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Verenigingsinfo 

 

ERELEDEN  P.C. Hagenaars en J.A. Plokker  

 

BESTUUR  

Voorzitter : Jaap Plokker, Hercules 86, 

(Waarnemend) 2221 MD Katwijk, tel: 071-402 75 62 

Secretaris: Piet Hagenaars, de Waalmalefijtstraat 85 

 2225 LW Katwijk, tel. 06-104 74 218 

Penningmeester:Dick Verkade, Hartweg 81 

 2221 PV Katwijk, tel. 071-402 46 99 

Lid: Piet van Zuilen, Boslaan 48 

 2224 HJ Katwijk, tel. 071-407 25 50 

Lid: Cees van Rossum, Adrianastraat 73 

 2225 NW Katwijk, tel. 071- 407 24 76 

Lid: Vacant. 

Lid: Vacant. 

 

OVERIGE 

Ringencommissaris: Piet van der Plas, Tel. 071-407 16 84 

 E-mailadres: p.plas@casema.nl 

 Bouwe Nijgh, Tel. 071-403 03 23 

 

Redactie clubblad: Piet Hagenaars, pchagenaars@casema.nl 

 

Bankrekeningnummer:  33.18.01.809 

 t.n.v. “DE KANARIEVOGEL” KATWIJK 
 

Lidmaatschap: Contributie per kalenderjaar: seniorleden: € 35,00; 

 jeugdleden: € 17,50.  

 

Verenigingsgebouw:  

 Gebouw Stichting “Kleindierensport Katwijk” 

 Prins Hendrikkade 10a, Katwijk aan Zee. 

 

Website: www.kanarievogel.nl 

 Beheerder: kanarievogel@casema.nl 
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Uitnodiging ledenvergadering 
 

Beste vogelvriendinnen en vrienden, 

 

Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de ledenvergadering. 

Deze vindt plaats op vrijdag 11 februari 2011, i.p.v. 4 februari. 

In het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,  

Pr. Hendrikkade 10a te Katwijk. 

We beginnen om 20.00 uur. 

 

Op deze avond komt imker Wolvers uit Warmond een praatje houden 

over het “Imker” zijn en hoe gaat dat in zijn werk. 

 

Veel van ons gebruiken bijen produkten bij de vogels. Dus waarom 

niet even over de schutting kijken hoe deze produkten tot stand 

komen. 
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Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe?  
 

 

 

door Jaap Plokker 

 

 

Een vast onderdeel in de oudejaarsconference van Wim Kan was een 

lied met als rode draad  de zin ‘Waar gaan we in het nieuwe jaar naar 

toe? Wim Kan, noch iemand anders kan in de toekomst kijken en ook 

onderstaande zijn daarom slechts bespiegelingen, maar als ik ze onzin 

zou vinden zou ik ze ook niet met jullie delen. Dus even tijd nemen  

voor navelstaren en vooruitkijken.  

 

Spiegels 

Vorig jaar hoorde ik iemand zeggen: ‘Die Kanarievogel is ook niet 

meer wat het geweest is’.  Zo’n opmerking doet toch wel pijn, al was 

hij niet persoonlijk bedoeld, van iemand die als, niet lid van de 

vogelvereniging, maar wel vogelliefhebber, de vereniging van afstand 

volgt. Je bent tenslotte al ruim 30 jaar aan de vereniging verbonden en 

meer dan 20 jaar heb je als bestuurslid tijd noch moeite gespaard om 

mee te werken aan een bloeiend verenigingsleven. Men zegt dit dus 

wel over ‘jouw clubje’. Moet je dan maar zoiets wegwuiven en je kop 

in het zand steken? Bovendien, als een persoon dat zo voor z’n neus 

en lippen zegt, dan is hij vast niet de enige die in de regio zo over 

onze vereniging denkt. Moet je iemand zoiets kwalijk nemen, 

integendeel, je moet er eigenlijk dankbaar voor zijn want, eerlijk is 

eerlijk, je krijgt ook ongevraagd een spiegel voorgehouden en vaak 

liegt de spiegel niet. 

