor een ieder mogelijk om artikelen in te
zenden. Deze artikelen dienen bij de redactie inge
leverd te zijn voor 15 december. 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.
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Beste vogelvrienden
Op pagina 3 ziet u de rouwkaart van onze
voorzitter Gert-Jan van Duivenbode. In eer
ste instantie was de Nieuwjaarsreceptie op
verzoek van verschillende leden verschoven
naar 25 januari. Echter door een communi
catie storing kon dit niet, dus toen de klaver
jasavond van 24 januari opgeofferd.

Vogelbeurzen in de regio
Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop Iedere
1e zaterdag van de maand van 09:00 tot 13:00 uur.
Het Plantarium-gebouw, Italielaan 4, Hazerswoudedorp
Inlichtingen: www.vogelmarkt.nl
+++++++++++++++++++++++++++++++++

Omdat het met Gert-Jan dermate slechter
ging heeft het bestuur de Nieuwjaarsrecep
tie afgelast, hoewel Annelies (de echtgenote
van Gert-Jan) dit niet nodig vond. De laatste
twee weken ging de gezondheidssituatie van
Gert-Jan zo snel achteruit wat inhield dat
hij op 19 januari thuis is overleden.
Het bestuur heeft op gepaste wijze afscheid
genomen van Gert-Jan. Wij wensen Annelies
met kinderen en kleinkinderen veel sterkte
toe om het verlies van Gert-Jan te verwer
ken.

Vogelvereniging De Diamantvink te Oude Wete
ring Iedere 2e zaterdag van de maand van 12:00 tot
16:00 uur
Clubgebouw de Diamantvink te Oude Wetering
Inlichtingen: Hans van Egmond 071-3315023
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Kanarievogel te Katwijk
Iedere 3e zaterdag van de maand september t/m
maarti van 12:00 tot 15:00 uur
Stichtingsgebouw Kleindierensport,
Oude 's-Gravendijckseweg 2a, Katwijk aan Zee
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout
Iedere laatste zaterdag van de maand augustus t/m
mei van 11:30 tot 15:30 uur
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout
Inlichtingen Piet vd Berg 06-24877001
++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer
e.o. Iedere 4e zondag van de maand augustus t/m
mei van 10:00 tot 12:30 uur
In de Baccara, Baccarastraat 1, 1431 RN Aalsmeer
Inlichtingen 06-10666878 (secretaris)

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.
Bestellen tot:
20 januari 2020
20 maart 2020

Afleveren ringen:
Uiterlijk 1 april 2020
Uiterlijk 15 mei 2020

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.
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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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In memoriam Gert-Jan van Duivenbode
Gert-Jan werd in juli 2010 lid van de vereniging.
Gert-Jan ging zich bezig houden met diverse tropi
sche vogels, denk aan Zilverbekken, Oranje kaak
jes, Goudbuikjes en St. Helena fazantjes. In 2011
nam Gert-Jan voor het eerst deel aan te tentoon
stelling. Tot zijn eigen verbazing werd hij kampioen
met donkerbuik zilverbekken. In de jaren die erna
kwamen werd Gert-Jan diverse malen kampioen
met o.a. Japanse meeuwtjes, Goudbuikjes, Oranje
kaakjes en als klapper op de vuurpijl had Gert-Jan
in 2017 een tentoonstellinsprimeur met Blauwe
Bisschops Tangara’s.

In 2015 stelde Gert-Jan zich verkiesbaar als voor
zitter. Gert-Jan werd met unanieme stemmen geko
zen.

foto: Jaap Plokker

Door een zeer positieve inzet van Gert-Jan werd op
20 september 2014 de eerste vogelbeurs gehouden.
Hetgeen een succes is geworden, niet alleen voor de
leden van de Kanarievogel, maar zeker ook voor de
vogelliefhebbers uit de regio.

foto: Jaap Plokker

In 2013 werd aan Gert-Jan gevraagd of hij het be
stuur wilde komen versterken, mede omdat Jaap
Plokker had aangekondigd niet meer beschikbaar
te zijn als a.i. voorzitter. Gert-Jan gaf aan dat hij
niet wist of hij de juiste man was. Om te ondervinden
of het iets voor hem was, wilde hij met het bestuur
“meelopen”. In 2014 verliet Jaap Plokker het be
stuur en ging Gert-Jan als voorzitter a.i. verder.

Ik ga niet het gehele ziektebeeld van Gert-Jan met
u doornemen, de actieve leden weten hoe het verlo
pen is met hem. Vanaf 2017 heeft Gert-Jan met enige
tussenposes geworsteld met de vreselijke ziekte
kanker. Als gevolg hiervan hij ook is overleden.
We wensen Annelies, Krijn en Bart hun echtgenoten
en kinderen heel veel sterkte bij het verwerken van
het verlies van Gert-Jan en in de vele eenzame uren
van gemis die zullen volgen.

foto: Jaap Plokker
foto: Jaap Plokker
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Waar blijven die mooie vogels uit het noorden?

