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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 176september. 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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Vogelbeurs
Op zaterdag 20 augustus wordt weer de gebruike
lijke vogelbeurs gehouden. Dit vindt als vanuit
vanouds in het verenigingsgebouw tussen 10 en 12
uur.
Bestel tijdig uw voer.
Dit kan per mail info@vogelenzaadhandel.nl of tel.
06 365 124 17.
Bij vragen aan John over vogels, dan even 's-avonds
bellen (die stakker werkt nog overdag)
tel. 06 557 160 07.

Geef even op of u meegaat en u vervoer heeft en u
eventueel ruimte heeft in uw auto.
Heeft u nog niet gereageerd, doe dit dan alsnog.

Het heeft even geduurd
Door het toe doen van enkele leden van de vogel
vereniging heeft het clubgebouw een echte bar. Deze
bar is afkomstig uit het parochiehuis kleine JOAN
NES van r.k. kerk H. Joannes de Doper.

Avondexcursie Avifauna
Het duivenseizoen loopt tegen eind september af.
Om elkaar toch voor die tijd te kunnen ontmoeten

heeft het bestuur naar een alternatief gezocht.
Adres: Vogelpark Avifauna, Hoorn 59, 2404 HG
Roofvogel demonstratie
Alphen aan den Rijn. Parkeren is gratis.
Op vrijdag 14 oktober komt Brian Bouman met zijn
Op vrijdag 26 augustus (dan zijn alle schoolvakan
roofvogels een demo geven in het clubgebouw.
ties afgelopen) heeft het bestuur Siem van de Luit
bereid gevonden om een avondexcursie in Avifauna
te houden. Dit is weer eens wat anders. Normaal
komt Siem naar de vereniging, maar nu gaan wij
naar hem toe.
Deze avond begint om 18.30 uur. Waarom zo
vroeg? In die tijd gaat de zon om 20.30 uur onder
en we kunnen niet tot die tijd bij de vogels lopen,
ook zij moeten een slaapplaatsje vinden.
Rayontentoonstelling
Deze excursie komt voor rekening van de vereni v.v. De Kolibri uit Noordwijkerhout bestaat 65
ging.
jaar. Ter gelegenheid hiervan houden zij de rayon
tentoonstelling. Deze tentoonstelling wordt gehou
Wees op tijd en rijd zoveel mogelijk met elkaar den van 4 t/m 6 november in het duivencentrum van
mee. Reistijd (vanuit Katwijk) is 40 minuten.
De Duinklievers. Nadere gegevens volgen.
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KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL
Anders dan in het verleden hebben we dit jaar de
gelegenheid aangegrepen om ook in de zomertijd
enkele klaverjasavonden te organiseren. Zo hebben
we vrijdag3 juni een ronde gespeeld en ook op 1 juli
is er weer flink van leer getrokken.
De opkomst viel toch wel enigszins tegen, beide
avonden konden we maar 2 tafeltjes rondkrijgen,
ongetwijfeld door vakanties, barbecues en andere
perikelen waar je in deze tijd van het jaar rekening
moet houden, maar de stemming was weer opper
best. Na afloop van de laatste avond werd er dan
ook door verschillende spelers geopperd dat we
gewoon door moesten gaan. Dit geeft toch aan dat
het wel leeft bij de spelers en dat het wel wordt ge
waardeerd dat we deze avondjes organiseren.
Ondanks de lagere opkomst werden er toch aardige
punten gescoord, zo werd Hans Hazenoot op 3 juni
met 5.625 punten de winnaar en ook op 1 juli werd
de 5.000-puntengrens geslecht. Deze ronde werd
gewonnen door Arjan van der Plas met 5.211 pun
ten. De poedelprijs werd de eerste avond “gewon
nen” door Piet Hagenaars met 3.445 puntenen Dirk
de Mol nam de tweede avond de eieren mee naar
huis met 3.888 punten.De “wilde rondes” zijn ge
wonnen door Mart Vlieland en Jan Schaap met
1.935 punten en door Arjan van der Plas en Dirk
de Mol met 2.121 punten.

