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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: Bouwe Nijgh, Tel. 071-403 03 23 
 E-mailadres: b.nijgh@gmail.com 
  
Redactie clubblad: Piet Hagenaars, pchagenaars@casema.nl 
 
Bankrekeningnummer:  33.18.01.809 
 t.n.v. “DE KANARIEVOGEL” KATWIJK 
 
Lidmaatschap: Contributie per kalenderjaar: seniorleden: € 36,00; 
 jeugdleden: € 18,00.  
 
Verenigingsgebouw:  
 Gebouw Stichting “Kleindierensport Katwijk” 
   Oude ’s Gravendijckseweg 2 a,  

2221 DB Katwijk aan Zee. 
 
Website: www.kanarievogel.nl 
 Beheerder: kanarievogel@casema.nl 
 
 



Uitnodiging ledenvergadering 
 
Beste vogelvriendinnen en vrienden, 
 
Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de jaarvergadering. 
Deze vindt plaats op donderdag 2 mei 2013. 
In het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,  
oude ’s-Gravendijckseweg 2a, 2221 DB te Katwijk aan Zee. 
Dit is een zijstraat van de Krom naast het woonwagenkamp en achter 
de koetsverhuurbedrijf van Guyt tegen Noordwijk aan. 
We beginnen om 20.00 uur. 
 
Berichtje van de penningmeester. 
 
Beste leden van de Kanarievogel. Heeft u de contributie van 2013 al 
voldaan? De vereniging heeft voor U de contributie van een half jaar 
al wel voldaan aan de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 
Clubblad. 
Ontvangt u momenteel het clubblad nog als boekje in de brievenbus 
en heeft u geen problemen wanneer u het clubblad via een link in een 
mailtje ontvangt, geef dan uw mailadres door aan de secretaris. 
pchagenaars@casema.nl . Dit om de drukkosten te verlagen. 
 
Door problemen met de computer ben ik alle mail adressen kwijt. Wie 
heeft nog een oud bericht in zijn computer staan van een uitnodiging 
van een ledenavond of een berichtje dat het clubblad er is. Gelieve 
deze naar mij te mailen. Dan heb ik er weer een paar terug. In ieder 
geval bedankt. 
 
Bij Gerrit van der Zwam te koop van het lid Cees Hogewoning: 
1 koppel tijgervinken,  1 spitsstaart amadine en 1 bichenow astrilde 
Graag in één koop. Ze zijn in topconditie. 
Tel. 071 408 62 65 
 



Notulen van de jaarvergadering, welke gehouden werd op donderdag 
11 april.  
Aanwezig waren 20 leden, terwijl bericht van verhindering ontvangen 
was van Q. Onderwater. 
 
1. Opening. 
Jaap Plokker opent de eerste jaarvergadering in het nieuwe 
verenigingsgebouw. Jaap hoopt dat de vereniging nog vele 
vergaderingen mag beleggen in dit schitterend onderkomen.  
 
2. In en Uitgaande post. 
- Infoblad Zuid-Holland met uitnodiging 19 april a.s. distr. -
Vergadering; 
- Voorlichtingsbulletin; 
- Stemformulier 
- Geloofsbrief 
 
3. Ledenmutatie. 
Op eigen verzoek afgevoerd per 01-01-2013: 
Y. Brussee; M. Guyt; P. Hondsbeek; M. de Jong;; R. Ouwehand;  
W. Schaap; Mevr. Vijver-van der Laan. 
 
Afgevoerd op aangeven van de penningmeester: 
J. van der Meij en C. van Rijn; 
 
Afgevoerd op eigen verzoek per 01 april 2013: 
D. Barnhoord;P. v.d. Burg.; C. Brederode; M. Kromhout; A. v.d. 
Meeberg; N. van Niel; A. Tien. 
 
Nieuw per 01-04-2013: 
Stephan Rodens, Cronjestraat 15, 2225 ZS Katwijk, 
Geboren 20-07-2001. 
 
Totaal nu 117 leden, bestaande uit 5 donateurs, 2 ere eden en 1 
jeugdlid. 
 
