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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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Van uw voorzitter 
 

Beste leden van De Kanarievogel, 

 

Deze keer geen woordje van uw voorzitter i.v.m. de zomerreces. 

 

Uitnodiging ledenvergadering 
 

Beste vogelvriendinnen en vrienden, 

 

Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de ledenvergadering. 

Deze vindt plaats op vrijdag 11 september 2009. 

In het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,  

Pr. Hendrikkade 10a te Katwijk. 

We beginnen om 20.00 uur. 

 

Agenda: 

1. Opening door waarnemend voorzitter Jaap Plokker; 

2. In en Uitgaande post; 

3. Notulen van de ledenvergadering d.d. 8 mei;  

 Staat elders in dit clubblad. 

4. Ledenmutatie; 

5. Stand van zaken in nieuwe behuizing; 

6. Jubileum; 

7. Pauze; 

Met de gebruikelijke verloting; 

Ringen bestellen kweekseizoen 2010; 

Opgave jubileum 

8. Hoe is de kweek verlopen; 

9. Rondvraag. 

10. Sluiting. 
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60 jaar. 

De vereniging bestond op 10 augustus j.l. 60 jaar. Bij de meeste zal dit 

geruisloos voorbij gegaan zijn, zelfs bij het bestuur. Natuurlijk is het 

bestuur bezig geweest om dit op een passelijke manier te vieren. Ook 

in het verleden is er tijdens verschillende vergaderingen hierover 

gesproken. 

Het bestuur heeft een aantal criteria gesteld. Een aantal hiervan zijn 

o.a. ieder lid moet aan dit jubileum mee kunnen doen; niet al te veel 

werkzaamheden met zich meebrengen voor bepaalde mensen; 

betaalbaar voor leden en vereniging. We begrijpen best wel dat dit 

laatste bij een aantal mensen in het verkeerde keelgat schiet. Maar 

gezien de nieuwbouw voor de deur staat, als de financiën gerealiseerd 

kunnen worden, zal dit volgens het bestuur de vereniging toch een 

aardig cent gaan kosten. Daarom heeft het bestuur gemeend om een 

bedrag van €2000  à  €2500 beschikbaar te stellen voor het jubileum.  

Om zo weinig mogelijk mensen te belasten op zo’n avond is besloten 

om geen gebruik te maken van het clubgebouw, al hoewel dit 

financieel best aantrekkelijk was. Wat is er uit de hoge hoed gekomen. 

 

Op zaterdag 26 september is de zaal van de kleine JOANNUS, 

parochiehuis van r.k. kerk in Katwijk aan de Rijn afgehuurd. We gaan 

daar vanaf 19.00 uur gezellig onder elkaar met een natje en droogje 

(warm en koud buffet) het jubileum vieren. We worden daar op onzew 

wenken bediend. Een verloting zal er gehouden worden, die geheel 

gratis zal zijn. Gezien het beperkte budget wordt verwacht dat de 

leden die hiervan gebruik willen maken een bedrag van €12,50 per 

persoon inleggen. 

 

De inschrijving sluit op de ledenvergadering van 11 september. 

Telefonisch opgeven kan ook bij Piet Hagenaars 06 104 74 218 of Piet 

van Zuilen 071 407 25 50. 
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Notulen  
De ledenvergadering vond plaats op vrijdag 8 mei 2009 in het 

verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,  

Pr. Hendrikkade 10a te Katwijk. 

 

Deze avond werd bezocht door 23 leden, terwijl afmeldingen 

ontvangen waren van: Corina Peters, Jordi Verkade en Krien 

Onderwater. 