De Groenling

(Chloris chloris)

De groenling heeft zijn naam niet gestolen. Vooral
de man zijn vederpakje is heel mooi olijfgroen. Met
zijn mooie diepgele vleugel en staartspiegels is het
beauty om in de tuin te hebben. Het vrouwtje
groenling is meer bruin/grauw/groen en dus heel
onopvallend gekleurd, maar wel beter gecamou
Gezien het verzoek van diverse spelers wordt er fleerd.
gekeken of er gelegenheid is om nog een avond te
regelen, anders zullen we in september of oktober In Nederland komen er volgens Sovon tussen de
weer starten met de volgende competitie. Houdt uw 65.000 en de 100.000 broedparen voor. Of moet ik
schrijven kwamen er voor, want het gaat behoorlijk
mail dus in de gaten!!!
slecht met onze mooie groenling sinds 2009. Ze
sterven massaal door het “geel” (Trichomonas
De uitslag van 3 juni 2022 is als volgt:
1. Hans Hazenoot
5.625 pnt gallinae) een zeer besmettelijke ziekte, die wordt
2. Wim van der Plas
5.487 pnt veroorzaakt door een parasiet en werd voor het
3. Arjan van der Plas
5.025 pnt eerst vastgesteld in 2005 in Engeland. Ondertussen
heeft het geel zich ook verspreidt via Duitsland naar
Nederland en België. Met desastreuse gevolgen
De uitslag van 1 juli 2022 is als volgt:
1. Arjan van der Plas
5.211 pnt voor de groenling populatie. Groenlingen besmet
ten elkaar omdat ze de neiging hebben om elkaar te
2. Jan Schaap
5.160 pnt
voederen uit de snavel. Maar ook zieke groenlingen
3. Maart Hazenoot
4.957 pnt
braken het voedsel op om dat hun keel dicht zit door
gele kaasachtige gezwellen, waar door ze uiteinde
Troef Boer.
lijk ook stikken. Maar het uitgebraakte voedsel
wordt weer opgepikt door andere groenlingen. De
ziekte gaat ook over op goudvinken. Men hoopt
7
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dat de vogels zelf een immuniteit zullen ontwikke Te heet om te slapen? Ga nachtvlinders
len.
kijken!
Groenlingen zijn echte specifieke zaadeters tal van
(onkruidzaden) of wat netter gezegd zaden van
wilde planten vormen hun hoofdvoedsel. Tijdens de
herfst en winter ziet men ze ook wel op de rozen
bottels in de tuinen en aanplantingen langs de weg.
Al komen ze ook wel heel graag op de voedertafel
of silo als je de vogels voedert in de tuin. Zeker als
je ze op zonnepitten en hennepzaden trakteert. Het (Bron: Kars Veling)
is noodzakelijk dat je de voedertafel regelmatig
ontsmet. En wat de drinkschaal betreft elke dag het De Vlinderstichting
drinkwater verversen en de schaal goed uitschrob Er worden weer warme nachten verwacht en veel
mensen hebben moeite om met die hitte in slaap te
ben.
vallen. Dat is helemaal niet erg, want dan kun je
eindelijk eens de vlinderstruiken in de tuin in het
Wij hebben het geluk om ze bijna het hele jaar door donker onderzoeken. Er is een flinke kans dat je
diverse nachtvlinders tegenkomt, bijvoorbeeld
in de tuin te hebben, hopelijk blijft het zo.
gamma-uil en huismoeder. Zeker op warme nach
De foto heb ik gemaakt in de tuin. Met een Canon ten tref je soms wel twintig vlinders op één vlinder
5 D Mark IV met canon lens 300 mm, iso 320, struik aan.
diafragma 4.5, sluitertijd 1.640 ste en de witbalans
handmatig op bewolkt.
Alois

Ook de 'beruchte' buxusmot kun je vannacht aantreffen in de tuin
(Bron: Kars Veling)
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Wat nachtvlinders op vlinderstruik, v.l.n.r.: witstipgrasuil, geoogde worteluil, windevedermot en perzikkruiduil (Bron: Kars Veling)

