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Ringenbestelling over 2018
De ringen zijn in 2018 rood RAL 3002
Voor een nieuw lid kan eenmalig zonder extra kosten een spoedbestelling worden verricht .
In alle andere gevallen moet bij een spoedbestelling per ring 1 euro extra worden betaald.
In elke ronde moet 2.50 euro administratiekosten worden betaald.
Bestel dus zoveel mogelijk in één ronde.
Gekleurde ringen
€ 0,21
Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen
€ 0,36
Gekleurde ringen voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels*
€ 0,31
Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen voor Europese
cultuurvogels en beschermde vogels*)
€ 0,46
Aluminiumkleurige ringen
€ 0,77
Roestvrij stalen ringen
€ 1,78
Spoedbestelling: basisprijs ring plus € 1,- per ring extra.

Denk erom : Bij beschermde vogels uw burgerservicenummer en het aantal
kweekkoppels vermelden aan de ringencommissaris.
Ringenjaar 2018
Bestelronde 1
Bestelronde 2
Bestelronde 3
Bestelronde 4

Besteldatum
t/m 8 mei 2017
t/m 23 september 2017
t/m 24 januari 2018
t/m 24 maart 2018

Uitleverdatum
Na
1 oktober 2017
Na
15 december 2017
Uiterlijk 1 april 2018
Uiterlijk 15 mei 2018

Tel: 0223-634910
Industrieweg 7
info@fameuswonen.nl
Fax: 0223-668059
1785 AG Den Helder
www.fameuswonen.nl
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Contactblad van de Vogelvereniging “KANARIA” te Den Helder
Samenstelling bestuur
Voorzitter
A.R. Mac Rooy
Middelzand 3251
1788 EG Julianadorp
info@kanaria-denhelder.nl

Wnd. 1e Secretaris

Penningmeester

A.R. Mac Rooy
Middelzand 3251
1788 EG Julianadorp
secretaris@kanaria-denhelder.nl

J.C.T. van Cassel
Balistraat 17
1782 CH Den Helder
Tel. 0223-620755
penningmeester@kanaria-denhelder.nl

2e Secretaris

2e Penningmeester

Vacant

Vacant

Materiaalcommissaris

Ringencommissaris

W.van Gulik
Billitonstraat 47
1782 CE Den Helder
Tel.0629129231
willemvg50@gmail.com

W.J. Hoogendijk
P. Korffstraat 40
1785 JG Den Helder
Tel.0223-631833

Redactie
A.R. Mac Rooy
J.C.T. van Cassel

Heeft u vragen over:
Kleurkanaries :

W.J. Hoogendijk

0223-631833

Postuurkanaries :

G. Dikken

0227-591890

Tropische vogels :

J.P. Bügel
H. Romijn

0227-591597
0223-617539

Parkieten en grondvogels:

U kunt zich opgeven bij het bestuur

Advertenties / clubblad :

J.C.T. van Cassel
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0223-620755
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Horizontaal:
1 Meerdere 4 Collectieve arbeidsovereenkomst 7 Uitroeping van verbazing 10 Sportterm
11 Muziekinstrument 12 Brandstof 13 Op die plaats 14 Ringvormig koraaleiland 15 Uniek
16 Grauwgele stof 18 Bittere vloeistof 20 Tijdseenheid 22 Beroep 25 Limburgse voetbalclub
27 Bovenste deel van het hoofd 28 Oeverplant 30 Karakter 32 Bedwelmend middel 33 Aanwijzing
34 Deel van bruidsjurk 36 Beroep 37 In kleine stukjes uiteenvallend 38 Deel van schip
40 Toevluchtsoord 42 Zuiver 43 Amerikaanse nieuwszender 45 Meisjesnaam 46 Sporenplant
47 Waterplant 48 Deel van het chromosoom
Verticaal:
1 Indonesisch handweefwerk 2 Rookgerei 3 Plechtig langzaam 4 Luxe prostituee
5 Persagentschap 6 Geschoold 7 Monster 8 Woonlaag 9 Ontsteking van slijmvlies in de mond
17 Vuilnis 19 Entertainment 21 Lichaamsvocht 23 Godsdienst 24 Frans lidwoord 25 Make up
26 Gierig 28 Positie, stand 29 Aaien 31 Schade berokkenen 33 Ophef 35 Vulmiddel 36 Nagerecht
39 Troefkaart 41 Een zekere 43 Koolstofmonoxide 44 Momenteel

Oplossing puzzel september 2017: Quetzal
Rijk:
Stam:
Klasse:
Orde:
Familie:
Geslacht
:

