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Verenigingsinfo 

 

ERELEDEN  P.C. Hagenaars en J.A. Plokker  

 

BESTUUR  

Voorzitter : Jaap Plokker, Hercules 86, 

(Waarnemend) 2221 MD Katwijk, tel: 071-402 75 62 

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: Corina van Peters, Castor 2, 

 2221 MK Katwijk, tel. 071-401 38 08 

Lid: Piet van Zuilen, Boslaan 48 

 2224 HJ Katwijk, tel. 071-402 25 50 

Lid: Cees van Rossum, Adrianastraat 73 

 2225 NW Katwijk, tel. 071- 407 24 76 

Lid: Vacant. 

 

OVERIGE 

Ringencommissaris: Piet van der Plas, Tel. 071-407 16 84 

 E-mailadres: p.plas@casema.nl 

 Bouwe Nijgh, Tel. 071-403 03 23 

 

Redactie clubblad: Piet Hagenaars, pchagenaars@casema.nl 

 

Bankrekeningnummer:  33.18.01.809 

 t.n.v. “DE KANARIEVOGEL” KATWIJK 

Lidmaatschap: Contributie per kalenderjaar: seniorleden: € 33,00; 

 jeugdleden: € 16,50.  

 

Verenigingsgebouw:  

 Gebouw Stichting “Kleindierensport Katwijk” 

 Prins Hendrikkade 10a, Katwijk aan Zee. 

 

Website: www.kanarievogel.nl 

 Beheerder: kanarievogel@casema.nl 
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Beste leden van De Kanarievogel, 

 

Op 10 augustus jl. was het 60 jaar geleden dat in het huis van dhr. 

Amerik van Rijn in de Adrianastraat te Katwijk aan Zee de 

‘kanariefokkersvereniging’ De Kanarievogel werd opgericht. 

Begonnen met een klein clubje van om en nabij 10 

waterslagerkwekers is De Kanarievogel uitgegroeid tot een 

volwaardige vogelvereniging die al enige decennia meer dan 100 

leden telt. 

 

Het 60 jarig jubileum hebben we zaterdag 26 september jl. op 

feestelijke wijze gevierd in het parochiehuis te Katwijk Binnen met 

een koud en warm buffet en een gezellige Bingo en verloting met 

schitterende prijzen daarna.  

 

Een 60 jarig bestaan nodigt ook uit tot bezinning: Hoe staat de 

vereniging er momenteel voor en wat zijn de toekomstperspectieven? 

Het probleem om leden te krijgen die tijd en energie willen steken in 

bestuurswerk is o.a. in het clubblad al vele malen aan de orde geweest 

en nog steeds actueel. Het is voor een vereniging niet goed om een 

voorzitter te hebben wiens inzet zich moet beperken tot het voorzitten 

van vergaderingen en het schrijven van een voorwoord in het 

clubblad.  

 

Omtrent de toekomstige clublocatie heerst nog veel onduidelijkheid. 

De kans dat er straks een eigen clubgebouw gebouwd kan worden in 

De Krom is een heel aantrekkelijk vooruitzicht. De hindernissen die 

genomen en alle inspanningen die getroost moeten worden, voor we 

ons daar genesteld hebben, zullen niet gering zijn. De financiële 

consequenties van dit project voor alle betrokken partijen baart mij de 

nodige zorgen. Ik wens de leden van het stichtingsbestuur daarom dan 

ook veel wijsheid toe. 

 

Op 9 oktober a.s. hopen we Piet Onderdelinden te mogen 

verwelkomen voor een lezing. Piet is een groot vogelkenner en een 

enthousiast verteller. Laat deze kans je daarom niet ontgaan. Tot 

vrijdag 9 oktober. 
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Uitnodiging ledenvergadering 
 

Beste vogelvriendinnen en vrienden, 

 

Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de ledenvergadering,  

welke plaats vindt op vrijdag 9 oktober 2009. 

 

In het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,  

Pr. Hendrikkade 10a te Katwijk. 

 

We beginnen om 20.00 uur. 

 

Agenda: 

1. Opening door Jaap Plokker; 

2. Noodzakelijke informatie; 

3. Lezing door Piet Onderdelinden; 

Piet Onderdelinden is een keurmeester van de Ned. Bond van 

Vogelliefhebbers die alle vogels mag keuren.  

Nou ja bijna alle. Piet mag niet één soort kanarie keuren. 

