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Let op ! 
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Niet via andere bestuursleden. 
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mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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Hoe anders was het vorig jaar 
De vogelgriep het lijkt alweer jaren geleden, maar vorig 
jaar stonden vele verenigingen aan de kant met hun 
tentoonstelling en konden geen show maken van hun 
kweek van dat jaar. Hoe anders is het nu. Afgelopen 
weken heb ik al zo’n tien tentoonstellingen bezocht. Elke 
keer is het weer een verrassing hoe iedere vereniging zijn 
eigen TT presenteert. Natuurlijk is de ruimte bepalend 

voor de opzet. Maar toch sta je er van te kijken hoe inventief sommigen zijn. 
De een netjes in de rij, vier hoog, anders kunnen ze de aantal vogels niet kwijt. 
Een ander in een tuincentrum, zij hebben geen andere gelegenheid. Veel 
bezoekend publiek wat ongetwijfeld zijn charme heeft. Bij een ander zat je 
letterlijk tussen de vogels en de planten. Zelfs een 3 tal volieres vrolijkte de 
boel op. Prachtig om te zien. Nadeel misschien is, dat je na 22.00 uur mogelijk 
moet sluiten. Dan heeft een 2e lokaal weer zijn voordelen. 
Als je bedenkt hoeveel vrijwilligers bezig zijn met deze mooie hobby…. 
Naast al dit moois heb ik bij menige tentoonstelling leden van onze vereniging 
hoog zien scoren. Tegenwoordig is 94 punten al geen zeldzaamheid meer. Het 
getuigt alleen maar van grote klasse van onze leden. Proficiat. Wat dacht u van 
de Rayonverenigingsprijs, 4e waren we. Totaal deden 9 verenigingen mee. 1 
puntje meer en we hadden brons, bedankt inzenders. 
Al met al nog een paar te gaan, we doen het met veel plazier en ongetwijfeld is 
er volgend jaar weer een TT.     
Onze onderlinge tentoonstelling was ook dit jaar weer zeer geslaagd. Vele 
handen maken licht werk, dat kon je wel zien tijdens het diner dansant. Alleen 
maar blije gezichten en dat zegt genoeg. Het transport heen en terug, met veel 
mensen hebben we het geklaard en de vervoerder heeft alweer een optie voor 
het volgend jaar afgegeven. Kooien schoonmaken niet met twee man, nee tien 
man en dan maar lachen. Mede door het grote aantal inzenders en niet te 
vergeten onze sponsoren is het een groot succes geworden. Of het financieel 
ook een topper was hoort u op de aanstaande TT-vergadering. 
Hebt u de tentoonstelling gemist, Arno heeft ongetwijfeld een diapresentatie 
van het hele gebeuren gemaakt. Komt het zien de kampioenen staan dan ook 
in het voetlicht als hun de prijzen worden uitgereikt.  
Op de laatste ledenavond hebben we vele Europese vogels van heel dicht bij 
kunnen aanschouwen. Prachtige opnames gemaakt bij het ringen en 
controleren van de gevangen vogels door de leden van de natuurvereniging. 
Natuurlijk hoorde daar ook een verhaal bij, daar had de drukke spreker geen 
moeite mee. De 33 aanwezige gingen maar moeilijk naar huis, dus gezelligheid 
troef. 
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Net als vorig jaar mag ik u voor dat de Sint het land uit is al een prettige en 
gezegende kerstdagen toe wensen en hoop dat u dit alles in familie, en of 
kennissen kring mag vieren cq beleven voor de mensen die ik niet ontmoet op 
een van onze activiteiten.  
Graag hoop ik u allen te ontmoeten op 10 december aanstaande op de 
feestelijke avond van de prijsuitreiking van de TT 
Graag tot volgende keer,    

B. Zwetsloot  vzr.  

Agenda 2015  V.V. De Kolibri 
 

10 december  TT vergadering + Prijsuitreiking 
 

Agenda 
- Opening 
- Mededelingen 
- Ervaringen tentoonstelling 
- Rondvraag 
- Sluiting 

   Prijsuitreiking 
 
   

19 December    Vogelmarkt 
                   11:30 tot 15:30 uur (let op gewijzigde tijden) 
                   Locatie ’t Victorhuis.  
                   Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
 

 

SUDOKU 

nummer 1. 
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Agenda 2016  V.V. De Kolibri          
14  januari  Alois van Mingeroet 
30 januari  Vogelmarkt 
11 februari  Piet Onderdelinden, diversen nieuwe collecties 
27 februari  Vogelmarkt 
10 maart   Jaarvergadering leden     
17 maart   Bingoavond 
26 maart   Vogelmarkt 
14 april   Contactavond/sprekersavond 
30 april   Vogelmarkt 
12  mei   TT-vergadering 
14  mei                      Uitgaansdag Kolibri  
28 mei   Vogelmarkt 
03 juni   Medewerkersavond 
04 juni   Wandeling door de waterleidingduinen met Siem Vos 
09 juli   Fietstocht + barbecue (bij Piet Lommerse) 
Xx juli                  Braderie Noordwijkerhout 
27 augustus  Vogelmarkt 
1  september  Openingsavond / Sprekersavond  
17 september  Braderie Voorhout 
24 september  Vogelmarkt 
14 oktober  Open Podium 
21 oktober  Bingoavond 
29 oktober  Vogelmarkt 
02/11   Inbrengen vogels (leden)  17.00 – 20.00 uur 
03/11   TT Keuring (organisatie) 
04/11   TT-opening    20.00 – 22.00 uur 
05/11   Tentoonstelling    10.00 – 18.00 uur 
06/11   Tentoonstelling    10.00 – 17.00 uur 
06/11   Uitkooien     17.00 uur  
10 november  Sprekersavond 
26 november  Vogelmarkt 
08  december  Uitreiking prijzen TT 
17 december  Vogelmarkt 
 