Animalia (Dieren)
Chordata (Chordadieren)
Aves (Vogels)
Trogoniformes (Trogons)
Trogonidae (Trogons)
Pharomachrus (Quetzals)
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Oktober
Jaargang 82
Het bestuur van de vogelvereniging Kanaria nodigt U allen hierbij uit tot het bijwonen
van de ledenvergadering welke gehouden zal worden op dinsdag 10 oktober as.
aanvang 20.00 uur.
Onze locatie de ’Volkstuinen Texelstroom”, Texelstroomlaan 3, Tel 613539.
Leden worden verzocht vóór 20.00 aanwezig te willen zijn.
Om diefstal op de tuinen te voorkomen wordt de poort om 20.00 uur gesloten.
Agenda ledenvergadering 10 oktober
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering van 12 september
3. Mededelingen
4. In en Uitgaande Post
5. OTT 2017
6. Pauze met verloting
7. Regio-Districtvergadering
8. Vraag en aanbod
9. Vogelpraatje
10. Rondvraag
11. Sluiting

Afwezig met bericht: J.Nijsten, G.Vos en W.Lebbe
Aanwezig
: 12 leden en belangstellende
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder een warm welkom.
2. Notulen ledenvergadering van 9-05-2017
Gearresteerd geen op of aanmerkingen.
3. Mededelingen
Mevr.Udding is gevallen en is herstellende ze doet een ieder de groeten.
Meer mededelingen bij punt 5
Koos heeft een andere printer gekocht (kleur) en probeert hem de komende tijd uit.
Willem Hoogendijk wil graag om een lijst van cultuurvogels aanwezig bij de leden.
4. In en Uitgaande Post
Snafeltjeskrant
51 Nationale tentoostelling Vv.Paradijsvogel-Zaandam
Mail kleur en zang Alkmaar over een andere locatie zij gaan naar het buurthuis Overdie te
Alkmaar
5. OTT 2017
IVm het nog niet beschikbaar zijn van de nieuwe locatie kunnen wij dit jaar niet terecht bij
de firma Groet voor onze Onderlinge Tentoonstelling 2017. Er is gezocht door het bestuur naar
een andere locatie deze wordt kleindierensportvereniging H&O.
Koos geeft aan wat er afgesproken is.
Puzzel (10 inzenders) wordt na loting gewonnen door W.Hoogendijk oplossing is: Quetzal
6. Pauze met verloting
7. Vogelpraatje
De aanwezige leden geven hun wel en wee over hun kweek.
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Koos van Cassel

Jan Nijsten

Balistraat 17
1782 CH Den Helder
Hobby kweker van :
Gould Amadine en Tropen
Kw.Nr. : 3JYJ
Tel.
: 0223-620755
Bichinow
E-mail : j.van.cassel@quicknet.nl

Louisehof 2
1781 RS Den Helder
Kweker van :
Japanse meeuwen, Kanarie`s
Mozambique sys, Raza`s
Kw.Nr. : PJ67
Tel.
: 0223-617965
E-mail : tm.bak@quicknet.nl

Aulvin Mac Rooij
Middelzand 3251
1788 EG Julianadorp Den Helder
Hobby kweker van:
Goulds Amadines en Tropen
Kw.Nr. : HV86
E-mail : info@kanaria-denhelder.nl

Blauwfazantje

A,M Dikken
Primulastraat 19
1777 XB Hippolytushoef

Kweker van : Lizard
Gould

Kw.Nr: L695
E-mail: amdikken@quicknet.nl

Henk Romijn
Noordzeestraat 257
1784 BP Den Helder
Hobby kweker van :
Gould Amadine, Diamantvinken
Spitsstaart Amadines en Bichenows Diamantvink
Kw.Nr.: 2CWL
Tel. 0223-617539

J. Bügel
Slingerweg 39
1777 AE Hippolytushoef
Kweker van : Bichenow,
Spitsstaard amadine,
Diamantvink,Dwergrietvink
Dorna astrilde, Masker grijs
Forbes gordelgras,rietvink,
Masker amadine
Roodkop en driekeuren pap.Amadine.
Kw.Nr.: W795
Tel.:0227-591597

Lizard

G. Dikken
Bijlstraat 13
1777 GE Hippolytushoef
Kweker van : Postuur kanaries,
Five Fancy, Japan Hoso,
Raza Espagñola.
Kw.Nr.: FE74
Japan Hoso
Tel.:0227-591890

Hier kan uw
advertentie staan
Voor info bel
Koos van Cassel
0223-620755

Denk om uw ringenbestelling 2018
De NBvV. vraagt u in uw eigen belang en in het belang van andere leden
zich strikt aan deze regels te houden.

