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Uitgifte maandblad december 2016 medio  
26 november 2016 

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. 

 

BESTUURSPAGINA V.V. DE KOLIBRI
ERELID: Piet vd Berg

LEDEN VAN VERDIENSTE

Henk Haasnoot

Ben Zwetsloot

Con van der Ven

Lidmaatschap

Volwassenen      33euro

AOW                   28 euro

Jeugd tot 17 j      17 euro

Gastlid/jeugd    21/16 euro

KvK nummer; V 40445820 

Verenigingscode NbvV; N16

Bankrek met IBAN nr 

NL34 RABO 034.69.04.811

Oplage maandblad 150 stuks

Voorzitter

B.J. Zwetsloot (Ben)

Boekhorstlaan 42

2215 BD Voorhout

0252-216636

benzwetsloot@live.nl

Secretaris / Redactie / Website

A.A. Ooms (Arno)

Spoorlaan 17

2215 KN Voorhout

06-44048090

secretaris@dekolibri.com

Penningmeester

O. Rinzema (Oege)

Componistenlaan 45

2215  SN Voorhout

0252-220646

rinze002@planet.nl

Algemeen Commissaris 

W. Anthonissen (Willem)

Andellaan 20

2211 JV Noordwijkerhout

0252-375668

geen E-mail

Ledenadministratie

H. Nederpel (Hennie)

Leidsevaart 192

2211  WE Noordwijkerhout

0252-340860

ledenadministratie@dekolibri.com

Ringencommissaris

C.G.A. vd Ven (Con)

Kievitshorn 10

2211 LJ Noordwijkerhout

0252-374150

ringencommissaris@dekolibri.com

Materiaalcommissaris / PR

Coördinator Vogelbestand

H.J. Haasnoot (Henk)

Guldemondvaart 23

2211 JA Noordwijkerhout

0252-377097

h.haasnoot@kpnplanet.nl

Prijzencommissie

T. Zwetsloot (Toos) / 

M. Elstgeest (Mies)

van Gendtlaan 37

2121 WW Bennebroek

023-5848543

mies.elstgeest@online.nl

Coördinator Vogelmarkt

P. vd Berg (Piet)

Helmstraat 16

2211 PG Noordwijkerhout

06 24877001

geen E-mail

Maandbladbezorgers; 

H. Haasnoot, A. Weijers, 

C. de Mooij, J. Floris, 

E. Hulsebosch en J. Luijten.  

In geval van overgenomen 

artikelen is de vereniging niet 

aansprakelijk. Alle ingezonden 

kopy blijft voor verantwoording 

van de auteurs.

Vogelmarktwerkgroep

Piet vd Berg                O / M

Gerrit Wesseling         O

Theo Hogervorst          O

Martien van Gent         O / M

Willem Anthonissen    O 

J. Floris                      M  

E Hulsebosch             M

S. Alsemgeest            O / M

www.dekolibri.com

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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Bijzondere tentoonstelling !!! 
 
Waarom een bijzondere tentoonstelling. Het is de laatste 
tentoonstelling voor ons 60-jarig bestaan dat we een onderlinge show 
houden. Volgend jaar doen we tijdens de onderlinge ook de Rayon 
tentoonstelling. Dus ook dat wordt weer een hele happening waar we 
naar uitzien. 
Ook dit jaar hebben we weer heel veel inzendingen. Zeker als je in 

ogenschouw neemt dat een aantal grote kwekers in de problemen zaten. Maar mede door 
de komst van de nieuwe leden hebben we het aantal hoog kunnen houden. 
Maar het gaat niet alleen om de kwantiteit, ook de kwaliteit en verscheidenheid is van 
belang. Dat kunt u aanschouwen als u op de openingsavond komt of de dagen erna. 
Vergeet niet belangstellend te zijn voor uw mede vogelliefhebbers / verenigingsleden. 
Omdat het een bijzondere show is zal burgemeester Goedhart deze voor ons openen, uw 
aanwezigheid zal daarom zeer op prijs worden gesteld. 
 