Onder voorbehoud 
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PRIJSWINNAARS ONDERLINGE TENTOONSTELLING 2015 

 
v.v. De Kolibri Noordwijkerhout & Omstreken 

  

   
kooi punten 

 
Algemeen Kampioen W. Bornhijm 41 94 

 
Algemeen Kampioen Jeugd T. Geerlings 410 92 

     1 Kleurkanaries Lipochroom W. Bornhijm 41 94 

2 Kleurkanaries Melanine C. de Mooij 68 93 

3 Postuurkanaries Overige N. de Keizer 77 94 

4 Postuurkanaries Fife Fancy P. Brandt 154 94 

5 Postuurkanaries Gloster Consort L. Fielemon 167 94 

6 Postuurkanaries Gloster Corona L. Fielemon 196 94 

7 Postuurkanaries Lizard L. Noort 221 94 

8 Zebravinken I M. van Duin 259 93 

9 Zebravinken II Chr. Verdegaal 301 93 

10 Lonchura's O. Rinzema 329 93 

11 Zilverbekjes, Loodbekjes O. Rinzema 353 94 

12 Gouldamadines L. Noort 365 91 

13 Australische Prachtvinken O. Rinzema 377 90 

14 
Europese Cultuurvogels / 
Vruchteneters M.J. Geerlings 406 94 

15 Kleur Grasparkieten J.J. Duivenvoorden 429 91 

16 Standaard Grasparkieten  J.J. Duivenvoorden 442 91 

17 Forpussen C.G.A. van der Ven 445 92 

18 Catharinaparkieten W. Anthonissen 452 91 

19 Neophema's H. Haasnoot 463 93 

20 Valk- Swiftparkieten H. Haasnoot 475 93 

21 Overige Australische Parkieten P.C. vd Berg 479 92 

22 Kampioen Stammen M.J. Geerlings 413-416 374 

23 Kampioen Stellen P. Brandt 154-155 190 

24 Kampioen Derby L. Fielemon 196 94 

25 Kampioen Open Klasse W. Barnhoorn 469 92 

26 Kampioen beste 5 vogels L. Fielemon   466 

27 Kampioen beste 10 vogels O. Rinzema   925 

28 
Kampioen meeste vogels 90 punten 
of meer O. Rinzema 62 vogels 
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MEESTE VOGELS VAN 90 PUNTEN EN MEER (A, B en C) 

O. Rinzema 62 H.J. Haasnoot 5 

L. Fielemon 29 A. Weijers 4 

L. Noort 23 D. Geerlings 4 

M. van Duin 18 Tara Geerlings 4 

P. Brandt 12 W. Anthonissen 4 

N. de Keizer 11 W. Barnhoorn 4 

S. Rinzema 10 A. Lommerse - Hulst 2 

E.M. van Noord 9 P.C. Hagenaars 2 

W. Bornhijm 9 B.J. Zwetsloot 1 

C. de Mooij 8 C.G.A. van der Ven 1 

M.J. Geerlings 8 Chr Verdegaal 1 

J.J. Duivenvoorden 6 J.C. Elstgeest 1 

M.E.R. van Opstal 6 J.H. Floris 1 

P.C. van den Berg 6 M.G. van Gent  1 

E. Pronk 5     

 
 

Puntenverdeling over totale tentoonstelling 2015     

         punten 94 93 92 91 90 89 88   

aantal vogels 8 15 38 88 108 109 63   

% van het totaal 1,6% 3,1% 7,8% 18,0% 22,1% 22,3% 12,9%   

% 90 punten of meer 52,7%               

         punten 87 86 85 84 83 82 abs totaal 

aantal vogels 32 13 2 0 0 1 11 488 

% van het totaal 6,6% 2,7% 0,4% 0,0% 0,0% 0,2% 2,3% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIAALCLUB EUROPESE CULTUURVOGELS 

Belangrijke Mededeling betreffende de Show 2015. 
Deze vindt plaats van 11-13 december maar op een andere locatie. 

Het betreft dezelfde locatie als waar de Zebravinken Speciaal Club haar 
tentoonstellingen houdt. 

Active Partyworld,  Klepperheide 17-1,  6651 KM DRUTEN 
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Klassement hoogste gemiddelde over 
alle door inzenders ingezonden vogels 
(A,B,C) 

    

Inzender 

totaal 
aantal 
punten 

aantal 
vogels 

gemiddelde 
score  aantal 

M.J. Geerlings 915 10 91,50000   

Tara Geerlings 455 5 91,00000   

D. Geerlings 454 5 90,80000   

W. Bornhijm 998 11 90,72727   

C.G.A. van der Ven 181 2 90,50000   

N. de Keizer 1355 15 90,33333   

W. Barnhoorn 542 6 90,33333   

L. Fielemon 3613 40 90,32500   

O. Rinzema 7672 85 90,25882   

H.J. Haasnoot 1081 12 90,08333   

M. van Duin 2252 25 90,08000   

W. Anthonissen 450 5 90,00000   

L. Noort 3328 37 89,94595   

A. Lommerse - Hulst 359 4 89,75000   

A. Weijers 718 8 89,75000   

S. Rinzema 1166 13 89,69231 283 

GEMIDDELDE OVER ALLE VOGELS 42770 477 89,66457   

E.M. van Noord 1255 14 89,64286 194 

P.C. van den Berg 717 8 89,62500   

B.J. Zwetsloot 179 2 89,50000   

C. de Mooij 1521 17 89,47059   

E. Pronk 893 10 89,30000   

J.J. Duivenvoorden 1160 13 89,23077   

P. Brandt 4814 54 89,14815   

J.H. Floris 356 4 89,00000   

M.E.R. van Opstal 1065 12 88,75000   

Chr Verdegaal 794 9 88,22222   

P.C. Hagenaars 1764 20 88,20000   

M.G. van Gent  790 9 87,77778   

J. Witteman 875 10 87,50000   

J.C. Elstgeest 874 10 87,40000   

C. van der Valk 174 2 87,00000   

     Aantal absent niet meegenomen in 
berekening 

 
11 
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BESTE 10 VOGELS (A+B) punten hoogste vogels 

