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De Centrale Volksbank (CVB) is een van de rechtsvoorgangers van RegioBank en werd opgericht op 1 oktober 1920.
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Redactie clubblad: Piet Hagenaars
Redactieadres: piethagenaars@outlook.com
Artikelen aanleveren:
Het is voor een ieder mogelijk om artikelen in te
zenden. Deze artikelen dienen bij de redactie inge
leverd te zijnvoor 20 maart. Niet tijdig ingeleverde
artikelen worden doorgeschoven naar een latere
editie. De redactie neemt geen verantwoording voor
de inhoud van de ingezonden artikelen en behoudt
zich het recht voor om plaatsing om redactionele
redenen te weigeren.
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Voorlichtingsbulletin N.B.v.V.
NIEUWE TARIEVEN EN VERZENDING VAN
DE RINGEN
De kosten die wij maken om ringen te produceren
stijgen. Daarbij kunt u natuurlijk denken aan ma
teriaalkosten, maar ook de kosten voor anodiseren,
salariskosten, onderhoud, etc. worden hoger. In
verband hiermee zijn wij genoodzaakt om de prijs
van de ringen iets te verhogen.Overigens zijn wij
daarmee in vergelijking met andere organisaties nog
steeds de goedkoopste!

Berichtje van de penningmeester.
Beste leden van de Kanarievogel, het bondsbureau
van de Ned. Bond van Vogelliefhebbers heeft de
contributie voor het eerste half jaar alweer 
geint. Helaas moet ik zeggen dat dit nog belangen
aan niet het geval is bij jullie.
De contributie bedraagt voor senior leden € 42,00,
voor donateurs is dat € 20,00 en voor jeugdleden is
het € 20,00. Gelieve dit over te maken.
Bij voorbaat hartelijke dank.
Dick Verkade, penningmeester.

Daarnaast vertellen wij u niets nieuws als we vast
stellen dat de kwaliteit van de postbestelling in
Nederland hard achteruit is gegaan. Ook voor het
verzenden van ringen heeft dit consequenties: bij
vrijwel elke verzending komt het tegenwoordig voor
dat er een of twee niet bezorgd worden. En waar die
dan blijven?
Om de vereniging en de betreffende leden niet d e
dupe te laten worden maken wij dan de hele bestel
ling opnieuw! Dat kost ons tijd, werk en materiaal
en de leden hebben sowieso de ringen later of te laat.
Soms komen we er dan na drie weken achter dat de
Ringen bestellen.
eerste bestelling dan pas afgeleverd wordt.
En ringen voor beschermde soorten mogen wij geen
tweede keer maken, dus moet de ringencommissaris
de bestelling nogmaals doen, maar dan met andere
volgnummers. Kortom: narigheid alom!

De laatste ringen bestelling voor ringen van kweek
seizoen 2021, kunnen nog besteld worden tot 20
maart. Bij de bestelling ook direct betalen. Ringen
bestellen doe je bij de ringencommissaris Bouwe
Nijgh.

Verreweg het verstandigste zou zijn om alle ringen
Afleveren ringen:
aangetekend te gaan verzenden. Alleen het pro Bestellen tot:
bleem daarbij is dat e.e.a. een enorme administratie 05 mei 2020
na 1 oktober 2020
vergt en voor de leden veel hogere kosten met zich 20 september 2020
na 15 december 2020
meebrengt.
20 januari 2021
na 1 april 2021
na 15 mei 2021
Als alternatief hebben we besloten om (eveneens 20 maart 2021
ingaande de eerste bestellingen voor ronde 1 van
2022) de ringen voortaan als een brievenbuspakje Als u ringen wilt bestellen voor Eur. Cultuurvogels
te gaan verzenden. Hiervoor is geen handtekening dient u het originele formulier te gebruiken met
voor ontvangst vereist, maar elke zending heeft wel uw BSN (het oude sofinummer) en onderteken het
een track & trace mogelijkheid, waardoor wij weten formulier.
Dit zijn eisen van het ministerie.
waar een zending zich bevindt.
De (geringe) meerkosten van deze verzendingen
Extra €1,= per ring.
zullen worden verdisconteerd in de administratie- Spoed bestelling:
en verzendkosten. Ingaande ronde 1 bedragen die
voor een afdelingslid € 3,00 en voor Verspreide Kleuren van de ringen
Leden, niet-leden en spoedbestellingen € 4,50 per 2019 – zwart 2020 – groen 2021 – violet 2022 –
oranje 2023 – blauw
2024 – rood
bestelling.
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Palmolie en waterstofperoxide

