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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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Mededelingen vanuit het bestuur 
 

Beste vogelvriendinnen en vrienden, 

 

De barbecue van 13 september is verschoven naar 20 september. 

Mocht u zich ingeschreven hebben voor 13 september en u kunt niet 

op 20 september, neem dan even contact op met Piet van Zuilen. 

 

Op 3 september houden we een inloop avond. Dit is een avond om 

bij te praten over de vakantie, uw kweekresultaten, verenigingszaken 

etc. Tevens de avond om u nog op te geven voor de barbeque. 

 

Op verzoek van enkele leden gaan we een vogelmarkt houden in het 

clubgebouw. Dit gaat elke 3
de

 zaterdag van de maanden september t/m 

mei gebeuren. Voor de eerste keer is dat op zaterdag 20 september van 

12.00 tot 15.00 uur. 

Hiervoor zijn een aantal vogelhandelaren en een zaadhandelaar 

benadert. Maar ook u kunt uw vogels te koop zetten. Dit doet u zelf.  

Hoe het e.e.a. gaat leest u elders. 

 

De eerste kaartavond staat gepland op donderdag 11 september. 

 

De eerste ledenvergadering stond op vrijdag 19 september en blijft 

ook staan, ondanks de babeque van de 20
ste

. Het bestuur heeft tijdens 

de vakantie niet stil gezeten en heeft het e.e.a. te bepraten met u. 

 

Dit jaar gaan we de rayon tentoonstelling organiseren, dus de 

verenigingen van rayon kunnen deelnemen. We verwachten heel wat 

vogels. Hopelijk kunt u een helpende hand bieden om het geheel te 

laten slagen. 

 

Dit was het weer even. Graag tot 3 september. 

 

Berichtje van de penningmeester. 

Beste leden van de Kanarievogel er zijn nog enkele leden die hun 

contributie van 2014 nog niet hebben voldaan Wilt u dit als nog doen. 

Bij voorbaat hartelijke dank. 
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Barbecue. 
 

Om het seizoen 2014 / 2015 goed te beginnen, starten we met 

een barbecue. 

 

zaterdagavond 20 september 
 

De aanvang is gepland om 19.00 uur. 

 

De kosten die dit met zich meebrengt is 

slechts 13 hele eurootjes. 

 

De inschrijving sluit op woensdag 3 september,   

dan 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 20 september. 
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Ervaringen met Putters 
Sinds mijn jeugdjaren heeft de putter al een rol in mijn leven gespeeld. 

Mijn vader,  inmiddels 96 jaar, was een echte vogelstroper. Het was 

toen ook al verboden, maar actiegroepen als, bv lekkerdier etc. 

bestonden toen nog niet. Mijn vader had een bloemenkwekerij en op 

het open land, als  de chrysanten waren uitgebloeid, had hij een 

treknet. In een gat in de grond stond een klein kooitje met hierin een 

lokputter. Met deze methode ving hij per jaar zo’n 50 putters. Deze 

putters verkocht hij destijds voor 5 gulden aan liefhebbers en zelfs aan  

dierenwinkels  de Kluyver in Rijnsburg en Karelse in Leiden. 

Ondanks dat de controle destijds niet zo streng was, is zijn net wel 

eens in beslag genomen en moest hij zelfs een keer voor de rechter 

verschijnen.  Gericht kweken met putters werd toen nog niet gedaan. 

De putter ook wel distelvink genoemd kent een aantal  soorten o.a. de 

Kleine Putter, de Bloemputter, deze is groter kan de kleine, en de 

grootste de Majorputter. 
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Hotel Noordzee BV   Boulevard 72    2225 AG Katwijk 
 

Tel: 071-4015742   Fax: 071-4075165 
 

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

mailto:info@hotelnoordzee.nl
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Vanaf mijn jeugd heb ik al vogels, gek genoeg geen putters maar meer 

tropen. Ik vind alle vogels mooi, dus er hebben al heel wat soorten in 

mijn volière gezeten. Mijn buiten volière is een kant en klare volière 

welke ik bij Pascal Hemel heb gekocht. De afmetingen zijn 3 x2x2 in 

de schuur heb ik een aantal broedkooien van 1 m lang, door het 

tussenschot weg te halen heb ik vluchten van 2 meter lang. Op dit 

moment heb ik een aantal soorten o.a. roodkop en driekleur 

papegaaiamadines, Spitstaartamadines, Binzen, Bichenows, 

St.Helenafazantjes en Zwartkopsijzen. Van de meeste  soorten maar  

1 koppel. 

Nu terug naar de putters, de afgelopen paar jaar heb ik meerdere keren 

putters aangeschaft. 

