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Robert Verhoef 

071 - 40 14 330 

info@krijgsmandranken.nl 

 

 

Bosplein 13-14 

2224 GB  Katwijk 

Bij Krijgsman Dranken 

kunt u terecht voor uw 

whisky, wijn, bier, fris en 

alle andere dranken. 

 

 

Maar wist u ook dat wij       

bezorgen bij bedrijven,       

verenigingen,              

evenementen, horeca én 

particulieren. 
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Op consult bij Hedwig van der Horst
 
door Jaap Plokker
Via secretaris Piet Hagenaars werden de leden van
de vogelvereniging ‘De Kanarievogel’ te Katwijk op
de hoogte gesteld van de lezing die dierenarts Hedwig
van der Horst op 15 mei 2017 zou geven bij de Eerste
Voorburgse KanarievogelVereniging (EVKV) ‘De
Kanarievogel’. Op een ledenvergadering van de
Katwijkse vogelclub schoot Krien Onderwater me aan
met de mededeling dat hij  zin had om er naar toe te
gaan en hij vroeg mij of ik ook interesse had. Zo ge
zegd zo gedaan en op de bewuste maandagavond
togen we gezamenlijk naar het clubgebouw van de
handbalvereniging EHC in Den Haag waar de lezing
werd gehouden. Bij aankomst bleken wij niet de enige
NZHU’ers te zijn. Ook Joop Aelbrecht, Jacques de
Beer, Piet Hagenaars en Paul Schilte bleken be
nieuwd te zijn naar wat Hedwig van der Horst te
melden had. Tijdens de lezing heb ik wat aantekenin
gen gemaakt en onderstaande is een poging een
weergave te geven van de, mijn inziens, belangrijkste
onderwerpen die aan de orde kwamen. 
 
Na een uitgebreide introductie waarin de in vogels
gespecialiseerde dierenarts Hedwig van der Horst
een en ander vertelde over haarzelf en haar praktijk
in het Brabantse plaatsje Riel, werd het vervolg van
de avond opgehangen aan enkele vragen die vooraf
aan haar waren gemaild. De lezing concentreerde
zich rond twee kernpunten:
- Bevorder de weerstand van je vogels tegen ziektes
door goede voeding en strenge selectie.
- Des te minder medicijnen je de vogels toedient des
te kleiner is de kans op resistentie en des te groter
de afweer van je vogels.  
 

Selectie, voeding en weerstand

Bij het selecteren van het kweekmateriaal laten
fokkers zich vooral leiden door de potentiële TT-
kwaliteiten van het nageslacht en wordt er veel te
weinig geselecteerd op de constitutie van de vogels.
Het gevolg is dat de weerstand van de Nederlandse
cultuurvogels afneemt wat o.m. tot uitdrukking
komt in een lager reproductievermogen en een
steeds lager wordende gemiddelde leeftijd waarop
vogels overlijden.  Het cultuurvogelbestand wordt,
aldus Hedwig van der Horst,  kapot gefokt. Om
toch de gewenste kweekresultaten te bereiken
worden allerlei noodgrepen toegepast zoals het
verstrekken van voedingssupplementen en het

Beste vogelliefhebbers

Even iets over de komende tentoonstelling. Zowel
het reglement als het inschrijfformulier zijn te ver
krijgen op de ledenbijeenkomst van vrijdag 2 no
vember. Tevens worden ze als PDF bestanden 
verstuurt naar de leden die het clubblad per mail
ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst wordt de
tentoonstelling verder besproken.
 
Op vrijdag 16 november kunnen de inschrijfformu
lieren ingeleverd worden. Op deze avond zal Jos van
Himsbergen een lezing over voer komen geven. De
firma van Himsbergen is, voor zo ver ik het weet,
de enige firma die hun samengestelde zaden reke
ning houdt met de kweek- of rust periode van de
vogels. Dit zaad wordt o.a. ook verkocht door Jhon
van den IJssel. Jhon is altijd aanwezig tijdens de
vogelbeurzen.

Gezondheid van de voorzitter.
 
