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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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Uitnodiging ledenvergadering
Beste vogelvriendinnen en vrienden,
Hierbij nodigt het bestuur jullie uit voor een lezing over de hobby van
Frans van der Horst. Frans is imker.
Het zijn dan wel geen vogels, maar de bijen vliegen ook en
produceren een aantal producten die door verschillende
vogelliefhebbers worden gebruikt.
Deze avond wordt gehouden op vrijdag 13 februari in ons
verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,
oude ’s-Gravendijckseweg 2a, 2221 DB te Katwijk aan Zee.
De avond begin om 20.00 uur.
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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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Op woensdag 4 december heeft het bestuur een ledenvergadering
uitgeschreven. Op deze avond zou de Rayontentoonstelling geopend
moeten worden.
Gert-Jan opent de vergadering met een welkomswoord aan de
aanwezige.
Voordat Gert-Jan een uitleg geeft waarom de tentoonstelling niet is
doorgegaan, richt Gert-Jan zich tot Jan van den Oever. Vorige week
maandag is het bestuur samen geweest met de afgevaardigden van het
stichtingsbestuur. Na de gesprekken over de stichting kwam eigenlijk
automatisch de tentoonstelling aan de orde. Toen werd onderstaand
besluit genomen zonder dat Jan erbij was. Dus het
tentoonstellingscommissie was niet compleet. Gert-Jan
verontschuldigd zich dat het zo gelopen is.
Het zal geen lange vergadering worden maar het bestuur geeft een
verklaring waarom de tentoonstelling niet is doorgegaan. Dit besluit is
genomen door het bestuur in samenspraak met de tentoonstellingscommissie. We hebben lang gehoopt dat de tentoonstelling door kon
gaan. Dit ondanks de eerste uitbraak van de vogelgriep.
Maar toen op donderdag 20 november wederom vogelgriep uitbrak in
Ter Aar, was het duidelijk dat de tentoonstelling afgelast diende te
worden. Een groot deel van de inzenders komt uit het z.g. 10
kilometer gebied.
Er was redelijk veel werk verzet. Denk aan het verwerken van alle
inschrijfformulieren, de enveloppen van de rayoninzenders waren
gereed met kooinummers (gelukkig waren de postzegels nog niet
geplakt). Na zitten denken hoe de tentoonstellingszaal ingericht zou
worden, stellingen opgehaald bij de zustervereniging “de Colibri” uit
Noordwijkerhout. Deze zijn inmiddels ook weer terug gebracht. Het
afblazen van de tentoonstelling doet zeer bij de inzenders, maar ook
bij degene die deze beslissing hebben moeten nemen.

5

6

Totaal waren er ingeschreven: 210 zangkanaries, 60 kleur en 84
postuurkanaries, 36 Japanse meeuwen en zebravinken, 72
Australische prachtvinken, 16 Europese cultuurvogels, 62 overige
tropen en 44 kromsnavels, dit geeft een totaal van 587 vogels door 59
inzenders. Dit is incl. de 174 vogels door 32 inzenders van
verenigingen uit het rayon.
Op de opening van de rayontentoonstelling zouden nog een aantal
jubilarissen gehuldigd worden, dit is uitgesteld tot de Nieuwjaarsreceptie.
Voordat de vergadering gesloten werd deed Gert-Jan nog een
rondvraag. Hierop reageerde Aad van Niel. Onze vogels worden in het
algemeen gehouden in gesloten ruimten met een dak boven hun hoofd.
De vogels die wij houden hebben geen last van de vogelgriep. . Aad
was van mening dat de Bond te weinig gedaan heeft voor de hobby en
de berichtgeving rondom de vogelgriep niet accuraat en onvolledig
geplaatst heeft op de NBvV side. Aad zag graag dat de vereniging dit
kenbaar maakt. Dit eventueel samen met andere verenigingen van het
rayon of het district. Niet iedereen kon zich vinden in het standpunt
van Aad. Het belang voor de bedrijven dat de vogelgriep zich niet
verder uitbreekt is vele malen groter dan bij ons als hobby kweker.
Gert-Jan geeft aan dit onderwerp tijdens de volgende
rayonvergadering te bespreken.
Gert-Jan sluit de vergadering en hoopt een ieder te zien op de
Nieuwjaarsreceptie.

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.
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Nieuwjaarsreceptie 2015.
Ondanks dat tijdens deze nieuwjaarsreceptie geen prijzen uitgereikt
kunnen worden van de tentoonstelling. De tentoonstelling is elk jaar
het hoogtepunt is van de jaarlijkse activiteiten. Zeker het afgelopen
jaar zou dit het hoogte punt worden omdat de onderlinge tentoonstelling verandert werd is een rayontentoonstelling. Maar helaas door
de vogelgriep ging de tentoonstelling niet door.
Ondanks dit werd de nieuwjaarsreceptie bezocht door zo’n 30
personen. Gert-Jan van Duijvenbode opende de receptie en
verwelkomt de aanwezige waaronder de rayonvoorzitter Hans van
Egmond.