De Rayontentoonstelling is afgelopen vergadering niet aan bod geweest, we hebben als 
vereniging toch de benodigde 50 vogels ingeschreven op deze show. Hij is te bewonderen 
op vrijdag 11 november van 20.00 tot 22.00 uur Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. In 
clubgebouw Kleindierensport Oude ‘s Gravendijckseweg 2a te Katwijk Zeker de moeite 
waard om te zien wat al de verenigingen bijeen hebben gebracht.  
 
Op de laatste vergadering was het invullen van de medewerkerslijst geen probleem. Er was 
veel animo voor deze vergadering en de medewerking was groot, BEDANKT.    
Ook de PVH Platvorm Verantwoord Huisdierenbezit kwam aan de orde. Hopelijk werkt de 
staatssecretaris aan een betere Positieflijst als de vorige. Daar konden we als 
vogelliefhebbers niets mee en kwam onze hobby onder grote druk te staan De avond werd 
gesloten door onze grote man Martien van Gent. Lachen, gieren, brullen en veel mooie 
films en foto’s.  
 
De mannentafel op de Bingo-avond wordt steeds groter. Vele mooie prijzen gingen de deur 
uit. Volgende keer komen we weer, de prijzen zijn zo mooi was een veel voorkomende 
kreet. De dames hadden eer van hun werk, de opbrengst was navenant.   
 
Ook de Districtstentoonstelling in Roelofarendsveen komt er aan. De inschrijfformulieren 
kunt u bij mij verkrijgen. Deze club bestaat dit jaar 60 jaar vandaar deze grote 
tentoonstelling. Hij is voor ons dichtbij, dus wat let u om ook mee te doen aan deze mooie 
grote show. Sluiting inschrijving is 26 november, kosten zijn 1 euro per vogel. Een koopje 
noemen wij dat. Openingstijden zijn 29  van 10.00 tot 21.00 uur en op 30 december van 
10.00 tot 14.00 uur.  Uitkooien van 14.00 tot 16.00 uur 
 
 



V.V. De Kolibri 2016                             4                        Noordwijkerhout 

Voor mij blijft er niets anders over om u nogmaals uit te nodigen voor de opening van de 
tentoonstelling op vrijdagavond.  
 
Graag tot volgende keer,    

B. Zwetsloot  vzr.  

Agenda 2016  V.V. De Kolibri          
 

10 november Sprekersavond 
   Lou Megens een bekende vanwege zijn zeer mooie lezingen  
   komt deze keer met zijn lezing: Gedrag van vogels. 

   20:00 uur in ’t Victorhuis 
 

59e Onderlinge vogeltentoonstelling 2016. 
02 november  Inbrengen vogels (leden)  17.00 – 20.00 uur 
03 november  TT Keuring (organisatie) 
04 november  TT-opening    20.00 – 22.00 uur 
05 november  Tentoonstelling    10.00 – 18.00 uur 
06 november  Tentoonstelling    10.00 – 17.00 uur 
06 november  Uitkooien     17.00 uur  
 

26 november Vogelmarkt 
                   11:30 tot 15:30 uur 
                   Locatie ’t Victorhuis.  
                   Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
 
08 december  Uitreiking prijzen TT 
17 december  Vogelmarkt 
 
 

 
======================================== 
Leo Noort 
Wij wensen hem beterschap  

======================================== 
 
 

 
 
 
 

Spreuk van de maand: 

Het verschil tussen een anale en een orale thermometer zit 

hem in de smaak 
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A.A.M. Weijers   Noordwijkerhout  04 november 
C. de Mooij   Sassenheim  05 november 
C.A. Winsen   Warmond   06 november 
J.G.M. vd Veek   Noordwijkerhout  09 november 
H. van Schooten   Voorhout   21 november 
J.P.C.M. Nederpel  Noordwijkerhout  23 november 
H. Turnhout   Noordwijkerhout  23 november 
J.W. van Beek   Sassenheim  25 november 
H. Hogervorst   Noordwijk   26 november 
W.H.B. Bornhijm   Noordwijkerhout  27 november 
N. van Kempen   Voorhout   30 november 
 

