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Beste vogelvrienden, 

 

Het winterseizoen met onze 

verenigingsavonden is  voorbij en het 

zomerseizoen staat voor de deur. Al zou je 

dat niet zeggen met de huidige tempera-

turen. Ik vind het zelf een spannende 

periode met vogels die in mijn buiten 

volière al aan het broeden zijn. Dat zal 

wellicht ook voor andere vogelliefhebbers 

gelden. Op woensdagavond  11 mei 

sluiten we het winterseizoen af met een 

verenigingsavond in ons clubhuis.  

 

Tijdens de laatste ledenbijenkomst van  

7 april jl heeft het bestuur een voorstel 

ingebracht met betrekking tot het 

organiseren van de Rayontentoonstelling 

van 10 t/m 12 november 2016. Deze 

tentoonstelling zou georganiseerd worden 

door de vereniging Vogellust uit 

Noordwijk. Deze vereniging heeft i.v.m 

het opheffen van de vereniging de 

organisatie van de rayontentoonstelling 

teruggegeven aan het rayonbestuur. Het 

bestuur van onze vereniging heeft de leden 

voorgesteld om de organisatie van de 

tentoonstelling voor onze rekening te 

nemen. Dit voorstel  is door de aanwezige  

leden aangenomen. Dit betekent een extra 

TT in ons clubhuis, want de rayon TT valt 

niet samen met onze eigen TT. Het bestuur 

is dan ook blij met de toezegging van veel 

aanwezige leden om mee te helpen met de 

organisatie van de rayon TT. 

 

Het seizoen van de maandelijkse 

vogelbeurs zit er ook weer op. Het was een 

goed seizoen met wisselende bezoekers-

aantallen. We merken dat veel leden de 

zaterdagen ook gebruiken als verenigings-

dag om bij te praten en ervaringen uit te 

wisselen. We hebben dan ook besloten om 

komend seizoen de beurs weer te 

organiseren. De bekende  vogelhandelaren 

hebben toegezegd om weer een seizoen 

naar Katwijk te komen. De vogel- en 

zaadhandelaar Van den IJssel heeft ook 

weer toegezegd. Tevens heeft van de IJssel 

aangegeven dat hij in het zomerseizoen 

naar Katwijk wil blijven komen om, op 

verzoek van diverse bezoekers van de 

beurs, vogelvoer en aanverwante producten 

te verkopen. Hij komt op de derde zaterdag 

van de maand. De eerste keer is dat op 

zaterdag 21 mei as. van 11:00-13:00 uur. 

Ik wens een ieder een hele fijne zomer toe 

en hoop jullie vanaf september weer te zien 

op de beurs en verenigingsavonden. 

 

Gert-Jan van Duijvenbode 

 

 

 

Berichtje van de penningmeester. 

Beste leden van de Kanarievogel er zijn 

nog steeds leden die de contributie nog niet 

hebben voldaan. 

Indien u een van hen ben, verzoek ik u 

vriendelijk om de contributie van 2016 

(€38,00 sr leden,  

€20,00 donateurs/ver.leden of 

 €19,00 jeugdleden) te voldoen. Bij 

voorbaat hartelijke dank. 
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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. 

 

De ringen voor kweekseizoen 2017  

zijn blauw. 
Spoed bestelling: Extra kosten €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. 

 

Op 11 mei is het mogelijk om ringen te 

bestellen voor de eerste ronde van 2017. 

 

De ringencommissaris  

Bouwe Nijgh, tel. 071-403 03 23 

Mail adres: b.nijgh@gmail.com 

 

 

Uitnodiging door v.v. De Diamantvink. 

 

Vrijdag 20 Mei heeft v.v. “De 

Diamantvink” weer haar maandelijkse 

contactavond. Voor deze avond is  

vogeldierenarts Hedwig v/d Horst 

uitgenodigd. Het onderwerp zal zijn de 

pokken bij vooral kanaries, daarna gaat het 

over het desinfecteren van water. Wat is 

goed, wat kun je beter niet doen. 

Verder zal er nog wel wat tijd over zijn 

voor eventuele vragen. Graag nodigen wij 

ook uw leden uit. 

De avond wordt gehouden in het 

clubgebouw aan de Weteringlaan 16 te 

Oude Wetering. Aanvang is 20:00 uur. 