door Jaap Plokker
In het clubblad van de Speciaalclub Zang NZHU,
septembernummer van jaargang 2017, publiceerde
Jaap Plokker twee artikelen over gezondheid en
voeding van vogels: een verslag van een lezing door
dierenarts Hedwig van der Horst en een verhandeling
over het verstrekken van rode palmolie door het
krachtvoer. Nu, drieënhalf jaar later, blikt Jaap
terug.

gemaakt zou hoeven worden van de in omloop
zijnde en veelvuldig door kwekers gehanteerde
medicijnpotjes en ‘wondermiddeltjes’.
Het gaat hier te ver om het verslag van de lezing nog
eens dunnetjes over te doen. Degene die het artikel
nog eens zou willen lezen kan terecht op de website
van de vereniging.

Gezondheidsdruk
Zangkanariekwekers hebben in de regel overbe
volkte vogelverblijven, zeker na de broedperiode.
Met zoveel vogels per m2 is er een permanente druk
op de gezondheid van het vogelbestand: Het in
aanraking komen met ontlasting van andere vogels,
drinken van vervuild en besmet drinkwater; er is
voor de vogels eigenlijk geen ontkomen aan. Veel
kanariekwekers worden dan ook in de nazomer, de
maanden augustus en september, geconfronteerd
met sterfte onder vnl. jonge vogels als gevolg van
een besmetting met coccidiose en atoxoplasmose.
Ook ik heb jarenlang preventief met Esb3 of Baycox
gekuurd om coccidiose tegen te gaan en moest
daarenboven regelmatig extra kuren in de zomer.
foto: Leo Rudgers
Herhaaldelijk heb ik in de zomermaanden jonge
De door mij geschreven artikelen ‘Op consult bij vogels moeten afmaken terwijl ze met hersenver
Hedwig van der Horst’ en ‘Palmolie’, die in ons schijnselen op de grond zaten, een symptoom van
clubblad van september 2017 verschenen, stonden atoxoplasmose.
niet los van elkaar. Op 15 mei 2017 bezocht ik een
door de ‘Eerste Voorburgse KanarievogelVereni
ging (EVKV) ‘De Kanarievogel georganiseerde en
druk bezochte lezing door dierenarts Hedwig van
der Horst’. Even terzijde: deze vereniging was rond
de jaarwisseling onlangs genoodzaakt zichzelf op te
heffen vanwege het ontbreken van een bestuur; de
zoveelste club die om deze reden ophoudt te be
staan. Tijdens voornoemde lezing brak Hedwig van
der Horst o.m. een lans om rode, ongeraffineerde,
foto: Leo Rudgers
Palmolie
palmolie aan het krachtvoer toe te voegen en het
drinkwater van de vogels te ‘zuren’ met verdunde Het zal duidelijk zijn dat ik één en al oor was toen
waterstofperoxide. Beide zouden er toe bijdragen Hedwig van der Horst het onderwerp ‘weerstand
dat de innerlijke weerstand van de vogels werd verhoging’ aan de orde stelde. Naar aanleiding van
verhoogd. De waterstofperoxide verminderde o.m. haar lezing heb ik het voedingspatroon bij mijn
de kans op ongewenste bacteriële besmettingen; vogels gewijzigd, zoals ik ook in het voornoemde
ongeraffineerde palmolie zit boordevol caroteen, in artikel ‘Palmolie’ met de lezers heb gedeeld. Vanaf
diverse varianten, waarmee het vogellichaam zelf het voorjaar van 2017 tot op de dag van vandaag
het voor de weerstand belangrijke vitamine A voeg ik het hele jaar door rode palmolie toe aan
aanmaakt. Men hoeft daardoor geen extra vitamine mijn krachtvoer. Op warme zomerdagen is dat het
A te verstrekken en de kans op een overdosis vita meest eenvoudig, dan is de palmolie vloeibaar en
mine A is daarom nihil. Door verder streng te se vermengt het zich gemakkelijk met het krachtvoer.
lecteren op de gezondheid van de fokvogels zou de Zodra de temperatuur beneden de ca. 24 o C zakt
kweker hiermee werken aan een betere constitutie wordt de palmolie smeuïg en hoe kouder des te
van zijn vogelbestand, waardoor er minder gebruik harder de ongeraffineerde palmolie wordt. Ik meng
7
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dan de taaie/harde palmolie grof door het kracht
voer en zet dit mengsel in een bakje op een warme
radiator van de cv. De palmolie wordt dan vloeibaar
en mengt zich vanzelf met het krachtvoer. Door dit
met een lepel of met je handen even goed te mengen
wordt het een homogeen goedje en kan het aan de
vogels worden verstrekt. Overigens heb ik ook ge
zien dat sommige vogels kleine stukjes palmolie uit
het krachtvoer pikten en daar dus kennelijk een
voorkeur voor hadden.