O. Rinzema 925 (1x94, 3x93, 6x92) 

L. Fielemon 922 (2x94, 2x93, 2x92, 4x91) 

L. Noort 918 (1x94, 1x93, 3x92, 5x91) 

P. Brandt 916 (1x94, 1x93, 3x92, 3x91, 2x90) 

M.J. Geerlings 915 (1x94, 7x92, 1x89, 1x88) 

M. van Duin 913 (1x93, 2x92, 6x91, 1x90)  

N. de Keizer 910 (1x94, 1x93, 3x91, 5x90) 

W. Bornhijm 910 (1x94, 1x92, 5x91, 2x90, 1x89) 

S. Rinzema 905 (5x91, 5x90) 

H.J. Haasnoot 904 (2x93, 1x92, 1x91, 1x90, 5x89) 

E.M. van Noord 903 (1x92, 2x91,6x90, 1x89) 

C. de Mooij 902 (1x93, 1x91, 6x90, 2x89) 

J.J. Duivenvoorden 899 (3x91, 3x90, 4x89) 

M.E.R. van Opstal 895 (1x92, 5x90, 3x89, 1x86) 

P.C. Hagenaars 890 (2x90, 6x89, 2x88) 

J.C. Elstgeest 874 (1x90, 1x89, 1x88, 5x87, 2x86) 

   BESTE 5 VOGELS (A+B) punten  hoogste vogels 

L. Fielemon 466 (2x94, 2x93, 1x92) 

O. Rinzema 465 (1x94, 3x93, 1x92) 

L. Noort 463 (1x94, 1x93, 3x92) (+9x91) 

P. Brandt 463 (1x94, 1x93, 3x92) (+3x91) 

N. de Keizer 460 (1x94, 1x93, 3x91) 

W. Bornhijm 459 (1x94, 1x92, 3x91) 

H.J. Haasnoot 459 (2x93, 1x92, 1x91, 1x90) 

M. van Duin 459 (1x93, 2x92, 2x91) 

P.C. van den Berg 456 (1x92, 4x91) 

Tara Geerlings 455 (2x92, 2x91, 1x89) 

S. Rinzema 455 (5x91) 

D. Geerlings 454 (1x93, 2x91, 1x90, 1x89) 

C. de Mooij 454 (1x93, 1x91, 3x90) 

E.M. van Noord 454 (1x92, 2x91, 2x90) 

J.J. Duivenvoorden 453 (3x91, 2x90) 

M.E.R. van Opstal 452 (1x92, 4x90) 

A. Weijers 451 (1x93,1x91, 1x90, 1x89, 1x88) 

W. Anthonissen 450 (1x91, 3x90, 1x89) 

E. Pronk 447 (3x90, 1x89, 1x88) 

P.C. Hagenaars 447 (2x90, 3x89) 

Chr Verdegaal 445 (1x93, 4x88) 

M.G. van Gent  443 (1x90, 2x89, 1x88, 1x87) 

J.C. Elstgeest 441 (1x90, 1x89, 1x88, 2x87) 

J. Witteman 439 (1x89, 3x88, 1x86) 
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Districttentoonsteling Noord-Holland 2015                   
De vereniging van Vogelvrienden Aalsmeer organiseren al 
62 jaar een nationale tentoonstelling voor vele deelnemende 
vogelliefhebbers uit een zeer grote regio. 

 
Nu in 2015 gaan de Vogelvrienden Aalsmeer de district show 

Noord-Holland 2015 te Aalsmeer, organiseren in een 
geweldige unieke locatie, Sporthal de Bloemhof  Hornweg 
187,  1432  GH  te Aalsmeer, met een ruime parkeerplaats 
van 200 auto’s voor de deur dus goed bereikbaar. 

 

Een locatie waar uw vogels goed tot hun recht komen om de 

wedstrijd met elkaar aan te gaan. Samen met enkele 
zusterverenigingen, die ons komen assisteren, zijn uw vogels 
in goede handen, met extra verlichting komen al uw vogels 
goed tot hun recht, alle inzenders, familie, kennissen en 
bezoekers kunnen alle vogels bekijken en vergelijken om na 
afloop de tombola te bezoeken onder het genot van een 
kopje koffie of een drankje. 

Ook is er zoals gebruikelijk een grote vrije verkoop afdeling 

waar u de vogel naar keuze kan aanschaffen. 

De datums kunt u alvast noteren in week 52 Kerstweek 

2015, 

Opening vogelshow:     
Woensdag  23 dec.  19.30 – 22:00 uur 

Donderdag  24 dec.  10:00 – 15:00 uur 

Vrijdag   25 dec.  gesloten 1e kerstdag 

Zaterdag  26 dec. 10:00 – 17:00 uur (ivm 2e kerstdag) 

Zondag   27 dec.  10:00 – 15:00 uur 
 

Zang afdeling geopend  
Woensdag   20.15- 21.30 uur,   

do- za- zo om 10 uur,  12 uur,  14 uur telkens gedurende 1 
uur. 

 
Iedereen is welkom tijdens de geopende tijden om de pracht 
en praal van alle vogels te bewonderen. 
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======================================== 
Geen nieuws, goed nieuws!! 
======================================== 

 
C.A.J. Turenhout  Noordwijkerhout  03 december 
J. Floris   De Zilk   04 december 
J.J.H. vd Burg  Noordwijkerhout  16 december 
Th.H.J. Hogervorst Noordwijkerhout  20 december 
P.C. vd Berg  Noordwijkerhout  25 december 
E.M. van Noord  Warmond   25 december 
P.J.J.A. Duindam Voorhout   30 december 

 

Patrijs maakt comeback in de Achterhoek 

De prachtige akkervogel patrijs was tot halverwege de vorige eeuw een 
algemene verschijning. Van de populatie van enkele honderdduizenden rest 
nu minder dan 10.000 paar. En ook die laatste patrijzen dreigen we te 
verliezen. Maar we kunnen het tij keren. In Aalten bewijzen ze dat het kan: 
van 3 koppels naar 34! 

