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Tentoonstelling 
 
De catalogus heb ik net naar Henk Haasnoot gestuurd. Hij 
kan dan nagaan hoeveel kooien hij met zijn mannen 
schoon moeten maken voor de tentoonstelling. Nou het 
zijn er weer heel wat, 404 om precies te zijn  De leden / 
inzenders hebben ons niet in de steek gelaten, we kunnen 
weer een prachtige show laten zien met een grote 
variëteit aan vogels, dat beloof ik u 

Op de laatst gehouden TT vergadering kwam de medewerkerslijst ook weer ten 
gehore, binnen de kortst mogelijke tijd was ook deze weer voorzien 
medewerkers om tijdens de show hun medewerking te verlenen. Een show 
maak je niet alleen,  maar met zijn allen. Dit geld ook voor de show zelf, zonder 
publiek in het geen attractie. Kom kijken wat de inzenders u voor te schotelen 
hebben, geniet er van en geef blijk van u waardering.   
 
In dit maandblad zit ook de medewerkerslijst ingesloten, er zijn nog een paar 
plekken open of kunnen nog aanvulling gebruiken, bijvoorbeeld bij het 
opruimen zondag avond. Iedereen wil dan graag naar huis, hoe meer zielen hoe 
meer vreugde. Liefhebbers of mensen die de vereniging een warm hart toe 
dragen meld je aan, ik hoor het graag. 
 
De laatst gehouden Bingo was ook weer een prima activiteit. De prijzen tafel 
leek wel een planten tuin zoveel moois aan groen kon je winnen  Ook nu was er 
weer een overvolle tafel vol met onze leden. Deze brachten veel leven en de 
nodige valuta op. We hebben ook extra reclame gemaakt via  Blik op 
Noordwijkerhout. Een website waar heel Noordwijkerhout naar uitkijkt. De 
herfst vakantie zat er ook dit jaar niet in, dus dat scheelt ook weer een aantal 
mensen. De opbrengst was zeer de moeite waard, dus de dames waren in hun 
sas. 
    
Afgelopen leden avond (Open podium ) hebben we eerst een korte vergadering 
gehad, onder andere de medewerkerslijst voor de tentoonstelling. Daarna was 
het genieten geblazen. Onze hof fotograaf / cq geluidsman had weer het een 
en ander in elkaar gedraaid. Genieten was het weer van onze uitjes met de 
vereniging. Een prachtige impressie van de uitgaansdag naar de groenteveiling 
en dierenpark in Tuitjehoorn. Ook de barbecue en onze fietstocht naar 
verschillende kwekers kwam weer uitgebreid in beeld. Natuurlijk was het weer 
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lachen geblazen aan het einde van de voorstelling, dat kun je wel aan Martien 
overlaten. 
 
Ik wil afsluiten met de uitnodiging aan iedereen om onze vogelshow te komen 
bezoeken, de inzenders alvast een goede tentoonstelling toe te wensen. Voor de 
leden die niet ingezonden hebben, kom kijken en geef inzenders en helpers een 
opkikker met u komst. Zij verdienen uw aandacht!  
 
Tot ziens op de tentoonstelling en anders zien we elkaar weer op de ledenavond 
van 13 november aanstaande. 
Graag tot volgende keer,   

B. Zwetsloot  vzr.  

Agenda 2014  V.V. De Kolibri 
 

29/10   Inbrengen vogels (leden) 17.00 – 20.00 uur 
30/10   TT Keuring (organisatie) 
31/10   TT-opening    20.00 – 22.00 uur 
01/11   Tentoonstelling    10.00 – 18.00 uur 
02/11   Tentoonstelling    10.00 – 17.00 uur 
02/11   Uitkooien     17.00 uur  
 
13 november  Sprekersavond, Oege Rinzema Vogels in de natuur. 
29 november  Vogelmarkt 
 
11 december  Uitreiking prijzen TT 
27 december  Vogelmarkt 
 
 

v.v.” De Kolibri ” 
 

Unity 
Teletekst pagina 341 

 



V.V. De Kolibri 2014                             5                        Noordwijkerhout 

 

 

Medewerkers lijst Onderlinge Tentoonstelling 2014   
Geachte leden, hierbij de lijst met medewerkers die zich hebben opgegeven om 
te helpen met het welslagen van de tentoonstelling. Zoals u ziet zijn niet alle 
werkzaamheden voorzien van medewerkers, graag doe ik een beroep op u om 
zich alsnog te geven. Bij voorbaat hartelijke dank voor Uw spontane 
medewerking!!! 
 

Voerploeg tijdens de TT 
P. van der Berg, E. van Noord en W. Anthonissen ( reserve )  
                                                                                                                                                                                                                                   

Rad van avontuur                                                               
A.A. Ooms, H. Haasnoot, A. Weijers , Mevr. M.Elstgeest, Mevr. T. Zwetsloot, J. 
Elstgeest                                                                                                                                                                                                                                 
 

Kataloges verkoop                                                                                                                            
vrijdagavond  31 oktober   
20.00 uur - 22.00 uur     W. Anthonissen, N. vd Berg 
Zaterdag    1 november                                                             
10.00 uur - 13.00 uur     K. van der Niet    
13.00 uur - 15.30 uur                K. van der Valk  
15.30 uur - 18.00 uur        K. van der Valk   
Zondag      2 november  
10.00 uur - 13.00 uur     J. Nederpel ??  
13.00 uur - 15.00 uur     J. Floris en E. Hulsebosch 
15.00 uur - 17.00 uur     J. Floris en E. Hulsebosch  
 

