
1 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opgericht 10 augustus 1949 

 

oktober 2014                        28
e
 jaargang 

 



2 

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 

 (in noodgevallen secretares) 
 

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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Beste vogelvriendinnen en vrienden 

  

De zomer is voorbij al zou je dat niet zeggen vandaag. Het is eind 

september en we kunnen nog genieten van een prachtig weekend. 

Voor de ene kweker is het seizoen 

voorbij terwijl anderen de 

aankomende kweekperiode aan het 

voorbereiden zijn.  

Ondanks dat de zomer voor onze 

vereniging over het algemeen een 

rustige periode is, heeft het bestuur 

niet stilgezeten. We hebben 

verschillenden besprekingen met 

de vertegenwoordigers van onze 

vereniging in het stichtingsbestuur 

“Kleindierensport” gehad over o.a. 

de financiële bijdrage van de drie 

verenigingen tot onderhoud en 

gebruik van het pand. De 

gesprekken met het 

stichtingsbestuur zijn nog niet 

afgerond. We hopen jullie tijdens de volgende ledenvergadering meer 

informatie te kunnen geven over de laatste stand van zaken. 

Verder zijn we al voor de zomer gestart met het opzetten van een 

vogelbeurs in ons verenigingsgebouw. Inmiddels hebben we de eerste 

beurs achter de rug (zie verder in dit maandblad). Het tot stand komen 

van deze beurs heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. We hadden 

de beurs netjes bij de gemeente aangemeld. In eerste instantie zou de 

beurs als een melding bij de gemeente afgedaan kunnen worden. 

Echter na enige tijd kregen we het bericht dat door de frequentie van 

de beurzen en dat er vogels verkocht zouden worden, de beurs gezien 

werd als een vorm van detailhandel. Dit kon niet in ons gebouw. Het 

zou in strijd zijn met de omgevingsvergunning en het 

bestemmingsplan. Aanpassen van die vergunningen zou ongeveer      

€ 600,-- moet kosten. Dit is ook niet het uitgangspunt van ons 

geweest. Dus veel telefoontjes gepleegd met een ambtenaar van de 

gemeente. Dit leverde niet het gewenste resultaat op: Het houden van 

een vogelbeurs zonder extra vergunningen.   
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Op ons verzoek is er op 24 september jl. een gesprek geweest met een 

ambtenaar en een jurist van de gemeente. Na een lang en constructief 

gesprek zijn we er met de gemeente uitgekomen. We kunnen onze 

vogelbeurs blijven houden op de wijze zoals we die voor ogen hebben. 

We gaan in ieder geval weer een interessante winterperiode tegemoet 

met de diverse kaartavonden, lezingen, de Rayon vogelshow in 

december en andere bijeenkomsten.  

Gert-Jan van Duijvenbode 

 

 

Uitnodiging ledenvergadering 
 

Beste vogelvriendinnen en vrienden, 

 

De heer Cris-Jan van Dam uit Pijnacker komt weer een van zijn 

bekende films vertonen. Deze keer “Vogelpark Bowra Station”. 

 

Dit gaat plaats vinden op vrijdag 10 oktober 2014 in het  

verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,  

oude ’s-Gravendijckseweg 2a, 2221 DB te Katwijk aan Zee. 
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Australie film “Vogelpark Bowra Station”. 

 

Dit 15.000 ha grote gebied was vroeger van een boerderij waar koeien 

en schapen graasden. Nu wordt het beheerd door vrijwilligers. 

Vogelspotters vanuit de hele wereld reizen naar dit Mulgaland (vrij 

vertaald Roodzand), om allerlei bijzondere vogelsoorten te kunnen 

waarnemen.  

Het is een schitterend landschap, afwisselend door bos en zandvlaktes 

met hier en daar een spaarzaam poeltje met water. Dit landschap trekt 

vogels en andere dieren aan vanuit de verre omgeving, die daar komen 

drinken.  

Op deze plaatsen hebben we prachtige filmopnamen en foto’s kunnen 

maken van o.a. kangeroes, kakatoies, rosella’s, grasparkieten, 

zebravinken en tal voor ons minder bekende soorten vogels. 

Benieuwd geworden? Kom dan op 10 oktober naar het 

verenigingsgebouw. 
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Notulen van de ledenvergadering, welke gehouden is op 19 september 

2014, in het clubgebouw “Kleindierensport-Katwijk”. 

 

Opening. 