De patrijs trekt het niet meer in het intensief gebruikte boerenland van 
Nederland. Het monotone agrarische landschap met voornamelijk maïs en 
grasland zonder bloemen wordt ze letterlijk fataal. Toch kan het ook anders. 
Dat bewijzen pilotprojecten die met financiële steun van Vogelbescherming 
Nederland mogelijk zijn gemaakt. Bijvoorbeeld in Aalten, in de Achterhoek. 
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Patrijs bij akkerrand (foto: Herman Simmelink) 

Het boerenland van de Achterhoek behoort van oudsher tot de belangrijkste 
broedgebieden van patrijzen in Nederland. Maar ook hier ging de patrijs 
keihard achteruit. Vijf partijen sloegen met het project ‘Samen voor de patrijs 
in Aalten’ in 2013 met succes de handen in elkaar: de Agrarische 
natuurvereniging PAN, Vogelbescherming Nederland, Vogelwerkgroep Zuidoost 
Achterhoek, gemeente Aalten en Wildbeheereenheid Aalten en omstreken. 

Graanstoppelvelden en ruige akkerranden 
Voor het project werden 19 grondeigenaren bereid gevonden om een stuk land 
beschikbaar te stellen en zo kon in het buurtschap Barlo, ten noorden van 
Aalten, zo’n zes hectare aan akkerfaunaranden en dertien hectare graanakkers, 
met stoppelvelden die in de winter blijven staan, worden gerealiseerd. De 
Werktuigenvereniging Barlo zaaide de akkerranden geheel belangeloos in met 
speciale wildmengsels zodat de patrijzen genoeg voedsel konden vinden in de 
vorm van zaden en granen. De kruidenrijke en ruige akkerranden en de 
graanstoppelvelden bieden de patrijzen inmiddels alles wat ze nodig hebben: 
voedsel dus, maar ook beschutting en niet te vergeten een broedplaats. 
Behalve voor de patrijs en andere vogels als de grasmus en geelgors zijn deze 
maatregelen ook gunstig voor vlinders, bijen en andere insecten. 

Enthousiasme en betrokkenheid 
Drijvende krachten achter het project zijn Frans ter Bogt van de 
Vogelwerkgroep Zuidoost Achterhoek, Herman Simmelink van de 
Wildbeheereenheid Aalten en Jan Stronks, die het financiële gedeelte beheert. 
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Samen zochten ze contact met boeren en maakten ze bewoners in het gebied 
enthousiast. Frans ter Bogt: “De patrijs is natuurlijk ook een aaibare vogel. Veel 
boeren kenden de patrijzen nog van vroeger en wilden graag meewerken. Ze 
vinden het prachtig dat er nu weer patrijzen op hun land zijn; het enthousiasme 
en de betrokkenheid van bewoners en boeren is echt fantastisch. We krijgen 
bovendien heel veel publiciteit in de regio. Alle lokale kranten hebben al over 
ons project geschreven en laatst waren we nog weer prominent op TV 
Gelderland. Het is natuurlijk ook een mooi verhaal dat de patrijs hier echt een 
comeback maakt.” 

Een succes dat navolging krijgt 
Een comeback van formaat. Rondom de buurtschappen Barlo en Dale zaten in 
2011 nog maar 3 paar patrijzen. “In 2014 bleken er al 25 paar te broeden. En 
dit jaar zelfs 34!”, aldus Ter Bogt. “En dat is nog niet alles: de patrijzen 
zwermen ook uit naar de omliggende gebieden. Het aantal paren is niet alleen 
in de hele gemeente Aalten toegenomen, maar ook in de buurgemeenten 
Winterswijk, Oost-Gelre en Oude IJsselstreek." 

 
Groep patrijzen (foto: Herman Simmelink) 

"Het leuke is dat ons project navolging vindt. In heel het land word ik gevraagd 
om te komen vertellen hoe wij het hier voor elkaar hebben gekregen dat de 
patrijs het weer goed doet. En hier in de regio gaan veel gemeenten met de 
aanleg van akkerfaunaranden beginnen. Daar ben ik heel trots op. Ons eigen 
project gaat ook op volle kracht door. Dankzij de financiële hulp van 
Vogelbescherming konden we het project van de grond krijgen en laten zien 

http://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/211935511/GLD-Vandaag/aflevering/241868932
http://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/211935511/GLD-Vandaag/aflevering/241868932
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dat het werkt. Nu hebben we vanuit Landschapsbeheer Gelderland een 
structurele toezegging voor financiering en kunnen we door tot 2022. Dat is 
natuurlijk geweldig. Iedereen hier staat dan ook alweer heel gemotiveerd in de 
startblokken voor 2016!” 

Knokken voor de patrijs in heel Nederland 
Behalve in de Achterhoek werden er in het kader van ‘Het Jaar van de Patrijs’ 
(2013) nog drie pilotprojecten voor de patrijs gefinancierd door 
Vogelbescherming en het Prins Bernhard Cultuurfonds. In Oost-Groningen, in 
Zeeuws-Vlaanderen en in Noord-Brabant. Ook die projecten lieten zien dat we 
de patrijs van de ondergang kunnen redden als we de juiste voorwaarden 
creëren. Dus zorgen dat er genoeg gebieden zijn met voedsel, beschutting en 
broedgelegenheid. Vogelbescherming Nederland blijft zich daarom op alle 
niveaus inzetten voor het overnemen van deze succesvolle aanpak overal in 
Nederland waar patrijzen nog voorkomen. Zodat de patrijs overal zijn 
comeback kan maken. 

Tekst: Vogelbescherming Nederland 
Foto’s: Herman Simmelink 

Vogels profiteren in het Kempen~Broek 

In het Kempen~Broek ontwikkelt ARK Natuurontwikkeling nieuwe 
natuur. Die natuur wordt door vogels én vogelaars positief 
gewaardeerd. Een vernieuwd hoogtepunt is de trektelpost op de 
Loozerheide. De afgelopen weken werden bijzondere pioniers en 
zeldzame doortrekkers gezien. 

