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Leidsevaart 192
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C.G.A. vd Ven (Con)
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2211 LJ Noordwijkerhout
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EIEREN, EIEREN EN NOG EENS EIEREN 

 

Daar is het nu de tijd voor, vol verwachting kijkt iedereen 
er naar uit. Voor sommigen is het een teleurstelling, 
andere hebben meer geluk. Wat betreft de Europese 
cultuurvogels gaat het mogelijk dit jaar wat moeilijker, als 
ik de verschillende liefhebbers moet geloven.  De koude 
nachten zouden de oorzaak daar van zijn. 
Wie het weet mag het zeggen. 
 

Afgelopen zaterdag is de ´Kolibri uitgaansdag´ weer aan de orde geweest. Een 
goed verzorgde dag, waar weer veel belangstelling voor was. ´s Morgens wat 
regen maar verder op de dag was het droog. Dus voor herhaling vatbaar. Henk 
weet best wel weer een mooi plekje voor ons te vinden voor het volgende jaar. 
Een compleet verslag van de uitgaansdag zal worden verzorgd door Leo Noort. 
 
Heeft u ze nog zien staan in de Onze Vogels van mei, onze 50 jarige jubileum 
leden. De vraag was ,,wanneer komen zij in het blad?´´ maar vergeten doen we 
ze niet. Hoe later hoe mooier zullen we maar zeggen. 
 
Ons seizoen is nog niet ten einde. Er wacht ons nog een heuse duinwandeling 
op 6 juni aanstaande en de fietstocht met aansluitend de barbecue bij de 
familie Lommerse. 
Zij hebben het bedrijf van de hand gedaan, maar nog wel voldoende ruimte 
overgehouden om de barbecue te organiseren. Zelfs al het mocht gaan regenen 
zijn we welkom in huize Lommerse. Dus wat let een ieder om te komen 
genieten. Wel even opgeven bij Henk Haasnoot. 
 
Net als voorgaande jaren zullen wij ook dit jaar weer een stand bemannen 
tijdens de braderie in Noordwijkerhout.  Altijd weer even gezellig en het is goed 
voor de promotie van onze vereniging.  Er zijn altijd weer voldoende 
voorbijgangers die wat te vragen hebben over de vogels. Mogelijk kunnen wij 
antwoord geven op hun vragen.  Mogelijk schenken we nog wat nieuwe leden. 
 
 

Graag tot volgende keer,   

B. Zwetsloot  vzr.  

 



V.V. De Kolibri 2015                             4                        Noordwijkerhout 

 

 

Agenda 2015  V.V. De Kolibri 
   

30 mei       Vogelmarkt (laatste voor de zomerstop) 
  12:00 tot 16:00 uur 
  Locatie ’t Victorhuis.  
  Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 

 
5 juni Medewerkersavond bij Ben Zwetsloot (Alleen 

medewerkers, uitnodigingen zijn verzonden) 
 
6 juni  Wandeling door waterleidingduinen met Siem Vos 
   Vertrek 20:00 uur bij ’t Panneland, Parkeerplaats. 
   Duur 2,5 – 3 uur. Afsluiting bij ’t Panneland met 

koffie en gebak.  
Verdere aandachtspunten: 

- Er is wel sprake van kosten parkeren (2 euro per auto) 
en toegang (2 euro pp). 

Om kosten te drukken: 
o Iedereen met een (groeps)toegangsbewijs dit 

s.v.p. meenemen. 
o Mogelijk handig om met elkaar mee te rijden. 

- Trek niet iets felgekleurds aan. 
- Neem verrekijker en/of fototoestel mee. 
- Trek goede wandelschoenen aan. We lopen niet altijd 

netjes over de paden. 
 

Opgeven voor deze activiteit voor  4 juni: 

Bij Henk Haasnoot bij voorkeur via mail 

h.haasnoot@kpnplanet.nl of even bellen. 

 

 
11 juli  Fietstocht en/of Barbecue (bij Piet Lommerse) 

Opgeven voor deze activiteiten voor 30 juni: 

Bij Henk Haasnoot bij voorkeur via mail 

h.haasnoot@kpnplanet.nl of even bellen. 

 
 

mailto:h.haasnoot@kpnplanet.nl
mailto:h.haasnoot@kpnplanet.nl
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25 juli   Braderie Noordwijkerhout 
29 augustus  Vogelmarkt 
3 september  Openingsavond / Sprekersavond  
12 september Braderie Voorhout 
26 september  Vogelmarkt 
8 oktober   Open Podium 
15 oktober  Bingoavond 
31 oktober  Vogelmarkt 
28/10   TT Inbrengen vogels (leden)  17.00 – 20.00 uur 
29/10   TT Keuring (organisatie) 
30/10   TT-opening     20.00 – 22.00 uur 
31/10   Tentoonstelling     10.00 – 18.00 uur 
01/11   Tentoonstelling     10.00 – 17.00 uur 
01/11   TT Uitkooien     17.00 uur  
12 november  Sprekersavond 
28 november  Vogelmarkt 
10 december  TT vergadering + Prijsuitreiking 
19 december  Vogelmarkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Let op ! 
Aan- en afmelden leden en andere ledenmutaties graag via 

ledenadministratie@dekolibri.com 
Niet via andere bestuursleden. 

Uitzondering is een aanmeldformulier wat u inlevert op bijvoorbeeld de 
vogelmarkt. Wij zorgen dan dat dit bij genoemd adres terecht komt. 

