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De Centrale Volksbank (CVB) is een van de rechtsvoorgangers van RegioBank en werd opgericht op 1 oktober 1920.

Al 100 jaar een
vertrouwd gezicht
in uw buurt

wim souverijn
Beste vogelvrienden,
Het is niet de bedoeling dat bij overlijden van oud leden dit bekend wordt gemaakt in het
clubblad. Maar uitzonderingen heb je altijd.
Wim Souverijn trad in 1992 af na 14 jaar bestuurslid geweest te zijn geweest in hart en
nieren. In die tijd werkte Wim bij een drukkerij. Tot op heden gebruiken we nog kaartjes, die
Wim gemaakt heeft, op de waterslagerkooitjes tijdens de tentoonstelling. Dit zegt genoeg
over wat voor bestuurslid Wim was. Wim is op zondag 16 mei j.l. in het Alrijne ziekenhuis
overleden. Vorig jaar oktober is zijn echtgenote Annegreet overleden. Wim leed aan darm
kanker.
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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

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: fb NBvV: Patrick Don P Lippe
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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 15 augustus. Niet tijdig ingelever
de artikelen worden doorgeschoven naar een latere
editie. De redactie neemt geen verantwoording voor
de inhoud van de ingezonden artikelen en behoudt
zich het recht voor om plaatsing om redactionele
redenen te weigeren.
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PROFILE PAUL
MAAKT FIETSEN
NOG LEUKER
Drieplassenweg 1, 2225 JH Katwijk, tel. 071 - 4012356

6

Wegwerpluiers voor vogels

Door Frans van der Helm, Etholoog en schrijver
We hebben het graag over hoe vaak vogelouders
hun jongen voeren. Wat een toewijding, wat een
aantallen! Maar wat erin gaat, moet er ook weer uit.
Bijna net zo vaak als ze een jong voeren, wachten
ouders op een af te voeren pakketje. Van een jong
dat zijn kontje hoog opsteekt. Voorzichtig pakken
de ouders een wittig vormpje aan en vliegen ermee
weg.
Soms hebben ze er een speciale bestemming voor,
maar meestal laten ze het onderweg naar nieuw
voedsel terloops vallen: een poepzakje. Het weg
werpluiertje van – vooral – jonge zangvogeltjes. Ze
droppen het op ruime afstand van het nest. Dat
heeft allerlei mooie voordelen. Een schoon en
geurloos nest, dat ook op het oog veel minder opvalt
dan wanneer je de boel de boel zou laten en de
jongen frank en vrij alles zouden laten lopen.
Een hoop
Onderschat de hoeveelheid níet. Bijna elke keer dat
het jong gevoerd wordt, volgt ook een poepbeurtje.
Neem een beginnend zangvogeltje dat veertien
dagen in het nest blijft, met zes medejongen en
vijftig voederingen per persoon per dag: 14 x 6 x 50,
dat zijn veel afval-eenheden. Een hele hoop, zoge
zegd. De jongen zouden er niet in overleven.
De oplossing is fraai – per stuk in de zak. De fecale
zak. Gemaakt van dik, stevig maar flexibel spul.
Aan het eind van de spijsverteringsronde komt dat
zachte omhulsel eromheen. Een ouder kan het met
de scherpe snavel probleemloos aanpakken en heel
houden. Voor de wegwerpactie, buiten, en het liefst
ook ver van het nest. Een echt pakketje, voor de
luchtpost.
In de aanbieding
Na een persoonlijke voederbeurt brengen jonge
vogeltjes hun achterwerkjes snel omhoog richting
ouder. Zo zijn ze er zeker van dat de voedselbren
gende ouder er nog is. Het fel wit oplichtende
pakketje is zelfs in een schemerige nestholte niet te
missen, voor efficiënte afvoer. Onderzoekers staan

er van te kijken hoe lang vogeljongen zo nodig hun
behoefte op kunnen houden, wachtend op een
verlossende ouder. Maar aan alles zit een grens – en
dan lokt de nestrand. Vogelouders zoeken die
nestrand vaak even af, of daar nog pakketjes zijn
bezorgd.
De helpende snavel
In het omgekeerde geval staat de ouder al helemaal
klaar, maar blijft het jong wat achter. Het heeft wel
aangegeven iets van plan te zijn, als het ware op iets
zit te broeden, maar er gebeurt verder weinig. Vo
gelouders hebben haast, en steken dan zonder ver
dere plichtplegingen een stimulerende snavel toe.
Door zachtjes rond de cloaca te pikken herinneren
ze het jong eraan wat er moet gebeuren. Het helpt,
bezorging volgt snel. Jongen van sommige soorten
wachten sowieso op dit teken.