Gebiedsontwikkeling 
In het Kempen~Broek werkt ARK Natuurontwikkeling aan 
gebiedsontwikkeling. Hiervan profiteren landbouw, lokale bedrijven én 
natuur. Zo wordt op dit moment een nieuw natuurgebied ingericht waarin 
de win-winsituatie mooi te zien is. Grote hoeveelheden grond worden 
verplaatst van het nieuwe natuurgebied naar land van een agrariër in de 
buurt. Daarmee worden zijn natte percelen opgehoogd. Het werk wordt 
uitgevoerd door lokale ondernemers. Het resultaat voor de natuur is een 
gebied dat zich mag ontwikkelen tot natte venen afgewisseld met droge 
zandkoppen. De ontwikkeling in andere recent ingerichte 
natuurgebieden, die gedurende het hele jaar begraasd worden, laat zien 
wat dat op kan leveren voor de vogels. 

http://www.vogelbescherming.nl/
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Pioniervogels 
Vorig jaar werd de Loozerheide bij Weert ingericht. Op de plek waar 
eerst akkers lagen, ligt nu een ven tussen begraasde graslanden en 
schralere heidevelden. Het ven trekt met zijn kale oevers pioniervogels 
zoals bergeenden en kleine plevieren aan. Deze vogels houden van het 
kale open landschap en gaan er vast en zeker een aantal jaren broeden. 
Ook bijzondere doortrekkers ontdekken het gebied, tussen de 
verschillende soorten steltlopers werden zelfs steltkluten gezien. 
Naarmate het gebied zich verder ontwikkelt zullen deze pioniers voor 
een groot deel weer verdwijnen. 

 
Kleine plevieren (foto: Jeroen Helmer) 

In de omringende graslanden constateren de vaste vogeltellers van de 
Loozerheide een toename van graslandsoorten. Het aantal broedende 
veldleeuweriken en graspiepers zijn in aantal toegenomen en 
pleisterende tapuiten werden volop gezien tijdens de trektijd. 
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Struweelvogels 
Op de Loozerheide, maar ook in andere delen van het Kempen~Broek, 
zoals het Wijffelterbroek, valt op dat in de begraasde natuurgebieden 
een toename is van struweelvogels. Op steeds meer plekken zijn 
grasmussen en roodborsttapuiten te zien. Soorten die profiteren van 
extensieve jaarrondbegrazing waarbij niet alle planten worden 
opgegeten en er dus ruigtes met veel insecten overblijven. 

 

Zelf zien? 
De waarnemingen ontvangen we van enthousiaste lokale vogelaars en 
van tellers op trektelpost Loozerheide. Samen met hen volgen we de 
ontwikkelingen in de nieuwe natuurgebieden in het Kempen~Broek. Wie 
zelf vogels wil kijken in het Kempen~Broek is er van harte welkom. Een 
groot deel van de natuurgebieden in het Kempen~Broek is vrij 
toegankelijk voor publiek. Helemaal mooi is het als waarnemingen dan 
worden doorgegeven via waarneming.nl. Meegenieten van de grote 
aantallen trekvogels of bijzondere waarnemingen kan ook 
via trektellen.org. 

Tekst en foto's: Twan Teunissen en Denis Frissen, ARK 
Natuurontwikkeling 
Foto's: Denis Frissen, ARK Natuurontwikkeling; Twan Teunissen, ARK 
Natuurontwikkeling 
Tekening: Jeroen Helmer, ARK Natuurontwikkeling 

https://www.ark.eu/kempenbroek
http://kempenbroek.waarneming.nl/
http://trektellen.org/count/view/170
https://www.ark.eu/kom-kijken/kempenbroek
https://www.ark.eu/kom-kijken/kempenbroek
https://www.ark.eu/
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Voor al uw 

vogelbenodigdheden en  
diervoeders 

 
 

JET 
 

Assortiment vogelbenodigdheden: 
 Vele soorten nestmateriaal 

 Div. broedblokken 
 Kweekkooien 

 Voorfronten (div. maten) 
 Div. soorten bodembedekking 

 T.T. materialen 
 T.T. hoezen / tassen 

 Div. soorten T.T. kooien 

 2K verf wit / zwart 
 Koudijs producten 

 Tevens volièrebouw  
 

Diverse merken vogel-, eivoer: Beyers, Teurlings, v. Himbergen, Witte 
Molen, Versele Laga, Slaats, Jan Koenings, Metazoa, eigen mengsel 

Duivenvoer: Matador en Backs producten  
Orlux – Cede – Sluis – K.F.F.- Geldof producten 

 
Voer voor: Honden, Katten, Paarden, Knaagdieren, Vissen, Alpaca, 

Kangoeroe etc. 

 
Eerste zaterdag van de maand : Vogelmarkt Vollenhove 

Laatste zaterdag van de maand : Vogelmarkt Noordwijkerhout 
Vogelmarkt     : Zwolle 

Vogelmarkt     : Assen 
Diverse landelijke shows (na te vragen bij Jet) 

 
Jet van de Kamp 
06 – 303 381 92 (tussen 13.00 – 21.00 uur bereikbaar ) 

Woensdagavond bezorgavond 
Op afspraak is afhalen mogelijk 
 
www.jetvogelvoer.nl   Harderwijk 
 
ALLE DIEREN HEBBEN PRET MET VOER VAN JET 

ACTIE 
Wit nestmateriaal  
1 zak van € 4,25 voor 
€ 3,75. 
 

Cocos inlegnest voor 

kanarie van € 0,95 
voor €  0,75.   
 

Geldig t/m september 
2015 
 

Op is op !!!    

http://www.jetvogelvoer.nl/
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Mobiel: 06 54 28 56 95 
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Als het regent in de Sahel overleven er meer kleine karekieten 

Van verschillende trekvogels, waaronder de purperreiger en rietzanger, was 
het al bekend: als er in het najaar genoeg neerslag valt in hun 
overwinteringsgebied in West-Afrika, dan neemt de kans toe dat ze de winter 
overleven. Uit een analyse van in Nederland gevangen kleine karekieten blijkt 
hetzelfde effect. Hoeveel karekieten in Nederland terugkeren hangt dus voor 
een deel af van de hoeveelheid neerslag die in West-Afrika valt. Dit is te lezen 
in het vandaag verschenen Broedvogelrapport 2013 van Sovon. 