 
 



4. Verslag ringencommissaris. 
Een jaaroverzicht kan Bouwe niet presenteren, daar hij het 
ringencommissariaat halverwege het jaar over heeft genomen. Bouwe 
heeft in 2013 voor € 973 aan ringen heeft besteld en voor €3,20 ringen 
overgeschreven. Dit bedrag heeft Bouwe overgedragen aan de 
penningmeester. Bouwe meldt dat als iemand een spoed bestelling 
heeft, dit voor het weekend moet melden. Op maandag worden op het 
bondsbureau de gegevens uit de computer gehaald. Uiterlijk binnen 14 
dagen zijn de ringen binnen bij Bouwe. Jaap bedankt Bouwe voor de 
werkzaamheden die hij het afgelopen jaar heeft verricht. 
 
5. Jaarverslag secretaris. 
Het jaarverslag wordt door de Piet voorgelezen. Er waren geen op- of 
aanmerkingen op dit verslag. Het verslag staat in dit blad. Jaap 
bedankt Piet voor het werk als secretaris die hij verricht heeft in het 
afgelopen jaar. 
 
6. Financieel jaarverslag. 
Dick Verkade deelt de financiele verslagen uit. Doordat er geen 
tentoonstelling is geweest is er door Ton en Piet geen advertenties 
opgehaald. Dit houdt in dat de advertenties c.q. sponsoring op €0,00 
staat. Dick loopt met de aanwezige het verslag door. Het was voor een 
ieder duidelijk. Het let een klein voordelig saldo zien. 
 
7. Verslag kascommissie. 
Henk Oudshoor en Willem de Mooy hebben de kas gecontroleerd. 
Willem doet hier mondeling verslag van. De boekhouding ziet er 
perfect uit. De paar vraagjes die we hadden werd door Dick op 
correcte manier beantwoord met bewijsmateriaal. De kascommissie 
stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen over het 
boekjaar 2012. Dit werd met applaus uit de zaal bekrachtigd. 
Daarna bedankt Jaap de kascommissie voor de bereidwilligheid om de 
kas te controleren. 
 
8. Samenstelling nieuwe kascommissie. 
Willem de Mooy heeft 2 jaar deel uitgemaakt van de kascommissie en 
treedt dus af. Henk Oudshoorn gaat het 2de jaar in, de reserve Krien 
Onderwater treedt automatisch aan in de kascommissie. Jaap wie er 



als reserve kascommissielid wilt fungeren. Na enig aandringen geeft 
Gerrit van der Zwam zich op. 
 
9. Begroting 2013. 
Dick denkt dat de huur voor het gebouw hoger uit zal vallen dan 
voorheen. Momenteel is er gebouwenbeheerder aangesteld. Deze gaat 
o.a. de bezetting van het gebouw bij houden. Elke avond dat het 
gebouw meer gebruikt gaat worden dan waar je recht op hebt zal extra 
betaald moeten worden. Hieraan heeft men de laatste jaren niet 
gehouden. Hopende dat de advertentie niet te veel terug loopt, rekent 
Dirck toch nog op een voordelig saldo. 
 
10. Bestuursvoorstellen. 
Verenigingsleden (gastleden). Hierover is in het verleden al eens meer 
over gehad. Het toe laten van gastleden is een manier om op de 
tentoonstelling wat meer soorten  vogels te krijgen. Momenteel is de 
contributie €36. Hiervan gaat €18,50 naar de N.B.v.V.. Als iemand 
‘vol’ lid wordt van de vereniging en men is al lid bij een andere 
vereniging, dan ontvangt dit lid o.a. 2 keer Onze Vogels. Met de 
contributie zijn we momenteel zeker niet de goedkoopste (ook niet de 
duurste). Verenigingsleden zijn dus leden die alleen lid zijn van de 
vereniging (zoals het woord ook zegt). Deze leden zijn wel lid bij een 
andere vereniging waar zij ook hun ringen bestellen. Zij zijn dus voor 
Katwijk volwaardige leden. Het enige is dat zij op de tentoonstelling 
GEEN Bondskruis kunnen winnen en bij stemmen op Bondszaken, 
mogen zij niet stemmen. Het bestuur denkt om de contributie voor 
verenigingsleden te zetten op € 20. De aanwezige leden gaan akkoord 
met het aannemen van gastleden. Het verwerven van verenigingsleden 
doe je doormiddel van mondelinge reclame. 
 
