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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 Flets 3 Pad tussen huizenblokken 8 Tochtje 9 Verwonden 13 Land in Afrika 15 Behoeftige
16 Informatie zoeken op het internet 20 Teer 22 Geen 23 Cursieve letter 25 Niet waarneembaar
27 Roem 29 Academische titel 30 Heel naar 33 Ringvormig koraaleiland 34 Rit 36 Zitvlak
39 Sleepnet 40 Verdriet 41 Kloosterlinge
Verticaal:
1 Kunstboter 2 Indiaans symbool 3 Zuigeling 4 Oplosmiddel 5 Disk Operating System
6 Bloeiwijze 7 Engelse drank 10 Autobrandstof 11 Hoofdstad van Zuid-Korea 12 Lof 14 Kleur
17 Glibberig 18 Deel van een zin 19 Verslag schrijven van een vergadering 21 Pienter
24 Soort naaldboom 26 Schop 28 Inkrassen 31 Stek 32 Holte 35 Dierenhuid 36 Algemene Inspectiedienst
37 Hoger technisch onderwijs 38 Jongensnaam

Oplossing puzzel september 2018: Steenarend
Rijk:

Animalia (Dieren)

Stam:

Chordata (Chordadieren)

Klasse:

Aves (Vogels)

Orde:

Accipitriformes

Familie: Accipitridae (Havikachtigen)
Geslacht: Aquila
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Oktober
Jaargang 82
Het bestuur van de vogelvereniging Kanaria nodigt U allen uit tot het bijwonen van de
ledenvergadering welke gehouden zal worden op dinsdag 9 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 9 oktober
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 11 september 2018
3. Mededelingen
4. In- en Uitgaande post
5. Regio/Districtsvergadering
6. Pauze met verloting
7. Vogelweekend 061018 tuincentrum Den Helder
8. Ott 2018
9. Rondvraag
10. Sluiting

Aanwezig
Afwezig met bericht

: 12 leden en belangstellende.
: A.R.Macrooy A.Duinkerken

1.

Opening
Ivm de afwezigheid voorzitter opent de penningmeester de vergadering en heet de
aanwezige leden een warm welkom en een woord van dank voor hun trouwe komst.
Afmelding: Andries Duinkerken, Alvin Macrooy

2.

Notulen ledenvergadering 8 mei 2018
Aangenomen

3.

Mededelingen
Onprettige mededeling over H&O zij houden op te bestaan op 31 december 2018 en het
gebouw gaat in de verkoop. Hierdoor verliezen wij ook onze opslag.
Er wordt aan de leden gevraagd uit te kijken naar een nieuwe opslaglocatie.
Het bestuur zal in contact treden met diverse sponsoren of het mogelijk is om materiaal, of
gedeeltes, bij hun te kunnen stallen.

4.

In- en Uitgaande post
In:
Opzegging lidmaatschap Roy Boerboom:
Helaas wil ik bij deze graag mijn lidmaatschap voor de vereniging opzeggen. Ik heb de
vogels verkocht en de kweekkooien in de verkoop, ik kom er kwa tijd helaas gewoon
nauwelijks aan toe. In elk geval bedankt voor de fijne tijd en wie weet tot in de toekomst!
Opzegging Dhr. Wit:
Donateur per 311218

5.

Regio/Districtsvergadering
19 sept is de regio vergadering in Lutjebroek

6.

Pauze met verloting
Winnaar puzzel na loting Dhr. Gulik oplossing: Steenarend

7.