Trekkende zangvogels zoals de kleine karekiet zijn in de gebieden waar ze 
overwinteren erg afhankelijk van het voedselaanbod. Nederlandse kleine 
karekieten overwinteren waarschijnlijk voor het grootste deel in de 
mangrovebossen langs de kust van Senegal tot aan Guinea-Bissau, zo is onlangs 
gebleken uit intensief telwerk in deze gebieden. Als er in de Sahel weinig regen 
valt in de nazomer en het najaar, geldt dat doorgaans ook voor de West-
Afrikaanse kust. Droge seizoenen pakken negatief uit voor kleine karekieten, 
die in de winter problemen krijgen met het aanleggen van een vetvoorraad 
voor de voorjaarstrek. Door de droogte zijn er dan simpelweg te weinig 

insecten te vinden. 

Gevangen kleine karekiet 
met ring (foto: Harvey van 
Diek) 

Fluctuaties 
Ieder voorjaar worden er 
voor het CES-project 
(Constant Effort Sites) op 
tientallen plekken in 
Nederland vogels gevangen 
en geringd op een 

systematische manier. Op basis van terugvangsten van vanaf 1994 geringde 
vogels blijkt nu dat de overlevingskans van zowel jonge als volwassen kleine 
karekieten samenhangt met de hoeveelheid neerslag in de Sahel. De regenval 
verklaart 25% van de variatie in de overlevingskans van volwassen vogels en 
23% van jonge vogels. Op basis daarvan zou je verwachten dat deze fluctuaties 
ook te zien moeten zijn in de broedvogelaantallen. Dat blijkt verrassend genoeg 
niet het geval te zijn. Blijkbaar zijn er ook andere factoren die van invloed zijn 
op de aantallen broeders. Zoals het aantal jongen dat succesvol wordt 

https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/broedvogelrapport-verschenen
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grootgebracht. Dat kan sterk wisselen, afhankelijk van bijvoorbeeld het 
voorjaarsweer in Nederland. 

Broedvogelrapport 2013 
De analyse over de kleine karekiet is te lezen in het broedvogelrapport dat 
Sovon vandaag publiceert. Daarin zijn de laatste ontwikkelingen van de 
broedvogels in Nederland (tot en met 2013) beschreven. Van 185 soorten staan 
er trends in het rapport en de actuele stand van 110 soorten wordt beknopt 
beschreven. In 2013 kwamen er onder meer 2 paren rode wouwen tot broeden 
en waren de aantallen ooievaars en zwartkopmeeuwen hoger dan ooit. Sovon 
houdt al sinds 1984 op landelijke schaal bij hoe het de broedvogels vergaat. 

Tekst: Hans Schekkerman en Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek Nederland 
Foto: Harvey van Diek  

Veel broedende kraanvogels; weinig succes 

De kraanvogel als broedvogel in Nederland: het leek tot voor kort 
ondenkbaar. Het was toch een schuwe vogel, met de dichtstbijzijnde 
broedplaatsen in het noordoosten van Duitsland? Maar in het spoor van een 
spectaculaire toename in Noord- en Midden-Europa gingen er ook 
kraanvogels in Nederland broeden. 

Het Fochteloërveen als bakermat 
Dat gebeurde voor het eerst in 2001. In het Fochteloërveen, op de grens van 
Friesland en Drenthe, bracht een paar een jong groot. Het haalde alle media! 
Dit uitgestrekte hoogveenreservaat bleef jarenlang de enige bezette broedplek 
in ons land. Wel doken er elders paren op in de broedtijd, vogels die zich in 
geschikte habitats ophielden, maar niet tot broeden kwamen. Dat bleek vaak 
de voorbode van een vestiging. Kraanvogels zijn lang levende vogels die pas na 
enkele jaren aan het broedproces deelnemen. Jarenlange verkenning van 
toekomstige broedgebieden is een normaal onderdeel van hun biologie. 

Primeurs in 2015  
Herman Feenstra volgt de broedende kraanvogels in het Fochteloërveen 
nauwgezet en onderhoudt contacten in den lande. Op zijn informatieve 
website geeft hij aan dat er in 2015 verschillende primeurs waren. Voor het 
eerst broedden er kraanvogels in het Drents-Friese Wold (twee paren), in het 
Korenburgerveen in de Achterhoek en in de Engbertsdijksvenen in Twente 

http://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/broedvogelrapport-verschenen
http://www.sovon.nl/
http://www.hetfochteloerveen.nl/actueel_vvlg.asp?Id=-698871849
http://www.hetfochteloerveen.nl/actueel_vvlg.asp?Id=-698871849
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(beide een paar). In deze gebieden hielden zich al jaren kraanvogels op, maar 
nu is er dan gebroed, maar met wisselend succes. 

In de al langer bezette gebieden kwamen dit jaar meer kraanvogels tot 
broeden. In het Fochteloërveen nestelden maar liefst negen paren en in het 
Dwingelderveld twee. Territoriale, maar (nog) niet broedende paren zijn op 
verschillende plekken in Oost- en Zuid-Nederland vastgesteld 

 
Kraanvogels in de 
Ooijpolder bij Nijmegen 
(foto: Harvey van Diek) 

Elders 
Dat kraanvogels in 
opmars zijn in ons land, 
is niet zo vreemd. In 
Duitsland 
vertienvoudigde de stand 
sinds de jaren zeventig. 
Er broeden momenteel 

zeker 7000 paren, die zich in westelijke richting uitbreiden. Ook in Noord-
Europa nemen de aantallen sterk toe. Kraanvogels profiteren van 
internationale bescherming en natuurontwikkeling. Bovendien blijken ze zich 
tot op zekere hoogte, meer dan we voor mogelijk hielden, aan te kunnen 
passen aan veranderingen in de landbouw. 