 

1. Opening. 

Waarnemend voorzitter Jaap Plokker opent de vergadering. Jaap 

meldt speciaal voor de waterslager liefhebbers dat de nachtegalen dit 

jaar wel extreem vroeg aanwezig zijn. Ook heeft hij al jonge 

meerkoeten gezien in Rijnsoever. Ook de aanwezigheid van IJsvogels 

in Rijnsoever heeft zo zijn vraagtekens. Jaap memoreert nog dat hij 

alleen als voorzitter zal functioneren en voor de rest geen baantjes 

aanneemt. Hij is blij met Corina Peters en Piet van Zuilen in het 

bestuur ook al hebben zij geen functie. Jaap is blij om Dirk de Mol te 

zien, daar deze in het ziekenhuis heeft gelegen. Voordat Dirk 

Barnhoorn mogelijk de vergadering voortijdig verlaat, wenst hij Dirk 

sterkte voor de operatie die hij binnenkort moet ondergaan.  

 

2. In en Uitgaande post; 

Schrijven van ADC Holland. Deze firma bepaald d.m.v. een 

verenonderzoek het geslacht van vogels. Denk aan grote parkieten. 

Formulieren zijn bij de secretaris te verkrijgen. 

Grote clubactie. De loten gaan De loten gaan 3 euro i.p.v. 2,50. De 

vereniging houdt wel 2,40 over i.p.v. 2,00.  

v.v. De Diamantvink houdt in week 48 de Rayontentoonstelling. Dit is 

los van hun eigen verenigingstentoonstelling. 

 

3. Notulen van de ledenvergadering d.d. 2 april; 

Hier waren geen op- of aanmerkingen op en werden goedgekeurd. 

 

4. Ledenmutatie; 

Nieuwe leden : 

Mevr. H. Vooijs, Koraal 17, Katwijk, kweker van Grote parkieten 

S.J. Stol, Noordvaartlaan 3, Hazerswoude-dorp, Goudvinken kweker. 
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5. Verslag van de districtvergadering 17 april j.l.; 

De districtvergadering werd goed bezocht. Ook aanwezig was de 

voorzitter van de NBvV de dhr. Henk Marinus. Henk kreeg na de 

opening het woord. Hij maakte bekend dat hij niet alleen aanwezig 

was ter gelegenheid van het afscheid van de districtvoorzitter, maar 

was zichtbaar blij dat de Bondsraad en het bestuur van Zuid-Holland 

tot elkaar gekomen was. Hetgeen inhield dat het bestuur van Zuid-

Holland aanbleef, op de vooraf aangekondigde vertrek van een aantal 

bestuursleden.  

Na de gebruikelijke agenda punten kwam het tot stemmen. Zowel H. 

Kerkhofs , NBvV penningmeester,als J. Munniksma , alg. Adjunct, 

werden herkozen. 

Afdelingsvoorstel Betreffende de Bondskruizen werd verworpen.  

Van het districtbestuur werd C. Diepstraten herkozen. Bas van Driel 

werd in distr. bestuur gekozen voor de vertrekkende Hans van ’t 

Hekke, terwijl Piet Hagenaars gekozen werd als voorzitter district 

Zuid-Holland. 

Aan het eind van vergadering werd Henk Veenman door Henk 

Marinus benoemd tot Lid van Verdienste van de NBvV. Voor een 

ieder was er nog wat te drinken en velen hebben de scheidende 

voorzitter Henk Veenman een handje geschud. 

 

6. Barbecue organisatie; 

De bbq staat dit jaar gepland op zaterdag 30 mei. Deze zal dit jaar 

georganiseerd worden door Cees van Rossum, Piet van Zuilen, Bouwe 

Nijgh en Dirk de Mol, terwijl op de zaterdag overdag nog wel een 

aantal mensen benadert zullen worden om te helpen. Denk aan Ton 

Diepenhorst en Piet van der Plas. Opgeven voor de bbq in de pauze. 

 

7. Jubileum. 

In het verleden werd gedacht aan vogelpark Avifauna om het 60 jarig 

bestaan te vieren. Dit is echter om financiële redenen van de baan. Nu 

wordt er gedacht om dit te vieren in een lokaliteit in Katwijk met een 

Koud/warm buffet en een geringe eigen bijdrage.  