De voorzitter Gert-Jan zullen we voorlopig moeten
missen. Dit t.g.v. zijn gezondheid. Omdat Gert-Jan
ruim een maand pijn had in zijn onderrug, werd
Gert-Jan doorgestuurd naar het ziekenhuis voor
onderzoek naar mogelijkheid van een hernia. Dit
bleek echter niet het geval te zijn.
 
Wat tot op heden bekend is zijn er “K” cellen ont
dekt in de onderrug. Of dat dit te behandelen is
momenteel nog niet bekend. Gert-Jan denkt zelf
aan dezelfde cellen die in het verleden ontdekt zijn
in zijn longen. Van zij linker long is een gedeelte
verwijdert. Ondanks de dat de  doktoren Gert-Jan
hiervan genezen hebben verklaard wordt toch ver
wacht dat dezelfde cellen in zijn onderrug zitten. Als
dat zo is, is nog maar de vraag of dat hier iets aan
te doen is. Laten we het beste hopen.
 
Tot nader order  heeft Gert-Jan zijn functie als
voorzitter op een laag pitje gezet.

Wij wensen Gert-Jan en Annelies veel sterkte voor
de komende tijd.
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Hedwig van der Horst

preventief toedienen van medicijnen. Op de korte
termijn lijken deze praktijken de problemen op te
lossen, maar op den duur zal deze handelswijze zich
tegen de fokker keren. Met dit gedrag bevindt hij
zich op een weg die uiteindelijk dood loopt. Hedwig
van der Horst pleit derhalve voor een veel rigider
selectiebeleid op grond van gezondheidscriteria.
 

Probiotica
 
De markt voor vogelvoeding en vogelvoedingssup
plementen is wereldwijd een miljardenzaak. Alle
marketing trucs worden door de fabrikanten uit de
hoge hoed getoverd om de kwekers te verleiden hun
producten te kopen. Veelal wordt geschermd met
het promotiepraatje dat het nieuwe product het
resultaat is van wetenschappelijk onderzoek, maar
de realiteit is dat er nauwelijks gedegen onderzoek
is gedaan naar de optimale samenstelling van vo
gelvoer. De meeste kennis is gebaseerd op praktijk
ervaringen in het verleden.  Als voorbeeld van hoe
de vogelkwekers door de fabrikanten worden bedot
en het geld uit hun zak wordt geklopt noemt Hedwig
van der Horst het gebruik van Probiotica.
Probiotica is een verzamelnaam voor bacteriën die
in het lichaam een nuttige functie vervullen. Met het
innemen van o.m. probiotica preparaten, biogarde
yoghurt en Yakult komen vooral lactobacillen in
het lichaam terecht. Daar hebben deze melkzuur
bacteriën de taak om in het maagdarmkanaal sui
kers om te zetten in zuren waardoor de ontwikkeling
en groei van voor de gezondheid schadelijke bacte
riën wordt belemmerd. Deze gedachte is gebaseerd
op onze kennis over de darmflora bij zoogdieren in
het algemeen en de mens in het bijzonder en is
geëxtrapoleerd naar het vogelleven. Bij vogels, met
uitzondering van de hoenderachtigen, gaat dit
principe echter niet op. Bij gezonde zangvogels is
het maagdarmkanaaal schoon van bacteriën en is

het toedienen van Probiotica om de darmflora te
beïnvloeden dus zinloos, domweg omdat er geen
darmflora is. Voor het verschijnsel dat de pop de
eerste dagen de ontlasting van de piepjonge vogels
oppikt wordt vaak de verklaring gegeven dat hier
mee de darmflora van de jonge vogel wordt opge
bouwd. Vogels kennen echter geen bacterieleven in
de darmen en dit kan dus niet de reden zijn. Aan
nemelijk is de veronderstelling dat de ontlasting van
de jonge vogel nog heel veel halfverteerde voedsel
resten bevat en de jonge vogel dus via de door de
pop opgenomen ontlasting gemakkelijk verteer
baar voedsel krijgt verstrekt.
 