Met vriendelijke groet, 

Bas Droogh, secretaris v.v. “De 

Diamantvink”. 

 

Uitnodiging v.v. Vogelvreugd,   

Koudekerk – Hazerswoude. 

 

Graag willen wij u uitnodigen voor een 

lezing van Henk de Vos. Henk de Vos 

kweekt vanaf zijn 12e jaar al vogels 

waaronder Lood- en Zilverbekjes. Sinds 

1980 is hij keurmeester van tropische 

vogels en parkieten bij de N.B.v.V. 

Daarnaast is hij lid van de technische 

commissie van de JMC en overige 

Lonchura's. Op zijn website kan je 

uitgebreide informatie vinden over Zilver- 

en Loodbekjes. Maar hij kan hier ook veel 

over vertellen. 

 

De lezing zal gehouden worden op 

woensdag 11 mei 2016 aanvang 20.00uur 

in "Het Anker", Chopinplaan 2, 2394 GL, 

Hazerswoude Rijndijk, 071 3413480.  

.

Bestellen tot: Aflevering ringen: 

5 mei 2016 Na 1 oktober 2016 

20 september 2016 Uiterlijk 15 dec. 2016 

20 januari 2017 Uiterlijk 1 april 2017 

20 maart 2017 Uiterlijk 15 mei 2017 

 

mailto:b.nijgh@gmail.com
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KLAVERJASSEN BIJ DE 

KANARIEVOGEL 

 

De negende ronde van de competitie is 

gespeeld op donderdag 21 april. Rond acht 

uur hebben dertien spelers zich aangemeld 

voor wat later zal blijken, waarschijnlijk de 

laatste ronde van deze competitie zal zijn. 

Slechts drie tafeltjes dus, dat viel een 

beetje tegen na de vijf van vorige keer. 

Maar ja, dat was op een vrijdagavond en 

deze op donderdag, dus helemaal 

onverwachts was het niet. 

 

Ondanks de magere bezetting werd er toch 

met volle overgave gespeeld, op het 

fanatieke af. Er werden zelfs enige felle 

discussies gevoerd over hoe er gespeeld 

had moeten worden en over het wel of niet 

doortrekken van de troeven, maar uiteinde-

lijk was het toch weer de gezelligheid die 

de boventoon voerde.  

Er zijn zes scores boven de vijfduizend 

punten behaald, dat is best veel met dertien 

spelers, er zijn dus weer aardige verschil-

len gemaakt.  De eerste plaats was voor 

Wim van der Plas met 5.385 punten; de 

eieren werden weer! gewonnen door Piet 

van Zuilen met 3.620 puntjes.  

De “wilde” ronde is gewonnen door Frans 

Hogewoning  en Jaap van der Bent  met 

een score van 1.734 punten. 

De volgende avond zou in mei gespeeld 

worden op een donderdag, of misschien 

zelfs op een woensdag. Na de spelers 

gevraagd te hebben hoe ze daar tegenover 

stonden, is besloten deze avond gezien de 

geringe belangstelling maar af te blazen. 

Dus dit was de laatste avond van de 

competitie en gaan we na de zomer-

vakantie in september weer beginnen met  

de nieuwe wedstrijd. Tot dan… 

 

De uitslag van 21 april 2016 is als volgt: 

1. Wim van der Plas T  5.385 

2. Hans Hazenoot   5.224 

3. Frans Hogewoning  5.195 

4. Arjan van der Plas  5.057 

5. Rien van Duijvenbode  5.048 

6. Krien Onderwater   5.010 

7. Aad Kuijt    4.496 

 

Troef Boer. 

 

Mutaties in de vrije natuur?  

Waarom kom je in de natuur weinig tot 

geen mutaties tegen en bij de Kwekers 

ontzettend veel? Als je het 

vraagprogramma van onze Bond bekijkt, 

dan duizelt het van kleurslagen in alle 

groepen van vogels. Zelfs worden er 

kleurslagen genoemd die nog nooit het 

levenslicht hebben gezien. Laat staan dat 

ze bij U in de volière aanwezig zijn? 

 

Maar waarom kom je ze sporadisch 

tegen in de natuur?  

