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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: € 36,00; 

 jeugdleden: € 18,00.  

 

Verenigingsgebouw:  

 Gebouw Stichting “Kleindierensport Katwijk” 
     Voormalig visverwerkend bedrijf Haasnoot Jr. 

 Prins Hendrikkade 10, 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 de ledenvergadering. 

Deze vindt plaats op vrijdag 3 februari 2012. 

In het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,  

Voormalig visverwekendbedrijf J. Haasnoot Jr,  

Pr. Hendrikkade 10 te Katwijk. 

We beginnen om 20.00 uur. 

 

Daar de meeste leden nog niet zijn begonnen aan de kweek, heeft het 

bestuur de firma Witte Molen uitgenodigd om een praatje te komen 

houden over hun producten. 

 

De avond zal grotendeels bestaan uit: wat te doen om de vogels in 

kweekconditie te krijgen en wat dan. 

 

Witte Molen timmert momenteel aardig aan de weg door o.a. ook 

onze tentoonstelling te promoten. 

 

Witte Molen producten zijn o.a. te verkrijgen bij: 

 

Geon Schrijvers 

    De Roysloot 4 B 

      Rijnsburg 

 

Met de pas van de vereniging krijgt een ieder  

10 % korting op het voer. 

 

Wist U dat De Kanarievogel in de catagorie “GOUD” valt, 

bij bovenstaande firma? 

 

Maar Witte Molen producten zijn ook digitaal te bestelling 

 

Kijk eens op www.wittemolen.nl 
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  Hotel  Noordzee  B.V.   Boulevard 72    2225 AG Katwijk 

 
   Tel:  071 – 401 57 42   Fax:  071 – 407 51 65 

 

E-mail:  info@hotelnoordzee.nl    www.hotelnoordzee.nl 

 

mailto:info@hotelnoordzee.nl
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Nieuwjaarsreceptie en prijsuitreiking De Kanarievogel 
 

Zaterdag 7 januari jl. organiseerde de vogelvereniging voor Katwijk 

en Omstreken De Kanarievogel in het tijdelijk clubgebouw van 

Stichting ‘Kleindierensport Katwijk’, het voormalig pand van L. 

Haasnoot jr., Prins Hendrikkade 10, een nieuwjaarsreceptie waarop 

ook het tijdens de 63
e
 vogeltentoonstelling gewonnen eremetaal werd 

uitgereikt.  
 

Nadat iedereen elkaar ‘al het nodige’ voor 2012 had toegewenst keek 

voorzitter Jaap Plokker in zijn welkomstwoord terug op het roerige 

jaar 2011, waarin de plannen voor het bouwen van een eigen clubhuis 

in een stroomversnelling waren gekomen, maar de vereniging ook op  

een erg laat tijdstip, totaal onverwacht, te horen had gekregen dat de  

 
jaarlijkse clubkampioenschappen niet in het toenmalige eigen 

verenigingsgebouw georganiseerd kon worden. Paniek alom. 

Gelukkig werd ter overbrugging, tot het eigen clubhuis in gebruik kan 

worden genomen, door de Gemeente het voormalige pand van L. 

Haasnoot jr. ter beschikking gesteld als opslag- en vergaderruimte. 

Met veel inzet van leden en improviseren was het gebouw 

gebruiksklaar gemaakt en werd de vogeltentoonstelling alsnog 
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Voor al uw hengelsportbenodigdheden voor zoet en 
zout water zoals: 

 

 Hengels 
 

 Molens 
 

 Levend aas 
 

 Vishaken 
 

 
 

U kunt een ruime keuze maken uit ons assortiment. 
 

Vers zeeaas  (zolang de voorraad strekt) 
 

 

 

 

 

 

Openingstijden: ma - di - wo -en vr van 13.30 - 18.30 uur 

Do van 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 21.00 uur 

Za van 8.30 - 17.00 uur 

 

 

 

Haven 7     2225 BH Katwijk     Tel.: 071 - 4013882 
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De laatste hand wordt gelegd door Peter aan de salades. 

 
En daar zijn de eersten. 
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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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Maar er volgen snel meerdere.

 
De dames zaten al met hun lootjes gereed. 



10 

 



11 

georganiseerd. Jaap Plokker hoopte dat in 2012 het eigen clubgebouw 

van de vier in stichting Kleindierensport Katwijk samenwerkende 

Katwijkse kleindierenverenigingen eindelijk gerealiseerd kan worden  

 
Hier waren al wat prijsjes gevallen 

 

en de volgende tentoonstelling en nieuwjaarsreceptie in een eigen 

onderkomen georganiseerd kan worden. Als slot van zijn 

welkomstwoord nam hij het spoorboekje van de avond door: Het 

uitreiken van het tijdens de 63
e 
vogeltentoonstelling gewonnen 

eremetaal zou in afwisseling met een verloting plaatsvinden. 

Tussendoor was er ook nog gelegenheid de inwendige mens te 

versterken met o.m. een hapje van de schitterend opgemaakte salades. 

De prijzen van de verloting waren overigens ook niet om te 

versmaden. Iedere ronde had als hoofdprijs een schitterend gevulde 

boodschappenmand. Nadat de kampioenen een Delftsblauw bord in 

ontvangst hadden genomen vond de laatste verlotingronde plaats. 

Omstreeks 23.00 u. werd het laatste prijswinnende lot getrokken. 