 

Vergeet u zich niet aan te melden voor: 
De Fietsdag (kom in de kooi) 11 juli overdag 
Uiterlijk aanmelden voor 30 juni 
 

De Barbecue bij Piet Lommerse 11 juli ´s avonds (15 euro pp) 
Uiterlijk aanmelden voor 30 juni 
 

Meldt u aan bij Henk Haasnoot. 
S.v.p. betalen bij aanmelding. 

 

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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Verslag Contactavond 9 april 2015. 
Aanwezig 27 leden 
 

Opening 
Voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering 
 

Mededelingen 
- Het programma voor de Fietstocht op 11 juli is bekend. 

o Start bij ’t Victorhuis (tijd volgt) 
o Dhr Fielemon, Voorhout 
o Dhr van Winsen, Warmond 
o Dhr Alsemgeest, Noordwijk 
o Dhr Nederpel, Noordwijkerhout 
o Eindigen bij Piet Lommerse te Noordwijkerhout ivm de Barbecue 

 

- Uitgaansdag Avifauna 
o We zijn op dit moment met 38 personen. 

 

- Wandeling door de waterleidingduinen 
o Deze zal starten om 20:00 uur 

 

Jaarverslag vd NBvV 
1. Samenwerking gesprekken tussen NBvV en Alg Bond zijn gaande. 
2. Dhr. Munniksma van hoofdbestuur is aftredend/herkiesbaar. 
3. Dhr. Verburg is aftredend/herkiesbaar 
4. Enkele opmerkingen 

a. Dhr Mulder vraagt kleinere verenigingen geen jaarverslag meer toe 
te zenden ivm bezuinigingen. Dit werd direct afgewezen. Er dient 
een goed informatievoorziening te zijn naar alle verenigingen. 

b. Kleine afdelingen met circa 10 leden misschien niet als 
bondsvereniging aannemen. Ook dit punt werd direct afgewezen. 

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

M. Aanhane    Noordwijkerhout   07 juni 
C.S.M. Guldemond  Noordwijkerhout   15 juni 
F.E.C.W. Hoogervorst  Sassenheim    20 juni 
J. van Dijk    Sassenheim    23 juni 
F.J.J. Leferink   Wassenaar    23 juni 
A.W. Hoek    Voorhout    25 juni 
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c. Het ledenaantal is gedaald in 2014 met circa 2000 leden. 
d. Dhr vd berg heeft een emotionele oproep gedaan inzake vervoer 

vogels vanuit Italië voor de Mondial 2014. Dit zou niet onder goede 
omstandigheden hebben plaatsgevonden. 

e. Zuid-Holland heeft als District nog steeds de meeste leden. 4 
verenigingen hebben meer dan 100 leden. Op 1 Hellevoetssluis 
129, 2 Hardinxveld 111, 3 Westland 101 en op 4 De Kolbri 100. 

f. Jaarverslag Penningmeester is doorgenomen en highlights 
toegelicht. Het resultaat voor 2014 was bijna 15.000 euro in de 
plus terwijl 2013 nog met 47.000 negatief werd afgesloten. 

g. NBvV gaat risico spreiden door gebruik te maken van meerdere 
banken. 

5. Binnenkort is er Districtvergadering waar ook de Kolibri aanwezig zal  
  zijn. Hier zullen ook de winnaars vd Mondial worden gehuldigd. 
 

Rondvraag 
Willem Anthonissen:  Krijgen we nog een uitnodiging voor de 
      medewerkersavond? 
Antwoord:   datum 6 juni staat vast, uitnodiging volgt. 
 

Ben Zwetsloot:   Oproep aan iedereen. Schrijf eens een stukje voor ons 
      Maandblad (De Pen) 
Sluiting 
Voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 
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Olijfduif  
Columba arquatrix - African Olive-
pigeon or Rameron Pigeon 
 

Deze in Afrika levende duif is een 
redelijk veel geziene vogel in de 
tropische wouden en de 
subtropische wouden. Hij komt 
voor van Ethiopië tot in Zuid-
Afrika. Verder leeft hij in West-
Angola en zelfs in Zuidwest- 
Saoedi-Arabië en Jemen maar 
daar is hij nog maar erg recent 
gevonden en het is nog niet zeker 
of de olijfduif zich daar definitief 
gaat settelen. Hij komt voor 
boven de 1500 meter maar is ook 
gezien op 700 meter hoogte. 
Ondanks zijn grote 
verspreidingsgebied kennen we 
van de olijfduif geen 
ondersoorten. 
 

De olijfduif is een redelijk grote duif van het geslacht Columba. De duiven uit 
dit geslacht worden ook wel de echte-duiven genoemd. Columba is ook Latijn 
voor duif. Arquatrix staat voor geelzucht lijder, een niet erg vriendelijke naam 

maar het zegt wel veel over het uiterlijk van de duif. Zoals op de foto´s te zien 
is, slaat deze naam natuurlijk op de gele poten, oogringen en snavel. 
 

Buiten de gele poten, oogringen en snavel is de olijfduif alles behalve 
felgekleurd. De duif is verder alleen licht en donker grijs. De kop en nek zijn 
lichtgrijs terwijl de vleugels, buik en staart donkergrijs zijn. De sobere kleuren 
maakt de olijfduif zeker goed met de fantastische tekening die te zien is in het 
verenkleed. De nekveren zijn anders van structuur, en omdat de basis van de 
nekveren een donkerdere kleur hebben zien we in de nek een gestreept 
patroon van licht- en donkergrijs. Uiteraard zijn de stippen erg opvallend, deze 
stippen zitten op zijn buik en vleugels en zijn wit van kleur. Al met al is het een 
juweeltje, ook voor in de volière. 
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In zijn oorspronkelijke habitat eet de olijfduif bijna uitsluitend vruchten, 
aanvullend worden insecten, rupsen en enkele zaden verorberd. Om bij deze 
vruchten te komen haalt de olijfduif acrobatische toeren uit, deze manier 
wordt ook door de papegaaiduiven of groene vruchtenduiven (Treron) 
toegepast. De olijfduif wordt gezien in grote groepen maar het beschikbare 
voedsel bepaalt de omvang van deze groepen. Ook is bekend van duiven 
zonder partner dat ze in het broedseizoen in groepen optrekken. 
 

