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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 26 november. 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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uitnodigingen
Vrijdag 1 november is de volgende ledenbij
eenkomst. Dan komt John van der IJssel
praten over waarop letten bij het aankopen
van vogels.
Op vrijdag 8 november hebben we weer een
klaverjas avond.
Vrijdag 15 november komt Simon van der
Luit een lezing houden over de vogels bij
Avifauna. Simon is hoofd van de vogelverzor
ging in Avifauna.
Vrijdag 15 november is ook de sluiting voor
de onderlinge tentoonstelling van dit jaar.
Zaterdag 16 november de LAATSTE vogel
beurs van dit jaar.
Vrijdag 22 november is er dan weer aan
klaverjas avond.
Zaterdag 23 november is er de tradionele
avond om zangkanaries af te luisteren.
Dinsdag 26 november is er dan weer een
avond om zangkanaries af te luisteren. Deze
twee laatste in samenwerking met de spe
ciaalclub Zang, N.Z.H.U.

RINGEN MOET

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

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 Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout
Iedere laatste zaterdag van de maand augustus t/m
commissaris te bellen.
mei van 11:30 tot 15:30 uur
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout
Bestellen tot:
Afleveren ringen:
Inlichtingen Piet vd Berg 06-24877001
20 januari 2020
Uiterlijk 1 april 2020
20 maart 2020
Uiterlijk 15 mei 2020
++++++++++++++++++++++++++++++++
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.

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)
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PROFILE PAUL

MAAKT FIETSEN

NOG LEUKER!