Het bestuur heeft op de laatst gehouden rayonvergadering voorgesteld 
om volgende jaar weer eens de Rayontentoonstelling te houden. 
Echter op de voorwaarde dat de leden hiermee akkoord gaan. Er 
waren geen tegen stemmen. Wel zien de aanwezige dit ook als een 
middel om verenigingsleden binnen te halen. 
 
11. Bestuurverkiezing. 



We hebben elkaar de laatste tijd niet zo vaak gezien door allerlei 
neven perikelen. In het verleden hebben we van Piet kunnen horen dat 
er verenigingen zijn opgeheven omdat er geen nieuw bestuur gevormd 
kon worden. Actueel is de vereniging uit Leimuiden die dit jaar geen 
tentoonstelling meer houdt en per 1 januari 2014 wordt ontbonden. 
Momenteel hebben we 117 leden. Begin vorig jaar nog 135. Dit is een 
financiele achteruitgang van ruw weg €600. Er zou weer wat leven in 
de brouwerij moeten komen om dit op te vangen. 
 
Jaap Plokker meldt nu al dat hij dit jaar als laatste jaar als a.i. 
voorzitter functioneert. Tijdens de jaarvergadering in 2014 treedt hij 
af. Een vereniging wordt gevormd met zijn allen en niet alleen door 
het bestuur. 
Nu 2013 is de secretaris, Piet dus, aftredend. Piet heeft te kennen 
gegeven zich herkiesbaar te stellen. Piet is vanaf 1976 bestuurslid met 
een hele kleine onderbreking. Dit is niet goed. Het wordt een 
automatisme.  
In het bestuur onderling hadden we gehoopt dat door de nieuwbouw 
toch mensen zouden opstaan om een bestuursfunctie in te gaan vullen.  
Zijn er leden die na dit verhaal mogelijk als nog aan de bestuurstafel 
willen aanschuiven? Dit is je kans. 
Volgend jaar is Jaap weg en hou er rekening mee dat Piet dan na 2 
jaar ook opstapt en enige ervaring in het bestuur is toch wel wenselijk. 
 
12. Stichting Kleindierensport Katwijk. 
Het gebouw zoals het er nu staat, als het compleet neergezet zou 
worden, kost €225.000 . Wat zijn de kosten tot op heden? De bouw is 
€164.000 , onkosten zelfwerkzaamheid €14.000 ,  nutsbedrijven voor 
aansluitingen €5.000. 
De zelfwerkzaamheden bestaan grotendeels uit: electra aansluiten 
(binnenshuis), verwarming, toiletgroep, verfwerkzaamheden. Via, via 
is aan een hoop spullen gekomen die niets hebben gekost. Denk aan 
verwarmingradiatoren, verwarmingsketel, alle verlichting is uit het 
oude gebouw gehaald. Momenteel komt de Stichting €17.000 te kort. 
Dit is o.a. ontstaan door  
extra kosten door het zelf het riool moeten aansluiten tot aan de buren 
Guyt, bomen kappen, puingranolaat voor de parkeerplaats, dubbele 
aansluitkosten nutsbedrijven, enz. 



Dit is niet met de vier verenigingen bij elkaar te brengen. De kas van 
KoPluKo is leeg, de duivenverenigingen hebben een duivenverkoop 
georganiseerd. Wij zien het niet zitten om geld bij elkaar te sprokkelen 
met kleine activiteiten, obligatie uit te geven of wat dan ook. Om nog 
eens wat geld te pompen in het gebouw hebben we niets op tegen, 
maar gezien het terugloop van het leden aantal we willen wel een 
gedegen reserve over houden. Wij denken aan een lening van €10.000 
en alles wat er boven komt een verdeelsleutel te maken met de 
duivenverenigingen. Gert-Jan van Duyvenbode is benieuwd wat we 
als huur gaan betalen. Tot op heden wordt er nog gerekend vanuit de 
Leidsche Buitenschool en dat is ongeveer €2.000 op jaar basis. Wat 
krijgen we daar voor? 10 vergaderavonden, een week om de 
tentoonstelling te houden en de opslagruimte. Elke avond meer wordt 
gedacht aan €35 voor de verenigingen en €75 voor derden. Er komt 
een nieuwe financiele sleutel, maar zo ver is het nog niet. 
Gevraagd wordt wat voor sloten komen er in de buitendeuren? De 
bedoeling was gecertificeerde sloten. Maar gezien het kostenplaatje 
zullen het gewone cilindersloten worden. 
 
