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Ringenbestelling over 2019
De ringen zijn in 2019 Zwart
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 2019
Bestelronde 1
Bestelronde 2
Bestelronde 3
Bestelronde 4

Besteldatum
t/m 5 mei 2018
t/m 20 september 2018
t/m 20 januari 2019
t/m 20 maart 2019

Uitleverdatum
Na
1 oktober 2018
Na
15 december 2018
Uiterlijk 1 april 2019
Uiterlijk 15 mei 2019

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

0227-591597

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 Zachte klap 3 Uitspraak 10 Volkomen 12 Zuiver 13 Koorkleed 15 Roem 17 Meisjesnaam
18 Ventje 20 Poel 22 Familielid 24 Heffing voor het gebruik van bepaalde wegen
25 Plaats in Gelderland 26 Dyne 27 Door twee deelbaar 28 Ogenblik 29 Babbelkous
31 Kleinste gemene veelvoud 33 Kledingstuk 34 Errore exepto 35 Honingbij 36 Rondedans
37 Plaats in Zwitserland 39 Wond 40 Op die plaats 42 Gestold vleesnat 43 Boezemvrienden
45 Breedbandverbinding 48 Plaats in Duitsland 49 Bioscoop 51 Zeer gedurfd 52 Thans
Verticaal:
1 Open strook in een bos 2 Russische geheime politie 3 Technische Hogeschool
4 Afrikaans land 5 Troefkaart 6 Wereldbol 7 Zangstuk 8 Deel van een zin 9 Niet in orde
11 Voorafgaand aan iets anders 14 Slonzige vrouw 16 Losse draad 19 Jeugdig persoon
20 Waterafvoer 21 Verstrooiing, ontspanning 23 Eenjarig dier 29 Marokkaanse stad
30 Individu 32 Boerderijdieren 35 Godsdienst 36 Geestelijke 38 Heidebloem 41 Meisjesnaam
44 Meisjesnaam 46 Judograad 47 Jongensnaam 50 En dergelijke

Oplossing puzzel maart 2018: zwavelkanarie
Rijk:

Animalia (Dieren)

Stam:

Chordata (Chordadieren)

Klasse:

Aves (Vogels)

Orde:

Passeriformes (Zangvogels)

Familie:

Fringillidae (Vinkachtigen)

Geslacht:

Crithagra (Kanaries)
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April
Jaargang 82
Het bestuur van de vogelvereniging Kanaria nodigt U allen uit tot het bijwonen van de
ledenvergadering welke gehouden zal worden op dinsdag 10 april 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 april 2018
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 13 maart 2018
3. Mededelingen
4. In- en Uitgaande post
5. Regio/districtsvergadering
6. Pauze met verloting
7. Koop en verkoop
8. Vogelpraatje
9. Rondvraag
10. Sluiting

Aanwezig
Afwezig met bericht

: 14 leden en belangstellende.
: W.Lebbe

1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering.
Welkomst woord voor dhr.Dikken
2. Notulen jaarvergadering 13 februari 2018
Aangenomen
3. Mededelingen
Nieuw lid mej.Kuiken.
4e ronde ringen div.leden zijn besteld
Ringen nieuw lid zijn besteld en al afgeleverd.
Mevr.Udding het gaat beter met haar maar heeft nog last van haar schouder met oefeningen
moet het over gaan.
W.van Gulik heeft een nieuw bewegwijzeringsbord gemaakt voor de vogelshows..
4. In- en Uitgaande post
NBvV. : Aanmelding nieuw lid mej.Kuiken
Adreswijziging G.Dikken
Email
: W.Lebbe over zijn herstel.
Email
: Vraag over zangkanarie doorverwezen naar dhr.Bogerd
Regio
: Clubblad S&O uit Schagen
5. Pauze met verloting
Oplossing puzzel : Zwavelkanarie 13 inzenders winnaar na loting Dhr.Bogerd
6. Vogelweekend tuincentrum Den Helder
24 en 25 februari vogelweekend gehad de voorzitter geeft zijn wel en wee over dit weekend.
7. Koop en verkoop
Gratis op te halen.sierduiven en duiven. Voor info bel 0223-646110
Keulen kweekkooi blok +/-100 cm.breed. +/-105 cm hoog en bestaat uit 3 kweekkooien.
evt met onderkast. Voor info J.Bugel 0227-591597
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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

Lizard

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

TUINCENTRUM DEN HELDER HOVENIERSDIENSTEN

G. Dikken
Bijlstraat 54
1777 GH Hippolytushoef
Kweker van : Postuur kanaries,
Five Fancy, Japan Hoso,
Raza Espagñola.
Kw.Nr.: FE74
Japan Hoso
Tel.:0227-591890

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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8. Vogelpraatje
De aanwezige leden geven hun wel en wee over hun hobby.
9. Rondvraag
Dhr. Vos
: Is er al iets bekend over de locatie van de OT?
Antwoord bestuur : Deze maand is er een gesprek met firma Groet dus wij hopen daar op
de volgende vergadering een antwoord over te hebben.
Dhr. van Cassel : Vraag of er iemand is die de clubbladen in Tuindorp en Oud
Den Helder wil rondbrengen het gaat om 6 clubbladen. Op dit moment
bezorgd hij zelf Nieuw Den Helder, Tuindorp en oud Den Helder.
Dhr. Hoogendijk : Bedankt een ieder voor zijn kaartje na zijn valpartij.
10. Sluiting
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst een alle wel thuis.