Het broedseizoen is bij de olijfduif echter wel een breed begrip want hij broedt 
eigenlijk het gehele jaar door. Zowel in het droge seizoen als in het natte 
seizoen brengt de olijfduif jongen groot. Net als alle duiven bouwt ook de 
olijfduif een simpel nest van twijgen en bladeren. Er wordt maar 1 ei gelegd, al 
zijn er nesten gevonden met 2 eieren, en op dit ei wordt 18-20 dagen gebroed. 
Met de geboorte heeft het jong opvallend mooi geel dons en op een leeftijd 
van ongeveer 3 weken vliegt hij uit. 
 

De olijfduiven in volières eten, in tegenstelling tot zijn soortgenoten in Afrika, 
geen vruchten maar worden gehouden op een zaadmengsel dat uit grove 
zaden bestaat. Er zijn zeker kwekers die ze af en toe fruit aanbieden en dit blijkt 
ook een goed menu te zijn, want er wordt niet slecht met de olijfduif gekweekt.  
 

Deze duif is geen duif voor kleine volières, hij heeft zeker behoefte aan veel 
vliegruimte. Hij kan prima met andere vogelsoorten gehouden worden en 
samen met andere duivensoorten is in de meeste gevallen ook geen probleem. 
Juist omdat in het wild de vogels ook vaak in groepen leven kan er ook 
koloniebroed worden toegepast bij de olijfduif. Uiteraard moet de ruimte er 
ook naar zijn. Als nestgelegenheid kan men denken aan een middelgroot kistje, 
een klein fruitkistje is geschikt maar natuurlijk is het ook erg simpel om zelf een 
kistje te maken als nestgelegenheid. 
Tekst artikel: Coen van Tuijl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergeet u zich niet aan te melden voor: 
Wandeling Waterleiding duinen op 6 juni  
Uiterlijk aanmelden voor 4 juni 
 

De Fietsdag (kom in de kooi) 11 juli overdag (gratis) 
Uiterlijk aanmelden voor 30 juni 
 

De Barbecue bij Piet Lommerse 11 juli ´s avonds (15 euro pp) 
Uiterlijk aanmelden voor 30 juni 
 

Meldt u aan bij Henk Haasnoot. 
S.v.p. betalen bij aanmelding. 
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Verslag TT –vergadering 7 mei 2015 
Aanwezig:  33 leden 
 

Opening 
Voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering 
Doordat de TT organisatie een geoliede machine is geworden, is dit zeker geen 
avondvullend programma meer. De Reglementen worden op datum aangepast 
en zo ook de hoofdgroepen. Dit zullen we deze vergadering doornemen. Hier 
zijn geen discussies te verwachten. In september komen we met de 
advertentiecampagne. Al het materiaal is in goede handen van Henk Haasnoot, 
die alles op tijd alles klaar heeft voor de TT. Verder zijn er weinig punten te 
bespreken.   
Ons voorstel is om deze avond voortaan als Sprekersavond te zien, waar we aan 
het begin kort de reglementen toelichten. Vergadering is hiermee akkoord 
Het tweede deel van deze avond zal de NBvV film over de organisatie van de TT 
worden vertoond. 
 

Mededelingen uit Districtvergadering 
- Er komen dit jaar weer andere keurbriefjes ivm wijzigingen. 
- Er komt een beknopt TT katern 
- Een bondsvoorstel is om de Bond te verplichten  het TT katern aan alle 

leden toe te zenden. 
- De samenwerking tussen NBvV en ABvV is nog verder toegelicht. 
- Ministerie van Landbouw heeft de Bondsshow bezocht om over de zgn 

vogellijst te praten. Hierop staan nu 1500 vogels. NBvV is nu ook betrokken 
bij Ministerie acties, wat goede zaak is. 

- De Districtsbegroting wordt door Oege doorgenomen. 
- Er zijn diverse mensen gehuldigd (ivm Mondial) op het district, waaronder 

Henk Haasnoot. 
- Ben heeft kasconrole gedaan bij District Zuid-Holland. Zag er keurig uit. 
 

Vorig verslag (zie maandblad januari 2014) 
Zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd 
 

Lopende actiepunten vorige TT vergadering  
Geen 
 

Reglementen TT  
Aangepast qua datum en hoofdgroepen 
Hoofdgroep parkieten wordt nu overige parkieten bij gelijk eindigen (ivm 
bondskruis) 
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Rondvraag 
Martien van Gent: Heeft contact gehad met Luuk over de vrachtwagen die we 
    bij TT beschikbaar gesteld krijgen. Het bedrijf is 
    samengegaan met een ander bedrijf en is niet meer in 
    Voorhout gehuisvest. Voor 2015 zal de wagen nog lukken, 
    maar we moeten alvast gaan kijken naar oplossing voor 
    2016. 
 

André Weijers:  Heeft de foto’s van de jubilarissen nog niet ion Onze Vogels 
     gezien. 
Antwoord:  De foto’s zijn op tijd aangeleverd aan de redactie en zullen 
     in maandblad Mei geplaatst worden. 
 