Drieplassenweg 1,
2225 JH Katwijk,
tel. 071 – 4012356
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Vogelvereniging 'DE KANARIEVOGEL' - KATWIJK e.o. TENTOONSTELLING 2019.
TENTOONSTELLINGSREGLEMENT/VRAAGPROGRAMMA
Voor deze tentoonstelling geldt het T.T. reglement van de N.B.v.V. en de navolgende bepalingen:
INSCHRIJVING
Artikel 1.
Het inschrijfformulier moet uiterlijk VRIJDAG 15 november 2019 worden ingeleverd en voldaan. Dan
wordt tevens de laatste ledenvergadering van dit jaar gehouden. Inschrijving vindt plaats via een daarvoor
door de vereniging verstrekt inschrijfformulier.
Artikel 2.
De vogels die gevraagd worden zijn:
StammenA, stellenA,enk.A, B en C:
Klasse A = eigen kweek uit het kweekjaar:
Alle vogels van 2019 en 2018.
Alle vogels uit de hoofdgroepen 53, 54, 59 t/m 65 t/m 2017
hoofdgroepen 66 t/m 68 t/m 2016.
Alle vogels uit de hoofdgroepen 69 t/m 72 en 74 t/m 2013.
Klasse B = eigen kweek eerder dan aangegeven jaar;
Klasse C = open klasse, d.w.z. zowel geringde als ongeringde vogels,
eigen kweek, gekocht, jong of oud.
Let op: Europese Cultuurvogels en hun bastaarden dienen ten alle tijden geringd te zijn met een juiste
voorgeschreven vaste voetring door de N.B.v.V. Dus ook de openklasse vogels.
Ten aanzien van stammen/stellen geldt dat vogels waarvan het geslachtsonderscheid door tekening of
kleur uiterlijk waarneembaar is uitsluitend per geslacht in één stam ingezonden kunnen worden. Een stam/
stel postuurkanaries dient ook uniform van kleur te zijn.
Artikel 3.
Bij bastaarden moeten de ouders van de vogel opgegeven worden. Deze kunnen eventueel verwerkt
worden in de catalogus.
Artikel 4.
Het inschrijfgeld bedraagt:
Volwassen leden: € 1,25 per vogel; stellen €2,50; stammen € 5,00.
Jeugdleden
: € 0,60 per vogel; stellen €1,20; stammen € 2,40.
De catalogus is € 2,00.
Artikel 5.
Bij het inschrijven moet per vogelsoort/kleur EEN regel gebruikt worden. Dus op die regel de hoeveelheid
stammen, stellen en enkelingen invullen. Verzekeringsgebedrag totaal van alle vogels op die ene regel.
(zie voorbeeldregel op het inschrijfformulier) Dit allemaal omdat we een tentoonstellingsprogramma
gebruiken.
Artikel 6.
Eigen kweek vogels zijn vogels die geringd zijn met:
a) een bondsring van de N.B.v.V. met het kweeknummer van de inzender;
b) een ring, waarvan het kweeknummer en het volgnummer geregistreerd staan bij de ringencommissaris.
c) een ring van een andere organisatie die aangesloten is bij COM/Nederland, en het kweeknummer
erkend is door de N.B.v.V.
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Artikel 7.
De vogels zijn tegen brand en diefstal (na inbraak)verzekerd. De vogels zijn alleen verzekerd wanneer de
handelswaarde is ingevuld op het inschrijfformulier. Voor vermissing en sterfte is de vereniging niet
aansprakelijk.
INKOOIEN
Artikel 8.
Alle vogels moeten dinsdag 3 december tussen 19.30 en 21.00 uur worden ingeleverd in het verenigings
gebouw "Kleindierencentrum", oude ’s-Gravendijckseweg 2a te Katwijk. Vogels die hierna komen
worden NIET meer aangenomen. Hier zal streng op worden gelet.
Artikel 9.
Inzenders van zangkanaries en/of bepaalde postuurkanarierassen dienen hun vogels aan te bieden in
specifieke kooien, bedoeld voor deze soort. Deze kooien moeten voldoen aan de eisen van de N.B.v.V.
en voorzien zijn van zilverzand op de bodem. Alle overige vogels worden ondergebracht in kooien van
de vereniging.
Artikel 10.
De commissie van ontvangst heeft het recht om kooien die vuil en/of met herkenningstekens worden
aangeboden of niet voorzien zijn van ZILVERZAND te weigeren.
Artikel 11.
Een ieder is verplicht bij het inkooien het inschrijfformulier te overleggen. Voor de zangkanaries de
juiste ringnummers vermelden zowel de A als de B vogels.
Wanneer het kweeknummer op het inschrijfformulier niet overeenkomt met dat van de ingekooide vogel
en Artikel 7b en 7c niet van toepassing is dan is diskwalificatie mogelijk.
Artikel 12.
Elke inzender van zangkanaries ontvangt behalve het gekopieerde inschrijfformulier, ook kooinummers.
De kooinummers moeten ONBESCHADIGD aangebracht worden op het VOERBAKJE.
Artikel 13.
Tijdens de keuring, welke vastgesteld is op woensdag 4 december, heeft NIEMAND toegang tot de zaal,
behalve het tentoonstellingscommissie en zij die voor assistentie zijn aangewezen.
Artikel 14.
Tijdens de keuring is het, voor wie dan ook, niet toegestaan bij de keurmeester te verblijven. De voor
brengers mogen alleen de vogels plaatsen en weghalen. Zij mogen tijdens deze handelingen zich niet met
de keurmeester onderhouden.
Artikel 15.
Vogels met herkenningstekens, zoals twee ringen, een afwijkend gekleurde ring, etc., worden NIET ge
keurd.
PRIJZENVERDELING:
Artikel 16.
Voor de verdeling van de prijzen worden de vogels in principe ingedeeld in de volgende categorieën:
Stammen & Stellen:
* harzers
groep 1
* waterslagers
groep 2
* timbrado’s
groep 3
* kleur- en postuurkanaries
groep 3.001 t/m 4.950
* zebravinken
groep 5.001 t/m 5.035
9
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* japanse meeuwen
* Australische prachtv.
* overige tropen
* grasparkieten
* grote parkieten

groep 6.001 t/m 6.033
groep 9.001 t/m 10.025
groep 7.001t/m 8.008, 11.001 t/m 17.003, 33.001 t/m 34.012
groep 18.001 en 19.018
groep 20.001 t/m 32.008

Enkelingen:
* harzers
* waterslagers
* timbrado’s
* kleurkanaries
* vorm- en postuurkanaries
* zebravinken
* Japanse meeuwen
* Australische prachtv.
* alle bastaarden
* Eur. cultuurvogels
* overige tropen