13. Rondvraag. 
Voordat de rondvraag begint bedankt Jaap Jordi Verkade voor het 
bijhouden van de web-site. 
 
Op 10 mei zijn we van plan om in de avonduren naar vogelpark 
Avifauna te gaan. We krijgen daar een rondleiding door een van de 
vogelverzorgers. De kosten zijn €10 per persoon. Het is verzamelen 
hier bij het clubgebouw om 18.00 uur. We worden om 19.00 uur daar 
verwachten. Nu gaven 16 man zich op. Er komt nog een oproep in het 
clubblad. 
 
Gerrit van der Zwam had van Cees Hogewoning nog een aantal vogels 
zitten voor de verkoop. Te weten 1 koppel tijgervinkjes, 1 spitststaart 
en 1 Bichenowtje. In een koop. 
 
 
Niets meer aan de orde sluit Jaap de vergadering en wens een ieder 
wel thuis. 
 



Een bericht van het klaverjasfront. 
Eindelijk was het dan zover, donderdag 18 april 2013, klaverjassen bij 
De Kanarievogel in ons “eigen” fonkelnieuwe clubgebouw “Klein 
Dierensport Katwijk” aan de Oude ’s-Gravendijckseweg 2a te 
Katwijk. Voorwaar een historisch moment. En wat een schitterend 
clubgebouw is het geworden, mensen. Menig vereniging zal er (en 
terecht) jaloers op zijn. Ook van deze plaats een dankwoord aan de 
vele vrijwilligers die zoveel uren hebben gestoken in het bewoonbaar 
maken van het gebouw. Het is nog niet helemaal klaar, maar 
vergaderingen en andere activiteiten kunnen nu gewoon in ons 
gebouw gehouden worden. Dus ook het klaverjassen, en dat is dan 
ook gebeurd. 

We waren toch wel wat 
pessimistisch, zouden er wel 
voldoende kaarters zijn die de 
tocht naar het hoge noorden 
wilden maken, maar zie: 
dertien kaarters melden zich. 
Dus drie tafeltjes plus een 
stilzitter/barman. Voor een 
eerste avond een gemiddelde 
opkomst, waarbij aangetekend 
dat diverse vaste deelnemers er 
niet waren. Dus misschien dat 
er de volgende keer minimaal 4 
tafels zijn, en om eerlijk te zijn, 
dat verdiend dit gebouw 

gewoon. Nadat de mensen een korte rondleiding door het gebouw 
hadden gekregen, waarbij alleen positieve reacties klonken, konden 
we dus eindelijk na ongeveer een jaar weer een kaartje leggen. 
En we zijn het niet verleerd, er werden weer fraaie resultaten behaald, 
wat weer inhoudt dat er ook sommige veegpartijen bij waren, maar dat 
hoort er allemaal bij. Uiteindelijk werd Wim van Duijn de 1e winnaar 
in het nieuwe clubgebouw met 5.258 punten. De eieren waren deze 
keer voor Wim van der Plas (T) met 3.580 punten. Al met al een zeer 
geslaagde avond. We proberen in mei toch nog een avond te 



organiseren en bij voldoende deelnemers willen we in september met 
de competitie beginnen. U hoort nog van ons! 
 
De uitslag van 18 april 2013  is als volgt: 

1. Wim van Duijn   5.285 
2. Jan Schaap   5.211 
3. Frans Hogewoning  5.074 
4. Niek van der Plas  5.035 
5. Piet Hagenaars         4.624 

 
En dat allemaal onder het toeziend oog van: 
Troef Boer. 
 

 
 

Bezoek aan Vogelpark Avifauna. 
 

Op vrijdag 10 mei gaan we naar het vogelpark. 
We vertrekken om 18.00 uur bij het clubgebouw. 
We rijden gezamenlijk naar Alphen aan de Rijn. 

We worden om 19.00 uur daar verwacht. 
De kosten voor het vogelpark is €10,00 per persoon. 

 
Opgave tot de vergadering van 2 mei. 

 
 

 
 
 



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 2014 
(ringen met jaartal 14, kleur groen) 

 
Als u ringen wilt bestellen voor Eur. Cultuurvogels dient u uw BSN 
(het oude sofinummer) op te geven. Dit is een eis van het ministerie. 
 
