Indien onbestelbaar retourneren
De Waalmalefijtstraat 85
2225 LW Katwijk aan Zee

Opgericht 10 augustus 1949
29e jaargang

januari 2015
1

Verenigingsinfo
ERELEDEN

P.C. Hagenaars en J.A. Plokker

BESTUUR:
Voorzitter (a.i.): Gert-Jan van Duijvenbode, W. Dreesstraat 38
2221 LP Katwijk, tel. 071-4025608
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:
Vacant.
Lid:
Vacant.
Lid:
Vacant.
OVERIGE
Ringencommissaris: Bouwe Nijgh, Tel. 071-403 03 23
E-mailadres: b.nijgh@gmail.com
In nood gevallen de secretaris

Redactie clubblad: Piet Hagenaars, piethagenaars@outlook.com
Bankrekeningnummer: NL72 RABO 033.18.01.809
t.n.v. “DE KANARIEVOGEL” KATWIJK
Lidmaatschap: Contributie per kalenderjaar:
senior (NBvV) leden: € 38,00;
senior (verenigings)leden €20,00;
jeugdleden: € 19,00.
Verenigingsgebouw:
Gebouw Stichting “Kleindierensport Katwijk”
Oude ’s Gravendijckseweg 2 a,
2221 DB Katwijk aan Zee.
Website:

www.kanarievogel.nl
Beheerder: kanarievogel@casema.nl
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Voorwoord
Beste vogelvrienden en vriendinnen,
rond de jaarwisseling is het een goed gebruik om terug te kijken op
het afgelopen jaar en de verwachting voor het nieuwe jaar uit te
spreken.
Tevens is het goed om stil te staan bij de personen die de vereniging
ontvallen zijn. Afgelopen week kregen we het bericht van het
overlijden van Nicolaas van der Plas. Nicolaas was een enthousiaste
deelnemer van onze klaverjasavonden. Wij wensen de familie en
vrienden van Nicolaas veel sterkte toe bij het verwerken van het
verlies.
2014 had een goede start waaronder de officiële opening van het
verenigingsgebouw dan de Stichting Kleindierensport Katwijk. Na
de vele overleggen met de gemeente en de betrokken verenigingen is
het pand toch gerealiseerd. Dat dit niet vanzelf gegaan is spreekt wel
uit de opmerking van Jaap Plokker in zijn voorwoord van het clubblad
van januari 2011, waarin hij aangaf dat het een rechtvaardige vraag is
of de stichting in de huidige vorm 2012 wel zou halen. Zie het
resultaat aan de Oude ’s Gravendijkseweg, wat er mag zijn. Hierbij
ook dank aan diegene die een bijdrage hebben geleverd aan het tot
stand komen van ons nieuwe verenigingsgebouw.
2014 was ook het jaar van nieuwe uitdagingen en teleurstellingen.
Vanaf september zijn we gestart met het houden van een vogelbeurs in
het verenigingsgebouw. De beurzen zijn redelijk bezocht en er werden
ruime aantallen vogels voor de verkoop aangeleverd. Tevens werd er
diverse zaden en andere vogelbenodigdheden te koop aangeboden.
De teleurstelling kwam eind november toen er vogelgriep werd
geconstateerd in onze regio en wij waren genoodzaakt om de
tentoonstelling van 2014 af te gelasten. Dit was erg zuur, zeker voor
diegene die veel werk verricht hadden om de tentoonstelling, inclusief
de rayontentoonstelling, te organiseren. De stellingen en kooien waren
al van diverse locaties naar het verenigingsgebouw gehaald.
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Wij verkopen zaden van:
- Teurlings
- Witte molen
- Himbergen
- levend voer (buffelo wormen, meelwormen)
- diepvries voer (pinkies, buffelowormen, wasmotten)
- verschillende soorten duivenvoer en kippenvoer
-Speciale wensen?

zeg het ons ,

wij kijken wat we kunnen!

Wij in- / verkopen vogels!
Tot ziens bij:
Het Dierenhuis
Secr. Varkevisserstraat 252
2225 LL Katwijk
tel: 071-4014547
email: hetdierenhuis@casema.nl
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2015 wordt een jaar van uitdagingen; de voortgang van de vogelbeurs
op de derde zaterdag van de maand, het op peil houden cq het
uitbreiden van het ledenbestand en het organiseren van een
fantastische tentoonstelling.
Tot slot wil ik iedereen een gezond en goed 2015 toe wensen en
uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 16 januari.
Gert-Jan van Duijvenbode

Berichtje van de penningmeester.
Beste leden van de Kanarievogel we zitten weer in een nieuw jaar en
het eerste half jaar is weer door het bondsbureau geïncasseerd.
Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om de contributie van 2015
(€38,00) te voldoen. Bij voorbaat hartelijke dank.
Mail adres
Heeft u een mailadres, geef dit dan door aan de secretaris.
Dit maakt het een stuk gemakkelijker en goedkoper.
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Uitnodiging
Nieuwjaarsreceptie

Aanvang: 20.00 uur
Hierbij nodigen wij u en uw partner uit voor de nieuwjaarsreceptie.
Deze wordt gehouden op vrijdag 16 januari a.s. in het
verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,
oude ’s-Gravendijckseweg 2a, 2221 DB te Katwijk aan Zee.
Dit is een zijstraat van de Krom naast het woonwagenkamp en achter de
koetsverhuurbedrijf van Guyt tegen Noordwijk aan.

