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Indien onbestelbaar retouneren 
De Waalmalefijtstraat 85 

2225 LW Katwijk aan Zee 
 

 

 

 

 
 

 
 

Opgericht 10 augustus 1949 
 

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
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Om teleurstelling te voorkomen:   Bestel uw voer tijdig 
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Verenigingsinfo 

 

ERELEDEN 

     T. Diepenhorst 

     P.C. Hagenaars, 

     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)   €40,00 

seniorleden (vereniging)  €20,00 

jeugdleden  €20,00 

 

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. Niet  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 vogelliefhebbers, 

 

Zoals ik al in het vorige clubblad aangaf 

loopt de zomer op zijn einde. Het 

broedseizoen is voor bijna iedereen 

afgelopen en we maken ons op voor ons 

“verenigingsseizoen” met de vogelbeurzen, 

verenigingsavonden en de tentoonstelling 

in december. 

 

Ik ben benieuwd naar jullie 

kweekresultaten van het afgelopen seizoen 

en ik verwacht een goede competitie 

tijdens de tentoonstelling. 

 

Eind augustus hebben we onze vereniging 

gepromoot op de verenigingsmarkt tijdens 

de laatste toeristenmarkt. Dit is een 

moment geweest om bekendheid te geven 

aan onze vereniging. Jammer is het te zien 

dat na herhaalde oproep vanuit het bestuur 

er geen leden zich aangemeld hebben om 

de stand te bemensen. Ik ben van mening 

dat het promoten niet alleen een taak van 

het (kleine) bestuur is maar een verant-

woordelijkheid van alle leden.  

 

Er zijn ook nieuwe ontwikkeling te melden 

met betrekking tot  het bestuur van de 

stichting Kleindierensport. Half augustus 

ontvingen wij een mail van de voorzitter 

Wim van der Plas met de mededeling dat 

hij zijn functie van voorzitter van de 

stichting wil beëindigen. Tevens is Hans 

Hazenoot in juni gestopt als beheerder van 

het verenigingsgebouw. Hans, tevens lid 

van onze vereniging, heeft wat ons betreft 

op een fantastische wijze het gebouw 

beheerd en goed inzichtelijk gemaakt op 

welke uren de diverse verenigingen 

gebruik maken van het verenigings-

gebouw, waarvoor dank. 

 

Ik hoop jullie op 15 en 16 september as. te 

ontmoeten op onze verenigingsavond cq de 

eerste vogelbeurs van ons seizoen. 

 

Gert-Jan van Duijvenbode 

 

 

We beginnen weer. 

 

We zijn beland in de maand september. 

Dat betekend dat de kinderen weer naar 

school zijn en het verenigingsleven weer 

tot leven komt. 

Zo ook onze vogelvereniging. Op vrijdag 

15 september hebben we weer de eerste 

ledenvergadering. Direct daarna (de 3
de

 

zaterdag van de maand is 16 september) 

hebben we weer de eerste vogelbeurs. Een 

vogelbeurs die gaander weg steeds meer 

bekendheid krijgt. Buiten de vaste 

vogelhandelaren zien we ook steeds meer 

vogelliefhebbers die hun vogeltje aan de 

man/vrouw proberen te brengen. Zo zien 

we haast elke keer “vreemde” die voer 

komen halen bij de vaste voerhandelaar 

van de IJssel. 

 

Rayontentoonstelling 

 

Dit jaar houdt de zustervereniging De 

Kolibri uit Noordwijkerhout de 

rayontentoonstelling voor rayon 1 Leiden. 

Deze wordt gehouden in het weekend van 

3-5 november, in het duivencentrum van 

De Duinklievers. Een rayontentoonstelling 

is een wedstrijd waar in principe 

verenigingen tegen elkaar spelen. Daarom 

is een limiet van max. 50 vogels per 

vereniging in te sturen. Laten we dit jaar 

eens proberen om deel te nemen aan deze 

wedstrijd. Het is een dikke maand voor 

onze eigen tentoonstelling. 

 

 

 

 

 

Berichtje van de penningmeester. 

Beste leden van de Kanarievogel, een groot 

deel van jullie heeft de contributie al 

betaald, maar er zijn er ook die het nog niet 

gedaan hebben. Wilt even nakijken of u al 

betaald heeft! ! !  
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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. 

 

 

Spoed bestelling: Extra  €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. 

 

 

 
Kraam verenigingsmarkt voor aanvang 

 

 

 

Zeldzame Slangenarend in het 

Naardermeer gedijt bij gezonde 

populatie ringslangen 

 

In en rond het bekende natuurgebied 

Naardermeer verblijft al enige tijd een 

slangenarend. Tientallen vogelaars hebben 

deze zeldzame, bijzondere roofvogel al 

kunnen zien. De slangenarend leeft bijna 

uitsluitend van reptielen, en deze – in de 

vorm van ringslangen – vindt hij dan ook 

volop in het Naardermeer. 

