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Verenigingsinfo 

 

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

 

BESTUUR  

Voorzitter : Jaap Plokker, Hercules 86, 

(Waarnemend) 2221 MD Katwijk, tel: 071-402 75 62 

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: Piet van der Plas, Tel. 071-407 16 84 

 E-mailadres: p.plas@casema.nl 

 Bouwe Nijgh, Tel. 071-403 03 23 

 

Redactie clubblad: Piet Hagenaars, pchagenaars@casema.nl 

 

Bankrekeningnummer:  33.18.01.809 

 t.n.v. “DE KANARIEVOGEL” KATWIJK 
 

Lidmaatschap: Contributie per kalenderjaar: seniorleden: € 35,00; 

 jeugdleden: € 17,50.  

 

Verenigingsgebouw:  

 Gebouw Stichting “Kleindierensport Katwijk” 

 Prins Hendrikkade 10a, 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, 

 

Hierbij worden jullie uitgenodigd voor een lezing op  

vrijdag 30 september in het verenigingsgebouw „Kleindierensport-

Katwijk‟, Pr. Hendrikkade 10a te Katwijk. 

We beginnen om 20.00 uur. 

 

Lezing door Joke en Cees Diepstraten en Henk Dries. 

 

Wij zijn keurmeesters van de NBvV en zullen op bovenstaande datum 

te gast zijn bij v.v. “De Kanarievogel” in Katwijk. 

Wij hopen dat u als vogelliefhebber op deze avond aanwezig zult zijn. 

Wij van onze kant zullen er met z‟n drieën van alles aan doen om er 

een gezellige en interessante avond van te maken. 

Ook keurmeester Henk Dries zal ons op deze avond vergezellen. Voor 

postuur en kleurkanaries kunt u bij hem terecht. Voor kleurkanaries, 

voeding, alles rondom de kweek en het voorkomen van ziekten stelt u 

vragen aan Cees Diepstraten en Joke zorgt eigenlijk voor de rest, 

tropen, Europese cultuur vogels, kromsnavels maar ook duiven en 

kwartels, hiervoor heeft Joke de keurbevoegdheid in haar bezit. 

 

Natuurlijk kijken we hoe de verschillende vogels worden beoordeeld 

en waar u als liefhebber rekening mee zou moeten/kunnen houden. 

Wij vinden het fijn vinden als u ons aan het begin van de avond zou 

vragen welke onderwerpen wij vooral niet mogen vergeten op deze 

avond te behandelen. 

Waarmee we willen zeggen dat als u onderwerpen niet vraagt  en u 

aan het einde van de avond dit heeft gemist, u er ons eigenlijk niet op 

aan kunt spreken. 

Het helpt dus als u voor de vogels welke u in uw bezit heeft, ons goed 

informeert en daarmee stimuleert om er veel over te vertellen. 

Een vast programma hebben we niet, daarom hieronder een aantal 

onder werpen ( in willekeurige volgorde) die mogelijk uw interesse 

hebben en waar u naast uw persoonlijke wensen een keuze uit zou 

kunnen maken. 
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 Kweek gedurende het hele jaar (lezing gehouden op bondshow 

in Apeldoorn). 

 Voeding voor vogels met de nadruk op gerichte voeding en 

eiwitten in de voeding ( veel gevraagd onderwerp op 

verschillende lezingen). 

 Wat is het biologisch ritme bij vogels en hoe kan je er je 

voordeel mee doen. 

 Aardappelen op het vogelmenu (themadag NKC). 

 Bevedering bij vogels (themadag NKC). 

 Kleurstoffen in de voeding en hoe komt dit in de bevedering 

(lezing VVNK in Geel België). 

 We nemen u mee naar een tropen kweker die een grote variatie 

van vogels bezit 

 Kromsnavels in variaties. 

 De Harlekein kanarie. (lezing jaarvergadering keurmeesters in 

Apeldoorn)  

 Mooie vogeldia‟s van allerhande soorten in de wereld 

 Zebra‟s en Japanse meeuwen. 

 Gouldamadines in alle kleurslagen (lezing regio goulamadine 

club). 

 Alle soorten postuurkanaries,( per soort een presentatie naar uw 

eigen soort in bezit). 