Aanzuren
 
Het enige positieve gevolg van het vogels toedienen
van melkzuurbacteriën via Yakult of biogarde is dat
het zuurgehalte in de darmen wordt verhoogd
waardoor de ontwikkeling en toename van bacte
riën wordt belemmerd. Het effect van het toedienen
van Probiotica voor dit doel is echter verwaarloos
baar klein. Om het zuurgehalte in het spijsverte
ringskanaal te verhogen zijn andere middelen veel
effectiever.
Veel vogelfokkers verhogen de zuurgraad in het
maagdarmkanaal van hun vogels door appelazijn
of citroenzuur aan het drinkwater toe te voegen.
Hedwig van der Horst is hiervan geen voorstander.
De zuren in citroenzuur en appelazijn belemmeren
weliswaar de ontwikkeling van bacteriën, zoals de
coli bacterie, maar hebben ook een negatief effect
op de kalkopname in het vogellichaam met als ge
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volg problemen met het aanmaken van een goede
eischaal en ontwikkelingsachterstand van het skelet
bij jonge vogels. Het gebruik van voornoemde zuren
is daarom met name tijdens de broedtijd niet aan te
bevelen.
Hedwig van der Horst is een voorstander van het
‘aanzuren’, maar geeft de voorkeur aan het gebruik
van producten op basis van chlooramine of water
stofperoxide.  Met name gebruik van waterstofper
oxide heeft als voordeel dat er geen restproducten
in het lichaam achterblijven. Zij noemt Aqua-Clean
van Kanters als een product op waterstofperoxide
basis dat je veel beter kunt gebruiken dan citroen
zuur of appelazijn.
 

Megabacterie
 
De bewering dat het gebruik van zuren als appel
azijn en citroenzuur de ontwikkeling van de mega
bacterie zou tegengaan is hoogst twijfelachtig. De
megabacterie is eigenlijk een schimmel,  bevindt
zich in de maag van een vogel en gedijt dus in een
zure omgeving. Verhoging van de zuurgraad in de
maag zou zelfs de ontwikkeling van de megabacte
rie kunnen stimuleren. Zolang de megabacterie zich
tot verblijf in de maag beperkt zijn er geen proble
men. Die ontstaan wel wanneer de schimmel zich
door het maagdarm-kanaal gaat verspreiden.
Eenmaal in de darmen beland is de aanwezigheid
van de schimmel aan de hand van de ontlasting te
constateren en kan doelgerichte medicatie toege
diend worden. 
 

Vitamine A en  palmolie
 
Ziektebestrijding begint met het verhogen van de
weerstand van de vogel. Vitamine A vervult hierbij
een heel belangrijke rol. Krachtvoerfabrikanten
zijn voortdurend op zoek naar een goede balans in
de hoeveelheid vitamine A in het krachtvoer. Te veel
vitamine A is nl. even nadelig als te weinig. Om-dat
een overschot aan vitamine A het vogellichaam niet
verlaat, maar wordt opgeslagen in de lever kan een
te hoge dosering vitamine A tot leverproblemen
leiden.  Om de weerstand van de vogel te verhogen
ziet Hedwig van der Horst daarom niet de oplossing
in het verhogen van de dosering vitamine A in het
eivoer, maar in de verstrekking van caroteen in
natuurlijke producten. Caroteen wordt, naar be
hoefte, door het lichaam omgezet in vitamine A en
een teveel aan caroteen verlaat via de ontlasting het
lichaam. Producten als wortelen en paprika bevat

