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Verenigingsinfo

ERELEDEN
T. Diepenhorst
P.C. Hagenaars
J.A. Plokker 
 
Voorzitter:
Gert-Jan van Duijvenbode,
mail adres: gjduyf@ziggo.nl
tel. 06-341 33 709
 
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,
mail adres: phvanzuilen@casema.nl
tel. 071-407 25 50
 
Maart Helders
tel: 071-4012918
 
Ringencommissaris:Bouwe Nijgh,
tel. 071-403 03 23,
Mail adres:b.nijgh@gmail.com
 
Contributie per 01-01-2019:
Senior leden (NBvV)              €42,00
seniorleden (vereniging)         €20,00
jeugdleden                               €20,00
 
Bankrekeningnummer:
NL 29 RBRB 0777 9657 98
t.n.v. “DE KANARIEVOGEL”-
Katwijk
 
Verenigingsgebouw:
Stichting “Kleindierensport-Katwijk”
Oude ’s Gravendijckseweg 2 a,
2221 DB Katwijk aan Zee.
 
Verhuur clubgebouw: 071-403 03 23
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Redactie clubblad: Piet Hagenaars
Redactieadres: piethagenaars@outlook.com
 
Inhoud:
Het is voor een ieder mogelijk om artikelen in te
zenden. Deze artikelen dienen bij de redactie inge
leverd te zijn voor 15 december. Niet tijdig ingele
verde artikelen worden doorgeschoven naar een
latere editie. De redactie neemt geen verantwoor
ding voor de inhoud van de ingezonden artikelen
en behoudt zich het recht voor om plaatsing om
redactionele redenen te weigeren.
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Beestenboel Overrijn is een nieuwe 

dierenspeciaalzaak die onder andere 

gespecialiseerd is in alle soorten voer 

en benodigdheden voor uw vogels.   

  

U kunt bij ons terecht voor het 

standaard assortiment van de bekende 

merken. Wij hebben echter een grote 

voorraad zaden, waardoor wij ook het 

door uzelf samengestelde mengsel 

kunnen leveren.   
  

Uiteraard leveren wij ook levend- en 

diepvriesvoer.   
  

Bij grotere afnames is gratis bezorgen 

mogelijk.   

 

Dierenspeciaalzaak Beestenboel Overijn (schuin tegenover de Wilbert)  

Bijdorpstraat 1-2  

2223 ES Katwijk Tel: 071-4012253 

info@beestenboeloverrijn.nl  

www.facebook.com/beestenboeloverrijn  

  

 Bij inlevering van deze bon  

ontvangt u 10% korting op  

alle benodigdheden voor  uw 

vogels!  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                    Max. 1 bon per aankoop  
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Beste vogelvrienden,
 
Ik weet niet hoe jullie het ervaren maar wat mij
betreft is het jaar 2019 weer voorbij gevlogen. Ik
hoop dat jullie met de vogels een vruchtbaar jaar
hebben gehad.
 
Zoals jullie ongetwijfeld weten laat mijn gezondheid
mij behoorlijk in de steek en kan ik veel zaken als
voorzitter niet vervullen. Piet Hagenaars heeft
voornamelijk mijn taken waargenomen. Waarvoor
veel dank. Het is voor hem erg druk om alles erbij
te doen.
 
Even een terugblik naar dit jaar.
De maandelijkse vogelbeurzen zijn goed bezocht en
ook in de zomermaanden is de voerverkoop ook een
aardig bezet gebeuren.
 
De tentoonstelling  is dit jaar beter bezocht dan
vorige jaren. Er was een goede inzet van alle vrij
willigers. Fijn dat meerdere leden zich zo verant
woordelijk voelen voor het reilen en zeilen van de
club.
 
Eerstvolgende vogelbeurs is op 18 januari 2020 van
12.00 tot 15.00 uur.
 
De nieuwjaarsreceptie cq prijsuitreiking zal niet op
18 januari maar op 25 januari 2020 plaatsvinden .
Deze nieuwjaarsreceptie is inclusief een hapje en
drankje. Aanvang 19.00 uur.
 
Ik hoop dat jullie een fijne kerst hebben gehad en
wens jullie allen een voorspoedig 2020 toe.
 
Uw voorzitter
G-J van Duijvenbode. 

KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL
 
Als u dit leest zijn de klaverjasavonden van 2019
alweer geschiedenis. De laatste twee avonden zijn
gespeeld op 4 en 20 december. De laatste avond
hadden we eindelijk weer een opkomst van zeven
tien man; 4 tafeltjes dus . Eén tafeltje meer brengt
toch altijd een beetje meer leven in de brouwerij.
Ook deze avonden werd er eerst een lekker bakkie
gedaan voor we aan het spel konden beginnen.
 