We beginnen om 20.00 uur.
Onder het genot van een hapje en drankje kunnen we elkaar de hand
schudden en het beste wensen voor het nieuwe jaar.
Helaas kunnen er op deze avond geen prijzen worden uitgereikt van
de laatst gehouden tentoonstelling. Deze tentoonstelling ging door de
vogelgriep niet door. Tevens is er weer als vanouds een grote
verloting met schitterende prijzen.
Wij rekenen op uw komst, mocht u des ondanks toch verhinderd zijn,
dan wensen wij u en uw familie een heel gezond en gelukkig 2015.
Namens het bestuur
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Mijn kweek met………….
Shama lijsters
door: Frans Kromhout

Bij de oproep in het clubblad van september, dacht ik, laat ik ook
eens in de pen klimmen. Ik heb van mijn jeugd af al vogels, toen ik
een jaar of 14 was had ik een kleine volière bij mijn ouders in de tuin.
Ik hield daar wat kleine tropen zoals tijgervinkjes, blauw fazantjes,
etc. Deze vogeltjes kon je toen nog kopen voor 20,00 gulden per
koppel.
Toen ik ging trouwen en een huis met tuin kocht heb ik in de tuin
meteen een volière gebouwd. In de schuur het nachthok gemaakt en
een aantal broedkooien. In het begin hield ik weer tropen, later ben ik
overgegaan naar Splendid Parkieten. Hiermee heb ik een aantal jaren
zeer succesvol gekweekt en ook prijzen gewonnen.
Door een paramixo uitbraak ( draaihalsziekte ) moest ik helaas al mijn
parkieten opruimen
Ons lid Gerrit van de Zwam kweekte al met shama lijsters en als ik bij
hem op hokbezoek kwam trokken deze vogels steeds mijn aandacht,
met hun prachtige zang en uiterlijk.
Inmiddels was mijn oude houten volière aan vervanging toe en ik heb
toen kant en klare panelen gekocht bij fa. Pascal Hemel.
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De nieuwe Kia Rio
nu verkrijgbaar
bij:

Autobedrijf Kleverlaan
Gieterij 2, Noordwijkerhout
0252-373724
www.kia-noordwijkerhout.nl
info@autobedrijfkleverlaan.nl
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Mijn eerste koppel Shama’s kocht ik bij Gerrit van de Zwam en deze
werden gehuisvest in de nieuwe volière, die ik met groen had
aangeplant.