ten veel caroteen, maar te weinig om in de behoefte
aan vitamine A te kunnen voorzien. Hedwig van
der Horst propageert daarom onbewerkte rode
palmolie aan het vogelmenu toe te voegen. Rode
palmolie is een ‘caro-teenbom’, waardoor de vogel
in staat is de eigen weerstand te verhogen door ca
roteen om te zetten in vitamine A. 
Palmolie verwerken in fabrieksmatig vervaardigde
krachtvoeders is niet zo eenvoudig. Palmolie is een
vet en daardoor beperkt houdbaar. Om de houd-
baarheid van het krachtvoer te verhogen wordt dit
door de fabrikant verhit tot een temperatuur boven
50o C. Wordt palmolie verwarmd tot boven de
50o  C dan wordt de caroteen in de olie afgebroken
en verliest de palmolie dus het voor de aanmaak van
vitamine A essentiële bestanddeel. 
Het caroteen in de palmolie heeft effect op de kleur
van de vogel. Voor fokkers van zangkanaries is dit
niet zo’n probleem, maar voor kwekers van kleur
kanaries is het oppassen geblazen.
 

Ziekte en medicatie
 
Een vogel die zich niet lekker voelt zit dik. Dit zegt
alleen iets over de algehele gesteldheid van de vogel,
maar nog niets over de aard van de ziekte. Een vogel
die dik zit moet nader bekeken worden. Voor de
fokker zichtbare symptomen die duiden op een
ziekte zijn o.m. een dikke buik, ontlastingsresten
rond de cloaca, dunne ontlasting (Ik voeg er zelf
aan toe: scherp borstbeen, hijgen, piepen, kraken
bij het ademen, grote lever. J.P).
Niet alle dunne ontlasting hoeft te duiden op diar
ree, maar is er sprake van diarree dan kan dat ver
schillende oorzaken hebben, zoals de aanwezigheid
van:
- bacteriën
- parasieten
- schimmels/gisten
- virussen
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Mestonderzoek
 
Via mestonderzoek is vaak de oorzaak van de
ziekte vast te stellen. Omdat zangvogels nauwelijks
over een darmflora beschikken kunnen bacteriële
infecties relatief gemakkelijk in de ontlasting ont
dekt worden. In de eerste plaats is er de mogelijkheid
de mest onder de microscoop te onderzoeken. Een
veel betrouwbaardere onderzoeksmethode is het
maken van een uitstrijkje van de ontlasting. Door
middel van kleuring van het uitstrijkje kan de
ziekteverwekkende bacterie herkend worden. Niet
alle dierenartsen zijn toegerust  om een uitstrijkje
en een kleurenanalyse te maken. Van in vogel-ziek
ten gespecialiseerde dierenartsen mag je dit wel
verwachten. Een kleurenanalyse kan alleen ge
maakt worden van relatief verse ontlasting en het
moet ook zeker zijn dat de mest niet door ander
bacterieleven is besmet. De ontlasting moet dus niet
van de kooibodem opgeschept worden. Het is
daarom aan te bevelen de zieke vogel te isoleren en
de mest op aluminiumfolie op te vangen, dit dicht
te vouwen en, al dan niet via de post, bij de dieren
arts te (laten) bezorgen.  
 

Preventieve medicatie
 
Fokkers hebben nogal eens de neiging hun voor
bepaalde ziektes gevoelige vogelbestand preventief
tegen het ziek worden te behandelen. Een voorbeeld
hiervan is het aan het begin van het broedseizoen
aan alle vogels toedienen van Baycox en/of ESB3,
of een moderne variant daarvan, om coccidiose
tegen te gaan. Hedwig van der Horst adviseert
kwekers dit niet te doen. Ziektebestrijding moet
beperkt blijven tot het in een ‘noodsituatie’ toedie
nen van een middel dat voor het ziektebeeld een
oplossing biedt. Het systematisch toedienen van
medicatie aan gezonde vogels leidt tot een zwakke

re weerstand bij de vogel en de schadelijke bacteriën
bouwen een resistentie op tegen de in het medicijn
aanwezige werkzame stof. Kortom, Hedwig van der
Horst adviseert  alleen medicatie toe te dienen
wanneer er ziekteverschijnselen zijn.
Het ongebreideld gebruik van antibiotica heeft er
al toe geleid dat sommige bacteriën resistent zijn
geworden voor bepaalde medicatie. Gebruik van
antibiotica wordt daarom aan steeds strengere,
wettelijke, regels gebonden. 
 