De ringencommissaris  
Bouwe Nijgh, tel. 071-403 03 23 
Mail adres: b.nijgh@gmail.com 
 
 
 

   Bestellen tot:   Aflevering ringen: 
Ronde 1   5 mei 2013   Na 1 oktober 2013 
   
Ronde 2   20 september 2013   Uiterlijk 15 dec. 2013 
   
Ronde 3   20 januari 2014   Uiterlijk 1 april 2014 
   
Ronde 4   20 maart 2014   Uiterlijk 15 mei 2014 
  Spoed bestelling, 

 Extra kosten € 1,= per ring  
 

 

 



Hier volgt een beknopt jaarverslag 2012, gezien door de ogen van de 
secretaris. 
 
Tijdens de jaarvergadering van 2011 was een van de openingszinnen 
van Jaap Plokker dat het verenigingsjaar 2011 een heel bijzonder jaar 
is geweest. Jammerlijk constateer ik dat 2012 het jaar 2011 ruim heeft 
verslagen. Ik denk dat u dat met mij eens bent. 
 
Ledenmutaties. 
We zijn het jaar begonnen met 135 leden, waarvan 1 jeugdlid, 2 
ereleden en 4 donateurs. 
 
In 2012 zijn de volgende leden afgevoerd: 
W. Dijkrent, M. Durieux, W. de Lange, J. van de Meeberg,  
A. Spierenburg, C. van Velzen en J. Zuyderduyn. 
Terwijl Gerrit van Vliet overleed. 
 
Nieuwe leden kennen we in:  
C. Groen, C. Houwaard, N. Meyvogel en W. Ouwehand. 
Terwijl Marc van Niel senior werd. 
 
Dit resulteerde dat we eindigden zoals met 132 leden waarvan 2 
ereleden en 4 donateurs. 
 
Bijeenkomsten. 
We zijn in totaal 8 keer bij elkaar geweest. Deze bestonden uit een  
Nieuwjaarsreceptie annex prijsuitreiking, een algemene 
ledenvergadering zijnde de jaarvergadering, 3 ledenvergaderingen,  
en 3 lezing van Witte Molen (door Cees Diepstraten en Henk Dries), 
Louis Polanen over Lori-‘s en Jordi Verkade met diverse DVD’s. 
De bezetting per avond liep uiteen van 27 leden tijdens de lezing van 
Witte Molen tot 6 leden tijdens de lezing van Louis Polanen. Dit 
houdt in dat de bezetting in zijn totaliteit sterk terug liep. De reden 
hiervan zijn de perikelen t.g.v. de nieuwbouw. 
 
Ook t.g.v. de perikelen rondom de nieuwbouw zijn er slechts 5 
klaverjasavonden gehouden. Deze waren gezellig en aardig goed 
bezet. Laten we hopen dat dit weer opgepakt gaat worden. 



 
Het clubblad. 
Het clubblad is nog steeds een eenmanszaakje. Jammer. Zoals de 
naam al zegt is het een blad dat het wel en wee van de vereniging 
weergeeft. Als er leden zijn die een verhaaltje over vogels in het 
clubblad willen plaatsen is dat altijd mogelijk. 
 
Bestuursperikelen. 
Tijdens de jaarvergadering heeft zich in de samenstelling van het 
bestuur, helaas moet ik zeggen, geen verandering plaats gevonden. Dit 
houdt in dat het bestuur nog steeds bestaat uit 1 voorzitter a.i., 1 
secretaris, 1 penningmeester en 1 commissaris. 
 
Ringencommissaris. 
Tijdens de jaarvergadering heeft Piet van der Plas te kennen gegeven 
te stoppen als ringencommissaris. Piet heeft zelf voor een vervanger 
gezorgd. Dit is Bouwe Nijgh. Doordat dit voor het bestuur ook nieuw 
was, is op een latere vergadering op een gepaste manier afscheidt 
genomen van Piet. 
 
Tentoonstellingsdata. 
Tijdens de Jaarvergadering liepen de gemoederen nogal hoog op toen 
er gesproken werd over de datum waarop de tentoonstelling gehouden 
moet worden. Er werden verschillende opties tegen het licht 
gehouden. In de vergadering na de jaarvergadering werd na veel 
wikken en wegen besloten om voorlopig de tentoonstelling te blijven 
houden in week 49. 
 