 

       

 

 

   SUDOKU 

       nummer 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    8     

3  6     9 2 

     6   4 

  9 3  5 2   

   9 7   5  

  7     4  

   7 3     

9 7  1 4   2  

 4     1 3  

TT openingavond 
Vrijdag 4 november 20:00 uur 

Gebouw Duinklievers, nabij marktplein te Noordwijkerhout 



V.V. De Kolibri 2016                             6                        Noordwijkerhout 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Mobiel: 06 54 28 56 95 
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Verslag TT vergadering 13 oktober 2016  
Aanwezige leden 34 
 
Opening 
Voorzitter Zwetsloot heet iedereen van harte welkom en is blij met de grote opkomst. 
Hierna opent hij de vergadering 
 
Mededelingen 
Afmelding Leo van Noort wegens ziekte. 
In de pauze is gelegenheid om de TT inschrijfformulieren te behandelen c.q. in te leveren. 
Agenda-toevoeging PHV Positieflijst 
 
Reglementen 
Stonden in Maandblad oktober 
8/10 inleveren moest zijn 13/10 
Vogels afhalen in 2016 i.p.v. 2015 
Verder geen op-of aanmerkingen 
 
Medewerkerslijst 
Deze wordt doorgenomen en aangevuld. 
Het lijst zal in dit novembernummer worden geplaatst. 
 
Extra Voorlichtingsbulletin ontvangen 
Deze zal op de website worden geplaatst en voor in mail worden toegevoegd aan het 
maandblad. 
 
PHV Platform verantwoord Huisdierenbezit 

- Totstandkoming van 1 huisdierenlijst met wat je mag houden 
- Er wordt weinig gedaan met lijsten aangevuld door dierenbezitters 
- Staatssecretaris is ermee bezig maar met te weinig aandacht 
- Er zijn vragenlijsten om e.a. in kaart te brengen 

 
Rondvraag 
Ben:  Wat is de status van de catalogus-advertenties? 
Antw:  Enkele uitschieters André 700 euro, Jos 500 euro, Ben 200 euro. 
 
Sluiting 
Voorzitter bedankt ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 

 

Na de Pauze met verloting heeft Martien van Gent diverse presentaties verzorgd over 
kolibri-gebeurtenissen in afgelopen jaar. 
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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 
06–30338192 (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.   
 
 

Op is op !!!    

http://www.jetvogelvoer.nl/
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****************   Medewerkers lijst Onderlinge Tentoonstelling 2016  ************** 
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  Jan Pols en W. Anthonissen  
                                                                                                                                                                                                                                   
Rad van avontuur                                                               
A.A. Ooms, H.Haasnoot, A Weijers , Mevr. M.Elstgeest, Mevr. T. Zwetsloot 
J. Elstgeest                                                                                                                                                                                                                                 
 
Kataloges verkoop                                                                                                                            
vrijdagavond  4 november   
20.00 uur - 22.00 uur    W. Anthonissen  –  N. van der Berg 
Zaterdag    5 november                                                             
10.00 uur - 13.00 uur    S. Alsemgeest    
13.00 uur - 15.30 uur    K. van der Valk  
15.30 uur - 18.00 uur       K. van der Valk   
Zondag      6 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  4 november  
20.00 uur - 22.00 uur    W. Anthonissen  –  N. van der Berg 
Zaterdag    5 november 
10.00 uur - 13.00 uur    S. Alsemgeest    
13.00 uur - 15.30 uur    K. van der Valk   
15.30 uur - 18.00 uur    K. van der Valk  
Zondag      6 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   5 november  van  10.00 uur – 12.00 uur.     
zondag      6 november  van  10.00 uur – 12.00 uur.    J. Nederpel 
    