Vogelweekend 061018 tuincentrum Den Helder
Vrijdag
16.00 uur: Inrichten ruimte gereed maken.
Zaterdag
09.30 uur: Inbreng vogels.
Zaterdag
10.00 uur: Keurmeesters Gerrit Streefkerk en Jos Wokke.
Zaterdag
17.00 uur: Sluiting tuincentrum.
Zondag
12.00 uur: Opening tuincentrum.
Zondag
16.00 uur: Uitgifte vogels uit de evt. verkoop.
Zondag
16.30 uur: Uitgifte overige vogels.
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Koos van Cassel
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

Jan Nijsten
Louisehof 2
1781 RS Den Helder
Kweker van:
Japanse meeuwen, Kanaries
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
Gould
E-mail : info@kanaria-denhelder.nl

A,M Dikken
Primulastraat 19
1777 XB Hippolytushoef

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

Jurrie Bügel
Slingerweg 39
1777 AE Hippolytushoef
Kweker van : Bichenow,
Spitsstaard amadine,
Diamantvink,Dwergrietvink
Dorna astrilde, Masker grijs
Forbes gordelgras,rietvink,
Maskeramadine
Roodkop en driekeuren pap.Amadine.
Kw.Nr.: W795
Tel.:06-15345639

Blauwfazantje

Lizard

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

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

Goudvink

Denk om uw ringenbestelling 2019
Bestelronde 3

t/m 20 januari 2019

Uiterlijk 1 april 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
P.Korffstraat 40
1785 JG Den Helder Tel.0223-631833
BSN blijft verplicht op te geven bij de bond bij bestelling ringen beschermde vogels.
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Vervolg voorlopige notulen 11 september 2018
Ook zullen aanwezig zijn: dierenambulance en klein dieren verenigingen
Vraag Dhr. Bugel:
Is er een verzekering voor de vogels en materialen en hoe is de verlichting geregeld?
Antwoord bestuur:
Weet ik niet. Wij gaan dit uitzoeken. Als er geen verzekering mogelijk is dan zullen wij als
Vv.Kanaria garant staan.
Er ontstond daarna een gesprek tussen de aanwezige leden over, hoe, wat en waarom.
Het bestuur geeft aan dat het clubblad oktober op 2 oktober bij de verdeelpunten ligt en dat
daar het wel en wee over weekend tuincentrum wordt vermeldt.
Verlichting Koos geeft aan dat hij maandag 2 lichtbalken van H&O kan lenen en de daarbij
behorende tafels.
8.

Vogelpraatje
Diverse leden geven hun wel en wee over onze hobby.

9.

Rondvraag
Dhr. Gessel: Wanneer word onze TT gehouden?
Antwoord bestuur: Heb de datum niet bij me maar het is het laatste volle weekend in
november week 47.
Dhr. Bugel: Welke keurmeesters zijn er op onze OTT 2018
Antwoord bestuur: Hebben wij niet bij de hand ik (Koos) zorg dat u ze krijgt via mail of
telefoon.

10.

Sluiting
Om 21.45 sluit de penningmeester de vergadering en wenst een ieder wel thuis

Vogelweekend 6/7 oktober 2018 tuincentrum den Helder
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag

09.30 uur:
10.00 uur:
17.00 uur:
12.00 uur:
16.00 uur:
16.30 uur:

Inbreng vogels.
Keurmeesters Gerrit Streefkerk en Jos Wokke.
Sluiting tuincentrum.
Opening tuincentrum.
Uitgifte vogels uit de evt. verkoop.
Uitgifte overige vogels.

Ook zullen aanwezig zijn: dierenambulance en klein dieren verenigingen
Op zaterdag 5 okt:
Is er een open keuring van kanaries en tropische vogels deze zal verzorgd worden door 2
keurmeesters van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers. Deze keuring is openbaar dus
voor iedereen toegankelijk. Wilt u een praatje maken over uw eigen vogel of laten zien dan is dit
de gelegenheid. Diverse leden hebben hun kweekvogels (kanaries en tropische vogels)
tentoongesteld en deze worden ook gekeurd zodat ze weten of ze op de goede weg zijn de uitslag
zal openbaar worden tentoongesteld.
Er zullen ook vogels te koop zijn.(Ophalen zondag na 16.00 uur)
Op Zondag 6 okt
U kunt verschillende soorten kanaries en tropische vogels komen bekijken en een praatje maken
met de aanwezige leden.
Er zullen ook vogels te koop zijn.
U bent van harte welkom om te komen kijken of voor een praatje op :
zaterdag 5 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur
zondag 6 oktober van 12.00 uur tot 17.00 uur
Voor info: info@kanaria-denhelder.nl/wp of tuincentrumdenhelder.nl
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De Modelbouw &Treinen
winkel van de Noordkop