 

 

 

 



9 

 
Hotel Noordzee BV   Boulevard 72    2225 AG Katwijk 

 

Tel: 071-4015742   Fax: 071-4075165 

 

E-mail: info@hotelnoordzee.nl   www.hotelnoordzee.nl 
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8. Afscheid. 

Voor de pauze krijgt Ton Diepenhorst een Delftsblauwe asbak en Dirk 

de Mol een Delftsblauw wandbord aangeboden als aandenken aan de 

periode dat zij deelname aan het bestuur. 

 

9. Pauze; 

Tijdens de pauze werd het gebruikelijke loterijtje gehouden. 

 

10. Vogelpraatje; 

Jaap hervat de vergadering. Een ieder van ons gebruik wel eens 

tijdelijk of constant een product waarvan hij de werking niet helemaal 

kunnen of dat ze per ongeluk aan dat middeltje gekomen zijn. Zo is 

Jaap zelf via de duivenmelkers gekomen aan het middel BS tegen ´het 

geel´. Wat dit is wordt in een artikel in dit clubblad beschreven. Zo 

‘zweert’ Ton Diepenhorst bij het middel Baycox tegen coccidioze. Dit 

geeft Ton voor de kweek. Dit is te lezen in een artikel dat hij 

geschreven heeft in het april nummer. Jaap is bij Gerard de Brabander 

geweest, om een babbeltje voor de zangkanarievereniging ´NZHU` en 

heeft geconstateerd dat Gerard een gele poeder gebruikt van de Firma 

Jaap de Blij uit Delft. Dit is om natte nesten tegen te gaan te 

voorkomen. Iedereen vond het interessant, maar het bleef bij deze 2 

liefhebbers die hun mond open durven te doen. 

 

11. Rondvraag. 

Dirk de Mol was blij dat Jaap Plokker de boel heeft opgepakt.  

Ton Diepenhorst meldt dat hij afgelopen zaterdag een fotosessie heeft 

gemaakt bij de leden Piet de Koning en Bouwe Nijgh. Deze 2 leden 

zullen in het najaar hun hobby bespreken.  

Ton meldt ook dat binnenkort de kwestie rondom de behuizing van de 

Stichting weer een bespreking zal plaatsvinden. Hij zal het bestuur 

nog berichten wanneer en in welke hoedanigheid de bespreking 

plaatsvindt. Jaap voegt hieraan toe dat als het in de Gemeente Raad 

wordt besproken, het een goede zaak is om aanwezig te zijn op de 

publieke tribune. 
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12. Sluiting. 

Niets meer aan de orde sluit Jaap de vergadering en hoop veel leden 

terug te zien op de BBQ en anders een goede vakantie en tot het 

najaar. 

 

 

Secretaris  Voorzitter  

Piet Hagenaars  Jaap Plokker 
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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 vrijdag 15 mei werd er alweer voor de vijfde keer gekaart, we zijn 

nu halverwege het seizoen en de opkomst op deze avond was matig. 

Met 12 man dus 3 tafels werd er gespeeld, dus je moest wel een  

grote OEN zijn als je deze keer niet een van de acht prijzen in de 

wacht zou slepen. Nou dat kan ik dan gelijk in mijn zak steken want 

de poedelprijs was voor mij met 3968 punten. 

De vleesprijzen werden door de volgende deelnemers gewonnen 

 

      1. Kees van der Plas       5675. 

2. Frans Hogewoning.     5483. 

3. Aad Kuijt.                    4956. 

4. Piet van der Bent.        4640. 

5. Cor Schaap.                 4576. 

6. Wim van der Plas.       4510. 

7. Nico van der Plas.       4416.  

8. Huig Ouwehand.         4338. 

 

Ik geef hier ook even de eerst drie klaverjassers die bovenaan staan in 

het tussenklassement van de Kanarievogel competitie 

 

1. Aad Kuijt   16312 

 

2. Rien van Duijvenbode 16085 

 

3. Jan Schaap   15448 

 

 

 

Ik hoop dat jullie allemaal een mooie vakantie hebben gehad en zie je 

eind september hopelijk gezond en wel weer terug. 