In zijn openingswoord deed Gert-Jan een terugblik van het afgelopen
jaar. Het leden aantal is helaas teruggelopen. Hierbij speelt de recessie
zeker mee. Maar ook door overlijden zijn 2 mensen ons ontvallen.
Gert-Jan noemt Ewoud Schaap, Ewoud was geen lid meer door zijn
ziekte, en klaverjasfanaat en donateur Nico Schaap.
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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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Ook het niet doorgaan van de rayontentoonstelling werd genoemd. Dit
was geen prettige ervaring, maar dit kan de leden weer aansporen om
veel aandacht te besteden aan de kweek 2015 zodat de tentoonstelling
dit jaar extra vogels oplevert.

Chiel van Rijn 25 jaar lid.

Piet van der Plas 40 jaar lid
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De jubilarissen welke gehuldigd zouden worden met de opening van
de tentoonstelling, worden deze avond gehuldigd door de
rayonvoorzitter Hans van Egmond.
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Piet Hagenaars
en
Cees Freke 40 jaar lid
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Het bezoek op de vogelbeurs van 17 januari viel weer niet tegen.
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KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL
Vrijdagavond 23 januari is alweer de zesde competitieronde gespeeld.
Het wordt zo langzamerhand een (nare) traditie, maar we moesten
weer iemand zien te vinden om het spelersveld compleet te maken.
Deze keer was Bouwe Nijgh de redder in de nood. Dus konden we
weer met vier tafeltjes beginnen.
Het valt toch wel op dat er
ook onder de klaverjassers
veel bijgeloof is. Zo is er een
speler die altijd met hetzelfde
inschrijfnummer wil spelen,
anders krijgt ie geen goede
kaarten. Deze avond had hij
toevallig een ander nummer,
en inderdaad, hij haalde ook
weinig punten. Kwam direct
na de uitslag zijn beklag doen
en eiste voor de volgende
keer alvast zijn “eigen “
nummer op. Ik noem geen
namen, maar hij wordt ook wel Aas genoemd. Moeten we daar ook al
rekening mee gaan houden, het moet niet gekker worden.
Voor de rest ging alles wel weer gezellig en na het tellen van de
punten bleek dat deze avond Arjan van der Plas met 5.467 punten de
winnaar was. De eieren werden een prooi voor Wim van der Plas(K).
Dat Arjan en Bouwe de goede vorm te pakken hadden bleek wel uit de
“wilde” ronde, want die werd door deze spelers met 2.103 punten
gewonnen.
De volgende avond zal op vrijdag 27 februari 2015 gespeeld worden,
dus tot dan ……
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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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De uitslag van 23 januari 2015 is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arjan van der Plas
Dirk de Mol
Bouwe Nijgh
Cor Schaap
Jaap de Mol
Jan Schaap
Frans Hogewoning

5.467
5.189
5.060 (de redder in nood)
4.944
4.772
4.751
4.657

Troef Boer.
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Vd Burg
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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

23

24

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
Vrijdag
16 januari
Zaterdag
17 januari
Vrijdag
23 januari
Vrijdag
13 februari
Zaterdag
21 februari
Vrijdag
27 februari
Vrijdag
13 maart
Zaterdag
21 maart
Vrijdag
27 maart
Donderdag
9 april
Zaterdag
18 april
Donderdag
23 april
Donderdag
14 mei
Donderdag
21 mei
Zaterdag
medio mei
Zomerstop
Woensdag 2 september
Vrijdag 11 september
Zaterdag 19 september
Vrijdag 26 september
Vrijdag
9 oktober
Zaterdag
17 oktober
Vrijdag
23 oktober
Vrijdag
13 november
Zaterdag 21 november
Vrijdag
27 november
Zaterdag 21 november
Dinsdag 24 november
Woensdag 2 december
Donderdag 3 december
Vrijdag
4 december
Zaterdag
5 december
Vrijdag
18 december
Zaterdag 19 december

(onder voorbehoud)
Nieuwjaarsreceptie
Vogelbeurs
Klaverjassen
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Klaverjassen
Jaarvergadering
Vogelbeurs
Klaverjassen
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Kaartavond
Ledenvergadering
Kaartavond
Barbeque
Inloopavond
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Kaartavond
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Kaartavond
Inschrijven t.t. + lezing
Vogelbeurs
Kaartavond
Afluisteren zangkanaries
Afluisteren zangkanaries
Keuren van de vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open
Tentoonstelling open
Kaartavond
Vogelbeurs
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