tijd en energie in het mengen van palmolie door het
krachtvoer en speciaal drinkwater voor de kooien
met jonge vogels. Ik doe dat niet voor tijdverdrijf;
ik wil resultaat zien. De eerlijkheid gebied me te
zeggen dat ik vanaf 2017 nauwelijks dode vogels
heb gehad door coccidiose en atoxoplasmose,
zonder dat ik Esb3, Baycox of een soortgelijk
middel heb hoeven te gebruiken. Of de palmolie, de
waterstofperoxide of de combinatie van beide
hieraan debet zijn weet ik niet, maar ik zie een
duidelijke verbetering m.b.t. de gezondheidssituatie
bij mijn vogels, met name in de zomermaanden
wanneer de temperaturen hoog en de kooien over
bevolkt zijn, in vergelijking tot enkele jaren geleden.
Er is daarom voor mij geen enkele reden om mijn
huidige, wat complexe, voedingsmethode te wijzi
gen.

Alleen ongeraffineerde, rode, palmolie is geschikt
voor vermenging in het krachtvoer. In deze palm
olie zit de nuttige caroteen, die bij verhitting een
groot deel van haar voedingswaarde verliest. Inmid
dels heb ik in Leiden een winkel gevonden waar
allerlei exotische voedingsmiddelen worden ver
kocht en waar ik voor 5-6 euro een liter ongeraffi
neerde rode palmolie koop.
Overigens is bovenstaande geen pleidooi om en
masse over te stappen op rode palmolie en water
stofperoxide. Wanneer je niet met gezondheidspro
blemen bij je vogels geconfronteerd wordt is er geen
enkele reden om je voedingspatroon te wijzigen,
maar mocht je ooit in door mij genoemde proble
men verzeild raken dan is het wellicht een optie over
te gaan tot het verstrekken van met waterstofper
oxide aangelengd drinkwater en ongeraffineerde
palmolie door het krachtvoer te mengen.
Wat ik nog niet volledig onder de knie heb zijn de
natte nesten. Ook in 2020 heb ik, met name tijdens
de tweede ronde, in de periode dat het bijzonder
warm was en de temperatuur in mijn vogelverblijf
foto: J.A. Plokker

