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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: Vacant. 

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 
 

mailto:pchagenaars@casema.nl
http://www.dekanarievogel.nl/
mailto:kanarievogel@casema.nl
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Uitnodiging ledenvergadering 
 

Beste vogelvriendinnen en vrienden, 

 

Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de laatste bijeenkomst voor de 

zomer. Deze vindt plaats op vrijdag 16 september. 

In het verenigingsgebouw „Kleindierensport-Katwijk‟,  

Pr. Hendrikkade 10a te Katwijk. 

We beginnen om 20.00 uur. 

 

Agenda: 

1. Opening door waarnemend voorzitter Jaap Plokker; 

2. In en Uitgaande post; 

3. Ledenmutatie; 

4. Wat ere verder ter tafel gebracht wordt; 

5. Pauze; 

 Laatste mogelijkheid voor 2
de

 bestelronde ringen 2011. 

6. Hoe is bij u de kweek verlopen; 

7. Rondvraag. 
 

 

 

 

Annastraat 18 
 

Katwijk aan Zee 
 

Tel. 071 – 4012271 
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Geschiedenis over roofvogels 

•De fascinatie voor roofvogels vinden 

we reeds terug in de oude culturen. 

•Archeologen ontdekten afbeeldingen 

van roofvogels in Europese 

rotstekeningen en de Egyptische 

hiërogliefen kenmerken de valk als 

teken van de koning. 

•Ook in de bijbel zijn er diverse 

verwijzingen naar roofvogels. 

Bijvoorbeeld: 

-de ark van Noach 

-profeet Elia 

•In de Middeleeuwen werden wapens, kledij en schilden vaak versierd 

met symbolen, die zich later 

ontwikkelden tot familiewapens waarop 

ook vaak roofvogels terug te vinden zijn. 

•Deze traditie wordt ook nu nog in ere 

gehouden. 

Valkerij 

•Waarschijnlijk ligt de oorsprong van de 

valkerij in het Verre Oosten. Bepaalde 

bronnen beweren dat reeds in 2000 voor 

Christus de valkerij zou zijn ontstaan. Het 

oudste bewijs van het beoefenen van 

valkerij is een Syrische reliëf dat dateert 

van 715 voor Christus. En ook in India en 

China zijn heel oude bewijzen ontdekt van 

de valkerij. 

•In de 2e en 3e eeuw na Christus kwam de 

valkerij volop tot bloei bij de Germanen, 

en het hoogtepunt van de valkerij in het 

Europese christendom en de Islam werd 

bereikt tussen de vijfde en de vijftiende 

eeuw. 
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De valkerij was vooral populair 

onder de hogere, sociale klasse, 

waaronder dus ook de kerk. 

Enkele fanatieke kerkelijke 

valkeniers waren oa Paus Leo X 

en Frederick II van Hohenstaufen, 

Heilig Romaanse Keizer, Koning 

van Sicilië en Jeruzalem. Deze 

laatste schreef 30 jaar aan het 

boek „De Arte Venandi cum 

Avibus‟ (de wijze van jagen met 

vogels), wat dan ook geldt als het 

eerste wetenschappelijk 

ornithologisch werk. In een 

bepaalde periode leidde de passie 

voor valkerij zelfs tot ergernis 

binnen het kerkelijke instituut. 

Omdat in sommige religieuze orden roofvogels zelfs onderdeel waren 

van de dienst, zag men bijv. eigenlijk nooit nonnen zonder roofvogel 

op de hand. Dit ergerde de bisschoppen, die vonden dat er op die 

manier geen aandacht meer was voor de heilige mis. 

 

Welke stand heeft welke vogel 

Verder bepaalde ook de stand 

waartoe men behoorde welke 

roofvogel men mocht gebruiken 

voor de jacht. Zo mocht alleen de 

keizer een arend vliegen, een 

koning een giervalk, de graaf vloog 

een geervalk, de jonkvrouw een 

smelleken, een jonker een havik, de 

priester een sperwer en de 

schriftgeleerde een musket 

(mannelijke sperwer). Het gewone 

volk jaagde meestal met de havik 

en de sperwer.  
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Het dagelijkse leven met roofvogels in de Middeleeuwen 

Roofvogels maakten ontegensprekelijk deel uit van het dagelijkse leven 

en werden dan ook meegenomen naar het hof, kerk en toernooien. 