Jaap de Mol kon er ronde 4 niet bij zijn en blijkbaar
vond hij het noodzakelijk om dat puntenverlies in
ronde 5 maar meteen weer in te halen. Met een
monsterscore van maar liefst 6.291 punten sloot hij
deze ronde winnend af; zo nu en dan een rustpauze
kan soms wel eens goed uitpakken. De laatste ronde
werd gewonnen door Maart Hazenoot met een
score van 5.429 punten. Michael van de IJssel en
Piet van Zuilen pakten de wilde ronde van 4 decem
ber en 20 december werd deze gewonnen door Frans
Hogewoning en Jaap de Mol.
 
Oh ja, u hebt van mij nog de einduitslag van de
competitie 2018/2019 te goed. Deze is gewonnen
door Jan Schaap met 44.672 punten; gevolgd door
Frans Hogewoning met 43.577 en Cor Schaap met
42.577 punten. Rest mij niets anders dan iedereen
prettige feestdagen toe te wensen en hopelijk zien
we elkaar weer  op  vrijdag 4 januari 2020, tot dan.
 
Hierbij de  volgt de uitslag van 4 december:
Jaap de Mol   6.291
Jan Schaap     5.713
Cor Schaap    5.125
 
en die van 20 december 2019:
Maart Hazenoot     5.429
Piet van Zuilen        5.024
Arjan van der Plas  5.015
 
Troef Boer.
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Naturalis-expeditie vindt veel nieuwe soorten
op het koraalrif van Bonaire 
Naturalis Biodiversity Center
 
Een internationaal onderzoeksteam onderzocht de
mariene biodiversiteit van Bonaire. Het ontdekte
meerdere nieuwe soorten, waaronder ten minste
zeven nog onbeschreven ongewervelde dieren: een
garnaal, vier korstvormende anemonen en een
aantal eenoogkreeftjes.
 
Op uitnodiging van WWF gingen mariene biologen
van Naturalis Biodiversity Center en Stichting
ANEMOON gezamenlijk op expeditie om onder
zoek te doen naar de biodiversiteit van de zeeën
rond Bonaire. Ze waren in gezelschap van onder
zoekers van verschillende buitenlandse universitei
ten en de Rijksuniversiteit Groningen. Hoewel de
conditie van de riffen van Bonaire regelmatig wordt
gecontroleerd, is de mariene biodiversiteit nog on
derbelicht. Eerder onderzoek richtte zich vooral op
Curaçao, waardoor hier veel nieuwe soorten wer
den ontdekt. Een expeditie van Naturalis heeft nu
ook een grote soortenrijkdom ontdekt bij Bonaire.
 

Garnalen
De expeditieleden, onder leiding van hoogleraar
Bert Hoeksema en Godfried van Moorsel, vonden
onder andere een nieuwe garnalensoort, en troffen
daarnaast ook garnalen aan op een koraal waarvan
niet eerder bekend was dat deze garnalen kon her
bergen. Naast de nieuwe vondsten, ontdekten de
expeditieleden meerdere soorten die al wel bekend
waren voor de wetenschap, maar nog niet eerder bij
Bonaire waren waargenomen.
 

Anemonen
Ook werden vier nieuwe soorten korstvormende
anemonen aangetroffen. Vergeleken met Curaçao
en Sint Eustatius, waar het team eerder onderzoek
verrichtte, bleek het aantal soorten korstanemonen
verrassend hoog. Sommige van deze soorten leven
altijd samen met sponzen en vormen zo een kleurrijk
geheel. De nieuwe soorten hebben meerdere kleine

poliepen met diameters van minder dan vier milli
meter, zo ontdekte James Reimer.

Twee kerstboomwormen hebben zich gevestigd aan
weerszijden van een brandkoraal (Bron: Bert
Hoeksema)

Eenoogkreeftjes
Sponzen kunnen een schuilplaats bieden aan allerlei
kleine kreeftachtigen, zoals copepoden (eenoog
kreeftjes). Deze dieren zijn meestal minder dan één
millimeter lang en veel ervan behoren tot onbeken
de soorten. Sommige onbeschreven copepoden zijn
bekend als ziekteverwekker van onder andere
waaierkoraal. Deze relatie tussen koraal en copep
oden werd voor het eerst ontdekt tijdens de eerdere
expeditie van Naturalis en ANEMOON op Sint
Eustatius. Deze ontdekkingen werden gedaan door
Slava Ivanenko uit Moskou (Rusland), een wereld
specialist op het gebied van eenoogkreeftjes.
 