Enveloppe verkoop 
vrijdagavond  31 oktober  
20.00 uur - 22.00 uur     W. Anthonissen, N. vd Berg 
Zaterdag    1 november 
10.00 uur - 13.00 uur     K. van der Niet    
13.00 uur - 15.30 uur     K. van der Valk   
15.30 uur - 18.00 uur     K. van der Valk  
Zondag      2 november  
10.00 uur - 13.00 uur     J. Nederpel ?? 
13,00 uur - 15.30 uur     J. Floris en E. Hulsebosch 
15.30 uur - 17.00 uur     J. Floris en E. Hulsebosch 
 

Bardiensten  
zaterdag   1 november  van  10.00 uur – 12.00 uur.     
zondag     2 november  van  10.00 uur – 12.00 uur.    J. Nederpel 
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Vrachtauto vervoer  dinsdagavond en zondagavond  L. van Gent  
Hulp bij het vervoer naar de tentoonstelingszaal 
Dinsdagavond   28 oktober   19.00 uur   Geerlings bedrijvencentrum 
s’Gravendamseweg 20, Noordwijkerhout 
N. v.d. Berg, P. v.d. Berg, H. Haasnoot, W Anthonissen, J. Duivenvoorden, J. 
Floris, E. Hulsebosch. S. Alsemgeest, M. van Gent, E. van Noort, O. Rinzema en 
vele andere 
  

Het opzetten van de tentoonstelling 
Woensdag   29 oktober 8.30 uur bij de Duinklievers  Wagenmakerserf  4  
Noordwijkerhout 
N. v.d. Berg, P. v.d. Berg, H. Haasnoot, E. van Noord, J. Floris,  E. Hulsebosch. 
Rob Westgeest, B. Zwetsloot, S. Alsemgeest en vele andere. 
 

Inkooien vogels 
Woensdagavond  29 oktober 17.00 - 20.00 uur bij de Wagenmakerserf  4  
Noordwijkerhout   
P. v. d. Berg, E van Noord,  M van Gent, A. Ooms  
 

Helpers op de keuringsdag     
Donderdag    30 oktober  8.30 uur bij de Duinklievers  Wagenmakerserf 4  te 
Noordwijkerhout 
P. v. d. Berg, A. Ooms, E. van Noord, N. van de Berg, H. Haasnoot, S. 
Alsemgeest, B. Zwetsloot, C de Mooij, J. Elstgeest. De catering  wordt verzorgd 
door de Fam Anthonissen   
 

Het afwerken en versieren  T.T. zaal  
Vrijdag   31 oktober   8.30 uur bij de Duinklievers  Wagenmakerserf  4 te 
Noordwijkerhout 
P. v. d. Berg, H. Haasnoot, S. Alsemgeest, N. van de Berg,  M.Elstgeest, J. 
Elstgeest, E. van Noort, W. Anthonissen, C de Mooij, K. van der Niet, T en B. 
Zwetsloot,  en vele andere  
 

Het uitkooien en opruimen  T.T. zaal  
Zondag  2 november vanaf  +/- 17.00 uur bij de Duinklievers Wagenmakerserf  
4 te Noordwijkerhout 
P. v. d. Berg, A. Ooms, H. Haasnoot, E. van Noord, W. Anthonissen, J. Floris,  E. 
Hulsebosch B. Zwetsloot,  M.Elstgeest, T. Zwetsloot, J. Elstgeest, S Alsemgeest, 
J. Duivenvoorden  M. van Gent, O. Rinzema, K. van der Niet en vele andere.  
 

Opgeven  voor de nog open plaatsen of bij verhindering melden bij B. 
Zwetsloot    tel. 0252 – 216636 



V.V. De Kolibri 2014                             7                        Noordwijkerhout 

 

 

Veel Beflijsters op trek 
De afgelopen dagen worden er opvallend veel Beflijsters op trek gemeld. Op 
13, 14 en 15 oktober werden er meer dan 500 vanaf trektelposten gezien. 
Vooral het oosten van Nederland was goed bedeeld. De Beflijsters trokken mee 
in de grote stroom van koperwieken en anders lijsters, die begin deze week 
massaal overtrokken. 

‘Tak, tak’ en ‘swieerr’. Geluiden die ervaren trektellers meteen herkennen als 
trekroepjes van de Beflijster. Eenmaal in de kijker is de soort te herkennen aan 
de egaal donkere kleur, de rechte vlucht, lange staart, waardoor Beflijsters 
subtiel verschillen van Merels en Kramsvogels. Van dichtbij is de lichte bef te 
zien, die vooral opvalt bij volwassen mannetjes. De vogels die in het najaar 
door ons land trekken, zijn afkomstig uit Scandinavië en West-Rusland, waar ze 
in rotsachtige gebieden broeden. 
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Tegenwind 
Het zien van Beflijsters maakt tellers altijd enthousiast, omdat de soort niet 
bepaald algemeen is en de aantallen sterk per jaar verschillen. Begin deze week 
zorgde de vrij stevige zuidenwind ervoor dat lijsters, die massaal aankwamen in 
ons land, laag overvlogen. Bij deze tegenwind waren ze goed te tellen en 
werden er veel Beflijsters opgemerkt tussen massa vogels, die vooral uit 
Koperwieken bestond. Het zwaartepunt van hun trek lag in het oosten van het 
land (figuur 1). Op verschillende telposten werden meer dan 30 Beflijsters op 
één dag gezien en dat is uitzonderlijk voor het najaar. In totaal werden in drie 
dagen tijd 517 exemplaren geteld. In de afgelopen tien jaar kwamen zo’n 
geconcentreerde en flinke piek niet voor. 