 Afrikaanse tropische vogelsoorten. 

 Allerhande spreeuwen w.o. veel soorten glansspreeuwen. 

 Goed onderhoud van uw kooi en luisbestrijding (themadag 

NKC).  

 De mozaïekkanarie (lezing doelgroep mozaïekkanaries – west)  

 

Wij delen de avond meestal op in blokken van ongeveer 30 – 45 

minuten per spreker met een pauze van ongeveer 20 minuten. 

Een beetje hangt het van u zelf af hoe laat we sluiten, soms op verzoek 

om 22.30 maar vaker in het toch 23.00 uur of later. 

 

Wij groeten u hartelijk en hopen u vrijdag 30 september allemaal te 

mogen ontmoeten, neem gerust vrienden, bekenden mee. 

Joke, Henk en Cees. 
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Notulen van de ledenvergadering, welke plaats vond op vrijdag  

16 september 2011. In het verenigingsgebouw „Kleindierensport-

Katwijk‟, Pr. Hendrikkade 10a te Katwijk. 

 

Opening door waarnemend voorzitter Jaap Plokker. 

Jaap heet een ieder van harte welkom. Een ieder ziet er uitgerust uit 

echter wel enkele maanden ouder.  

Het is de bedoeling dat we na de pauze gaan praten over de kweek 

die achter ons ligt. Dit doen we in groepjes. Te weten kanaries, 

tropen en kromsnavels. 

Het gaat goed met Aad van Niel. Hij is thuis om aan te sterken. Aad 

probeert langzaam de draad op te pikken en is afgelopen zaterdag 

met Piet mee geweest naar de Bondsraadvergadering. Aad neem 

voorlopig nog geen vogels. Aad kan zichzelf, een paar vogeltjes 

houden is niets voor Aad, dus voor je het weet zijn alle hokken weer 

bezet. Met deze berichtgeving hoop ik Aad vlug in ons midden te 

zien. 

Zo heb ik in de Katwijkse Post gelezen dat Dirk Barnhoorn 45 jaar 

getrouwd is. Dirk is er niet, misschien is hij wel feest aan het vieren. 

Afmeldingen ontvangen van Dirk Verkade, Willem de Mooy en 

Maart Helders. 

 

In en Uitgaande post. 

Ingekomen: 

Brief van de N.B.v.V. aangaande digitaal muteren van het 

ledenbestand; 

Van v.v. Vogellust, die dit jaar de Rayon tentoonstelling houdt, 

reglement en inschrijfformulieren ontvangen; 

Uitnodiging van v.v. Avicultura uit Woerden. Zij gaan weer beurzen 

organiseren op de 3
de

 zaterdag van de maand. 

 

Uitgaande post: 

Aanvraag voor de tentoonstelling 2012. Dit gaat gebeuren in 

dezelfde week als dit jaar. Data 6 t/m 8 december. Mogelijk in het 

nieuwe clubgebouw. 
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Ledenmutatie. 

Afgevoerd per juli 2011: 

B. Vlieland en P. Oudshoorn. 

Nieuw per juni: J.C. Sira, Pr. Bernhardlaan 260 in Katwijk. Het is 

een kweker van Eur. Cultuurvogels en Toerako‟s. 

 

Wat er verder ter tafel gebracht wordt. 

* In een van de afgelopen vergadering hadden we gesproken over het 

bespreken van de tentoonstelling data. Dit is Jaap niet ontgaan. Wel 

de data wanneer dit aangevraagd dient te worden. We zullen in het 

voorjaar van 2012 de tentoonstelling data van 2013 gaan bespreken. 

 

* Naar aanleiding van een artikel in het clubblad van februari 2011 

waarin Jaap Plokker zijn zorgen verwoordde over de toekomst van De 

Kanarievogel besloot het bestuur een groepje te formeren met de 

opdracht de huidige situatie van De Kanarievogel onder loep te nemen 

en met ideeën/voorstellen te komen om de dreigende vicieuze cirkel 

naar al maar sterker wordende apathie te doorbreken en om te buigen 

naar een opwaartse trend, t.w. naar een groeiende uitstraling van de 

club en een grotere betrokkenheid van de leden bij het 

verenigingsleven. 