Vrachtauto vervoer  dinsdagavond en zondagavond  L. van Gent  
Hulp bij het vervoer naar de tentoonstelingszaal 
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Dinsdagavond 1 november 19.00 uur R. Rotteveel Oude Herenweg 18 Voorhout 
N. v.d. Berg, P. v.d. Berg, H. Haasnoot, W Anthonissen, J. Duivenvoorden 
J. Floris E. Hulsebosch. S.Alsemgeest en M. van Gent, E. van Noort 
P. Barnhoorn en vele andere 
  
Het opzetten van de tentoonstelling 

Woensdag   2 november  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. J. Pols P. 
Barnhoorn, W. Anthonissen  S.Alsemgeest en vele andere. 
 
Inkooien vogels 
Woensdagavond  2 november 17.00 - 20.00 uur bij de Duinklievers   
P. v. d. Berg, E van Noord,  M van Gent, A. Ooms  
 
Helpers op de keuringsdag     

Donderdag    3 november  8.30 uur bij de Duinklievers 

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 verzorgt door de Fam Anthonissen  
reserve Andre Weijers  
 
Het afwerken en versieren  T.T. zaal  

Vrijdag   4 november   8.30 uur bij de Duinklievers 

P. v. d. Berg, H. Haasnoot, S. Alsemgeest, N. van de Berg,  M.Elstgeest, J. Elstgeest, E. van 
Noort, C de Mooij, E. Hulsebosch J. Floris , T. Zwetsloot,  en vele andere  
 
Het uitkooien en opruimen  T.T. zaal  
Zondag  6 november vanaf  +/- 17.00 uur bij de Duinklievers 
P. v. d. Berg, A. Ooms, H. Haasnoot, E. van Noord, W. Anthonissen, J. Floris,  E. Hulsebosch 
M.Elstgeest,T. Zwetsloot, J. Elstgeest, S Alsemgeest, M. van Gent 
J. Duivenvoorden, O. Rinzema, P. Lommerse J. Pols en vele andere.  
 
Opgeven  voor de nog open plaatsen of bij verhindering melden bij 
B. Zwetsloot    tel. 06-17101376 

 
 
 
 

TT openingavond 
Vrijdag 4 november 20:00 uur 

Gebouw Duinklievers, nabij marktplein te Noordwijkerhout 
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Wie kweekt wat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilt u een persoonlijke advertentie? Voor 7,50 per jaar staat u ook hier. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Waddenonderzoek op theaterfestival Oerol 

Externe organisatie 
25-MEI-2016 - Het theaterfestival Oerol op Terschelling (10-19 juni) wordt vooraf gegaan 
door een ‘veldseminar’. Onder het thema ‘Bird senses of places’ zullen onderzoekers van 
het programma Metawad, van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee 
en Rijksuniversiteit Groningen, de resultaten presenteren van vijf jaar onderzoek aan 
rotgans, lepelaar, kanoet, drieteenstrandloper en rosse grutto. 

Vogels verbinden de wereld 

‘Met Oerol zoeken we op een theatrale manier verbinding met het landschap’, legt 

festivaldirecteur en Oerol-oprichter Joop Mulder uit. ‘Metawad doet dat via de wetenschap 

natuurlijk ook. De onderzoekers vragen zich af waarom de vijf trekvogelsoorten specifieke 

delen van het wad uitkiezen als overwinteringsplek, of als tankstation. Waarom is dit gebied 

nou zo bijzonder voor deze dieren? Is het voedsel? Is het ‘t landschap? Dat zijn niet alleen 

de centrale vragen van Metawad, maar eigenlijk ook van Oerol. Uiteindelijk verbinden deze 

vogels het wad met de broedgebieden in Siberië, de overwinteringsgronden in Afrika en 

feitelijk dus met de rest van de wereld.’ 