Oostelijk in het najaar 
De trek in het najaar verloopt anders dan in het voorjaar, wanneer de meeste 
Beflijsters juist langs de kust worden gezien. In oktober ligt het zwaartepunt 
duidelijk op het zuidoosten van het land. De meeste Beflijsters trekken dan ook 
ten oosten van ons land door in het najaar en vliegen vanuit Scandinavië recht 
naar het zuiden. Een ander verschil met het voorjaar is dat ze dan vaak wat 
enkele dagen blijven pleisteren, terwijl ze in het najaar nauwelijks blijven 
hangen. Maar wie ineens een luidruchtig ‘tak’ of een vreemde ratel hoort 
vanuit de bomen, kan zomaar een Beflijster treffen die heel even bijkomt. 

 

Omvangrijke diefstal van zeldzame vogels in Avifauna 
dd. 16 september 
 

In de nacht van 15 op 16 september jl. zijn er in 
Vogelpark Avifauna, ondanks de beveiliging, ruim 
30 zeer zeldzame vogels gestolen. De inbrekers 
zijn doelgericht te werk gegaan en hebben 
voornamelijk waardevolle, zeldzame broedparen 
gestolen. Vele verblijven zijn opengebroken en 
zwaar beschadigd. 
 
De diefstal bestaat uit enkele toekans, beo’s en 
papegaaiachtige en een omvangrijk aantal 
neushoornvogels. Het was de inbrekers met name 
te doen om de wereldberoemde collectie 
neushoornvogels, waarvan er 16 zijn gestolen! 
Het gaat om o.a. de uiterst zeldzame en bedreigde 



V.V. De Kolibri 2014                             9                        Noordwijkerhout 

 

 

witkuifneushoornvogels, de roodbruine neushoornvogels en de met uitsterven 
bedreigde Visayan tarictic neushoornvogel. Deze soorten vragen een zeer 
specialistische verzorging en zijn slechts in enkele dierentuinen wereldwijd te 
zien. 
Stichting Vogelpark Avifauna levert een belangrijke bijdrage aan internationale 
fokprogramma’s binnen de dierentuinen. Met de diefstal is daarmee ook een 
zware slag toegebracht aan verschillende van deze fokprogramma’s. Sommige 
paartjes waren aan het broeden of hadden juist jongen. De vogelverzorgers 
doen er nu alles aan om de achtergebleven jongen en eieren te redden. 
De vogels zullen hoogstwaarschijnlijk aangeboden worden in de illegale 
dierenhandel. Omdat de vogels gechipt en geringd zijn heeft Avifauna goede 
hoop een deel van de vogels terug te krijgen. 
Gezien de omvang van de zaak is er een internationaal opsporingsbericht 
uitgestuurd. 

 
Gestolen vogel gevonden in Den Bosch 
dd. 24 september 

Vandaag kreeg Avifauna een telefoontje van 
een man uit Den Bosch dat er een bijzondere 
vogel bij hem in de achtertuin zat. Wij hebben 
deze meneer gevraagd een foto door te 
sturen. Onze vogelverzorging zag direct dat 
dit om een bijzondere vogel ging, namelijk de 
Von der Decken Tok. Eén van onze 
vogelverzorgers is direct in de auto gestapt 
met het vrouwtje dat hier na de inbraak 
alleen met haar jongen was achter gelaten. 
De Von der Decken Tok zat hoog in een boom. 
Het vrouwtje is in een kooi neergezet en 
binnen enkele minuten kwam het mannetje 
naar beneden en waren de twee weer 
herenigd. Het ringnummer is gecontroleerd 

en het is inderdaad het mannetje dat vorige week uit Avifauna gestolen is. Op 
dit moment is de vogel weer onderweg naar Avifauna 
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14 gestolen vogels teruggevonden 
dd. 20 oktober 
De recherche van Alphen aan den Rijn heeft onlangs in een schuur in Den Bosch 
14 van de 36 gestolen vogels uit Avifauna teruggevonden. 
Een aantal van de vogels was in zeer slechte conditie en één jaarvogel bleek er 
overleden te zijn. Twee neushoornvogels waren er zo slecht aan toe dat ze bij 
de dierenarts verzorgd werden op de intensive care. De overige vogels zijn 
direct overgebracht naar het vogelpark en krijgen hier intensieve verzorging.  
Avifauna is zeer verheugd met deze vondst omdat het vooral een aantal van de 
zeer zeldzame neushoornvogels , zoals de roodbruine neushoornvogels, de 
witkuifneushoornvogels en de Tarictic neushoornvogels betreft.  
Ook deze vogels zullen weer in het park te zien zijn als ze voldoende zijn 
aangesterkt. 
 

Mager broedseizoen Kolgans 
Tellingen in de afgelopen drie 

weken laten zien dat Kolganzen 

met weinig jongen uit de Russische 

toendra zijn teruggekeerd. In een 

eerste steekproef van bijna 30.000 

vogels in Friesland, Zuid-Holland, 

Gelderland en de grensstreek van 

Duitsland bedraagt het aandeel 

jonge vogels ongeveer 10%. 

Weinig succesvolle ganzen 

Veel paren hebben helemaal geen 

jongen. Succesvolle families hebben meest 1 of 2 jongen. Dit lage aandeel 

jonge vogels is een bevestiging van een al langer gaande tendens. Tot 1994 

werden in groepen Kolganzen regelmatig meer dan 30% jonge vogels geteld. 

Daarna ging het bergafwaarts en werden in de meeste jaren niet meer dan 20% 

jongen waargenomen. In de beschikbare reeks gegevens vanaf 1960 zijn er nu 

vijf seizoenen met een jongenpercentage van rond de 10%. Indien de 

voorlopige gegevens van dit seizoen worden bevestigd door verdere tellingen, 
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gaat 2014 dus de boeken in als één van de zes slechtste broedseizoenen in 54 

jaar. 