Vlokreeftjes
Ronald Vonk van Naturalis onderzocht vlokreef
tjes. Sommige van deze soorten leven tussen zand
korrels op stranden of in de zeebodem. Hij kon
soorten vinden van een familie waarvan nog niet
duidelijk is hoe die is gesitueerd in de evolutie van
deze diergroep.
 

Kalksponzen
Expeditielid Jaaziel Garcia-Hernandez zocht naar
kalksponzen, die hun naam danken aan de kalk
naaldjes waaruit hun skelet is samengesteld. Ze zijn
slecht bekend doordat ze klein zijn en meestal ver
borgen leven in nauwe rotsspleten. Toch werden er
vijftien verschillende soorten gevonden. Samen met
Bert Hoeksema deed hij verder onderzoek naar de
competitie om ruimte tussen sponzen en koralen.
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Financiële administratie

Begeleiding startende ondernemers
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Opstellen jaarrekening 
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Bedrijfsadvisering 

Personeelsadvisering

Belastingadvisering

Financiële planning

Turfmarkt 10

2223 EH Katwijk
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Een gele korstanemoon die samenleeft met een don
kergroene spons (Bron: James Reimer)
 

Koralen
Simone Montano zocht naar de samenleving tussen
minuscule hydropoliepen en koralen. Hij is geïnte
resseerd in de vraag hoe deze poliepen zich kunnen
vestigen op koraal. Bovendien zocht hij naar de
aanwezigheid van bepaalde koraalziekten die wor
den veroorzaakt door eencellige microben (ciliaten)
en hoe de symbiose met de hydropoliepen de vat
baarheid voor koraalziekten kan reduceren.
 

Algen
PhD-kandidaat Luna van der Loos uit Gent (Bel
gië) bestudeerde de algenflora van Bonaire. Ze kon
de aanwezigheid van honderd grote soorten vast
stellen, en bovendien meerdere kleine soorten die
alleen tot op genusniveau geïdentificeerd konden
worden. Vijf van deze algensoorten vertegenwoor
digen nieuwe meldingen voor Bonaire.
 

En meer
Verder werden er meer dan 165 vissoorten gespot
door Floris Bennema en Godfried van Moorsel van
ANEMOON en 45 soorten steenkoraal door
meerdere expeditieleden. Teamleden Marianne
Ligthart en Marco Faasse van ANEMOON regi
streerden de soorten zeeanemonen en stekelhuidi
gen. PhD-kandidaat Werner de Gier van Naturalis
en de Rijksuniversiteit Groningen bestudeerde de
symbiose van erwtenkrabben met hun ongewervel
de gastheersoorten. Tenslotte kan worden gemeld
dat MSc-student Lukas Verboom (Rijksuniversi
teit Groningen) de hoeveelheden van koraaletende
slakken telde en de koraalschade bepaalde die ze
veroorzaakten.
De gegevens zullen de komende maanden verder

geanalyseerd worden, waarna kan worden vastge
steld hoeveel nieuwe soorten er toegevoegd kunnen
worden aan het Dutch Caribbean Species Register
van Naturalis. Met de data in het systeem kan een
vergelijking worden gemaakt tussen de mariene
flora en fauna van Bonaire en die van de andere
eilanden in de Nederlandse Cariben. Hoewel de
resultaten nog niet gepubliceerd zijn, kan nu al
worden geconcludeerd dat het onderwaterleven van
Bonaire meer soortenrijk is dan werd verwacht.
 
De expeditie ontving lokale steun van Stichting
Nationale Parken Bonaire (STINAPA) en de Dutch
Caribbean Nature Alliance (DCNA).
 
Tekst: Mark Reid, Naturalis Biodiversity Center
Foto's: Godfried van Moorsel (leadfoto: de hydropo
liep Solanderia gracilis wordt zelden aangetroffen op
Bonaire); Bert Hoeksema; James Reimer

Help vogels met 7 alledaagse daden
 
Vogelbescherming Nederland
Wat hebben koffie drinken, de heg snoeien en een
boodschappentas op zak hebben met elkaar ge
meen? Onverwacht misschien, maar met deze (en
nog vier) alledaagse handelingen kunt u vogels
helpen.
Hoe u met de onbenulligste, kleinste daden uitein
delijk een verschil kunt maken in het grote geheel.
Niet in uw eentje, maar wel als alle mensen die dit
artikel lezen meedoen.
 