Kasteelheren stonden vanzelfsprekend niet zelf in voor de verzorging en 

training van de roofvogels, maar hadden daarvoor een aantal valkeniers 

in dienst. Valkenier was een goed beroep, je werkte voor de adel dus 

werd je goed betaald. Vandaar dat valkeniers in de middeleeuwen zeer 

rijke mensen waren. Valkeniers in dienst van Europese koningshuizen 

werden zelfs tijdelijk in de adel verheven. 
 

In de middeleeuwen werden er nog geen roofvogels gefokt, maar 

werden ze in de natuur gevangen. Om hem rustig te houden zette de 

valkenier de gevangen valk een huif op, en om hen te kunnen trainen 

deed hij hem leertjes aan. 

 

Waardevol. 

Valken waren in die tijd erg waardevol. Ze hadden zoveel waarde in 

goud, dat ze bij onderhandelingen regelmatig als betalingsmiddel 

werden gebruikt. Criminelen die een vogel trachtte te stelen werden 

dan ook zeer zwaar gestraft. 
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Een valk uit het nest roven leverde het 

uitsteken van allebei de ogen op.  

Het stelen van een de uiterst kostbare 

witte Geervalk werd nog zwaarder 

gestraft. Het gewicht van de vogel 

werd aan vlees uit de rug van de dief 

gesneden en naar het schijnt aan de 

valk gevoerd. Hier komt de Engelse 

uitdrukking „a pound of flesh‟ 

vandaan.  

 

Teloorgang van de valkerij 

Door de Franse revolutie kreeg de 

Europese adel een flinke tik, waardoor 

ze een dure sport als de valkerij niet meer kon financieren. Men kende 

de opkomst van buskruit en vuurwapens, en ook de versnippering van 

grondeigendommen door onteigening, waardoor de uitgestrekte 

jachtgebieden kleiner werden. Deze samenloop van omstandigheden 

betekenden de teloorgang van de valkerij. In plaats van het vereren van 

roofvogels ging men ze doden, want ze werden nu gezien als concurrent 

in de jacht.  
 

Valkerij in 2011 

Tegenwoordig wordt de valkerij nog beoefend uit liefhebberij. Slecht 

een enkeling is valkenier in hoofd- of bijberoep, en houdt zich bezig 

met het kweken van roofvogels in gevangenschap, het africhten en de 

jacht. Ook ongediertebestrijding (verdelgen van oa duiven en ratten) 

behoort tot het domein van de valkenier. 

 

Wat doen Brian en ik (Annemiek)                 

* Roofvogelhouders (er mee kweken)  

* Roofvogeldemonstratie(s)/Onderwijs  

* Trouwringen aanvliegen  

* Vogeloverlastbestrijding 

* Zorgbegeleiding op basis van het PGB 
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Roofvogels door Brian Bouman. 

Konijnenuil. 
Op vrijdag 6 mei heeft het bestuur Brian Bouman uitgenodigd met 

zijn roofvogels. Nadat Jaap, Brian en echtgenote Annemieke had 

verwelkomd, stak Brian van wal. 

Brian had een baan bij de Marine 

Luchtvaart Dienst als 

vliegtuigmonteur. Bij het horen 

dat het Marine VliegKamp 

Valkenburg werd opgeheven, had 

Brian besloten om de MLD te 

verlaten. Brian ging zijn droom 

verwezenlijken. Hij wilde altijd al 

iets doen met roofvogels. 

Om roofvogels te houden moet je 

terdege een opleiding gevolgd 

hebben. Je gaat tenslotte met 

levende wezens om. Zij hebben er 

niet gevraagd om bij mij in een 

hokje te zitten en afgericht te 
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worden i.p.v. in de vrije natuur te kunnen rondvliegen. Brian heeft zijn 

ervaring c.q. opleiding opgedaan bij een collega valkenier in Zeeland. 
 

Annemieke vertelde voor 

de pauze iets over de 

geschiedenis van het 

houden van roofvogels. Na 

de pauze zullen we gaan 

vliegen. (hetgeen dat 

Annemieke verteld heeft 

staat elders in het 

clubblad). Welke dieren 

hebben we bij ons:  

* een dwergooruil, dit is 

de kleinste soort van de 

uilen,  

* een Konijnenuil,  

* een Toornvalk,  

* een kerkuil en  

* een gevlekte Oehoe. 