Slechte omstandigheden? 

Over de achtergronden van het slechte broedsucces in 2014 valt vooralsnog 

weinig te zeggen. De voorjaarstrek startte het afgelopen voorjaar erg vroeg, 

maar er is nog weinig bekend over de omstandigheden die Kolganzen tijdens de 

voorjaarstrek en gedurende het broedseizoen troffen. Bij andere soorten die 

overlappende broedgebieden hebben (zoals Toendrarietgans) lijkt het 

broedsucces eveneens aan de lage kant, maar is de steekproef nog te klein 

voor een eerste balans. Rotganzen daarentegen, die veel oostelijker (Taimyr, 

West-Siberië) broeden, lijken wel succesvol te zijn geweest. 

 
Dioxines dodelijk voor Tapuit 
Er gaat iets grondig mis voor de Tapuit in Nederland. De stichting Bargerveen 
heeft dat bekendgemaakt op basis van onderzoek. Door het hoge 
dioxinegehalte in prooidieren van Tapuiten groeien er veel mismaakte 
embryo's in de eieren, die vervolgens niet uitkomen. Het gaat daardoor snel 
bergafwaarts op het Aekingerzand en in de Noord-Hollandse duinen, de laatste 
bolwerken van onze Tapuit. 
Andere vogels die in natuurgebieden prooidieren uit de bodem pikken, lopen 
tegen hetzelfde probleem aan. De Graspieper is daar een goed voorbeeld van. 
Onderzochte eieren van Graspiepers toonden dezelfde afwijkingen als die bij 
de Tapuit. Beide soorten eten veel larven die in de bodem leven. Deze larven 
knagen aan plantenwortels, waarin relatief veel dioxine is te vinden. De dioxine 
is daar terechtgekomen via de lucht, die de verbrandingsstoffen van de 
industrie meeneemt. De larven slaan de dioxine op, die zich vervolgens 
ophoopt in de Tapuit. 
Problemen voor bodembewoners 
Is dioxine ook een belangrijke oorzaak geweest van het verdwijnen van de 
Kuifleeuwerik en Duinpieper? We zullen het nooit zeker weten, maar het is 
aannemelijk. Dankzij dioxine is er iets grondig mis met de bodems van schrale 
duinen en heideterreinen. Het is oppassen geblazen voor de soorten die daar 
hun voedsel uit de grond halen, de bodembewonende zangvogels. 
 
 

http://www.stichtingbargerveen.nl/
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31 oktober 20:00 uur 
Opening van onze tentoonstelling bij de 

Duinklievers. U komt toch ook? 
 
 

 

Wie zijn er jarig in deze maand? 
Allen van Harte Gefeliciteerd !! 

 
Lianne Bakker   Voorhout   23 november  
J.W. van Beek   Sassenheim  25 november 
W.H.B. Bornhijm   Noordwijkerhout  27 november 
K. den Elzen   De Zilk   17 november 
N. van Kempen   Voorhout   30 november 
C. de Mooij   Sassenheim  05 november 
J.P.C.M. Nederpel  Noordwijkerhout  23 november 
H. van Schooten   Voorhout   21 november 
H. Turnhout   Noordwijkerhout  23 november 
J.G.M. vd Veek   Noordwijkerhout  09 november 
A.A.M. Weijers   Noordwijkerhout  04 november 
C.A. Winsen   Warmond   06 november 
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Oktober: mooiste tuinmaand 
 
Een natuurvriendelijke tuin geeft in oktober niet veel werk; wat kunt u nog wél 
doen in deze maand? 
 

Oktober is misschien wel de mooiste 
tuinmaand. Veel struiken vormen bessen 
waar merels heerlijk van genieten, bloeiende 
planten als herfstaster trekken op mooie 
dagen ook nog volop vlinders en bijen aan. En 
wat te denken van de prachtige kleuren van 
de bladeren, de spinnenwebben met 

dauwdruppels tussen uitgebloeide planten en paddenstoelen die uit de grond 
schieten? 
 
Oktober is dan ook een maand waarin je weinig anders hoeft te doen in de tuin 
dan genieten. Laat uitgebloeide zaaddozen vooral aan de planten zitten en laat 
de afgestorven plantdelen in de bloemborders. Wat staat er wel op de agenda? 
Hark de bladeren van het gazon, en leg ze in borders en tussen de planten, 
struiken en bomen. De afgevallen bladeren vormen een extra beschermende 
deken tijdens de winter en insecten en bodemdieren houden zich hier schuil. 
Totdat een vogel ze vindt! 
 
De herfst is ook een goede tijd om nestkasten op te hangen. Of om ze schoon 
te maken met kokend heet water. Kunnen de vogels er in de winter weer goed 
schuilen, zonder allerlei ongedierte dat nu eenmaal altijd in de kasten 
achterblijft. 
 
Denk alvast na over eventuele bomen of struiken die u in de tuin wilt planten, 
zodat u ze in november in de grond kunt zetten. 
Het is handig om de vijver met een net af te dekken tegen vallend blad. 
U kunt het hele jaar vogels bijvoeren. Maar in de herfst en uiteraard de winter 
is dat naast het natuurlijke voedsel nóg meer welkom. 
 
 
 
 
 
 
 

Sprekersavond 13 november 
Oege Rinzema met 
Vogels in de natuur 



V.V. De Kolibri 2014                             15                        Noordwijkerhout 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

SUDOKU 

nummer 1. 
 