1 Drink vogelvriendelijke koffie
Nederlanders zijn de grootste koffieleuten ter we
reld. Kijk naar uzelf: kan u zonder? Als wij dus al
lemaal koffie met het Bird Friendly-keurmerk
drinken, zet dat zoden aan de dijk voor vogels en
het milieu. Doe navraag bij de natuurwinkel (Rain
forest Alliance keurmerk is een goed alternatief).
Voor wie gek wordt van alle koffie-keurmerken,
staan ze hier op een rijtje.
Waarom vogelvriendelijke koffie drinken? Omdat
Bird Friendly-koffie in de schaduw groeit en er geen
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Vogelvriendelijke zuivel
Er is natuurlijk meer vogelvriendelijk voedsel naast
koffie, zoals melk en kaas. Omdat het in de winkel
lang niet altijd meteen duidelijk is met welk pak
melk u nu echt weidevogels helpt, heeft Vogelbe
scherming hier een aantal goede merken op een
rijtje gezet om u te helpen kiezen.

regenwoud voor wordt gekapt. Zo blijft leefgebied
voor vogels én opslagcapaciteit voor CO2 behou
den. De koffie heeft ook een biologische certifice
ring en wordt verbouwd zonder het gebruik van
pesticiden. Op driekwart van de koffieboerderijen
ter wereld wordt wel bos gekapt om koffieplanten
in de zon te laten groeien.

 
 

Bird Friendly-koffie groeit in de schaduw, dus er
wordt geen regenwoud voor gekapt. Goed voor vogels
en milieu (Bron: Shutterstock)
 

2 Poot inheemse bloemen, struiken en bomen
Alle vogels willen voedsel, veiligheid en zich kunnen
voortplanten (de drie V’s). En gelukkig kan iedere
tuinbezitter dat regelen. Voedsel verzorgt u door
struiken of bloemen te poten die bessen geven of
bloeien. Vogels eten de bessen, de nectar en de in
secten die op de bloemen afkomen en een grasveld
je ernaast is een bron van pieren en larven. Veilig
heid en nestplekken vinden vogels in dichte of ste
kelige struiken, hagen en bomen.
Elke vogel en insect heeft zo zijn eigen voorkeuren,
daarom is variatie bij de inrichting van de tuin ook
belangrijk (de vierde V!). Wilt u advies op maat?
Doe dan de gratis Postcode Vogelcheck en ontdek
welke vogels in uw buurt leven en wat u voor ze kunt
doen.
 

3 Bescherm vogels tegen plastic
Het lijkt een open deur, maar er is nog veel winst te
behalen: ga bewuster om met plastic. Vermijd bij
voorbeeld plastic voor eenmalig gebruik, zoals
tasjes, boterhamzakjes, rietjes, plastic bekertjes,

waterflesjes enzovoort. Onderdeel van dat bewust
zijn is dat u niet vergeet om uw herbruikbare tas en
drinkfles mee te nemen. Maak het routine. Zorg er
ook voor dat u geen (water)ballonnen in de natuur
laat. Heeft u toch wegwerpplastic (bijna onvermijd
baar), recycle het dan.

Zet uw tuin vol: vogels eten de bessen, de nectar en
de insecten die op de bloemen afkomen (Bron:
Pixabay)
Plastic-preventie is belangrijk, want naar schatting
4.900 miljoen ton plastic heeft zich wereldwijd op
gehoopt in ons milieu. Afschuwelijk om te zien en
ongezond, want kleine microdeeltjes hiervan
komen ook in ons voedsel terecht. Maar nog erger
zijn de gevolgen voor dieren, waaronder veel soor
ten zee- en kustvogels zoals albatrossen. Ze eten het
plastic op, omdat ze het aanzien voor voedsel,
waardoor hun maag er geleidelijk mee gevuld raakt
en ze sterven van de honger.

 
Vermijd plastic tasjes, broodzakjes, rietjes, bekertjes
en flesjes. Ziet u plastic in de natuur? Raap het dan
op (Bron: Pixabay)
 

4 Gebruik geen gif in de tuin en eet biologisch
Schrikbarende aantallen insecten verdwijnen. Help
ze door nooit meer gif te gebruiken in uw tuin. Zo
helpt u meteen ook de roodborsten, kikkers, win
terkoninkjes, vleermuizen en andere insecteneters.
Lever ook oude pakjes en flesjes gif in, want wat
vroeger was toegestaan, is met de kennis van nu
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VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

UW TOTAALINSTALLATEUR 
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verboden. Maar, wat te doen met overlast van
bladluizen, mieren, wespen en naaktslakken? Ge
bruik deze tips om eventuele overlast te voorkomen,
zonder gif.
Nog een manier om het gebruik van gif in de wereld
terug te dringen: eet biologisch voedsel. Hoe groter
de vraag naar gif-vrije producten, hoe eerder pro
ducenten bereid zijn over te stappen.
 