Een tweede spiegel die me werd voorgehouden was tijdens het 

schrijven van een jubileumboek van de 25 jarige Doelgroep Zang 

Regio NZHU, een speciaalclub voor zangkanariekwekers. Evenals ik 

heb gedaan toen De Kanarievogel haar 50 jarig bestaan vierde heb ik 

voor deze club, waarvan ik sinds 2004 voorzitter ben, het archief 
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doorgespit en mede puttend uit mijn eigen herinneringen een 

historisch overzicht op papier gezet. Al schrijvende kwam ik zo veel 

herkenningspunten met De Kanarievogel tegen dat ik de geschiedenis 

van de NZHU wil vergelijken met onze vereniging. Bij voorbaat zeg 

ik dat het niet altijd een opwekkend verhaal is, maar het slot biedt, 

weliswaar niet vrijblijvend, wel perspectief voor de toekomst. Dus 

blijf lezen. 

 

Een blik van herkenning 

Na de oprichting van de NZHU in 1985 schoot het ledenbestand van 

de vereniging als een komeet omhoog. In 1987 telde de vereniging 

bijna 90 leden, waaronder bijna alle zangkanariekwekers van De 

Kanarievogel en dat waren er toen heel wat. Aan de jaarlijkse 

clubkampioenschappen namen ruim 50 zangkanariekwekers deel en 

voor de wedstrijd werden meer dan 500 harzers en waterslagers 

ingeschreven. Op het eind van de jaren ’80 kwam de ommekeer. Het 

ledenbestand daalde en de clubkampioenschappen kregen steeds 

minder deelnemers en wedstrijdvogels. Het bestuur, dat wel nieuw 

leven in de brouwerij wilde, schreef een enquête uit. De respons was 

met 65% redelijk en de conclusies ook helder: Uitbreiding van 

activiteiten was niet nodig; één persoon gaf aan wel bereid te zijn tot 

bestuurswerk. Het gevolg: Het bestuur bleef zitten, kreeg, omdat bijna 

niemand bereid was in het bestuur zitting te nemen, nauwelijks vers 

bloed. Dus in 2000 zaten voor het merendeel nog dezelfde leden in het 

bestuur als bij de oprichting. Het heilige vuur van de beginjaren was 

bij hen na 15 jaar bestuurswerk uiteraard al lang gedoofd. De 

activiteiten werden steeds meer op de automatische piloot 

georganiseerd. Het clubblad werd steeds meer een 

mededelingenblaadje i.p.v. een blaadje wat iets te melden had over de 

hobby en de manier waarop clubleden hun hobby uitoefenen. Een 

weliswaar incidenteel, maar wel illustratief voorbeeld vind ik de 

opzegging van een lid in de jaren ‘90, omdat ‘het clubblad ook al niks 

meer voorstelde’. In een van de clubblaadjes van ca. 2000 vond ik 

treffend een noodkreet van het bestuur: Wij zitten al zo lang in het 

bestuur, niemand heeft meer de puf om de kar te trekken. Als er van 

de club nog iets terecht moeten komen dan zal dat door nieuwe 

bestuursleden moeten komen, met nieuw enthousiasme. Kom naar de 
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vergadering om over de toekomst van onze club te praten! De 

opkomst voor deze vergadering? Buiten het bestuur om: 5 leden. 

In het jubileumboek staat als conclusie na bijna 20 jaar doelgroep het 

volgende geschreven: ‘Een dalend ledenbestand, steeds minder 

deelnemers aan de wedstrijd, uiteraard ook steeds minder 

wedstrijdvogels, leden die niet voor bestuurswerk te porren waren en 

een bestuur dat meer uit plichtsbetrachting dan uit enthousiasme 

bestuurswerk verrichte. Het ‘houden wat we hebben en kijken hoe 

lang we het nog kunnen uitzingen’ was het belangrijkste 

verenigingsdevies geworden. Omstreeks 2004 was de doelgroep 

eigenlijk op sterven na dood.’ Het was dus ook niet verwonderlijk dat 

in het najaar van 2004 de NZHU-leden van de toenmalige 

bestuursleden een brief in de bus kregen met de veelzeggende 

openingszin ‘We gaan ermee stoppen’. De opheffingsvergadering 

werd uitgeschreven en wanneer zich dan geen nieuw bestuur 

aandiende zou de club worden opgeheven.    