Waterstofperoxide
Sedert 2017 voeg ik dagelijks waterstofperoxide toe
aan het drinkwater van de broedende poppen en ga
daar mee door wanneer de jongen zijn uitgekomen.
Ook de uitgevlogen jonge vogels krijgen elke dag
drinkwater met verdunde waterstofperoxide. De
verhouding is 10 ml ‘WaterCleaner’ op een liter
water. Gerard de Brabander koopt voor mij in het
voorjaar twee liter ‘WaterCleaner’ bij een dieren
speciaalzaak in het Westland en dat is voor mij
voldoende voor een heel broedseizoen.
Ervaringen tot dusver
‘Baat het niet, schaden doet het ook niet’ is een
regelmatig door mij gehoorde opmerking wanneer
het de gezondheid en voeding van vogels betreft.
Voor mij is dat niet voldoende. Ik steek best veel
foto: Topvogelvoer.nl

9

10

Arris Zwanenburg
Te Brittenburg 58, 2225 ZX Katwijk

06 - 53723161

11

UW TOTAALINSTALLATEUR
N

VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIERE

KALKBRANDERSTRAAT 7
2222 BH KATWIJK ZH
T 071 4034064

12

INFO@ARIESTUIJ.NL
WWW.ARIESTUIJ.NL

tot ver boven de 30o C graden steeg, incidenteel een
nestje gehad dat verloren ging als gevolg van
darmproblemen bij de jongen. De buikjes waren
rood, de ontlasting dun, de nesten vuil, de jongen
groeiden nauwelijks en waren binnen 10 dagen
dood, vaak dan nog zo klein dat ik ze nog niet ge
ringd had.
Conclusie
In het verleden werd ik gedurende de zomermaan
den regelmatig geconfronteerd met sterfte onder
mijn jonge vogels als gevolg van coccidiose en
atoxoplasmose. Sinds ik in 2017 begonnen ben met
het verstrekken van rode palmolie in het krachtvoer
Wrangwortel (Bron: Peter Meininger)
en waterstofperoxide in het drinkwater is dat aan
zienlijk minder geworden. Voor mij is er dus geen Wrangwortel (Bron: Peter Meininger)
enkele reden af te wijken van de door mij in 2017 Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
ingeslagen weg.
Foto’s: Rudmer Zwerver, Saxifraga; Peter Meinin
ger, Saxifraga
Beide artikelen zijn nog te lezen op www.zangka
naries.nl, de website van de vereniging, onder ‘Ar Initiatief Aardpeer begint bij de bodem
tikelen’, ‘Huisvesting, voeding en gezondheid'.
Het nieuwe initiatief Aardpeer wil landbouw, voedsel,
natuur én mensen weer met elkaar verbinden via
grond. Vogelbescherming steunt dit initiatief van
Paartijd huisspitsmuis is aangebroken
harte. Hoe gaat Aardpeer boeren en boerenlandvo
gels helpen?
Het verhaal is intussen bekend: vogels van het boe
renland hollen in aantal achteruit, de biodiversiteit
en de bodem staan onder druk en boeren zitten klem
in een systeem van alsmaar meer produceren voor
minder. Veel boeren willen wel natuurvriendelijker
gaan werken, maar vaak ontbreekt het ze aan
De bekende huisspitsmuis maakt zich op voor het ruimte. Voor extensiever boeren, met oog voor
volgende voortplantingsseizoen. Die periode duurt vogels en natuur, is meer grond nodig om dezelfde
bij huisspitsmuizen langer dan de periode dat ze zich opbrengst te halen.
niét voortplanten: hij loopt door tot in november.
