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Verenigingsinfo 
 

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

BESTUUR  

Voorzitter : Vacant 
 

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: Piet van Zuilen, Boslaan 48 

 2224 HJ Katwijk, tel. 071-407 25 50 

Lid: Gert-Jan van Duijvenbode,  

  

Lid: Vacant. 

Lid: Vacant. 
 

OVERIGE 
Ringencommissaris: Bouwe Nijgh, Tel. 071-403 03 23 

 E-mailadres: b.nijgh@gmail.com 
  

Redactie clubblad: Piet Hagenaars, pchagenaars@casema.nl 
 

Bankrekeningnummer:  NL72 RABO 033.18.01.809 

 t.n.v. “DE KANARIEVOGEL” KATWIJK 
 

Lidmaatschap: Contributie per kalenderjaar:  

  senior (NBvV) leden: € 36,00; 

  senior (verenigings)leden €20,00; 

  jeugdleden: € 18,00.  
 

Verenigingsgebouw:  

 Gebouw Stichting “Kleindierensport Katwijk” 

   Oude ’s Gravendijckseweg 2 a,  

2221 DB Katwijk aan Zee. 
 

Website: www.kanarievogel.nl 

 Beheerder: kanarievogel@casema.nl 

mailto:pchagenaars@casema.nl
http://www.dekanarievogel.nl/
mailto:kanarievogel@casema.nl
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Uitnodiging ledenvergadering 
 

Beste vogelvriendinnen en vrienden, 

 

Simon van de Luit is bereidt gevonden om te komen praten over zijn 

dagelijkse werkzaamheden bij vogelpark “Avifauna”. 

 

Dit gaat plaats vinden op vrijdag 03 april 2014 in het  

verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,  

oude ’s-Gravendijckseweg 2a, 2221 DB te Katwijk aan Zee. 

 

We beginnen om 20.00 uur. 

 

 

 
 

 

Berichtje van de penningmeester. 

Beste leden van de Kanarievogel. Een dezer dagen krijg u weer een 

berichtje om uw contributie te voldoen voor 2014.  

De vereniging heeft de contributie voor dit jaar al wel voldaan aan de 

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 
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Hotel Noordzee BV   Boulevard 72    2225 AG Katwijk 

 

Tel: 071-4015742   Fax: 071-4075165 

 

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

mailto:info@hotelnoordzee.nl
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Opening clubgebouw Klein Dierensport Katwijk 
 

Door Jaap Plokker 

 

Zaterdag 8 maart 2014 is het clubgebouw van Stichting 

Kleindierensport Katwijk officieel geopend door de wethouders 

Willem van Duijn en Daan Binnendijk en de voorzitter van de 

stichting Nico Otten. Veel genodigden en leden van de in de stichting 

participerende verenigingen hebben die dag een bezoek aan het 

nieuwe clubgebouw gebracht. Met name voor de leden was het geen 

verrassing hoe het gebouw er uit ziet, de verenigingen organiseren er 

immers al geruime tijd hun activiteiten.  

De eerste keer dat de leden van De Kanarievogel het nieuwe gebouw 

konden bekijken was op 21 maart 2013. Het bestuur had op die dag 

een inloopavond georganiseerd en tevens werden toen de 

verenigingsprijzen uitgereikt die op de districtswedstrijd te Noordwijk 

in december 2012 waren behaald. Sindsdien is het nieuwe clubgebouw 

onze vaste vergaderlocatie en hebben we in december jl. hier ook onze 

tentoonstelling georganiseerd. Dat pas een jaar na onze in  
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 gebruik name van het gebouw de officiële opening plaatsvond had 

alles te maken met de werkzaamheden die door de aannemer nog 

verricht moesten worden. De oplevering van het clubgebouw door Per 

Object vond plaats op 18 januari 2014 en vanaf dat moment was 

Stichting Kleindierensport Katwijk officieel eigenaar van het gebouw 

en was aan een lange periode van onzekerheid omtrent de huisvesting 

van de in stichting Kleindierensport Katwijk participerende 

verenigingen definitief een einde gekomen.     

 

Een korte historische terugblik 

Het gaat in dit verband te ver om de geschiedenis die uiteindelijk tot 

de realisatie van het clubgebouw heeft geleid in detail te 

reconstrueren. Wellicht dat ik ooit tijd en gelegenheid vind om dieper 

in te gaan op de bouw van het clubgebouw en wat er aan voorafging. 