Helaas 
Kraanvogels zijn uiterst gevoelig voor verstoring en dit jaar lijkt er in het 
Fochteloërveen geen jong groot te komen. Na werkzaamheden afgelopen 
winter bleek de afzetting van het gebied niet in orde en meer mensen dan ooit 
trokken het gebied in. Overvliegende helikopters, ballonnen, vliegtuigen naast 
de natuurlijke predators en ongunstige weersomstandigheden deden de rest. 
Nesten werden verlaten, eieren werden geroofd of kwamen niet uit, en de paar 
jongen die geboren werden legden al snel het loodje. Tenzij er nog een paar 
ergens tevoorschijn komt met een jong lijkt dit een verloren broedseizoen in 
het Fochteloërveen. 

Tekst: Jan Schoppers & Fred Hustings, Sovon Vogelonderzoek Nederland 
Foto: Harvey van Diek, Sovon Vogelonderzoek Nederland 

 

http://www.sovon.nl/
http://ww.sovon.nl/
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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 mei 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 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 11:30 tot 15:30 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 15 december 2015. 

mailto:secretaris@dekolibri.com
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Vogelvereniging De 
Kolibri wenst u 
Prettige Kerstdagen  
en een Gelukkig 
Nieuwjaar 

 

TT vergadering  

+ prijsuitreiking   

10 december 2015. 
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Paarse strandlopers overwinteren aan 
Nederlandse rotskusten 

Van alle soorten strandlopers die in Nederland voorkomen heeft de paarse 
strandloper het meest kenmerkende leefgebied. Hij is alleen te vinden aan 
onze kunstmatige stukjes rotskust. Daaraan is hij erg trouw. 

Voor veel mensen zijn al die obscure strandlopertjes maar moeilijk uit elkaar te 
houden. De paarse strandloper is echter heel gemakkelijk te herkennen. Hij 
heeft een uniek, donker paarsbruin verenkleed en ook nog mooie gele poten 
en een gele snavelbasis. Bovendien zit de paarse strandloper niet op wad en 
slik, maar is hij uitsluitend te vinden op pieren, dammen en dijken aan zee. 
Daar waar het zeewater over de basaltblokken spat en de vogels af en toe even 
moeten opvliegen om niet drijfnat te worden, daar zoekt Calidris maritima zijn 
voedsel: schelpdieren, slakjes, kreeftachtigen, wormpjes, insecten, etc. Paarse 
strandlopers zijn tam en zijn daarom prachtig te zien als ze aan het foerageren 
zijn. Vaak zijn ze in gezelschap van steenlopers en net als deze kiepen ze ook 
zeewier om, om te zien of er daaronder nog iets eetbaars is te vinden. 

  

 
Paarse strandloper in zijn 
element (foto: Birdphoto) 

 

 

 

 

 

Plaatstrouw 
Paarse strandlopers zijn door hun strikte habitatkeuze erg beperkt in hun 
voorkomen in Nederland. Het gaat maar om hooguit 500 exemplaren. Bekende 
plekken om ze te vinden zijn de zeedijk tussen Den Helder en Huisduinen, de 
Hondsbosse Zeewering en de pieren van IJmuiden, Scheveningen en Hoek van 
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Holland. In de Delta vind je ze op de Brouwersdam, de Westkapelse Zeedijk en 
bij Breskens en Cadzand. Op de Waddeneilanden vind je ze vooral op 
strekdammen, zoals op Vlieland en op de Eierlandse Dam op Texel. Op de vaste 
verblijfplaatsen worden, zo blijkt uit onderzoek met kleurringen, vaak 
maandenlang en van jaar op jaar dezelfde individuen aangetroffen. In het 
binnenland is een paarse strandloper erg zeldzaam. 

 
Paarse 
strandloper eet 
mosseltje 
(foto: 
Birdphoto) 

 

 

 

 

 

Overwintert ook binnen de Poolcirkel 
Hoewel er nog maar weinig ringmeldingen zijn, komen paarse strandlopers die 
bij ons overwinteren vermoedelijk vooral uit Canada, Scandinavië en Noord-
Rusland. Canadese broedvogels trekken via Groenland en IJsland naar West-
Europa. Veel vogels overwinteren binnen de Poolcirkel, zoals aan de 
Barentszzee. In IJsland broedt een eigen ondersoort (littoralis) die niet 
wegtrekt en het hele jaar door in IJsland blijft. In Noorwegen broedt een 
populatie paarse strandlopers, waarvan de vogels gemiddeld kleiner en 
kortsnaveliger zijn. Deze populatie overwintert in Engeland en Schotland, maar 
misschien ook in Nederland. Er is nog veel te leren over de trek van paarse 
strandlopers. 

Paarse strandlopers trekken na maart terug naar het noorden, dus nu zijn ze 
nog steeds te zien. 

Tekst: Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland 
Foto's: Birdphoto 

http://vogelbescherming.nl/
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VOGEL- EN DIERVOEDERS 
TEGEN SCHERPE PRIJZEN  

    

25 kg Kanariezaad € 27,50 
25 kg Tropenzaad € 23,75 
25 kg Parkietenzaad € 21,00 
25 kg Gr. Parkietenzaad € 23,00 
25 kg Volierezaad € 23,50 
25 kg Wildzangzaad € 32,00 
25 kg Postuurzaad € 30,00 
25 kg Agapornidezaad € 23,50 
25 kg Neophemazaad € 22,50 
25 kg Tortelduivenvoer € 18,50 
20 kg Onkruidzaad € 19,50 
20 kg Schelpenzand € 6,50 
25 kg Beukensnips € 8,50 
25 kg Witte snips € 9,75 
5 kg Cede kan. of Parkiet € 20,50 
5 kg Wittemolen eivoer € 14,50 

10 kg Wittemolen eivoer € 25,00 
2 kg Trosgierst Chinee € 8,00 
    

  

 
Ook Himbergen en Witte molen voerders 
En Europese cultuur vogelzaden van 
Jan Koenings 
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 
Parkieten Pruimkop   Chr. Koch  
Parkieten Pruimkop   H.J.Haasnoot 06-22634328 