De winst van luiers
Nodig is de aanpak zeker. Poep in het nest heeft
nare gevolgen. Jongen worden vies, soms nat, on
derkoeld, er komen meer parasieten en de jongen
blijven uiteindelijk achter in grootte. Tel uit de winst
van luiers. Het vermijden van aandacht van goed
kijkende en ruikende roofdieren tellen we dan nog
niet eens mee. Opvallend: in wat dat betreft onvei
lige buurten of leefgebiedjes zijn merels extra
nauwgezet met sporenverwijdering. Zo zoeken zij
de nestrand intensiever af.
De ideale recycling
In het begin is de verwerking vaak heel snel, als
voorbeeldige recycling. Jongen van nog maar enke
le dagen oud hebben hun spijsvertering nog niet
helemaal op orde. De bacteriën die daarvoor nuttig
werk doen moeten nog in aantal groeien. Het tast
bare resultaat: half of minder verteerde maaltijdjes,
doorgaans kostbaar insectenvoer en bepaald niet
vies. Niet gek, zelfs heel verstandig, dat de ouders
dat zelf weer inslikken. Vooral vrouwelijke vogels
doen dat, bij de gierzwaluw bijvoorbeeld. Na het
eierleggen zijn alle extraatjes welkom.
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Financiële administratie
Begeleiding startende ondernemers
Salarisadministratie
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2223 EH Katwijk
T +31 (0) 713 625 932
A. van Leeuwenhoekweg 35 A10
2408 AK Alphen aan den Rijn
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Vrij in het rond
Het overgrote deel van vogels met jongen die lang
in het nest blijven, gebruiken dit verpakkingssys
teem. Andere vogels juist weer niet. Jonge eendjes,
fazantjes die toch meteen op pad of zelfs te water
gaan – bij zulke nestvlieders en voor hun ouders is
het overbodig. Ze keren bovendien maar zelden
terug op het nest.
Geen nestvlieders, maar ook geen verpakkers? Dan
hebben we meestal te maken met over-de-rand-
spuiters. Stevig bewapende reigers en roofvogels
hebben geheimzinnigheid over hun nest niet echt
nodig. Nesthygiëne wèl. Dus brengen de jongen hun
achtereind omhoog, wanneer ze de nood voelen en
schieten de boel weg, soms knap ver.

