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Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
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Verenigingsinfo 

 

ERELEDEN  

P.C. Hagenaars en J.A. Plokker  

 

BESTUUR:  

Voorzitter: 

Gert-Jan van Duijvenbode,  

mail adres: gjduyf@ziggo.nl 

 tel. 071-4025608 

 

Secretaris: 

Piet Hagenaars, 

mail adres:piethagenaars@outlook.com 

tel. 06-104 74 218 

 

Penningmeester: 

Dick Verkade, 

mail adres: cobyverkade@live.nl 

tel. 071-402 46 99 

 

Lid: 

Piet van Zuilen,  

tel. 071-407 25 50 

 

Ringencommissaris: 

Bouwe Nijgh,  

tel. 071-403 03 23,  

Mail adres:b.nijgh@gmail.com 

In nood gevallen de secretaries 

 

Contributie per 2016: 

Senior leden (NBvV)   €38,00 

seniorleden (vereniging)  €20,00 

jeugdleden  €19,00 

 

Bankrekeningnummer: 

NL72 RABO 033.18.01.809 

t.n.v. “DE KANARIEVOGEL” 

Katwijk 

 

Verenigingsgebouw:  

Stichting “Kleindierensport-Katwijk” 

Oude ’s Gravendijckseweg 2 a,  

2221 DB Katwijk aan Zee. 
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Redactie clubblad: 

Piet Hagenaars,  

 

Redactieadres: 

piethagenaars@outlook.com 

 

Inhoud: 
Het is voor iedereen mogelijk om stukken 

in te zenden. Deze stukken dienen bij de 

redactie te zijn ingeleverd voor de 15de 

dag van de voorgaande maand. Nietb tijdig 

ingeleverde stukken worden later geplaatst. 

De redactie neemt geen verantwoording 

voor de inhoud van de ingezonden stukken 

en behoudt zich het recht voor om 

plaatsing om redactionele redenen te 

weigeren. 

 

Website: 

www.kanarievogel.nl 

Beheerder: kanarievogel@casema.nl 

 

 

http://www.dekanarievogel.nl/
mailto:kanarievogel@casema.nl
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Beste vogelvrienden en –vriendinnen, 

Voor jullie ligt het nieuwe kleurrijke 

clubblad. Dit blad is dankzij veel 

inspanning van onze redacteur Piet 

Hagenaars en de advertentie- en 

sponsorwervers Piet van Zuilen en Ton 

Diepenhorst tot stand gekomen. Hierbij wil 

ik Piet, Ton en Piet, alsmede de 

adverteerders, bedanken voor de realisatie 

van het nieuwe clubblad. 

2015 was een jaar van vernieuwing en 

voortzetten van wat goed was. Het nieuwe 

clubblad en de vogelbeurs zijn de 

vernieuwingen die onze vereniging 

interessant moeten maken om mogelijk 

nieuwe leden te kunnen aantrekken. 

De tentoonstelling, de verenigingsavonden 

en niet te vergeten de kaartavonden zijn de 

onderwerpen die we zeker gaan voortzetten 

om de huidige leden te behouden. In het 

nieuwe jaar zullen we inspanningen 

verrichten om de vereniging op de kaart te 

laten staan. 

Verder was het jaar 2015 ook het jaar van 

de kampioenen en dan spreek ik niet alleen 

over de prijswinnaars van onze 

tentoonstelling. We hebben een heuse 

kampioen in ons midden. Piet Hagenaars is 

op de Europashow in Metz kampioen  

Nu de dagen weer gaan lengen, al dan niet 

kunstmatig, komt voor velen van onze 

vereniging het nieuwe broedseizoen er 

weer aan. Hopelijk levert dit veel nieuwe 

vogels op, die we komende tentoonstelling 

weer kunnen laten zien. 

Ik wens jullie mede namens de andere 

bestuursleden, Piet Hagenaars, Dick 

Verkade en Piet van Zuilen, een 

voorspoedig en gezond 2016 toe. Ik hoop 

jullie te zien op de nieuwjaarsreceptie op 

vrijdag 8 januari 2016 in ons clubgebouw. 

Gert-Jan van Duijvenbode 

 

De tentoonstelling van 2015. 

 

Ook deze tentoonstelling heeft een aantal 

veranderingen ondergaan. Ja, het is de 

tweede tentoonstelling in ons clubgebouw 

en toch hebben er aantal verandering 

plaatsgevonden. 

 

Denk maar eens aan de opstelling. Vorige 

keer, twee jaar geleden, stonden de vogels 

in de grote zaal. Dit zou een prachtige 

tentoonstelling moeten worden. Op zich 

was het dit ook wel. Rondom stellingen en 

in het midden een dubbele stelling met hier 

en daar tussen de stellingen of aan de 

kopse kant van de dubbele stelling een 

aantal vitrines. Maar door te weinig licht 

konden de wedstrijdvogels niet optimaal 

bekeken worden. 