 

 
Op 18 juli 2017 fietste vogelaar Christian 

Brinkman bij fort Uitermeer, ten ZW van 

het Naardermeer, toen hij van schrik bijna 

de berm inreed: vloog daar niet een 

slangenarend? De roofvogel vloog zo 

dichtbij, dat hij kon zien dat het een 

onvolwassen vogel was. Christian raakte 

de vogel al snel kwijt, maar een kleine 

week later zag een andere vogelaar de 

slangenarend wéér, nu vliegend met een 

slang. De vogel was dus niet doorgevlogen 

maar, zo bleek al snel, heeft het uitstekend 

naar zijn zin in het Naardermeer. Hij wordt 

vrijwel dagelijks gezien in de aan het 

Naardermeer grenzende Nieuwe 

Keverdijkse Polder. Vele tientallen 

vogelaars hebben al genoten van deze 

bijzondere, gespecialiseerde roofvogel. 

Jaagt op ringslangen 

De slangenarend jaagt er vooral op 

ringslangen. De ringslang is algemeen in 

en rond het Naardermeer en bovendien de 

enige reptielensoort die er voorkomt. 

Slangen en hagedissen vormen het 

belangrijkste voedsel voor de 

slangenarend. Hij jaagt vooral in vlucht, 

waarbij hij net als een buizerd lang stil 
  

Bestellen tot: Aflevering ringen: 

5 mei 2017 Na 1 oktober 2017 

20 september 2017 Uiterlijk 15 dec. 2017 

20 januari 2018 Uiterlijk 1 april 2018 

20 maart 2018 Uiterlijk 15 mei 2018 

 

https://www.vogelbescherming.nl/slangenarend
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hangt, met af en toe wapperende vleugels. 

Vogelaars noemen dit “bidden”. Ziet hij 

een slang, dan laat hij zich er op vallen en 

knijpt hij de slang met zijn klauwen vlak 

achter de kop dood. Slangen worden bij 

voorkeur in zijn geheel ingeslikt. De 

slangenarend is ongeveer anderhalf maal 

zo groot als een buizerd, en heeft een 

opvallend dikke, bijna uilachtige kop met 

grote gele ogen. Zijn tenen zijn kort voor 

een roofvogel van zijn formaat, vandaar de 

Engelse naam Short-toed Eagle. 

Slangenarend / Maarten Hotting 

Vijf slangenarenden in Nederland! 

De slangenarend was lang een uiterst 

zeldzame verschijning in Nederland, maar 

wordt de laatste twintig jaar in het 

zomerhalfjaar steeds vaker gezien. Op de 

Veluwe en in andere slangenrijke gebieden 

(zoals het Fochteloër Veen, op de grens 

van Friesland en Drenthe) patrouilleren 

zelfs jaarlijks één of meerdere 

slangenarenden. De afgelopen maand 

waren er op een bepaald moment zelfs vijf 

slangenarenden tegelijk in Nederland. Ook 

op De Treek, bij Amersfoort verbleef enige 

tijd een slangenarend, tegelijkertijd met die 

van het Naardermeer. 

Slangenarend / Pieter Hilgeman 

Jonge vogels die nog niet broeden 

De dichtstbijzijnde broedgebieden liggen 

in Midden-Frankrijk. Door bescherming 

nemen slangenarenden langzaam toe in 

West-Europa. Slangenarenden broeden 

vooral in open, droge gebieden in Zuid-

Europa, zeldzamer in Oost-Europa, ook in 

gebieden met moerassen en moerasbossen. 

Slangenarenden die Nederland aandoen 

zijn vrijwel altijd jonge vogels. Deze 

broeden nog niet en zwerven vanuit het 

reguliere verspreidingsgebied naar het 

noorden, naar o.a. Nederland en België. 

 

Geslaagde natuurontwikkeling 

De Nieuwe Keverdijkse Polder is in beheer 

bij Natuurmonumenten. Het is een 

natuurgebied van grote klasse, ontwikkeld 

om de uitdroging van het Naardermeer 

tegen te gaan. Het is een belangrijk 

moerasgebied voor vogels, zoals 

purperreigers. Ook heeft het zeldzame 

kleinst waterhoen er gebroed. Dat er nu 

een slangenarend huist is niet alleen leuk 

voor vogelaars, het heeft ook een 

bijzondere ecologische betekenis. De 

slangenarend is namelijk een 

gespecialiseerde roofvogel die alleen gedijt 

bij een gezonde populatie reptielen. 

Kijk voor waarnemingen van de 

slangenarend in Nederland op 

www.waarneming.nl. 