 

 

 

 

 

  8    4 7  

2 5   3     

   4   3   

1    4 5   8 

9    6     

  2    9 6 7 

7 9  3 1    6 

    7 9  1  

 3      2  

Schrijf ook 

eens wat 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad 

inleveren voor 20 november 2014. 
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Vogelbeurzen in de regio 

Vogelvereniging Haarlemmermeer te Zwanenburg 
Iedere 2e zaterdag vd maand september t/m mei van 9:00 tot 13:00 uur 
Marialaan 86, Zwanenburg 
Inlichtingen: W. Lemmers 023-5390023 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop 
Iedere 1e zaterdag vd maand september t/m april van 09:00 tot 13:00 uur 
Het Plantariumgebouw, Italielaan 4, Hazerswoudedorp  
Inlichtingen: www.vogelmarkt.nl 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging De Diamantvink te Oude Wetering  
Iedere 2e zaterdag vd maand september t/m mei van 12:00 tot 16:00 uur 
Clubgebouw de Diamantvink te Oude Wetering 
Inlichtingen: Hans van Egmond 071-3315023 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging De Rijsenvogel te Rijsenhout 
Iedere 2e zondag vd maand september t/m mei van 9:00 tot 13:30 uur 
Clubgebouw SCW konnetlaantje, Rijssenhout 
Inlichtingen A. de Waal 0297-329176 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout 
Iedere laatste zaterdag vd maand augustus t/m mei van 12:00 tot 16:00 uur 
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout 
Inlichtingen Piet vd Berg 06-24877001 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer e.o. 
Iedere 4e zondag vd maand augustus t/m mei van 10:00 tot 13:30 uur 
Wellant college MBO, Linnaeuslaan 2, 1431 JV  Aalsmeer 
Inlichtingen 06-10666878 (secretaris) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Kent u nog een beurs in de buurt die het vermelden waard is, geef dan dat 
door aan de redactie via secretaris@dekolibri.com 
 
 
 
 
 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad 

inleveren voor 20 november 2014. 

mailto:secretaris@dekolibri.com
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Bomen en struiken in de tuin 
Je wilt een boom in je tuin. Mooi en fijn voor de vogels. Maar welke? Een grote 
boom die schaduw geeft, of juist een wat kleinere die prachtig bloeit, of eentje 
met veel vruchten in het najaar. We helpen u een eindje op weg met wat tips. 
 

Tip 1: Inheemse bomen 
Op inheemse bomen komen dieren en 
diertjes af. Maar dat geldt ook voor sommige 
exoten met een hoge ‘natuurwaarde’. De 
natuurwaarde zegt iets over de waarde die de 
boom heeft voor andere organismen. 
Voorbeeld: de plataan heeft een hele lage 
natuurwaarde. Er is maar een handje vol 
organismen dat op of van de plataan kan 

leven. De schors is glad, geen paradijs voor kleine spinnetjes dus, de bladeren 
zijn groot en verteren slecht, de open takkenstructuur maakt het vogels bijna 
onmogelijk erin te nestelen.  
 
De eik heeft juist wel een heel hoge natuurwaarde. Zo zijn er bij onderzoek wel 
meer dan 700 organismen aangetroffen op een eik. Als je een eik goed bekijkt, 
dan zie je ook meteen waarom; een rimpelige barst, kronkelende takken, bloei 
in het voorjaar, eikels in de herfst, holten in de stam of takken, veel bladeren, 
kortom: een kanjer! 
 
Een grote struik met een lage natuurwaarde is de laurier. In een 
vogelvriendelijke tuin vervang je die door bijvoorbeeld een liguster, haagbeuk, 
Spaanse aak, meidoorn of kardinaalsmuts. 
 
Tip 2: Goede aarde 
Om van uw boom of struik een succes te maken, is het belangrijk dat de boom 
past bij de grond in uw tuin. Zoek daarom een boom die zich thuis voelt in de 
grondsoort van uw tuin. Het vereist wat voorwerk, maar het resultaat loont. Bij 
sommige tuincentra kun je een grondmonster op zijn kwaliteiten laten 
onderzoeken. 
 
Tip 3: Leifruit 
Heeft u een erf, of een hele grote tuin, overweeg dan om een boomgaard aan 
te leggen. Bij Landschapsbeheer in uw provincie kunnen ze u van advies 
voorzien. Ook hebben ze er handige boekjes over samengesteld.    

http://www.landschapsbeheer.nl/webwinkel/agrarisch-natuurbeheer-handboek/product/3-1-2-huis-of-boerenboomgaard/39
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Heeft u een veel kleinere tuin en houdt u van fruit, denk dan eens aan leifruit. 
Dat zijn fruitboompjes die langs een stellage of schutting groeien. Ook de 
vogels genieten van uw fruit. 
 
Tip 4: Variatie 
Heb je de ruimte voor meerdere bomen en struiken, kies dan soorten die na 
elkaar bloeien of op andere tijden bessen dragen. Dan is er altijd wat te halen 
en het streelt ook nog eens het oog. 
 

 

 

SUDOKU 

nummer 2. 
 

 

 

 
 
 
 

 
Tuinvogels 
Tuinvogels zijn dankbare gasten. Ze vrolijken uw tuin of balkon op als ze daar 
iets eetbaars kunnen vinden. Hoe groot of hoe klein uw tuin is maakt ze niet 
uit. U kunt heel makkelijk een goede gastheer of gastvrouw voor uw tuinvogels 
zijn. U hoeft ze alleen maar voedsel, water en beschutting te bieden. 
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Op bezoek bij een Kolibri-lid 
 