Stichting Kleindierensport. 
De nieuwbouw heeft nogal wat nadelige invloed gehad op ons 
verenigingsleven, zowel intern als extern. Eigenlijk zou ik deze alinea 
over willen slaan. Maar dat kan niet, het heeft te maken gehad met ons 
verenigingsleven in 2012. Ik hoop dat Jaap niet te veel gras voor mijn 
voeten heeft weggemaaid in zijn opening dat er nog iets nieuws 
overblijft. 
* Voor 15 april moesten alle bomen gerooid zijn. Een klusje dat in 
binnen een week gedaan moest worden. 



* De Stichting Kleindierensport heeft zoveel mogelijk geld willen 
besparen om de nieuwbouw mogelijk te maken. Dit is hun eigenlijk 
niet kwalijk te nemen, want het geld is er niet. 
 
* Hierdoor is de projectontwikkelaar ‘Per Object”zoveel in 
eigenbeheer moeten gaan doen, dat hij regelmatig vast liep. Hij liep 
ook vast omdat hij de stichting toestemming gaf om tijdens de bouw 
aan de binnenkant zelf werkzaamheden te gaan verrichten, dit heeft 
hem ontzettend veel tijd gekost.  
 
* In mei werd het gebouw van Haasnoot spanningsloos gemaakt. In 
eerste instantie zouden we voor 29 juni dit gebouw ontruimd moeten 
hebben. Dit laatste is tenslotte maart 2013 geworden. 
 
* Hierdoor konden wij geen vergaderingen meer organiseren in het 
najaar. 
 
* Toen in het najaar de nieuwbouw begonnen werd is er een 
bouwcommissie ingesteld. Aan deze bouwcommissie zijn een aantal 
namen van leden die wilde helpen door gegeven. Deze mensen zouden 
benaderd worden om klusjes te doen in de nieuwbouw. Hiervan is 
door de bouwcommissie summier gebruik van gemaakt. 
 
* De levering van het bouwwerk had een vertraging 3 a 4 weken. 
 
* Door de zeer natte periode die daar op volgde, ging er een grote 
streep door de gewenste datum van 1 december als aflever datum. Dat 
dit grote gevolgen voor ons had horen jullie later. 
 
Najaarsvergaderingen. 
De duivenmensen hadden een aggregaat geregeld en met elektrische 
draden hadden zij stroom en konden zij vliegen. 
 
Het bestuur van de kanarievogel vond het onverantwoord om met deze 
draden, die overal lagen, in het najaar toch nog vergaderingen te 
houden in het Haasnoot gebouw. Denk maar eens als de aggregaat 
stopt en je moet benzine bij gevuld worden, enz. enz. Hierdoor werd 
er gezocht naar een andere vergaderruimte. Dit werd het 



gemeenschapsruimte de kleine Joannus in Katwijk aan de Rijn. Het 
bezoek daar was beneden alle peil. Als dat de toekomst wordt als we 
van het dorp af moeten, nou dan weet ik wel hoe dat gaat als de 
nieuwbouw gereed is. Ik hoop echter dat ik nu de plank helemaal mis 
slaat. 
 
Tentoonstelling 2012. 
Door het natte najaar liep de bouwvertraging op. Maar door het eerder 
genoemde punt dat de projectontwikkelaar de stichtingsmensen 
binnen liet, liep de bouw ook ernstig uit. Het was de bedoeling dat wij 
onze tentoonstelling 2012 in het nieuwe clubgebouw konden houden. 
We weten allemaal dat dit niet haalbaar was. Het bestuur heeft toen 
besloten de leden met zangvogels mee te laten spelen met de 
speciaalclub Zang in Katwijk en de overige leden 
districttentoonstelling in Noordwijk. Later zouden dan de vogels 
samengevoegd worden als zijnde een eigen afdelingstentoonstelling. 
Totaal werden 70 vogels ingeschreven op beide wedstrijden, met 
goede resultaten. 
 