Naar het zwembad
Van ouder wordende jongen nemen de ouders de
productie dus mee. In vlucht, meestal op de route
van het woon-werkverkeer van het moment, laten
ze het zo tussen de 15 en 50 meter van het nest
vallen. Zelden zijn ze daar zo consequent in dat een
Het twee-in-een systeem. Poep onder de loep
groeiende verzameling op een vaste plek in het oog Vogels poepen nooit alléén. Ze plassen tegelijk. De
loopt. Toch vallen de droppings mensen soms op. betere luierzak kan het allemaal aan. Vogelpoepjes
Zangvogels die van oudsher aan oevers gebonden hebben twee onderdelen. Bruinige of groenige echte
zijn ontdekten al heel lang geleden dat water een ontlasting, het product van hun darmstelsel, en
prima afvoerkanaal is. Alles onzichtbaar en geur witte urine. Urine wordt gevormd door de nieren
loos weg. Als cultuurvolgers in groenrijke voorste als ze het bloed filteren. Bij mensen is urinezuur zo
den zoeken ze, bij gebrek aan rivier of beek, nu graag giftig dat ze flink verdund moet worden met water,
zwembaden en zelfs vogelbadjes op. Daar kun je voor de afscheiding. Bij vogels is de urine juist erg
immers ook heel tevreden boven water je lading geconcentreerd, wit, en als die verder uitdroogt
loslaten.
wordt die kalkachtig. Zo doen vogels aan waterbe
Uit de luiers groeien
sparing. Het heeft gevolgen voor de luierzak: die
Het zachte slijmomhulsel van de poepzakjes bestaat moet hoogwaardig zijn om de chemische inhoud
uit hoogwaardig eiwit, en is dus kostbaar om te aan te kunnen.
maken. Het wordt zo snel mogelijk weggelaten. Zo
gauw een jonge vogel is uitgevlogen spettert hij er
eigenlijk al op los. Geen kunstige verpakking meer. Sint-Jacobsvlinder
Bij veel nestjongen gebeurt dit al net voor het uit
vliegen. De sporen zijn ernaar. Voor vogelbescher
mers zijn die bij een opeens verlaten nest een mooi,
geruststellend teken – men is werkelijk uitgevlogen,
het broed is niets ongelukkigs overkomen. Die fijne
afstelling van snelle omschakeling geeft aan: weg
werpluiers zijn niet goedkoop.
De Vlinderstichting
Jakobskruiskruid is niet door iedereen geliefd, maar
de sint-jacobsvlinder is er dol op. De rupsen van de
sint-jacobsvlinder slaan de gifstoffen uit jakobs
kruiskruid op, waardoor ze als rups, maar ook later
als vlinder, oneetbaar zijn. De opvallende overdag
actieve nachtvlinders zijn vanaf nu veel te zien. Dit
is een van de redenen om jakobskruiskruid niet
massaal te gaan bestrijden.
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De sint-jacobsvlinder heeft een rode streep en rode
vlekken. De sint-jansvlinder (inzetje), die er nogal
eens mee wordt verward, heeft rode vlekken (Bron:
Kars Veling)
De sint-jacobsvlinder is een opvallende verschijning
door de zwarte voorvleugel met twee rode stippen
langs de achterrand en zowel langs de voor- als langs
de binnenrand een rode streep. De achtervleugel is
rood met zwarte randen. Vaak komen mensen
echter niet achter de naam van deze vlinder, omdat
ze op zoek gaan in dagvlinderboeken. De sint-ja
cobsvlinder is echter een overdag actieve nachtvlin
der en staat daar dus niet in. De vlinder vliegt in één
langgerekte generatie van begin april tot half au
gustus. De periode waarin de vlinders uitkomen is
vrij lang, zodat vlinders en rupsen tegelijkertijd
kunnen voorkomen. De vlinders vliegen overdag en
zijn gemakkelijk te verstoren. Ze komen ook wel ´s
nachts op licht af. De soort, die vroeger vooral veel
in de duinen aanwezig was, heeft zich de afgelopen
veertig jaar sterk uitgebreid en komt nu in een groot
deel van het land voor. In de kleigebieden in Fries
land en Noord-Holland is de vlinder wat minder
wijdverbreid.

De geel met zwart gestreepte rupsen van de sint-ja
cobsvlinder zijn onmiskenbaar (Bron: Kars Veling)

Het giftige jakobskruiskruid
De opvallende oranjegeel met zwarte (zebra)rupsen
zitten in juli en augustus overdag open en bloot op
de waardplant. Ze eten vooral de bladeren en de
bloemen en als er erg veel rupsen bij elkaar zitten,
laten ze slechts een kale stengel over. Ze leven op
jakobskruiskruid. De gifstoffen in deze plant wor
den opgeslagen in hun lichaam. Dat laten ze ook
duidelijk zien met hun geel-zwarte waarschuwings
kleuren. Ook de vlinder zelf is giftig en laat dit met
zwart-rode kleuren weten. De laatste jaren is er
ongerustheid ontstaan over de toename van jakobs
kruiskruid. Met name paardenbezitters wijzen op
de giftigheid van de plant en de gevaren die er zijn
voor het vee. Er gaan zelfs stemmen op voor mas
sale bestrijding van jakobskruiskruid. Het is echter
een mooie inheemse plant, die in Nederland thuis
hoort en die bovendien voor heel veel dieren een
belangrijke voedselbron is. Paarden zullen de verse
plant dan ook herkennen en niet eten. Alleen in
gedroogde vorm, dus in hooi, wordt de plant gege
ten en vormt dan dus een probleem. Als iedereen
zich realiseert wat de gevaren van de plant zijn en
daarmee rekening houdt, is er geen enkele reden
voor grootschalige bestrijding. Dan kunnen ook
paardenliefhebbers met een gerust hart genieten van
het jakobskruiskruid en zijn rijke insectenfauna!
Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting

De sint-jacobsvlinder komt redelijk verspreid door het
land voor (waarnemingen vanaf 2010)
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VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIERE

KALKBRANDERSTRAAT 7
2222 BH KATWIJK ZH
T 071 4034064
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INFO@ARIESTUIJ.NL
WWW.ARIESTUIJ.NL

Fluiter is terug

Rankende helmbloem overal te zien.