Daarover gaan de wildste geruchten zoals: 

ze hebben geen goede schutkleur en zijn 

daardoor makkelijke prooien voor 

roofvogels en roofdieren, dus daardoor 

kom je ze weinig tegen. Is dat nu eigenlijk 

zo? Ik denk van niet. Als je ziet hoeveel 

mutanten huismussen, spreeuwen,  
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goudvinken, merels en lijsters er zijn bij 

onze kwekers die met een klein aantal 

vogels kweken waaruit mutanten 

voortkomen, dan zou dat toch ook in de 

natuur moeten lukken? Nee dus! Wat 

maakt dan het verschil? In de natuur zoekt 

het popje de man uit en bij de kwekers 

zoekt de kweker het koppeltje uit. Kijk dat 

zijn nu de twee uitersten binnen de 

mutatiekweek.  

 

Het mannetje in de natuur probeert op 

allerlei manieren een popje te versieren. 

Maar het popje maakt de keuze met welk 

mannetje zij het nageslacht wil groot 

brengen. Ziet het popje een afwijking in 

het patroon van het mannetje, hoe klein dat 

ook is, dan wijst zij hem af. Dat is: 

natuurlijke selectie. Maar zouden die 

afwijkende mannetjes dan nooit een koppel 

kunnen vormen? Ja hoor. Ook zij komen 

aan hun trekken. Een koppeltje waarvan de 

man een dominanten vererving bij zich 

draagt zal er in het nest best wel een 

afwijkende kleur jong liggen. Maar door 

weer die natuurlijke selectie die het popje 

toepast zal het jong wellicht niet tot 

uitvliegen komen. En waarom dan 

eigenlijk niet? Gewoon omdat de andere 

jongen sterker zijn in het bedelen om voer 

dan de mutant. Mocht zo’n mutant het toch 

redden ( en dat zijn er enkele) dan zal hij 

het waarschijnlijk ook niet lang redden 

omdat de wildkleur meer zal worden 

bijgevoerd door de ouders. De mutant 

verzwakt en legt meestal het loodje. Ja en 

dan kan hij een makkelijke prooi zijn voor 

roofvogels of roofdieren. Zoals altijd in de 

natuur geldt de wet: de sterkste overleven.  

 

Wat in de natuur plaatsvindt, is niet van 

toepassing bij de kwekers. Zij kweken 

gericht met een kleiner aantal vogels dan in 

de natuur. Als de kweker een kleine 

afwijking ziet in kleurstelling van een 

bepaald soort vogel. Dan gaat er wellicht 

enkele belletjes bij hem rinkelen. Hij zoekt 

een goede partner voor hem of haar uit en 

zet ze bij elkaar. De vogels hebben niets uit 

te zoeken. Soms mislukt zo’n 

samenstelling. Doch met de jonge vogels 

die daaruit komen ga je dan doelbewust en 

gericht verder kweken. Na verloop van tijd 

worden er dan mutanten geboren. Door 

verder gericht te kweken met die mutanten 

ontstaan er andere kleurafwijkingen die 

(omdat de vogels niets te kiezen hebben) 

het wel tot volle wasdom komen. Dit komt 

omdat de natuurlijke broeddrift en het 

zorgen voor nageslacht altijd aanwezig 

blijft in de vogel. Dit maakt dan ook het 

werkelijke verschil!  

 

Nu zult u denken; ja Jaap, maar waarom 

zie ik nog steeds enkele kraaien met veel 

wit in hun verenkleed? En zie ik bij 

sommige huismussen ook witte veertjes? 

Hoe kan dat dan? Dat klopt van die kraaien 

en sommige mussen. En het is logisch dat 

het voorkomt omdat een jonge kraai met 

een bruine kleur wordt geboren. Als hij 

uitvliegt is de kleur naar het zwart gegaan, 

maar kijk maar eens goed als de zon op 

zo’n jonge kraai en ook een merel staat. 

Dan heeft de kleur bruin de overhand over 

zwart. Het feit dat een volwassen kraai een 

lichtgrijze nek en kop bezit geeft aan dat er 

een opblekend factor in de vogel aanwezig  
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is. Die kan leiden tot blokkering van het 

zwart in sommige veren.  