Kanariepokken of hapziekte
 
Regelmatig melden zich kanariefokkers bij Hedwig
van der Horst met kanariepokken op het hok. Deze
ziekte kan in het vogelverblijf voor een waar slag
veld zorgen. De enige effectieve remedie is het enten
van de vogels. De laatste jaren is de entstof niet
alleen een stuk duurder geworden, maar ook steeds
lastiger te verkrijgen. Ook in 2017 heeft Poulvac, de
fabrikant van het vaccin, geen nieuwe entstof aan
gemaakt. Probeer maar eens iemand te vinden met
nog een oud voorraadje. Het hoeft niemand te
verbazen dat met deze schaarste op de markt mala
fide figuren hun slag proberen te slaan. Zo wordt
in Oost Europa, Hedwig noemde Polen met name,
gefabriceerde entstof op de Nederlandse markt
aangeboden als een vervanger voor het product van
Poulvac. Hedwig waarschuwt de fokkers er voor
om dit product niet te kopen. Het is entstof voor
kippen en voor de bestrijding van hapziekte bij
kanaries volkomen  nutteloos; weggegooid geld.
Rest de fokkers om hapziekte te voorkomen door
het vogelverblijf zo veel mogelijk vrij van muggen,
de verspreiders van de ziekte,  te houden. Muggen
gaas kan hiervoor een probaat middel zijn.
 

Piepende en hijgende vogels
 
Met vogels die bij het ademen geluid, zoals gehijg,
gepiep en gekraak,  produceren is iets aan de hand.
Er zijn diverse mogelijkheden zoals:
- luchtpijpmijt
-  longinfectie
-  megabacterie
Luchtpijpmijt is een parasiet, die bestreden kan
worden met anti luchtpijpmijt. Meestal betreft het
een vloeistof, met de werkzame stof  Ivermectine, 
dat wordt toegediend door een druppeltje op de kale
huid aan te brengen.
Zowel een longinfectie als de aanwezigheid van
megabacterie is aan de hand van de ontlasting van
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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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de vogel vast te stellen. Leidt een anti luchtpijpmijt
kuurtje niet tot het gewenste resultaat dan is
mestonderzoek de volgende stap.
 

Oogziekten
 
Voor vogels met ontstoken ogen adviseert Hedwig
van der Horst Oculsan oogdruppels. Op Internet
heb ik eens naar dit product gezocht en het wordt
uitsluitend geadviseerd voor gebruik bij honden en
katten. Kennelijk heeft Hedwig er ook positieve
ervaringen mee bij vogels.
 

Luizen, mijten
 
Niet zozeer een ziekte, maar wel heel vervelend voor
vogels en voor jonge vogels zelfs levensbedreigend
zijn mijten, in de volksmond vaak bloedluizen ge
noemd. Op de markt zijn twee soorten producten
verkrijgbaar om mijten te bestrijden: chemische en
natuurlijke.  Chemische bestrijdingsmiddelen doden
de mijten, maar bij veelvuldig gebruik kunnen
mijten resistent worden en verliest het product zijn
werking. Variatie in gebruik van werkzame stoffen 
zorgt er voor dat mijten minder snel resistent wor
den. Het bekende druppeltje in de nek is een product
met Ivermectine als werkzame stof. Mijten kunnen
hiertegen een resistentie opbouwen. Gedoseerd
gebruiken derhalve.
Tegenwoordig zijn er ook producten te koop op
basis van sylicaten. Voorbeelden hiervan zijn Ho
meshield en Finecto. Dit is eigenlijk zand, maar dan
miniem van grootte en heel scherp. De mijt die hier

overheen loopt krijgt een krasje in de beschermhuid
en droogt uit. Tegen dit product kunnen mijten geen
resistentie opbouwen. Een andere natuurlijke me
thode is het gebruik van roofmijten, de zogenaam
de Dutchy’s. Sommigen zijn over het inzetten van
roofmijten laaiend enthousiast, anderen zijn wat
minder positief.
 