Help insecten door nooit gif te gebruiken in uw tuin.
Zo helpt u ook de roodborst en andere insecteneters

5 Voorkom dat vogels zich doodvliegen tegen
ramen

Honderdduizenden vogels vliegen zich naar schat
ting jaarlijks te pletter tegen ramen. Voorkom dit
door er aan de buitenkant stickers op te plakken.
Klassiek zijn de raamstickers met vogelsilhouet,
maar u kunt ook creatief aan de gang en zelf wat
maken. Heel effectief is bijvoorbeeld het plakken
van horizontale of verticale strepen met een tussen
afstand van tien centimeter. Liever lekker makke
lijk raamstickers kopen? Doe het dan bij Vogelbe
scherming en steun daarmee ons werk.
Doe verder ’s avonds lampen uit die u niet nodig
hebt. Goed voor het milieu en uw portemonnee én
het voorkomt dat vogels in de war raken en tegen
het raam vliegen.

 
Voorkom dat vogels tegen ramen vliegen door er aan
de buitenkant stickers op te plakken

6 Respecteer de wet
Een opgeschoten haag snoeien in mei is de normaal
ste zaak van de wereld, toch? Tot het moment dat
er een merel broedt, want dan verstoort u het dier
en bent u in strijd met de wet. Beide onbedoeld
natuurlijk!
Of wat denkt u van een heerlijke strandwandeling
met de hond. Lekker, tot uw hond enthousiast door
een vogelbroedgebied raust en de dwergstern nog
net een tikkie kwetsbaarder maakt. Weer geen
kuikens dit jaar en mogelijk een dikke boete voor
u. Ook dat was absoluut niet uw intentie natuurlijk,
maar gebeurt nog te vaak…
Wees u daarom bewust van onze natuurwetgeving,
want die regels zijn er voor ons eigen belang: een
gezonde leefomgeving.

 
Heerlijk, lekker rausen met de hond, maar niet als er
kwetsbare vogels broeden
 

7 Bekijk vogels en deel wat u ziet
Vogels zijn ons alarmsysteem als er ergens iets mis
is. Ze leven wereldwijd en reageren snel op veran
deringen. Maar, dan moeten we wel zien bij te
houden hoe het met vogels gaat en daar vervolgens
naar handelen. Dat kan alleen als veel mensen vo
gels kijken, tellen en doorgeven wat ze zien in tuinen
en natuurgebieden.

Tekst: Jeanet van Zoelen, Vogelbescherming Ne
derland
Foto's: Shutterstock (leadfoto: goudvink); Pixabay;
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De meest natgeregende vogels van 2019
 
Vogelbescherming Nederland
De laatste dag voor Kerstmis en het regent pijpen
stelen. Hopelijk kon u binnenblijven vanmorgen.
Zo niet: hopelijk kan dat de rest van de dag wel. De
prettige keerzijde is dat iedereen de komende dagen
toch vrij is, en waarschijnlijk sowieso veel binnen.
Een mooie gelegenheid om de meest natgeregende
vogels van 2019 te bekijken.
 
Waarom natgeregende vogels bekijken? Dat is toch
zielig? Valt wel mee hoor. Liever hebben ze 20
graden Celsius en zon, net als wij, maar dramatisch
is het niet. Vogels hebben waterafstotende veren
bovenop en donsveren eronder, dus blijven droog
en warm.
 
Waarom kijken dus? Nou, vogels kunnen zo hila
risch serieus en koelbloedig blijven in de ergste
stortbui, of juist bloedchagrijnig kijken als het re
gent (herkenbaar?). Ze genieten er enorm van, zoals
de steenuil hierboven, of bedenken slimme manie
ren om droog te blijven. Ze accepteren gewoon wat
er is. Weinig tekst en uitleg, alleen het gevoel: ook
zo is het goed. Fijne kerstdagen! 