Nu wil ik me beperken tot een korte, persoonlijke, terugblik. Toen in 

het voorjaar van 2009 Dirk de Mol als voorzitter terugtrad en ik me 

voor een onbepaalde tijd als ad interim voorzitter van De 

Kanarievogel beschikbaar stelde werd ik geconfronteerd met een 

situatie waarin de realisatie van een nieuw clubgebouw op een laag 
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pitje stond. Er waren regelmatig gesprekken met de gemeente, er was 

een forse subsidie toegezegd, er was een bouwlocatie aangewezen aan 

de Oude ’s Gravendijckseweg, voorheen De Krom, er waren door een 

architect  tekeningen gemaakt, maar het proces kabbelde zich voort en 

het stichtingsbestuur kon ik er niet op betrappen dat de bouwplannen 

hoge prioriteit hadden. Pas toen begin 2011 duidelijk werd dat het 

verblijf in het NUON gebouw over niet al te lange tijd zou eindigen 

werd de noodzaak van de bouw van een eigen clubgebouw op korte 

termijn pas echt onderkend. Sinds dat moment kwam het nieuwbouw 

proces in een stroomversnelling en was op bijna iedere 

ledenvergadering stichting Kleindierensport en het te bouwen 

clubgebouw een agendapunt. Tijdens deze vergaderingen liepen de 

gemoederen soms hoog op tussen voor- en tegenstanders van het 

bouwen van een eigen clubgebouw binnen het verband van stichting 

Kleindierensport Katwijk. Verschillen van inzicht werden o.m. 

veroorzaakt door de hoogte van de kapitaalsinvestering die van De 

Kanarievogel werd gevraagd. Sceptici maakten zich vooral zorgen 

over de in hun ogen amateuristische voorbereiding en calculatie van 

het stichtingsbestuur en de financiële haalbaarheid van het project. Zij 

voorzagen een voor De Kanarievogel financieel debacle. Het was als 
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voorzitter niet altijd leuk om deze ledenvergaderingen te leiden en 

naderhand hoorde ik dat leden van vergaderingen waren weggebleven, 

omdat ze dat voortdurende, en in hun ogen eindeloze, ‘gezeur’ over 

het stichtingsbestuur en het clubgebouw zat waren. Zelf heb ik het 

alternatief om uit stichting Kleindierensport te stappen en op eigen 

gelegenheid een vergader- en tentoonstellingslocatie te huren nooit 

serieus overwogen. Het leek me op termijn de doodsklap voor het 

verenigingsleven en de vereniging. Het einde van De Kanarievogel 

buiten Kleindierensport leek me veel reëler dan binnen 

Kleindierensport. Ik heb dan ook altijd met verve gepleit om in het 

nieuwbouwproject te blijven participeren. Dat een deel van ons eigen 

vermogen geïnvesteerd moest worden in een eigen clubgebouw vond 

ik een consequentie waarmee ik geen problemen had. Als we iets 

zinvols met ons geld konden doen, dan was het wel door het te 

gebruiken voor een eigen clubgebouw. Vanaf de jaren ’80 had ik 

jarenlang als voorzitter de groei van ons eigen vermogen, soms tegen 

de stemming op een jaarvergadering in, verdedigd door aan te geven 

dat we het wellicht in de toekomst nodig zouden kunnen hebben voor 

een eigen onderkomen. Nu dat moment was aangebroken moesten we, 
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m.i., ons eigen vermogen daarvoor ook gebruiken. Op grond van de 

reacties tijdens vergaderingen kreeg ik soms de indruk dat ik met deze 

mening een minderheid van de leden vertegenwoordigde. Uiteindelijk 

zijn de leden in meerderheid akkoord gegaan met de participatie in het 

nieuwbouwproject en het verstrekken van een renteloze lening van € 

15.000,=  aan Stichting Kleindierensport Katwijk t.b.v. de 

nieuwbouw.  Op 8 juli 2012 konden Piet Hagenaars en 

ondergetekende dus namens De Kanarievogel hun handtekening 

zetten onder de opdracht van Stichting Kleindierensport Katwijk aan 

Per Object om conform het door aannemer Joost van den Oever 

aangeleverde bestek een clubgebouw te bouwen. 