 

Denk bijvoorbeeld aan de mozaïek kanarie 

waarbij sommige delen van het verenkleed 

niet rood of geel kleuren. Dat gebeurt bij 

de kraaien hetzelfde. Wat dan opvalt, is dat 

je na verloop van tijd die jonge kraaien met 

witte veren niet meer tegen komt. Ook zij 

redden het niet om door die natuurlijke 

selectie heen te komen. Zou dat wel het 

geval zijn, dan zouden er veel meer bonte 

kraaien (dus niet de wildkleur) en witte 

kraaien te zien moeten zijn.  

 

Echter; de natuur houdt zichzelf en haar 

soorten in stand. Wij echter manipuleren 

diezelfde natuur en genieten daar met volle 

tuigen van als je je mutanten kan showen 

op diverse tentoonstellingen. Maar laten 

we nimmer vergeten om ook de zuiver 

wildkleur te blijven kweken die het ons 

mogelijk heeft gemaakt om die mutaties te 

kunnen kweken. Geniet van je hobby en 

show je resultaten op een TT. Met 

vriendelijke groet.  

Jaap van der Starre  

Uit de Nieuwsbrief Westlandse 

vogelvrienden 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAAINEK BIJ VOGELS  
(Scheve Kopziekte). De medische naam 

hiervoor is TORTICOLLIS. 

Deze naam wordt gebruikt voor de 

symptomen van draainek welke door 

verschillende aandoeningen ontstaan 

kunnen zijn. 

 

De vogel houdt voortdurend het kopje 

schuin, draait rondjes en duikelt soms over 

de kop. Het wordt vaak erger wanneer je 

hem observeert. Dat maakt hem duidelijk 

nerveus. Het evenwicht van de vogel is 

verstoord door een kramp van de spieren 

van de cervicale wervelkolom. 

 

Dit zijn symptomen van draainek. Zet een 

vogel die deze symptomen laat zien direct 

apart. Het liefst in een kooi afgedekt met 

een doek zodat hij donker en rustig zit. Zet 

voer en water laag en zorg dat hier licht op 

valt, zodat de vogel dit kan vinden. Een 

tentoonstelling kooi is hier goed voor te 

gebruiken. 

 

Er kunnen meerdere oorzaken zijn. 

De vogel kan een trauma, zoals een 

hersenschudding of een hersenbeschadi-

ging hebben opgelopen. Meestal doordat 

hij door een paniekreactie ergens tegenaan 

is gevlogen. Handel als boven omschreven 

en laat de vogel met rust. Na een paar 

dagen kan hij al redelijk opgeknapt zijn. 

Behandelen met antibiotica is niet nodig. 

Het versnelt het herstel niet. 

 

Introxatie / vergiftiging 
Bijvoorbeeld door het eten van muizen- 

rattengif. Dit gif heeft de eigenschap de 

stolling van het bloed te beïnvloeden. In 

dat geval vitamine K toedienen. 

Een overdosering van medicijnen. 

 

Dit veroorzaakt soms ook het rondtollen en 

over de kop duikelen. Geef altijd de 

voorgeschreven dosering. Meestal wordt 

een maatschepje bijgeleverd. Dit moet 

afgestreken worden. Dus niet slordig “met 

een kop erop”. Bij twijfel in een apotheek 

vragen of ze het af willen wegen. 
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Vloeibaar medicijn doseren met een bij de 

apotheek/ dierenarts verkrijgbaar spuitje. 

Geef nooit een druppel in de bek wanneer 

dit niet wordt aangegeven. 

Bij twijfel over de dosering altijd contact 

opnemen met een deskundige. Medicijnen 

zijn nooit “onschuldige middelen”. 

 

Loodvergiftiging; 
Metallisch lood in een dosis van ongeveer 

7 mg / kg lichaamsgewicht is dodelijk. 

Watervogels zijn het meest gevoelig. 

Symptomen zijn depressie, gebrek aan 

eetlust, vermagering, dorst en zwakte. 

Vliegen wordt moeilijk en vogels vluchten 

niet meer bij benadering. Uitwerpselen zijn 

vaak groen maar anders groen dan na het 

eten van gras. Een kenmerk van een 

beginnende vergiftiging is een verandering 

in de stand van de vleugels. Die komen 

dakpansgewijs te liggen. Naarmate de 

vergiftiging vordert, gaan de vleugels en 

ook de kop hangen. Jonge vogels kunnen 

binnen 36 uur sterven.  

 

De hieronder beschreven oorzaken van 

torticollis zijn allen besmettelijk voor 

andere vogels. 