Het eerste jaar deed dit koppel helaas niets. Het jaar daarop heb ik er
nog een koppel bij gekocht. Twee koppels in een ruimte gaat niet, dus
werd het tweede koppel gehuisvest in een grote broedkooi in de
schuur. Als je een stel Shama’s wilt koppelen moet je ze wel in de
gaten houden. De man kan zo agressief zijn, dat hij de pop verwondt
en zelfs dood maakt. Het beste is om een gazen tussenschot in de kooi
te doen, zodat ze elkaar wel kunnen zien. In de volière kun je de pop
in een kooi doen en de man los in de volière.
Ik was bij een kweker in Urk ( de Urkers zeggen op Urk) en deze
kweekte Shama’s in kooien. Volgens zijn zeggen is het agressief zijn
van mannen een erfelijke kwestie en hij selecteert zeer streng hierop.
Het koppel in de volière had in half april het eerste ei en er volgden
nog 4 eieren.
Van dit broedsel is slechts 1 jong groot geworden, het waren nogal
jonge vogels.
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Het tweede legsel bestond uit 5 eieren, deze werden goed bebroed en
ze hebben alle 5 jongen groot gebracht.
Het koppel in de broedkooi, had steeds onbevruchte eieren. Ik heb dit
koppel in een andere volière gedaan.
Ze vielen hierdoor in de rui en hebben niet meer genesteld.
De shama’s leggen gewoonlijk 4-5 eieren en broeden 12-13 dagen. De
jongen vliegen na twee weken oud en zijn na een aantal weken
zelfstandig. De jongen kunnen niet bij de ouders blijven.
Als nestgelegenheid krijgen mijn shama’s een half open nestkast ( 30
x30 cm). Shama’s zijn slordige nestenbouwers, dus help ik ze een
beetje om alvast wat kokosvezel in het nest te doen.
Shama’s zijn echte insecten eters en als voedsel geef ik mijn vogels
insecten paté en verschillende soorten diepvries insecten zoals,
meelwormen, pinkys, wasmotten en pissebedden.
De vogels zijn werkelijk stapel op pissebedden, ik kwam hier toevallig
achter, toen ik de tuin aan het opruimen was en was pissebedden vond.
Ik gaf ze aan de shama’s en ze doken meteen op het bakje en voerden
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hun jongen direct hiermee .Dus ga ik nu regelmatig op jacht naar
pissebedden.
Al met al heb ik 6 shama’s op stok gekregen, dus kan ik niet
ontevreden zijn. Dagelijks geniet ik van de mooie zang van deze
prachtige vogel met zijn lange staart.
Frans Kromhout
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KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL
Hier zijn we alweer met een bericht van het klaverjasfront, de vierde
ronde is gespeeld op vrijdagavond 7 november. Zestien spelers hadden
zich al rond acht uur ingeschreven, dus gauw een bakje koffie drinken
en dan loten voor de eerste ronde.
De vonken sprongen er
vanaf deze avond en er
werden een aantal mooie
scores gehaald. Zo
langzamerhand lijkt het
winnen der eieren echter
meer tot de verbeelding
te gaan spreken dan het
behalen van de hoogste
score. Er wordt soms
flink gemopperd als er
een hoge score gehaald
wordt. “Daar gaan mijn
eieren” hoor je dan met
een flinke zucht erbij.
Dus is het spannend
zowel boven als onder aan de ranglijst.
Wat wil je nog meer. Toch zijn er mooie resultaten neergezet en met
5.615 punten is Hans Versteegt de winnaar van deze 4e ronde
geworden. De eieren werden na een heroïsche strijd een prooi voor
Jaap van der Bent.
De zogenaamde “wilde” ronde, werd deze avond gewonnen door Cor
Schaap en Aad Kuijt met de zeer hoge score van 2.462 punten; de
hoogste score van de avond. Mooi gedaan mannen!
De uitslag van 7 november 2014 is als volgt:
1. Hans Versteegt
5.615
2. Peter Schaap
5.463
3. Krien Onderwater
5.395
4. Piet van Zuilen
5.218
5. Jan Schaap
5.038
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 Vruchten eters
 Insecten eters
 Zaad eters
 Insecten
 Zachtvoer & zaden

Vogelhandel & kwekerij

Rien van Duijvenbode

Special Birds
 Wij zijn gespecialiseerd in alle vruchten en insecten etende vogels,
daarnaast leveren wij ook nog zaad etende vogels
 Groot assortiment levende en diepvries insecten tegen zeer
scherpe prijzen ( o.a. pinky’s - krekels – buffalo’s – morio
wormen) – etc.)
 Verder uit voorraad leverbaar Tovo Universeel – Insecten paté –
Eivoer – T20 korrel – Vruchten paté en Uni compleet.
 Zaden uitsluitend leverbaar op bestelling
Openingstijden:
Alleen op telefonische afspraak
Tel. 06-49799327
E-mail: rien1@casema.nl
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Het hoogtepunt van de avond was deze keer de bekendmaking van de
winnaar van de vorige competitie. En de winnaar is geworden: Jaap de
Mol met in totaal 35.134 punten , op de voet gevolgd door Jan Schaap
met 35.078 en Peter Schaap met 35.047 punten. Gefeliciteerd Jaap.
De volgende speelronde zal op vrijdag 12 december gespeeld worden,
dan is het hoogtepunt van het jaar van onze vereniging, de
tentoonstelling, alweer achter de rug. Dus mensen, tot ziens bij de
tentoonstelling en daarna gaan we er weer flink tegenaan bij het
kaarten.
Troef boer.
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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)
Ronde 1

Bestellen tot:
5 mei 2014

Aflevering ringen:
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
Spoed bestelling,
Extra kosten € 1,= per ring

Uiterlijk 15 mei 2015

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
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KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL
I.v.m. de tentoonstelling, komt er in december geen clubblad uit.
Daarom deze keer twee uitslagen.
Op vrijdagavond 12 december is de laatste klaverjasavond van 2014
gespeeld. We moesten noodgedwongen wachten tot ongeveer half
negen voor we konden beginnen want er hadden zich 15 spelers
ingeschreven dus moest er (weer) gebeld worden om een 16e man te
vinden. Gelukkig kon Aad Kuijt zijn broer Dirk overhalen om mee te
doen. Dus weer 4 tafels en geen stilzitters.