Bewust is gekozen te zoeken naar leden die nog niet zo lang lid zijn 

van De Kanarievogel, maar wel ervaring hebben met bestuurswerk in 

andere vrijwilligersorganisaties. 

Gert-Jan van Duijvenbode, Peter en Mark Honsbeek en Leo Roosjen 

werden bereid gevonden in deze „denktank‟ zitting te nemen. 

Namens het bestuur nam Jaap Plokker aan de beraadslagingen deel. 

Er is een verslag naar het bestuur gestuurd. Dit zal de eerst volgende 

ledenvergadering behandeld worden. 

 

* Tentoonstellingscommissie. Het begint tijd te worden dat de 

commissie gevormd gaat worden. Jaap zal de personen die in het 

verleden deel hebben genomen aan de commissie benaderen. 

 

* De volgende bijeenkomst is snel n.m. vrijdag 30 september. Dan 

komen de keurmeesters Joke en Cees Diepstraten. Wat daar 

besproken wordt hebben we zelf als liefhebber in de hand. In het 

clubblad komt een stuk te staan hierover. 
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* Clubgebouw. 

Er is een bespreking geweest met omwonende en allerlei 

belanghebbende. Er komen nu eengezinswoningen en een 

verzorgingstehuis. De hoogbouw is afgeblazen. Na aanleiding van 

deze bespreking is er ook een bespreking geweest met de 

“bewoners” van de sloopgebouwen. In eerste instantie zou er per 1 

december gesloopt gaan worden. Op verzoek van de Stichting is dat 

2 weken verlaat, zodat we onze tentoonstelling nog hier kunnen 

houden. Zo als het er nu uitziet is dit de laatste bezetting van het 

gebouw. 

 

Vlak voor de zomer is de stichting bij elkaar geweest. Op die 

bewuste avond lag er een serieus plan op tafel. Deze was van Ton 

Diepenhorst. Een tweede optie van een clubgebouw dat ter tafel 

kwam was duurder. Echter er werd toch daarvoor gekozen. Het was 

eenzelfde soort bouw als die met links en rechts containers en daar 

tussen een puntdak dat dienst gaat doen als inkorfruimte en 

tentoonstellingsruimte. De tekening is ingediend bij de Gemeente. 

Hierop waren door de commissie opmerkingen. O.a. de nokhoogte 

was te hoog, mag max. 5 mtr. zijn en er moesten meer ramen in 

komen. De ondernemer “Per Direct B.V.”heeft een nieuwe tekening 

gemaakt. Deze is van middag binnen gekomen. In een schrijven 

daarbij staat dat de stichting a.s. maandag samen met de ondernemer 

rond de tafel gaan zitten en kunnen we de volgende vergadering hier 

meer over vertellen. 

Gevraagd werd of de tekening bekeken kon worden. Hierop werd 

geantwoord dat het gebouw in 3 banen verdeeld wordt. Een baan met 

2 vergaderzalen, een baan met inkorf- annex tentoonstellingsruimte 

en een baan met diverse opslagruimten. Zo gauw de tekening gereed 

is wordt deze ter inzage gelegd. 

 

Gevraagd werd of er nog een gebruikersreglement komt? Nu doet 

iedereen maar iets en we geven elkaar maar de schuld. Zo‟n 

reglement is er vanuit de Leidsche Buitenschool. Ja dat zal wel, maar 

niemand houdt zich er aan. Het is de bedoeling, zoals in de Leidsche 

Buitenschool, er een soort beheerder komt die ook de bezetting 

registreert en controleert. Maar je bent afhankelijk van een persoon 
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die dit op zich wilt nemen. Ondanks alles wordt er toch opgewezen 

dat er een nieuw reglement is, voordat het clubgebouw gereed is. 

 

Rondvraag. 

De rondvraag wordt gehouden voor de pauze, zodat een ieder straks 

kan weggaan wanneer hij dit wilt. 

* Gerrit van der Zwam. Als de Gemeente niet financieel bijspringt, 

gaat dan de realisatie van het nieuwe gebouw door? Als dit niet 

gebeurt is het gebeurd met het niet nieuwe clubgebouw.  