 

Dirk. 
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vogeldokter 

 

B(etere) S(pijsvertering) 
 

 

door Jaap Plokker 

 

 

Het gebruik van voedingssupplementen en -preparaten en medicijnen 

is ‘hot’ in de vogelwereld. Als je kijkt naar het aantal advertenties 

waarin de vele in deze producten gespecialiseerde bedrijven hun waar 

aanprijzen moet er ook een aardige cent mee te verdienen zijn. Wees 

eens eerlijk? Wie gaat er vroeg of laat niet voor de bijl en laat zich 

ompraten om zo’n wondermiddel uit te proberen? Ook dit artikel gaat 

over medicatie en er wordt inderdaad een middel aangeprezen. Dus 

wees gewaarschuwd. 

 

Niet elk experiment eindigt in de vuilnisbak 

Jaren geleden sprak ik eens een eigenaar van een dierenspeciaalzaak 

in Katwijk. Hij vertrouwde me toe dat hij aan de klanten in de winkel 

kon merken wanneer er bij de plaatselijke vogelvereniging De 

Kanarievogel een of andere deskundige een lezing had gehouden. 

Daags daarna werd hij namelijk overstelpt met klanten die naar de 

producten vroegen die in de lezing waren aangeprezen.  

Wij vogelliefhebbers experimenteren wat af. Laten we eerlijk zijn, 

vaak blijft het bij een eenmalige aanschaf van een bepaald product, 

maar het komt uiteraard ook voor dat we iets tegen het lijf lopen dat 

wel bevalt en we permanent in onze hobby gaan gebruiken.  

Neem nou krachtvoer. Weet je nog wanneer je bent overgestapt op het 

huidige krachtvoer en ook waarom? Vroeger en dan praat ik over de 

jaren ’70 gebruikte ik TOVO. Vanwege het gemak ben ik toen 

overgestapt op een krachtvoer dat ik niet meer zelf rul hoefde te 

maken. Dat beviel op den duur niet en na wat omzwervingen langs 

diverse merken, w.o. CéDé, werd ik medio de jaren ’80 door iemand 

uit De Kanarievogel attent gemaakt op Aves. Indachtig de uitspraak 

van Dirk Remmelzwaal, oud-voorzitter van De Kanarievogel, ‘Ei met 
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beschuit eten ze altijd’ ben ik in de jaren ’80 bij wijze van experiment 

overgestapt op Aves krachtvoer en ik gebruik dat, 30 jaar later, nog 

steeds. Mijn vogel eten het graag, voeren de jongen er goed mee, dus 

waarom zou ik van krachtvoermerk veranderen?  

Wie op zoek gaat naar mijn vogelapotheek moet lang zoeken en vindt 

dan uiteindelijk hoog ik een kastje een zakje, dichtgevouwen en 

dichtgehouden met een wasknijper. Op het  8  cm bij 11 cm grote 

zakje met een maximale inhoud van 5 gram poeder staat in ietwat 

grote letters ‘B.S., Betere Spijsvertering’. Het is het enige medicijn dat 

ik de laatste jaren in huis heb. Ik gebruik het sporadisch en meestal 

met goed resultaat. ‘BS’ is voor mij dus ook zo’n blijver. Hoe ben ik 

aan dit middel gekomen? 

 

Terug in de tijd 

Tijdens de zomermaanden van 1998 kreeg ik wat problemen met de 

gezondheid van een nest jonge japanse meeuwtjes. Enkele meeuwtjes 

vermagerden, terwijl mede nestgenoten het op het oog aan niets 

ontbrak. Ik verdacht de ouders ervan dat zij wat vroeg met voeren 

waren gestopt en heb toen de vermagerde jongen bij een ander, nog wel 

voerend, meeuwenkoppel met jongen gezet. Voor twee vogels heeft dit 

niet mogen baten. Zij zijn na een paar dagen overleden. 