Foto‟s van de demonstratie 

vindt u in het clubblad. 
<=Kerkuil (Gijs) 

 
 
Op zoek naar Mozambique sijzen? 
Cees van Velzen heeft nog een aantal eigen kweek sijzen te koop. 
Tel. 06 22 66 20 88 
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Bloedluis bestrijding (deel 1). 

In het vervolg zal regelmatig aandacht besteed worden aan bloedluis 

bestrijding. Deze artikelen worden overgenomen (met toestemming) 

uit het clubblad van de Westlandse Vogelvrienden. 

Als eerste is het natuurlijke product Diatom aan de beurt. 

Wij maken u er wel op attent, dat wij als bestuur geen enkele 

verantwoordelijk nemen voor de werking van het beschreven produkt, 

omdat wij geen ervaring hebben over de juiste werking. 

 

Diatom is een 100% natuurlijke bloedluis bestrijding.  

 

Diatom is een 100% natuurlijk 

produkt wat wel effectief is tegen 

bloedluizen bij hoenders, duiven, 

ganzen, watervogels, kanaries, 

parkieten, vinken etc. Door de 

natuurlijke eigenschappen kan 

Diatom effectief worden ingezet 

tegen alle kruipende ongedierten 

(luizen, vlooien, vliegen, mieren 

etc.). De kans dat het ongedierte resistentie opbouwt tegen Diatom is 

uitgesloten.  

 

Werking: 

Diatom is een poeder, gewonnen uit versteende zeealgen, wat door het 

grote absorberend vermogen de waslaag opneemt, daarna door het 

schild van het ongedierte heen snijdt en bijv. de bloedluis op die 

manier uitdroogt. Diatom is net zolang werkzaam als het aanwezig is 

in uw hok. Herhaling van de behandeling is wel noodzakelijk om de 

nabroed van de bloedluizen en het andere ongedierte ook te bestrijden.  

Door Diatom te mengen met water kan het ook op moeilijk bereikbare 

plekken worden ingezet en op die manier tot diep in de naden, kieren, 

scheuren en hoeken komen, waar de mijten, mieren en vliegen 

overdag verblijven en/of hun eieren leggen. Andere 

bestrijdingsmiddelen werken op basis van giffen, welke het ongdierte 

doden. Deze giffen zijn ook van invloed op het pluimvee, daarom is 

het vaak noodzakelijk de hokken te ontruimen tijdens de behandeling, 

met Diatom is dit niet nodig. Diatom kan ook gebruikt worden bij 
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eendagskuikens. Het is absoluut niet schadelijk voor uw dieren, u kan 

het zelfs tussen de veren van uw pluimvee strooien.. 

 

Inzet bij broedende dieren:  

Diatom kan zeer goed worden ingezet tijdens de broedperiode. Door 

Diatom door het nestmateriaal te verwerken wordt de broedende dier, 

en later de kuikens, continue beschermd tegen opkruipend ongedierte.  
 

Ervaring: 

In de periode dat Diatom op de markt is hebben al veel fokkers hun 

voordeel ermee gedaan.  

Prijzen: 100 gram: € 3,25;  200 gram: € 5,50;  500 gram: €12,00 

De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. 

Er is ook een poederverstuiver, waarmee diatom effectief kan worden 

verspreid. Voor een uitgebreidere beschrijving van Diatom, stuur een 

mail naar diatom@baroen.nl.  

Voor verkoop- en leverinformatie kan u mailen via de aanbodpagina, 

of rechtstreeks naar info@baroen.nl. 

 

Lees meer op: http://dieren.aanbodpagina.nl/diatom-100-natuurlijke-

bloedluis-bestrijding#ixzz16hWIljyK 
 

 

 
 

 

http://dieren.aanbodpagina.nl/diatom-100-natuurlijke-bloedluis-bestrijding#ixzz16hWIljyK
http://dieren.aanbodpagina.nl/diatom-100-natuurlijke-bloedluis-bestrijding#ixzz16hWIljyK
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Autobedrijf  Kleverlaan 
 

De KIA dealer  
voor de Duin- en Bollenstreek 

 
Gieterij 2, 

 

 Noordwijkerhout  
 

0252-373724 
 

www.kia-noordwijkerhout.nl 

 

info@autobedrijfkleverlaan.nl 

 

 

 

 

http://www.kia-noordwijkerhout.nl/
mailto:info@autobedrijfkleverlaan.nl
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  Hotel  Noordzee  B.V.   Boulevard 72    2225 AG Katwijk 

 
   Tel:  071 – 401 57 42   Fax:  071 – 407 51 65 

 

E-mail:  info@hotelnoordzee.nl    www.hotelnoordzee.nl  

mailto:info@hotelnoordzee.nl
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Een bericht van het klaverjasfront 20 mei. 
 