Om 20.20 uur opent Gert-Jan van Duijvenbode de vergadering en heet 

een ieder van harte welkom. De bezetting is niet al te groot, maar dit 

kan komen dat de uitnodiging van deze vergadering in het vorige 

clubblad stond. Bij het uitkomen van het clubblad was de agenda nog 

niet bekend. Buiten de vaste agendapunten zullen we o.a. praten over 

de vogelbeurs, rayontentoonstelling, barbeqeu en stichtingszaken. 

 

Aanwezigheid 

Totaal aanwezig 15 leden incl. het bestuur, terwijl er afmeldingen 

waren van Jan Holten, Aad van Niel, Bouwe Nijgh en Dick Verkade. 

Leden die bedankt hebben van de club zijn: P.v.d. Bent, C. v.d. Plas 

en Wesseling. 

 

Ingekomen stukken. 

Die zijn er niet veel geweest in deze komkommertijd. Maar toch: 

* een voorlichtingsbulletin van de N.B.v.V. , voornaamste punten 

zijn,* dat de Dewar postuurkooi tijdens de volgende vraagprogramma 

vervangen door een universele postuurkooi en de eensluidende 

regelgeving voor alle keurmeesters wanneer een ter keuring 

voorgedragen vogel niet gekeurd mag worden. 

* notulen en agenda voor de rayonvergadering. 

* DVD over wat er allemaal komt kijken om Vogel 20.. te 

organiseren. 

 

Vogelbeurs. 

Vanaf het begin van dit jaar is er gesproken over een vogelbeurs. Een 

vogelbeurs om niet alleen je overschot aan vogels kwijt zien te 

geraken, maar ook om de club meer bekendheid te geven in Katwijk. 

Hetgeen mogelijk weer eens wat nieuwe leden zou kunnen opleveren. 

We raken de laatste tijd veel leden kwijt, ook al zijn dat papieren 

leden. Maar ook om de vereniging in het rayon weer eens op de kaart 

te zetten. Maar het leek allemaal niet zo moeilijk. Het bestuur is er in 

de vakantietijd behoorlijk mee bezig geweest. Na informatie opgedaan 

te hebben bij zusterverenigingen zou het aanmelden als een 
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evenement bij de gemeente genoeg zijn. Bij navraag bij de gemeente 

is het invullen van een contactformulier genoeg moeten zijn. Echter 

hierop kwam als antwoord dat het gebied waar het clubgebouw staat 

volgens het bestemmingsplan geen vogelmarkt gehouden mag 

worden.  Hiertoe zou een vergunning aangevraagd dienen te worden 

waarmee een bedrag van € 525 is gemoeid. Hierop is menig 

telefoongesprek gevoerd. Stand van zaken is dat we dit jaar slechts 3 

vogelbeurzen mogen houden en elke keer dient deze aangevraagd te 

worden een kleinschalig evenementen formulier. Hieraan zijn een 

aantal zaken gekoppeld. Zoals o.a. er mogen geen objecten geplaats 

worden, geen zwak alcoholhoudende drank verstrekken, geen voedsel 

bereiden en ook niet  verkopen. Er is momenteel best wel het e.e.a. in 

beweging gezet. Denk aan flyers opgehangen, stukjes gezet in diverse 

streekbladen, 2 vogelhandelaren en een vogelhandelaar met 

vogelartikelen uitgenodigd enz. Wij als bestuur stellen voor om in 

ieder geval deze drie beurzen door laten gaan. Daar naast heeft de 

vereniging een afspraak op 24 september bij de gemeente waarbij 

minimaal een gemeente ambtenaar en een jurist aanwezig zijn. We 

gaan dan de bedoeling en achtergrond informatie geven om de 

vogelbeurs voor een jaar te gaan houden. In de vergadering hinkt op 

twee benen. Moeten we nu de vogelbeurs door laten gaan na al die 

problemen met de gemeente en het is nog maar af te wachten of er 

publiek komt. Na al de moeite die genomen is, wordt toch besloten om 

te kijken of de vogelbeurs aanslaat en mogelijk nog wat nieuwe leden 

oplevert. Na morgenmiddag weten we hoe de belangstelling is 

geweest op de eerste vogelbeurs. 

 

Barbecue. 

De barbecue is verschoven van 13 september naar 20 september. Op 

13 september wordt de laatste duivenvlucht gevlogen en gebruikelijk 

is dat op de dag van de laatste vlucht, zij een barbecue hebben. 

Voor de barbecue hebben 17 mensen zich aangemeld. We gaan 

morgen na de vogelbeurs gezellig barbequen. 

 

Rayonvergadering. 