Praktische wetenschap 

Tijdens het veldseminar zullen de onderzoekers van de vijf trekvogelsoorten de resultaten 

van hun onderzoek presenteren. ‘We letten daarbij speciaal op de bruikbaarheid van de 

wetenschappelijke kennis voor terreinbeheerders en beleidsmakers’, zegt de 

onderzoeksleider van Metawad, hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma. ‘Bij 

bescherming van de natuur is goed onderzoek totaal onmisbaar. Wetenschap is geen apart 

zijspoortje, maar een wezenlijk onderdeel van de cyclus van ontdekken tot beschermen.’ 

 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=50
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Rotgans: stop de verruiging 

De rotgans is de kleinste van alle ganzen in ons land. Het is een echte zeegans, die het liefst 

zeegras eet. Piersma: ‘Bij gebrek aan zeegras wijkt de rotgans steeds vaker uit naar de 

kwelders. Wanneer die te erg verruigen, kiezen rotganzen voor het gras van boeren op de 

Waddeneilanden. Uit ons onderzoek blijkt dat de rotgans erg geholpen zou zijn met het 

terugdringen van verruiging op de kwelders, bijvoorbeeld door middel van begrazing. 

Lepelaar: platvis op het menu 

‘Bij de start van onderzoeksprogramma Metawad dachten we even dat de lepelaar aan zijn 

plafond zou zitten in de Waddenzee’, zegt Piersma. ‘De groei leek er even uit. Inmiddels 

zien we dat verschillende kolonies toch nog doorgroeien. De sleutel tot bescherming van de 

lepelaars zit waarschijnlijk in het beschermen van platvissen op het wad. Lang werd gedacht 

dat deze vogels hoofdzakelijk stekelbaarsjes en garnalen zouden eten. Maar uit onderzoek 

aan de kots van jonge lepelaars hebben we geleerd dat ze liever platvis eten. Onze 

onderzoekers hebben ook zelf voor lepelaar gespeeld. Als ze gingen vissen met een 

sleepnetje op plaatsen waar net lepelaars hadden gefoerageerd, dan vingen ze vooral 

platvisjes!’ 

 

Vissen als een 

lepelaar (Bron: 

Rubeń Rodriǵuez 

Olivares) 

 

 

 

 

 

Kanoet: lang getij met de juiste schelpdieren 

Uit het Metawad-onderzoek aan kanoeten is duidelijk gebleken dat niet alle schelpdieren 

automatisch kanoetenvoer zijn, stelt Piersma. ‘Kokkeltjes kunnen op sommige plaatsen in 

zulke hoge dichtheden liggen dat ze elkaar beconcurreren, en zo meer schelp dan vlees 

hebben. Dat maakt ze voor kanoeten minder aantrekkelijk. Ook kunnen de schelpdieren op 
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plekken liggen waar de kanoeten zich continu bedreigd voelen door bijvoorbeeld 

slechtvalken, wat het voedsel ook relatief nutteloos maakt.’ 

De beste plekken voor kanoeten zijn uitgestrekte systemen van wadplaten die stukje bij 

beetje vol- en leeglopen met het getij: zodra de ene plek niet meer bereikbaar is door het 

stijgende water, schuiven de vogels een stukje op naar de volgende plaat, waar ze nog wel 

een tijdje vooruit kunnen. In die zin is iedere verandering die de bereikbaarheid van de 

wadplaten aantast een potentiële bedreiging voor schelpeneters als de kanoet. Zowel 

zeespiegelstijging als bodemdaling rond het wad, al gaat het maar om centimeters, gaan 

ten koste van de bereikbaarheid van het wad voor vogels. De beoogde winning van zout 

onder het wad is dan ook een directe bedreiging voor de kanoet.’ 