Gelukkig weer op eens kaarten 

op vrijdag, dus de verwachting was dat we op een goede opkomst 

konden rekenen. Dat viel toch wel een beetje tegen. Er waren diverse 

afzeggingen door vakantie, bruiloften en ander perikelen. Zo hadden 

rond kwart over acht slechts 11 spelers de weg naar het gezellige 

clubhuis gevonden. Dat werd weer bellen en nog eens bellen. 

Eindelijk werd een eerdere afzegger alsnog overgehaald om toch maar 

te komen en ons uit de brand te helpen. Bedankt Wim. Terwijl we op 

hem zaten te wachten kwam als een duveltje uit een doosje Peter 

Schaap binnenvallen; die had besloten toch maar te gaan kaarten en de 

bingo bij DVS af te blazen. Bij de spelers konden we ook twee oude 

bekenden verwelkomen, nl. Krien Onderwater en Huig Ouwehand. Zo 

hadden we toch weer 13 spelers.  De stilzitters van vanavond waren 

Wim van der Plas (kwam net binnen), Piet van Zuilen en Jaap de Mol. 

Krien bewees dat hij het klaverjassen nog steeds niet is verleerd, hij 

ging er met de 1
e
 prijs vandoor. De eieren waren dit keer voor ons 

duveltje Peter Schaap. 

 

De uitslag van vanavond is als volgt: 

1. Krien Onderwater 5.138 

2. Hans Versteeg 4.920 

3. Wim v der Plas B  4.770 

4. Jaap de Mol  4.736 

5. Niek van der Plas 4.696 

6. Dirk de Mol  4.629 

7. Wim v der Plas K 4.612 

8. Dirk Barnhoorn 4.538 

9. Jan Schaap   4.477 

10. Huig Ouwehand 4.331 

11. Frans Hogewoning4.281 

12. Piet van Zuilen  4.182 

13. Peter Schaap 4.134
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We spelen competitie van december tot en met november; in totaal 9 

avonden. De slechtste 2 avonden vallen af. De top 10 waarbij nog 

geen rekening is gehouden met de afgevallen avonden. De echte stand 

kan er dus heel anders uitzien!!! 

 

1. Niek van der Plas 29.919 

2. Wim van der Plas B 29.343 

3. Jan Schaap  29.118 

4. Piet van Zuilen  28.759 

5. Peter Schaap  26.348 

6. Dirk de Mol  26.056 

7. Cor Schaap  23.001 

8. Frans Hogewoning 22.685 

9. Dirk Barnhoorn  21.936 

10. Hans Hazenoot 19.920 

 

De volgende kaartavond is op vrijdag 23 september. 

 

Troef Boer. 
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 Gijs in vogelvlucht 

 

De fotograaf in het visier?  
 

 Gijs bij Maarten 
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Ringen kweekseizoen 2012. 

 

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 of 2012 

(ringen met jaartal 11 of 12) 

 

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 2011   Na 1 oktober 2011 

   

Ronde 2   20 september 2011   Na 15 december 2011 

   

Ronde 3   20 januari 2012   Na 1 april 2012 

   

Ronde 4   20 maart 2011   Uiterlijk 15 mei 2011 

  Spoed bestelling, 

 Extra kosten € 1,= per ring  

 

 

 

mailto:p.plas@casema.nl
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Noordwijkerhout 

Elke laatste zaterdag  

in de maanden augustus t/m mei  

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

Sporkenhout te Noordwijkerhout. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oude Wetering 

Elke 2
e
 zaterdag  

in de maanden september tot mei Ook zomer beurzen 

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. 
 

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. 
 

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 
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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 7 april Ledenvergadering 

Donderdag 14 april Kaartavond 

Vrijdag 6 mei Lezing B. Bouman 

Vrijdag 20 mei Kaartavond 

Zaterdag 21 mei Barbecue GAAT NIET DOOR 

 

Zomerstop 

Vrijdag  16 september Ledenvergadering 

Vrijdag 23 september Kaartavond 

Vrijdag 30 september  Lezing door Joke en Cees  

   Diepstraten 

Vrijdag 14 oktober Kaartavond  

Vrijdag 28 oktober Bespreking tentoonstellingszaken 

Vrijdag 4 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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