We kennen de vlinderstruik vooral van de dagvlin
ders die er gebruik van maken. Ook tijdens de
tuinvlindertelling van half juli werden er vooral veel
dagpauwogen, atalanta’s en koolwitjes op gezien.
Maar ook ’s avonds is de vlinderstruik in trek. Zeker
op warme nachten kun je soms vijf, maar ook wel
eens twintig nachtvlinders te zien krijgen. Ga, on
geveer een uur na zonsondergang - dat is nu zo rond
half elf - met een zaklamp de tuin in en schijn
voorzichtig langs de bloemen van de vlinderstruik
of andere bloeiende planten in je tuin. Soms zie je
er direct al vlinders op, maar het kan ook zijn dat
je alleen kleine rode lichtjes ziet. De ogen van veel
nachtvlinders reflecteren het licht van de zaklamp
en als je het aantal lichtjes deelt door twee, weet je
hoeveel nachtvlinders er in jouw struik zitten.
Rustig dichterbij gekomen kun je kijken of je de
vlinders ook kunt herkennen. Er zijn vele tientallen

soorten die op dit moment gebruikmaken van de
bloemen in onze tuin als energiebron.
Er zijn twee motten die zeer algemeen zijn, overal
voorkomen en een duidelijke voorkeur hebben voor
de vlinderstruiken in de tuin en dus een grote tref
kans hebben. De gamma-uil (zie leadfoto) is daar
een van. Deze is zowel overdag als ’s nachts actief
en is een enorm drukke vlieger, die meestal flink
fladderend voor de bloemen met zijn roltong de
nectar verzamelt. De vleugels gaan niet zo snel als
die van de kolibrievlinder, die zo echt stil staat voor
de bloem, maar rustig zitten is er bij de gamma-uil
niet bij. Dat geldt wel voor de andere veel voorko
mende nachtvlinder momenteel, de huismoeder.
Dit is een grote vlinder die vrij langwerpig over
komt. De kleur is enorm variabel en kan van effen

Arris Zwanenburg
Te Brittenburg 58, 2225 ZX Katwijk

06 - 53723161
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INFO@ARIESTUIJ.NL
WWW.ARIESTUIJ.NL

De huismoeder is enorm variabel wat betreft kleur en tekening (Bron:
Kars Veling)

Tot nu toe zijn er erg weinig kleine vuurvlinders dit jaar. Zal de soort
zich in de septembergeneratie herstellen? (Bron: Kars Veling)

meetnet tellen meer dan duizend vrijwilligers iedere
week een vaste route. Dat doen ze jaar in, jaar uit,
sommige mensen al meer dan dertig jaar! Doordat
de tellingen op een gestandaardiseerde manier
plaatsvinden en dus steeds op dezelfde manier,
kunnen we daar een mooi beeld uit krijgen hoe het
met de vlinders gaat. Als we kijken naar de afgelo
pen dertig jaar dan zien we een achteruitgang van
vijftig procent. Het gaat dus niet goed met de vlin
ders! Ze hebben te lijden van het intensieve landge
bruik in ons land – bijvoorbeeld door versnippering,
Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstich verdroging en de hoge stikstofdepositie – en ook
van klimaatverandering, vooral de weersextremen.
ting (leadfoto: gamma-uil)
Maar van jaar op jaar zijn er sterke verschillen en
goede en slechte jaren. Dit wordt vaak gestuurd
door weersomstandigheden en door parasieten en
Waar zijn de vlinders?
andere natuurlijke vijanden. Is dit jaar inderdaad
zo’n rampjaar voor vlinders als gemeld via de tele
foontjes en op de sociale media?
lichtbruin, via donkerder en bontere kleuren tot
bijna zwart zijn. De huismoeder heeft een opvallend
driehoekig snuitje en de grootte verklapt ook al veel.
Ga vannacht of een van de komende nachten maar
eens op onderzoek in de tuin en kijk welke nacht
vlinders er te zien zijn. Geef de waarnemingen door
via Waarneming of Telmee. Dan worden ze opge
nomen in de NDFF, de Nationale Databank Flora
en Fauna en kunnen ze worden gebruikt voor on
derzoek en bescherming.

