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Komende activiteiten

Jaarvergadering 11 maart

Vrijdag 25 februari

Voor deze avond is de districtsvoorzitter Lex Kap
tein uitgenodigd om de jubilarissen een speld op de
mouw te steken.
Het is de bedoeling dat dit gaat gebeuren om 20.00
uur. Het zijn in totaal 9 jubilarissen.
De 9 jubilarissen zijn: Dirk de Mol, Leen Beelen,
Dick Verkade, Rob Bisschops, Piet van Rhijn, Jan
Plokker, Tinus Teeuwen, Jaap Plokker, Freek
Schot en Gerrit van Rijn.
Dit is een groot aantal omdat de corona duidelijk
roet in het eten gegooid heeft. De laatste afspraak
was dat tijdens de opening van de tentoonstelling
in 2021 de jubilarissen gehuldigd zouden worden.
Maar helaas de tentoonstelling ging voor de 2de
keer niet door.

Op vrijdag 25 februari houden we onze eerste leden
vergadering van dit jaar. Het zal een avondje praten
worden over wat ons gebeurd is de afgelopen tijd.

4 maart
Dan houden we de eerste klaverjasavond.

Vrijdag 11 maart
Op vrijdag 11 maart houden we de jaarvergadering.
Voorafgaande de vaste agendapunten zullen de
jubilarissen gehuldigd worden.

Zaterdag 19 maart

Agenda van de jaarvergadering:
1.Opening;

Dan houden we weer onze maandelijkse vogel 2.In en uitgaande stukken:
beurs. Deze wordt gehouden van 10.00 - 12.00 uur.
Geef tijdig uw voerbestelling tijdens winkeltijden 3.Ledenmutatie;
door aan Anita tel. 06-365 124 17. Voor de vogels
bellen in de avonduren 06-557 160 07.
4. Notulen jaarvergadering 2021;
(zie jaarverslag secretaris)

Vrijdag 25 maart
Klaverjasavond.

Berichtje van penningmeester

5. Jaarverslag secretaris;
6. Stand van zaken rond de ringenbestellingen 2021
door de ringencommissaris;

Veel leden hebben de contributie 2022 voldaan, 7. Financieel verslag 2021;
echter er zijn ook een aantal die dit nog niet hebben
gedaan. Meestal is het een kwestie van vergeten. De 8. Begroting 2022;
juiste gegevens vinden jullie op pagina 3 van dit
9. Verslag kascommissie;
clubblad.
Kascommissie bestaat uit Jan Schaap
en Cor Jonker.
10. Bestuursverkiezing;
11. Stichting Kleindierensport Katwijk;
12. Rondvraag.
Toelichting punt 10:
Dit jaar zijn de functies van 1ste voorzitter en alge
meen adjunct aftreden. Beide functies worden nu
niet bezet, maar er is een verlangen van de zittende
bestuursleden om beide functies op te vullen.
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Ik zou dit verslag willen beginnen met positieve
dingen, maar dan ben ik vlug uitgepraat. Het enige
is zover ik weet is dat we geen leden hebben verloren
aan de corona. Het bestuur is tot op heden vrij ge
bleven van deze vervelende ziekte.

Vogelbeurs
De vogelbeurs is in het begin van het jaar omgezet
in een voerbeurs. Ook hier is de oorzaak Corona.
Na de zomerstop hielden we weer een vogelbeurs.
Nog wel met de nodige corona-regels. Omdat we bij
elke vogelbeurs annex voerbeurs een registratie
moesten bijhouden hebben we wat duidelijke cijfers
van bezoeker. In dit jaar hebben 31 leden minimaal
1 keer bezoek gebracht, minimaal 6 tot 16 keer geen
lid van de vereniging. Maximaal 32 en minimaal 20
bezoekers per keer.

Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van
bestuurslid Piet van Zuilen. Piet was een man die er
altijd was. Ook was hij de man achter de klaverjas
avonden. Zo haalde hij ook altijd Cor en Jan Schaap
op.