Warme winter
Voedselgebrek ‘duwt’ veel vogels dus een bepaalde
richting op, logischerwijs doorgaans naar warmere
plekken. Dit kan soms spectaculaire invasies van
vogels veroorzaken. Met stip op 1 staat vermoede
lijk de invasie van zo’n 10.000 notenkrakers in 1968.
Dat is wel andere koek dan die ene Wageningse
notenkraker, die zich afgelopen zomer goed beke
ken wist!

Vogelbescherming Nederland
Het ene jaar is het andere niet. Waar we in eerdere
winters ineens forse groepen appelvinken zagen,
zijn deze wintergasten nu aanmerkelijk minder te
zien. Ook het aantal barmsijzen, twee winters gele
den volop aanwezig, is voorlopig op een hand te
tellen. Kortom: vooralsnog lijken echte invasies uit
te blijven. Hoe komt dit en wat brengt de Tuinvo
geltelling van 2020 aan het licht?

De winter van 2019-2020 in Nederland en de om
ringende landen is tot nu toe ongekend zacht, met
regelmatig temperaturen boven de tien graden. Is
dat een verklaring voor het uitblijven van de echte
invasies? Want dan ziet het er met de aanhoudend
hoge temperaturen somber uit voor liefhebbers van
de kenmerkende soorten uit Scandinavië. Nou ja,
ze zijn er vaak wel, maar in aanzienlijk kleinere
aantallen. Je moet een stuk beter je best doen om
bijvoorbeeld een barmsijs voor de lens te krijgen.

Wat leidt tot een invasie?
Lang niet alle trekvogels kiezen ervoor in het najaar
een lange reis naar het zuiden te ondernemen.
Sterker nog, sommige soorten zullen juist zo dicht
mogelijk bij huis blijven, als het even kan. Logisch
ook; hoe dichter ze bij de broedplek blijven, des te
sneller ze weer terug zijn als het nieuwe broedsei
zoen aanbreekt. En wie het eerst komt, wie het eerst
maalt. De beste broedplekken zijn het eerst verge
ven. Er moet dus een goede reden zijn om de
broedgebieden de rug toe te keren.
Watervogels als brilduikers en zaagbekken zullen
Scandinavië dan ook niet zomaar verlaten als de
wateren nog niet zijn dichtgevroren. Ook witkop
staartmezen, barmsijzen en pestvogels, alle soorten
waar we de afgelopen jaren af en toe grote groepen
van binnen onze landsgrenzen ontvingen, zullen
niet direct afzakken naar Nederland als er nog ge
noeg te eten is in hun eigen land.

Appelvink (Bron: Shutterstock)
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Of eerder genoemde soorten invasies hebben bij
ons, wordt veroorzaakt door een combinatie van
grote aantallen, veroorzaakt door een goed broed
succes na een winter/voorjaar/zomer met veel
voedsel, in combinatie met voedselgebrek daarop
volgend. De oorzaak hiervan zijn cycli in vooral het
aanbod van zaden van naaldbomen (fijnspar, berk
vooral) en bessen (Lijsterbes, in het geval van
pestvogels). Deze cycli en het voedselaanbod in de
herfst en winter bepalen invasies. Een zachte winter
op zich is dus niet de reden voor het uitblijven van
invasies.
Zachte winters in de omringende landen bepalen
misschien niet of invasies al dan niet uitblijven,
maar hebben wel degelijk invloed op het gedrag van
vogels. Ten dele doordat er daardoor minder vogels
naar ons land trekken. En daartegenover staat dat
andere soorten daardoor Nederland niet verlaten.
Insecteneters als cetti’s zangers en graszangers,
voorheen vooral zuidelijker in Europa aan te tref
fen, blijven bij aanhoudende zachte winters steeds
vaker hangen in onze regionen. Kieviten, die met
de vorstgrens meetrekken, overwinteren bij hogere
temperaturen ook sneller in Nederland. Ook voor
ijsvogels, die de kou aanmerkelijk minder goed
verdragen dan hun naam doet vermoeden, is een
zachte winter gunstig.
Wel degelijk invasies
Kortom: de temperatuur heeft invloed op het

We gaan door
Na alle vervelende situaties rondom het
overlijden van Gert-Jan, moeten we de draad
weer oppakken. Zo zal op vrijdag 7 februari
de eerste kaart-avond plaats vinden.