Je ligt op een ligstoel in je vakantie en je denkt wat zal ik nu 
weer eens gaan doen. Dan opeens schiet een gedachte door je 
heen, een Pen schrijven is zo gek nog niet. 
Laatst was ik met Toos bij ons lid Dhr. van Winsen in Warmond, 
een putter pop wilde ik graag aanschaffen en hij had er nog 
zitten. We werden hartelijk welkom geheten door van Winsen 
en Co. Geen idee hoeveel en hoe zijn volières eruit zouden zien. 
Dus lieten we ons verrassen. Gelukkig troffen we een man aan 
met een heel verhaal over Europese vogels, maar ook hoe ze te 
houden en te verzorgen. Als ik het me nog goed voor de geest haal waren het 
12 rennen van 2 meter breed en 2.50 meter diep. Met een voorruimte van 24 
meter lang en 3 meter breed. Dus niet zomaar een kweker!!  Zijn vogels 
bestonden hoofd zakelijk uit putters, zowel de kleine als de Majoor putters en 
wel in diverse mooie mutaties. Daarnaast stonden in de voorruimte nog wat 
kooien met kanaries, ongetwijfeld voor als de nood aan de man is om wat over 
te leggen, als dat lukt. De kooien waren overdekt en op de bodem was ruim 
zand aanwezig dus het geheel was goed droog te houden. Op de grond liepen 
de kwartels om het aantal oorwurmen in toom te houden. Vogels houden is 
één, maar hoe hou je ze in conditie en bezig zodat ze niet gaan pikken. De 
oplossing vond hij in het zelf kweken van allerlei zaden zoals doorgeschoten 
witlofknollen. Als ze in bloei staan en ze gaan zaad geven is het en lust voor de 
putters, zij hebben dan echt geen oog meer voor de ander. Wat dacht je van 
afrikanen, kaardenbollen en cichorei. Een soort koren meegenomen uit 
Frankrijk kwam ook ter tafel ook daar zal volop zaad in wat ze graag tot zich 
namen. U ziet het niet alleen het bekende zaad ligt op de eettafel maar wordt 
rijkelijk aangevuld.  
Dit jaar heeft hij 45 jongen gekweekt, dus zowat 4 per koppel. Niet veel zullen 
sommige van u denken maar het zijn geen kanaries of zebravinken, je zal ze 
maar op stok hebben. Dan hebben we de verschillende mutaties nog niet 
meegerekend.  
Voor zijn vrouw heeft hij nog en volières gebouw tegenover de keuken, wat 
meer kleur zou wel aan te bevelen zijn, zodat ze beter zichtbaar zijn. Na een 
drankje aan de keuken tafel zijn we dik 2 uur later weer vertrokken. Bedankt 
het was fijn om mee te maken. 
 
Groeten Toos / Ben Zwetsloot    
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VOGEL- EN DIERVOEDERS 
TEGEN SCHERPE PRIJZEN  

    
25 kgr Kanariezaad  €   26,50  
25 kgr Tropenzaad  €   22,75  
25 kgr Parkietenzaad  €   21,00  
25 kgr Gr. Parkietenzaad  €   22,50  
25 kgr Volierezaad  €   22,50  
25 kgr Wildzangzaad  €   32,00  
25 kgr Postuurzaad  €   30,00  
25 kgr Agapornidezaad  €   22,50  
25 kgr Neophemazaad  €   22,50  
 

25 kgr Schelpenzand  €    8.00  
25 kgr Beukensnips  €    7,50  
25 kgr Witte snips  €    9,75  
 
5 kgr Cede kan. of Parkiet  €   18,50  
5 kgr Wittemolen eivoer  €   14,50  
2 kgr Trosgierst Chinee  €    8,00  

15 kgr Trosgierst Chinee doos  €   35,00  
25 kgr Wittemolen eivoer  €   60,00  
    
  Ook Himbergen en Witte molen voerders  
    
  Alle broed en nest materialen  
    

  Cor van Schaik  

  Eikenlaan 2  

  Harmelen  

  Tel.  0348 - 441920  

 
Standhouder op Vogelmarkt V.V. De Kolibri te Noordwijkerhout. 

 

 

 
 

 

Schrijf ook eens een stukje over uw vogels. 
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Vogelbestand 
Kanaries geel schimmel S.Nasveld 0252-217308 

Kanaries geelivoor intensief C.de Mooij 0252-216823 

Kanaries geelivoor schimmel R.R.Houtman 0252-215737 

Kanaries geelivoor schimmel C.de Mooij 0252-216823 

Kanaries gloster carona gekuifd P.Brand 06-37194149 

Kanaries gloster carona gekuifd J.C.Elstgeest 023-5848543 

Kanaries gloster carona gekuifd L.J.F.Fielemon 0252-221363 

Kanaries gloster carona gekuifd M.E.R.v.Opstal 0252-373206 

Kanaries gloster carona gekuifd E.M.Pronk 06-28167792 

Kanaries gloster carona gekuifd A.A.M.Weijers 0252-375057 

Kanaries gloster consort gladkop J.C.Elstgeest 023-5848543 

Kanaries gloster consort gladkop M.E.R.v.Opstal 0252-373206 

Kanaries gloster consort gladkop E.M.Pronk 06-28167792 

Kanaries gloster consort gladkop A.A.M.Weijers 0252-375057 

Kanaries lizard J.C.Elstgeest 023-5848543 

Kanaries munchener E.M.v.Noord 071-3011118 

Kanaries norwich E.M.Pronk 06-28167792 

Kanaries raza 
A. Lommerse vd. 
Hulst 0252-372337 

Kanaries satinet geel intensief M.E.R.v.Opstal 0252-373206 

Kanaries satinet wit dominant M.E.R.v.Opstal 0252-373206 

Kwartels Bergkuif kwartel C.v.d.Valk 0252-372545 

Kwartels Chinese dwerg kwartels Th.Hogervorst 0252-374472 

Kwartels Chinese dwerg kwartels R.Rotteveel 06-14965884 

Kwartels Chinese dwerg kwartels C.v.d.Valk 0252-372545 

Kwartels Chinese dwerg kwartels C.A.van Winsen 06-51886696 

Kwartels Japanse kwartel B.J.Zwetsloot 0252-216636 

Kwartels Jungle Bush kwartel C.v.d.Valk 0252-372545 

Kwartels Roelroel Th.Hogervorst 0252-374472 

Kwartels Witbuik Zandhoen Th.Hogervorst 0252-374472 

     

 

 

 

 

 

 

 

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand 
Henk Haasnoot 

Kijk ook eens of uw bestand is veranderd  
en geef ook de wijzigingen door. 
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Doe niets en geniet van uw tuin 

 
 
Pak een mooi vogelboek. Nestel u dan lekker in een makkelijke tuinstoel en 
laat de natuur in uw tuin zijn gang gaan! 
 