In de loop van september deden dezelfde verschijnselen zich opnieuw 

voor. De meeuwtjes waren 2-3 weken oud. Ze kwamen af en toe uit het 

nest, maar kropen er ook overdag nog regelmatig in. Twee jongen 

vielen mij op, omdat ze op het oog er niet helemaal jofel bij zaten. Toen 

ik ze in m'n hand nam kon ik constateren dat de vogeltjes sterk  

vermagerd waren: scherp borstbeen, ingevallen buik, krop leeg. 

 

Ik herinnerde me de gebeurtenissen van enige weken daarvoor en moest 

nu eveneens constateren dat de overige jongen uit hetzelfde nest 
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blaakten van gezondheid. De ouders voerden dus prima, maar waarom 

sloegen ze de beide sterk vermagerde vogels over? Waren die niet 

bijdehand genoeg?  

Opnieuw heb ik de vermagerde jongen naar een nest met jongere vogels 

overgelegd. 's Avonds heb ik dat nest gecontroleerd en wat bleek: de 

eigen jongen lagen met volle kroppen, maar bij de overgelegde vogels 

waren de kroppen leeg. Ik besloot toen de vogels zelf wat te voeren, 

zodat ze in ieder geval met een volle krop de nacht zouden ingaan. 

Ik had het eivoer, op basis van ei en beschuit waaraan de voorge-

schreven hoeveelheid AVES-opfok was toegevoegd, goed nat gemaakt 

en met een stokje probeerde ik wat voer in het bekje te stoppen. Dat 

ging nog wel, maar het eivoer ging met mondjesmaat naar binnen: Met 

de grootst mogelijke moeite, voortdurend slikken, strekken met de nek, 

verdween er wat krachtvoer via de slokdarm naar de krop. Na 5 minuten 

voeren was er nog maar een schijntje eivoer naar binnen gegleden. M'n 

eerste conclusie kon gemaakt worden. Dat deze vogel zo sterk 

vermagerd was kwam duidelijk niet door de voederdrang van de ouders, 

maar omdat de jonge meeuw niet kon slikken! Er was iets loos met de 

jonge vogel, maar wat? 

 

Op zoek in de boeken 

Omdat, naar mijn mening, nog heel vaak de vogelhouder de beste 

dierenarts van z'n eigen vogels is ben ik in de boeken eens op zoek 

gegaan naar de mogelijke oorzaak van mijn problemen met de jonge 

meeuwen. Na wat zoeken en heen en weer geblader vond ik de naam 

van een ziekte als gevolg waarvan vogels moeite hebben met eten en 

drinken: Trichomoniasis, oftewel "het geel". Nu had ik deze ziekte wel 

eens door duivenmelkers horen noemen, maar dat ook tropische vogels 

hiervan het slachtoffer konden worden was mij tot dan toe niet bekend. 

Ook in de literatuur wordt "het geel" vooral als een duivenziekte 

beschreven, maar daar wordt tevens aan toegevoegd dat de ziekte ook  
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voorkomt bij vinkachtigen, jonge kanaries, parkieten, kwartels, rijst-

vogels, prachtvinken, kortom bij welke vogels eigenlijk niet?  Volgens 

Dorrestein wordt de Trichomoniasis flagellaat af en toe bij kanaries en 

regelmatig bij Australische prachtvinken, w.o. de zebravink, gevonden.  
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Merkwaardig vond ik dat op het oog in het keelgat en slokdarm geen 

enkel spoor van "geel" aangetroffen werd. Dit heeft me heel lang aan 

het twijfelen gehouden of ik met m'n diagnose het wel bij het juiste eind 

heb gehad. Toen ik enige weken later een duivenmelker hierover 

aansprak kreeg ik te horen dat dit helemaal niet zo uitzonderlijk was. 

