
 1 

Indien onbestelbaar retourneren 
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Verenigingsinfo 
 

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

BESTUUR:  

Voorzitter (a.i.): Gert-Jan van Duijvenbode, W. Dreesstraat 38 

 2221 LP Katwijk, tel. 071-4025608 

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:  NL72 RABO 033.18.01.809 

 t.n.v. “DE KANARIEVOGEL” KATWIJK 
 

Lidmaatschap: Contributie per kalenderjaar:  

  senior (NBvV) leden: € 36,00; 

  senior (verenigings)leden €20,00; 

  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 

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 ledenvergadering op  

vrijdag 30 mei 2014 in het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-

Katwijk’, oude ’s-Gravendijckseweg 2a, 2221 DB te Katwijk aan Zee. 

 

We beginnen om 20.00 uur. 

 

Agenda: 

1) Opening; 

2) In en uitgaande post; 

3) Ledenmutaties; 

4) Notulen Jaarvergadering; 

5) Financiën; 

6) Barbeqeu 13 september; 

7) Hoe is de kweek bij u? 

Hiervoor is Gerard Platteeuw uitgenodigd. 

Gerard is keurmeester van tropishe vogels en kromsnavels en 

kweekt zelf diverse tropische vogels 

 Heeft u specifieke vragen over tropische vogels,breng de vogel  

 mee. Dan kunnen we er over praten. 

8) Rondvraag 

9) Sluiting. 

 

Berichtje van de penningmeester. 

Beste leden van de Kanarievogel. De vereniging heeft de contributie 

voor dit jaar al wel voldaan aan de Nederlandse Bond van 

Vogelliefhebbers. Heeft u de vereniging al betaald???? 

 

 

 

 
 

Beëindiging lidmaatschap. 

Leden kunnen, indien gewenst, hun lidmaatschap beëindigen middels 

opzegging bij de secretaris van de vereniging. 

Dit kan per kwartaal. 
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Notulen van de jaarvergadering, welke gehouden werd op vrijdag 

30april 2014 in het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’. 

 

1) Opening. 

Om tien over acht uur opent Piet Hagenaars de vergadering. Na de 

jaarvergadering is de vereniging stuurloos. Althans dat wordt altijd 

gezegd als je geen voorzitter hebt. Tijdens de bestuursvergadering 

is over dit probleem een aardig boompje opgezet. Dit boompje is 

niet zonder vruchten gebleven. Gert-Jan van Duyvenbode heeft 

vorig jaar in het bestuur meegelopen, om te voelen wat het is om 

bestuurslid te zijn van de Kanarievogel. Nu wil Gert-Jan het 

voorzitterschap als ad interim gaan proberen. Dit houdt in dat er nu 

niet gestemd behoefd te worden, maar volgend jaar als Gert-Jan 

zich beschikbaar stelt als voorzitter. Piet geeft het woord aan Gert-

Jan. Ja, inderdaad een vereniging zonder voorzitter is stuurloos. Ik 

wil het gaan proberen voor een jaar en dat houd in dat ik zeker geen 

voorzitter ben die op alle vragen een antwoord heeft, mar die 

antwoorden proberen we met elkaar te vinden. Natuurlijk ben ik 

niet de enige achter de bestuurstafel, er zit behoorlijk wat ervaring. 

Ieder op zijn eigen gebied. Ik zal zeker geen volleert voorzitter zijn, 

maar ik wil wel mijn nek uitsteken voor de vereniging om mogelijk 

een goede voorzitter te worden. Laten we het daar voorlopig op 

houden. 

 

2) In en uitgaande post. 

Gert-Jan vraagt naar de post. Ingekomen een flyer van v.v. 

Avicultura uit Woerden. Zij houden een beurs op 10 mei in hun 

verenigingsgebouw. 