In de meeste tuinen vindt momenteel een flinke kaalslag plaats: alle planten 
met uitgebloeide bloemen en stengels worden afgeknipt. De éénjarigen 
worden uit de grond gehaald en de bladeren uit de borders geharkt. Zonde van 
uw tijd en energie. Ook zonde van de waardevolle afgestorven plantendelen. 
Want die zorgen dat ondergrondse plantendelen in uw tuin beschermd zijn 
tegen een koude winter! Bladeren zijn de meest natuurlijk manier van humus 
toevoegen. Ze vergaan vanzelf en vogels vinden er volop voedsel. Laat 
uitgebloeide planten rustig staan. De zaden dienen als voedsel voor de vogels. 
In afgestorven stengels overwinteren wilde bijen en tussen de bladeren en 
stengels zitten kleine insecten en spinnen. Ook in de winter is uw tuin zo een 
waar vogelparadijs. Alles wat heeft gebloeid, heeft ook in de winter nog 
sierwaarde. Denk maar aan de rijp op uitgebloeide guldenroede of 
klimhortensia. Prachtig! 
 
Toch iets doen? 
Dan kunt u een nestkast ophangen of schoonmaken. In het najaar biedt een 
nestkast een prima schuil- en overwinteringsplek. De kast maakt u schoon door 
het oude nestmateriaal eruit te schudden. Eerst even met een scheut heet 
water ongedierte als vlooien en luizen in de nestkast te lijf gaan voor u het 
oude nest eruit haalt. Met een harde borstel en heet water kort uitboenen en 
de kast kan weer een heel nieuw broedseizoen mee! 

 
Vogels voeren 
Vogels kunnen nu wel wat extra’s gebruiken. Warm blijven in de kou kost 
veel energie. Door sneeuw en ijs is het voedsel voor vogels in de vrije natuur 
minder goed te vinden. Help daarom de vogels in uw tuin een handje. 
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Voer gevarieerd: Ook vogels houden van een veelzijdig menu. Voer 
bijvoorbeeld zaden pinda’s en vetbollen, maar ook rozijnen en appels. Geef 
geen vloeibare olie, margarine en zoute producten. 
 

Voer op verschillende plaatsen: Mezen hangen graag aan een vetbol, vinken en 
merels scharrelen liever op de grond. Strooi daarom voer op de grond en 
voedertafel, maar hang bijvoorbeeld ook een voedersilo en vetbollen op. 
 

Voor elke vogel wat wils: Iedere vogel heeft zo eigen eetgewoonten. 
Winterkoninkjes eten insecten en merels houden van rozijnen. Een pimpelmees 
hangt graag aan een vetbol en mussen en vinken eten zaden. 
 

Water is geen probleem: Vocht is in de winter niet zo’n probleem voor vogels. 
Ze nemen gewoon een hapje sneeuw of rijp. Ook kunt u wat ijs vergruizen, 
zodat ze dit kunnen oppikken. Geef nooit melk, dit is erg ongezond. 
 

Hang een nestkast op: Wanneer u nu een nestkast ophangt, kunnen vogels  er 
alvast aan wennen, voor wanneer het straks lente wordt. En in de winter wordt 
een nestkast vaak als slaapplek gebruikt. 
 

Hoe kan ik zelf vetbollen maken? 
Recept voor vetbollen 
Gebruik ongeveer één deel frituurvet op één deel zadenmengsel. Dit is geen 
precisiewerk, de bol moet gewoon lekker gevuld zijn. Gebruik geen kippenvoer, 
deze zaden zijn te groot en te hard. Het frituurvet moet ongebruikt en 
ongezouten zijn. 

- Smelt frituurvet in een pan. Wacht tot het warm is, maar niet heet. 
- Voeg daar al roerend het zadenmengsel aan toe en laat dit mengsel een 

beetje afkoelen. 
- Giet de warme brij in een vorm, bijvoorbeeld een blikje, een melkkarton, 

een theeglas, of een halve kokosnoot. 
- Leg daarin, voordat de brij stolt, een stevige katoenen draad die ruim 

uitsteekt. 
- Zodra de massa hard is geworden, kunnen de bollen buiten aan de draad 

worden opgehangen. 
- Soms is de vetbol moeilijk uit de vorm los te krijgen. Een melkkarton kan 

rondom worden afgescheurd. Houdt een theeglas of blik even in heet 
water; de vetbol komt dan gemakkelijk los. De kokosnoot hoeft u niet te 
verwijderen, hang hem zo op. U kunt het afgekoelde vet (met zaden) ook 
in stukjes snijden en op een voederplank leggen. Op deze manier kunnen 

http://www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/vogels_voeren/wat_is_goed_voer
http://www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/vogels_voeren/hoe_voeren
http://www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/vogels_voeren/welke_vogel_eet_wat
http://www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/actueel/veel_gestelde_vragen
http://www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/nestkasten
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ook de vogels die normaal gesproken niet op een vetbol zitten ervan 
eten. 