 

 

https://www.vogelbescherming.nl/kleinstwaterhoen
http://www.waarneming.nl/
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PROFILE PAUL  
 

 

 

MAAKT FIETSEN  
 
 
 

NOG LEUKER! 
 
 

Drieplassenweg 1, 2225 JH Katwijk, tel. 071 – 4012356 
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Het clubblad 

 

Momenteel hebben een aantal 

adverteerders kenbaar gemaakt dat zij 

willen stoppen om te adverteren in het 

clubblad. Dit houd in dat we nieuwe 

adverteerders moeten gaan zoeken om het 

clubblad kosteloos te laten maken. Het 

clubblad hoeft geen winst op te leveren. 

Laten we met zijn alle eens gaan kijken of 

we in de naaste omgeven een firma kunnen 

strikken om in ons clubblad te adverteren. 

Om u een indruk te geven wat de kosten 

zijn voor een advertentie te plaatsen het 

volgende: 

Formaat     kleur   bedrag 

A4  z/w  €   50,= 

A5  z/w  €   30,= 

A6  z/w  €   20,= 

A4  kleur  € 100,= 

A5  kleur  €   60,= 

A6  kleur  €   35,= 

 

Het is de bedoeling dat een advertentie 

aangeleverd wordt als een PDF of JPG 

bestand. Deze moeten gestuurd worden 

naar piethagenaars@outlook.com. 

Voor meer informatie graag even contact 

opnemen met de secretaris. 

 

Welkom Steppekiekendief 

 

Geweldig nieuws uit Groningen. Weer een 

nieuwe broedvogelsoort in Nederland 

erbij! Nadat vorig jaar de visarend ons blij 

verraste, was het dit jaar de beurt aan een 

Europese zeldzaamheid: de steppekie-

kendief. Goed beschermingswerk van de 

Werkgroep Grauwe Kiekendief bracht niet 

alleen het nieuws aan het licht, maar 

zorgde er ook voor dat er maar liefst vier 

jongen groot werden. 

 

De steppekiekendief is een beauty. Een 

slanke roofvogel met lange staart en 

smalle, spitse vleugels. Vrouwtjes (zie foto 

hierna) en jonge vogels zijn moeilijk te 

onderscheiden van de grauwe (en blauwe) 

kiekendief, maar het mannetje valt met zijn 

stijlvolle lichtgrijze, haast meeuwachtige 

Man steppekiekendief / Elwin van der Kolk 

 

voorkomen en de zwarte wig op de 

vleugels direct op. Nog niet zo heel lang 

geleden was de steppekiekendief een 

zeldzame doortrekker in Nederland. Maar 

de laatste jaren worden ze steeds vaker op 

trek gezien. De afgelopen twee jaar 

overwinterde zelfs een aantal vogels in 

Nederland. 

Beschermd tegen roofdieren en 

combine 

Het broedende steppekiekendiefpaar werd 

eind mei toevallig ontdekt door Willem-

Pier Vellinga van de Werkgroep Grauwe 

Kiekendief. Vervolgens werd het legsel 

geheimgehouden om verstoring te 

voorkomen en door middel van een hek 

beschermd tegen roofdieren als de 

steenmarter of de vos. 

Ook werd het nest met behulp van de 

boeren beschermd tijdens het oogsten van 

de wintergerst waar het nest in lag. Met 

succes, want uiteindelijk zijn er maar liefst 

vier steppekiekendieven uitgevlogen. Een 

unicum voor deze prachtige, sierlijke 

roofvogel in Nederland en West-Europa.  

Internationale bescherming 

Maar dat betekent helaas niet dat het erg 

goed gaat met de steppekiekendief. De 

steppekiekendief gaat in Europa sterk 

achteruit, tussen 1970 en 1990 is de  

mailto:piethagenaars@outlook.com
http://werkgroepgrauwekiekendief.nl/
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In winkelcentrum DIGROS 

 

 
 

Met onze 20 jaar ervaring kunt u bij ons terecht voor al uw vragen. 

 

Wij hebben een ruim assortiment vogelvoer in de winkel en vrijwel 

  alle groot verpakkingen zijn te bestellen. 

 

Verder hebben wij met onze 310 vierkante meter oppervlakte een  

 ruim assortiment voor al uw huisdieren. 

 

Visserijkade 2, 2225 TV Katwijk aan Zee 
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populatie met 30% afgenomen en de 

afname was nog sterker tussen 1990 en 

1990 is de populatie met 30% afgenomen  

 

en de afname was nog sterker tussen 1990 

en 2000. Waarschijnlijk is de soort als 

broedvogel uit Moldavië en Wit-Rusland 

verdwenen.  

In Azië lijkt de soort wat stabieler maar er 

zijn signalen dat het ook daar hard 

achteruit gaat, bijvoorbeeld in Kazachstan. 