 

Voordat de stelling geplaatst konden 

worden, moest de zaal eerst ontdaan 

worden van tafels en stoelen. Zoals de 

insider weet zijn dit echt veel stoelen. 

Maar het verwijderen hiervan, geld ook dat 

ze weer terug gebracht moeten worden 

nadat de kooien en de stellingen weer 

opgeruimd zijn.  

 

De tentoonstellingscommissie besloot om 

dit jaar eens de vogels onder te brengen in 

het gedeelte waar de duivenvrienden 

tijdens de zomer hun duiven inkorven.  

Geen tafels en tafels sjouwen, Karren naar 

buiten rijden en de stellingen konden 

geplaatst worden. Maar dit betekende wel 

dat de keuring van de zangkanaries niet 

meer gekeurd konden worden in de ruimtes 

die grenzen aan de inkorfruimte. 

 

Aan de speciaalclub zangkanaries NZHU 

gevraagd of we 3 keurkamers mochten 

lenen met de zangkoffers. Deze werden 

geplaatst in de grote zaal en de tafels 

werden benut om de zangkoffers er op te 

plaatsen. Tijdens de keuring konden de 

zangkeurmeester zelf de te keuren vogels 

pakken.  
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Zo werd ook besloten om op maandag van 

de tentoonstellingsweek te gaan opbouwen 

en niet meer de vrijdag ervoor. Als dit zou 

bevallen zou het stichtingsbestuur de zaal 

nog kunnen gaan verhuren op de zaterdag. 

Zoals u leest is er toch wel het e.e.a. 

verandert t.o.v. de eerste tentoonstelling. 

De prijswinnaars allemaal gefeliciteerd en 

wie er gewonnen heeft ziet u in 

onderstaand schema. 

 

Bondskruis Gert-Jan v. Duyvenbode Goudbuikje 94 pnt. 

Verenigingskruis Krien Onderwater Waterslager 150 pnt. 

Verenigingskruis Piet Hagenaars Agaatkobalt geel int. 94 pnt. 

     Derby winnaar Onderwater, Q. waterslager 148 pnt. 

Derby winnaar Jonker, Cor gordel grasvink wld kleur 92 pnt. 

     T.T. Primeur Verkade, Dick Vredes duif 88 pnt. 

1e prijs jeugd Lennard van Duijn Swift parkiet 92 pnt. 

     Meesterzanger w.s. Onderwater, Q. waterslager 150 pnt. 

Kamp. stam w.s. Krien Onderwater waterslager 595 pnt. 

2e prijs stam w.s. Krien Onderwater waterslager 590 pnt. 

3e prijs stam w.s. Andre Toet waterslager 578 pnt. 

ere prijs stam w.s. Tinus Teeuwen waterslager 548 pnt. 

     Kamp. stel w.s. Jaap Plokker waterslager 283 pnt. 

2e prijs stel w.s. Jaap Plokker waterslager 282 pnt. 

3de prijs stel w.s. Krien Onderwater waterslager 279 pnt. 

     Kamp.  w.s. Freek Schot waterslager 141 pnt. 

2de prijs W.s. Freek Schot waterslager 141 pnt. 

3de prijs w.s. Tinus Teeuwen waterslager 141 pnt. 

1ste prijs w.s. "B" Jaap de Mol waterslager 146 pnt. 

     Kamp. stam kl+pst Aad van Niel Agaatopaal geel mozaiek 371 pnt. 

Kamp. stel kl+pst Piet Hagenaars Agaatkobalt geel int. 187 pnt. 

1e prijs stel kl+pst Aad van Niel N-Hollandse frise 185 pnt. 

     Kamp. kleurkanaries Piet Hagenaars Agaatkobalt geel int. 94 pnt. 

1e prijs Lipochroom Mark van Niel Roodmozaiek 90 pnt. 

1e prijs Melanine Mark van Niel Zwart rood intensief 90 pnt. 

1e prijs mozaieken Aad van Niel Agaatopaal geel mozaiek 92 pnt. 

2e prijs mozaieken Aad van Niel Bruinopaal geel mozaiek 91 pnt. 

2e prijs kobalt kanaries Piet Hagenaars Isabelkobalt geel int. 93 pnt. 

3e prijs kobalt kanaries Mark van Niel Zwart kobalt rood int. 92 pnt. 

     Kamp. postuurkanaries Aad van Niel N-Hollandse frise 93 pnt. 

1e prijs vorm kanaries Aad van Niel Fife Fancy melanine int. 92 pnt. 

2e prijs vorm kanaries Aad van Niel Fife Fancy melanine int. 91 pnt. 

2e prijs Frise kanaries Aad van Niel N-Hollandse frise  92 pnt. 
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Kamp. zebra + J. meeuw Jaap Plokker J. Meeuw zwart bruin 91 pnt. 