 

Verleden en nu 

Is bovenstaande en geschiedschrijving van de NZHU of van De 

Kanarievogel in de afgelopen jaren? Is je tijdens het lezen van 

bovenstaande ook af en toe dat gevoel bekropen? Mij bij het schrijven 

van het jubileumboek van de NZHU in ieder geval wel. Op het gevaar 

af uitgemaakt te worden voor een ouwe zeur voor wie het vroeger 

altijd beter was dan vandaag zet ik gewoon wat feiten op een rijtje: De 

jaren liggen echt niet ver achter ons: dat 50 deelnemers vogels 

inschreven voor onze wedstrijd en op de stellingen meer dan 500 

vogels te bezichtigen waren. (Ter illustratie: Voor de 50
e
 TT in 1998, 

ruim 10 jaar geleden, zorgden 52 inzenders voor 657 vogels); dat De 

Kanarievogel van zich liet horen op overlegmomenten binnen het 

rayon en het district; dat de vereniging zich op de Braderie in Katwijk 

aan de Rijn zich aan het Katwijkse publiek presenteerde en aan haar 

naamsbekendheid werkte; dat er meer bijeenkomsten waren dan 1 

keer per maand; dat er regelmatig stukjes in de lokale bladen 

verschenen over activiteiten, die door de Kanarievogel werden 

georganiseerd; dat het clubblad meer was dan een 

mededelingenblaadje waarin je niet veel meer de notulen van de 
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vorige vergadering kan lezen. Ik kan me nog de tijd herinneren dat De 

Kanarievogel een club was met uitstraling, waar anderen tegenop 

keken, omdat er van alles werd ondernomen en een tentoonstelling 

werd georganiseerd, met een gevarieerd aanbod aan vogels, waar o.m. 

een grote volière + vitrines er een echte vogelshow van maakten, leuk 

voor het publiek, kortom een tentoonstelling waar de rest van de regio 

niet aan kon tippen. 

Wat is er van die club terecht gekomen? In 2010 schreven 30 leden 

wedstrijdvogels in. Piet Hagenaars was zo collegiaal om de vogels van 

de zieke Aad van Niel op te halen anders waren ca. 300 vogel te 

bezichtigen geweest, waarvan bijna de helft zangkanaries. Waar was 

de volière? Waar waren de vitrines? Hoe lang komen de besturen van 

de zusterverenigingen nog op onze openingsavond zonder dat wij hun 

TT bezoeken? Al twee jaar is er geen voorzitter. De vereniging draait 

op vier en straks op 3 bestuursleden, w.o. een secretaris die er al een 

35 jarige staat van dienst als bestuurslid op heeft zitten. Kunnen we de 

hierboven schuingedrukte passage over de NZHU ook van toepassing 

laten zijn op De Kanarievogel? Ligt het dan ook in de lijn der 

verwachting om De Kanarievogel te typeren als een vereniging die op 

sterven na dood is? Als die paar bestuursleden, die er nu nog zijn, het 

straks ook wel gezien hebben, valt dan bij jullie een brief op de 

deurmat met de aanvangszin ‘We gaan ermee stoppen’?  De 

Kanarievogel zal niet de eerste club zijn die om deze reden wordt 

opgedoekt. Er zijn verenigingen met vergelijkbare aantallen leden 

opgeheven omdat de fut uit de leden was en er geen bestuur gevormd 

kon worden. Zeg dus niet: ’Dit kan een grote club, met zo’n traditie 

als De Kanarievogel, niet overkomen’. Dat kan heel goed. 

Is dit betoog bedoeld om iedereen in de put te praten. Integendeel, wel 

om ons een spiegel voor te houden wat de consequenties kunnen zijn 

van de neerwaartse spiraal waar we als vereniging ontegenzeggelijk in 

terecht gekomen zijn.  

Voor de, beloofde, positieve toekomstperspectieven gaan we toch 

weer even terug naar de NZHU. 
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Hoop voor de toekomst 

In november 2004 nam een geheel nieuw bestuur de ‘failliete’ boedel 

van de NZHU over. De nieuwe bestuursleden gingen er voor, namen 

initiatieven, staken de handen uit de mouwen om er wat van te maken. 