In een advertentie op marktplaats, bood een kweker in Lelystad Major 

putters aan. Mooie gezonde putters, natuurbroed en medicijn vrij. De 

reis naar Lelystad aanvaard en daar aangekomen, zaten er  putters in 

kraakschone  betegelde rennen. Ik heb toen een koppel gekocht ( euro 

200,00)  en deze in de schuur gehuisvest.  Na 1 week begon er  1 

putter wat dik te zitten en na 1 maand waren ze allebei dood. Ze waren 

erg vermagerd. Ik heb de kweker opgebeld, deze vertelde dat het 

stressvolle vogels zijn en dat dit meer gebeurd en er niets aan kan en 

wil doen. Weg 200,00 euro! Na een paar maanden wilde ik het toch 

weer proberen en kocht bij een kweker in Utrecht een koppel  kleine 

putters. Deze putters zaten in een overdekte buiten volière en de 

kweker beweerde dat hij niet kuurde, hij gaf alleen appelazijn. De 

nieuwe putters werden gehuisvest  in mijn buiten volière. De putters 

zagen er goed uit, echter na 1 maand ging de man wat dik te zitten en 

later de pop ook. Binnen 2 maanden lagen ook deze putters weer het 

lootje en was ik weer  125 euro lichter. Ik was nu echt klaar met 

putters en ik nam mij voor er niet meer aan te beginnen. Toch bleven 

deze vogels mij trekken en vorig jaar sprak ik Piet Hagenaars en die 

vertelde mij dat ons lid Cees  Houwaart veel Major putters had 

gekweekt. Ik kon het niet laten en heb naar Cees Houwaart gebeld of 

hij nog 1 koppel  te koop had. En inderdaad ik kon een koppel bij hem 

kopen, hij vertelde eerlijk dat hij niet wist of het 100% een koppel 

was, omdat ze nog niets hadden gedaan. Cees vertelde dat hij 2 x per 

jaar kuurde met baycox , met name de jonge vogels, omdat volgens 

zijn zeggen deze vogels nog niet veel weerstand hebben. Met dit 

koppel heb ik vorig jaar gebroed en ze hebben 7 jongen grootgebracht.  
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Huisvesting. 

Ze zitten in een broedkooi van 2m x50x50 aangekleed met wat 

berkentakken en groen.  Ik heb al een aantal soorten verlichting  

versleten, ik ben begonnen met een TL balk aan het plafond in de 

schuur, hiermee  toch te weinig licht, vooral in de onderste kooien. 

Toen heb ik kleine TL’s achter in de kooien gemaakt, dit beviel mij 

ook niet, teveel  knipperen, etc. 

Hierna heb ik spaarlampen in de kooien gemaakt, dit licht beviel mij 

ook niet echt goed. Op dit moment heb ik ledlicht blokjes aan het 

plafond, dit bevalt mij prima, mooi helder licht en in ieder kooi even 

veel licht. Qua kosten is het ook zeer voordelig zo’n ledblokje 

gebruikt slechts  1.2 watt  Op de bodem heb ik roosters gemaakt, eerst 

had ik kranten maar deze worden door de putters geheel versnipperd.  

 

Voeding. 

Ik voer putter en sijzenzaad , begin april begin ik met meer eivoer en 

wat pinkies en knoppen van paardenbloemen. Verder krijgen ze 

regelmatig broccoli en een halve walnoot. In de rui krijgen ze volop  
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Wij verkopen zaden van: 

 
- Teurlings 

 

- Witte molen 

 

- Himbergen 

 

- levend voer (buffelo wormen, meelwormen) 

 

- diepvries voer (pinkies, buffelowormen, wasmotten) 

 

- verschillende soorten duivenvoer en kippenvoer 

 

-Speciale wensen?  zeg het ons ,  wij kijken wat we kunnen! 

 

Wij in- / verkopen vogels! 

 

Tot ziens bij: 

Het Dierenhuis 

Secr. Varkevisserstraat 252 
2225 LL Katwijk 
tel: 071-4014547 
email: hetdierenhuis@casema.nl 
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verse onkruiden zoals teunisbloem, kruiskruid, en paardendistels. Ik  

het begin gaf ik ook gewone distels, maar het hele hok/schuur zit dan 

onder het pluis. Ik geef geen roodvoer om de maskers goed rood te 

krijgen, met de verse kruiden gaat het ook en vooral in de teunisbloem 

zit heel veel caroteen. 

De toekomst.  

Dit jaar heb ik een man putter gekocht in Urk, dus dit jaar kan ik met 

2 koppels gaan fokken. Ik ben er wel van overtuigd dat Putters 

kweken zonder te kuren, bijna onmogelijk is en met name voor jonge 

vogels. We leven nu 1 maart en door het mooie weer beginnen de 

mannen al te zingen, ik bewaar mijn geduld en begin pas eind april 

met de putterkweek. 

 

Ervaring van Willem de Mooij 
 

Heeft u, net als Willem, iets bijzonders meegemaakt, of wil u iets 

kwijt over uw vogels schaamt u zich niet en zet wat op papier. 

Taalfouten, niet goed lopende zinnen, maakt niet uit. Dat wordt 

allemaal rechtgetrokken. 
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KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL 

Dag klaverjassers.  

Het kaartseizoen gaat weer 

beginnen. De eerste avond is 

nog op een donderdag, maar 

dat is om er weer in te 

komen.  

Daarna volgen de 

vrijdagavonden  

26 september, 24 oktober,  

7 november en als laatste 

voor van het jaar 2014 op  

12 december.  