Parkieten Pruimkop   J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 
Parkieten Pruimkop   G.P.M.Ruigrok 0252-517013 

Parkieten Pruimkop   G.C.Wesseling 0252-370602 

Parkieten Pruimkop   B.J.Zwetsloot 0252-216636 
Parkieten Roodrug   P.C.v.d.Berg 0252-377455 

Parkieten Roodrug   R.Rotteveel 06-14965884 
Parkieten Roodrug   B.J.Zwetsloot 0252-216636 

Parkieten Roodvleugel P.C.v.d.Berg 0252-377455 

Parkieten Roodvleugel P.N.M.v.Hage 0252-375118 
Parkieten Roodvleugel E.C.Hulsebosch 0252-523565 

Parkieten Roodvleugel B.J.Zwetsloot 0252-216636 
Parkieten Splendid   J.H.R.v.Gulik 071-3618142 

Parkieten Splendid   E.C.Hulsebosch 0252-523565 
Parkieten Splendid   C.de Mooij 0252-216823 

Parkieten Splendid   A.J.M.Wijnands 0252-372950 

Parkieten Stanley rosella   P.C.v.d.Berg 0252-377455 
Parkieten Swift   S.Alsemgeest 071-3619025 

Parkieten Swift   W.P.Anthonissen 0252-375668 
Parkieten Swift   H.J.Haasnoot 06-22634328 

Parkieten Swift   E.C.Hulsebosch 0252-523565 

Parkieten Swift   G.P.M.Ruigrok 0252-517013 
Parkieten Swift   C.v.d.Valk 0252-372545 

Parkieten Swift   J.G.M.v.d.Veek 06-12777197 
Parkieten Turquoisine  S.Alsemgeest 071-3619025 

Parkieten Turquoisine  H.J.Haasnoot 06-22634328 
Parkieten Turquoisine  E.C.Hulsebosch 0252-523565 

Parkieten Turquoisine  R.Rotteveel 06-14965884 

Parkieten Turquoisine  G.P.M.Ruigrok 0252-517013 
Parkieten Turquoisine  R.H.Schoonderwoerd 0252-519992 

Parkieten Turquoisine  A.J.M.Wijnands 0252-372950 
 

 

 

 

 

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand 
Henk Haasnoot 
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Drie Britse Grauwe Kiekendieven in de lucht 

Aan de oostkust van Engeland zijn begin juli opnieuw drie Grauwe 
Kiekendieven voorzien van een satellietzender. In het Verenigd Koninkrijk is 
het de meest zeldzame roofvogel, met nog maar zeven bekende broedparen. 
Op uitnodiging van de RSPB heeft Werkgroep Grauwe Kiekendief haar 
onderzoeksprogramma naar het westen verlegd. 

In country East Anglia zijn een tri(!)gaam mannetje en twee van zijn vrouwtjes 
gevangen en met een zender weer vrijgelaten. Het hoofdvrouwtje is minstens 
zeven jaar oud (8KJ), en heet vanaf nu 'Rowan'. Het betavrouwtje is twee jaar 
oud (3KJ), en gaat verder door het leven onder de naam 'Rose'. Het mannetje is 
vier jaar oud (5KJ), en is vernoemd naar onze mentor Roger Clarke. Door de 
satellietdata ontdekten we dat 'Roger' behalve beide vrouwtjes ook nog een 
derde nest verzorgt. Alle drie de nesten hebben één jong. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rose, 3KJ                                                Rowan, 8KJ  
(foto’s: Werkgroep Grauwe Kiekendief) 

 Roger Clarke (foto: Janis Clarke) 

Roger Geoffrey Clarke was een groot 
kiekendiefkenner en -liefhebber, die baanbrekend 
werk verrichtte met zijn dieetonderzoek aan 
braakballen van kiekendieven. Ook was hij een 
voorloper met tellingen op winterslaapplaatsen 
van Blauwe Kiekendieven. Roger Clarke schreef 

diverse standaardwerken over kiekendieven: Harriers of the British Isles (1990), 
The Marsh Harrier (1995), Montagu’s Harrier (1996), en was co-auteur van de 
herziene uitgave van Donald Watson's The Hen Harrier (2010). 

http://www.rspb.org.uk/
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1474-919X.2006.00652.x/
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1474-919X.2006.00652.x/
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In 2014 waren voor het eerst Grauwe Kiekendieven in het zuiden van Engeland 
met een satellietzender uitgerust. Doel was om te weten te komen waar de 
Britse Grauwe Kiekendieven gedurende welk deel van hun jaarcyclus verblijven. 
Twee van de drie toen gezenderde vogels overwinterden in Senegal, één van 
hen, 'Mark', is als broedvogel teruggekeerd naar Engeland. 

 
Ben Koks met Grauwe Kiekendief ’Roger’ (foto: Werkgroep Grauwe Kiekendief) 

De drie nieuwe zendervogels 'Roger', 'Rowan' en 'Rose' zijn nu nog druk met 
het grootbrengen van de jongen. Eind augustus zullen ze onafhankelijk van 
elkaar naar Afrika vertrekken, om daar in landbouwgebieden in de 
droge Sahel te overwinteren. Het is nog even afwachten in welke gebieden ze 
terecht zullen komen en welkeomstandigheden ze daar aantreffen. 

Werkgroep Grauwe Kiekendief won vorig jaar met twee publicaties die 
voortkwamen uit satellietzenderonderzoek de Donald Watson Raptor Science 
Prize. 

Tekst: Werkgroep Grauwe Kiekendief 
Foto's: Werkgroep Grauwe Kiekendief 

http://rspb.org.uk/montytracking
http://www.natuurbericht.nl/?id=12067
http://grauwekiekendief.nl/pdf/living_on_the_edge-ch_26.pdf
http://jorisvanalphen.photoshelter.com/gallery/Tracking-the-Montagus-Harriers-Life-on-the-Edge/G0000xOdBRSTvxo4
http://www.watsonbirds.org/raptor-prize
http://www.watsonbirds.org/raptor-prize
http://werkgroepgrauwekiekendief.nl/
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