"Het geel" is niet altijd met het blote oog te constateren aan de hand van 

kleine gele knobbeltje in de keelholte. Alleen bij zeer ernstige gevallen 

komt dit voor en mijn meeuwen hadden het loodje al gelegd voordat de 

status van "zeer ernstig geval" was bereikt.  

 

Medicatie 
De volgende ochtend leefden de meeuwen nog. Ik heb ze toen weer van 

wat eivoer voorzien en ben die dag bij de dierenarts om een zakje 

"TRICHO PLUS" gegaan. Een middel, poeder, tegen trichomoniasis en 

gezien de duif op de verpakking overduidelijk een medicijn voor 

tropische vogels. Ik heb de meeuwen in het drinkwater de halve 

duivendosering verstrekt en uiteraard de jongen gevoerd met wat poeder 

door het eivoer: Dat hadden ze in ieder geval binnen. Een dag later 

slikten de vogels al beter en twee dagen na het begin van de medicatie 

lagen ze 's avonds weer met volle kroppen in het nest. Ik heb het 

medicijn 5 dagen via het drinkwater verstrekt. Er is geen vogel over-

leden. 

Vier weken later had ik hetzelfde weer bij de hand. Opnieuw bij een 

meeuw van 2-3 weken oud. Ik was nu een gewaarschuwd man en had 

bovendien het medicijn in huis. Ook deze vogel bleef in leven. 

 

Even een zijsprongetje 
Trichomoniasis behoort tot de protozoaire ziekten. Protozoën zijn uiterst 

kleine, eencellige organismen, ook wel flagellaten genoemd, die dankzij 

een gastheer bestaan en zich voortplanten in het vogellichaam. Bij 

coccidiose, een bij siervogelhouders veel beruchtere protozoaire ziekte, 

nestelt de flagellaat zich in het darmkanaal, bij trichomoniasis in de 

keelholte.  

De ziekte is dus goed te bestrijden. De werkzame stof is "Rodanizol" en 

bij mijn vogels heeft het medicijn "TRICHO PLUS" toen goed gewerkt.  

Behandelt men de ziekte niet dan vermageren de vogels en sterven 

uiteindelijk aan ondervoeding.  
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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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Ondanks dat ik toen al bijna 25 jaar bij het houden en kweken van 

vogels betrokken was en dus veel beter had moeten weten heb ik de 

stommiteit begaan door te snel te concluderen dat de oudervogels niet 

voerden en in de praktijk dus zieke vogels in een nest met gezonde 

jongen gelegd met mogelijk desastreuze gevolgen voor laatstgenoemde. 

Een geluk bij een stommiteit is geweest dat de ziekte zich niet op grote 

schaal heeft verspreid.   

Verder was opvallend dat niet alle vogels slachtoffer van "het geel" zijn 

geworden. Ten eerste de volwassen meeuwen: Omdat de jongen, 

volgens mij, niet anders dan door het voeren besmet geraakt konden 

zijn, moest ook bij de ouders de flagellaat aanwezig zijn geweest, maar 

er waren bij hen geen ziekteverschijnselen te bespeuren. Ook de overige 

nestjongen zouden via het voeren met de trichomoniasis flagellaat 

geïnfecteerd moeten zijn geraakt, maar ze bleven, op het oog, 

kerngezond.. Vogels in een goede conditie kunnen kennelijk een 

uitbraak van trichomoniasis onderdrukken; de zwakkeren duidelijk niet.  

 

1.1 Van ‘Tricho Plus’ naar ‘BS’ 

In het clubgebouw waar De Kanarievogel haar vergaderingen en 

tentoonstelling organiseert zijn ook twee postduivenverenigingen 

gehuisvest. Eén van die verenigingen heeft een ‘winkel’ die op 

zaterdagmorgen open is en waar voornamelijk duivenvoer wordt 

verkocht. 