Bestelronde 3
W.J. Hoogendijk

t/m 24 januari 2018 Uiterlijk
P. Korffstraat 40

1785 JG Den Helder
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1 april 2018
Tel.0223-631833
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8. Rondvraag
J.Bugel: Of er op de site van de bond vermelt wordt waar de OTT wordt gehouden?
De voorzitter geeft aan dat dat wordt geregeld
9. Sluiting
Om 21.25 sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Onderlinge tentoonstelling 2017
De onderlinge tentoonstelling 2017 is weer in aantocht en daar hoort ook de tombola weer bij.
De voorbereidingen zijn alweer begonnen en misschien zijn er onder onze leden ook wel mensen die
ons een prijs willen schenken en natuurlijk hopen wij dat onze vaste sponsoren ook weer van partij zijn.
Heeft u prijzen wij komen ze met dank bij u ophalen, natuurlijk mag u ze ook komen brengen :
Bel voor een afspraak : Marian 0223-620755

Verhuisbericht! MD Modelauto’s en Treinen
Helaas zijn wij gedwongen na 4 jaar te verhuizen van Willemsoord , omdat er in gebouw 39 een
fietsen fabriek moet komen !?
Onze laatste dag op Willemsoord is zaterdag 25 november!
*Tot die tijd gaan we heel veel producten opruimen tegen hoge kortingen tot wel 50%!
Onze nieuwe adres wordt,
Marsdiepstraat 397
1784 AH Den Helder
(Pand van, Van Der Oord Koffie en Thee Oord en pasfoto’s)
Onze nieuwe openingstijden zijn daar,
Maandag T/M Vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
We gaan maandag 27 november alweer open op onze nieuwe locatie!
De hele maand december doen wij nog samen met Sylvia van Der Oord (Koffie en Thee Oord )
vanaf 1 januari is de winkel van ons en nemen wij ook het maken van pas foto’s over van, Van Der
Oord!
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 Wij hebben voer voor alle soorten vogels
 Klein- en grootverpakkingen
 Altijd tegen een scherpe prijs

Papegaaienvoer van
Wielink, Witte Molen en
Versele-laga

Diverse vogelzaden
Kanariezaad
Parkietenzaad
Tropenzaad
Grote partkiet/agepornide zaad
Papegaaienvoer
Tortelduivenvoer

Bodembedekkers als schelpenzand
en beukensnippers

Ook hebben wij een groot
assortiment wintervoer met o.a.
Vetbollen, strooivoer,
ei/krachtvoer, universeel en
vruchtenpaté

Producten van:

Voor de actuele prijzen kijkt u op onze
site of komt u langs in de winkel.

www.blokkerdiervoeding.nl

Fa. Blokker
Spoorgracht 30
1781 CD Den Helder

Telefoon: 0223 - 684878
blokker.dier@quicknet.nl
www.blokkerdiervoeding.nl

Fax : 0223 - 684879

De Quetzal

(Oplossing puzzel september)

De Quetzal is een niet meer bedreigde vogelsoort die behoord tot de familie Trogons. De quetzal is de
nationale vogel van het Midden-Amerikaanse land Guatemala.
Uiterlijk
De lengte van kop tot romp bedraagt 35-40 cm, met de staart erbij bedraagt de lengte tot maar liefst 100 cm.
De mannetjes en de vrouwtjes hebben beide een metaalglanzende groene kop, rug en vleugels. De borst is
helder rood en ze hebben witte onderstaartveren. De kleuren van de mannetjes zijn uitbundiger dan die van
de vrouwtjes. Vaak zijn de veren bruin in plaats van metaalgroen. Bij de mannetjes groeien in de paartijd 4
staartveren uit tot erg lange sierlijke slierten. Als ze in een nest hol zitten hangen de lange slierten vaak
buitenboord. De poten van de quetzal zijn grijs van kleur. Ze hebben 4 tenen aan elke voet. Twee tenen zijn
naar voren gericht en de andere twee naar achter. De snavel is kort,maar wel erg sterk. De mannetjes hebben
een gele snavel en bij de vrouwtjes is de snavel zwart van kleur.
Leefomgeving en voedsel
Quetzals leven in beboste gebieden, zoals nevelwouden,
op een hoogte van 1200 tot 3000 meter. Quetzals voeden
zicht voornamelijk met vruchten en dan vooral wilde
advocado’s. De avocado’s worden geheel ingeslikt,
waarna het vruchtvlees in de maag wordt verteerd. De
grote pit wordt weer uitgespuugd, waardoor de quetzal
bijdraagt aan de verspreiding van avocado-bomen.
Daarnaast worden ook insecten, spinnen, kleine
boomkikkers en gekko’s gegeten door de quetzal.