In de zomer van 2012 werd met de bouwwerkzaamheden 

aangevangen, maar de realisatie van het clubgebouw ging niet van een 

leien dakje. De vertraging was zelfs zodanig dat in december 2012 

voor het eerst in het bestaan van De Kanarievogel geen tentoonstelling 

georganiseerd kon worden, omdat het gebouw op het geplande tijdstip 

van oplevering verre van klaar was. Uiteindelijk vond de eerste 

bijeenkomst van De Kanarievogel in het nieuwe clubgebouw plaats op 

21 maart 2013 
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Op de periode voorafgaande aan het betrekken van het nieuwe 

clubgebouw kijk ik met gemengde gevoelens terug. Ik heb de indruk 

dat de sfeer op de vergaderingen, het uitwijken naar alternatieve 

vergaderlocaties als ‘De Kleine Joannes’, het wegvallen van een 

tentoonstelling, etc. geen positief effect hebben gehad op ons 

verenigingsleven. De opkomst voor ledenvergaderingen is aanzienlijk 

kleiner geworden en bij lezingen zitten we de laatste tijd met een klein 

clubje. Gelukkig bespeur ik, sinds we in het nieuwe gebouw zitten, 

weer positief toekomstgericht denken en nieuw elan. Hopelijk vertaalt 

zich dat ook naar een grotere opkomst voor de ledenvergaderingen, 

lezingen en deelname aan onze tentoonstelling. 

 

Positieve reacties 

Sinds we in maart 2013 het gebouw in gebruik hebben genomen heb 

ik eigenlijk alleen maar positieve reacties gehoord, zowel van leden 

als bezoekers. Gasten die ons clubgebouw bezochten en ik heb 

gesproken waren onder de indruk. Ze vergeleken het meestal met hun 

eigen onderkomen en kwamen vrijwel unaniem tot de conclusie dat 

De Kanarievogel z’n handen mag dichtknijpen met zo’n clubgebouw. 
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Hoewel ik het eerste tijdens een ledenvergadering vanuit de leden 

openlijk geuite compliment aan degenen die er toe hebben bijgedragen 

dat er een eigen clubgebouw staat nog moet horen, heb ik tussen de 

regels door en uit terloopse reacties inmiddels wel de conclusie 

getrokken dat ook onder de leden van De Kanarievogel een zekere 

trots is ontstaan over wat er aan de Oude Gravendijckse weg is 

gerealiseerd.  

 
Complimenten 

Als er een dankwoord uitgesproken zou moeten worden dan zou ik die 

willen richten aan: het gemeentebestuur van Katwijk, het 

stichtingsbestuur, de aanvankelijk vier, later drie verenigingen en de 

leden die met de investering van hun tijd en energie daadwerkelijk 

meegeholpen hebben aan de realisatie van het gebouw zoals het er nu 

staat. Kijken we naar de waarde waarvoor het gebouw is verzekerd 

dan zit daar € 130.000,- subsidie van de gemeente Katwijk in. Zonder 

deze financiële bijdrage was het nieuwe clubgebouw een luchtkasteel 

gebleven. De resterende € 100.000,= zijn investeringen bestaande uit 

het eigen vermogen van stichting Kleindierensport Katwijk, de 

renteloze leningen van de participerende verenigingen en de 

zelfwerkzaamheid van de leden. Dat het clubgebouw gebouwd kon 
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worden was dus mede dankzij de bereidheid van de leden van de 

participerende verenigingen om niet alleen een deel van het eigen 

vermogen renteloos ter beschikking te stellen aan het 

stichtingsbestuur, maar sinds het vertrek uit de Leidsche Buitenschool 

ook de huurpenningen te blijven betalen zodat het stichtingsbestuur 

over een aanzienlijk eigen vermogen beschikte dat in de nieuwbouw 

geïnvesteerd kon worden. Last but not least: door zelf de handen uit 

de mouwen te steken, sponsoren te werven, etc. hebben de leden voor 

een waarde van maar liefst € 30.000,= bijgedragen in de realisatie van 

de bouw van het clubgebouw. 