Ben Zwetsloot:  Aan Henk Haasnoot. Hoeveel mensen nu (7/5) opgegeven 
    voor dagje uit, en fietstocht? 
Antwoord   Dagje uit nu 38 personen. Fietstocht nu 18 personen. 
 

Ben Zwetsloot:  Als er sprake is van een attentie t.a.v. een bepaalde 
    Gebeurtenis, zullen we die voortaan in het maandblad 
    vermelden, zodat iedereen ook ziet wat er aan de hand was 
    en dat wij daarop hebben gereageerd. 
Sluiting 
Voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 
 

 
 

 
 

 

 

SUDOKU 

nummer 1. 
 

 

 

 

 

3         

   5 8  3   

 1   7 6 4   

 8  7  3   6 

 4   2     

6 7 3    9   

  8   4 1 9  

5 2      6  

 6  9    7  

Artikelen of andere zaken voor het maandblad 

inleveren voor 20 juni 2015. 

Schrijf ook 

eens wat 



V.V. De Kolibri 2015                             12                        Noordwijkerhout 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

De huismus. 
 

Algemeen. 
Zelfs mensen die niets met vogels hebben, geven toe geschrokken te zijn van 
het nieuws dat de huismus hard achteruit gaat in Nederland. Huismussen 
horen zo bij het straatbeeld dat het zonder hen opeens opvallend steriel is. Nu 
is het niet zo dat de huismus opeens een bijzondere vogelsoort is geworden. 
Nog altijd kunnen huismussen op veel plaatsen worden aangetroffen. Hoewel 
huismussen typische zaadeters zijn, worden de jongen gevoerd met allerlei 
insecten, welke de noodzakelijke eiwitten voor de groei van de jongen leveren. 
 

Status in Nederland: Jaarvogel, (Zeer) talrijke broedvogel, standvogel. 
Familie: Passeriformes 
Latijnse naam: Paser domesticus 
Nederlands: Huismus 
Duits: Haussperling 
Engels: House Sparrow 
Frans: Moineau domestique 
Lengte: 15 cm 
Vleugellengte: 8 cm. 
Gewicht: 30 gram 
 

Ondersoorten en verspreiding 
De in Italie, Zuidoost-Frankrijk, Kreta en op Corsica voorkomende Italiaanse 
mus, Paser domesticus Italiae wordt beschouwd als een bastaardras dat 

SPOED  SPOED  SPOED  SPOED  SPOED  SPOED  SPOED 
 
Helaas moeten wij onze opslag van materialen verlaten 
wegens te koop zetten van het complex. 
 

Daarom opslag gevraagd voor ons Tentoonstellings- 
materiaal.  
 

Kent u iemand of heeft u ideeën, laat het ons z.s.m. 
weten. 
 

Henk Haasnoot 
h.haasnoot@kpnplanet.nl 
 

mailto:h.haasnoot@kpnplanet.nl
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ontstaan is door kruising van de huismus en de Spaanse mus. Het natuurlijk 
verspreidingsgebied van de huismus is Europa, Azie en Noord-Afrika. De 
huismus heeft zich mogelijk in de prehistorie verspreid door de uitbreiding van 
de landbouw van de mens te volgen. In Noord-Amerika, Australië en in Nieuw-
Zeeland is de huismus tussen 1850 en 1870 bewust op verschillende plaatsen 
uitgezet. In 1872 werden ze in Buenos Aires uitgezet en in 1953 in Peru. In 1890 
werden huismussen in Zuid-Afrika uitgezet. 
 

Voorkomen in Nederland: 
 

Trend en aantal: 
Tijdens het uitkomen van de Atlas van de eerste Nederlandse Broedvogels in 
1979 broeden er in Nederland 1,5-2 miljoen paar mussen. Tijdens de 
broedvogel telling in 1998-2000 bleek dat de afname van het aantal broedpaar 
mussen ten minste 50 % bedroeg. 
Door deze enorme afname in een relatief korte tijd kwam de huismus als 
bedreigde soort op de laatste Rode Lijst van broedvogels terecht. Onlangs is 
bekend geworden dat het aantal huismus paren ook elders in Europa de laatste 
jaren is afgenomen. De mogelijke oorzaken voor de achteruitgang van de 
huismus zijn vooral de vermindering van het voedselaanbod en tekort aan 
nestgelegenheid. 
 

Uit de nieuwste stad broedvogel tellingen bleek dat de achteruitgang van de 
Huismus is de afgelopen vijftien jaar tot staan is gekomen. Dit blijkt uit van 
gegevens van Sovon, die met ruim 750 MUS-tellers stadsvogels monitort. 
 

De huismus is aangetroffen in bijna 95 % van de atlas blokken van de 
Nederlandse broed vogelgids. Hierdoor behoort de huismus tot de meest 
verspreide broedvogels van Nederland.  
De huismus ontbreekt in Rottum,Griend,Maasvlakte en komt niet voor in 
dichte aaneengesloten bossen op de Veluwe. De huismus komt verder bijna 
overal algemeen voor. 
De gesloten bossen op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug vormen het 
meest markante  gat in het verspreidingsgebied van de huismus. Naast deze 
gebieden waar de huismus ontbreekt zijn er nog enkele grote aan een gesloten 
natuurgebieden zoals Lauwersmeer, de kwelders van het waddengebied en 
schorren en duinen waar de mus in zeer lage dichtheden voorkomt. Het 
voorkomen van de huismus is dan ook voor een groot deel gekoppeld aan 
menselijke bebouwing. Dun bevolkte gebieden zoals Noord en Oostelijk 
Groningen en Noordoost Drenthe waar minder dan 150 inwoners per 100 
hectare voorkomen is de dichtheid van het aantal huismus broedparen relatief 
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laag. Naast de dichtheid van bevolking/bebouwing blijkt de ouderdom van 
bebouwing ook invloed heeft op de huismus stand. Hoe ouder de bebouwing 
hoe hoger het aantal broedparen mussen. Zoals aangegeven is de afname van 
broedplaatsen, minder nestgelegenheid door renovatie en isolatie van oude 
woningen, vermindering van het voedselaanbod, minder braakliggende 
gronden door verdichting stedenbouw en snelle bouwtechnieken en 
omschakeling van telen, graan naar mais en graanopslag in graansilo”s een 
oorzaak van de sterke achteruitgang van de huismus. Ook de toename van de 
sperwer, vooral sperwers die in stedelijk gebied broeden hebben zich 
gespecialiseerd in de jacht op huismussen, en minder aanplanten van conifeer- 
en ligusterhagen, deze bieden schuil gelegenheid tegen kat en sperwer leidt tot 
een nog verder geslonken populatie.      
 