Huisspitsmuizen gaan nu voor de eerste keer dit jaar Het doel van Aardpeer is om natuurvriendelijke
op zoek naar een partner. Als ze die gevonden landbouw voor de komende zeven generaties mo
hebben, volgt de paring. De eerste jongen worden gelijk te maken. Particulieren en bedrijven die zich
willen inzetten voor een betere bodem, gezond
over ongeveer een maand geboren.
voedsel en meer soortenrijkdom kunnen meedoen
door voor 500 euro per stuk 'Samen voor Grond'Zeldzame wrangwortel bloeit.
De wrangwortel is een vrij opvallende plant, maar obligaties aan te kopen die worden uitgegeven door
je zult hem toch niet snel zien: de soort is zeer de stichting BD Grondbeheer. Samen met Wij.land,
zeldzaam in Nederland. Wie het geluk heeft er een Herenboeren NL en Triodos Regenerative Money
te zien, zal zien dat de plant nu in bloei staat. Centre stond BD Grondbeheer aan de wieg van
Wrangwortel draagt bloemen van drie tot vier Aardpeer.
centimeter op lange stelen. De plant is giftig, maar
Natuur op het boerenbedrijf
werd in de zeventiende eeuw toch veel gebruikt door
Aardpeer
wil
landbouw en natuur weer met elkaar
veeartsen. Zij gebruikten hem om de koeienziekte
verbinden. Allereerst door het terugbrengen van
‘wrang’ (uierontsteking) mee te genezen.
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natuur op de boerenbedrijven. Boerenbedrijven zijn
van oudsher een geschikte habitat voor vogels, in
secten en zoogdieren zoals hazen en vleermuizen.
Door de grote veranderingen in de landbouw heb
ben veel soorten het moeilijk of zijn zelfs verdwenen.
Door natuurvriendelijk te gaan werken, en met
maatregelen zoals het inzaaien van bloemrijke ak
kerranden, een ruimere vruchtwisseling aanhou
den, later maaien, plasdrassen aanleggen en het
creëren van nestgelegenheden, is veel te bereiken.
Voor herstel van biodiversiteit is het het best dat te
combineren met gezonde bodems: door beter bo
dembeheer, het afbouwen van chemische inputs én
het bodemleven weer centraal te zetten.
Een holistische aanpak
Aardpeer wil de gezonde bodem centraal stellen in
de gehele agrarische bedrijfsvoering. Boeren die
willen gaan pachten via Aardpeer worden gevraagd
een holistisch (transitie)plan voor hun bedrijf te
presenteren, waarin zij laten zien hoe ze hun hele
bedrijf naar natuurvriendelijk veranderen. Aard
peer werkt niet met certificering, maar met een
proces van continue verbetering van de bodem, de
biodiversiteit én de verbinding met de omgeving.
Het belang van een gezonde bodem voor vogels?
Alles begint bij de bodem. Daarom stimuleert
Aardpeer een gezonde bodem op het gehele bedrijf,
die de ondergrondse én bovengrondse biodiversiteit
herstelt. Het bodemvoedselweb staat aan de basis
van een rijk bodemleven, waar ook boerenlandvo
gels en zoogdieren van profiteren. Een goede wor
menstand bijvoorbeeld, het voedsel voor veel wei
devogels zoals grutto en kievit, maar ook voor
steenuil, mol en zelfs de das!