Op 8 september is een rayonvergadering gehouden in 

Roelofarendsveen. Tijdens deze vergadering hebben wij het 

tentoonstellingsreglement en inschrijfformulier uitgedeeld aan de 
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zusterverenigingen. Dit omdat  De Kanarievogel dit jaar de 

rayontentoonstelling organiseert. Elke vereniging mag maximaal 50 

vogels inschrijven. De inschrijving sluit op 14 november. Ook onze 

vereniging mag max. 50 vogels inschrijven (zonder extra kosten). 

Omdat wij altijd zangvogels hebben op de tentoonstelling mogen we 

ook 50 zangvogels insturen.  

Omdat in de afgelopen jaren de advertenties zijn afgenomen wordt aan 

Ton Diepenhorst gevraagd of hij dit weer wilt oppakken samen met 

Piet van Zuilen. Ton zei dit toe. 

 

Stichtingszaken. 

Het houden van de vogelbeurs heeft bij enkele leden van de stichting 

kwaad bloed veroorzaakt. Het zou hen veel barinkomsten gaan 

schelen, daar zij op zaterdag altijd zaad verkopen en de leden een 

biertje kunnen kopen. Wij hebben daar niet op gereageerd omdat het 

gebouw voor ons allen is en het moet je “sport” dienen. 

 

Naar aanleiding van een vergadering van de stichting heeft het bestuur 

overleg gehad met de afgevaardigde van de vereniging. De stichting 

heeft een rekensommetje gemaakt over wat een jaar de stichting kost. 

Het gaat om een bedrag van €10.000 op jaarbasis. Hierin zit dan o.a. 

energiekosten, klein en groot onderhoud, recht van opstal, 

verzekeringen, belastingen. Dit houdt voor De Kanarievogel in dat de 

huurpenningen komen op €3.500,-. De duivenvereniging zou een nog 

hogere huur moeten gaan betalen. In de stichtingsvergadering heeft de 

duivenvereniging te kennen gegeven dat niet op te kunnen brengen. 

Maar ook De Kanarievogel kan dit niet opbrengen. 

Twee bestuurders van de stichting hebben onafhankelijk van elkaar de 

keren dat elke vereniging op de jaarkalender staat geteld. Zij kwamen 

tot aardige getallen. 6 x KopluKo, 41 x Kanarievogel en 132 x 

duivenvereniging. Gezien dit gebruik, kwamen we tot de conclusie dat 

het jaarbedrag door 179 bezettingen betaald moet worden. Dit zou 

inhouden dat de kanarievogel €2300 en de duivenvereniging dik 

€7000 moeten betalen. Dit laatste bedrag is nog hoger dan het bedrag 

dat genoemd is tijdens de stichtingsvergadering.  

Dit houdt in dat wil de stichting het jaarbedrag bij elkaar krijgen, moet 

er onderverhuurd gaan worden. In het verleden zijn er kandidaten 

geweest voor de onderverhuur, maar de stichting heeft dat laten lopen. 
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Na de vergadering dat dit besproken werd, is nog geen vergadering 

geweest. Ton Diepenhorst laat van zich horen. De jeu de boel 

vereniging die hij wilt oprichten zou graag onderverhuurder en 

misschien wel hoofdhuurder worden. Het terrein dat nu wordt 

omgebouwd tot jeu de boel terrein heeft nog al wat voet in aarde. Dus 

als het helemaal fout gaat, wil de club graag het gebouw overnemen. 

Zij zijn er alleen overdag. De verenigingen die in de avonduren 

gebruik maken van het gebouw hebben daar geen last van. 

We weten allemaal hoe met name de duivenvereniging reageert op 

zaken die hen niet aangaan. 

 

Er komen nieuwe statuten. Dit omdat de stichting geen huurder meer 

is van een gebouw van de gemeente, maar een eigenaar van een 

gebouw. In de nieuwe statuten staat o.a. dat elke vereniging stemrecht 

heeft. Dit houdt in dat er 6 stemmen zijn. Niet zo handig. daarom was 

bet voorstel om van een der 3 vereniging een voorzitter te laten 

leveren en die ook stemrecht te geven. De Kanarievogel denkt daar 

anders over. De twee afgevaardigden van een vereniging hebben niet 

beide een stem, maar gezamenlijk een stem. Het mag toch voorkomen 

dat de twee afgevaardigde ieder anders stemmen. Dus als elke 

vereniging een stem krijgt, is het aantal 3 en behoeft de voorzitter 

geen stemrecht te hebben. 

Dit hebben de afgevaardigden mee genomen. 

 

Rondvraag. 

Hier was geen belangstelling voor. 

 

Sluiting. 

Niets meer aan de orde sluit de voorzitter om 22.50 de vergadering.  