groep 1
groep 2
groep 3
groep 3.001 t/m 3.950
groep 4.001 t/m 4.950.
groep 5.001 t/m 5.036
groep 6.001 t/m 6.033
groep 9.001 t/m 10.025
groep 14.001 t/m 14.002
groep 15.003.001 t/m 15.175
groep 7.001 t/m 8.008, 11.001 t/m 13.001,16.001 t/m 17.003,
33.001 t/m 34.012
* grasparkieten
groep 18.001 t/m 19.018
* ov. parkieten
groep 20.001 t/m 32.008
Wanneer het bestuur het wenselijk acht kunnen categorieën samengevoegd/gesplitst worden.
Artikel 17.
Per hoofdgroep wordt dan pas een prijs uitgereikt, als er minimaal
10 vogels of 5 stellen, of 3 stammen ingeschreven zijn.
Artikel 18.
Een in artikel 17 genoemde categorie of een door het bestuur samengestelde categorie komt in aanmerking
voor een kampioensprijs als daarin minstens 25 vogels, waarvan ten minste 15 A-vogels, of 8 stellen, of 4
stammen zijn ingeschreven. De punten grens is gelijk aan die van het behalen van een bondskruis.
Artikel 19.
In de groepen 1, 2 en 3 kan aan de hoogst gewaardeerde A-vogel de meesterzangersprijs worden toegekend.
Deze prijs wordt dan pas toegekend als deze voldoen aan art. 18.
Artikel 20.
De vogels die in de groepen 3.001 of hoger als stam/stel zijn ingeschreven, dingen ook mee naar de prijzen
van de enkelingen A-vogels.
Artikel 21.
Voor de uitreiking van het Bondskruis of het Verenigingskruis zijn de vogels verdeeld in 5 clusters:
Cluster 1: harzers
groep 1;
Cluster 2: waterslagers
groep 2;
Cluster 3: timbrado’s
groep 3;
Cluster 4: kl.- en postuurkan.
groep 3.001 t/m 4.950;
Cluster 5: overige vogels
groep 5.001 t/m 34.012
Bij toerbeurt, in bovengenoemde volgorde, komt de hoogst gewaardeerde A-vogel in een der genoemde
clusters in aanmerking voor het Bondskruis.
De hoogste A-vogels in de overige vier clusters komen in aanmerking voor het Verenigingskruis.
Stammen, als zodanig komen voor zowel het Bondskruis als het Verenigingskruis niet in aanmerking.
Clusters kunnen NIET samengevoegd/gesplitst worden.
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UW TOTAALINSTALLATEUR
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VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIERE

KALKBRANDERSTRAAT 7
2222 BH KATWIJK ZH
T 071 4034064
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INFO@ARIESTUIJ.NL
WWW.ARIESTUIJ.NL
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Artikel 22.
Het Bonds- cq. Verenigingskruis wordt alleen uitgereikt wanneer in het betreffende cluster:
a) minimaal 25 A-vogels ingeschreven zijn;
b) de hoogste A-vogel minimaal het volgende puntentotaal heeft behaald:
cluster 1: harzers
- 86 punten;
cluster 2: waterslagers
- 115 punten;
cluster 3: timbrado’s
- 86 punten;
cluster 4: kl.- en postuurkan. .- 89 punten;
cluster 5: overige vogels
- 89 punten.
Artikel 23.
Het Bondskruis valt dit jaar in cluster 1; de Verenigingskruizen in de clusters 2, 3, 4 en 5. Indien overeen
komstig de in artikel 23 genoemde voorwaarden in 2018 geen Bondskruis in cluster 1 kan worden uitge
reikt vervalt de beurt van deze cluster en komt de volgende cluster in aanmerking voor het Bondskruis.
Ook hier geldt dezelfde voorwaarden. In dat geval gaat volgend jaar het Bondskruis naar de volgende
cluster.
Artikel 24.
Om in aanmerking te kunnen komen voor een Bondsmedaille dient een vogel minimaal het volgende
puntentotaal te hebben behaald:
* harzers:
84 punten;
* waterslagers:
105 punten;
* timbrado’s:
84 punten;
* overige vogels:
87 punten.
Ook stammen kunnen in aanmerking komen voor een Bondsmedaille. De stam dient dan minimaal,
inclusief de eenheidspunten, het volgende puntentotaal te hebben behaald:
* harzers:
336 punten;
* waterslagers:
420 punten;
* timbrado’s :
336 punten;
* overige vogels:
348 punten.
Artikel 25.
Bij een gelijk puntentotaal wint bij de zangkanaries de vogel met het hoogste aantal punten in de
hoofdtoeren. Is dit gelijk dan achtereenvolgens de toeren van boven naar beneden op de keurlijst.
Bij de overige vogels wijzen de desbetreffende keurmeesters de kampioenen aan.
Artikel 26.
Bij het behalen van meerdere prijzen, is het mogelijk om deze samen te voegen. Dit is aan te geven op het
inschrijfformulier. De Kampioensprijs wordt niet samengevoegd met andere prijzen.
Artikel 27.
Inzenders kunnen deelnemen aan een DERBY wedstrijd. De derbywedstrijd wordt, bij voldoende deel
name, gehouden in vier categorieën, te weten:
* harzers; * waterslagers; * timbrado’s
* overige vogels.
Het inschrijfgeld voor de derby wedstrijd is € 1,00 per wedstrijdcategorie. Het verschuldigde bedrag dient
gelijktijdig met het overige inschrijfgeld voldaan te worden.
De derby wordt aangewezen door middel van de opgave van een kooinummer bij het inkooien van de
vogels.
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Artikel 28.
Aan de inzender van een vogelsoort die voor de EERSTEMAAL als EIGEN KWEEK op de afdelings
tentoonstelling van 'De Kanarievogel' wordt ingezonden wordt een TT-PRIMEUR oorkonde verstrekt.
In bepaalde gevallen zullen ook ondersoorten voor een oorkonde in aanmerking komen. Dit kan alleen
plaatsvinden wanneer de verschijningsvorm van de ondersoort overduidelijk afwijkt van de nominaat
vorm en ze ook als zodanig in de literatuur omschreven staat. De inzender dient zelf op het inschrijffor
mulier aan te geven of het een TT-primeur betreft.
Bastaarden en mutanten komen niet voor een oorkonde in aanmerking. In een Bijlage bij dit Tentoon
stellingsreglement is aangegeven welke vogelsoorten inmiddels als eigen kweek op de afdelingstentoon
stelling van 'De Kanarievogel' zijn ingezonden.
Het bestuur bepaalt of een vogel voor een TT-primeur oorkonde in aanmerking komt.
Artikel 29.
De gewonnen prijzen worden uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie in het verenigingsgebouw.
VOGELVERKOOP
Artikel 30.
Tentoongestelde vogels kunnen ook te koop worden aangeboden. Verkoop van tentoongestelde vogels
geschiedt via het bestuur. Verkochte vogels kunnen zaterdag 7 december na 13.30 uur worden opgehaald.
Van de verkoopsom gaat 10% naar de TT kas.
Artikel 31.
Indien mogelijk zal er een aparte verkoopklasse worden ingesteld. Deze vogels worden niet ter keuring
aangeboden. Inbrengen geschiedt op woensdag 4 december tussen 19.30 en 21.00 uur.
Kosten : Per kooi € 1,00. Na de verkoop vervalt 10% van de verkoopsom aan de verenigingskas, vermin
derd met de € 1,00 kooihuur. Per kooi kunnen maximaal 2 vogels te koop worden aangeboden. Deze 2
vogels worden als eenheid verkocht. De te koop aangeboden vogels moeten wel gezond en compleet zijn.
Om vogels via de verkoopklasse te koop aan te bieden, dient men deel te nemen aan de tentoonstelling.
Artikel 32.
Indien 2 vogels in één kooi te koop worden aangeboden dan dienen ze van hetzelfde ras te zijn en bij elkaar
te passen.
OPENING EN SLUITING VAN DE TENTOONSTELLING
Artikel 33.
Op donderdag 5 december vindt om 20.00 uur de opening plaats.
Artikel 34.
Inzenders moeten zaterdag 7 december om 16.00 uur hun vogels afhalen. Dit ondanks de sluiting om 15.30
uur. Uitgifte vindt plaats op vertoon van de inkooikaart.
Artikel 35.
Iedere inzender is verplicht, na het uitkooien van de vogels, de gebruikte kooien ter plaatse schoon te
maken.
OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 36.
De vogels worden door een daarvoor aangestelde commissie gevoederd. Inzenders die hun vogels zelf
willen voeren, dienen dit met het bestuur af te spreken.
Artikel 37.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de tentoonstellingscommissie.
Zangkanarie-inzenders opgelet!
Kooien inbrengen met een vol voerbakje rechts en een leeg waterbakje links en zilverzand op de bodem.
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TT-PRIMEUR
Overeenkomstig artikel 29 van het tentoonstellingsreglement/vraagprogramma wordt aan de inzender
van een vogelsoort die voor de eerste maal als eigen kweek op de afdelingstentoonstelling van 'De Ka
narievogel' wordt ingezonden een TT-primeur oorkonde verstrekt. De oorkonde wordt sedert de 43e TT
in december 1991 uitgereikt. Onderstaand vindt u een overzicht van het jaar, de kweker en de vogelsoort
wanneer die voor de eerste keer als eigen kweek vogel op de afdelingstentoonstelling van 'De Kanarie
vogel' te bezichtigen was. Het overzicht is gebaseerd op de tentoonstellingscatalogi van de 15e TT in ja
nuari 1964 tot heden. Over de periode vóór 1964 ontbreken ons de juiste gegevens. Niet altijd was de
catalogus even duidelijk in het aangeven van de juiste soortnaam. Gekozen is voor dat jaar van de T.T.primeur en naam van de kweker wanneer desbetreffende vogel voor de eerste keer expliciet in de catalo
gus als eigen kweek vogel wordt vermeld. Alle in het overzicht niet genoemde vogelsoorten komen voor
een oorkonde in aanmerking met uitzondering van kanaries, zebravinken, Japanse meeuwen, bastaarden
en mutanten en mits voldaan wordt aan het gestelde in artikel 29.