Via een dierenwinkel uit Oegstgeest is een aanbod binnen gekomen 

over metalen broedkooien. Deze zijn gebruikt in de dierenwinkel 

zelf. Deze worden opgehaald en te koop aangeboden. 

 

3) Ledenmutaties 

Nieuw aangemeld als verenigingslid is Jansen uit Wassenaar. Zij 

zijn in het verleden ook al eens lid geweest. Nu zij hoorden dat we 

ook verenigingsleden aannemen, hebbe zij zich gemeld. 
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Hotel Noordzee BV   Boulevard 72    2225 AG Katzwijm 
 

Tel: 071-4015742   Fax: 071-4075165 
 

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

mailto:info@hotelnoordzee.nl
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4) Notulen Jaarvergadering 

Gert-Jan vraagt aan de aanwezige of en nog aan- of opmerkingen 

zijn op de notulen van de jaarvergadering. Alleen Gert-Jan zelf had 

een opmerking. In de notulen staat dat hij niet aanwezig zou zijn 

geweest. Dit is niet correct. Gert-Jan was er wel. Ondanks dit zijn 

de notulen goedgekeurd. 

 

5) Financiën; 

Dick meldt dat de leden zijn aangeschreven om de contributie te 

voldoen. Dit is in het merendeel ook gedaan. Momenteel kan ik niet 

de juiste stand van zaken geven, daar ik computerproblemen heb. 

Aan Bouwe Nijgh wordt gevraagd of er al een 

Stichtingsvergadering is geweest waar o.a. de financiën zijn 

besproken. Bouwe meldt dat er helemaal nog geen vergadering is 

geweest, ondanks het feit dat een der leden van de stichting dit 

verzocht heeft. Gert-Jan stelt voor om de Stichting als een vast 

agenda punt op de agenda van de vergaderingen te plaatsen. 

 

6) Barbecue 13 september; 

Hier is de afgelopen jaren niets meer van gekomen. Nu we in een 

nieuw clubhuis zitten, wil het bestuur hier nieuw leven in blazen 

door het nieuwe verenigingsjaar in september te beginnen met een 

barbecue. Jullie horen hier meer over in het volgende cluborgaan. 

 

7) Tentoonstellingen 

Gert-Jan geeft het woord aan Piet H. 

Laten we proberen om samen De Kanarievogel weer eens op de 

rayonkaart te zetten. Voor de zomerstop wil ik de personen die 

vorig jaar aan de t.t. commissie deelnamen contacten. 

Dit jaar houden we de rayontentoonstellingen. Dit jaar bestaan we 

ook 65 jaar. Misschien kunnen we hier iets meer.  

Een aantal gegevens zijn: 

* De inschrijving sluit op 14 november, inbrengen op 2 dec., 

keuren op 3 dec., 4,5 en 6 december open; 

* keurmeesters zijn voor de zang Rens, v.d. Kuil en Martina voor de 

waterslagers(177); Balmakers voor de harzers(12). Kleur- en 

postuurkanaries (190) dhr. Boers en Platteeuw, Voor de tropen samen 

met de parkieten (265) mevr. Diepstraten, dhr. de Graaf en  
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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 

 

 

mailto:info@autobedrijfkleverlaan.nl
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Verkade. De getallen tussen haakjes is het aantalvogels van vorig 

jaar van de onderlinge en de rayonshow samen. 

Dit geeft bij eenzelfde inschrijving een totaal van 654 vogels. 

Onderlinge t.t. 2015. Deze wordt in week 49 gehouden. Dit houdt 

o.a. in dat de keuring plaats vindt op woensdag 2 december. In 

2016 verschuift de weeknummers naar achteren. Gevraagd wordt of 

er aanwezige zijn die een voorkeur heeft of misschien juist wel 

geen voorkeur heeft voor bepaalde keurmeesters. Hierop kwam 

geen reactie. 

 

8) Voorkeur voor lezingen? 