1e prijs zebravinken Cor Jonker Witborst grijs pop 91 pnt. 

Kampioen stam tropen Willem de Mooy Baardmannetje 370 pnt. 

1e prijs stam APV Arie van Rijn rd.kop l.groen man 368 pnt. 

Kamp. stel tropen Gert-Jan v. Duyvenbode Goudbuikje 187 pnt. 

1e prijs stel APV Arie van Rijn zwrt kop lgroen man 183 pnt. 

     Kamp. Goulds Arie van Rijn rd.kop l.groen man 92 pnt. 

1e prijs Goulds Arie van Rijn zwrt. Kop lgroen pop 91 pnt. 

2e prijs Goulds Gerrit van Duyn zwrt kop l.groen man 91 pnt. 

2e prijs  Goulds Arie van Rijn rd.kop l.groen pop 91 pnt. 

     Kamp. ov. A.P.V. Cor Schaap Bichenow astrilde wld.kleur 93 pnt. 

2e prijs ov. A.P.V. Cor Jonker Gordel grasvink wld kleur 92 pnt. 

1e prijs tropen 1 Cor Jonker Zilverbek Bruin 91 pnt. 

     Kamp.  Afr. Tropen Gert-Jan v. Duyvenbode Goudbuikje 94 pnt. 

2e prijs Afr. tropen Gert-Jan v. Duyvenbode St. Helenafazantje 93 pnt. 

3e prijs Afr. Tropen Dirk Groen Mex. roodmus wld kleur 92 pnt. 

     1e prijs kromsnavels Gertjan van Zuilen Baraband parkiet 91 pnt. 

1e prijs duiven Dirk Groen Lachduif wit 92 pnt. 
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PROFILE PAUL  
 

 

 

MAAKT FIETSEN  
 
 
 

NOG LEUKER! 
 
 

Drieplassenweg 1, 2225 JH Katwijk, tel. 071 – 4012356 
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KLAVERJASSEN BIJ DE  

KANARIEVOGEL 

 

Op vrijdagavond 18 december hebben we 

met twaalf spelers alweer de laatste 

kaartavond van het jaar 2015 gespeeld. We 

hadden al diverse afzeggingen gehad in 

verband met kerstvoorstellingen, et cetera,  

dus de opkomst viel best nog wel mee. . 

 

Je hebt van 

die avonden 

waarop alles 

loopt zoals 

het lopen 

moet, zonder 

dat je hoeft 

bij te sturen, 

en dit was 

zo’n avond. 

De stemming zat er direct in en iedereen 

had het naar de zin, het was gewoon een 

vrolijke boel waar tussendoor ook nog 

even lekker werd geklaverjast. Daar doen 

we het toch voor. De winnaar van de avond 

is Hans  Versteegt met 5.314 punten 

geworden terwijl de eieren een prooi 

werden voor Azenpiet van Zuilen met 

4.087 punten. Hoe je het voor elkaar krijgt 

met al die azen is mij een raadsel. 

De “wilde” ronde is gewonnen door Kees 

van Duijvenvoorde en Frans Hogewoning 

met 1.748 punten. 

 

Allemaal fijne feestdagen toegewenst en 

tot ziens in 2016, de precieze datum is nog 

even niet bekend, maar die horen jullie nog 

wel…. 

De uitslag van 18 december  2015 is als 

volgt: 

1. Hans Versteegt   5.314 

2. Maart Hazenoot  5.136 

3. Rien van Duijvenbode  5.038 

4. Wim van der Plas T  4.923 

5. Jaap de Mol   4.907 

6. Jan Schaap    4.861 

7. Frans Hogewoning  4.793 

 

Troef Boer. 

 

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 

2016 zijn oranje. 

 

Spoed bestelling: Extra kosten €1,= per 

ring. 

 

Als u ringen wilt bestellen voor Eur. 

Cultuurvogels dient u het originele 

formulier te gebruiken met uw BSN (het 

oude sofinummer) en te ondertekenen.  

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: 

5 mei 2015 Na 1 oktober 2015 

20 september 2015 Uiterlijk 15 dec. 2015 

20 januari 2016 Uiterlijk 1 april 2016 

20 maart 2016 Uiterlijk 15 mei 2016 
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Uitnodiging 

 

Nieuwjaarsreceptie 

 
Hierbij nodigen wij u en uw partner uit 

voor de nieuwjaarsreceptie. Deze wordt 

gehouden op vrijdag 8 januari a.s. in het 

verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-

Katwijk’, oude ’s-Gravendijckseweg 2a, 

2221 DB te Katwijk aan Zee. 

We beginnen om 20.00 uur. 

 

Onder het genot van een hapje en drankje 

kunnen we elkaar de hand schudden en het 

beste wensen voor het nieuwe jaar. 