Piet heeft diverse reizen gemaakt om foto’s te maken van vogels 

in de natuur. Zo laat Piet vanavond ons een serie zien, waarover 

hij ook nog het e.e.a. kan vertellen. 

 

Heeft u vragen over, of heeft u problemen bij uw vogels,  

vraag het Piet. 

 

Komt in grote getalen zou ik haast zeggen. 
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In memoriam Dirk Venema 
 

door Jaap Plokker 

 

Op 8 september 2009 is heel plotseling op 79 jarige leeftijd Dirk 

Venema overleden. Het overlijdensbericht kwam, toen het mij 

voorafgaand aan de eerste ledenvergadering van het nieuwe seizoen 

van De Kanarievogel werd verteld, als een volslagen verrassing. Voor 

de zomervakantie was ik Dirk op mijn regelmatige gang naar de 

volkstuin nog achterop gefietst en had met hem een praatje gemaakt. 

Hij liep te wandelen op de weg onderaan de duinen en dit was een 

onderdeel van zijn dagelijkse rondje, zo vertelde hij me. We spraken 

nog  over een TV-documentaireserie van de lokale omroep over het 

voormalig Marine Vliegkamp Valkenburg, waar Dirk sinds het begin 

van de jaren ‘60 als beroepsmilitair werkzaam was geweest en de 

voorvallen waarin Dirk’s naam in de documentaire werd genoemd. 

Dirk kon moeilijk uit zijn woorden komen. Hij wist dat en vertelde me 

dat, omdat wij elkaar kenden, hij nu de minste moeite had, maar 

wanneer hij vreemden te woord moest staan zich heel moeilijk verbaal 

kon uiten. Dirk tobde al jaren met zijn gezondheid. Rond z’n 50
e
 was 

hij getroffen door een hartinfarct, is daarvan hersteld, maar een 

hartfalen is hem toch fataal geworden. Met name de laatste jaren was 

Dirk niet meer de oude. Hij werd vergeetachtig en het houden en 

verzorgen van vogels was niet meer te doen. Het afstand doen van zijn 

waterslagers en goulds moet voor Dirk wel bijzonder ingrijpend 

geweest zijn. Vogels waren zijn lust en zijn leven en jarenlang was hij 

een fanatiek en zeer verdienstelijk waterslagerkweker. Dirk was zo 

gegrepen door de waterslagerzang dat hij, mede enthousiast gemaakt 

door zijn maatje Ton Diepenhorst,  ging leren voor keurmeester. In 

1978 slaagde hij voor het examen. Dirk kon altijd met overgave 

vertellen over zijn keurervaringen, bijvoorbeeld de bizarre situaties 

waarin hij als zangkanariekeurmeester verzeild raakte, zoals kelders 

en toiletten als keurkamer; situaties die hem hoog zaten, zoals de 

verenigingen waarin hij jaar na jaar alleen enkelingen moest keuren, 

omdat collega keurmeesters kennelijk in hoger aanzien stonden en 

altijd de stammen mochten beoordelen. Met name over de COM 

keuringen in het buitenland raakte Dirk niet uitgepraat. Dat was voor 

hem toch wel de slagroom op het toetje.  
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Met trots sprak hij dan ook over 