DEEL1: EUROPESE CULTUURVOGELS
baardmannetje
grote barmsijs
kleine barmsijs
Europese sijs
groenling
grote goudvink

2005
1997
2003
2003
1984
1997

kleine putter
grote putter
vink
zanglijster

1982
2005
1987
2004

Freke, C.A.
Verhoef, D.
Duijvenbode, R. van
Disseldorp, N.C.
Freke, C.A.
Verhoef, D.
Rasenberg, M.A.
Freke, C.A.
Berg, T. van den
Freke, C.A.
Freke, C.A.

elfen astrilde
1996
forbes papegaaiamadine1996
geelbuik cini
1992
geelstuit edelzanger
1992
geschilderde astrilde 1982
gordelgrasvink
1964
goudbuikje
1993
goudmus
1981
gouldamadine
1971

grijskaplijster
1986
groene kardinaal
2006
DEEL 2: TROPISCHE VOGELS
hadisnon
1990
Himalaya groenling
2001
baardmannetje
1987Freke, C.A.
Japanse nachtegaal
1986
Balispreeuw
1988Zuilen, G.J. van
kaapse mus
1999
bandvink
1965Duijn, D. van
kapoetsensijs
1996
bichenowastrilde
1983Nieuwkoop . A. van kleine cubavink
1982
binsenastrilde
1965Kuggeleyn, K.
kortstaart pap.amadine2001
blauwfazantje
1965Kuggeleyn, K.
loodbekje
1974
blauwe tangara
2017Duijvenbode, G.J. van lazulivink
2018
blauwgrijze roodstaartje 1999Mesman, J.
maskeramadine
1969
blauwkop blauwfazantje 1989Rijn, A. van
meesastrilde
1991
Boviliaanse kuifkardinaal1991Nieuwkoop, A. van
Mexicaanse roodmus 2006
bruinborstrietvink
1983Oever, J.W. v.d.
mozambique sijs
1965
ceresamadine
1966Helling, G.
muskaatvink
1973
Chinese groenling
1983Freke, C.A.
napoleonnetje
1991
diamantvink
1964Schaap, P.
nonastrilde
1998

Mesman, J.
Nijgh, B.
Nieuwkoop, A. van
Mesman, J.
Oever,J.W. v.d.
Liefde, W. de
Oever, J.W. v.d.
Duyvenbode, A. van
Duyn, C. van
Beelen, N.W. van
Plas, P. v.d. HD73
Zonneveld, W.J.M.
Nijgh, B.
Duyvenbode, R.van
Nijgh, B.
Duyvenbode, R.van
Nijgh, B.
Oever, J,W. v.d.
Nijgh, B.
Oever, J.W. v.d.
Duij, G. van
Rhijn, W. van
Duyvenbode, A. van
Schaap, C.
Duyn, G. van
Duijvenbode, A. van
Nieuwkoop, A. van
Mesman, J.
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oranjekaakje
1981
parelhals amadine
1984
reuzenekstertje
1993
rijstvogel
1971
rode druppel astrilde 2000
rode kardinaal
1982
rode kroonvink
1982
roodkuif kardinaal
1980
roodmasker astrilde 1983
roodkop astrilde
1989
rdkp papegaaiamadine 1984
roodoor buulbuul
1982
roodstaart minla
2003
st. helenafazantje
1999
saffraanvink
1971
schamalijster
2008
spitsstaart amadine
1966
teugel astrilde
1999
tijgervink
1979
tuinfluiter
2003
vuurvink
1971
witbuik cini
1990
witborst rietvink
1986
witschouder tangara 2001
witstuitedelzanger
1999
zilverbekje
1969
zwartborst lijster
1994
zwartborst sijs
2008
zwartkop sijs
2007
zwarte sijs
2007