Daarmee was aan het officiële gedeelte van de avond een einde 

gekomen. Voor sommigen was dit het moment om huiswaarts te 
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Voor al uw dranken 
 

 

Relatiegeschenken 
 

 
gaat u naar: 

 

 

De slijter die verrast. 
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Ook de mannen zaten gespannen af te wachten. 

keren. De herinnering aan een gezellige en prima verzorgde avond 

meenemend. Rest tot slot degenen die de meeste tijd en energie 

gestoken hebben in de organisatie van deze avond hartelijk te 

bedanken. Dan moeten we denken aan Piet Hagenaars, i.v.m. de 

bondskampioenschappen in Apeldoorn weliswaar niet aanwezig, maar 

hij heeft de prijzen uitgekozen, aangeschaft en keurig gestickerd zodat 

iedereen ook de prijs kreeg die hem toekwam; Piet van Zuylen en Cor 

Schaap die weer voor de inkopen hadden gezorgd, zodat iedereen aan 

de bar z’n natje en droogje kon bestellen; Jolanda en Bouwe Nijgh en 

Gerit van der Zwam voor het organiseren van de verloting; Peter 

Schaap voor het opmaken van de overheerlijke salades en uiteraard 

ook Ageeth Onderwater en dochter Mandy die maar met schalen met 

bitterballen en andere snacks bleven rondgaan. Zonder de inzet van 

deze mensen was deze gezellige nieuwjaarsreceptie niet mogelijk 

geweest. Bedankt! 
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De kampioenen van de 63
e
 vogeltentoonstelling van De Kanarievogel. Achter vlnr. Ewout 

Schaap, Bouwe Nijgh, Gert-Jan van Duijvenbode, Krien Onderwater. Zittend vlnr. Jaap 

Plokker en Gerard de Brabander. 
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Een bericht van het klaverjasfront. 
Een nieuw jaar, een nieuwe 

competitie, en een paar nieuwe 

deelnemers. Zo is deze eerste 

klaverjasavond van 2012 begonnen 

met 18 spelers; eindelijk dus 4 

tafeltjes + 2 stilzitters; wat wil een 

mens nog meer!! Misschien 5 

tafeltjes en geen stilzitters, dat zou 

nog leuker zijn, maar er moet altijd 

wat te wensen over blijven, maar toch ….! Eerst maar de prestaties 

van 2011. We hebben 10 rondes gespeeld voor de competitie. 

Hieronder volgen wat statistiekjes en de einduitslag van de bovenste 

vijf. In totaal hebben 26 spelers deelgenomen aan de competitie. 

Hiervan hebben slechts 3 spelers alle 10 rondes meegespeeld. Helaas 

zijn enkele spelers na een of twee avondjes weggebleven.  

De hoogste score was voor Piet van Zuijlen  met  5.908 punten; de 

laagste was voor Dirk Barnhoorn met 3.597 punten. 

De einduitslag is als volgt: 

1. Wim van der Plas B    40.194 

2. Hans Hazenoot          39.583 

3. Niek van der Plas              39.428 

4. Jan Schaap   39.135 

5. Piet van Zuijlen              37.808 

Voor zover het jaar 2011; we gaan gewoon door met kaarten, en Hans 

Hazenoot gaat gewoon door in 2012 waarmee hij in 2011 is gestopt, 

namelijk de eerste plaats halen.  Goed gedaan Hans. De eieren waren 

ditmaal voor nieuwkomer Jaap van der Bent.  

De uitslag van vanavond is als volgt: 

1. Hans Hazenoot    5.220 

2. Cor Schaap         5.172 

3. Hans Versteegt    5.079 

4. Jan Schaap  4.998 

5. Arjan van der Plas 4.943 

De volgende klaverjasavond zal zijn op 10 februari 2012 in plaats van 

op de 17
e
!!! 

Groetjes, 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) 

 

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  

 

 

 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Aalsmeer 

Elke 4 zaterdag  

in de maanden augustus t/m mei  

van 10:00 tot 13:00 uur in het Buurthuis Hornmeer 

Roerdomplaan 3 Aalsmeer 
 

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 
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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. 

Contributie voor seniorleden bedraagt  € 36,00 per jaar, het 

inschrijfgeld bedraagt € 5,00. 

Voor leden jonger dan 17 jaar is dit respectievelijk  € 18,00  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 
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Activiteitenoverzicht 

 (onder voorbehoud) 

2012 

 

Zaterdag 7 januari Nieuwjaarsreceptie 

Vrijdag 20 januari Klaverjasavond 

Vrijdag  3 februari Lezing Witte Molen 

Vrijdag 10 februari Klaverjasavond 

Vrijdag 9 maart Jaarvergadering 

Vrijdag 16 maart Kaartavond 

Donderdag 12 april Ledenvergadering 

Donderdag 19 april Kaartavond 

Vrijdag 4 mei Ledenvergadering 

Vrijdag 18 mei Kaartavond 

Zaterdag 19 mei Barbecue 

 

Zomerstop 

Vrijdag  14 september Ledenvergadering 

Vrijdag 21 september Kaartavond 

Vrijdag  5 oktober Lezing 

Vrijdag 12 oktober Kaartavond  

Vrijdag 2 november Ledenvergadering met 

  bespreking tentoonstellingszaken 

Vrijdag 9 november Kaartavond 

Vrijdag 16 november Inschrijven tentoonstelling 

Zaterdag 24 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 27 november Afluisteren zangkanaries 

Woensdag 5 december Keuren van de vogels 

Donderdag 6 december Opening tentoonstelling 

Vrijdag 7 december Tentoonstelling open 

Zaterdag 9 december Tentoonstelling open 

Vrijdag 14 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.  