Wij wensen
familie en vrienden
veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Dat hij moge rusten in vrede.

Willem van Gulik
Billitonstraat 47
1782 CE Den Helder
Kweker van : Goudvinken,
Barmsijs en Europese sijs
Kw.Nr.: 0SRE
Tel.:0629129231

Denk om uw
ringenbestelling 2019
De NBvV. vraagt u in uw eigen belang en in het
belang van andere leden
zich strikt aan deze regels te houden.

W.J. Hoogendijk
1785 JG Den Helder
Goudvink

P. Korffstraat 40
Tel.0223-631833

Bestelronde 1 t/m 5 mei 2018
Uitlevering na 1 oktober 2018
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De Modelbouw &Treinen
winkel van de Noordkop

Nieuw
Nu ook Lego onderdelen !
Pasfoto’s !
Dealer van oa;

Fleischmann
Roco
Humbrol
Ulhenbrock
Busch Kibri

Marsdiepstraat 397A
1784AH Den Helder
06-46343925
Openingstijden:
Maandag T/M Vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Faller

Piko

Tekno

Siku

Märklin

 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

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

Fax : 0223 - 684879

Elitepiet wordt volksvogel
Hoe komt een natuurhistorisch museum erbij om aandacht te besteden aan de kanarie?.
Door Wim Wirtz 27 maart 2010
Ze probeerden een karmijnrode kanarie te kweken door gele en witte kanaries te kruisen met de kapoetsensijs, een
zeldzame, Venezolaanse rode vink. Maar na vijftien jaar experimenteren moesten de Duitse biologieleraar Hans
Duncker en zangkanariefokker Karl Reich in 1941 tot hun leedwezen constateren dat hun project was mislukt. Ze
waren niet verder gekomen dan kanaries met een koperkleur, meer oranje dan rood. ‘Bij mijn weten’, zegt
conservator Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam (NMR), ‘was dit het eerste experiment
met genetische manipulatie. Waar het mis ging was dat Duncker en Reich, geheel in lijn met de Duitse obsessie in die
tijd voor raszuiverheid en erfelijkheid, star vasthielden aan de idee dat alleen erfelijke eigenschappen de kleur van
vogels bepaalden. Waar ze geen rekening mee hielden, was dat ook omgevingsfactoren daarbij een rol speelden. De
Amerikaanse bioloog Charles Bennett loste het raadsel uiteindelijk op. Hij voerde gele en witte kanaries wortel en
caroteenolie, en ontdekte dat sommige vogels oranje werden en andere niet. De verschillen tussen de kanaries
duidden op erfelijke aanleg, maar zonder kleurvoer zou er niets gebeuren, hoezeer er ook werd gekruist en gefokt.
Pas in combinatie met roodvoer kwam de genetische aanleg voor een karmijnrood verendek naar boven. Moeliker is
apetrots: de kanaries die Duncker en Reich voor hun experimenten gebruikten, zijn nu voor het eerst in Nederland te
zien, in zijn museum. Het NMR mocht een beperkt aantal van de dode vogeltjes – opgevulde kanariehuiden – lenen
van het Übersee-Museum in Bremen, de stad waar de bioloog en de zangkanariefokker hun erfelijkheidsproeven
deden. De ‘legendarische’ kanaries, 28 in getal, zitten, inclusief kapoetsensijs, in een kastje en vormen zo’n beetje
het hoogtepunt van De Grote Kanarie Tentoonstelling, die van 28 maart tot en met 26 september in Rotterdam te
zien zal zijn.
Huismus
Hoe komt een natuurhistorisch museum bij de kanarie? ‘Een paar jaar geleden’, zegt Moeliker, ‘hadden we een grote
huismustentoonstelling. We werden toen benaderd door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers: of het niet
eens tijd werd voor de kanarie. Ja, goed idee, zeiden wij, waarom niet.’Wat de kanarie, Serinus canaria, volgens
Moeliker zo interessant maakt, is de sociaal-culturele geschiedenis die achter het vogeltje schuilgaat. Die
geschiedenis begint omstreeks de 14de, 15de eeuw, toen de kanarie voor het eerst van de Canarische Eilanden naar
Europa werd overgebracht. Het welluidende gezang van de mannetjes was aanleiding om ze massaal te vangen. Ze
bleken makkelijk tam te maken en goed te gedijen in een kooi. In Europa werden ze op grote schaal gekweekt, eerst
in Spanje en Italië, vervolgens in Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, België, Engeland en Nederland, waar ze in de 16de
eeuw voor het eerst als gezelschapsdier werden gehouden. De zangkunst van de wilde kanarie bleef voor zijn
gedomesticeerde familie behouden, maar zijn grijsgroene bevedering veranderde door het intensieve kweken in een
geel kleed. De eerste belangrijke aanwijzing daarvoor vormt een schilderij van een Duitse kunstenaar uit 1657,
waarop een tamme, volledig gele kanarie staat afgebeeld. De eerste afbeeldingen dateren van 1580, van een Duitse
encyclopedie, waarin hij als een gedeeltelijk geel en gekuifd vogeltje wordt weergegeven. Op de Canarische Eilanden,
Ma-deira en de Azoren komt de kanarie nog algemeen in het wild voor. Hij is 12,5 cm groot, heeft een
vleugelspanwijdte van 20-23 cm en een dikke, ronde, roze snavel, en maakt opvallend veel geluid, dat vermoedelijk
te maken heeft met de harde wind die over de Atlantische eilanden waait en waar hij bovenuit moet zien te komen.
Vogelkenners gaan ervan uit dat er wereldwijd 35 tot 40 soorten zijn, een paar in Europa en Azië, het overgrote deel
in Afrika. Ze dragen namen als dunbekkanarie, roodvoorhoofdkanarie, edelzanger, shoakanarie, Mozambiquesijs,
zuidelijke dikbekkanarie en zwavelkanarie. De tamme kanaries, met hun honderden variaties in kleur en vorm, staan
daar na 500 jaar selectief kweken uiterlijk inmiddels ver vanaf. De eerste gedomesticeerde kanaries waren duur en
fungeerden als statussymbool, elitepiet, in adellijke families. Er is een anekdote over de roemruchte Isabella van
Spanje (1566-1633), die tijdens haar verblijf in Brussel palmbomen liet aanplanten waarin 84 kanaries werden
losgelaten.
Carlota Joaquina de Bourbon (1775-1830), koningin van Portugal, werd als 10-jarige op een schilderij geportretteerd
met een gele kanarie op haar vinger. Ook in Nederland was de kanarie tot omstreeks de 19de eeuw een icoon van de
adel en de gegoede burgerij. Het personeel zorgde voor de fok.
De vogeltjes verbleven voornamelijk in de keuken, waar de fornuizen vaak een slechte rookafvoer hadden, zodat ze
hun diensten konden bewijzen als rookmelder voor het geval er koolmonoxide vrijkwam, want dan kieperden ze om.
Om dezelfde reden, hun gevoeligheid voor vervuilde lucht, werden ze later in kooitjes meegenomen in de mijnen.
Zodra er giftig gas ontsnapte, ging de kanarie plat en haastten de mijnwerkers zich naar boven. Het mijngebied van
de Harz in Duitsland werd omstreeks 1900, niet toevallig, het centrum van de kanariekweek. Duitse kooplieden
kwamen met 200 tot 400 kanaries tegelijk naar Nederland om ze hier aan de man te brengen. Zo werd de elitepiet
een volksvogel.