Zegt het voort, zegt het 

voort. 
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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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Vogelhandel & kwekerij 

 Rien van Duijvenbode 

Special  Birds 

 Wij zijn gespecialiseerd in alle vruchten en insecten  etende vogels, 
daarnaast leveren wij ook nog zaad etende vogels     

 
 Groot assortiment levende en diepvries insecten  tegen zeer  

scherpe prijzen  ( o.a. pinky’s  - krekels – buffalo’s – morio  
wormen) – etc.) 

 
 Verder uit voorraad leverbaar Tovo Universeel – Insecten paté –  

Eivoer – T20 korrel –  Vruchten paté en Uni compleet. 
 

 Zaden uitsluitend leverbaar op bestelling 
 
Openingstijden:  
Alleen op telefonische afspraak 
Tel. 06-49799327 
E-mail:  rien1@casema.nl 
 

 

 Vruchten eters 

 Insecten eters 

 Zaad eters 

 Insecten 

 Zachtvoer & zaden 

mailto:rien1@casema.nl
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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 
 

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 

Nieuwveen 

Vogelvereniging “’t Sijsje” houdt elke 3
e
  zaterdag 

in de maanden juni t/m mei van 10:00 tot 13:00 uur  

in het clubgebouw ‘De Wens’ 

W.P. Speelmanweg 22c Nieuwveen 
 

Oude Wetering 

Elke 2
e
 zaterdag  

in de maanden september tot mei van 12:00 tot 16:00 uur, 

clubgebouw “De Diamantvink”, Weteringlaan te  

Oude Wetering. 
 

Noordwijkerhout 

Elke laatste zaterdag 

in de maanden augustus t/m mei  

van 12:00 tot 16:00 uur in ‘t Victohuis 

Sporkenhout te Noordwijkerhout 
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Vogelbeurs 

Bij de vogelvereniging “De Kanarievogel” gaat elke 3
de

 zaterdag van 

de maanden september t/m mei een vogelbeurs gehouden worden.  

De vogelbeurs wordt gehouden in het clubgebouw “Kleindierensport-

Katwijk”, van 12.00 tot 15.00 uur. 

Op deze vogelbeurs is het mogelijk om vogels te ruilen, te kopen of te 

verkopen. De beurs is voor een ieder toegankelijk, wel of geen lid van 

de vereniging. Er zijn 2 vogelhandelaren bereid gevonden om een jaar 

lang de beurzen te komen bezoeken. 

De firma van den IJssel uit Bensdorp is bereid gevonden om met voer 

en vogelbenodigdheden op de beurs te komen staan. Indien u meer te 

weten wilt komen over deze firma, neem dan eens een kijkje op zijn 

web-site www.vandenijsseldieren.nl . 

Vogelhandelaren zijn van harte welkom na overleg met Gert-Jan van 

Duyvenbode. 

Er wordt in principe gehandeld via 

de richtlijnen van de N.B.v.V. 

Dit houdt o.a. in dat: 

- De te koop aangeboden vogels 

moeten uiterlijk gezond en 

onbeschadigd zijn.  

 

- Vogels met zichtbare 

ziekteverschijnselen en 

verwondingen worden van de markt 

verwijderd. 

 

- De vogels moeten een zodanige leeftijd hebben, dat ze zelfstandig 

hun voer opnemen.  

 

- Europese cultuurvogels en hun hybriden moeten voorzien zijn van 

een gesloten pootring. Deze pootring moet wat uitvoering en diameter 

betreft voldoen aan de “Regeling afgifte en kenmerken naadloos 

gesloten pootringen en andere merktekens” vastgelegd in de 

Flora en Faunawet 2002. 
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- Vogels die te koop worden aangeboden moeten ondergebracht 

worden in kooien welke overeen komen met die, waarin de vogels ook 

tijdens een tentoonstelling worden ondergebracht. 

 

- Verkoopkooien moeten schoon zijn en voorzien van schone bakjes 

en flesjes voor vers voer en vers drinkwater. 

 

- Het aantal vogels in een verkoopkooi dient te worden beperkt. 

In de zogeheten Universeelkooi niet meer dan 2 vogels. 

 

- Het verdient aanbeveling vogels paarsgewijs te koop aan te bieden. 

 

- De verkoopkooien dienen op tafelhoogte geplaatst te worden. 

 

- Indien u geen geschikte kooi heeft om uw vogel te koop aan te 

bieden, zal de vereniging kosteloos zorg dragen dat uw vogel in een 

juiste kooi komt te zitten. 

 

De data van de vogelmarkt zijn: 

20 september 

18 oktober 

15 november 

20 december 

17 januari 

21 februari 

21 maart 

18 april 

16 mei 

 

Steeds van 12.00 tot 15.00 uur 

 

 

Woensdag 3 september vanaf  20.00 uur inloop avond 

 

Wij zien U toch ook ! ! ! ! 
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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 barbeque 

Donderdag 11 september Kaartavond 

Vrijdag 19 september Ledenvergadering 

Zaterdag  20 september Barbeque 

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. 