(Bron: Theo Verstrael, Saxifraga)
De fluiter is een van die hele kleine, beweeglijke
vogeltjes die hoog in de bomen actief zijn. Als je
geen specialist bent, kan je ze op uiterlijk niet zo
maar op naam brengen. De fluiter lijkt bijvoorbeeld
heel sterk op tjiftjaf en fitis, maar is geler. Gelukkig
hebben al die kleine vogeltjes een heel eigen geluid
waardoor je ze gemakkelijker kunt onderscheiden.
Tel daarbij het biotoop, de omgeving, waarin ze
voorkomen bij op en je weet het. De fluiter zit
meestal in een oud bos, vooral beukenbos is geliefd.
Op dit moment komen ze terug uit Afrika. Hoe is
het mogelijk dat zo’n klein beestje, ze wegen amper
tien gram – twee suikerklontjes – zo’n reis kan
maken! Het geluid van de fluiter begint met enkele
heldere fluittonen en daarna komt er ineens een
waterval van een triller, als een knikker op een
glasplaat die uitdooft met een ‘tjirrrrrrr’. Of dit een
beschrijving is waar je als lezer iets mee kan? Als je
het een keer gehoord hebt, dan herken je het. Op
naar een oud loofbos!

Rankende helmbloem (Bron: Mike Hirschler, Saxifraga)
Rankende helmbloemen zijn wat onbeduidende
plantjes met bescheiden witte bloempjes. Je komt
ze bijna overal tegen; of je nu in de duinen loopt of
in de grote bossen en heidevelden op de zandgron
den in bijvoorbeeld Midden-, Oost- en Noord-Ne
derland. Alleen op zware klei zal je ze niet vinden.
Dat je de rankende helmbloem zoveel vindt is een
slecht teken, want de plant wordt geassocieerd met
luchtverontreinging door stikstof. Dus ook al lijkt
er op een mooie dag geen vuiltje aan de lucht, als je
dit plantje vindt, dan is die lucht toch echt niet zo
schoon als we zouden willen.
Tekst: Mike Hirschler, IVN

Tekst: Mike Hirschler, IVN

Voerbeurs in de zomermaanden.
De data voor de voersbeurzen in de zomermaanden
zijn de volgende:
zaterdag 19 juni van 10.00 - 12.00 uur
zaterdag 17 juli van 10.00 - 12.00 uur
zaterdag 21 augustus van 10.00 - 12.00 uur
We gebruiken de

ACHTER INGANG

Bestel voor donderdag uw bestelling.
Hopelijk hebben we in september weer de vogel
beurs.
Allemaal een prettige vakantie en geniet er van.

13

PARTNERS IN ONDERHOUD

Scheepmakerstraat 3r-3s
2222 AB Katwijk ZH

www.durieuxschilders.nl
071 40 29628

Schilderwerk door
vakmensen
14

Arris Zwanenburg
Te Brittenburg 58, 2225 ZX Katwijk

06 - 53723161
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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

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

Donateur

G. van Duyn

Donateur

D. de Mol

Donateur

C. Schaap

Kweker van
Eur.Cultuurvogels

Donateur

J. Schaap
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Activiteitenoverzicht 2021 (onder voorbehoud)
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag

16 januari
20 februari
20 maart
17 april
15 mei
5 juni
19 juni
17 juli
21 augustus
17 september
18 september
1 oktober
8 oktober
15 oktober
16 oktober
22 oktober
12 november
19 november
20 november
23 november
26 november
27 november
6 december
7 december
8 december
9 december
10 december
11 december
17 december
18 december
14 januari
15 januari
22 januari

Zaad verkoop
Zaad verkoop
Zaad verkoop
Zaal verkoop
Zaadverkoop (10.00 - 12.00)
Barbeque (gaat niet door)
Zaadverkoop (10.00 - 12.00)
Zaadverkoop (10.00 - 12.00)
Zaadverkoop (10.00 - 12.00)
Ledenvergadering
Vogelbeurs (weer de eerste???)
klaverjassen
Ledenvergadering
Klaverjassen
Vogelbeurs
Klaverjassen
Klaverjassen
Inschrijven tentoonstelling
Vogelbeurs
Afluisteren zangkanaries
Klaverjassen
Afluisteren zangkanaries
Opbouwen tentoonstelling
Inbrengen vogels
Keuring vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open
Tentoonstelling open
Klaverjassen
Vogelbeurs
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)