Een bacteriële besmetting door 

streptokokken. Deze zijn in de meeste 

gevallen met een ontlasting onderzoek te 

vinden. In dat geval kan het antibioticum 

Amoxyline helpen. 

Een parasitaire besmetting door 

Toxoplasmose gondii, een protazoa 

(eencellig). 

Een groot aantal dieren kunnen als 

gastheer fungeren en een breed scala van 

klinische aandoeningen ontwikkelen, 

waaronder Torticollis. 

Deze Toxoplasmose gondii moet niet 

worden verward met A-Toxoplasmose / 

dikke leverziekte, welke in de witte 

bloedcellen terecht komt. Hierdoor krijgt 

een vogel geen evenwichtproblemen. Dat 

wordt wel veel beweerd, maar is niet juist. 

Dit is te behandelen met zwavel antibiotica 

(Sulfonamiden). 

 

PHV- 3 virus, ( Paramixovirus). 

Dit virus veroorzaakt niet alleen aantasting 

van het zenuwstelsel met draainek 

verschijnselen, evenwicht stoornissen en 

verlammingen, maar tast ook de 

spijsvertering aan. 

Oorzaak is een aantasting van de pancreas. 

Besmette vogels zijn vaak (niet altijd), te 

herkennen aan de kleur en volume van de 

ontlasting. Deze varieert van stopverf/ 

kleiachtig lichtgeel en wit. Soms zijn 

vogels met een goede weerstand besmet 

zonder ziek te worden, en is het ook niet 

aan de ontlasting te zien. 

Door stress en verminderde weerstand kan 

de ziekte zich openbaren. Dit kan verstrek-

kende gevolgen hebben omdat er (nog) 

geen medicijnen zijn voor deze ziekte. 

Bij onderzoek van vogels met Torticollis 

veroorzaakt door een virus, is dit het meest 

voorkomend. 

 

PHV -1 virus, (Paramixovirus) ook wel 

New Castle Diseas of Pseudo vogelpest 

genoemd. 

Kippen, Kalkoenen, Kwartels, Struisvo-

gels, Kanaries en Kromsnavels zijn gevoe-

lig voor dit virus. Eenden en Ganzen kun-

nen het virus bij zich dragen en uitscheiden 

waarbij deze niet altijd ziek worden. 

Draainek bij Duiven wordt door een ander 

PHV-1 virus veroorzaakt dan het PHV-1 

virus dat New Castle Diseas veroorzaakt. 

De ziekte laat vele symptomen zien waar-

onder o.a. trillende kop, verlamde vleugels 

en poten. Voor dit virus is een entstof 

verkrijgbaar voor Hoenders en een andere 

entstof voor Duiven. 

Beroepsmatig gehouden Hoenders, Duiven 

die meedoen aan vluchten, en Hoenderach-

tigen die meedoen aan tentoonstellingen 

moeten verplicht worden geënt. 

 

In verband met Uw overige vogelbestand 

is het aan te bevelen ontlasting onderzoek 

te laten doen of sectie te laten verrichten 

op een dode vogel, om te weten waardoor 

de vogel draainek kreeg. 
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Tenzij U zeker weet dat hij een trauma 

heeft opgelopen door ergens tegenaan te 

vliegen, of de oorzaak een vergiftiging is. 

(Met een ontlasting onderzoek is het 

aantonen van een virus moeilijk. Hiervoor 

moet bloedonderzoek worden gedaan. Het 

PHV-1 virus (New Castle Diseas) is d.m.v. 

bloedonderzoek betrouwbaar vast te 

stellen, de andere PHV-virussen echter 

niet.) 

 

Hersenvliesontsteking/ Nekkramp 

(Meningitis) bij mensen, wordt veroorzaakt 

door andere bacteriën of virussen welke bij 

vogels de oorzaak zijn van Torticollis 

problemen. De bacteriële vorm wordt 

veroorzaakt door Meningokokken type B 

en C (keelontsteking bacteriën ), en 

Pneumokokken meningitis (longontsteking 

/ oorontsteking bacteriën. 

De voorkomende virussen zijn: het Herpes, 

Echo, Bof en het Mazelen virus. 