Drieteenstrandloper: vlak wad met garnalen 

Ook bij de drieteenstrandloper heeft het werk van het Metawad-team een eerdere 

misvatting kunnen rechtzetten. Piersma: ‘Aanvankelijk dachten we dat het de verzanding 

van het wad was, die de drieteentjes in de kaart speelde. Maar door urenlange observaties 

aan de groeiende groep doortrekkende en ruiende vogels rond Griend, hebben we geleerd 

dat deze vogels op het wad eerder profiteren van garnaaltjes dan van verzandende bodems 

met de bijbehorende prooien. Ook voor de drieteen geldt behoud van de bereikbare, 

uitgestrekte wadplaten dus als de belangrijkste bescherming.’ 

Rosse grutto: voedsel en rust van levensbelang 

‘Het onderzoek aan de rosse grutto heeft ons geleerd dat deze vogels nu al het maximale 

uit het wad halen dat voor hen mogelijk is. Ze moeten het vooral hebben van emelten en 

wormen op het land en van de pieren op het wad. Iedere verandering die ten koste gaat 

van de dichtheid van dat voedsel zal deze vogels dan ook kunnen raken’, aldus Piersma. 

‘Zeker de rosse grutto laat zien dat we vooral moeten doorgaan met onderzoek. De 

verandering van het klimaat raakt het arctische broedgebied van deze vogels nu al 

zichtbaar. De Siberische sneeuw smelt ieder jaar een beetje vroeger, waarmee de piek in 

het voedsel voor de jonge rosse grutto’s ook steeds een beetje eerder komt. Hoe ziet het er 

over vijf jaar uit? Alleen door de vogels te blijven volgen kunnen we de veranderingen tijdig 

herkennen.’ 

Meer informatie over het Metawad-project is te vinden op de Metawad-projectwebsite en 

op de Oerol website is alles te vinden over Metawad/Oerol seminar Bird senses of Places. 

Tekst: Rob Buiter, Metawad 

Foto's: Bart Loonstra (leadfoto: drieteenstrandloper op Griend); Rubén Rodriǵuez Olivares 

http://www.metawad.nl/
http://oerol.nl/sense-of-place/seminar-2016/


V.V. De Kolibri 2016                             15                        Noordwijkerhout 

Vogelbeurzen in de regio 

Vogelvereniging De Kanarievogel Katwijk 
Iedere 3e zaterdag in de maanden september t/m april 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 20 november 2016. 

mailto:secretaris@dekolibri.com
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Kweek Spitsstaartamadines 
(Door Jos Elstgeest) 
 
In 2015 had ik een stelletje Spitsstaarten aangekocht. 
Het broeden echter was geen succes en tot overmaat van ramp overleefde het mannetje de 
winter niet. 
Dit voorjaar kocht ik er toch een mannetje bij want ik vond het wel leuke vogeltjes. 
De Spitsstaarten kunnen namelijk prima samenleven met de kanaries en zebravinken in de 
volière. 
 
Op aanraden van Con van de Ven besloot ik een zo dicht mogelijk broedkooitje te nemen 
met een gat van 3 cm aan de voorzijde. 
Het stelletje klikte goed en ik besloot ermee te gaan broeden in een aparte kweekkooi. 
In mei waren er 3 eieren gelegd, een ei was onbevrucht, een ei bevrucht maar was niet 
uitgekomen en warempel een jong klein zwart hoopje was in leven. 
Het jong groeide als kool en vloog in juni uit. 
 
Prompt begon het popje al snel een tweede legsel en produceerde alweer 3 eitjes. 
Het jong van het eerste legsel heb ik gewoon in de kweekkooi erbij gelaten. 
Tot mijn verbazing kwamen alle drie de eieren uit en kon ik deze ook na zeven dagen 
ringen. 
Opmerkelijk is dat de vogels na het uitvliegen ‘s nachts weer in het kleine broedkooitje 
kruipen vaak met de ouders erbij, een volle bak dus! 
Nu vliegen er in totaal zes Spitstaarten in mijn volière, een prachtig gezicht. 
Ik ben zeker van plan de jongen in te brengen op de aankomende tentoonstelling! 
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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 
voeders 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 
Tropen Bandvink Chris Verdegaal 0252-373531 