Vogelbescherming steunt Aardpeer
Aardpeer is een samenwerkingsverband van onder
meer Wij.land, Stichting BD Grondbeheer, Triodos
Regenerative Money Centre en Herenboeren NL.
Vogelbescherming ondersteunt het initiatief met
advies en werkt samen met boerenlandvogelboeren
om, net als Aardpeer, de transitie naar een natuur
vriendelijke landbouw mogelijk te maken.
Boer Jaring: “Ik droomde van een boerderij in ba
lans met de natuur, gehoornde Friese koeien die
altijd buiten lopen, een plasdras voor de weidevo
gels, en een goed verdienmodel. Nu werken ik en
mijn koeien mee met de seizoenen, en is mijn rol als
boer veranderd. Ik breng mijn koeien op de juiste
plek, op de juiste tijd en voor de juiste reden.”

Kievit in grasland (Bron: Kees Mostert)

Wil jij je óók inzetten voor een waardevolle leefom
geving voor de komende generaties? Kom meer te
weten over de ‘Samen voor Grond’-obligaties, uit
gegeven door Stichting BD Grondbeheer, en de
andere manieren om betrokken te raken bij Aard
peer op aardpeer.nl.
Tekst: Vogelbescherming Nederland Foto's: Piet
Munsterman, Saxifraga; Martin Hierck; Kees
Mostert
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Fr. Schot
Tel. 0172 242337

B. van Stelt
Tel. 06 39854296

T. Diepenhorst
Tel. 06 41423184

Kweker van
Waterslagers

Kweker van
Diamantvinken &
waterslagers

Donateur

Aad van Niel
tel.06 49217246

G.J. de Brabander
Tel.06 22587218
Tel.06 42866940

Kweker van
kleur & postuur
kanaries

Piet van Zuilen
Tel.071 4072550
Kweker van
Agaporniden

Kweker van
Waterslagers

Krien Onderwater
te.071 4033322

M.J. Teeuwen
tel.023 5848601

Kweker van
waterslagers

Kweker van
Waterslagers

P.Hagenaars
Tel.06 10474218
Kweker van
Kleurkanaries

G. van der Zwam
Tel.06 12756732
Tel.06 20746146

Jaap Plokker
tel.071 4027562

Bouwe Nijgh
Tel.071 4030323

Kweker van
Jap.Meeuwen &
waterslagers

Kweker van
Gouldamadines

Dick Verkade
tel.071 4024698

R. Zandbergen
Tel.06 10107345

Fr. Kromhout
Tel.06 12972013

Kweker van
Tropische vogels
& Parkietachtige

Kweker van
Gouldamadine
Eur.Cultuurvogel

Kweker van
Insecteneters

Donateur

G. van Duyn

Donateur

D. de Mol

Donateur

C. Schaap

Kweker van
Eur.Cultuurvogels

Donateur

J. Schaap
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Activiteitenoverzicht 2021 (onder voorbehoud)
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

16 januari
20 februari
20 maart
17 april
15 mei
5 juni
19 juni
17 juli
21 augustus
17 september
18 september
8 oktober
15 oktober
16 oktober
22 oktober
12 november
19 november
20 november
23 november
26 november
27 november
4 december
7 december
8 december
9 december
10 december
11 december
18 december
15 januari
22 januari

Zaad verkoop
Zaad verkoop
Zaad verkoop
Zaal verkoop
Zaadverkoop
Barbeque ? ?
Zaadverkoop
Zaadverkoop
Zaadverkoop
Ledenvergadering
Vogelbeurs (weer de eerste???)
Ledenvergadering
Klaverjassen
Vogelbeurs
Klaverjassen
Klaverjassen
Inschrijven tentoonstelling
Vogelbeurs
Afluisteren zangkanaries
Klaverjassen
Afluisteren zangkanaries
Opbouwen tentoonstelling
Inbrengen vogels
Keuring vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open
Tentoonstelling open
Vogelbeurs
Vogelbeurs
Nieuwjaarsreceptie
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Zo vrij als een vogel in een auto van Autobedrijf Van Der Gugten
Autobedrijf van der Gugten al ruim 25 jaar
gevestigd in Katwijk.
Een vertrouwd adres waar u terecht kunt
voor:
• de aanschaf van nieuwe en gebruikte
auto’s
• alle onderhoudsbeurten
• winter- en zomerbanden
• ruitreparaties
• airco-onderhoud
• onderhoud aan uw bedrijfsauto en leaseauto
Sinds 2015 zijn wij in het bezit van zeer
moderne uitleesapparatuur waarmee wij
technische storingen kunnen achterhalen en
repareren.

Wilt u informatie over de aanschaf van een
nieuwe auto of de kosten van een reparatie?
Kom dan gerust langs in onze showroom voor
vrijblijvend advies. Bellen mag natuurlijk ook.
Autobedrijf Van Der Gugten
Heerenweg 11
2222 AM Katwijk aan Zee
Tel. 071 -40 28 074
www.autobedrijfvandergugten.nl
E-mail: post@autobedrijfvandergugten.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 tot
18.00 uur, Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur (werkplaats tot 12.30 uur)