 

Opening    

Zaterdag 8 maart jl. was het dus eindelijk zover dat tijdens een 

officiële opening de partijen die een compliment verdienden die ook 

kregen. Niet voor niets was de inbreng van de vertegenwoordigers van 

de gemeente zowel bij de openingshandeling als onder de genodigden 

groot. Verder behoorden o.m. de besturen van de participerende 

verenigingen en door hen uitgenodigde vertegenwoordigers van 

overkoepelde besturen tot de genodigden.  
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Om even over 13.00 u. kreeg voorzitter Nico Otten het woord voor 

zijn openingstoespraak. Hij nam uitgebreid de tijd om het hele proces 

van voorbereiding en bouw in chronologische volgorde door te 

nemen. Daarna kwam wethouder Willem van Duijn aan het woord, die 

aanmerkelijk minder tijd nodig had om z’n zegje te doen. Omtrent 

14.00 u. ging iedereen naar buiten voor de openingshandeling. In 

eendrachtige samenwerking trokken Nico Otten en wethouder Daan 

Binnendijk een doek weg en onthulden daarmee het naambord van de 

stichting.  

Na de onthulling was er een hapje en een drankje en was er voor de 

genodigden ook volop gelegenheid de bescheiden expositie van de 

participerende verenigingen te gaan bekijken. In de inkorf- annex 

tentoonstellingsruimte hadden de drie verenigingen namelijk een 

presentatie van hun hobby opgesteld. Zo had de postduivenvereniging 

een aantal duiven tentoongesteld en liet men aan de hand van een 

aantal voorwerpen zien wat het vliegen met postduiven behelst. 

KoPluKo had een kleine tentoonstelling ingericht met sierduiven, 

konijnen en kippen van diverse rassen. Van De Kanarievogel stonden 
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er twee vitrines en enkele tentoonstellingskooien met kanaries en 

parkieten. De infobordjes die tijdens de tentoonstelling tussen de 

vogels op de stellingen staan kwamen nu ook prima van pas. Bouwe 

Nijgh en Gerrit v/d Zwam hadden een tafel met info materiaal en twee 

vitrines opgezet en ingericht. Met lazuurmezen van Rien van 

Duijvenbode, kanaries van Ton Diepenhorst, splendid parkieten van 

Piet van Zuilen en diamantvinken van mij was het een kleurig en 

representatief geheel geworden, waarmee de vereniging prima voor de 

dag kwam. Menig bezoeker stopte ook bij de vitrines met vogels om 

de kleurenpracht te bewonderen.   

In de loop van de middag waren ook de niet voor de officiële opening 

uitgenodigde leden van de verenigingen welkom en daar werd 

uitgebreid gebruik van gemaakt. De biertap deed z’n best en voor 

degenen die wat anders wilden drinken was er aan de bar van alles te 

krijgen. Mede dankzij het mooie weer, waardoor het buiten soms beter 

vertoeven was dan binnen, was het een bijzonder geslaagd evenement.   

 

Slot 

Tenslotte wens ik Bouwe Nijgh en Gerrit v/d Zwam, als 

vertegenwoordigers van De Kanarievogel in het stichtingsbestuur, 

heel veel wijsheid, sterkte, inzicht en bovenal voldoening toe in de 

taak die ze op zich hebben genomen. Dat zij er mede toe kunnen 

bijdragen dat door verstandig beheer we als vereniging, tot ieders 

voldoening, tot in lengte van jaren van dit schitterende clubgebouw 

gebruik mogen maken. 
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KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL 

 

Zo, de zevende competitieronde van het klaverjassen is al weer achter 

de rug. Afgelopen vrijdag, de 21
e
 maart hebben 16 deelnemers zich 

weer ingeschreven om elkaar zoveel als mogelijk af te troeven en het 

kaartleven zuur te maken. 

Dat is ook weer aardig 

gelukt. De vonken spatten er 

vanaf de eerste ronde vanaf 

en het werd al gauw 

duidelijk dat er hoge scores 

op tafel gelegd zouden 

worden. Enigszins euforisch 

kraaide Dirk de Mol na zijn 

hoge score in de eerste 

ronde dat schoonzoon Jaap 

van der Bent de hele avond 

nodig zou hebben om dat 

totaal te halen. De toon was 

weer gezet. 