Door het wachten was de scherpte er blijkbaar af, want er werden in
de eerste ronde niet echt hoge scores gehaald; dus iedereen stond dicht
bij elkaar. Er werd alleen een beetje gemopperd op AAS van Zuilen,
omdat die zijn reputatie in die eerste ronde weer waar maakte.
De tweede en derde ronde werd er scherper gespeeld en werden ook
weer hoger punten gehaald. Er was spanning zowel boven als
23

Nog geen ringen besteld

voor kweekseizoen 2015 ?

Haast u,

de 3de bestelronde eindigt op

20 januari 2015.

Vul je bestelformulier in

Neem gepast geld mee

Ga langs de ringencommissaris

En verzeker u van de ringen
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onderaan, alles was weer mogelijk; maar gelukkig was de gezelligheid
deze avond, zoals altijd, de grote winnaar. De eerst plaats was deze
keer voor Jan Schaap met 5.243 punten, de eieren werden met twee
punten verschil gewonnen door Jaap de Mol. De ” wilde” ronde werd
gewonnen door Piet van Zuilen en Arie Havenaar met 1.959 punten.
De volgende ronde zal op vrijdag 23 januari 2015 gespeeld worden,
dan zijn de feestdagen en alles wat daar mee samengaat weer voorbij.
Dus mensen, allemaal fijne feestdagen toegewenst en bewaar het
vuurwerk maar tot de 23e. Tot dan.
De uitslag van 12 december 2014 is als volgt:
1. Jan Schaap
5.243
2. Wim van Duijn
5.157
3. Piet Hagenaars
5.120
4. Dirk Kuijt
4.819
5. Maart Hazenoot
4.800

Maandagavond 15 december kregen we de
droevige mededeling dat Niek van der Plas op
68 jarige leeftijd is overleden.
Niek was vanaf de eerste kaartavond van de
partij. We speelden toen nog in de Leidsche
Buitenschool.
We herinneren ons Niek als een nuchter en
realistisch man, die met weinig woorden en
zonder ophef zei waar het op stond.
We zullen hem missen.
We wensen Corrie en zijn zoon Wim alle
sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Troef boer.
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Boskoop
Elke 1e zaterdag
in de maanden september t/m april
van 09:00 tot 13:00 uur.
. Beursgebouw, ITC-terrein, Italiëlaan 8 te Hazerswoude-dorp

Oude Wetering
Elke 2e zaterdag
in de maanden september tot mei van 12:00 tot 16:00 uur,
clubgebouw “De Diamantvink”, Weteringlaan te
Oude Wetering.

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

Nieuwveen
Vogelvereniging “’t Sijsje” houdt elke 3e zaterdag
in de maanden juni t/m mei van 10:00 tot 13:00 uur
in het clubgebouw ‘De Wens’
W.P. Speelmanweg 22c Nieuwveen

Noordwijkerhout
Elke laatste zaterdag
in de maanden augustus t/m mei
van 12:00 tot 16:00 uur in ‘t Victohuis
Sporkenhout te Noordwijkerhout
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Activiteitenoverzicht 2015 (onder voorbehoud)
Vrijdag
16 januari
Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag
17 januari
Vogelbeurs
Vrijdag
23 januari
Klaverjassen
Vrijdag
13 februari
Ledenvergadering
Zaterdag
21 februari
Vogelbeurs
Vrijdag
27 februari
Klaverjassen
Vrijdag
13 maart
Jaarvergadering
Zaterdag
21 maart
Vogelbeurs
Vrijdag
27 maart
Klaverjassen
Donderdag
9 april
Ledenvergadering
Donderdag
23 april
Kaartavond
Donderdag
14 mei
Ledenvergadering
Donderdag
21 mei
Kaartavond
Zaterdag
medio mei
Barbeque
Zomerstop
Woensdag 2 september
Inloopavond
Vrijdag 11 september
Ledenvergadering
Zaterdag 19 september
Vogelbeurs
Vrijdag 26 september
Kaartavond
Vrijdag
9 oktober
Ledenvergadering
Zaterdag
17 oktober
Vogelbeurs
Vrijdag
23 oktober
Kaartavond
Vrijdag
13 november
Inschrijven t.t. + lezing
Zaterdag 21 november
Vogelbeurs
Vrijdag
27 november
Kaartavond
Zaterdag 21 november
Afluisteren zangkanaries
Dinsdag 24 november
Afluisteren zangkanaries
Woensdag 2 december
Keuren van de vogels
Donderdag 3 december
Opening tentoonstelling
Vrijdag
4 december
Tentoonstelling open
Zaterdag
5 december
Tentoonstelling open
Vrijdag
18 december
Kaartavond
Zaterdag 19 december
Vogelbeurs
RTV-Katwijk Teletekst
Leden die woonachtig zijn in de gemeente Katwijk kunnen het
activiteitenoverzicht ook lezen op RTV-Katwijk Teletekst, pagina
390.
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