We zien morgen tijdens de beurs u allen graag terug. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

VOGELBEURS 
 

Na de voorbereiding van de bestuursleden en Jan Nolten hebben we 

op 20 september jl  de eerste vogelbeurs in ons verenigingsgebouw 

aan de Oude ’s Gravendijckseweg gehouden. Na een gedegen 

reclamecampagne en stukjes in de regionale krantjes, was het zover. 

Jan, Jaap Plokker en Leo Roosjen nog bedankt voor het ontwikkelen 

en verspreiden van de posters en het schrijven van de artikelen.  
 

 
 

Rond 11:00 uur kwamen de eerste kwekers / vogelliefhebbers met hun 

vogels aan bij het verenigingsgebouw. De inbreng van vogels was 

goed. Naast de inbreng van enkele leden van onze vereniging zijn er 

ruim voldoende vogels ingebracht door vogelliefhebbers buiten onze 

vereniging.  

Vanaf 12:00 uur was de beurs opengesteld voor bezoekers. De 

aanloop vanaf 12:00 uur was redelijk. Er was een constante aanloop 

van bezoekers. We zijn hier dan ook tevreden over. Kennelijk is er 

toch behoefte aan een vogelbeurs in onze gemeente.  

De verwachtingen naar de toekomst toe zijn hoopvol gestemd. Hoewel 

we ook bij de beurs voor ogen houden dat resultaten gehaald in het 

verleden geen garantie zijn voor de toekomst. Omstreeks 14:30 uur 

was de aanloop minimaal en zijn we gestart met het opruimen van de 

zaal. Het was goed om te zien dat alles vrij vlot opgeruimd was met  
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behulp van de aanwezige leden van onze vereniging. Al met al een 

gezellige middag. 

De volgende beurs wordt gehouden op  zaterdag 18 oktober a.s. 

Toegang en inbreng van vogels is gratis. Heb je nog vogels die je wilt 

verkopen of ruilen kom dan zaterdag de 18
e
 naar ons 

verenigingsgebouw. Zie voor het reglement van de beurs het 

maandblad van de maand september. 

Tot de volgende beurs. 

 

Gert-Jan van Duijvenbode 
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Op hokbezoek bij ….. 
Door:  Willem de Mooij 

 

Rien Duijvenbode woont samen met zijn echtgenote El in Sassenheim 

en zij hebben dezelfde passie n.l  vogels. 

 

Bij Rien thuis hielden zij geen vogels, het was hem dus niet met de 

paplepel ingegoten. Op 21 jarige leeftijd ging Rien op zich zelf wonen 

in een flat in de Dahliastraat in Katwijk. 

 
In deze flat had hij een kamertje ingericht als volière en in de kelder 

had hij ook kooien staan. Zijn eerste vogels waren Mozaïek kanaries , 

die hij in een dierenwinkel in Voorhout had gekocht. 

Bij Cees Freke heeft later nog tropen aangeschaft, waarmee hij ook 

goede kweekresultaten had. 

 

Toen Rien naar een eengezinswoning in Lisse verhuisde, werd zijn 

droom werkelijkheid en kon hij een mooie grote volière in de tuin 

bouwen. Op de zolder in de woning, werden ook nog een aantal 

kooien gebouwd. Rien hield voornamelijk insecteneters o.a. Tangara’s 

en Organisten. 
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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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De buiten volière diende als gezelschap volière. Hij kweekte ook nog 

een aantal tropen zoals 

Blauwe  Papegaai Amadines. Het kweken ging hem goed af en hij 

heeft een aantal TT primeurs weten te brengen. 

Toen er  naar een nieuw huis werd gezocht, moest dat er wel een zijn 

met een grote tuin, zodat hij zijn vogelhobby nog verder kon 

uitbreiden. 

Het werd een huis in Sassenheim met een flinke tuin en schuur. In de 

tuin staat nu een grote gezelschap volière en een aantal rennen. 

In de volière kweekt Rien o.a. Shama lijsters, Rode kardinalen en 

baardmannetjes. 

Dit jaar heeft hij jongen gekweekt van de Shama’s  en brilvogels en 

Roul Rouls. 

Rien werkte bij de Nuon en kon door de reorganisatie van hobby zijn 

werk maken. 

Mei vorig jaar is hij begonnen met de handel in vogels  en dan 

voornamelijk insecten en vruchteneters. De vraag naar vogels steeg 

enorm en hij huurde een bedrijfsunit in het Heen in Katwijk. Deze unit 

werd ingericht met kooien. Naast vogels verkoopt Rien ook insecten  
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en diverse  soorten voer Toen kwam de grote tegenslag er werd 

ingebroken en er werden 80 vogels gestolen. 