Gevraagd wordt om eens de oren te luisteren te leggen naar goede 

lezingen. Het valt niet mee om mensen te vinden die een boeiende 

lezing geven. Tinus heeft een lezing meegemaakt van een 

dierenarts. Dit ging over medicatie bij vogels. Tinus zal eens er 

achter aan gaan. Zo schijnen dhr.Lou Megens en Alois van 

Mingeroet ook interessante lezingen te houden. Maar het financiële 

plaatje is niet bekend. Ook hier zal achter aan gegaan worden. 

 

9) Stand van zaken kweek 

Er werd een rondje kweek gedaan en ik zal trachten om een beeld 

van te geven.  

Tinus had vorig jaar in de 1
ste

 ronde 140 jonge, nu zo goed als geen. 

Na het toedienen van een medicijn, zien de eerste nesten van de 2
de

 

ronde er goed uit; Gerard Brabander is zo goed als klaar en heeft zo’n 

120 waterslagers. Jaap Plokker heeft op 28 maart 28 poppen in de 

broedkooi gedaan. Hiervan hebben 26 poppen eieren, waarvan bij 20 

poppen de eieren bevrucht zijn. Dat beloofd wat. Maar bij de Bronze 

mannetjes is het een doffe ellende. Jaap hoopt binnenkort, na het 

ruilen bij Henk Oudshoorn, een stel te hebben. Bij Henk Oudshoorn is 

het met de waterslagers huilen met de pet op. Freek Schot heeft 28 

jonge waterslagers geringd van 9 poppen. Bij Ruud Zandbergen gaat 

het goed met de goulds, maar met de kapoetsen sijzen gaat het niet. 

Jan Schaap heeft enkele nestjes. Jan zit buiten met de vogels. Cor 

Schaap heeft een paar goulds. Aad van Niel heeft 196 kleur en 

postuurkanaries en is klaar. Dit is een nieuw record. Gerrit van Duyn 

heeft jonge goulds, schamalijster en St. Helenafazantjes op eieren 

zitten. Bouwe Nijgh heeft niets, maar de oorzaak is de verbouwing.  
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Dick Verkade is pas begonnen, maar heeft wel 2 jonge Stanley 

Rosella’s. Nestjes bij de rijstvogels en kanaries. Piet van Zuilen 

heeft 2 jonge hoodeds. Nee, geen Cana’s, die zijn verhuisd naar 

Friesland. Bij Piet Hagenaars is het ook huilen met de pet op. De 30 

kleurkanarie poppen hebben in de  

1
ste

 ronde 32 jonge groot gebracht. Acht poppen hadden onbezette 

eieren. Gert-Jan van Duyvenbode heeft een deel van zijn tropische 

vogels pas naar buiten gedaan. Deze moeten nog beginnen. Bij de 

vogels, die binnen zijn gebleven, is het nog niet veel. 

Zo zie je dat het, net als andere jaren, zeer sterk uit een loopt. 

 

10) Rondvraag 

Aad van Niel wil even terug komen op het verhaal van Tinus. Zoals 

het er nu uitziet heeft het toedienen van een medicijn, gelukkig, 

goed uitgepakt. Maar ga niet zelf dokteren. Laat een mest 

onderzoek doen. Voor een paar euro weet je of je vogels iets 

mankeren en wat het juiste middel is. 

Jaap Plokker herinnert een ieder er aan dat in het verleden de 

vereniging met een busje naar de wereldshow is geweest in 

Zutphen. Nu is de wereldshow in Rosmalen, misschien is er weer 

iets te regelen en mogelijk met een andere vereniging samen. Het 

bestuur zal dit eens onderzoeken. 

 

11) Sluiting. 