Tropen Bichenow astrilde M.van Duin 06-12678579 
Tropen Bichenow astrilde M.G.v.Gent 0252-212616 

Tropen Bichenow astrilde J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Tropen Bichenow astrilde O.Rinzema 0252-220646 
Tropen Bichenow astrilde C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 

Tropen Blauw fazantje H.Hogervorst 06-53487490 
Tropen Blauwkop blauw fazantje M.G.v.Gent 0252-212616 

Tropen Blauwkop blauw fazantje O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Borneo bronzeman O.Rinzema 0252-220646 
Tropen Brilvogels R.H.Schoonderwoerd 0252-519992 

Tropen Ceres amadine S.v.Duijn 0228-541542 
Tropen Ceres amadine M.G.v.Gent 0252-212616 

Tropen Cubavink C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 
Tropen Diamantvink W.P.Anthonissen 0252-375668 

Tropen Diamantvink G.P.M.Ruigrok 0252-517013 

Tropen Diamantvink C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 
Tropen Dornastrilde O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Driekleur glansspreeuw J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 
Tropen Driekleur papegaaiamadine M.G.v.Gent 0252-212616 

Tropen Glansekstertje O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Gordelgrasvink O.Rinzema 0252-220646 
Tropen Goudbuikje O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Gouldamadine  W.P.Anthonissen 0252-375668 
Tropen Gouldamadine  M.van Duin 06-12678579 

Tropen Gouldamadine  M.G.v.Gent 0252-212616 
Tropen Gouldamadine  L.Noort 06-51334231 

Tropen Gouldamadine  G.P.M.Ruigrok 0252-517013 

Tropen Gouldamadine  J.Witteman 0252-518983 
Tropen Japanse meeuwen P.Brand 06-37194149 

Tropen Japanse meeuwen M.van Duin 06-12678579 
Tropen Japanse meeuwen A. Lommerse v.d. Hulst 0252-376411 

Tropen Japanse meeuwen G.P.M.Ruigrok 0252-517013 

Tropen Japanse nachtegaal L.Noort 06-51334231 
Tropen Koningsglansspreeuw L.Noort 06-51334231 
 

 

 

 

 

 

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand Henk 
Haasnoot 
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Enorme aantallen broedende grote sterns op Texel 

Natuurmonumenten 
In twee natuurgebieden van Natuurmonumenten op Texel broeden op dit moment enorme 
aantallen grote sterns. De nesten zijn 1 voor 1 geteld aan de hand van drone-beelden. In 
natuurgebied het Wagejot zijn 4343 nesten van grote sterns geteld en in het verderop 
gelegen Utopia 3115 nesten. 

De grote stern is een beschermde vogel met een herkenbare zwarte kuif. De grote sterns 

maken hun nestje graag op de (schelpen)eilandjes van het Wagejot en Utopia. 

Volg de grote sterns live 

Op Utopia staat een webcam die je een prachtig kijkje in de kolonie geeft! Volg deze 

via www.beleefdelente.nl/vogel/grote-stern. 

   3 2 1 6   

  9  5     

8    7 4    

7    9  2  4 

4  6   5  1  

  1     6 8 

9      7  3 

  7    5   

       2  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=29
http://www.beleefdelente.nl/vogel/grote-stern
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Natuurmonumenten werkt voor het inventariseren en onderzoek naar de grote stern 

samen met Bernard Spaans, Marc Plomp (Vogelinformatiecentrum) en Mardik Leopold 

(NIOZ/Imares). Gezamenlijk plaatsen deze vogelexperts en boswachters blogs over de grote 

sterns bij de webcambeelden. 

G

rote sterns op Texel (Bron: Natuurmonumenten/Natuurdigitaal) 

Vogelboulevard 

Natuurgebieden Utopia en het Wagejot zijn onderdeel van de Vogelboulevard. Een 

parelsnoer aan natuurgebieden die zich uitstrekt langs de Waddenkant van het eiland. 