Klaverjasavonden
Zo zijn ook na de zomerstop de klaverjasavonden
hervat. Echter de persconferentie van 23 november
gooide weer roet in het eten waardoor het bij 4 keer
bleef.

Jaarverslag 2021
Hier volgt een heel beknopt jaarverslag van weder
om een raar 2021, gezien door de ogen van de se
cretaris.

Het verenigingsblad
Jan Holten is wel geen lid meer, maar zijn echtge
note is donateur. Jan ligt nog steeds in de Wilbert Het verenigingsblad wordt nog steeds in groot
en is nog steeds niks met Jan. Dick Verkade houdt formaat (A-4) en volledig in kleur uitgegeven. De
opbrengst van de advertenties dekt de kosten van
contact met zijn echtgenote.
het verenigingsblad. Het verenigingsblad is nog
steeds een eenmanszaakje. Jammer.
Ledenmutaties
Aan het eind van dit jaar/begin volgende jaar zijn
er een aantal ledenmutaties geweest. De vereniging
kent 3 ereleden, 2 leden die de status hebben van lid
van verdienste bij de N.B.v.V. en 7 donateurs (5
vorig jaar). Het totale leden bij de N.B.v.V. is nu 75
in tegenstelling van vorig jaar was dit 81. In totaal
kent de vereniging 82 leden (86 vorig jaar)

Tentoonstelling
Tot op het laatste moment is getracht om de ten
toonstelling door te laten gaan. Er werd zover ge
gaan dat de tentoonstelling alleen door de inzenders
“bezocht” mocht worden. Alles werd in gereedheid
gebracht tot aan het toekennen van de kooinummer
en in inzendlijsten van de deelnemers. Vrijdag voor
het ophalen van de keurkamers werden de corona-
Bijeenkomsten
Door alle Corana beperkingen zijn we slechts 2 maal regels aangescherpt en werd de tentoonstelling af
geblazen.
bij elkaar gekomen.
De jaarvergadering vond plaats 24 september in een
mini-pakket behandeld. Het belangrijkste punten
waren: het financiën en bestuursverkiezing. Op de
financiële verslagen waren geen op of aanmerkin
gen. De kascommissie, Henk Oudshoorn en Jan
Schaap, heeft de financiën gecontroleerd. Zij heb
ben geconstateerd dat de financiën in goede handen
zijn. Zij hebben geen uitzonderlijke dingen ontdekt.
De commissie heeft voorgesteld om de penning
meester te dechargeren. Dit is door de vergadering
overgenomen.
Bestuursverkiezing: Aftredend was de penning
meester. Hij stelde zich weer beschikbaar. Dick
werd met acclamatie herkozen. Hopelijk kunnen we
in 2022 een normale jaarvergadering houden.

Volgens mij is een ieder weer bijgepraat van zeer
bewogen verenigingsjaar. Ik wens jullie allen een
goed jaar toe zo wel in de privé sfeer, maar zeker
ook met de hobby, zodat we weer een ouderwetse
tentoonstelling kunnen neerzetten. Graag tot de
volgende jaarvergadering.
Piet Hagenaars
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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

Vogelbalans 2021: hoe vergaat het onze buitengewoon belangrijk. Ze geven weer hoe het
onze vogels vergaat, zowel broedvogels als overwin
vogels?

teraars. Hiermee wordt het effect zichtbaar van
allerlei ontwikkelingen in ons land, van klimaatver
andering tot de intensivering van de landbouw. En
kan voor een deel ook worden beoordeeld of het
natuurbeleid van de overheid werkt of niet.

Door Ruud van Beusenkom, Vogelbescherming
Nederland
Sovon Vogelonderzoek Nederland heeft onlangs de
Vogelbalans 2021 uitgebracht: boordevol waardevol
le informatie over het wel en wee van onze vogelstand.
Niet verrassend: de boerenlandvogels blijven in mi
neur. Moerasvogels daarentegen doen het goed. En
we hebben er maar liefst vijf soorten roofvogels bij
gekregen.