Niets meer aan de orde sluit Gert-Jan de vergadering, maar moest 

eerst nog wat complimentjes in ontvangst nemen voor de manier 

zoals hij de vergadering heeft geleid. 
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KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL 

 

De achtste klaverjasavond 

werd toch op donderdag 24 

april gespeeld. Er was 

vooraf enige verwarring of 

de duiven op donderdag of 

op vrijdag ingekorfd zouden 

worden, maar dat bleek toch 

op vrijdag te zijn. Hierdoor 

moesten we uitwijken naar 

de donderdagavond. Het is 

dan altijd afwachten wat de 

opkomst zal zijn op een 

doordeweekse dag, er 

moeten toch altijd enkele 

spelers de volgend ochtend 

weer vroeg op, maar dat viel gelukkig mee. Vijftien spelers hadden 

zich al snel gemeld. Na een telefoontje naar Bouwe Nijgh hadden we 

even later toch zestien spelers. De loting was net achter de rug of daar 

kwam alsnog een 17
e
 artiest zich melden. Piet Hagenaars kwam eens 

controleren of er wel echt geklaverjast werd en heeft dit ook op de 

gevoelige plaat vastgelegd. Hij heeft daarnaast ook gezellig 

meegespeeld. 

Vier tafeltjes dus en gezien de hoge scores van de vorige avonden 

gingen we er eens goed voor zitten. Dat het niet altijd hetzelfde gaat 

blijkt wel uit het feit dat er in de eerste ronde maar één koppel meer 

dan 1.600 punten haalde. Doordat er ook in de tweede ronde geen echt 

hoge scores werden gehaald was iedereen aan het begin van ronde drie 

nog in de race voor de prijzen. Uiteindelijk moest de derde ronde de 

beslissing brengen.  

In die derde ronde werd de enige!  2.000 plus score van de avond 

gespeeld (door Dirk de Mol en Jan Schaap) en inderdaad bracht dat de 

beslissing. De avondoverwinning ging met 5.125 punten naar Jan 

Schaap; de eieren waren voor Jaap van der Bent met 4.131 punten (hij 

ging maar weer Pasen vieren), en de “wilde” ronde werd gewonnen 

door Piet van Zuilen en Maart Hazenoot met 1.903 punten. Daar er de  
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volgende dag door diverse spelers ook nog gewerkt moest worden 

werden de rondes ietwat sneller gespeeld dan gebruikelijk, maar daar 

was alle begrip voor. Al met al weer een gezellig avondje. 

 

De uitslag van 24 april 2014 is als volgt: 

1. Jan Schaap    5.125 

2. Hans Versteegt    5.086 

3. Krien Onderwater             5.068 

4. Hans Hazenoot             5.034 

5. Maart Hazenoot                 4.874 

6. Peter Schaap          4.815 

7. Dirk de Mol             4.597 
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Op vrijdagavond  16 mei werd de negende en laatste competitieronde 

klaverjassen gespeeld. Het was nog even onduidelijk of er donderdag 

of vrijdag gespeeld zou worden, maar het werd toch vrijdag. De 

opkomst was “gewoon” weer vier tafeltjes; zestien spelers dus en geen 

stilzitters. En de thuisblijvers hebben (weer) een zeer gezellige en 

spannende kaartavond aan zich voorbij laten gaan.  

De eerste ronde leverde al direct enige mooie uitslagen op, maar in de 

tweede ronde werden diverse winnaars van de eerste ronde weer flink 

met beide beentjes op de grond gezet. De derde en laatste ronde moest 

dus de beslissing brengen. En met de hoogste score van de avond, met 

uitzondering van de “wilde” ronde dan, van 2.208 punten werd Jaap 

de Mol de winnaar van de avond met in totaal 5.122 punten.  

Zijn maat Peter Schaap speelde zich met deze score uit vrijwel 

kansloze positie ook nog in de prijzen. De eieren werden na een net zo 

spannende strijd onderin een prooi voor Arjan van der Plas met 3.800 

punten. 