Slobeend (Bron: Adri de Groot)

 
Sperwer (Bron: Ingrid van Ek)

 
Knobbelzwaan (Bron: Annelies Vriens)

 
Pimpelmees met slimme beschutting (Bron:
Shutterstock)
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Kauwen schuilen voor de regen (Bron: Cees Bax)
 

Heggenmus met druppeltjes omdat zijn veren zo goed
water afstoten (Bron: Hans Peeters)
Met veel dank aan alle fotografen! Maakt u zelf ook
wel eens een opvallende, aparte, grappige of ont
roerende vogelfoto? Upload hem dan op de Vogel
fotogalerij van Vogelbescherming en laat iedereen
ervan genieten.
Tekst: Jeanet van Zoelen, Vogelbescherming Neder
land
Foto's: Peter van de Braak (leadfoto: steenuil), In
grid van Ek & Annelies Vriens, Fotogalerij; Adri de
Groot, Vogeldagboek.nl; Shutterstock; Cees Bax;
Hans Peeters 

 
Dennenslijmkoppen van het Kootwijkerveen
terug van weggeweest
Nederlandse Mycologische Vereniging
Door de droge zomer van 2018 was het vorig jaar
treurig gesteld met de Dennenslijmkoppen van het
Kootwijkerveen (GD). Dit jaar is de 'Heraut van de

Winter' hier weer op veel groeiplaatsen in aantal
tevoorschijn gekomen. Deze slijmkop heeft de bij
naam 'Heraut van de Winter' gekregen vanwege zijn
eigenschap om pas laat in de herfst tevoorschijn te
komen. Dit doen ze pas na de eerste nachtvorst.
 
Paddenstoelen hebben vorig jaar in grote delen van
het land sterk te lijden gehad van de extreme
droogte. Ook paddenstoelen die gewoonlijk later in
het seizoen verschijnen, zoals de Dennenslijmkop,
kwamen niet of nauwelijks tevoorschijn. Vooral de
paddenstoelen van de zandgronden in het midden,
oosten en zuiden van het land kregen het door de
droogte zwaar te verduren. Dit jaar hebben de vele
regenbuien de schade door de droogte deels her
steld. Hierdoor kan op zijn minst gesproken worden
van een bijzonder paddenstoelenseizoen.

Grote groep Bruine dennenslijmkoppen van het
Kootwijkerveen (Bron: Piet Brouwer)

Nachtvorst
Het mycelium van de dennenslijmkop wordt pas
geactiveerd door de eerste nachtvorst. Pas daarna
komen de Dennenslijmkoppen tevoorschijn. Blijk
baar heeft het mycelium van de Dennenslijmkop
nachtvorst nodig als prikkel tot de groei van de
paddenstoelen. Als deze eerste nachtvorst op zich
laat wachten, komen ze later in het seizoen tevoor
schijn: soms zelfs pas in januari. We leven in een tijd
van opwarming van het klimaat, waardoor het
waarschijnlijk is dat de eerste nachtvorst later in de
herfst of misschien pas in de winter zal gaan optre
den. Het verschijnen van de Dennenslijmkop zal
dan logischerwijs op een later tijdstip plaats gaan
vinden. Of nachtvorst echt noodzakelijk is voor het
behoud van de soort betwijfelen sommige specialis
ten echter. De Dennenslijmkop heeft een eigenaar
dige wereldwijde verspreiding waardoor het moei
lijk valt te verklaren waarom ze in Europa pas na
de eerste nachtvorst worden waargenomen.
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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 Wete
ring 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 Kanarievogel te Katwijk
Iedere 3e zaterdag van de maand september t/m
maarti van 12:00 tot 15:00 uur
Stichtingsgebouw Kleindierensport,
Oude 's-Gravendijckseweg 2a, Katwijk aan Zee
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++
 
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)

Bestellen tot: Afleveren ringen:

20 januari 2020 Uiterlijk 1 april 2020

20 maart 2020 Uiterlijk 15 mei 2020

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 ringen
commissaris te bellen.
 

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.
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Bruine dennenslijmkoppen na nachtvorst (Bron: Piet
Brouwer)

Wereldwijde verspreiding
Dennenslijmkoppen komen in Europa noord
waarts tot in de boreale zone van noordelijk Scan
dinavië en Finland voor. Daarnaast groeien Den
nenslijmkoppen ook in een groot deel van Noord-
Amerika. Zelfs uit Noord-Afrika en Zuidoost-Azië
worden Dennenslijmkoppen gemeld. In Cambodja
werd een postzegel uitgegeven met daarop een af
beelding van de Dennenslijmkop. Blijkbaar is de
Dennenslijmkop (of een soort die in Cambodja
daarvoor wordt aangezien) in Cambodja een popu
laire paddenstoel. De Dennenslijmkop komt elders
in de wereld blijkbaar ook voor in warmere gebie
den waar nooit sprake is van enige nachtvorst.
 