Moerasvogels doen het goed
In de Vogelbalans 2021 is een graadmeter opgeno
De vogeltellingen voor de meetnetten van Sovon en men van broedvogels per leefgebied. Deze laat zien
het Centraal Bureau voor de Statistiek, uitgevoerd dat het het slechtst gaat met de boerenlandvogels.
door duizenden vrijwilligers en professionals, zijn Sinds 1990 zijn ze gemiddeld met de helft in aantal

PARTNERS IN ONDERHOUD
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afgenomen, met 2020 als dieptepunt voor de stand
van grutto, wulp en tureluur. Maar 2021 lijkt een
beter jaar te zijn: door het koude en natte voorjaar
werden graslanden laat gemaaid en hadden weide
vogels een iets beter broedsucces.
De meeste moerasvogels doen het goed, vooral
roerdomp, snor, rietzanger en kleine karekiet staan
in de plus. Heel belangrijk bij deze positieve trend
is de ontwikkeling van grote, nieuwe moerasgebie
den in de laatste decennia.

Bosvogels hebben last van stikstof
Bosvogels gaat het over het algemeen voor de wind.
Dat komt omdat er vergeleken met dertig jaar ge
leden meer bos is gekomen in Laag-Nederland en
het bos ouder is en meer natuurlijk beheerd wordt.
Maar kijk je beter naar de gegevens, dan blijkt
stikstof roet in het eten te gooien. In de bossen op
de zandgronden met een zeer hoge stikstofdepositie
(meer dan 35 kg stikstof per hectare per jaar) nemen
bosvogels juist áf, met wel een kwart sinds 1990.
Mogelijk leidt teveel stikstof indirect tot afname van
de kwaliteit en de kwantiteit van het voedsel. On
derzoek op de Veluwe lijkt dit te bevestigen.
Kustbroedvogels in de Waddenzee en in de Delta
zitten in zwaar weer. Van tien soorten kustbroed
vogels (waaronder eider, kluut, visdief en noordse
stern) wordt in deze regio’s niet alleen het aantal,
maar ook het broedsucces bijgehouden. Dat is bij
vrijwel alle soorten te laag om de sterfte van oudere
vogels te compenseren, waardoor de populaties
onder grote druk staan. Veel predatie, begroeid
raken van eilandjes, droogte of juist te hoge water
standen (zomerstormen!) vormen een toenemende
bedreiging voor deze groep, waar veel soorten van
de Rode Lijst bij zitten.

der zeearend, visarend, zwarte wouw en steppekie
kendief. In de laatste jaren broedden er in totaal 15
soorten roofvogels in Nederland! Buizerd, havik en
sperwer, maar ook bruine kiekendief zijn sinds de
jaren zestig uit een diep dal geklommen en zijn nu
algemeen te noemen. Dit is verheugend en voor een
groot deel toe te schrijven aan betere bescherming.
Maar de toename geldt niet voor alle soorten:
boomvalk en torenvalk nemen al sinds de jaren
tachtig, negentig af in aantal. Daarnaast zijn sper
wer als bruine kiekendief over hun hoogtepunt heen
en zijn beide soorten sinds 2000 afgenomen.
De Vogelbalans gaat in op de oorzaken van de
verschillende trends. Dat zijn er vele; heel treurig is
wel dat vervolging, door vergiftiging, afschot en
verstoring van nesten roofvogels nog steeds parten
speelt, en niet iets is uit een ver verleden.
Bron: Diek, H. van, R. Foppen, A. de Jong, M. Ka
velaars & C. van Turnhout. 2021. Vogelbalans 2021.
Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Het hoekje van de natuurliefhebber
De Merel
(Turdus merula)