Praktische info en tips
 
In vogelziekten gespecialiseerde dierenartsen zijn
schaars en worden steeds schaarser. In het verleden
behoorden vogelziekten tot de standaardopleiding
van een dierenarts, maar dat is tegenwoordig niet
meer het geval. Wil je bij een calamiteit bij je vogels
een zinvol consult dan moet je er eigenlijk zeker van
zijn dat de dierenarts zich in vogelziekten heeft ge
specialiseerd. Bij de doorsnee dierenarts mag je geen
specialistische kennis op vogelgebied verwachten.
Vaak heeft de doorsnee dierenarts ook niet de
juiste uitrusting om van de ontlasting een uitstrijk
je en een kleurenanalyse te maken. Wil je de ontlas
ting van een zieke vogel door een in vogelziekten
gespecialiseerde dierenarts laten onderzoeken en
ben je niet in de gelegenheid om de arts persoonlijk
te bezoeken verzend dan de ontlastingI per post
naar het door jou vertrouwde adres. Bezorg de
envelop met het mestmonster nooit voor of tijdens
het weekend ter post. Vrijdag geposte brieven
worden nl. pas op dinsdag bezorgd!  
Hetzelfde geldt voor het opsturen van een dode
vogel voor onderzoek. Bewaar de dode vogel in de
koelkast, niet in de vriezer! tot het meest geschikte
moment van verzending. Stop je de dode vogel in
een gewone envelop dat loop je het risico dat het
lichaam in de postsorteermachine wordt geplet.
Verzend de vogel dus in een doosje. Voor kleine
vogeltjes volstaat een luciferdoos(je).  Voor een
mestonderzoek brengt Hedwig van der Horst bijna
19 euro in rekening. Haar adresgegevens zijn: Vo
gelpraktijk ‘De Horst’, Dorpstraat 25B, 5133 AD,
Riel. Tel. 06-54668826. Ze geeft er de voorkeur aan
om via de mail te communiceren.E-mail: vogel
praktijkdehorst@hotmail.com. 
In Den Haag is ook een in vogelziekten gespeciali
seerde dierenartsenpraktijk. Paul Schilte heeft daar
de mest van twee vogels laten onderzoeken en was
hiervoor € 66,50 kwijt. ‘Den Haag’ is dus aanzienlijk
duurder dan ‘Riel’. 
Voor degene die toch graag persoonlijk contact met
de dierenarts heeft en in de buurt van Den Haag
woont hierbij het adres: Dierenkliniek ‘Het Zicht’,
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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 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)

Het Zicht 61-63, 2543 AK, Den Haag. Uiteraard
vragen naar de in vogelziekten gespecialiseerde
dierenarts in de kliniek. Je kunt zonder afspraak
binnenlopen. 
 

Slot
 
Bovenstaande is mijn weergave van een door die
renarts Hedwig van der Horst verzorgde lezing, die
ik naar eer en geweten zo getrouw mogelijk heb
geprobeerd te verwoorden. Hetgeen door Hedwig
van der Horst naar voren is gebracht is overduide
lijk haar visie, waarmee je het niet eens hoeft te zijn.
Inmiddels heb ik ook ontdekt dat sommige vogel
kwekers hun vraagtekens plaatsen bij hetgeen door
haar wordt beweerd. Mocht je inhoudelijke vragen
hebben over bovenstaande dan moeten die niet aan
mij worden gericht, maar aan Hedwig van der
Horst. Haar e-mailadres staat hierboven onder ‘
Praktische info en tips’. 

Dit artikel werd geplaatst in: Contactblad Speciaal
club Zang NZHU, jaargang 2017, nr. 3, pp. 22-30.