Leefwijze 
De huismus is een uitgesproken broedvogel van cultuurlandschap. De huismus 
is van oorsprong een steppebewoner en in de zomermaanden vormen de 
huismus grote zwermen,die op graanakkers voedsel gaan zoeken. Huismussen 
nestelen in verschillende holtes en spleten. Ruimtes onder dakpannen, 
nestkasten, holtes in muren zijn geliefde nestplaatsen. 
Ook worden er open nesten in coniferen en klimplanten zoals klimop gemaakt. 
Holtes worden volgestopt met stro,plantenstengels en de nestkom wordt 
bekleed met wol, haar en plantenvezels. De man en de pop bouwen het nest, 
de man is duidelijke actiever en neemt een groot deel van de bouw van het 
nest op zich.  In geschikte broedgebieden kunnen kolonies van een tiental tot 
wel honderd paren worden gevormd. Van belang is vooral het aanbod van 
nestgelegenheid. Het ontbreken van voedsel is in ons kruidenarm 
cultuurlandschap is veelal een beperkende factor voor het voorkomen van 
huismussen. De huismus is een echte alleseter en het brede voedselspectrum 
bestaat uit zaden,vruchten, insecten, en menselijk afval.  
 

De broedtijd van de huismus begint begin eind april.  Er worden 3 tot 6 eieren 
gelegd. De eieren zijn wit en of zwak groenachtig en bezet met kleine vlekjes en 
spikkels in zwartachtige-bruin, purperachtig grijs. De afmeting is 22,5x15,7 mm. 
De broedduur bedraagt 13 dagen. De jongen zijn vrijwel kaal. De binnenzijde 
van de bek is roze/geel en de dikke snavelrand is lichtgeel. De jongen verlaten 
na ongeveer 15 dagen het nest. Gemiddeld worden er drie broedsels groot 
gebracht. 
 

De cultuur Huismus. 
Als elfjarige ving ik regelmatig mussen in de tuin bij mijn ouders die ik soms een 
tijdje in mijn vluchten met vinken,sijzen, groenlingen en kneuen huisveste. Tot 
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broeden kwam het niet omdat ik voor aanvang van de broedtijd de mussen los 
liet omdat dat deze door hun onrustige gedrag de overige vogels stoorden in 
hun broedproces. In het voorjaar van 1986 kwam ik in  tijdens het beoordelen 
van een vergunningaanvraag voor het afschieten van vossen met kunstlicht 
door de beheerder van de kinderboerderij van de de stichting Sint Bavo te 
Noordwijkerhout in “ in aanraking” met een koppel huismussen waar de man 
een normale wildkleur was en de pop een bruine mutant. Deze mussen had de 
beheerder in 1981 gevangen in een kippenhok. Ze waren samen met valk- en 
grasparkieten in een ruime vlucht met daarin een grootaantal broedblokken 
gehuisvest. Volgens de beheerder hadden de mussen nooit gebroed. Ondanks 
dat er geen broedsuccessen waren geweest kon ik ze niet kopen. Na een uur 
onderhandelen mocht ik de mussen voor een bedrag van honderdgulden 
meenemen. Ik woonde toen in een bovenwoning aan de Kerkstraat in 
Noordwijkerhout waar ik een tweetal slaapkamers omgebouwd had als 
vogelverblijfplaats. In beide kamers had ik zesvluchten gebouwd en een aantal 
broedkooien waar ik bruine en pastel sijzen en kleur afwijkende groenlingen 
kweekte. Ik heb het koppelmussen in een vlucht geplaatst en hier in een 
koolmezen nestkast met een iets uitgeboorde nest ingang opgehangen. Ik 
verwachte niet dat de vogels snel tot broeden zouden overgaan omdat ze er 
schuw waren en als ik voor de vluchtstond de pop erg gestrest rond vloog. 
Tegen alle logica in legde de pop binnen een week haar eerste ei en bracht met 
succes een nest met 5, 3 en 4 jongen groot. De jongen werden voornamelijk 
groot gebracht met vliegpoppen en vleesmaden. In het najaar van 1986 heb ik 
viermannen en tweepoppen ingestuurd op de district T.T. in Noordwijkerhout. 
Tot mijn teleurstelling behaalde de vogels, ondanks dat zij relatief rustig waren 
en erg goede t.t. conditie, geen hoge punten. In het najaar heb ik van een 
professionele huismussen vanger uit Zuid Limburg twee mutant mussen 
gekregen. In de zeventiger- en tachtiger jaren van de vorige eeuw werd ter 
voorkoming van vraatschade en bevuiling van graangewassen  in Zuid Limburg 
nog mussen gevangen met mistnetten door mussenvangers in dienst van de 
provincie of het ministerie van Landbouw en Visserij. 
Ik verleende in die tijd de vangvergunning en was verantwoordelijk voor de 
registratie van het aantal gevangen huismussen. Elk jaar werden er een tiental 
huismutanten gevangen waar ik er in het najaar van 1986 twee van heb 
gekregen. Beide vogels waren poppen. Een pastel kleurige en ik meen een 
phaeo koppelde ik aan twee jongen eigenkweek split bruine mannen. In de 
winter en het vroege voorjaar van 1987 besteedde ik minder tijd aan mijn 
vogels dan normaal. Dit omdat ik veel marathons op natuur- en kunstijs reed en 
door fiets en ijstraining veel van huis was ik niet instaat om de vogels 
voldoenden te observeren. dit resulteerde tot uitval van de bruine pop en een 
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wildkleurpop. De jonge mannen waren in tegenstelling tot de oude kweekman 
enorm fel en pikten de poppen de schedels in. Waarschijnlijk door een groot 
aanbod van levend en zachtvoer en door elkaar op te hitsen, zang,leidde dit tot 
het doden van de poppen. Ik heb in 1987 uit de splitmannen een drietal bruine 
poppen gekweekt en een split man uit de phaeopop en twee splimannen uit de 
pastelpop. In het najaar zijn de mussen verhuist naar drietal kwekers, in 
Oosterwolde, Hengelo Overijssel en Amsterdam. In 1988 zijn bij twee van de 
driekwekers jonge mutant mussen geboren. 
      