De Dennenslijmkop
De Dennenslijmkop (Hygrophorus hypothejus,
Rode Lijst: kwetsbaar) heeft een slijmerige oranje
tot roodbruine hoed met geelachtige aflopende
plaatjes die bruiner worden bij ouderdom, en een
gele tot oranjegele slijmerige steel. Het is een soort
van voedselarme, licht zure zandgrond met een
dunne humuslaag. De paddenstoelen komen zowel
in puur dennenbos als in gemengd bos voor. Er
worden twee variëteiten onderscheiden. De meest
algemene is de Bruine dennenslijmkop (Hygropho
rus hypothejus var. hypothejus). Er bestaat ook nog
een zeldzamere oranje vorm: de Oranje dennen
slijmkop. Deze is ook bekend van het Kootwijker
veen, maar liet dit jaar tot nu toe verstek gaan.
Dennenslijmkoppen komen meestal met enkele
exemplaren bij elkaar voor; zeldzamer in groepen
van meer dan tien exemplaren. Ze leven in symbio
se met de Grove den (Pinus sylvestris); veel minder
bij Zwarte den (Pinus nigra) of Fijnspar (Picea
abies). Dennenslijmkoppen komen zowel in jonge
als volgroeide naaldbossen voor, en ook bij vlieg
dennen op de heide.

Door vorst verbleekte exemplaren van de Bruine
dennenslijmkop (Bron: Piet Brouwer)
Tekst: Martijn Oud, Nederlandse Mycologische
Vereniging
Foto's: Piet Brouwer

 
Geen sneeuwvlokken maar pollen met kerst 
 
De Natuurkalender, LUMC, Wageningen Univer
sity, Weeronline
Door het zeer zachte decemberweer komen de eerste
hazelaars en elzen nu al in bloei. Omdat het voor
lopig zacht blijft, moeten mensen die gevoelig zijn
voor pollen van deze soorten rekening houden met
hooikoortsklachten. Dat melden Wageningen
University, LUMC en Weeronline. Tijdens Kerst is
het meestal droog en kan de hoeveelheid pollen in
de lucht toenemen.
De eerste hazelaars worden momenteel al in bloei
gezien en gemeld op Natuurkalender.nl. Vijftig jaar
geleden lag de piek van de eerste bloeiwaarnemin
gen van de hazelaar op 15 februari. De laatste jaren
komen de eerste hazelaars vaak al in december in
bloei. De opwarming van het klimaat in de maand
december speelt hier een grote rol in. Vijftig jaar
geleden was de gemiddelde decembertemperatuur
2,9 graden. Tegenwoordig is de klimaatnormaal
ruim 4 graden; dit jaar stevent december af op 5,8
graden.
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Piek hazelaarpollen al in eerste week januari

Eerste bloeiende hazelaar (Bron: Letty de Weger)
Afgelopen dagen was het uitzonderlijk zacht. In het
binnenland leek het dinsdag en donderdag wel lente
met zon en temperaturen van 13-16 graden. Door
het bijzonder zachte verloop van december zullen
steeds meer hazelaars in bloei gaan komen. Doordat
het voorlopig zacht blijft, verwachten we dat de piek
van de eerste bloeiwaarnemingen in de eerste week
van januari komt te liggen.
 
Daarmee koersen we af op een van de vroegste
bloeijaren van de hazelaar die ooit is waargenomen.
Het vroegste jaar tot nu toe was de winter van 2015
en 2016. Toen viel de piek van de eerste bloeiwaar
nemingen op 1 januari. De gemiddelde december
temperatuur kwam toen uit op een bizar hoge 9,6
graden die volgde op een gemiddelde novembertem
peratuur van 9,9 graden.
 

Vooral hooikoortsklachten van elzen
Hazelaarpollen is licht allergeen en kan hooikoorts
klachten veroorzaken. De meeste hooikoortsklach
ten zijn de komende dagen en weken echter te ver
wachten van elzenpollen. Het zijn niet de witte en
zwarte els die die van nature in Nederland voorko
men die in bloei komen. Het gaat om buitenlandse
elzen die vaak langs straten in de steden zijn aange
plant. Hoewel tot nu toe nog geen elzenpollen is
geteld door het Leids Universitair Medisch Cen
trum, kan de elzenpollenconcentratie bij droog weer
voor de jaarwisseling al oplopen tot honderden
pollenkorrels per kubieke meter lucht.
Vorig jaar werd een piek van bijna 300 elzenpollen
geteld op Eerste Kerstdag. Naar schatting is een
derde van de hooikoortspatiënten gevoelig voor
elzenpollen en ook een derde voor hazelaarpollen.

Mensen die weten dat ze last van hooikoorts hebben
dienen de komende dagen bij verkoudheid te den
ken aan hooikoorts en bij veel klachten hooikoorts
medicatie gebruiken.
 