* Dhr. Zandbergen vraagt of er iemand ervaring heeft met het middel 

Diatom. Dit middel staat in het clubblad. Niemand van de aanwezige 

heeft ervaring met dit middel. 

* Piet Hagenaars deed melding dat de nieuwe kalenders voor 2012 er 

weer zijn. 

 

Pauze. 

Tijdens de pauze worden door verschillende leden nog ringen besteld 

voor het volgend kweekseizoen. 

Tevens wordt de verloting gehouden. 

 

Hoe is bij u de kweek verlopen. 

Na de pauze waren er 3 tafels gecreëerd voor de groepen Kanaries, 

tropen en kromsnavels. Hier werd driftig gepraat over het afgelopen 

kweekseizoen.  
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Bloedluis bestrijding (deel 2). 

Deze artikelen worden overgenomen (met toestemming) uit het 

clubblad van de Westlandse Vogelvrienden. 

Op het ogenblik wordt in het maandblad “Onze Vogels” ook artikelen 

gewijd aan de bestrijding van bloedluis. Nieuwe middelen die op 

internet worden vermeld zijn Lice-free en Minus –Mite. 

 

Chevitren: 

In Duitsland is de fabriek Chevita GmbH. Website: www.chevita.com. 

De fabriek staat in  het plaatsje Phaffenhofen a.d.Ilm. 

Vroeger werd hier het product Chevitren gemaakt,  wat een uitstekend 

middel was tegen de bloedluis. Dit middel was in poedervorm 

verkrijgbaar en was oplosbaar in water. Door met een plantenspuit alle 

kooien te besproeien had je een half jaar geen last meer van bloedluis. 

Helaas wordt dit middel niet meer gemaakt. De fabriek bestaat nog 

wel en er is een alternatief gekomen van dit poeder .  

De naam is nog dezelfde nl. Chevi-tren, maar is nu te verkrijgen in 

flessen van 300 ml, welke geschikt is voor 10 liter sproeivloeistof. 

De dosering wordt aangegeven als 60 ml op 2 liter water .  
Pack size: 300 ml self dosing PET-bottle (red cap) 
Als werkingsduur wordt aangegeven 8 weken of twee maanden. De 

fles met vloeistof is te verkrijgen met doseerdop. Water en 

voerbakken moeten worden verwijderd. 

Wat wel een punt is dat dit middel op de site voor duiven wordt 

geadviseerd. Onduidelijk is dus hoe dit middel zal reageren op 

kleinere vogelsoorten. Uit de ervaringen met het poeder was het zo, 

dat de vogels hier geen last van hadden. 

Maar waar is dit product in Nederland te verkrijgen? Dat is nu het 

probleem. Op internet zijn niet zo makkelijk leveranciers van dit 

product te vinden. 

http://www.chevita.com/
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De site is 

www.chevita.com/de/produkte/chevi-tren.php 

 

http://www.chevita.com/de/produkte/chevi-tren.php
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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 

 

 

 

 

http://www.kia-noordwijkerhout.nl/
mailto:info@autobedrijfkleverlaan.nl
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Een bericht van het klaverjasfront. 
 

 
Doordat de lezing kort na de klaverjasavond gehouden wordt, is 

hiervan nog geen uitslag bekend. 

De volgende klaverjasavond is op vrijdag 14 oktober. 

 

Troef Boer. 
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Ringen kweekseizoen 2012. 

 

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 2012 

(ringen met jaartal 12) 
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Nieuw is het opgeven van uw BSN (het oude sofinummer) voor de  

ringen bestemd voor de Eur. Cultuurvogels. 

 

De ringencommissaris  

Piet van der Plas, tel 071-407 16 84,  

E-mailadres:   p.plas@casema.nl 

Bouwe Nijgh, tel. 071-403 03 23 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bestellen tot:   Aflevering ringen: 

Ronde 1   6 mei 2011   Na 1 oktober 2011 

   

Ronde 2   20 september 2011   Na 15 december 2011 

   

Ronde 3   20 januari 2012   Na 1 april 2012 

   

Ronde 4   20 maart 2012   Uiterlijk 15 mei 2012 

  Spoed bestelling, 

 Extra kosten € 1,= per ring  

 

Oude Wetering 

Elke 2
e
 zaterdag  

in de maanden september tot mei Ook zomer beurzen 

van 13:00 tot 17:00 uur, clubgebouw “De Diamantvink”, 

Weteringlaan te Oude Wetering. 
 