 

Dit artikel is tot stand gekomen met 

medewerking van Hedwig van der Horst, 

dierenarts van Vogelpraktijk “De Horst”  

Dorpstraat 25b, 5133 AD Riel (vlakbij 

Tilburg). Tel; 06-54668826 Email; 

vogelpraktijkdehorst@hotmail.com 

 

Wil van Zon, 

www.kvvv.nl 

 

MUIZENZIEKTE. 

 

Muizen zijn voor ons als vogelliefhebbers 

een veel voorkomend probleem. 

Vooral tijdens de winter zijn ze op zoek 

naar beschutting en voedsel.  

Dat vinden ze in de binnen/nachthokken 

van onze vogels.  

Ik heb een jong muisje zelfs eens door het 

gaas zien kruipen, op weg naar 

“Luilekkerland”. 

 

Wanneer er muizenurine in het voer komt 

hebben de vogels een heel grote kans ziek 

te worden. 

Dit veroorzaakt pseudo tuberculose ook 

wel vogel cholera genoemd. 

Er bestaat een acute en chronische vorm. 

Wanneer het acuut is gaan de vogels dik 

zitten en kunnen een uur later dood zijn. 

Een vogel met wat meer weerstand wordt 

ernstig benauwd, zit bol en heeft diarree. 

Wanneer het chronisch is, is de lever vaak 

ontstoken en onder het borstbeen als een 

bruinrode vlek te zien. 

Kan ook snot verschijnselen hebben. 

De ademnood is meer dan bij paratyfus. 

Omdat deze 2 ziekten veel op elkaar lijken 

is de diagnose moeilijk vast te stellen. 

Paratyfus komt meer in de zomer voor en 

pseudo tuberculose in de winter. 

 

Het is dus zeer belangrijk muizen te weren. 

 

Ik hoorde van een wildzang kweker een 

heel goede tip: 

Doe een scheutje eucalyptus olie zonder 

alcohol (te koop in reformwinkel) in een 

liter water. 

Doe dat in een aantal potten, perforeer de 

deksels zodanig dat de vogels er niet in 

kunnen vallen, en zet de potten in of bij de 

vogel verblijven. 

 

 

 

http://www.kvvv.nl/
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Zo kan het eucalyptuswater verdampen. 

De vogels hebben er geen last van, maar de 

muizen wel. Die kunnen er niet tegen en 

gaan op zoek naar een beter ruikende 

omgeving. 

Sinds de wildzang kweker deze potten 

heeft staan, heeft hij geen last meer van 

muizen. 

 

Er zijn in de handel "muisvriendelijke 

vallen te koop, zodat je de muis vangt, 

maar niet doodt. 

 

Een andere "eenvoudige" oplossing is; zet 

een emmer( met gladde binnenkant) met 

wat vogelzaad in de volière tegen het gaas. 

De muizen kruipen tegen het gaas, vallen 

in de emmer om het zaad te eten, maar 

kunnen niet meer tegen de gladde wand 

van de emmer omhoog klimmen. Je kan ze 

daarna eenvoudig uit de volière 

verwijderen. 

 

Wanneer je muizen op een 

“muisvriendelijke” manier vangt, zorg dan 

dat ze meer dan 100 meter verder los 

gelaten worden. Anders weten ze de weg 

naar “huis” weer te vinden! 

 

Lijmplankjes zijn in Nederland niet meer 

te koop(gelukkig) 
 
 
 

 
 
 
 

Gratis af te halen. 

 

Dhr. Burger is gestopt met het houden van 

vogels.  

Dhr. Burger heeft een volière staan die hij 

graag aan een lid van de vereniging wilt 

overdoen. Zoekt u iets, neem dan contact 

op met dhr. Burger, Oegstgeest,  

071 5170950. 

 

 

 
 

Dit is NIET de volière 

 

Geen vogelbeurs in de maanden  

 

mei, juni, juli en augustus.  
 

M A A R WEL ZAAD VERKOOP 

 

Het ligt in de bedoeling dat de 

zaadhandelaar Jhon van den IJssel op de 

3
de

 zaterdag in die maanden naar Katwijk 

komt om zaad te verkopen aan zijn vaste 

afnemers. 

