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Indien onbestelbaar retourneren 

De Waalmalefijtstraat 85 

2225 LW Katwijk aan Zee 
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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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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. 
 

OVERIGE 
Ringencommissaris:  

 Bouwe Nijgh, Tel. 071-403 03 23 

 E-mailadres: b.nijgh@gmail.com 
 In nood gevallen de secretaries 

 

Redactie clubblad: Piet Hagenaars, piethagenaars@outlook.com 
 

Bankrekeningnummer:  NL72 RABO 033.18.01.809 

 t.n.v. “DE KANARIEVOGEL” KATWIJK 
 

Lidmaatschap: Contributie per kalenderjaar:  

  senior (NBvV) leden: € 38,00; 

  senior (verenigings)leden €20,00; 

  jeugdleden: € 19,00.  
 

Verenigingsgebouw:  

 Gebouw Stichting “Kleindierensport Katwijk” 

   Oude ’s Gravendijckseweg 2 a,  

2221 DB Katwijk aan Zee. 
 

Website: www.kanarievogel.nl 

 Beheerder: kanarievogel@casema.nl 

 

 

http://www.dekanarievogel.nl/
mailto:kanarievogel@casema.nl
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Beste vogelliefhebbers 

 

De zomer is weer in aantocht, al zou je dat niet zeggen met de 

temperaturen van de afgelopen weken. Veel zon maar de 

nachttemperatuur was nog erg laag. Dit weer nodigt niet echt uit om 

vogels weer uit te zetten in de buitenvlucht. Dan nog maar even 

wachten. 

 

18 april jl. hebben we de laatste vogelbeurs van het afgelopen seizoen 

in ons verenigingsgebouw gehouden. Direct na afloop hebben we de 

beurs nabesproken met de direct betrokkenen, handelaren, 

vrijwilligers vanuit de vereniging en bestuursleden. We zijn unaniem 

tot de conclusie gekomen dat de beurs de stoutste verwachtingen 

overtroffen heeft. De beurzen zijn goed bezocht. Het verhandelen van 

de vogels kan altijd beter, maar toch hebben alle partijen aangegeven 

dat ze in september weer door willen gaan met de beurs van onze 

vereniging. De eerstvolgende beurs wordt weer gehouden op de derde 

zaterdag van september (19-09-2015) 

 

In het najaar gaan we een start maken met de ontwikkeling van de 

nieuwe lay-out van ons clubblad. De komende maanden gaan Ton 

Diepenhorst, Piet van Zuilen en Piet Hagenaars aan de slag om na te 

gaan of een nieuwe uitvoering van ons clubblad ook financieel 

haalbaar is, maar daar horen jullie in het najaar meer over. 

 

Op woensdag 13 mei a.s. hebben we weer de laatste ledenavond voor 

de zomer.  Een mooi moment om de ervaringen weer uit te wisselen. 

Tot woensdag 13 mei a.s.. Indien we elkaar dan niet spreken een 

mooie zomer toegewenst en dan verwacht ik jullie weer te zien op de 

inloopavond op 2 september. 

 

Gert-Jan van Duijvenbode 
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Berichtje van de penningmeester. 

Beste leden van de Kanarievogel we zitten weer in een nieuw jaar en 

het eerste half jaar is weer door het bondsbureau geïncasseerd. 

Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om de contributie van 2015 

(€38,00) te voldoen. Bij voorbaat hartelijke dank. 
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De kleurrijke wereld van de vruchten- en insectenetende vogels. 

 

Samenvatting van de lezing van Ron Zoet en Rien van Duyvenbode. 

Beide zijn lid van de vereniging en hebben heel wat ervaring met 

vruchten en insecten eters. 

 

Rien had diverse soorten vruchten en insecten eters bij. Ron met Rien 

deden samen het verhaal. 

 

Sinds 2003 is Ron samen met zijn zoon bezig met het houden van 

vruchten en insecten eters.  

 

 
Links het broedgedeelte en rechts het vlieggedeelte. 
Zij bezitten een ruime volière. Deze is verdeeld in 2 gedeelten, maar 

er is ook één geheel van te maken is.. 