Geeft u ook uw eerste bloeiwaarneming van haze

laar en els door?
We stellen het op prijs als u via Natuurkalender.nl
doorgeeft wanneer de hazelaar of de els bij u in de
omgeving voor het eerst in bloei komt. U kunt ano
niem een waarneming doorgeven. Maar als u eerst
inlogt met uw Nature Today-account kunt u uw
waarneming later terugzien. Heeft u nog geen ac
count? Hier kunt u er een aanmaken. Iedereen die
een hazelaar of els kan herkennen, kan meedoen.
Het is wel belangrijk dat u de hazelaar of els om de
paar dagen (liefst elke dag) kunt bekijken. Een
hazelaar bloeit wanneer de katjes (mannelijke
bloemen) helemaal uitgestrekt zijn. Op deze pagina
zijn alle waarnemingen van de hazelaar per jaar te
bekijken.
 
Bij de elzen kunt u kiezen uit ‘witte els’, ‘zwarte
els’ of ‘els; soort onbekend’. De elzen die nu in bloei
komen, vallen binnen de laatste categorie.
 
Tekst: Arnold van Vliet en Wichertje Bron, De
Natuurkalender, Wageningen University;
Letty de Weger, LUMC; Jaco van Wezel,
Weeronline
Foto’s: Arnold van Vliet (leadfoto: els); Letty de
Weger
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  zaterdag 18 januari Vogelbeurs

  vrijdag 24 januari Klaverjassen

  zaterdag 25 januari Nieuwjaarsreceptie/prijsuitreiking

  vrijdag   7 februari klaverjassen

  vrijdag   14 februari Lezing

  vrijdag 21 februari klaverjassen

  zaterdag 22 februari Vogelbeurs

  vrijdag   6 maart Jaarvergadering

  vrijdag 20 maart Klaverjasavond

  zaterdag 21 maart Vogelbeurs

  vrijdag 27 maart Ledenvergadering

  zaterdag 18 april Vogelbeurs

  zaterdag 16 mei Zaadverkoop

  zaterdag   6 juni Barbecue

  zaterdag 20 juni Zaadverkoop

  zaterdag 18 juli Zaadverkoop

  zaterdag 15 augustus Zaadverkoop

  vrijdag 18 september Ledenvergadering

  zaterdag 19 september Vogelbeurs

  vrijdag 25 september Klaverjassen

  vrijdag 9 oktober Ledenvergadering

  vrijdag 16 oktober Klaverjassen

  zaterdag 17 oktober Vogelbeurs

  vrijdag 23 oktober Klaverjasavond

  vrijdag 6 november Ledenvergadering

  vrijdag 13 november Klaverjasavond

  vrijdag 20 november Lezing inschrijven tentoonstelling

  zaterdag 21 november Vogelbeurs

  vrijdag 27 november Klaverjasavond

  dinsdag 24 november Afluisteren zangkanaries

  zaterdag 28 november Afluisteren zangkanaries

  maandag  30 november Opbouw tentoonstelling

  dinsdag   1 december Opbouw tentoonstelling/inbrengen vogels

  donderdag   3 december Opening tentoonstelling

  vrijdag   4 december Tentoonstelling open/klaverjasavond

  zaterdag   5 december Tentoonstelling open

  vrijdag 18 december Klaverjassen

  zaterdag 19 december Vogelbeurs

  zaterdag 16 januari Nieuwjaarsreceptie

Activiteitenoverzicht 2020  (onder voorbehoud)
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Zo vrij als een vogel in een auto van Autobedrijf Van Der Gugten

Autobedrijf van der Gugten al ruim 25 jaar 
gevestigd in Katwijk. 

Een vertrouwd adres waar u terecht kunt 
voor:
• de aanschaf van nieuwe en gebruikte 

auto’s
• alle onderhoudsbeurten
• winter- en zomerbanden 
• ruitreparaties
• airco-onderhoud
• onderhoud aan uw bedrijfsauto en lease-

auto

Sinds 2015 zijn wij in het bezit van zeer 
moderne uitleesapparatuur waarmee wij 
technische storingen kunnen achterhalen en 
repareren.

Wilt u informatie over de aanschaf van een 
nieuwe auto of de kosten van een reparatie? 
Kom dan gerust langs in onze showroom voor 
vrijblijvend advies. Bellen mag natuurlijk ook. 

Autobedrijf Van Der Gugten
Heerenweg 11
2222 AM  Katwijk aan Zee

Tel. 071 -40 28 074
www.autobedrijfvandergugten.nl
E-mail: post@autobedrijfvandergugten.nl

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 tot 
18.00 uur, Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur (werk-
plaats tot 12.30 uur)