Op een zaterdagmorgen was ik in het clubgebouw en raakte aan de praat 

met duivenmelkers. Ik vertelde hen mijn verhaal over het geel bij mijn 

japanse meeuwtjes en hoe ik de ziekte had bestreden. Ik vroeg hen of 

ook zij het middel Tricho Plus gebruikten voor de bestrijding van het 

geel bij hun duiven. Dat was niet het geval. Zij gebruikten ‘BS’ en dat 

verkochten ze in het ‘zaadhok’. Ik was er toch, dus ik er gelijk op af. De 

zaadverkoper vertelde me dat de duivenmelkers ‘BS’ niet alleen tegen 

het geel gebruikten, maar dat het overal goed voor was. Hij had er 

goede ervaringen mee en verkocht het regelmatig, dus ik heb toen ook 

maar zo’n zakje gekocht. Het kon me de kop niet kosten; het was 

ongeveer een daalder (oud geld). 

In de jaren daarna heb ik nog een paar keer het zelfde euvel bij mijn 

meeuwtjes gehad en ‘BS’ werkte prima. Als ik tegenwoordig bij mijn 
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tropen of kanaries een vogel heb die er niet florissant bij zit, zoals 

opgezwollen buik bij tropen (darmproblemen) of kanaries 

(darmproblemen en coccidiose) zet ik de vogel apart en verstek ‘BS’ 

door het drinkwater. In heel veel gevallen knapt de vogel binnen een 

paar dagen op. Ik durf wel te stellen dat ik met ‘BS’ menig vogelleven 

gered heb. Er gaan ook bij mij natuurlijk wel eens vogels dood. Ik heb 

afgelopen jaar in totaal ongeveer 83 waterslagers geringd en er zitten nu 

nog 76 jonge kanaries op stok. Aan enkele jonge kanaries, misschien 

zullen dat er maximaal 6 geweest zijn, heb ik BS toegediend om 

coccidiose te bestrijden. Sommige daarvan leven nog steeds, bij enkele 

vogels hielp de medicatie aanvankelijk, maar later kregen de vogels een 

grote lever, hetgeen er, volgens mij,  

op duidde dat de coccidiose was overgegaan in atoxoplasmose. Ze 

hebben het uiteindelijk niet overleefd. Bij het ontdekken van de eerste 

symptomen van coccidiose bij een individuele vogel in augustus heb ik 

een nieuw zakje ‘BS’ van 5 gram aangebroken. Het is nu ik dit schrijf, 

oktober 2008, nog steeds niet op.  

 

1.2 Slot 

Zoals gezegd is het enige medicijn dat ik voor mijn vogels in huis heb 

‘BS’. Ik gebruik het als wondermiddel bij elke zieke vogel en meestal 

verstrek ik het met positief resultaat. Werkt ‘BS’ niet dan is de ziekte 

voor de vogel meestal fataal. Jammer, maar er moet ook iets zijn van 

een natuurlijke selectie. De tekst op het zakje is toegespitst op gebruik 

door duiven, maar bij kanaries en tropische vogels werkt het net zo 

goed. Op de verpakking staat dat het verstekt kan worden ‘tegen krop- 

en darmprotozoën: o.a. trichomoniase, coccidiose, hexamitiase en 

bacteriële krop- en darmonstekingen’. ‘BS’ is een product van Pharma 

Belgica De Weerd, p.o. box 4607, 4803 EP Breda. 

(www.belgicadeweerd.com)   

Vroeger was het gemakkelijk te krijgen. Zoals gezegd: de 

duivenmelkers en ook mijn zaadleverancier hadden het open en bloot in 

de winkel liggen. Tegenwoordig is het product niet meer vrij 

verhandelbaar. Waarschijnlijk is dit vanwege de antibiotica die in het 

middel zijn verwerkt. De kosten zijn inmiddels wel omhoog gegaan. 

Volgens mij moet je nu ongeveer € 2,25 voor een zakje van 5 gram 

neerleggen.  
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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.   
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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. 



28 

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

________________________________________________________ 

 

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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