Mussen zijn echte graaneters. Een goede zaadmengeling is 5 kg. witzaad, 2 kg. 
parkietenzaden, 0,5 kg witte perilla en 0,5 kg gebroken haver. 
In de rusttijd wordt er geen gebroken haver aan de mengeling toegevoegd. Het 
eivoer/opfokvoer  dat ik gebruik voor de jongen is zuiver eivoer. Het bestaat uit 
30 gram beschuitmeel, een voedingssupplement en 1 hard gekookt kippenei.  
dit wordt aangevuld met meelwormen, bufflowormen en pinkies. In de 
rustperiode worden geen insecten gevoerd. 
 

Veel huismus kwekers, kweken  met meerdere koppels in één vlucht. Bij een 
man worden drie poppen geplaatst. Als de de vlucht ruim is, bijvoorbeeld 4 
meter lang en 1,5 meter diep kunnen bij een drietal mannen en achttal poppen 
geplaatst worden.  
Omdat muskaten erg agressief kunnen zijn, niet alleen de poppen worden 
achtervolg maar ook de jongen kunnen na het uitvliegen als concurrent worden 
gezien, kunnen enkele dakpannen schuin op de grond tegen de achterwand en 
aantal kunstkerstbomen als schuil/uitwijkplaats dienen.  
Mussen nemen graag een zandbad en het plaatsen van bijvoorbeeld de 
onderbak van een hamsterkooi met speelzand is een must. 
Ondanks dat de mus een sterke vogel is is hij in zijn eerste levensjaar erg 
gevoelig voor cocidiose en hopziekte bij mussen komt veel voor.   
 

De standaardmus: 
Huismus (passer d. domesticus) 
De huismus behoort tot de sub-familie Passerinae, een tak van de grote familie 
Ploceidae. Ondersoorten 
P.d. domesticus: Verspreidingsgebied; Europa, Noord-Azië, Noord- en Zuid-
Amerika, Zuid-Afrika en Australië. De naam is huismus. 
P.d. italiae: Verspreidingsgebied; Zuid-Frankrijk, Italië, en Kreta. Italiaanse mus. 
Heeft een 
kastanjebruine schedel in plaats van de grauwgrijze. Is ook iets kleiner. 
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P.d. hispaniolensis: Verspreidingsgebied; Spanje, dwaalgast Zuid-Frankrijk en 
Corsica, Griekenland en de Balkan en Tenerife. Spaanse mus. Heeft een 
kastanjebruine schedel, als 
de Italiaanse mus, uitgebreider zwart aan keel en krop, zwarte strepen in de 
flank en op mantel en rugdek. 
P.d. tingitanus: Verspreidingsgebied; Noord-Afrika. 
P.d. biblicus: Verspreidingsgebied; Klein-Azië, Zuid-Arabië, Iran en de Kaukasus. 
P.d. hufufae: Oost-Arabië. 
P.d. niloticus: Verspreidingsgebied; Noordoost-Afrika. 
P.d. rufidorsalis: Verspreidingsgebeid; Soedan. 
P.d. indicus: Verspreidingsgebied; Zuid-Afghanistan, Pakistan, India, Birma en 
Bangladesh. 
P.d. hyrcanus: Verspreidingsgebied; Transcasoia en Noord-Iran. 
P.d. bactrianus: Verspreidingsgebied; Zuid Centraal-Azië. 
P.d. parkini: Verspreidingsgebied; Himalaya-gebergte. 
P.d.hufufae: Verspreidingsgebeid; Arabië. 
P.d. transcaspius: Verspreidingsgebied; Kaukasus, India en Iran 
 

Erfelijkheid en veerstructuur 
De bevedering van de huismus is nog niet op wetenschappelijke manier 
onderzocht, zodat niet per veer(veld) gezegd kan worden welke pigmenten zich 
daarin bevinden. Gelet op de 
verschijningsvormen van de mutanten kan met zekerheid worden gesteld dat 
de huismus in zijn bevedering zwart- en bruin eumelanine, roodbruin 
phaeomelanine en geel carotenoïde heeft. Bij de huismus is een negental 
primaire mutaties bekend. De laatste jaren is het houden en tentoonstellen van 
Europese cultuurvogels in een stroomversnelling gekomen en vele bijzondere 
kleurslagen die tot voorheen voor onmogelijk zijn gehouden verschenen op de 
tentoonstellingen. Daarnaast zijn veel van deze, voor de meeste tot dan toe 
volkomen onbekende, kleurslagen uit het buitenland geïmporteerd. 
Deze mutaties zijn: bruin, agaat, ino, geslachtgebonden pastel, opaal, 
zwartborst, phaeo, eumo autosomaal isabel, Voor de vererving en de werking 
van deze mutaties wordt verwezen naar de algemene mutatie standaard. 
 