Eerst volgende vogelbeurs
 
Deze wordt gehouden op
zaterdag 17 november a.s. 
Tijd: tussen 12.00 en 15.00 uur
Verenigingsgebouw, 
Oude 's-Gravendijckseweg 2a, Katwijk
 
Ook zaad verkoop door
Vogel en Zaadhandel van den IJssel 
Tel.  0348 451 611
 
Levend-voer nodig?
Rien van Duyvenbode is er ook. 
Tel. 0252-233457 of 06 497 99 327

                        www.insectenkwekerij.nl
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Bestellen tot: Afleveren ringen:

05 mei 2018 Na 1 oktober 2018

19 september 2018 Uiterlijk 15 december 2018

20 januari 2019 Uiterlijk 1 april 2019

20 maart 2019 Uiterlijk 15 mei 2019

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.

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.

KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL
Na een lange zomerstop is vrijdag 5 oktober 2018
de nieuwe kaart competitie dan eindelijk weer van
start gegaan. Om kwart voor acht druppelden de
eerste spelers binnen en al gauw was het weer als
vanouds. Geroezemoes aan de bar, “waar heb jij al
die tijd gezeten” en “kan je het nog wel” waren de
opmerkingen die gemaakt werden. Ook werden de
prestaties van Ajax en PSV nog even  besproken,
kortom: de sfeer was direct weer goed.
Na het spreekwoordelijke bakkie koffie met een
speculaasje was de loting en na de bekende opmer
kingen zoals “waar is tafel 3” en ” welk nummer
heb jij” kon de wedstrijd tussen de 16 deelnemers
dan eindelijk beginnen. Winnaar van deze eerste
avond was, net als in de twee vorige competities,
Jan Schaap  ditmaal met 5.186 punten. De eieren
gingen naar Peter van der Plas en de wilde ronde
werd gewonnen met 3.924 punten door Hans Ha
zenoot en Frans Hogewoning met 1.886 punten.
In oktober staat er nog een avond op het program
ma, namelijk op vrijdag 26 oktober. Dus tot ziens
allemaal.
De uitslag van 5 oktober is:
1.Jan Schaap           5.186; 2.Wim Ouwehand   5.073
3.Jaap van der Bent 4.960; 4.Maart Hazenoot 4.847
5.Krien Onderwater 4.842
Troef Boer.
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  vrijdag   5 januari Nieuwjaarsreceptie

  vrijdag 12 januari Klaverjasavond

  vrijdag 19 januari Ledenvergadering

  zaterdag 20 januari Vogelbeurs

  vrijdag   2 februari Klaverjasavond

  vrijdag   9 februari Ledenvergadering

  vrijdag 16 februari Klaverjasavond

  zaterdag 17 februari Vogelbeurs

  vrijdag   9 maart Jaarvergadering

  vrijdag 16 maart Klaverjasavond

  zaterdag 17 maart Vogelbeurs

  donderdag 12 april Ledenvergadering

  zaterdag 21 april Vogelbeurs

  vrijdag 11 mei Ledenvergadering

  zaterdag 19 mei Zaadverkoop

  zaterdag   2 juni Barbecue

  zaterdag 16 juni Zaadverkoop

  zaterdag 21 juli Zaadverkoop

  zaterdag 18 augustus Zaadverkoop

  zaterdag 15 september Vogelbeurs

  vrijdag 28 september Ledenvergadering

  vrijdag   5 oktober Klaverjasavond
  vrijdag 12 oktober Ledenvergadering
  zaterdag 20 oktober Vogelbeurs

  vrijdag 26 oktober Klaverjasavond

  vrijdag 2 november Ledenvergadering

  vrijdag 9 november Klaverjasavond

  vrijdag 16 november Inschrijven tentoonstelling

  zaterdag 17 november Vogelbeurs

  vrijdag 23 november Klaverjasavond

  zaterdag 24 november Afluisteren zangkanaries

  dinsdag 27 november Afluisteren zangkanaries

  dinsdag   4 december Opbouw tentoonstelling/inbrengen vogels

  donderdag   6 december Opening tentoonstelling

  vrijdag   7 december Tentoonstelling open/klaverjasavond

  zaterdag   8 december Tentoonstelling open

  zaterdag 15 december Vogelbeurs

  vrijdag 21 december Klaverjasavond

  zaterdag 19 januari Nieuwjaarsreceptie

Activiteitenoverzicht 2018  (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)