 

Tijdens deze Nieuwjaarsreceptie worden 

de prijzen uitgereikt, welke gewonnen zijn 

op de tentoonstelling van 2015. 

Tevens zijn er weer een aantal verlotingen 

met schitterende prijzen. 

Met een beetje geluk gaat er niemand met 

lege handen naar huis. 

 

Wij rekenen op uw komst, mocht u des 

ondanks toch verhinderd zijn, dan wensen 

wij u en uw familie een heel gezond en 

gelukkig 2016. 

 

Namens het bestuur 
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T. Diepenhorst 
Tel.: 06-41423184 
Kweker van: 
 
Waterslagers 
 
Fr. Schot 
Klaverhof 66 Alphen 
a/d Rijn 
Kweker van: 
Waterslagers 
 
Aad van Niel 
Tel. 06-49217246 
Kweker van: 
Kleur en postuur 
kanaries 
 
Frans Kromhout 
Tel. 06-12972013 
Kweker van: 
 
Insecten eters 
 
D. Groen 
Tel.: 071-4073738 
Kweker van: 
Lachduiven & 
kleurkanaries 
 
J. Kuyt 
Tel. 071-4024784 
Kweker van: 
Grasparkieten 
 
G. van Duyn 
 
Donateur 
 
 
 
 
 

G. v.d. Zwam 
Tel.: 06-12756732 
        06-20746146  
Kweker van: 
Eur. Cultuur vogels 
 
G.J. de Brabander 
Tel.: 06-57575697 
Kweker van: 
 
Waterslagers 
 
J.A. Plokker 
Tel.: 071-4027562 
Kweker van: 
Waterslagers & 
Jap. meeuwen 
 
R. Zandbergen 
Ted.: 06-10107345 
Kweker van: 
Gouldamadine & 
Eur. Cultuur vogels 
 
P. Hagenaars 
Tel.: 06-10474218 
Kweker van: 
Zang en 
kleurkanaries 
 
Hier kon jij staan 
 
vogeltjes 
 
 
C. Schaap 
 
Donateur 
 
 
 
 
 

Piet van Zuylen 
Tel.: 071-407 25 50 
Kweker van: 
 
Agaproniden 
 
Kr. Onderwater 
Tel.:071-4033322 
Kweker van.: 
 
Waterslagers 
 
B. Nijgh 
Tel. 071-4030323 
Kweker van.: 
 
Gould amadinen 
 
M.J. Teeuwen 
Tel.: 023-5848601 
Kweker van: 
 
Waterslagers 
 
D. Verkade 
Tel.: 071-4024698 
Kweker van: 
 
Parkietachtige 
 
Maar hier ook 
 
Speciale vogels 
 
 
J. Schaap 
 
Donateur 
 

 

 

 

 



~ 20 ~ 
 

 
 

 

 



~ 21 ~ 
 

Activiteitenoverzicht 2016 

    (onder voorbehoud) 

 

Vrijdag 8 januari Nieuwjaarsreceptie 

Zaterdag 16 januari Vogelbeurs 

Vrijdag 22 januari Klaverjassen 

Vrijdag 5 februari Ledenvergadering 

Zaterdag 20 februari Vogelbeurs 

Vrijdag 26 februari Klaverjassen 

Vrijdag 4 maart Jaarvergadering 

Zaterdag 19 maart Vogelbeurs 

Vrijdag 25 maart Klaverjassen 

Donderdag 7 april Ledenvergadering 

Zaterdag 16 april Vogelbeurs 

Donderdag 21 april Kaartavond 

Donderdag 12 mei Ledenvergadering 

Donderdag 19 mei Kaartavond 

Zaterdag medio mei Barbecue 

 

Zomerstop 

 
Woensdag 7 september Inloop avond 

vrijdag 16 september Ledenvergadering 

Zaterdag  17 september Vogelbeurs 

Vrijdag 23 september Kaartavond 

Vrijdag  14 oktober Ledenvergadering 

Zaterdag   15 oktober Vogelbeurs 

Vrijdag  21 oktober Kaartavond 

Vrijdag 11 november Inschrijven t.t. + lezing 

Zaterdag 19 november Vogelbeurs 

Vrijdag 25 november Kaartavond  

Zaterdag 26 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 29 november Afluisteren zangkanaries 

Woensdag 7 december Keuren van de vogels 

Donderdag 8 december Opening tentoonstelling 

Vrijdag 9 december Tentoonstelling open 

Zaterdag 10 december Tentoonstelling open 

Vrijdag 18 december Kaartavond 

Zaterdag 19 december Vogelbeurs 

 

RTV-Katwijk Teletekst 
Leden die woonachtig zijn in de gemeente Katwijk kunnen het activiteitenoverzicht ook lezen 

op RTV-Katwijk Teletekst, pagina 390.  
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