Variatietip: doe naast het zadenmengsel rozijnen of meelwormen in de vetbol. 
 

Gezond vet? 
Vogels hebben relatief meer behoefte aan verzadigd vet dan wij. Daarom is dit 
soort vet voor vogels prima. Vloeibare olie (zoals olijfolie) is voor vogels niet 
geschikt. Als dit op hun veren komt, wordt de conditie van het verenkleed 
aangetast. Daarnaast heeft het mogelijk een laxerend effect. Dat doet meer 
kwaad dan goed in een strenge winter. 
 

Wat is goed voer 
Vogels zijn verstandige eters. Van nature gaan ze op zoek naar een gevarieerd 
menu. Ze zullen nooit alleen maar leven van het voer dat u ze aanbiedt. Wilt 
u ze toch wat meer variatie bieden? Wat kunt u ze eigenlijk allemaal geven? 
En wat absoluut niet? 
Strooivoer 
Zadenmengsels zijn vanaf het najaar te koop bij dierenwinkels, tuincentra en 
supermarkten. Mengsels grote korrels zijn niet geschikt voor tuinvogels. 
Zaadmengsels met een goede samenstelling vindt u in elk geval in onze 
webwinkel of bij Vivara. Goede mengsels bevatten stukjes mais, kleine zaden, 
zonnebloempitten en stukjes pinda.  
Hier vindt u de Premium voerdersoorten van Vogelbescherming in de webshop. 
Vetbollen 
Vetbollen zijn vooral geschikt als het wat kouder is, anders bederft het vet. 
Vetbollen leveren veel energie en bestaan uit een zadenmengsel, gegoten in 
een harde soort vet. Wanneer het vriest kunnen sommige vetbollen erg hard 
worden. U kunt ze dan in stukjes snijden en op een voederplank leggen. Op 
deze manier kunnen ook vogels die normaal gesproken niet op een vetbol 
zitten ervan eten. Zelf vetbollen maken is niet moeilijk. 
Er zijn ook pindablokken, die rijk zijn aan zaden en insecten beschikbaar. Hier 
vindt u de pindablokken van Vogelbescherming. 
Pinda’s 
Pinda’s zijn in de winter een welkome aanvulling op het menu van veel vogels. 
In de lente en zomer kunt u ze echter beter weghalen, omdat jonge vogels ze 
niet goed kunnen verteren en erin kunnen stikken. Met doppinda’s in een 
korfje of aan een slinger kunt u vogels goed bekijken. Gepelde pinda’s kunt u in 
een pindasilo aanbieden, zodat ze er stukje af kunnen pikken. Zoutloze 
pindakaas vermengd met strooivoer kunt u op de bast van een boom smeren 
voor de boomklever. 

https://www.vogelbeschermingshop.nl/vogels_in_de_tuin/vogelvoer
http://www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/vogels_voeren/vetbollen_maken
https://www.vogelbeschermingshop.nl/vogels_in_de_tuin/vogelvoer
https://www.vogelbeschermingshop.nl/vogels_in_de_tuin/vogelvoer
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Er zijn ook pindablokken, die rijk zijn aan zaden en insecten beschikbaar. Hier 
vindt u de pindablokken van Vogelbescherming. 
Zonnebloempitten 
Zaadeters zoals de groenling, mees en vink zijn bedreven in het openmaken van 
hun favoriete hapje. Vooral zwarte zonnebloempitten zijn het hele jaar geliefd 
bij deze soorten. 
Fruit 
Geef geen kleine stukjes, vooral bij vorst kunnen vogels zich daarin verslikken. 
Laat vogels zelf pikken van bijvoorbeeld een gehalveerde appel, peer, banaan 
of druif. Fruit dat van nature voorkomt in ons land, mag u altijd voeren. 
Brood 
Kruimels of restjes vallen in de smaak bij tuinvogels. Voer gevarieerd, dus liefst 
niet te veel brood. 
Insecten 
Roodborst, pimpelmees, boomkruiper en winterkoning lusten graag verse of 
gevriesdroogde  meelwormen. Voer niet te veel tegelijk en let op dat er geen 
dode wormen blijven liggen. 
Vogelbescherming heeft gedroogde meelwormen te koop, die als grote 
energiebron kunnen dienen voor de vogels in broedtijd. 
Dierlijk vet 
Vogels hebben een relatief grote behoefte aan verzadigd vet. Vetbollen of 
reuzel zijn daarom een goede aanvulling op het dieet. Ook een kaaskorstje 
lusten ze graag, maar geef niet te veel, want het bevat zout. 
Gekookte rijst 
Gekookte rijst of aardappels zonder zout, kunnen een goede aanvulling zijn in 
een strenge winter. Geef niet te veel, want gekookt voedsel bederft snel. 
Honden- of kattenvoer 
Is in beginsel niet geschikt, omdat er veel grote, harde en droge stukken in 
zitten. Alleen in een lange droge zomer kan blikvoer of geweekt voer een 
aanvulling zijn voor vogels die niet voldoende insecten of wormen kunnen 
vinden. 
  
Wat u niet moet voeren 
Melk. Vogels kunnen dit niet verteren. 
Margarine en olie. Bij watervogels kan vloeibaar vet de waterdichtheid van de 
veren aantasten. Bovendien werken deze vetten mogelijk laxerend.  
Gezouten, gebrande pinda’s. Zout is erg ongezond voor vogels.   
Erwten, bonen, linzen enzovoort. Dit voedsel is eenvoudig te groot voor de 
meeste tuinvogels. Let daarom bij aankoop van vogelzaad wat erin zit. 
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