De merel is een van de meest voor komende vogel
soorten, in Nederland. Al loopt het de laatste jaren
goed mis, met de merel populatie. Onze merels
hebben namelijk te lijden van een virus, dat onge
veer vijfjaar geleden overgewaaid is uit Afrika, het
Usutu virus. Het virus heeft zich ondertussen ver
spreid in Duitsland, Nederland en België. Het wordt
overgedragen door muggen en voor de merel is het
virus fataal, als hij gestoken wordt door een mug
die drager is van het Usutu virus. In sommige
Vijf soorten roofvogels erbij
In de Vogelbalans 2021 wordt uitgebreid inge streken is het aantal merels met 50% verminderd in
zoomd op roofvogels. Daarvan hebben we er maar 5 jaar. De natuur is over het algemeen weerbaar en
liefst 5 soorten als broedvogel bijgekregen, waaron men hoopt dat de merels op termijn immuun wor
den tegen het virus. Laat ons hopen dat die verwach
11
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tingen juist zijn. Want zonder het gezang van de
merels zou het hier wel heel stil worden in de lente.
Gelukkig kan men ze bij ons nog in bijna elke tuin
horen fluiten en toegegeven ze hebben een prachti
ge zang.

menu van allerlei bessen, rijp fruit en een beetje raar,
maar rotte appels en peren zijn een lekkernij voor
de merels in de winter. In de tuintjes waar de vogels
gevoederd worden, behoren merels tot de trouwe
bezoekers. Ook zaden worden gegeten tijdens de
wintermanden, net als pindavet. En op universeel
voer voor lijsters en spreeuwen zijn ze verzot, zeker
als je er nog wat levende of gedroogde meelwormen
ondermengd.
In Nederland waren er in 2016 ongeveer 650.000
broedparen en in de winter komen er nog dubbel
zoveel bij, uit het hoge Noorden. Maar het huidige
aantal broedparen bij ons zou wel eens veel lager
kunnen zijn. Al kwamen ze tijdens de nationale
vogeltelling in januari 2021 toch nog mooi uit op
een vierde plaats.

De man is pikzwart met een gele tot oranje snavel,
de merel op de foto is een eerstejaars man, dat kan
je zien aan de snavel, die is dan nog wat vlekkerig
is. Het vrouwtje is overwegend bruin met mooie
stippen op de borst. De jongen lijken wel op mama
merel, maar ze zijn nog een tintje lichter bruin en
hebben nog meer stippen op de borst en buik.

De foto is gemaakt in onze tuin met een Canon 5 D
Mark IV, Canon lens 300 mm f2.8, ISO 1600. Slui
tertijd 1/400 ste, diafragma 3,2. Witbalans handma
tig op “Bewolkt”.

Hun voedsel bestaat voornamelijk uit regenwor
men, emelten, engerlingen, slakken en allerlei rup
sen. In de herfst en winter schakelen ze over op een
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Grote zilverreiger goed te zien

Op grijze dagen zoals in de afgelopen tijd is het soms
moeilijk om schoonheid buiten te ontdekken. De
bomen zijn nog kaal, het miezert en binnen blijven
is aantrekkelijk. Maar wanneer je toch naar buiten
gaat, kan je zomaar oog in oog komen te staan met
een grote zilverreiger. Deze prachtige witte vogel
fleurt zijn omgeving op met zijn stralende schoon
heid. Je kunt grote zilverreigers in de winter goed
zien, omdat ze hier overwinteren. Dat is ook te zien
in de Nature Today-app: de soort staat bijna bo
venaan in de landelijke soortenlijst. Ze blijven nog
tot in maart goed te vinden, daarna verlaten veel
grote zilverreigers ons land om ergens anders te
broeden.