De volière is voorzien van besproei- en vernevelinstallatie, 

camerabewaking, verwarming, stromend water, waterval, daglicht- en 

diminstallatie en voederdraaiplateaus.  
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Het vlieggedeelte is voorzien van lichtdoorlaatbare, maar zonwerende 

dakplaten. Het rust- en broedgedeelte is volledig overdekt. 

Planten worden van water voorzien en afgesproeid via het aangelegde 

micro-drip-systeem. 

De volière is voorzien van draadloze camera-inspectie met nachtzicht, 

verwarming, stromend water, waterval, daglicht- en diminstallatie en 

voederdraaiplateaus. De afgelopen jaren is de beplanting enorm 

gegroeid. 

 

Vogelverblijf 

Uit bovenstaand is het volgende te concluderen: 

* Het vogelverblijf dient overdekt te zijn; 

* Ruim van opzet te zijn qua vliegmogelijkheden; 

* Voorzien te zijn van goede beplanting  

 * Bij het dagelijks voederen, moet er voor gezorgd worden dat zo min 

   mogelijk het vogelverblijf betreden wordt door gebruik van 

   voederdraaiplateaus. 
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De nieuwe Kia Rio 

nu verkrijgbaar bij: 
 

Autobedrijf Kleverlaan 
 

Gieterij 2, Noordwijkerhout 

0252-373724 

www.kia-noordwijkerhout.nl 

info@autobedrijfkleverlaan.nl 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@autobedrijfkleverlaan.nl
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* Goede water voorziening. Zowel voor vogels als voor beplanting 

* Het geheel moet vorstvrij gehouden kunnen worden 

* Gezien de kostbare vogels, een goede beveiliging en sluisgedeelte,  

   om het ontsnappen van de vogels te voorkomen. 

 

Vogelkeuze 
Bij het houden van vruchten- en insecteneters, moeten er keuzes 

gemaakt worden.  

Denk hierbij aan: 

* De diverse soorten vogels moeten probleemloos tezamen kunnen 

leven, ook in de broedtijd. 

* Hoe broeden de vogels, Koppel gewijs of  in kolonie 

* Geen soortgenoten (alleen één koppel per soort) ), behalve bij  

   koloniebroed. 

 
 

Verzorging 

Dagelijks vers bad- en drinkwater  aangevuld met tea tree/F 10 

Tea tree is een wondermiddel tegen infecties en bacterieën. 
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Het is afkomstig van de Theeboom (melaleuca alternifolia) van de 

aboriginals uit Australië. Men noemt het ook wel de Australische 

EHBO bij infecties. F10 wordt gebruikt om infectiegevaar te 

verminderen in de watervallen. Enkele druppels volstaan. 

 

                             
 

Een goed universeelvoer met gedroogde  insecten aangevuld met 

    

     

    
 



15 

vruchtenpaté, exotenmix, eikrachtvoer, kiezelgrit,  

calcicare 40+,  (probiotica, spirulina, groenmix, caroteen)  

 

Zacht fruit/groenten kan bestaan uit: 

peer, appel, druif, banaan (matig), kiwi, nectarine, zwarte- en rode 

bessen, vijgen, mango, sinaasappel, mandarijn, ananas, granaatappel, 

sla, wortel, witlof, geweekte rozijnen. 

 

                 
 

 

 

Verschillende (levende) dierlijke eiwitten zijn (vooral in het 

broedseizoen) onontbeerlijk: 

    
meelwormen, pinky’s, wasmotlarven,  buffalowormen, moriowormen, 
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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 
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krekels, sprinkhanen, krulvliegen, fruitvliegen, darrenbroed en overige 

levende insecten. 

 

Tot zo ver de samenvatting.  

Gert-Jan van Duijvenbode bedankte aan het einde beide heren voor de 

leerzame avond. 
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Vd Burg 
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KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL 

 

Op donderdagavond 23 april is de negende ronde van onze 

klaverjascompetitie gespeeld. De opkomst bereikte deze avond helaas 

een dieptepunt; slechts negen spelers wisten de weg naar ons clubhuis 

te vinden. We hadden al gehoord dat onze DVS vrienden hun 

jaarvergadering op deze avond zouden hebben , dat scheelt al gauw 

een stuk of vier/vijf spelers, maar 

misschien moeten we voortaan de 

donderdagavonden maar laten schieten. 