Er ging een frisse wind waaien met als gevolg: Had de vereniging in 

2005 nog 34 leden, in 2010 waren het er 75; in 2005 waren er 15 

deelnemers aan de wedstrijd met 220 vogels; in 2010 40 deelnemers 

met ruim 600 inschrijvingen. De wedstrijd van de NZHU is op dit 

moment qua aantal ingeschreven vogels, op de bondsshow van de 

ANBvV in Zutphen na, de grootste wedstrijd in Nederland voor 

zangkanariekwekers! Enthousiasme vanuit het bestuur wekt 

aanstekelijk op de leden; leefde de club bijna 10 geleden in de sfeer 

van ‘hoelang zouden we nog bestaan’, nu groeien de bomen tot in de 

hemel en dat alles in een tijd dat de zangkanariesport in Nederland 

vergrijst. Wat kan er in vijf jaar niet in positieve zin veranderen? Het 

is dus anno 2010 wel degelijk mogelijk om een zieltogende 

vogelvereniging om te bouwen tot een enthousiaste club met 

uitstraling. Maar dat gaat niet vanzelf! Daarom, tenslotte, nog een 

citaat uit het jubileumboek van de NZHU: ‘Uit 25 jaar 

verenigingsgeschiedenis valt in ieder geval de conclusie te trekken dat 

een vereniging waarvan de leden nauwelijks betrokkenheid tonen bij 

het reilen en zeilen van de club, onvoldoende bereid zijn het bestuur 

regelmatig met nieuwe gezichten te bemensen en een bestuur mede als 

gevolg daarvan op de automatische piloot leiding geeft op den duur in 

het voortbestaan bedreigd wordt. (…) voor de toekomst van de 

doelgroep is het daarom van essentieel belang dat er leden bereid 

gevonden kunnen worden om het stokje (van de lang zittende 

bestuursleden) met enthousiasme over te nemen, immers 

betrokkenheid van de leden en een enthousiast bestuur zijn de 

belangrijkste voorwaarden voor een bloeiend verenigingleven’.   

 

Slot 

Doe ik in bovenstaande tekort aan de huidige bestuursleden, aan al 

degenen die zich in het aflopen jaar hebben ingezet voor de club, aan 

de tentoonstellingscommissie die zijn uiterste best heeft gedaan om de 

62
e
 TT tot eens succes te maken? Ik ben ervan overtuigd dat iedereen 
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en met name de personen die ik zojuist heb bedoeld, een warm plekje 

voor de vereniging hebben, want anders zouden zij zich niet voor de 

club inzetten, maar diep in hun hart deksels goed weten dat De 

Kanarievogel niet op weg is naar grotere groei en bloei, maar, om 

degene te citeren waarmee ik het artikel begon ‘niet meer de 

vereniging is die ze was’.   

De grote vraag is nu: Zijn er in de vereniging mensen te vinden, en het 

hoeft maar een klein clubje te zijn, die het lef hebben om niet mee te 

gaan in de fatalistische houding van ‘het is nu eenmaal zo en je doet er 

niks aan’, maar het elan en enthousiasme willen opbrengen om te laten 

zien dat wat bij de doelgroep Zang NZHU kon ook bij De 

Kanarievogel kan en de boel  op sleeptouw willen nemen en ervoor 

willen gaan? 

Ik ben er toe bereid, zoals ik ook in de NZHU heb gedaan, om mijn 

schouders er onder te zetten en mijn aandeel te leveren om in ieder 

geval een poging te wagen De Kanarievogel weer op de kaart te zetten, 

met nieuwe initiatieven, als een club met enthousiasme en uitstraling, 

met geloof in de toekomst. Dat lukt me niet in mijn eentje, wie doet er 

mee? Dan zou 2011 zomaar opeens een jaar kunnen worden waarin De 

Kanarievogel een ander gezicht kan laten zien.  
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Vooys ,  keurslager 
verstand van lekker eten         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Koninginneweg 59 

2225 HJ Katwijk ZH 

tel. 071-40132000 

www.vooys.keurslager.nl 

 

 
 

 

 

Het adres voor de beste kwaliteit vlees. 

Al jaren lang verzorgen wij uw bestelling met de 

grootste zorg, en dit willen wij nog lang blijven doen. 
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Licht-Temperatuur- Zuurstof 

Beste kanarie kwekers. Als we kanaries kweken moeten we soms om 

diverse redenen veranderen van "NATUURLIJKE EIGENSCHAPPEN". 