Pestvogel (Bron: Shutterstock)

voedselaanbod. En de aanwezigheid van voedsel
bepaalt in grote mate of vogels zich verplaatsen, of
blijven zitten waar ze zitten. Maar zijn er dan hele
maal geen invasies?
Die zijn er wel degelijk! In het najaar werden er
bijvoorbeeld enorme aantallen gaaien geteld.
Waarschijnlijk is het in meerdere delen van Europa
een erg goed broedseizoen voor deze vogels geweest
en waaierden ze uit over het continent. Volgens
berekeningen zijn er wel zo’n 30.000 tot 40.000 extra
gaaien in Nederland na zulke invasies.

Op vrijdag 14 februari stond een lezing
gepland. Deze avond gaan we omtoveren
tot, laten we zeggen, een verlate Nieuwjaar
receptie, dus breng uw echtgenotes gewoon
mee. Ook het uitreiken van de gewonnen
prijzen van de afgelopen tentoonstelling
zal dan plaats vinden samen met een gezel
lige verloting. Aanvang van deze avond is
19.00 uur.
Voor de rest van de avonden gaan we
trachten die te houden volgens planning.
Het bestuur.
In de vroege zomer meldde SOVON ook dat er
opvallend veel jonge pimpelmezen werden geteld,
waarschijnlijk ook als gevolg van veel broedsucces.
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UW TOTAALINSTALLATEUR
N

VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIERE

KALKBRANDERSTRAAT 7
2222 BH KATWIJK ZH
T 071 4034064
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INFO@ARIESTUIJ.NL
WWW.ARIESTUIJ.NL
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foto-'s Jaap Plokker
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Fr. Schot
Tel. 0172 242337

B. van Stelt
Tel. 06 39854296

T. Diepenhorst
Tel. 06 41423184

Kweker van
Waterslagers

Kweker van
Diamantvinken &
waterslagers

Donateur

Aad van Niel
tel.06 49217246

G.J. de Brabander
Tel.06 22587218
Tel.06 42866940

Kweker van
kleur & postuur
kanaries

Donateur

Piet van Zuilen
Tel.071 4072550
Kweker van
Agaporniden

Kweker van
Waterslagers

Krien Onderwater
te.071 4033322

M.J. Teeuwen
tel.023 5848601

Kweker van
waterslagers

Kweker van
Waterslagers

P.Hagenaars
Tel.06 10474218
Kweker van
Kleurkanaries

G. van der Zwam
Tel.06 12756732
Tel.06 20746146

Jaap Plokker
tel.071 4027562

Bouwe Nijgh
Tel.071 4030323

Kweker van
Jap.Meeuwen &
waterslagers

Kweker van
Gouldamadines

Dick Verkade
tel.071 4024698

R. Zandbergen
Tel.06 10107345

Fr. Kromhout
Tel.06 12972013

Kweker van
Tropische vogels
& Parkietachtige

Kweker van
Gouldamadine
Eur.Cultuurvogel

Kweker van
Insecteneters

G. van Duyn

Donateur

C. Schaap

Kweker van
Eur.Cultuurvogels

Donateur

J. Schaap
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Activiteitenoverzicht 2020 (onder voorbehoud)
zaterdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

18 januari
24 januari
25 januari
7 februari
14 februari
21 februari
22 februari
6 maart
20 maart
21 maart
27 maart
18 april
16 mei
6 juni

zaterdag
zaterdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
dinsdag
zaterdag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag

20 juni
18 juli
15 augustus
18 september
19 september
25 september
9 oktober
16 oktober
17 oktober
23 oktober
6 november
13 november
20 november
21 november
27 november
24 november
28 november
30 november
1 december
3 december
4 december
5 december
18 december
19 december
16 januari

Vogelbeurs
Klaverjassen
Nieuwjaarsreceptie/prijsuitreiking
klaverjassen
Lezing
klaverjassen
Vogelbeurs
Jaarvergadering
Klaverjasavond
Vogelbeurs
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Zaadverkoop
Barbecue
Zomerstop
Zaadverkoop
Zaadverkoop
Zaadverkoop
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Klaverjassen
Ledenvergadering
Klaverjassen
Vogelbeurs
Klaverjasavond
Ledenvergadering
Klaverjasavond
Lezing inschrijven tentoonstelling
Vogelbeurs
Klaverjasavond
Afluisteren zangkanaries
Afluisteren zangkanaries
Opbouw tentoonstelling
Opbouw tentoonstelling/inbrengen vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open/klaverjasavond
Tentoonstelling open
Klaverjassen
Vogelbeurs
Nieuwjaarsreceptie
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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 leaseauto
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 (werkplaats tot 12.30 uur)