Dit was dus de laatste ronde; in september gaan we van start met de 

competitie 2014/2015; en tijdens de eerste ronde zal de eindstand van 

deze competitie bekend worden gemaakt. Rest mij nog te vermelden 
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dat de hoogste score van de avond werd gehaald tijdens de “wilde” nl. 

2.464 punten door het koppel Wim van der Plas T en Piet van Zuilen. 

Klasse!! 

De uitslag van 16 mei 2014 is als volgt: 

1 Jaap de Mol   5.122 

2 Frans Hogewoning   5.105 

3 Aad Kuijt    5.003 

4 Peter Schaap   4.978 

5 Wim van Duijn   4.896 

6 Niek van der Plas  4.828 

7 Wim van der Plas T  4.808 

 

Allemaal een mooie zomer toegewenst en tot ziens op waarschijnlijk 

donderdag 11 september. 

 

Troef Boer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oude Wetering 
 

Zomer vogelbeurzen 
 

Elke 2
e
 zaterdag in de maanden mei, juni, juli en augustus 

van 13:00 tot 17:00 uur, 

in het clubgebouw van v.v. “De Diamantvink”, 

Weteringlaan te Oude Wetering. 
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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 2015 

(ringen met jaartal 15, kleur Violet ral 4008) 

 

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 2014   Na 1 oktober 2014 

   

Ronde 2   20 september 2014   Uiterlijk 15 dec. 2014 

   

Ronde 3   20 januari 2015   Uiterlijk 1 april 2015 

   

Ronde 4   20 maart 2015   Uiterlijk 15 mei 2015 

  Spoed bestelling, 

 Extra kosten € 1,= per ring  
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Te koop metalen broedkooien compleet. 
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Activiteitenoverzicht 2014 

                                                (onder voorbehoud) 

Donderdag 10 januari klaverjassen 

Vrijdag 11 januari Nieuwjaarsreceptie 

Vrijdag 7 februari Brian Bouman 

Vrijdag 14 februari Klaverjassen 

Vrijdag 7 maart Jaarvergadering 

Vrijdag 21 maart Klaverjassen 

Donderdag 3 april Simon van der Luit 

Donderdag 24 april Kaartavond 

Woensdag 30 april Ledenvergadering 

Vrijdag 16 mei Kaartavond 

Vrijdag 30 mei Hoe is het met de kweek 

Zomerstop 

Woensdag   3 september  Inloopavond sluiting inschrijving 

Zaterdag  13 september Barbeque 

Donderdag 11 september Kaartavond 

Vrijdag 19 september Ledenvergadering 

Vrijdag 26 september Kaartavond 

Vrijdag  10 oktober Jan Cris van Dam 

Vrijdag  24 oktober Kaartavond 

Vrijdag 31 oktober Ledenvergadering  

Vrijdag 7 november Kaartavond 

Vrijdag 14 november Inschrijven t.t. + lezing 

Zaterdag 22 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 25 november Afluisteren zangkanaries 

Woensdag 3 december Keuren van de vogels 

Donderdag 4 december Opening tentoonstelling 

Vrijdag 5 december Tentoonstelling open 

Zaterdag 6 december Tentoonstelling open 

Vrijdag 12 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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Barbecue. 
 

Om het nieuwe seizoen 2014 / 2015 goed te beginnen, 

starten we met een barbecue. 

 

zaterdagavond 13 september 
 

De aanvang is gepland om 19.00 uur. 

 

De kosten die dit met zich meebrengt is 

slechts 13 hele euro-‘s. 

 

De inschrijving sluit op woensdag 3 september. 

Dit mag ook op 31 mei. 

Op 3 september houden we een gezellige inloopavond 

om bij te praten. 

 

In noodgevallen kan er gebeld worden naar: 

Piet van Zuilen (tel. 407 25 50)  
 

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
 

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Adres: .  . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Tel: . . . . . . . . . . . . .Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Komt met . . . volwassenen en . . . kinderen naar de barbecue 

op 13 september. 
 

 