Nieuwkoop, A. van
Oever, J.W. v.d.
Nieuwkoop, A. van
Maanen, J.H. van
Oever, J.W. v.d.
Helders, M.J.
Nieuwkoop, A. van
Plas, P. v.d. HD73
Oever, J.W. v.d.
Duijvenbode, A. van
Jonker, C.M.
Dijk, J. van
Disseldorp, N.C.
Duyvenbode, R. van
Helders, M.A.
Duijvenbode, R. van
Helling, G.
Duyvenbode, R. van
Zalm, G. van der
Duyvenbode, R. van
Oever, H. van den
Plas, P. v.d. X488
Oever, J.W. v.d.
Duyvenbode, R. van
Mesman, J.
Maanen, K. van
Duijvenbode, A. van
Duyvenbode, R. van
Duyvenbode, R. van
Duyvenbode, R. van

DEEL3: KROMSNAVELACHTIGEN
agapornis cana
agapornis fischerie
agapornis nigrigenis
agapornis personata
agaponis roseicollis
agapornis taranta
ayamara parkiet
arantinga auri capilla
Austr. Koningsparkiet
blauwkeelparkiet

1988
1982
2000
1985
1966
1996
2005
1990
2004
2007

Liefde, W. de
Doets, C.
Zwaan, C.
Verhoef, D.
Duyn, P.C. van
Zuilen, G.J. van
Jansen, F.
Verdegaal, K.
Verkade, J.M.
Verkade, J.M.

bourkesparkiet
catharina parkiet
citroen parkiet
elegant parkiet
forpus coelestus
forpus conspicillatus
forpus passerinus

1971
1987
1993
1990
1983
1989
1988

geelkop kakariki
1973
geschilderde parkiet
2005
grasparkiet
1970
grijsborst witoorparkiet 2018
molinae groenwangparkiet2003
Monogas witoorparkiet 2019
pennant rosella
1983
prachtrosella
1973
roodbuik parkiet
2009
roodkap parkiet
1994
roodrug parkiet
1966
roodvoorhoofd kakariki 2003
splendit parkiet
1973
turquoisine parkiet
1971
valkparkiet
veelkleurenparkiet
witvleugelparkiet

1971
1991
2006

Zuilen, P.H. van
Elten, H.J.M. van
Zuilen, G.J. van
Verdegaal, K.
Verhoef, D.
Liefde, W. de
Elten, H.J.M. van
Liefde, W. de
Ouweand, A.
Verkade, J.M.
Verloop, J.
Verkade, J.M.
Verkade, J.M.
Verkade, J.M.
Verdegaal, K.
Ouwehand, A.
Verkade, J.M.
Zuilen, G.J. van
Liefde, H. de
Verkade, D.A.P.
Remmelzwaal, D.
Botermans, W.
Zuilen, P.H.
Botermans, W.
Glasbergen, M.
Jansen, C.

DEEL 4: TROP. DUIVEN EN KWARTELS
Californische kuifkwartel
Birmaanse tortelduif
brilduifje
bronsvleugel duif
Chinese dwergkwartel
diamant duif
dolksteekduif
Japanse kwartel
Peru duif
talpacoti duif
tamborijn duif
vredes duif
virginische boomkwartel

1983Woerden, C.B. van
2001Duyvenbode, R. van
2000Duyvenbode, R. van
2007Duyvenbode, R. van
1964Vervaart, A.M.J.
1970Helders, M.
2008Duyvenbode, R. van
1982Woerden, C.B. van
1986Helders, M.J.
1994Duyvenbode, R. van
2003Duyvenbode, R. van
2016Verkade, D.A.P.
1984Woerden, C.B. van
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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 leaseauto
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 (werkplaats tot 12.30 uur)