het speldje dat hij na een aantal 

COM-keuringen mocht 

ontvangen. Dirk bewaarde van 

al z’n keuringen z’n 

schaduwadministratie. Hij kon 

dus precies het aantal vogels 

oplepelen waarvan hij een 

keurbriefje had ingevuld. Toen 

hij aangaf een punt achter het 

keuren te willen zette vertelde 

hij me dat eigenlijk nog één  

ding hem ervan weerhield direct te stoppen. Hij wilde nog graag de 

mijlpaal van 10.000 door hem gekeurde waterslagers bereiken. Toen 

hij dat zei was hij de 9000 al gepasseerd en dit doel zal hij, voor dat 

hij als actief waterslagerkeurmeester stopte, ongetwijfeld bereikt 

hebben.  Dat de aandacht voor de eigen vogels er wel eens onder leed 

beschouwde Dirk als een nadeel van het keurmeesterschap. Omdat hij 

vaak erg laat thuiskwam kon hij zijn vogels niet africhten zoals hij 

eigenlijk wilde, met als gevolg NG’s. Ik kan me nog van diverse keren 

herinneren dat Dirk in Katwijk naast het stammenkampioenschap 

greep omdat één vogel in de stam z’n bek dicht hield. Dirk kon bij tijd 

en wijle best wel eens opvliegerig zijn en op zulke momenten kon je 

beter geen verkeerde opmerking maken. Ik herinner met nog een 

afluisteravond bij De Kanarievogel waarop Dirk zijn vogels, waarvan 

hij van te voren hoog had opgegeven, op tafel zette. We hebben een 

kwartier naar wat gepiept zitten luisteren, waarna Dirk bruusk opstond 

en vol ergernis, de nodige verwensingen uitent, de kooitjes in de 

koffer smeet. Het tekent niet alleen de sport man die alleen voor het 

hoogste wilt gaan, maar ook de kleurrijke figuur die Dirk was. 

We zullen ons Dirk blijven herinneren als een enthousiaste waterslager 

kweker en -keurmeester die zijn liefde voor de waterslagerzang niet 

alleen voor zichzelf hield, maar met anderen wilde delen.  

De waterslagerkwekers zijn veel dank verschuldigd aan Dirk Venema.  

 

Wij wensen zijn vrouw, zoon en echtgenote en kleinkinderen veel 

sterkte bij het plotselinge verlies van hun man, vader en opa. 
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GRATIS WILDZANG. 
 

Ja dat lijkt mij wel wat denkt u misschien, maar wat is er nu nog echt 

gratis; bijna niets meer. Als we nog even wachten dan komt de zon 

zelfs niet meer voor niets op. Gelukkig kunnen we dat nog niet 

bepalen. Gratis wildzang is dan ook niet echt gratis, u moet er wel wat 

voor doen. Maar als echte vogelliefhebbers is dat voor ons een 

peulenschil, ja toch. Om jonge op stok te krijgen moeten wij ook iets 

doen dus waarom niet voor die ‘GRATIS’ wildzang ?  

Om met woorden van Jan Kuiper (bekende schrijver) te spreken; het 

zijn plaatjes. Elke dag geniet hij weer van die Roodborst of Lijster in 

zijn tuin, en  LET OP !!! : ook wij kunnen dat. 

Wat moeten we daar dan wel voor doen. Het enige is zorgen voor een 

voerplek of voor de juiste planten in onze tuin. Daarnaast kunnen 

nestkastjes ook een goed hulpmiddel zijn, misschien krijgt u dan zelfs 

wel die unieke Huismus terug. 

 

Roodborstje. 

        Hoe simpel kan het zijn deze naar  

uw tuin te lokken. Af en toe wat 

grond omspitten kan al voldoende 

zijn. Soms lijkt het wel of een 

Roodborst of Vink gesteld is op 

menselijk gezelschap maar in 

werkelijkheid gaat het hun om de 

wormen die door het tuinieren 

boven komen. De meeste vogels 

zijn meer gesteld op onkruidzaden 

dan op de zaden van bloemen. Uiteraard houden wij niet zo van de 

eerste en daarom kunnen wij dat opvangen door o.a. het planten van 

Zonnebloem of Herfstaster. Wel even na de bloei laten staan. Een 

wilde tuin zal echter nog meer vogels aan trekken. U zorgt dan voor 

de groei en bloei van Muur, Herderstasje, en o.a. Paardebloem. Echte 

het werkt. 

 

Op water en brood. 

Zetten wij tegenwoordig niemand meer, een vogel doet u er echter nog 

steeds een groot plezier mee. Een schaal met een laagje water is een 
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pracht van een badplaats voor onze vogels en het is leuk om te zien 

hoe ze een bad nemen, zichzelf oppoetsen en er zichtbaar van 

genieten. In de winter maken ze er zelfs nog gebruik van maar let op 

bij strenge vorst niet doen. Een vogel die dan een bad neemt is ten 

dode opgeschreven; hij bevriest. 

 

Brood, ook trouwens een geschikt 

voer voor uw eigen vogels waarbij 

krentenbrood als een lekkernij 

gezien kan worden, is een prima 

voedsel met in hoofdzaak 

volkorenbrood. Daarnaast zijn er 

nog veel bronnen die als voedsel 

kunnen dienen. Bessen, echter niet 

door alle vogels gegeten, tafelafval 

of speciaal bereid voer. 