Rien heeft aangifte gedaan bij de politie, maar de dieven zijn nooit 

gepakt. Om de bedrijfsruimte te verzekeren moest Rien een grote 

investering doen en hij besloot om de vogels thuis te houden. 

In de tuin zijn een aantal rennen gemaakt en in de schuur staan een 

hele batterij met kooien. 

Zijn steun en toeverlaat is zijn echtgenote El, zij helpt mee de vogels 

te voeren en gaat mee naar beurzen. Rien koopt zijn vogels bij 

kwekers en bij importeurs, ook gaat hij regelmatig naar dierentuinen 

in Duitsland, waar hij ook vogels koopt. 

Rien zijn klanten komen uit binnen en buitenland, hij verkoopt aan 

particulieren en ook aan dierenwinkels. 

Tijdens de rondleiding heb ik mijn ogen uitgekeken, schitterende 

vogels en alles keurig verzorgd. 

Wie op zoek is naar insecten of vruchteneters moet zeker eens contact 

opnemen met Rien. 
( zie de advertentie in dit blad ) 
 

KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL 
 

Eindelijk is het weer zover; 

na een mooie zomer 

vakantie valt eind augustus 

het maandblad september 

in de (mail)bus. Hierin 

staat vermeld dat er weer 

geklaverjast kan worden bij 

onze vereniging de 

Kanarievogel. De aftrap 

van de competitie 

2014/2015 zal was op 

donderdag 11 september. 

Dus de tamtams laten 

roffelen en iedereen 

opgetrommeld. Enkele 

dagen  voor de start wordt het al langzaam duidelijk dat er toch enige 

ruis op de lijn zit; zeer waarschijnlijk is het toch  
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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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inkorven bij de duivenvereniging. Besloten wordt om het even aan te 

gaan kijken, maar inderdaad, het clubgebouw is druk in gebruik. De 

kalender wordt geraadpleegd, en wat blijkt: vrijdagavond is gewoon 

vrij. Dus de spelers opgevangen; een en ander even uitgelegd en de 

avond verschoven naar vrijdag 12 september. Vrijwel iedereen had 

hier vrede mee, behalve diegene die vrijdag al wat anders hadden. 

Vrijdagavond waren er al snel 15 spelers aanwezig, dus moest Gerrit 

van der Plas even gebeld worden of hij het stel compleet wilde maken. 

En gelukkig wilde hij dat wel doen. Dus gewoon weer 4 tafels en geen 

stilzitter. De strijd kon beginnen. Er zijn direct weer hoge scores 

gemaakt en de Jaap de Mol gaat door waar hij in mei mee geëindigd 

is; hij pakt weer de eerste plaats, nu met  5.432 punten. De eieren zijn 

een prooi voor Jaap van der Bent. Vermeldenswaard is ook dat Aad 

Kuijt en Jan Schaap drie keer aan dezelfde tafel komen te zitten, een 

keer samen en dus twee keer tegen elkaar; het resultaat: hetzelfde 

aantal punten, een gedeelde derde plaats. De wilde ronde werd 

gewonnen door Dirk de Mol en Wim van der Plas T. 

Rest ons even te vermelden dat de uitslag van de vorige competitie 

door omstandigheden wordt verschoven naar oktober en dat de 

volgende avond al op vrijdag 26 september gespeeld zal worden, dus 

tot gauw. 

De uitslag van 12 september 2014 is als volgt: 

1. Jaap de Mol   5.432 

2. Wim van der Plas T  5.129 

3. Jan Schaap    5.069 

4. Aad Kuijt    5.069 

5. Wim van Duijn   4.888 

6. Niek van der Plas  4.862 

7. Hans Hazenoot   4.797 

 
 

Troef Boer. 
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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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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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Activiteitenoverzicht 2014 

                                                (onder voorbehoud) 

 

Woensdag   3 september  Inloopavond  

sluiting inschrijving 

 barbeque 

Donderdag 11 september Kaartavond 

Vrijdag 19 september Ledenvergadering 

Zaterdag  20 september Vogelbeurs 

  Barbeque 

Vrijdag 26 september Kaartavond 

Vrijdag  10 oktober Jan Cris van Dam 

   Vogelpark Bowra Station 

Zaterdag   18 oktober Vogelbeurs 

Vrijdag  24 oktober Kaartavond 

Vrijdag 31 oktober Ledenvergadering  

Vrijdag 7 november Kaartavond 

Vrijdag 14 november Inschrijven t.t. + lezing 

Zaterdag 15 november Vogelbeurs 

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 

Zaterdag 20 december Vogelbeurs 

 
 

 

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. 

 

 