De VlinderstichtingDe telefoon bij De Vlinderstich
ting rinkelt continu en op sociale media zijn de
klaagzangen ook talrijk. “Waar zijn de vlinders”?
“Mijn tuin staat vol bloeiende vlinderstruiken, maar
er is geen vlinder op te zien”. En inderdaad kloppen
die berichten, maar het is goed om ze in perspectief
te zien.
Dankzij het Meetnet Vlinders weten we heel goed – In het voorjaar en in juni waren er meer vlinders
en omdat veel mensen direct hun gegevens invoeren dan normaal, maar daartussen en de laatste weken
bijna ‘realtime’ – hoeveel vlinders er vliegen. In het zijn er veel minder vlinders te zien dan het gemid
13

PARTNERS IN ONDERHOUD

Scheepmakerstraat 3r-3s
2222 AB Katwijk ZH

www.durieuxschilders.nl
071 40 29628

Schilderwerk door
vakmensen
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Vogelbeurzen in de regio

De koninginnenpage heeft een prima jaar en wordt veel gezien, ook in
Noord-Nederland (Bron: Kars Veling)

delde vanaf 1992. Het beeld dat er nu erg weinig
vlinders zijn, klopt dus wel degelijk, maar wil niet
direct zeggen dat het een heel slecht vlinderjaar is.
Het beeld dat het nu heel slecht is, wordt versterkt
omdat juist een paar typische tuinvlinders nu weinig
te zien zijn omdat ze over hun piek heen zijn, terwijl
ze wel degelijk een prima generatie achter de rug
hebben. De nummers een en twee van de jaarlijkse
tuinvlindertelling, dagpauwoog en atalanta, heb
ben goed en veel gevlogen en hebben vast ook veel
eitjes afgezet. De grote vraag nu is of de droogte
waar we mee te maken hebben, er niet toe zal leiden
dat veel van de rupsen niet voldoende voedsel
kunnen krijgen voor een goede ontwikkeling. Er is
nu dus nog niet te zeggen of het een goed of een
slecht vlinderjaar is.

Vogelvereniging Zang en Kleur
elke 1ste zaterdag van de maanden september t/m
april van 09.00 - 13.00 uur
Plantarium gebouw, Italielaan 4 te Hazerswoude Dorp
++++++++++++++++++++++++++++++++
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 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 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
++++++++++++++++++++++++++++++++
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)
++++++++++++++++++++++++++++++++

Het Meetnet Vlinders is een onderdeel van het Lan
delijk Meetprogramma Vlinders dat wordt uitge
voerd in opdracht van het ministerie van LNV en Zeefruit is de naam voor eetbare schelpdieren, al
onderdeel is van het Netwerk Ecologische Monitoring heten ze in het restaurant meestal fruits de mer. Ook
zeegroente wordt steeds meer gegeten: zeekraal van
(NEM).
de visboer of zeewiersalade bij de sushi. Maar er
komt meer ‘groente en fruit’ uit de zee. Wat dacht
Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting
Grafieken: Landelijk Meetprogramma Vlinders je van een zeedruifje? Dit kwalletje doet zijn naam
eer aan: aangespoeld op het strand lijkt het net een
(NEM)
gepelde druif. Zeedruifjes zijn zo’n drie centimeter
groot en hebben acht rijen geribde lijnen over hun
Zeedruiven op het strand
lichaam lopen, waar ze mee kunnen zwemmen.
Zeedruifjes zijn ribkwallen. Deze hebben geen ne
telcellen zoals kwallen, en ze horen ook bij een hele
andere groep van het dierenrijk. Ze spoelen vooral
aan in het voorjaar, en ook in augustus en septem
ber.
Tekst: Nienke Lameris, NatureToday.nl
Foto: Peter Meininger, 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
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
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
4 februari
11 februari
18 februari
19 februari
25 februari
4 maart
11 maart
19 maart
25 maart
1 april
16 april
13 mei
21 mei
11 juni
18 juni
15 juli
20 augustus
26 augustus
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
Klaverjassen (geannuleerd)
Prijsuitreiking (geannuleerd)
Klaverjassen (geannuleerd)
Vogelbeurs (10-12 uur)
Ledenbijeenkomst
Klaverjassen
Jaarvergadering
Vogekbeurs (10 - 12 uur)
Klaverjassen
Ledenvergadering
Vogelbeurs (10-12 uur)
Ledenbijeenkomst
Vogelbeurs (10-12 uur)
Barbeque
Vogelbeurs (10-12 uur)
Vogelbeurs (10-12 uur)
Vogelbeurs (10-12 uur)
Excursie Avifauna (18.30)
Vogelbeurs (10-12 uur)
Klaverjassen
Ledenvergadering
Demo Bouman roofvogels
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)