Vet vlees, beendermerg, spek of hamzwoerd en stukjes niervet, dat 

allemaal is als voedsel prima geschikt. Botten en vlees wel eerst koken 

omdat er anders ziektekiemen kunnen ontstaan. Nu komen niet alleen 

de mussen, spreeuwen, vinken, kepen, kneuen, merels, lijsters, etc. 

daar op af. Ook meeuwen, eksters e.d. lusten wel een hapje. U moet 

dus zorgen dat die vogels er niet bij kunnen. Nu weten we allemaal dat 

vogels best slim kunnen zijn. We kunnen dus een voertafel maken die 

d.m.v. gaas aan alle kanten gesloten is met uitzondering van wat 

kleine openingen welke alleen geschikt zijn voor de gewenste vogels. 

Misschien heeft u wel een oude daarvoor geschikte kooi staan. Laat 

uw fantasie de vrije loop. 

 

Naast de genoemde voedsel bronnen zijn ook nog geschikt pinda’s, 

hazel en kokosnoot. Met de laatste moeten we wel voorzichtig zijn. 

Gedroogde stukjes zijn slecht omdat de vogels dat niet kunnen 

verteren terwijl in het broedseizoen kokos funest kan zijn voor de 

jonge. Jonge vogels kunnen kokos niet verteren en sterven. Rotte 

appels lokken merels en lijsters, granen en kooizaden houden mussen 

lekker bezig en we kunnen zelf ook een lekkernij voor ze maken. 
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Een simpel, menu is gesmoltenvet 

met daar door heen gekookte rijst en 

havermout een drie sterren menu kan 

men samenstellen door gesmolten vet 

te mengen met vleesafval, vis, 

krenten, broodkruimels, etc. Wenst 

men echter de op het raam tikkende 

Roodborst in de handkrijgen dan 

moet men meelwormen voeren. Deze 

komt al vrij snel een meelworm uit 

de hand eten. Heeft u in uw tuin 

echter meerdere Roodborsten dan 

moet u ze in hun eigen deel van de 

tuin voeren; het zijn immers sterke 

territoriumbezitters. 

 

U kunt uw tuin ook nog opfleuren met bessen dragende planten als 

Cotoneaster, Meidoorn, Gelderse Roos, Berberis, Hulst of Stranvaesia. 

Een lust voor het oog en een lokker voor al die prachtige vogels. 

Veel plezier met uw GRATIS wildzang. 

Peter Nicolaas. 
Overgenomen uit clubblad van v.v. “De Kolibri” Noordwijkerhout. 

Foto’s van ‘vogeldagboek.nl’ 

 

 

 
 

Annastraat 18Annastraat 18Annastraat 18Annastraat 18    
 

Katwijk aan ZeeKatwijk aan ZeeKatwijk aan ZeeKatwijk aan Zee    
 

Tel. 071 Tel. 071 Tel. 071 Tel. 071 ----    4012271401227140122714012271    
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Ringen kweekseizoen 2010. 

 

Ringen moet. 

Het ringen van de vogels wordt steeds belangrijker, niet alleen om aan 

anderen te kunnen laten zien dat wij geen, uit de vrije natuur 

gevangen, vogels in ons bezit hebben, maar zeker ook omdat in 

gevangenschap geboren vogels vaak betere fokvogels zijn.  

 

Het is mogelijk om voor alle ringmaten  

ringen te bestellen in een hoeveelheid van 

minimaal 10 ringen. 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. 

 

Ringenbestelronden voor kweekseizoen 2010  

(ringen met jaartal 10) 

 

De ringencommissaris  

Piet van der Plas, tel 071-407 16 84,  

E-mailadres:   p.plas@casema.nl 

Bouwe Nijgh, tel. 071-403 03 23 

   Bestellen tot:   Aflevering ringen: 

Ronde 1   20 april 2009   Na 1 oktober 2009 

   

Ronde 2   20 september 2009   Na 1 december 2009 

   

Ronde 3   20 januari 2010   Na 1 april 2010 

   

Ronde 4   20 maart 2010   Uiterlijk 15 mei 2010 

  Spoed bestelling, 

 Extra kosten € 1,= per ring  
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Een berichtje van het klaverjasfront. 

 
Op vrijdagavond 25 september zijn we weer met goede moed 

begonnen aan het tweede gedeelte van de competitie ronde. 

Het was alweer de zesde klaverjasavond en we speelden met vier 

tafels. 
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We streden om acht vleesprijzen en om de bekende poedelprijs 

namelijk het doosje met eieren. 

Deze poedel werd door Hans Hazenoot in de wacht gesleept met 3797 

punten. 