Gebieden die van groot belang zijn voor kustbroedvogels. In deze gebieden vinden ze 

veilige broed- en foerageerplekken. Daar waar ze op hun oorspronkelijke broedplaatsen 

zoals stranden gevaar liepen door mensen, roofdieren en hoog water vinden ze hier een 

veilige plek. Bij Utopia vind je de vrijwillige Wadwachters van Natuurmonumenten. 

Gastheren en -vrouwen die toezicht houden en je alles kunnen vertellen over de grote 

sterns. 

Meer informatie: www.natuurmonumenten.nl/texel 

Tekst: Natuurmonumenten 

Foto's: Luc Hoogenstein, Saxifraga (leadfoto: grote sterns); 

Natuurmonumenten/Natuurdigitaal 

http://www.natuurmonumenten.nl/texel
http://www.natuurmonumenten.nl/
http://www.saxifraga.nl/
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Primeur: eerste visarendjong van Nederland 

Staatsbosbeheer 
1-JUN-2016 - Voor zover bekend zijn er vandaag voor het eerst één of meer jonge 
visarenden geboren in Nederland. Vorige maand was al duidelijk dat er een paartje 
visarenden voor het eerst aan het broeden was in de Biesbosch, nu blijkt dat het broeden 
succesvol is verlopen. 

Veranderd gedrag 

‘Ik zag vandaag dat de visarenden (Pandion haliaetus) onrustig waren rond hun nest. Uit 

hun gedrag is duidelijk op te maken dat de ouders niet meer broeden en nu hun jongen 

voeren’, zegt Boswachter Jacques van der Neut van Staatsbosbeheer, die afgelopen maand 

samen met zijn collega’s en vrijwilligers het nest nauwlettend in de gaten hield. ‘De jongen 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=34
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zijn zelf nog niet te zien, maar aan het gedrag van de ouders is op te maken dat er één of 

meerdere jongen in het nest zitten. Nu moeten we ongeveer drie weken wachten tot de 

jongen wat groter zijn, dan kunnen we zien hoeveel het er precies zijn’, aldus Van der Neut. 

Visarenden leggen vaak meerdere eieren. 

Visarend in de Biesbosch bij nest 

met jongen (Bron: 

Staatsbosbeheer) 

 

Primeur 

Dat visarenden broeden en jongen 

krijgen in Nederland is een unicum. 

De grote roofvogels gebruiken 

Nederland doorgaans alleen als 

tussenstop tijdens hun trektocht 

van hun overwintergebieden in 

Afrika en hun broedgebieden in het 

oosten en noorden van Europa. Al 

enkele jaren overzomeren 

visarenden in de Biesbosch. Dit jaar 

hebben twee paar visarenden 

nesten gebouwd in de Biesbosch. 

Eén daarvan is daadwerkelijk gaan 

broeden. Boswachter Jaques van 

der Neut: "Dit is echt goed nieuws 

voor de Nederlandse natuur. Dat 

een prachtige vogel als de visarend weer terug is als broedvogel in ons land zegt iets over 

de kwaliteit en de schaal van het gebied". 

Bescherming 

Om de visarenden rust te gunnen is de directe omgeving rond het nest afgesloten voor 

publiek. Ook gaan de boswachters van Staatsbosbeheer de komende periode extra 

surveilleren om de vogels rust te geven. De Vogelwacht Biesbosch plaatste een filmpje van 

de jongen op Facebook. 

Bron: Staatsbosbeheer 

Foto's: Bart Vastenhouw, Saxifraga; Staatsbosbeheer 

https://m.facebook.com/Vogelwachtbiesbosch/
http://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/nieuws/2016/06/primeur-eerste-visarendjong-van-nederland


V.V. De Kolibri 2016                             23                        Noordwijkerhout 

 



V.V. De Kolibri 2016                             24                        Noordwijkerhout 

 

 