Formaat: 
De huismus moet een forse indruk maken en moet 15 cm lang zijn, gemeten 
tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart 
Model: Robuust, waarbij de onderlinge lichaamsverhoudingen niet storend op 
elkaar mogen inwerken. Van opzij gezien moet de borst-buik lijn vanaf de keel 
tot aan de onderstaartdekveren een regelmatig gebogen lijn vormen. Van voor 
gezien dient de borst vol en rond te zijn. Het achterlichaam mag niet de indruk 
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wekken uitgezakt te zijn. De rug moet vanaf de kop tot aan de punt van de 
staart een bijna rechte lijn vormen. De kop moet een regelmatig gebogen lijnen 
vormen, met het oog centraal ten opzichte van de schedel. De schedel is iets 
afgeplat. 
 

Houding: 
De huismus dient rustig op stok te zitten. Ondanks de wat "gedrukte" houding 
dient het lichaam los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de 
romp gedragen worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit. 
 

Conditie: 
Een goede conditie is een eerste vereiste. 
Poten: De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of 
vergroeiingen. De tenen dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te 
klemmen, waarvan drie tenen naar voren en één naar achteren, met aan elke 
teen een iets gekromde nagel. 
Snavel: Spits, onder- en bovensnavel moeten goed op elkaar sluiten en 
onbeschadigd zijn. 
Ringmaat: 3,1 mm. 
Bevedering: Een onbeschadigd verenpak dient strak en aaneengesloten 
gedragen te worden. Bij een "ongetrainde" huismus zullen vooral de vleugel- 
en staartpennen beschadigd zijn. 
 

Tekeningpatroon 
De tekening onderdelen van de Mus zijn: 
• Voorhoofdband, deze mist de pop. 
• Wenkbrauw bij de man en de wenkbrauwstreep bij de pop. 
• Teugelstreep, deze mist de pop. 
• Kinvlek, deze mist de pop. 
• Lengtestrepen op de mantel, deze zijn bij de pop wat breder van vorm. 
• Omzoming van de mantel en alle vleugelveren. 
• Vleugelband, gevormd door de toppen van de middelste vleugeldekveren. 
• Vleugelband, gevormd door de toppen van de kleine vleugeldekveren. 
• Omzoming van de buitenvlaggen van de staartpennen. 
• Onderstaarttekening, die een V-vorm toont. 
 

Paul Oude Elferink 
 

Geraadpleegde literatuur, Elseviers Broedvogelgids, Speciaal uitgave S.E.C. 
Thieme’s vogelatlas De Europese broedvogels, Diverse publicaties S.O.V.O.N. 
Broedvogel atlas 1979 en 2002, Standaard N.B.v.V. 
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Blauwfazantje - Uraeginthus bengalus - Red-cheeked Cordon-bleu 

Dit prachtige, kleurige vogeltje komt oorspronkelijk uit Afrika en wordt al heel 
lang in Nederland met succes gehouden. Hij kan samen met kleine andere 
vogels gehouden worden, hij is zeer vreedzaam, ook als u meerdere 
exemplaren samenhoudt. Als hij eenmaal gewend is kan het blauwfazantje u 
jarenlang vermaken, het is een zeer sterk vogeltje. 

Een kooi of volière met beplanting is het meest geschikt, als u wilt kweken is 
klimop een aanrader. Hij bouwt zijn nestje graag in dichte beplanting. De balts 
van vooral het mannetje is werkelijk schitterend, met een grasspriet in de 
snavel danst hij, terwijl hij een zeer fraai liedje laat horen. Het volume zal u 
verbazen, dat zo'n klein vogeltje zo mooi kan zingen. 

Goed tropisch zaad, veel (tros)gierst, universeelvoer en af en toe wat 
buffalowormpjes houden hem in goede conditie. Als er jongen zijn, zoveel 
mogelijk gevarieerd levend voer aanbieden. 
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Vogelbeurzen in de regio 

Vogelvereniging De Kanarievogel Katwijk 
Iedere 3e zaterdag in de maanden september t/m mei van 12:00 tot 15:00 uur 
Toegang en inbreng gratis 
Gebouw Stichting Kleindierensport Katwijk 
Oude ’s Gravendijckseweg 2a, 2221DB Katwijk aan zee 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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 juni 2015. 

mailto:secretaris@dekolibri.com
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Baardsijs - Carduelis barbata - Black-chinned Siskin 

De baardsijs is Zuid-Amerikaanse vogel van rond de 13 cm die in het wild 
voorkomt in Chili, Argentinië en op de Falkland eilanden. Hij is monotypisch, dat 
wil zeggen dat er geen ondersoorten (bekend) zijn van deze vogel. 
De baardsijs wordt nog wel een verward met de Europese sijs, de baardsijs is 
echter wat groter en het lichaam is ronder. Poppen kunnen verward worden 
met die van de Maghelaansijs, maar de kleur op de kop is bij de baardsijs echt 
donkerder. 