Dit wil zeggen dat wij bepalen voor onze vogels hoe en in welke 

omstandigheden de vogels moeten huisvesten en zich kunnen 

voortplanten. Het kan voortkomen dat men genoodzaakt is door 

werkzaamheden en of vakanties. Of omdat men gewoonweg niet zo lang 

kan wachten alvorens aanvang te nemen met BV de kweek .De vroeg-

kweker hoeft zeker niet slechter te kweken als de latere ofwel de 

natuurlijke kweek (+/- 20 maart). Als uw vogels maar een voldoende 

leeftijd hebben, voldoende rustperiode hebben gehad, tevens een goede 

uitgebalanceerde voeding en de leeftijd van de vogel zou toch ongeveer 

10 maanden moeten bedragen. Hou wel als voorbeeld in je achterhoofd 

dat welke goede wielrenner ook, die zich in de winterperiode niet goed 

verzorgt, zeker in het voorjaar geen klassieker zal winnen. En dat onze 

kanarie vogel die vanaf onze ruiperiode weinig rust en verzorging kreeg, 

in het voorjaar weinig of geen jongen zullen groot brengen. Laat ons 

eerlijk zijn hoeveel van onze collegae beginnen in januari te kweken en 

zijn soms begin augustus nog bezig. En zo jaar in jaar uit. En steeds 

maar klagen over een slechte kweek ofwel een slecht gemiddelde. Maar 

ik betwijfel of deze kwekers op de goede weg bezig zijn.Wat we zeker 

als kweker in de gaten moeten houden bij de vroeg - kweek is: LICHT - 

TEMPERATUUR - ZUURSTOF. Hierover wat meer uitleg. 

HET LICHT. 

Selectieve kweek gebeurt nu eenmaal in een speciaal daarvoor gemaakte 

kweekhokken 

(ruimten). Dit wil 

zeggen dat in deze 

ruimten kunstmatige 

verlichting een 

noodzaak is. Men zal 

ook moeten zorgen 

voor zo veel 

mogelijke 

natuurlijke licht 

inval. Dit kan door bijvoorbeeld voldoende ramen of een lichtkoepel te 
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plaatsen in het dak. Diegene die nu vroeg willen gaan kweken zullen de 

natuur moeten gaan nabootsen. Zij 

zullen dan de verlichting moeten gaan 

automatiseren dit kan erg makkelijk met 

een tijdschakelaar met daar aan 

verbonden een TL verlichting en een 10 

watt lampje dat aan gaat als de TL 

verlichting uit gaat. Dit om te 

voorkomen dat de vogels in een 

compleet donker hok komen te zitten als 

het licht uitspringt en zodoende het nest 

niet meer kunnen terug vinden, met alle 

gevolgen daar aan verbonden. Door deze licht installatie goed in te 

stellen gaan we de natuur nabootsen (vervroegen). Wij zien dit 

verschijnsel ook in de natuur als de dagen na de winter beginnen te 

verlengen, Ook dan beginnen de vogels van zich te laten horen. Dit 

zelfde gaan we nu na doen in onze kweekruimten. 

HIERVOOR ZIJN 2 MANIEREN. 

In een periode van ongeveer 7 weken voert men wekelijks het licht 

op met ongeveer 1 uur totdat men zit op een lichttijd van ongeveer 

16 uur (broedcyclus) BV licht aan 's morgens om 5.00 uur licht uit 

21.00 uur. Uiteraard uitgesmeerd over een periode van ongeveer 6 

weken. Denk er aan dat na het uitspringen van de verlichting er een 

nacht lampje gaat branden (+/- een half uur)  

Geef je vogels direct een aantal 

lichturen van 15 uur. Men krijgt 

dan het zelfde effect alleen zal de 

HYPOFYSE van onze kanarie 

vogels sneller gaan werken. (mits 

uw vogels de juiste leeftijd 

hebben en een goede conditie) 

Deze vogels zullen eerder in 

broedconditie zijn, ongeveer al 

op 3 1/2 week. Let wel dat bij 

deze methode de poppen eerder 
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in conditie zijn dan de mannen, deze hebben ruim een week meer 

licht en aandacht nodig. Plaats daarom je mannen ruim een week 

eerder in de kweekkooi met op de achtergrond je poppen zodat de 

mannen deze goed kunnen horen. Een enkele opmerking wil ik u 

nog meegeven, schakel ook tijdens deze methode uw tijdklok in, 

laat deze op de gestelde uren staan (totaal 16 lichturen) Doe nooit 

aan tijdschommelingen. Wijzig ook nooit de tijd met het instellen 

van de zomer tijd. LAAT DE INGESTELDE TIJD STAAN. Hou 

rekening met het instellen van je tijdklok dat de klok nog een keer 

een uur vooruit gezet moet worden bij het in stellen van de 

zomertijd. En dat je daarom 's morgens een uur eerder in je 

kweekhok bent en dat dan het licht al ruim een, 1/2 uur aan is.  