Oorzaak van de afname is de degradatie en 

vernietiging van steppegraslanden als 

gevolg van cultivering, platbranden, 

overbegrazing en intensivering van de 

landbouw. 

Vogelbescherming zet zich via BirdLife 

International in voor de bescherming van 

deze prachtige roofvogel. In internationaal 

verband dringt BirdLife aan op de 

bescherming van steppegraslanden en 

halfwoestijnen in Azië, extensieve veeteelt 

te promoten en het in kaart brengen van de 

belangrijkste broedgebieden en welke 

bedreigingen daar het meest acuut zijn. 

Maar vooralsnog zijn we vooral blij dat we 

deze prachtige roofvogel kunnen 

bijschrijven op de lijst van Nederlandse 

broedvogels! 

 

 

 

 

 

 

 

Vogelbeurzen in de regio  

 

Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop 

Iedere 1e zaterdag van de maand van 

09:00 tot 13:00 uur Het Plantarium-

gebouw, Italielaan 4, Hazerswoudedorp  

Inlichtingen: www.vogelmarkt.nl 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

Vogelvereniging De Diamantvink te Oude 

Wetering  Iedere 2e zaterdag van de 

maand van 12:00 tot 16:00 uur 

Clubgebouw de Diamantvink te Oude 

Wetering Inlichtingen: Hans van Egmond 

071-3315023 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

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 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

Vogelvereniging De Kolibri 

Noordwijkerhout Iedere laatste zaterdag 

van de maand augustus t/m mei van 11:30 

tot 15:30 uur ’t Victorhuis, 

Maandagsewetering te Noordwijkerhout 

Inlichtingen Piet vd Berg 06-24877001 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

Vogelvereniging van Vogelvrienden voor 

Aalsmeer e.o. Iedere 4e zondag van de 

maand augustus t/m mei van 10:00 tot 

12:30 uur In de Baccara, Baccarastraat 1, 

1431 RN  Aalsmeer Inlichtingen 06-

10666878 (secretaris)  

++++++++++++++++++++++++++++++ 

 



~ 18 ~ 
 

 



~ 19 ~ 
 

T. Diepenhorst 
Tel.: 06-41423184 
Kweker van: 
 
Waterslagers 
 
Fr. Schot 
Alphen a/d Rijn 
Tel.:0172 242337 
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.: 06-22587218 
        06-42866940 
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: 
Waterslagers  & 
Kleurkanaries 
 
B. van der Stelt 
Tel.: 0252-418235 
Kweker van: 
Waterslagers & 
Diamantvinken  
 
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: 
Tropische vogels & 
Parkietachtige 
 
Hier had u  
 
Kunnen staan 
 
 
 
J. Schaap 
 
Donateur 
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Activiteitenoverzicht 2017 

    (onder voorbehoud) 

Vrijdag 13 januari Nieuwjaarsreceptie 

Zaterdag 21 januari Vogelbeurs 

Vrijdag 20 januari Klaverjassen 

Vrijdag 27 januari Ledenvergadering 

Vrijdag 10 februari Klaverjassen 

Zaterdag 18 februari Vogelbeurs 

Vrijdag 24 februari Klaverjassen 

Vrijdag 3 maart Jaarvergadering 

Vrijdag 10 maart Klaverjassen 

Zaterdag 18 maart Vogelbeurs 

Vrijdag 24 maart Klaverjassen 

Donderdag 6 april Ledenvergadering 

Zaterdag 15 april Vogelbeurs 

Woensdag 10 mei Ledenvergadering 

Vrijdag 2 juni Barbecue 

 

Zomerstop 

 

Dinsdag  29 augustus Verenigingsmarkt (13.00-21.00 uur) 

Vrijdag 15 september Ledenvergadering 

Zaterdag  16 september Vogelbeurs 

Vrijdag 22 september Kaartavond 

Vrijdag 6 oktober Kaartavond 

Vrijdag  13 oktober Ledenvergadering 

Vrijdag  20 oktober Kaartavond 

Zaterdag   21 oktober Vogelbeurs 

Vrijdag  3 november Kaartavond 

Vrijdag  17 november Inschrijven onderlinge tentoonstelling 

Zaterdag 18 november Vogelbeurs 

Vrijdag 24 november Kaartavond  

Zaterdag 25 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 28 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 5 december Opbouw/inbrengen vogels 

Woensdag 6 december Keuren van de vogels 

Donderdag 7 december Opening tentoonstelling 

Vrijdag 8 december Tentoonstelling open / kaartavond 

Zaterdag 9 december Tentoonstelling open 

Zaterdag 16 december Vogelbeurs 

vrijdag 5 januari Nieuwjaarsreceptie 

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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