Ridderkerk 

Elke 2
e
 zaterdag  

m.u.v. de maanden juli en augustus  

van 09:30 tot 12:00 uur, clubgebouw “Witroka”,  

Westmolendijk 99 te Ridderkerk. 
 

Boskoop 

Elke 1
e
 zaterdag  

in de maanden september t/m april  

van 09:00 tot 13:00 uur. 

Beursgebouw, ITC-terrein, Italiëlaan 8 te Hazerswoude-dorp 
 

mailto:p.plas@casema.nl
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Noordwijkerhout 

Elke laatste zaterdag  

in de maanden augustus t/m mei  

van 12:00 tot 16:00 uur, 't Victorhuis,  

Sporkenhout te Noordwijkerhout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidmaatschap 
 

v.v. "De Kanarievogel" is een vereniging van vogelhouders uit de 

regio "Katwijk en omstreken". 

Dit betekent dat de leden met name woonachtig zijn in Katwijk, 

Noordwijk, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorhout, Wassenaar. 

 

Het lidmaatschap geeft onder meer recht op: 

* het bijwonen van de bijeenkomsten; 

* deelnemen aan de jaarlijkse tentoonstelling en  

* het bestellen van ringen.  

Tevens ontvangt u maandelijks het tijdschrift "Onze Vogels", dat 

uitgegeven wordt door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 

 

De leden worden per seizoen uitgenodigd voor ongeveer 10 

bijeenkomsten. 

Dit zijn onder meer, ledenvergaderingen, dia/filmlezingen, 

tafelkeuringen, zangstudieavonden voor de zangkanariekwekers. 

Woerden “Avicultura” 

Elke 3
e
 zaterdag  

in de maanden september t/m april  

van 10:00 tot 14:00 uur in het clubgebouw,  

Singel 43a te Woerden. 
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Contributie voor seniorleden bedraagt  € 35,00 per jaar, het 

inschrijfgeld bedraagt € 5,00. 

Voor leden jonger dan 17 jaar is dit respectievelijk  € 17,50  en  € 2,50 

________________________________________________________ 

 

INFORMATIEVERZOEK / AANMELDINGSFORMULIER. 

 

Ik wil meer informatie over / me hierbij aanmelden als lid  van 

(doorhalen)vogelvereniging "De Kanarievogel". 

 

Naam: ………………………………………………………………… 

 

Adres: ………………………………………………………………… 

 

Postcode: …………….Woonplaats: ……………………………….. 

 

Telefoonnummer: ….……..….E-mail adres: 

.......………………..... 

 

Opsturen naar de secretaris 

Activiteitenoverzicht 

 (onder voorbehoud) 

2011 

 

Zaterdag 8 januari Nieuwjaarsreceptie 

Vrijdag 21 januari Klaverjasavond 

Vrijdag  11 februari Lezing Imker Wolvers 

Vrijdag 18 februari Klaverjasavond 

Vrijdag 11 maart Jaarvergadering 

Vrijdag 18 maart Kaartavond 

Donderdag 7 april Ledenvergadering 

Donderdag 14 april Kaartavond 

Vrijdag 6 mei Lezing B. Bouman 

Vrijdag 20 mei Kaartavond 

Zaterdag 21 mei Barbecue GAAT NIET DOOR 

 

Zomerstop 

Vrijdag  16 september Ledenvergadering 
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Vrijdag 23 september Kaartavond 

Vrijdag 30 september  Lezing door Joke en Cees  

   Diepstraten 

Vrijdag 14 oktober Kaartavond  

Vrijdag 28 oktober Bespreking tentoonstellingszaken 

Vrijdag 4 november Kaartavond 

Vrijdag 18 november  Inschrijven tentoonstelling 

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 

 

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.  
        Indien onbestelbaar retourneren 

        De Waalmalefijtstraat 85 

        2225 LW Katwijk aan Zee 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