Voortplanting
Het broedseizoen loopt van maart tot juni. De quetzal nestelt
vaak in boomholten die door spechten verlaten zijn. Het
vrouwtje legt 2 tot 4 lichtblauw gekleurde eieren. De ouders
broeden de eieren om de beurt. Na ongeveer 18 dagen komen
de eitjes uit. De jongen worden door beide ouders gevoerd.
De jongen worden voornamelijk gevoed met kleine insecten.
Na een maand vliegen de jongen al uit. Ze blijven nog in wel
in de buurt van hun ouders. De jongen zijn als ze uitvliegen
nog niet zo mooi op kleur als de ouders.
Legende
De quetzal maakt deel uit van veel Indiaanse legendes. De vogel
is vooral sterk verbonden met Quetzalcoatl, de god van de wind
en de cultuur bij de Azteken, wiens naam gevederde slang
betekent. Op het doden van quetzals stond de doodstraf. Ook
bij de Maya’s stond de quetzal hoog in aanzien als symbool voor
vrijheid, omdat de quetzal altijd sterft in gevangenschap. De
rode borst zou de quetzal volgens de legendes hebben gekregen
tijdens de komst van de Spaanse veroveraars (conquistadores),
zoals Hernán Cortés. Toen de Spanjaarden de Maya’s versloegen zouden de quetzals geland zijn op de
bebloede Indianen om hen te beschermen. Door het bloed kleurde de borst van de quetzal helderrood.
De quetzal is ook een symbool in de nationale vlag van Guatemala, ook hier omdat deze vogel steeds sterft
in gevangenschap. Er is dan ook een Orde van de quetzal ingesteld. De quetzal staat ook op het wapen.

Willemsoord Museum Winkel
Het adres voor nieuwe
en 2de hands treinen
Iedere zaterdag inkoop!

De modelbouw winkel in de kop van Noord Holland!
Dealer van oa; Willemsoord Museum Winkel/MD Modelauto`s en Treinen!

Fleischmann
Roco
Humbrol
Ulhenbrock
Busch
Kibri
Faller
Piko
Tekno
Märklin

Willemsoord gebouw 39
1781 AS Den Helder
06-46343925

www.modeltreinenenmeer.nl
Openingstijden;
Donderdag van 12.00 tot 18.00 uur
Vrijdag
van 11.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur

Ergens anders goedkoper gezien ? Dan passen wij gelijk de prijzen aan !
(vraag naar de voorwaarden)
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Weetjes die je misschien nog niet wist over vogels!
Kraaien en duiven kunnen tellen
In ieder geval tot drie, soms zelfs tot vijf. Ze herkennen groepjes van een bepaald aantal.
Wetenschappers kwamen daar onder andere achter door het aantal eieren in het nest te variëren.
Mensen nemen aantallen niet veel beter waar. Groepjes van vijf zien we nog ineens. Daarboven
moeten we al snel even het aantal stuks tellen.
Hanen helpen hennen naar voedsel te zoeken
Als ze voedsel vinden, pakken ze er wat van op en laten dat op de grond vallen. Vervolgens gaan ze
dan hevig staan klokken om de hennen op het voedsel te wijzen. Hennen doen hetzelfde bij hun
kuikens. Heel sociaal.
De snelste vogels ter wereld
Soms wordt beweerd dat slechtvalken de snelste vogels, zelfs de snelste dieren ter wereld zijn. Bij die
vogels zijn tijdens duikvluchten inderdaad snelheden van ongeveer 140 km per uur gemeten. Maar er
is een vogelsoort die nog sneller is: de stekelstaartgierzwaluw (Hirundapus caudacutus) haalt
snelheden van ruim 170 km per uur (Guinness Book of World Records). Deze gierzwaluw broedt in
Siberië« en Japan en overwintert in Australië«. In Nederland broedt alleen de gewone gierzwaluw
(Apus apus) die maar 110 km/u haalt (net zo snel als een sprintende jachtluipaard). Gierzwaluwen
kunnen tijdens de vlucht slapen en zelfs paren!
Trekvogels
In de herfst worden veel vogels onrustig. Ze willen weg. Ook als de omstandigheden (kunstmatig)
hetzelfde worden gehouden. Dat is uitgebreid onderzocht. Niemand weet nog precies wat dat
trekinstinct activeert. Het heeft iets met een biologische klok te maken, want sommige soorten
vertrekken ieder jaar massaal op ongeveer hetzelfde tijdstip, ongeacht de omstandigheden. Ze
bereiden zich op hun lange, jaarlijkse tocht voor door veel te eten en daaruit heel veel vet in hun
lichamen op te slaan. Soms hebben vogels bij vertrek anderhalf maal hun normale gewicht! Veel
vogels vliegen op trek vooral s nachts. Ze houden dan vaak contact door elkaar te roepen. Je hoort ze
dan duidelijk overkomen. Overdag landen ze meestal (als dat kan) en proberen het energieverlies bij
te eten. Zeker als ze lange stukken over zee moeten vliegen is veel energie keihard nodig. Uit Europa
vliegen de meeste vogels vooral via Gibraltar (Zuid-Spanje) en de Bosporus (Turkije) naar Afrika.
Op die plekken kan het soms â€˜zwart zien â€˜ van de vogels. Als ze die nauwe oversteekpunten zijn
gepasseerd, waaieren hun vluchtroutes weer uit. In de lente vliegen ze weer terug om in Europa te
gaan broeden. Gek genoeg zijn het vooral kleinere vogelsoorten die wel grotere stukken boven zee
vliegen, bijvoorbeeld van Libië naar Italië en andersom. De meeste trekvogels vliegen in groepen van
dezelfde soort.
Hoe trekvogels zich oriënteren
Daar wordt nog lang niet alles van begrepen. Overdag oriënteren trekvogels zich in ieder geval ook
op de zon en s nachts op de sterrenhemel. De melkweg lijkt daarbij belangrijk te zijn. Ook worden
kunstlijnen, rivierdalen, bergketens en dergelijke gevolgd. Vogels hebben een enorm goed geheugen
voor dat soort zaken en weten precies op de plek terug te komen waar ze al eerder zijn geweest of uit
hun ei werden geboren. Maar bij sommige vogelsoorten zijn er aanwijzingen dat ze over meer
oriëntatie mogelijkheden beschikken dan wij: ze kunnen zich ook op het magnetisch veld van de
aarde richten, zelfs op gepolariseerd licht en infrarode straling. Ook de barometrische druk schijnt
een rol te kunnen spelen. Als het weer plotseling verandert, kunnen trekvogels daardoor in
verwarring en uit de koers raken. We weten er nog lang niet het fijne van!
(Bron: http://www.groenrijk.nl/nieuwsbericht )
Wordt vervolgd !!!!!!!
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TUINCENTRUM DEN HELDER HOVENIERSDIENSTEN

TRIMSALON DEN HELDER

WOONTRENDS

Openingstijden:
Ma 12.30 tot 17.30u.

Di. t/m vrij. 09.30 tot 17.30u.
Zondag van 12.00 tot 17.00 uur
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Za. 09.30 tot 17.00u.
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Vogelvereniging KANARIA

Afd. Den Helder H12

Aanmeldingsformulier
Vogelvereniging Kanaria is opgericht op 10 oktober 1935 aangesloten bij de NBvV afdelingcode H12
Ondergetekende wenst zich op te geven als:
Jeugdlid (tot 17 jaar)

Contributie per jaar

€ 15.00

Lid

Contributie per jaar

€ 30.00

B.Lid (ook lid bij zustervereniging NBvV)

Contributie per jaar

€ 17.50

Donateur

Contributie per jaar

€ 10.00

Contactblad per post

Kosten per jaar

€

Contactblad via e-mail

7.50
gratis

Inschrijfgeld

€ 1.25

Eenmalig

Gironummer van “KANARIA” is : NL30 INGB 0000 655491 tnv Vogelvereniging Den Helder eo Kanaria.

Mevr.

Dhr.

E-mail adres:

Naam :

Voorletters:

Adres :

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats :

Geboorte datum :

Telefoonnummer:

Mijn vogels zijn :
Bent u al lid van een andere vereniging?

Ja

Nee

Zo ja , welke vereniging?
Heeft u belangstelling in nevenactiviteiten?
:

………………..

Bestuursfunctie

Datum

Tentoonstellingsmedewerker

Handtekening
:
……………………..

Redactielid clubblad
Bezorger clubblad

Voor meer informatie over onze vereniging kijk op : www.kanaria-denhelder.nl/wp
Of e-mail naar
: secretaris@kanaria-denhelder.nl
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