Nieuw
DHL afgifte punt
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
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Steenarend

(oplossing puzzel september 2018)

Leefgebied
Steenarend komen voor op bijna het gehele noordelijk halfrond. In Noord-Amerika broeden ze van
Alaska tot Mexico, voornamelijk aan de westzijde van het continent, maar via Canada komen ze
voor tot aan Nova Scotia, tussen de Hudsonbaai en de Grote Meren door. In Azië komen ze bijna
overal ten noorden van de Himalaya voor, maar in Europa broeden ze alleen in Scandinavië,
Schotland, Noord-Rusland, Spanje, Zwitserland, Italië, Griekenland en de Alpen. In Afrika zijn ze
beperkt tot Tunesië, Algerije en Marokko. In Nederland komen ze echter vrijwel nooit voor. In
België zijn er vier waargenomen in de Ardennen. Steenarenden komen voor tot op een hoogte van
3600 m. De leefgebieden zijn toendra's, gebieden met struikgewas, graslanden en loof-en
naaldbossen. De meeste steenarenden leven in bergachtige gebieden, maar ze nestelen ook in
natte gebieden zoals langs oevers en rivierdelta's

Uiterlijk
De steenarend heeft een lengte van 70 tot 84 cm met een spanwijdte van 1,85 tot 2,20 m en is
daarmee een van de grootste landarenden op het noordelijk halfrond. Mannetjes en vrouwtjes zien
er gelijk uit maar de vrouwtjes zijn groter. Een mannetje weegt 3 tot 4.4 kg en een vrouwtje 3.9 tot
6.1 kg. De poten hebben grote klauwen. Het verenkleed is grotendeels donkerbruin, met in de nek
goudkleurige veren. Dit verenkleed is bij beide geslachten gelijk.

Voortbeweging
Steenarenden vliegen met krachtige vleugelslagen en kunnen met een snelheid van 50 km/u
vliegen. Als ze maar beneden duiken kunnen ze echter enorme snelheden halen tot wel 300
km/u.

Wetenswaardigheden
Steenarenden kunnen tijdens het vliegen een prooi van wel 3.6 kg meenemen. Met een spanwijdte
van 1,85 tot 2,20 m is het een van de grootste landarenden op t noordelijk halfrond. Ze kunnen
een snelheid van 50 km/u halen en als ze maar beneden duiken wel 300 km/u. Steenarenden
kunnen een konijn zien vanaf een hoogte van twee kilometer.

Voedsel in de natuur
Steenarenden zijn opportunistische jagers die allerlei diersoorten aanvallen. In zeer zeldzame
gevallen vallen ze ook grote dieren aan, zoals herten en coyotes. In 2013 werd vastgelegd hoe
een sikahert gedood en opgegeten werd en in 2004 werd een berenjong aangevallen. Er zijn geen
aanvallen op mensen bekend.Het voedsel bestaat uit konijnen, marmotten, eekhoorns, hoenders,
schildpadden, slangen, vogels, reptielen, vissen en aas. Soms echter zelfs ook herten en coyotes

Gedrag
Een steenarend heeft net zoals alle roofvogels een zeer goed gezichtsvermogen. Hij kan een
konijn zien vanaf een hoogte van twee kilometer. De prooien worden meestal gevangen na een
lange, lage glijvlucht.
In gebieden waar steenarenden niet trekken, blijven een mannetjes en een vrouwtjes soms een
aantal jaren bij elkaar. In gebieden waar ze wel trekken beginnen de vogels paartjes te vormen
wanneer ze weer op het nest terugkeren. Het is niet bekend of dit steeds hetzelfde paartje is.