WARMTE (temperatuurregeling) 

In het algemeen kunnen we stellen dat onze kanaries vrij goed tegen 

temperatuur schommelingen kunnen, tegen tocht zijn ze iets minder 

bestand maar ook dat kunnen ze vrij goed verwerken, maar ik 

adviseer toch om tocht te vermijden. Het is ook daarom dat we onze 

kweekvogels in de winter niet 

hoeven bij te verwarmen. Het is 

beter voor de natuurlijke selectie 

van onze vogels als ook voor de 

spijsvertering. De kweekvogels 

uit zo'n hok zijn sterker en beter 

uitgeselecteerd dan vogels uit 

een verwarmd hok. Want hier 

zullen eventuele zwakke vogels 

het ook overleven en deze zullen 

dan hun problemen geven tijdens 

of voor de kweek. Alle vogels bij 

ons in het hok of in de natuur 

reageren en komen allemaal in 

broedconditie door het verlengen 

van het aantal LICHTUREN. Warmte is niet zo belangrijk hierin. 

Ook al is het in het voorjaar nog niet zo warm, vele vogels hebben al 

een nest en of eieren. Ik zelf heb jaren lang aan mijn TT vogels zelfs 

geen warmte en lichturen meer gegeven (uiteraard hok wel vorstvrij) 
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Resultaat er viel geen enkele vogel tijdens het TT seizoen in de rui. 

Het zal uiteraard voor iedereen duidelijk zijn, dat wanneer men in 

januari wil gaan kweken, men de kweekruimte zal moeten 

verwarmen tot ongeveer 18 graden, anders zullen de eieren 

onderkoeld worden en niet uitkomen .De manieren om je kweekhok 

te verwarmen zijn erg groot, maar toch zou ik de olie en of 

gaskachels niet direct willen aanbevelen, de voorkeur gaat uit naar 

CV verwarming en of elektrisch. Dit alles met een goede 

thermostaat-vocht regeling. 

LUCHT (zuurstof) 

Als men de kweekruimte zal gaan 

verwarmen zal de lucht droger worden, 

men kan dit vrij goed aflezen van een 

HYGROMETER. Deze moet in een 

kweekruimte een aflezing geven tussen de 

65 en 70 %. Vele problemen, zelfs de 

meeste, zijn te wijden aan een te laag 

zuurstof/vocht gehalte. De 

HYGROMETER kan men afstellen boven 

een bakje water dat kookt dan moet deze 

aangeven 100% is dit zo dan is uw meter 

OK. Doe ook uw meter eens uittesten op 

diverse plaatsen in uw kweekhok, zodat u een gemiddelde heeft van 

het vocht gehalte in uw ruimte. Het resultaat van een te laag 

vochtgehalte is afsterven van jonge in het ei, en een te harde eischaal 

zodat de jongen er niet uit kunnen. Een te hoog vocht gehalte moet 

men ook zien te vermijden ,dit geeft de ziekte kiemen weer een grote 

kans tot leven.  
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Het vocht kan men goed regelen met o.a. 

1. Electrische vochtregelaar. 

2. Waterschaaltjes op de radiator. 

3. Voldoende zuurstof regeling in je kweekhok. 

4. Geef vogels dagelijks badwater. 

5. Besproei de eieren bij erg warme temperatuur eens. 

6. Blijf je hygrometer volgen/controleren. 

7. Plaatsen van een IONISATOR. 

BESLUIT. 

Ja beste kanarie kweker, dit is nu eens een artikel over gewone, 

misschien wel normale zaken. Zonder uitleg over kleur en tekening 

van onze vogels. En toch komt ook hier naar voren dat men goed 

moet opletten om geen problemen te krijgen. Eén zaak weet ik 

zeker, dat deze bovengenoemde zaken meer problemen geven in de 

voorbereiding en kweek als menig liefhebber voor mogelijk zou 

hebben gehouden. 

WAT IK NIET HEB VERTELT IS HET GEBRUIK VAN EEN 

IONISATOR. 

Dit apparaat doet de, in de 

lucht bewegende 

stofdeeltjes, die een 

elektrische lading dragen 

(luchtmoleculen) IONEN 

genoemd. Deze ionen 

kunnen zowel positief als 

negatief geladen zijn. Dit 

zou een invloed hebben op 

mens en dier. Hoe meer 

IONEN er negatief zijn 

geladen hoe prettiger men 

zich voelt. Als deze 

positief zijn geladen dan voelt men zich anders (denk maar eens aan 

uren voor een flinke onweersbui). De negatieve ionen zuiveren ook 



16 

de lucht van stof en bacteriën enz. Maar of men ziekten uit het hok 

houdt door deze ionisator betwijfel ik, want hier spelen meerder 

zaken een rol. Want na lucht, warmte en zuurstof komen er nog 

andere zaken aan de orde, water - huisvesting - bodembedekking.  