Kanariestad
De prijs van de vogeltjes daalde, hun populariteit nam toe. Vogelliefhebbers wierpen zich op de fok en de kweek, en
stichtten verenigingen om hun hobby optimaal te kunnen bedrijven. De eerste kanarievereniging, de Eerste
Vogelvrienden Kring, kwam in 1885 van de grond in Tilburg. Vele zouden volgen. Rotterdam werd kanariestad
nummer 1, met verenigingen als Ons Genot en Rotterdamse Kleur Kanarie Vereeniging Feijenoord. Momenteel zijn
er zo’n dertigduizend fans van volièrevogels en 534 lokale verenigingen aangesloten bij de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers. Volgens deze bond is er een jaarlijkse aanwas van minstens 400 duizend kanaries en moet de
totale Nederlandse populatie onderhand uit vele miljoenen vogeltjes bestaan. Op de tentoonstelling – zonder
levende vogeltjes – is te zien hoe de kanariekweek zich in de loop der eeuwen ontwikkelde, in de onderscheiden
categorieën kleur (512 variaties!), zang en postuur, met in het laatste geval bizarre voorbeelden van vogeltjes met
uitgerekte nekken en een alles bedekkend Beatle-kapsel op hun kop. Er is een leerorgeltje neergezet, aangedreven
door luchtcilinders, waarmee jonge kanaries een bepaalde zang werd aangeleerd. Aan een wand hangen
kanariekooien. Elders staan busjes waarin zangzaad heeft gezeten. In een vitrine liggen oude en moderne
handboeken over hoe de kanarie te houden en te fokken is. De expositieruimte is vervuld van kanariegezang. En er is
een Wall of Fame. Daar kunnen we de beroemde onthoofde kanarie aanschouwen die vorig jaar augustus werd
aangetroffen in een buitenkooi te Kollumerzwaag. Het kopje was van de romp gerukt. Van de dader ontbrak elk
spoor. Tal van media sprongen erbovenop. Bijna heel het land huilde dikke tranen. We kunnen ook het beroemde
kooitje van Sparta-Piet, de mascotte van voetbalclub Sparta, bewonderen, die jarenlang bij wedstrijden in het doel
werd gehangen. En niet te vergeten: de oudste onder zijns gelijken in Nederland, de kanarie die in 1857 werd
bijgezet.
Artikel Volkskrant 2010
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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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