Predatie
Steenarenden hebben weinig natuurlijke vijanden. De enige bekende predatoren zijn veelvraten en
beren.
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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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Voortplanting in de natuur
Ze broeden, afhankelijk van het gebied waar ze leven, tussen maart en augustus. Bij vogels die
niet trekken begint het paren en het bouwen van nesten al in december. Voor steenarenden die
wel trekken gebeurt dit in de periode februari-april. Het nest, dat ieder jaar opnieuw wordt gebruikt,
wordt steeds verder uitgebouwd en heeft soms een doorsnede van wel twee meter. Het wordt op
een rotsrichel of in een boom gebouwd. Zowel het mannetje als het vrouwtje bouwen aan het nest.
Dat kan wel 4 tot 6 weken in beslag nemen.
Een legsel bestaat meestal uit 1 tot 4 eieren (meestal 2) die met intervallen van 3 tot 4 dagen
worden gelegd. Direct na het leggen van het eerste ei begint het vrouwtje te broeden. De kuikens
wegen rond de 100 gram als ze uit het ei komen. Door de intervallen ontstaat er een verschil in
grootte en zal in de meeste gevallen (rond de 80% van de nesten gebeurt dit) het oudste jong de
anderen al na een paar dagen doodmaken, zonder dat de volwassen vogels ingrijpen. De overige
eieren zijn een soort extra zekerheid, voor het geval een ei kapot zou gaan of het oudste jong niet
zou overleven.De eieren zijn ongeveer 76 bij 59 mm groot en de broedduur is gemiddeld 42
dagen. Het mannetje en vrouwtje brengen beiden voedsel voor de jongen. Het jong (of jongen)
blijft ongeveer 70 dagen in het nest en zal dan zijn eerste vlucht maken. De jongen zijn na 4 tot 7
jaar geslachtsrijp en kunnen dan hun eigen nest gaan grootbrengen.De jongen worden door hun
ouders gevoerd met afgescheurde stukjes vlees, zelfs nog maanden nadat ze zijn uitgevlogen.
Desondanks sterven er veel in hun eerste levensjaar.De maximale leeftijd in de natuur is circa 32
jaar, in gevangenschap kan deze vogelsoort wel rond de 48 jaar worden.

Bedreiging
In het verleden werden deze vogels afgeschoten, omdat men ze ten onrechte voor veerovers
aanzag, maar tegenwoordig is deze soort in vele landen beschermd. Zo vallen steenarenden in de
Verenigde Staten sinds 1962 onder de "Bald and Golden Eagle Protection Act"Veel steenarenden
worden geëlektrocuteerd door elektriciteitskabels, komen vast te zitten in wildklemmen die voor
coyotes en andere dieren bestemd zijn of worden vergiftigd door boeren. De IUCN heeft deze
vogelsoort geclassificeerd als niet bedreigd.

Bronnen:
•Amimal Diversity Web: Ivory, A. 2002. "Aquila chrysaetos" (On-line), Animal Diversity Web. Accessed April 16, 2016 at
http://animaldiversity.org/accounts/Aquila_chrysaetos/
•IUCN: BirdLife International. 2016. Aquila chrysaetos. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22696060A93541662.
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22696060A93541662.en. Accessed on 16 April 2016.
•Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenarend Accessed on 16 April 2016

Leefgebied
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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

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

Fax : 0223 - 684879
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Vogelvereniging KANARIA

Afd. Den Helder H12

Aanmeldingsformulier
Vogelvereniging Kanaria is opgericht op 10 oktober 1935 aangesloten bij de NBvV afdeling code 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?
Hebt u belangstelling in nevenactiviteiten?
:

………………..

Bestuursfunctie

Datum

Tentoonstellingsmedewerker

Handtekening
:
……………………..

Redactielid clubblad
Bezorger clubblad

Voor meer informatie over onze vereniging kijk op
Of e-mail naar

www.kanaria-denhelder.nl/wp
secretaris@kanaria-denhelder.nl

Opgegeven gegevens zullen niet aan derde worden verstrekt.