In plaats daarvan gaan proberen of we 

dan in de wintermaanden twee keer per 

maand kunnen gaan spelen. 

Ondanks de magere bezetting werd er 

toch fanatiek om de punten gestreden, 

soms zelfs wat te fanatiek want er werd 

zelfs enkele keren verzaakt; gelukkig 

in het vuur van het spel en niet met 

opzet, maar het tekent toch wel de wil om te winnen bij de spelers. 

Ook dreigde er even een “familie” ruzie los te branden tussen de 

Molletjes, maar toe Dirk door had dat hij het verkeerd had gezien, 

kwam dat ook weer goed. 

Winnaar van de avond is geworden Rien van Duijvenbode met 5.348 

punten. De laatste plaats was voor Hans Versteegt met 3.805 punten. 

Helaas was de kip van de leg, dus geen eieren deze keer, maar wel een 

andere leuke prijs. 

De 10
e
 en laatste ronde wordt gespeeld:  vrijdag 22 mei. 

 

De uitslag van 23 april  2015 is als volgt: 

1. Rien van Duijvenbode  5.348 

2. Frans Hogewoning  5.154 

3. Piet van Zuilen   5.108 

4. Jan Schaap    5.097 

5. Cor Schaap   4.740 

6. Dirk de Mol   4.359 

7. Jaap de Mol   4.283 

Troef boer 
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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 
 

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. 
 

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 
 

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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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 ring voorzien. Het is 

mogelijk om voor alle vogels ringen te bestellen in een hoeveelheid 

van minimaal 10 ringen.  

Bestel en betaal tijdig bij de ringencommissaris.  

 

Ringenbestelronden voor kweekseizoen 2016 

(ringen met jaartal 16, kleur Oranje) 

 

Als u ringen wilt bestellen voor Eur. Cultuurvogels dient u het 

officiële formulier te gebruiken en 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 2015   Na 1 oktober 2015 

   

Ronde 2   20 september 2015   Uiterlijk 15 dec. 2015 

   

Ronde 3   20 januari 2016   Uiterlijk 1 april 2016 

   

Ronde 4   20 maart 2016   Uiterlijk 15 mei 2016 

  Spoed bestelling, 

 Extra kosten € 1,= per ring  
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Activiteitenoverzicht 2015    (onder voorbehoud) 

Vrijdag 16 januari Nieuwjaarsreceptie 

Zaterdag 17 januari Vogelbeurs 

Vrijdag 23 januari Klaverjassen 

Vrijdag 13 februari Ledenvergadering 

Zaterdag 21 februari Vogelbeurs 

Vrijdag 27 februari Klaverjassen 

Vrijdag 13 maart Jaarvergadering 

Vrijdag 20 maart Klaverjassen 

Zaterdag 21 maart Vogelbeurs 

Donderdag 9 april Lezing vruchten en insecten eters 

Zaterdag 18 april Vogelbeurs 

Donderdag 23 april Kaartavond 

Woensdag 13 mei Ledenvergadering 

Vrijdag 22 mei Kaartavond 

Zomerstop 

Woensdag    2 september  Inloopavond  

Vrijdag 11 september Ledenvergadering 

Zaterdag  19 september Vogelbeurs 

Zaterdag 19 september Barbeque 

Vrijdag 26 september Kaartavond 

Vrijdag  9 oktober Ledenvergadering 

Zaterdag   17 oktober Vogelbeurs 

Vrijdag  23 oktober Kaartavond 

Vrijdag 13 november Inschrijven t.t. + lezing 

Zaterdag 21 november Vogelbeurs 

Vrijdag 27 november Kaartavond  

Zaterdag 21 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag  24 november Afluisteren zangkanaries 

Woensdag 2 december Keuren van de vogels 

Donderdag 3 december Opening tentoonstelling 

Vrijdag 4 december Tentoonstelling open 

Zaterdag 5 december Tentoonstelling open 

Vrijdag 18 december Kaartavond 

Zaterdag 19 december Vogelbeurs 
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