Het is verboden dit artikel zonder toestemming van de auteur over te 

nemen. http://users.skynet.be/woutvgils  

Kanarie home page wout van gils   

 

Nieuwjaarsreceptie en prijsuitreiking De Kanarievogel 

 

Zaterdag 8 januari jl. organiseerde de vogelvereniging voor Katwijk 

en Omstreken De Kanarievogel in het clubgebouw van Stichting 

‘Kleindierensport Katwijk’ aan de Prins Hendrikkade een 

nieuwjaarsreceptie waarop ook de in december, tijdens de 62
e
 

vogeltentoonstelling, behaalde prijzen werden uitgereikt.  

 

In zijn welkomstwoord wenste tentoonstellingsvoorzitter Willem de 

Mooy niet alleen de aanwezigen het allerbeste voor 2011, maar 

bedankte hij ook alle medewerkers die de 62
e
 tentoonstelling in 

december jl. tot een succes hebben gemaakt. Vervolgens nam hij het 

spoorboekje van de avond door. Het uitreiken van het tijdens de 62
e 

tentoonstelling gewonnen eremetaal zou in afwisseling met een 

verloting plaatsvinden. 

Tussendoor was er ook nog gelegenheid de inwendige mens te 

versterken met o.m. een hapje van de schitterend opgemaakte salades. 

De prijzen van de verloting waren overigens ook niet om te 

versmaden: Iedere ronde had als hoofdprijs een schitterende 

boodschappenmand. 

Omstreeks 22.30 u. waren de laatste prijswinnaars aan de beurt: de 

kampioenen. Zij ontvingen uit handen van tentoonstellingspenning- 

meester Jan van den Oever een Delftsblauw bord, waarmee zij 

vervolgens voor de traditionele groepsfoto op de kiek gingen. Met de 

uitreiking van de kampioensborden was aan het officiële gedeelte van 

de avond een einde gekomen. Voor sommigen was dit het moment om 

huiswaarts te keren. De herinnering aan een gezellige en prima 

verzorgde avond meenemend. 
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De kampioenen van de 62

e
 vogeltentoonstelling van De Kanarievogel. 

Achter vlnr. Jan van den Oever, Cor Jonker, Ton Diepenhorst, Gerard 

de Brabander. Zittend vlnr. Arie van Rijn en Piet van der Bent. 
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Een bericht van het klaverjasfront. 
Hier volgt een verslag 

van het klaverjassen 

van januari. Ja, het 

was weer de eerste 

keer in het nieuwe 

jaar. Maar als de 

kaarters het volhouden 

en nog een beetje aan 

de weg timmeren, zijn 

de kaartavonden beter 

gevuld dan de 

ledenvergaderingen. 

Ja, wie had dit verwacht. Op de eerste avond waren 20 kaarters van de 

partij. Fantastisch. 

 

De uitslag van deze avond was nog niet bekend bij de redactie bij het 

drukken van dit blad. 

 

De volgende kaartavond is gepland op vrijdag 18 februari.  

 

Troef Boer. 
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Ringen kweekseizoen 2011. 

 

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 ringencommissaris te bellen. 

Hij kan je meestal á la minute van de gewenste ringmaat voorzien. Het 

is mogelijk om voor alle vogels ringen te bestellen in een hoeveelheid 

van minimaal 10 ringen. 

 

Ringenbestelronden voor kweekseizoen 2011  

(ringen met jaartal 11) 

 

Nieuw is het opgeven van uw BSN (het oude sofinummer) voor de  

ringen bestemd voor de Eur. Cultuurvogels. 

 

De ringencommissaris  

Piet van der Plas, tel 071-407 16 84,  

E-mailadres:   p.plas@casema.nl 

Bouwe Nijgh, tel. 071-403 03 23 

   Bestellen tot:   Aflevering ringen: 

Ronde 1   6 mei 2010   Na 1 oktober 2010 

   

Ronde 2   20 september 2010   Na 15 december 2010 

   

Ronde 3   20 januari 2011   Na 1 april 2011 

   

Ronde 4   20 maart 2011   Uiterlijk 15 mei 2011 

  Spoed bestelling, 

 Extra kosten € 1,= per ring  
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Boskoop 
Elke 1

e
 zaterdag  

in de maanden september t/m april  

van 09:00 tot 13:00 uur. 