 

Deze “kofferbak” verkoop zal plaatsvinden 

van 11.00 tot 13.00 uur. 
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T. Diepenhorst 
Tel.: 06-41423184 
Kweker van: 
 
Waterslagers 
 
Fr. Schot 
Alphen a/d Rijn 
Tel.:0172 242337 
Kweker van: 
Waterslagers 
 
Aad van Niel 
Tel. 06-49217246 
Kweker van: 
Kleur en postuur 
kanaries 
 
Frans Kromhout 
Tel. 06-12972013 
Kweker van: 
 
Insecten eters 
 
D. Groen 
Tel.: 071-4073738 
Kweker van: 
Lachduiven & 
kleurkanaries 
 
J. Kuyt 
Tel. 071-4024784 
Kweker van: 
Grasparkieten 
 
G. van Duyn 
 
Donateur 
 
 
 
 
 

G. v.d. Zwam 
Tel.: 06-12756732 
        06-20746146  
Kweker van: 
Eur. Cultuur vogels 
 
G.J. de Brabander 
Tel.: 06-22587218 
        06-42866940 
Kweker van: 
Waterslagers 
 
J.A. Plokker 
Tel.: 071-4027562 
Kweker van: 
Waterslagers & 
Jap. meeuwen 
 
R. Zandbergen 
Ted.: 06-10107345 
Kweker van: 
Gouldamadine & 
Eur. Cultuur vogels 
 
P. Hagenaars 
Tel.: 06-10474218 
Kweker van: 
Zang & 
kleurkanaries 
 
Hier kon jij staan 
 
vogeltjes 
 
 
C. Schaap 
 
Donateur 
 
 
 
 
 

Piet van Zuylen 
Tel.: 071-407 25 50 
Kweker van: 
 
Agaproniden 
 
Kr. Onderwater 
Tel.:071-4033322 
Kweker van.: 
 
Waterslagers 
 
B. Nijgh 
Tel. 071-4030323 
Kweker van.: 
 
Gould amadinen 
 
M.J. Teeuwen 
Tel.: 023-5848601 
Kweker van: 
 
Waterslagers 
 
D. Verkade 
Tel.: 071-4024698 
Kweker van: 
Tropische vogels & 
Parkietachtige 
 
Maar hier ook 
 
Speciale vogels 
 
 
J. Schaap 
 
Donateur 
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Activiteitenoverzicht 2016 

    (onder voorbehoud) 

 

Vrijdag 8 januari Nieuwjaarsreceptie 

Zaterdag 16 januari Vogelbeurs 

Vrijdag 22 januari Klaverjassen 

Vrijdag 5 februari Ledenvergadering 

Zaterdag 20 februari Vogelbeurs 

Vrijdag 26 februari Klaverjassen 

Vrijdag 4 maart Jaarvergadering 

Zaterdag 19 maart Vogelbeurs 

Vrijdag 25 maart Klaverjassen 

Donderdag 7 april Lezing deer Cees Diepstraten 

Zaterdag 16 april Vogelbeurs 

Donderdag 21 april Kaartavond 

Woensdag 11 mei Ledenvergadering 

Zomerstop 

 
Vrijdag 9 september Ledenvergadering 

Zaterdag  17 september Vogelbeurs 

Zaterdag 17 september Barbeque 

Vrijdag 23 september Kaartavond 

Vrijdag  14 oktober Ledenvergadering 

Zaterdag   15 oktober Vogelbeurs 

Vrijdag  21 oktober Kaartavond 

Woensdag  9 november Opbouw rayon tentoonstelling 

Donderdag  10 november keuren rayonvogels 

Vrijdag  11 november Opening rayontentoonstelling 

Zaterdag  12 november Rayontentoonstelling open 

Vrijdag  18 november Inschrijven onderlinge tentoonstelling 

Zaterdag 19 november Vogelbeurs 

Vrijdag 25 november Kaartavond  

Zaterdag 26 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 29 november Afluisteren zangkanaries 

Woensdag 7 december Keuren van de vogels 

Donderdag 8 december Opening tentoonstelling 

Vrijdag 9 december Tentoonstelling open 

Zaterdag 10 december Tentoonstelling open 

Vrijdag 16 december Kaartavond 

Zaterdag 17 december Vogelbeurs 

 

 

RTV-Katwijk Teletekst 
Leden die woonachtig zijn in de gemeente Katwijk kunnen het activiteitenoverzicht ook lezen 

op RTV-Katwijk Teletekst, pagina 390.  



~ 26 ~ 
 

 
 

 

 



~ 27 ~ 
 

 
 

 



~ 28 ~ 
 

 