De prijzen die behaald werden in Noordwijk, waren de volgende: 
Jaap Plokker: 
Bondskruis, zilver en brons met de waterslagers; 
Goud en Zilver met Japanse Meeuw Zwartbruin enkelingen; 
Piet Hagenaars: 
Brons met een timbrado; 
G.J. van Duyvebode  
Bondskruis met een stel Japanse Meeuw Zwartbruin; 
Bondskruis en Zilver  met de stellen Zilverbekjes Donker Buik;  
A. van Rijn: 
Zilver met een Gould amadine Zwartkop Lichtgroen Roodsnavel Man; 
W. de Mooy: 
Zilver met een Roodsnavelspitsstaartamadine en 
Zilver met een Roodkoppapegaaiamadine; 
Jan van de Oever: 
Zilver met Diamantvink Wildkleur M/P en tenslotte 
Gerrit van der Zwam: 
Bondskruis met Schamalijster. 
Allen van harte gefeliciteerd. 



 
Bij de speciaalclub Zang NZHU wisten de volgende leden prijzen te 
winnen: 
Bij de waterslagers: 
Krien Onderwater: MEESTERZANGER,  
1ste prijs stammen,  1ste, 2de en 3de prijs enkelingen. 
Jaap Plokker:  1ste en 2de prijs stellen. 
Ton Diepenhorst een 7de prijs stammen. 
Bij de Harzers: 
Piet Hagenaars 2de prijs enkelingen. 
 
Volgens mij is een ieder weer bijgepraat. Ik wens jullie allen een goed 
jaar toe zo wel in de privé sfeer, maar zeker ook in de hobby, zodat we 
in deze wereld zaak een ouderwetse tentoonstelling kunnen 
neerzetten. Graag tot de volgend jaarvergadering. 
 
Piet Hagenaars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidmaatschap 
 
 

Oude Wetering 
Elke 2e zaterdag  
in de maanden september tot mei Ook zomer beurzen 
van 13:00 tot 17:00 uur, clubgebouw “De Diamantvink”, 
Weteringlaan te Oude Wetering. 
 

Boskoop 
Elke 1e zaterdag  
in de maanden september t/m april  
van 09:00 tot 13:00 uur. 
Beursgebouw, ITC-terrein, Italiëlaan 8 te Hazerswoude-dorp 
 

Vogelvereniging De Rijsenvogel te Rijsenhout  
Iedere 2e zondag van de maand september t/m mei  
van 9:00 tot 13:30 uur  
Clubgebouw SCW, Konnetlaantje, Rijssenhout  
Inlichtingen A. de Waal 0297-329176 

Noordwijkerhout 
Elke laatste zaterdag 
in de maanden augustus t/m mei  
van 12:00 tot 16:00 uur in ‘t Victohuis 
Sporkenhout te Noordwijkerhout 
 

Nieuwveen 
Elke 3e  zaterdag 
in de maanden juni t/m maartmei  
van 10:00 tot 13:00 uur in het clubgebouw ‘De Wens’ 
W.P. Speelmanweg 22c Nieuwveen 
 



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  € 36,00 per jaar, het 
inschrijfgeld bedraagt € 5,00. 
Voor leden jonger dan 17 jaar is dit respectievelijk  € 18,00  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 
 
 
 
 



 
Activiteitenoverzicht 
 (onder voorbehoud) 
2013 
Donderdag 21 maart Inloop avond 
Donderdag 11 april Jaarvergadering 
Donderdag 18 april Kaartavond 
Donderdag 2 mei Ledenvergadering 
Vrijdag 10 mei Bezoek Avifauna 
Vrijdag 17 mei???? Kaartavond 
Vrijdag 24 mei???? Hoe is het met de kweek 
 
Zomerstop 
Donderdag 5 september  Inloop avond 
Donderdag 12 september Kaartavond 
Vrijdag 20 september  Ledenvergadering 
Vrijdag 27 september  Kaartavond 
Vrijdag  11 oktober Lezing ? ? ? ? ? 
Vrijdag  25 oktober Kaartavond 
Vrijdag 1 november Ledenvergadering met 
  bespreking tentoonstellingszaken 
Vrijdag 8 november Kaartavond 
Vrijdag 15 november Inschrijven t.t. + lezing 
Zaterdag 23 november Afluisteren zangkanaries 
Dinsdag 26 november Afluisteren zangkanaries 
Woensdag 4 december Keuren van de vogels 
Donderdag 5 december Opening tentoonstelling 
Vrijdag 6 december Tentoonstelling open 
Zaterdag 7 december Tentoonstelling open 
Vrijdag 13 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.  
 



 
        Indien onbestelbaar retourneren 
        De Waalmalefijtstraat 85 
        2225 LW Katwijk aan Zee 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