Beursgebouw, ITC-terrein, Italiëlaan 8 te Hazerswoude-dorp 
 

Oude Wetering 

Elke 2
e
 zaterdag  

in de maanden september tot mei  

van 13:00 tot 17:00 uur, clubgebouw “De Diamantvink”, 

Weteringlaan te Oude Wetering. 
 

Ridderkerk 

Elke 2
e
 zaterdag  

m.u.v. de maanden juli en augustus  

van 09:30 tot 12:00 uur, clubgebouw “Witroka”,  

Westmolendijk 99 te Ridderkerk. 
 

Noordwijkerhout 

Elke laatste zaterdag  

in de maanden augustus t/m mei  

van 12:00 tot 16:00 uur, 't Victorhuis,  

Sporkenhout te Noordwijkerhout. 

 

Woerden “Avicultura” 
Elke 3

e
 zaterdag  

in de maanden september t/m april  

van 10:00 tot 14:00 uur in het clubgebouw,  

Singel 43a te Woerden. 
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Lidmaatschap 
 

v.v. "De Kanarievogel" is een vereniging van vogelhouders uit de 

regio "Katwijk en omstreken". 

Dit betekent dat de leden met name woonachtig zijn in Katwijk, 

Noordwijk, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorhout, Wassenaar. 

 

Het lidmaatschap geeft onder meer recht op: 

* het bijwonen van de bijeenkomsten; 

* deelnemen aan de jaarlijkse tentoonstelling en  

* het bestellen van ringen.  

Tevens ontvangt u maandelijks het tijdschrift "Onze Vogels", dat 

uitgegeven wordt door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 

 

De leden worden per seizoen uitgenodigd voor ongeveer 10 

bijeenkomsten. 

Dit zijn onder meer, ledenvergaderingen, dia/filmlezingen, 

tafelkeuringen, zangstudieavonden voor de zangkanariekwekers. 

Contributie voor seniorleden bedraagt  € 35,00 per jaar, het 

inschrijfgeld bedraagt € 5,00. 

Voor leden jonger dan 17 jaar is dit respectievelijk  € 17,50  en  € 2,50 

________________________________________________________ 

 

INFORMATIEVERZOEK / AANMELDINGSFORMULIER. 

 

Ik wil meer informatie over / me hierbij aanmelden als lid  van 

(doorhalen)vogelvereniging "De Kanarievogel". 

 

Naam: ………………………………………………………………… 

 

Adres: ………………………………………………………………… 

 

Postcode: …………….Woonplaats: ……………………………….. 

 

Telefoonnummer: ….……..….E-mail adres: .......………………..... 

 

Opsturen naar de secretaris 
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Activiteitenoverzicht 

 (onder voorbehoud) 

2011 

 

Zaterdag 8 januari Nieuwjaarsreceptie 

Vrijdag 21 januari Klaverjasavond 

Vrijdag  11 februari Lezing Imker Wolvers 

Vrijdag 18 februari Klaverjasavond 

Vrijdag 11 maart Jaarvergadering 

Vrijdag 18 maart Kaartavond 

Donderdag 8 april Ledenvergadering 

Donderdag 15 april Kaartavond 

Donderdag 5 mei Lezing 

Woensdag 12 mei Kaartavond 

Zaterdag 21 mei Barbecue 

 

Zomerstop 

Vrijdag  16 september Ledenvergadering 

Vrijdag 23 september Kaartavond 

Vrijdag 7 oktober Lezing 

Vrijdag 14 oktober Kaartavond  

Vrijdag 4 november Bespreking tentoonstellingszaken 

Vrijdag 11 november Kaartavond 

Vrijdag 18 november  Inschrijven tentoonstelling 

Zaterdag 26 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 29 november Afluisteren zangkanaries 

Woensdag 7 december Keuren van de vogels 

Donderdag 8 december Opening tentoonstelling 

Vrijdag 9 december Tentoonstelling open 

Zaterdag 10 december Tentoonstelling open 

Vrijdag 16 december Kaartavond 

 

RTV-Katwijk Teletekst 

Leden die woonachtig zijn in de gemeente Katwijk kunnen het 

activiteitenoverzicht ook lezen op RTV-Katwijk Teletekst, pagina 

390. Eventuele wijzigingen in bovenstaand overzicht worden ook op  

de teletekst pagina vermeld.  
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        Indien onbestelbaar retourneren 

        De Waalmalefijtstraat 85 

        2225 LW Katwijk aan Zee 

 

 

 

 

 
 

Jaap Krijgsman 

 

Noordeinde 38 

 

Katwijk aan Zee 

 

 