Paartijd wolf aangebroken

Kamsalamander trekt naar het water

Kamsalamander, mannetje
De kamsalamander is de grootste watersalamander
van Nederland. Het is ook de eerste soort die zijn
winterverblijf verlaat en naar het water trekt. Wa
tersalamanders overwinteren op het land en planten
zich in de lente voort in het water. Hoewel de
meeste salamanders in maart naar het water trek
ken, kan de kamsalamander bij zacht weer al in
februari, of zelfs nog eerder, het water opzoeken.
Ze hebben voorkeur voor grote plassen met stil
staand water, naar kleinere poelen trekken ze
minder.
Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Jan Nijendijk, Saxifraga; Kees Marijnissen,
Saxifraga

Vandaag is het Valentijnsdag en ook bij wol
ven hangt de liefde in de lucht. Wanneer de paartijd
begint, hangt af van het gebied waar ze in leven. Op
veel plekken begint de paartijd rond deze tijd van
het jaar. Wolven leven in roedels en meestal paart
alleen het leidende koppel van een roedel. Het komt
wel eens voor dat dochters van zo’n roedel bezoek
krijgen van vrijgezelle wolvenmannen,
die ‘casanovawolven’ worden genoemd.
Zo’n wolf voegt zich dan niet bij de roedel, maar
gaat na de paring weer zijn eigen weg. Mannelijke
wolven van het leidende koppel verlaten hun
vrouwtjes niet na de paring, in tegenstelling tot
hondenmannetjes. Dat komt omdat de bronsttijd
van wolven maar zo kort duurt, dat ze er beter goed
gebruik van kunnen maken.
Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto: Hans Dekker, Saxifraga
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M. Helders
Tel.071

B. van Stelt
Tel. 06 39854296

Freek Schot
Tel. 0172 242337

Kweker van
Tropische vogels

Kweker van
Diamantvinken &
waterslagers

Kweker van
waterslagers

Aad van Niel
tel.06 49217246
Kweker van
kleur & postuur
kanaries

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

P. Hagenaars
Tel. 06 10474218

Kweker van
Waterslagers

Kweker van
Kleurkanaries

Krien Onderwater
tel.071 4033322

M.J. Teeuwen
Tel.023 5848601

Kweker van
waterslagers

Kweker van
Waterslagers

Jaap Plokker
Tel.071 4027562

B. Nijgh
Tel.071 4030323

Kweker van
Jap.meeuwen &
waterslagers

Kweker van
Gouldamadines

Dick Verkade
Tel.071 4024698

R. Zandbergen
Tel06 10107345

Kweker van
Tropische vogels
& parkietachtige

Kweker van
Gouldamadines
Eur.Cultuurvgls

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

C. Schaap

Donateur

D. de Mol

Donateur

G. van Duyn

Donateur

J. Schaap

T. Diepenhorst Donateur
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Jaaroverzicht
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

onder voorbehoud
15 januari
22 januari
4 februari
11 februari
18 februari
19 februari
25 februari
4 maart
11 maart
19 maart
25 maart
1 april
16 april
21 mei
11 juni
18 juni
15 juli
20 augustus
16/23 september
17 september
23 september
7 oktober
14 oktober
15 oktober
28 oktober
4 november
11 november
18 november
19 november
22 november
25 november
26 november
5 december
6 dcember
7 december
8 december
9 december
10 december
17 december
14 januari 2023
21 januari 2023

Vogelbeurs
Nieuwjaarsreceptie (geannuleerd)
Klaverjassen (geannuleerd)
Prijsuitreiking (geannuleerd)
Klaverjassen (geannuleerd)
Vogelbeurs (10-12 uur)
Ledenbijeenkomst
Klaverjassen
Jaarvergadering
Vogekbeurs (10 - 12 uur)
Klaverjassen
Ledenvergadering
Vogelbeurs (10-12 uur)
Zaadbeurs (10-12 uur)
Barbeque
Zaadbeurs (10-12 uur)
Zaadbeurs
Zaadbeurs
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Ledenverg./Klaverjassen
Ledenvergadering
Klaverjassen
Vogelbeurs
Klaverjassen
Ledenvergadering
Klaverjassen
Inschrijven tentoonstelling
Vogelbeurs
Afluisteren Zangkanaries
Klaverjassen
Afluisteren Zangkanaries
opbouwen tentoonstelling
Opbouw/inbrengen vogels
Keuren van de Vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open/Klaverjassen
Tentoonstelling Open
Vogelbeurs
Nieuwjaarsreceptie
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 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)