Het lijkt me een goed idee om over het hele seizoen aan de persoon 

die de laagste poedel had nogmaals een doos eieren uit te reiken. 

De acht vleesprijzen werden als volgt gewonnen. 

 

1.Nico van der Plas 5901. 

2.Aad Kuijt  5139. 

3.Peter Schaap  4857. 

4.Hans Versteeg  4798. 

5.Kees van der Plas 4746. 

6.Mar Ouwehand 4721. 

7.Dirk Barnhoorn 4680. 

8.Dirk de Mol  4608. 

 

Bijzonder was ook dat er weer eens een vrouw in de prijzen viel,Mar 

is de vrouw van Huig Ouwehand en we hadden haar gebeld omdat we 

een mannetje in dit geval een vrouwtje te kort kwamen. 

Marrie bedankt en…….. 

tot de volgende keer. 

En dat is op 23 oktober, 

tot kijk allemaal. 
 

Dirk 
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Voor al uw hengelsportbenodigdheden voor zoet en 

zout water zoals: 

 

• Hengels 
 

• Molens 
 

• Levend aas 
 

• Vishaken 
 

 

 

 
U kunt een ruime keuze maken uit ons assortiment. 

 

 

Vers zee aas  (zolang de voorraad strekt) 
 

 

Openingstijden: ma - di - wo -en vr van 13.30 - 18.30 uur 

Do van 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 21.00 uur 

Za van 8.30 - 17.00 uur 

 

 

 

Haven 7     2225 BH Katwijk     Tel.: 071 – 4013882 
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Activiteitenoverzicht      

 

 

 

 

Najaar 2009 

 

Vrijdag  11 september Ledenvergadering 

Vrijdag 25 september Klaverjasavond 

Zaterdag 26 september Jubileumfeest 

Vrijdag 9 oktober Lezing door P. Onderdelinden 

Vrijdag 23 oktober Kaartavond 

Vrijdag 13 november Ledenvergadering 

Vrijdag 20 november Inschrijfavond tentoonstelling 

Vrijdag 27 november Kaartavond 

Zaterdag 28 november Afluisterochtend zangkanaries 

Dinsdag 1 december Afluisteren zangkanaries 

Maandag 7 december Opbouw tentoonstelling 

Dinsdag 8 december Inbrengen vogels 

Woensdag 9 december Keuring vogels 

Donderdag 10 december Opening tentoonstelling 

Vrijdag 11 december Tentoonstelling open 

Zaterdag 12 december Tentoonstelling open 

Vrijdag 18 december Kaartavond 

Zaterdag januari Nieuwjaarsreceptie 
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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.   

 

 

 

 
 

 



19 

 
 

 

Lidmaatschap 
 

v.v. "De Kanarievogel" is een vereniging van vogelhouders uit de 

regio "Katwijk en omstreken". 

Dit betekent dat de leden met name woonachtig zijn in Katwijk, 

Noordwijk, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorhout, Wassenaar. 

 

Het lidmaatschap geeft onder meer recht op: 

* het bijwonen van de bijeenkomsten; 

* deelnemen aan de jaarlijkse tentoonstelling en  

* het bestellen van ringen.  

Tevens ontvangt u maandelijks het tijdschrift "Onze Vogels", dat 

uitgegeven wordt door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 

 

De leden worden per seizoen uitgenodigd voor ongeveer 10 

bijeenkomsten. 

Dit zijn onder meer, ledenvergaderingen, dia/filmlezingen, 

tafelkeuringen, zangstudieavonden voor de zangkanariekwekers. 

Contributie voor seniorleden bedraagt  € 33,00 per jaar, het 

inschrijfgeld bedraagt € 5,00. 

Voor leden jonger dan 17 jaar is dit respectievelijk  € 16,50  en  € 2,50 

________________________________________________________ 
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INFORMATIEVERZOEK / AANMELDINGSFORMULIER. 

 

Ik wil meer informatie over / me hierbij aanmelden als lid  van 

(doorhalen)vogelvereniging "De Kanarievogel". 

 

Naam: ………………………………………………………………… 

 

Adres: ………………………………………………………………… 

 

Postcode: …………….Woonplaats: ……………………………….. 

 

Telefoonnummer: ….……..….E-mail adres: .......………………..... 

 

Opsturen naar de secretaris  

 
        Indien onbestelbaar retouneren aan 

        De Waalmalefijtstraat 85 

        2225 LW Katwijk aan Zee 
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