Het hoge niveau van die eerste werd door enkele spelers de gehele 

avond vastgehouden en de grote winnaar van de avond werd Wim van 

der Plas K met maar liefst 5.678 punten, gevolgd door Hans Hazenoot 

met 5.528 punten. Er was deze avond in de persoon van Arie 

Havenaar een oude bekende op komen dagen, en zoals gebruikelijk 

laten we een nieuwkomer niet zonder prijs naar huis gaan; de eieren 

waren deze avond voor Arie.  

Na de competitie rondes wordt er, om het af te leren, altijd een 

zogenaamde “wilde” ronde gespeeld. Het lot bepaalde dat Dirk de 

Mol tegen schoonzoon Jaap van der Bent moest spelen. Appeltje/ eitje 

zou je zeggen, gezien de eerder uitspraken van Dirk. En inderdaad, het 

werd een ouderwetse veegpartij; maar dan wel een die in het voordeel 

van Jaap uitviel. Zo zie je maar weer Dirk, hoogmoed komt voor de 

val. De wilde ronde werd dan ook door Jaap van der Bent en Krien 

Onderwater gewonnen. 
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Autobedrijf Kleverlaan 

 
De KIA dealer 

 
voor de Duin- en 

Bollenstreek 
 

Gieterij 2,  
 

Noordwijkerhout 
 

0252-373724 
 

www.kia-noordwijkerhout.nl 
info@autobedrijfkleverlaan.nl 
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De volgende ronde wordt gespeeld op donderdag 24 april, dus tot 

dan. 

De uitslag van 21 maart 2014 is als volgt: 

1. Wim van der Plas K  5.678 

2. Hans Hazenoot    5.528 

3. Krien Onderwater  5.204 

4. Jaap de Mol   5.197 

5. Dirk de Mol   5.031 

6. Wim van der Plas T  5.004 

7. Peter Schaap   4.952 

 

Troef Boer. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Beëindiging lidmaatschap. 

Leden kunnen, indien gewenst, hun lidmaatschap beëindigen middels 

opzegging bij de secretaris van de vereniging. 

Dit kan per kwartaal. 
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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 ringencommissaris 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. 

 

Ringenbestelronden voor kweekseizoen 2015 

(ringen met jaartal 15, kleur Violet ral 4008) 

 

Als u ringen wilt bestellen voor Eur. Cultuurvogels dient u uw BSN 

(het oude sofinummer) op te geven. Dit is een eis van het ministerie. 

 

De ringencommissaris  

Bouwe Nijgh, tel. 071-403 03 23 

Mail adres: b.nijgh@gmail.com 

 

 

 

   Bestellen tot:   Aflevering ringen: 

Ronde 1   5 mei 2014   Na 1 oktober 2014 

   

Ronde 2   20 september 2014   Uiterlijk 15 dec. 2014 

   

Ronde 3   20 januari 2015   Uiterlijk 1 april 2015 

   

Ronde 4   20 maart 2015   Uiterlijk 15 mei 2015 

  Spoed bestelling, 

 Extra kosten € 1,= per ring  
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Activiteitenoverzicht 2014 

 

                                   (onder voorbehoud) 

 

Donderdag 10 januari klaverjassen 

Vrijdag 11 januari Nieuwjaarsreceptie 

Vrijdag 7 februari Brian Bouman 

Vrijdag 14 februari Klaverjassen 

Vrijdag 7 maart Jaarvergadering 

Vrijdag 21 maart Klaverjassen 

Donderdag 3 april Simon van der Luit 

Donderdag 23 april Kaartavond 

Donderdag 1 mei Ledenvergadering 

Vrijdag??? 16 mei Kaartavond 

Vrijdag 30 mei Hoe is het met de kweek 

Zomerstop 

Zaterdag  6 september Barbeque 

Donderdag 11 september Kaartavond 

Vrijdag 19 september Ledenvergadering 

Vrijdag 26 september Kaartavond 

Vrijdag  10 oktober Jan Cris van Dam 

Vrijdag  24 oktober Kaartavond 

Vrijdag 31 oktober Ledenvergadering  

Vrijdag 7 november Kaartavond 

Vrijdag 14 november Inschrijven t.t. + lezing 

Zaterdag 22 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 25 november Afluisteren zangkanaries 

Woensdag 3 december Keuren van de vogels 

Donderdag 4 december Opening tentoonstelling 

Vrijdag 5 december Tentoonstelling open 

Zaterdag 6 december Tentoonstelling open 

Vrijdag 12 december Kaartavond 

 

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. 