De baardijs leeft in struikgewas aan de randen van bossen en op begroeide 
heuvels en zelfs bergwanden tot ruim 1000 meter hoog. Hij lijkt een voorkeur te 
hebben voor gebieden waar tussac-gras groeit, dat is een 2 meter hoge 
grassoort met stevige stengels en grote bloeiaren. Dit gras komt vooral voor op 
de Falkland eilanden. 

Man en pop zijn eenvoudig van elkaar te onderscheiden, alleen de man heeft de 
zwarte tekening onder de snavel waar de vogel zijn naam aan dankt. Ook is 
alleen bij de man de schedel zwart. Poppen zijn over het algemeen wat meer 
grijs, maar er zijn ook poppen die wel veel geel tonen. 

Baardsijzen eten voornamelijk graszaden, dat van het tussac-gras, maar ook 
andere, veel fijnere graszaden. Slechts sporadisch worden bessen gegeten, 
vooral in de koude periodes. In de broedtijd worden ook groene vliegen 
gegeten. Deze sijsjes eten ook graag van jonge twijgjes, vooral wilgenkatjes 
vinden ze erg lekker. 

Buiten het broedseizoen leven baardsijzen in grote groepen van soms wel 100 
dieren. In het broedseizoen zonderen de koppels zich af en zijn de mannen vaak 
ronduit agressief naar soortgenoten. Een broedrijp koppel bouwt van fijn gras 
een nestje in een struik, vlak boven de grond. De pop leg daar 4 of 5 eitjes in, 
deze zijn lichtblauw met bruine vlekjes. De jongen komen na 13 dagen broeden 
al uit de eieren en worden de eerste week met bijna alleen vliegenlarven en 
vliegen gevoerd. Pas daarna beginnen de ouders halfrijpe zaden te voeren. Na 
ruim twee weken vliegen de jongen uit en nog eens twee weken later zijn ze 
zelfstandig en moeten ze voor zichzelf zorgen. 

Per seizoen zijn er vaak drie complete legsels, waarbij de vogels ogenschijnlijk 
maling hebben aan de weersomstandigheden. In hun natuurlijke omgeving 
broeden ze ook vaak als het erg koud is, zolang ze maar weten dat er voldoende 
voedsel te vinden is voor de jongen. 
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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 
Eur cultuur Groenling Dex Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Groenling P.R.J.Lommerse 06-51559358 

Eur cultuur Groenling C.de Mooij 0252-216823 

Eur cultuur Groenling C.A.J.Turenhout 0252-374849 

Eur cultuur Groenling C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 

Eur cultuur Groenling C.A.van Winsen 06-51886696 

Eur cultuur Groenling B.J.Zwetsloot 0252-216636 

Eur cultuur Kleine Goudvink M.J.Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Kneu Dex Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Magelhaansijs S.v.Duijn 0228-541542 

Eur cultuur Mozambiquesijs W.P.Anthonissen 0252-375668 

Eur cultuur Noorse Gr Goudvink Dex Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Noorse Gr Goudvink M.J.Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Noorse Gr Goudvink P.Hogewoning 0252-419074 

Eur cultuur Noorse Gr Goudvink L.Noort 06-51334231 

Eur cultuur Noorse Gr Goudvink C.A.J.Turenhout 0252-374849 

Eur cultuur Noorse Gr Goudvink C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 

Eur cultuur Noorse Gr Goudvink B.J.Zwetsloot 0252-216636 

Eur cultuur Putter S.v.Duijn 0228-541542 

Eur cultuur Putter Dex Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Putter R.Kartoubi 06-85603088 

Eur cultuur Putter P.R.J.Lommerse 06-51559358 

Eur cultuur Putter J.v.d.Luijt 0252-215633 

Eur cultuur Putter C.de Mooij 0252-216823 

Eur cultuur Putter E.M.Pronk 06-28167792 

Eur cultuur Putter C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 

Eur cultuur Putter C.A.van Winsen 06-51886696 

Eur cultuur Sijs M.van Duin 06-12678579 

Eur cultuur Sijs R.R.Houtman 0252-215737 

Eur cultuur Sijs P.R.J.Lommerse 06-51559358 

Eur cultuur Sijs C.de Mooij 0252-216823 

Eur cultuur Sijs J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Eur cultuur Sijs L.Noort 06-51334231 

Eur cultuur Sijs E.M.Pronk 06-28167792 

Eur cultuur Sijs C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 

Eur cultuur Spotvogel M.J.Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur ???? A.Verkaik 06-48567741 

 

 

 

 

 

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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Affini appelvink - Mycerobas affinis - Collared Crosbeak 

Deze fraaie appelvink leeft in het noordelijk deel van India en Nepal 
en Thailand, hij leeft vooral in en rond de Himalaya. De habiatat 

bestaat uit uitgestreke en dichte bergbossen op hoogte, tussen de 

2000 en 4000 meter hoog 
Het zijn forse en robuuste vogels van rond de 23 cm en de man kan 

een melodieus liedje laten horen. 

Affini appelvinken zijn grote eters, ze hebben dan ook een zeer 

gevarieerd menu. naast zaden, ook die uit dennen- en 

sparrenappels, eten ze knoppen, jong blad, fruit, insecten en 
slakken. 

Broeden doen deze vogels laag in dichte struiken. Ze maken een 
soort platvormpje waarop een klein nestkommetje gebouwd wordt 

van fijne plantendelen en aarde. 
De pop legt 3 of 4 eitjes die ze in 14 dagen uitbroedt. Beide ouders 

voeren de jongen goed, deze vliegen uit als ze ongeveer 18 dagen 

oud zijn. 
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